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25.9.

Americký
historik
Paul Polansky
predal Úradu pro dokumentaci
a vyšeo'ování zJocinll komunismu
dukazy o zlocinech spáchaných
v romském
tábore v Letech u Písku pracovníkem
protektorátního
ministerstva
vnitra Václavem Stuchlíkem.

24.9. Václav Ilavel na záver své cesty po
Blízkém Východc navrhl vytvorení regionální bezpecnostní
struktury v této oblasti.
25.9. Vláda schválila
po složitých jednáních návrh vládního rozpoctu na príští rok.
26.9. Mohutné škrty v navrhovaném
rozpoctu povedou
k poklesu príjmú ve státním sektoru a ke zpomalení
modernizace
infrastruktury.
Strední
Itálii postihlo
silné zemetr'csení,
které usmrtilo
nejmése nacházelo
nene 11 lidí. Epicentrum
daleko starobylého
mesta Assisi, kde poborilo chrám svatého Františka
se vzácnými Giottovými
freskami.
27.9. Výkonná rada ODS není spokojena
s prací politického
grémia, kam patrí Václav Klaus, oba místopredsedové
strany a
predsedové
parlamentních
28.9. Predseda
KDU-CSL

klubú.
Josef Lux dal

koalici
ultimátum:
vláda
bud výrazne
zmení svou politiku, anebo sc zmení vláda.
Indickému
uciteli anglictiny
Kumaru Vishwanathanovi
se podarilo
dosáhnout toho, že se Romové a ostatní obyvatelé osady \la Lišcine v Ostrave-Iler'manicích navzájem
snesou.

29.9. V Troubkách
nad Becvou poboren)'ch letními povodnemi
se zacalo školní
vyucování.
Potr'eli za sebou se spolecnosti
Eurotel zhroutila sít mobilních telefonu.
50.9. Díky silnému

americkém

tlaku byly

obnoveny palestinsko-izraelské
rozhovory.
1.10. Ode dneška platí v obcích maximální rychlost 50 km/ho
2.10. Na místo Jana Rumla, který má odejít z funkce
ministra
vnitra, palJ'ne nastoupí dosavadní
ministr sociálních
vecí
Jindrich
Vodicka.

5.10. V pr'íšlím

roce

nem a elekli'inou.
nová vi na otresú.

podraží topení plyStrední Itálii postihla
Vrctlllí soud v Praze

rozhocIJ o tom, že se M iJouš Jakeš a Josef
LenáJtneciopustili
trestného cinu vlastizrady.
4.10. Premiér
Mecim' obvinuje
místopr'edsedu opozicní KDH Vladimíra Palka,
že ho chcc zabít.

5.10. Krušné

hory zažívají

novou

ekolo-

gickou katastrofu,
stromy hynou na tisících hektarcch,
ncvydrží
už ani nejodolnejší br'ízy.
Srbský ultra nacionalista
a
válecný zlocinec VojisJav
ešelj zvítezil v
druhém kole prezidentských
voleb v Srbsku. Volby však byly anulovány
pro nízkou úcast voliM.

6.10. Lidový

dllm

p!'iznává,

že v hospo-

darení CSSD vládne chaos
Byla dopadena trojice skinú, která se v Kynšperku
nad Ohrí pokusila zapálit dum, v nemž
spalo 15 I{omú.
Mossad se pr'iznal k nezdarenému
atentátu
na šéfa Ilamásu
Chálida Mišala.

7.10. Kanada

se brání

pokracujícímu

prí-

livu romských
uprchlíkú
zavedením
vízové povinosti pro obcany CR.
8.10. Vstup CR do NATO stále podporuje
jen polovina obcanu
Inflace dosáhla v
zár'í 10,3%.
Severokorejský
vudce Kim
Cong-il byl zvolen generálním
tajemníkem Korejské strany práce.
9.10. '\IobeJovu cenu za literaturu
získal
italský dramatik
Dario Fo, anliestablishmentní intelektuál
a velký provokatér.
Behem více než šesti hodinového
projevu
prohlásil kubánský
vudceFidel
Castro, že
jeho zeme
lismu.

nikdy

nesejde

z cesty

socia-

10.10. Krizovýstavarmádydonutil

ministra obrany Miloslava Výborného uvažovat
o personáJn ích zmenách ve veden í resortu.
11.10. \love zvolené vedení Ceské lékar'Ské
komory
kálnejší

bude pravdepodobne
zastávat radipostoj vúci pojiš(ovnám a státu.
12.10. Žokej Josef Vána po páté vyhrál
Velkou pardubickou.
15.10. Madarský prezident Arpád G6ncz
v Praze slavnostne
uvedl ceské vydání
knihy lstvána Bibóa Bída malých národú.
14.10. KDU-CSL odmítla návrh ODS na

výmenu resortu obrany za vnitro.
Eduard Valášek, tajemník Ligy za lidská práva
v Kl'Ilove, pro místní lidi ovšem "bílý Cikán", se rozhodl emigrovat - do Kanady.
15.10. VolebníakceSolidaritaa
Uniesvobody se dohodly
na tom, že se polským
premiérem
stane dosud neznámý
politik
Solidarity
Jerzy Buzek.
-"1inisterstvo
obrany

utajilo archiv jednotek SS.
16.10. Slovensko
dostalo
od Evropské
unie další ultimátum.

17.10. Novela

Slovo

vydavatele,

o cem

Evropskou
unii
Jacques Rupnik
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TÉMA

Pod lampou
je skutecne
Jakub Camrda

tma

Pražská
predmestí
Jirí T Kotalík

a dnes

8-11

dríve

12-13

Anatomie
Pražáka
Arnošt GoJdflam
'ávšteva

14

v Internalional

School of Prague
Victor Gómez

15

OBSERVATORIUM
Angloamel"ická
v Praze

literál'llí

Krásný
Patrick

scéna
16

Spory o referendum
Szabolcs
dvarhelyi

v Madarsku
17

nový Tudjmanistán
'vloore

o soudobém

18-19

katolicismu

20-22

PelJ' Pr'íhoda
Rozhovor

Demokracia

dy strany a ministra
zahranicí.
Novým
šéfem diplomacie
se stal Jaroslav Šedivý,
který dosud za ceskou stranu vedl rozhovory o vstupu CH do
ATO.

podcenujeme

LISTOPADOVÉ

19.10. Po uzavrení Kanady sílí emigrace
ceských
Romú do Británie. Romové zústávají
v britském
pr'ístavu
Dover, kde

propadly stropy petipatrové
budovy a zasypaly dvacet delníkll.
25.10. Politické zemetresení
vyvolal Josef
Zielen iec, když na protest proti pomerúm
v ODS rezignovalna
funkci místopr'edse-

stále

2-7

Porád stejne ...
Petr Príhoda

se Sergejem

žila Poslanecká
snemovna
pri projednávání rozpoctu.
21.10. Bratislava
museJa kvuli pr'ípadu
Gaulieder
zrušit
konferenci
predsedú
parlamentu
asociovaných
zemí E .
22.10. Vládní návrh rozpoctu prošel do
druhého
ctení jen díky nezarazenému
poslanci Jozefu Wagnerovi.
V Bl'Ile se

redakce

se mlUVÍ (ne)mluVÍ

zákona o duchodovém
pojištení zpomalí valorizaci
dúchodú.
18.10. Policie rozehnala
hajlující
shromáždení skinheadll
ve Štáhlavech
na PIzerlsku.

mají podstoupit
azylové rízení. Británie
uvažuje o vízové povinnosti
pro CH.
20.10. Ostrou výmenu názorú mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem
za-

slovo

Kovaljovem

ZE SLOVE
:Yliroslav

24-25

SKA

bez demokratov
26-27

Kusý

NEJDE JEN O SLOVA
Klukovina
Jan 1I0rálek
Prohry
Martin

27

a nadeje
Potúcek

Obraz sveta
Jirí Šetlík

ceské

poliliky
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Ostrava
Pozvánka do Ostravy ležela na stole. Po krátké konzultaci bylo rozhodnuto, že pojede celá redakce i
distribucní oddelení. Vetšina z nás "Pražáku" jela do Ostravy vubec poprvé nebo po dlouhé dobe. Až do
Olomouce cesta pekne ubíhala, pak se zadrhla. Po rozbité státovce jsme se vláceli pres vesnice a malá
mesta. Už tady jsme zacali chápat nekteré ostravské výhrady proti pražskému centralismu. Ostrava totiž
na slibovanou dálnici, která by ji propojila s Brnem a Prahou, zatím stále ceká.
Nejprve jsme na horizontu spatrili komíny fabrík. Vítala nás Ostrava. Prekvapilo nás, že jsme v dobe
odpolední dopravní špicky projeli až do centra tretího nejvetšího mesta v republice celkem bez problému.
Po krátkém privítání s panem Jicinským, majitelem knihkupectví Artfórum, který nás do Ostravy pozval,
jsme vystoupili ve dvou debatách. První byla se studenty flIosofické fakulty ostravské univerzity. Druhou,
která se konala v divadle Aréna na hlavním námestí, profesionálne moderoval pan Ladislav Vrchovský,
clen ostravského zastupitelstva. Setkali jsme se zde s místními cleny klubu Nové Prítomnosti a s verejností.
Obe diskuse byly živé a inspirující. Mluvilo se o vysokých školách, o rasismu, o ceské spolecnosti, o Ostrave. V prubehu
vecera jsme pocítili, že pricházíme jakoby z jiného sveta. V urcitých vecech jsme si pripadali zkušenejší, v jiných jsme naopak
byli usvedceni z naivity. Nicméne rychle jsme Ostrave a její atmosfére privykli. Behem následující procházky stredem mesta
jsme obdivovali, že na rozdíl treba od Brna tu mají vetšinu budov opravených od strechy až po chodník. Stará bolševická
znamení pravda nechybí v žádném ceském meste, ale dustojné a cisté ulice pusobily uklidnujícím dojmem, pripomínaly tak
trochu starou varšavskou ctvrt. Byla tu cítit nejen severní Morava a Slezsko, ale i Polsko, Slovensko a Nemecko. Ze všeho
nejvíce ale nový život Lidé pobíhali tak, že bylo jasné, že mají hodne co delat A všude jsme potkávali studenty.
VOstrave jsou tri divadla, dve univerzity, Janáckova fJ.lharmonie, literární casopis, katolické biskupství. Po Praze je druhým
centrem pocítacového prumyslu v Ceské republice. Magistrát zvládl povodnovou krizi celkem slušne. Ale nejen to, po roce
1989 se podarilo zavrít vetšinu podniku težkého prumyslu bez nejakého katastrofálního rustu nezamestnanosti, která je sice
vysoká, ale zatím zustává pod kontrolou. Mesto, které dosáhlo takových výsledku i se všemi problémy útlumu težebního a
hutního prumyslu, a prítom nemohlo težit z turistické atraktivity a statutu hlavního mesta národa, je treba brát vážne.
epromyšlené a nekompetentní kroky dnešní pražské radnice nám pri naší návšteve Ostravy byly o mnoho zjevnejší.
Práve Ostravu s její nezamestnaností týdeník Respekt predstavuje jako "Iaborator názoru a postoju vetšinového Ceska".
"U nás se dokázalo, co znamená nedotažená privatizace (velkých státních prumyslových podniku) a jak se chovají podniky
bez vlastníka," upozornuje šéf oblastního sdružení ODS Zdenek Koristka, který v této souvislosti uvádí další dukaz, jak
rozdílnou pozornost i fmancní pomoc venuje vláda jednotlivým regionum: "Se zdešením se dnes dovídám, že (pražský)
primátor Koukal požaduje dve miliardy na dostavbu pražského Kongresového centra."
Ostrava, jedno z mest nejhure postižených socialismem, dnes bojuje o svou perspektivu. Vjeho politickém a intelektuálním kvasu,
v jeho živélaboratori se hned tak neco neukryje. Je to mesto, které mnohem lépe ne-Lvláda v Praze poznalo, že touha po rychlém rešení
nikam nevede, že vše je složitejší,než se zdá, a že jen dlouhodobé úsilí a spolupráce jsou tou správnou cestou k úspechu
a ceste zpet do Prahy jsme tesne pred Olomoucí míjeli dlouhatánskou kolonu vozu. Auta stála s vypnutými motory, ridici
MARTIN JAN STRÁNSKÝ
vedle nich, viditelne naštvaní. Podle krásného bolševického zvyku se melo presne v poledne
všedního dne otevírat pár kilometru ostravské dálnice. Rada telnatých a velice duležitých
policistu a dalších nesmírne duležitých osob zadržovala kolonu presne do hodiny dvanácté, jejíž
príchod netrpelive sledovali na hodinkách. Na druhý den jsme se v novinách docetli, že se skutecne
podaríJo zahájit provoz na tomto úseku dálnice, takže Ostrava je dnes o trochu blíže Praze.
Nemelo by to ale preci jen být trochu naopak?

-

Kroužení havranu
je jednak ponekud opelichaná romantická metoj'ora blížíciho se zániku,
jinak pekný prlrodni úkaz. Havrani prilétaji pravidelné po pulce rljna, a kolem
dvacátého brezna opet mlzi. Maji cidlo
pro délku dne a výSku slunce nad obzorem a podle namerených hodnot urcuji
své putováni. Pres den chodi po mestských parcích, za noci jejich mohutná
hejna básnicky pokrývaji bitevni pole
lucké války mezi Žalovem a Turskem.
"Zlovestný tlukot havranich peruti"
nad Klausovou, Meciarovou ci jakoukoli evropskou vládou má být také spiše než metaforou necim jako prlrodnim
úkazem, a strldáni vlád necim, co se
pravidelne opakuje, v horšlm pripade
casteji. Tedy žádná katastrofa.
Pár desitek ceských a slovenských
politiku, publicistu a historiku se koncem rljna sjelo na zámek Schwarzenberg- misto proslulé co sidloPrecanova
dokumentacniho strediska nezávislé literatury. V 80. letech tam symetricky s

produkci tajných knižnic a casopisu
doma narustal vzorne vedený archiv a
pan Jellnek po vecerech vázal rukopisy,
podoben svým protejškum za šumavskou oponou. Na zámku se hodne mluvilo o krátkých dejinách rozdeleni, už
témer bez nostalgie. Podcenovali jsme
pred rozdelenim odlišnost Cechu a Slováku: ted, když uznáno, že se liši, vidime, jak jsme podobnL Už dlouho nebudeme zamenovat národ a vládu. Jejiste
mrzuté, když evropšti politici zvou k
jednánim o integraci postupne "všechny zeme, které splnuji politické podminky" a neopomenou dodat "tedy
všechny zeme krome Slovenska". Dávaji však jasné znát, že skutecné Slovensko
bude vždy vitáno.
28. rljen je rádový den a ve Vladislavském sále byla udelena vyznamenáni
pro dobrou národni pamet a za hrdinstvL Noviny o tom rtiferovaly nedbale,
jako by to byl nejaký prezidentuv soukromý vecirek. Zrod Ceskoslovenska 0rok predešli dva pozoruhodni tvurci pameti, Zdenek Urbánek a Pavel Tigrid.
Na následujicich stranách Jacques
Rupnik varuje, že na tvrdá jednáni o

1

podminkách clenstvi v EU neni Ceská
republika seriozne pripravena: porád
se chová jako Groucho Marx, který by
nikdy nevstoupil do klubu, který by mu
nablzel clenstvi. To, že premiér s kyselým výrazem vyzývá Cechy a Romy ku
zlepšeni vztahu a že jeho vláda prijme
zprávu o situaci Romu až napotreti a
pod silným tlakem okolnosti, je pozde,
cili hloupé. On i vláda si musi pripadat,
žeje toz donuceni, a také to vypadá jako
z donuceni, protože je to z donucenL To
neni nejlepši predznamenánL Pritom to
mohlo prijlt už dávno, spontánne a v
ušlechtilém rozmaru. Že by preci jen ti
havrani svedomi? Meni se ministri, což
prijde korunu na dva tri halére.
Kdo vládne Praze? Rozdelime se o
Prahu s celou Evropou, bude i na jare
tak krásná jako Lisabon v listopadu?
Co se deje s hlavnim mestem, jaké má
svedomi jeho primátor, otázky dnešniho cisla klademe, ponevadž jsou duležité, ne proto, že pražské. Spousta Evropanu tradicne neni schopna rozlišovat havrany, vrány a krkavce.
TOMÁSVRBA
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Havel mÍrotvurce
Ceský tisk ani necekal s kritikou zárijové cesty Vávlava Havla po Blízkém
Východe na to, až se prezident vrátí
domu. "Václav Havel mírotvurcem?"
ptal se skeptický titulek Mladé Fronty
Dnes. Zástupce štifredaktora Milan Vodicka uvedl ve svém komentári tri základní duvody, proc by ceský prezident
nemel strkat nos do blízkovýchodních
záležitostí: za prvé, Havel není dostatecne informován o historickém, právním a emocionálním rozmeru tamního konfliktu. Za druhé, nevyhnutelný
neúspech jeho prípadné mise by velmi
poškodil prezidentovu prestiž. Za tretí,
hlava státu musí brát ohled na ceské
obcany, pro než zahranicní problematika není prioritou. Pokud bude Havel
venovat priliš casu svetu na úkor Ceské
republiky, muže sdílet osud George
Bushe, kterému americtí volici neprodloužili prezidentský mandát, protože
se málo staralo jejich domácí problémy.

Komentátor MFD se mýlí, když odmítá Havlovu vizi Ceské republiky
jako aktivního clena mezinárodního
spolecenství, nebot nepochopil Havla
jako cloveka a státníka, kterého svet
bere vážne. Prezidentova cesta na
Blízký Východ mela nekolikerý význam. Vedle prozaických, ale nutných
cílu, jako jsou smlouvy o podpore vzájemného obchodu, se nejvetší publicity dostalo jeho úsilí obnovit zadrhnutý mírový proces. Je zatím príliš brzy
hodnotit, zda se Havlovi podarilo
tuto smelou myšlenku uskutecnit. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
a palestinský predák Jásir Arafat se
po osmimesícní prestávce znovu sešli
dva týdny po Havlove návšteve. Je
však težké ríci, jakou roli, pokud vubec nejakou, zde sehrál, vedle soucasne pusobící razantní americké iniciativy, Havel.
Ovšem neméne duležitá byla prezidentova snaha pozvednout kredit Ceské republiky ve svete (a možná ješte
težší úloha pozvednout kredit sveta v
Ceské republice). Nikdo na to není lépe
pripraven než Václav Havel. Libanonští novinári prišli na tiskovou konferenci s francouzským prekladem jeho
eseju v ruce, izraelští turistictí pruvodci ho v ulicích Jeruzaléma privítali potleskem. New York Times nedávno prinesly o Havlovi obsáhlou reportáž, která zduraznila jeho zásluhy, i když zároven pripustila, že Havel poslední
dobe zklamal nekteré své príznivce.

stále
podcenujeme

Jacques Rupnik
V nejbližších mesících má zacít jednání Ceské republiky o vstupu do
Evropské unie a patricní úredníci
na ministerstvu zahranicních vecí
se na to už pripravují. To ale samo
o sobe nestací. Evropská integrace
se dlouho používala jako politické
heslo, které casto nemelo žádný obsah. Nyní v predvecer jednání zjiStujeme, jak nesmírne složitý je to proces a že se netýká jenom politické
špicky ci nekolika úredníku, ale
celé spolecnosti. V tom se od sebe
velmi liší EU a NATO. I když je to
urcité zjednodušení, dá se ríci, že
vstup do NATO je v prvé rade úkol
pro ceskou armádu, kterou musíme
dát do porádku. Integrace do EU
se ale dotkne všech politických úrovní, a na to pripraveni nejsme - jak
durazne upozornuje Jacques Rupnik v následujících rádcích, které
vycházejí z rozhovoru pro Ceský
rozhlas 6/ Rádio svobodná Evropa.

Aby nám neujel vlak
Evropská unie je klub zvláštního
typu. Platí v nem celá rada legislativních norem, které je nutno si
osvojit. Pokud to ovšem opravdu
myslíme vážne. Tato otázka - zda to
vubec je ci není dobrý nápad - zustává otevrená a zatím nebyla diskutována. Ceská republika vyslovila
urcité politické gesto - hlásíme se do
Evropské unie, ale to ostatní nenásledovalo. Ated velice pozde, pri cetbe Agendy 2000, tedy stanoviska Ev<2

ropské komise k ceské žádosti o prijetí, zjištujeme, co nás ceká.
Lze jiste vyjmenovat nekolik polehcujících okolností, proc se mnohé kroky nepodnikly dríve. Prioritou
byl vstup do NATO,a také cesko-nemecká deklarace, která musela dát
nový základ cesko-nemeckým vztahum. Pak se teprve vubec mohlo zacít mluvit o Evrope. Ted však zjištujeme, že cas kvapí a že nejen ceské
úrady, ale ceská spolecnost vubec
není pripravena na nadcházející
zmeny. Vstup do Severoatlantické
aliance byl dlouho chápán jako samozrejmý úspech, až pak jsme zjistili z pruzkumu verejného mínení,
že jen tretina obyvatel ho považuje
za opravdu nezbytný a že tedy celá
myšlenka obrany se týkala spíše politiku a odborníku na vojenské záležitosti, zatímco samotná spolecnost
stála stranou. Existuje nebezpecí, že
se neco podobného bude opakovat i
v prípade EU. Pokud budeme jen
poukazovat na složitost této problematiky a rešit ji jen v odborných
kruzích, mužeme potom, až se den
prijetí opravdu priblíží, pripravit
spolecnosti i evropským partnerum
nemilé prekvapení.
V prvním období po roce 1989 byl
onen neproblematický postoj prirozený. Vstup do každé západní organizace se jednoduše hodnotil jako
pozitivní. Nyní se však ve zminovaných pruzkumech verejného mínení projevují urcité rozpaky a obavy,
které by nebylo dobré nechat ležet
ladem, protože se jich pak mohou
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chopit tak jako v nekterých západoevropských zemích extrémní politické síly. Je treba se vyvarovat toho,
aby se v dobe vstupu tato otázka stala
záminkou pro domácí politickou
konfrontaci. V referendu se, jak známo, ani tak neodpovídá na otázku,
jako se odpovídá tomu, kdo otázku
klade.

Je o cem diskutovat
Pokud si prejeme rozumnou a demokratickou diskusi o Evropské unii,
musíme v první rade nechat stranou
ideologii a levné, heslovité používání
evropské tematiky. Když se nekolik
let opakují fráze typu, že EU je byrokratický moloch, nová forma socialismu, že ted prece nevystrídáme
Moskvu Bruselem, tak to nemuže nevyvolat ve spolecnosti jisté rozpaky.
Je zvláštní, když se na jedné strane
do neceho hlásíme, a na druhé strane
nám to vubec nevoní. To pripomíná
jakýsi "graucho marxismus". ("Nikdy bych se nestal clenem klubu, který by me byl ochoten prijmout," dixit
slavný klaun.) Pusobí to podivne jak
uvnitr ceské spolecnosti, tak v zahranicí. Pokud dnes v Evropské unii
padne slovo Ceská republika, následuje obranná rekace: "No jo, to jsou
ti nafoukanci, co nás poucují o tom,
že to deláme špatne, ale zároven se k
nám hlásí." Zneužívání EU jako levného nekonkrétního politického hesla zanechává velmi neblahé stopy.
Delat zase naopak nekritickou propagacní kampan pro Evropu by v
zemi, která má zkušenost s totalitní
propagandou, asi také nebylo rozumné. Možná by bylo dobré zacít lidi
proste vecne informovat o tom, co
Evropská unie opravdu je, co vlastne
delá. Když se napríklad rekne "bruselská byrokracie", co to opravdu
znamená. Zjistí se treba, že je asi tak
velká jako byrokracie jednoho vetšího francouzského mesta, napríklad
Marseille. Pokud se tvrdí, že EU je
drahý špás, mel by ceský obcan vedet, že rozpocet EU ciní pouhé jedno
procento souhrnu rozpoctu všech
clenských státu.
Je treba vysvetlovat, co by clenství
prineslo pro Ceskou republiku a jaké
jsou alternativy. Jsou prece zeme
jako Švýcarsko ci Norsko, které si
vybraly jinou cestu. Je pravda, že
Ceská republika nemuže nabídnout
fungující švýcarské bankovnictví
(jehož povest ovšem nyní ohrožuje
podivná minulost) ani norskou ropu.
Skutecne není príliš reálná predstava, že by Ceská republika mohla být
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úspešným malým ostruvkem mezi
Havlova" viditelnost" je velkou naderozpadajícím se Východem a integrujícím se Západem. Presto se i o jí pro Ceskou republiku a muže pomoci
techto alternativách musí zacít deba- prilákat zahranicní investice v case,
tovat. Ti, kdo o EU málo vedí, se tak kdy se sousedním stredoevropským
zbaví prehnaných obava naopak ti, ekonomikám darí lépe.
Ceskou skepsi, pokud jde o význam
kdo se na celou vec dívají príliš nekriticky, propagandisticky, zjistí, že zeme v mezinárodních vztazích, lze
jsou nuceni dávat argumenty, infor- vzhledem k jejím historickým zkušenostem pochopit. Svet se však ponekud
movat, a ne jenom vychvalovat.

Evropa zmenšuje
Nemecko
V Cechách panuje obava ze vstupu
do spolku, kde má tak silnou váhu
Nemecko. Najednou to bude znamenat otevrené hranice, spolecný trh,
volný pohyb kapitálu, zboží, a tak
dále. Z tohoto úhlu je nekdy vstup do
EU spojován s nebezpecím nemecko-rakouské kolonizace Cech. Ta
obava tu je, a je lépe ji hned priznat.
Ale opet je dobré mluvit vecne. Ano,
Nemecko se sjednotilo, Ceskoslovensko se rozdelilo. Pomer sil je horší než býval, v Evrope se vytvorila
nová situace.
Pro Ceskou republiku se však dá
tato nevyrovnanost kompenzovat
práve zaclenením do EU. V Unii je
rada jiných státu a Nemecko tu má
sice velký vliv, ale rozhodne ne rozhodující slovo. Musí brát v úvahu i
jiné mocné hráce - Francii ci Británii, ale i menší zeme jako Dánsko a
Holandsko, jejichž vztahy s Nemeckem také zatežuje dedictví minulosti. Existuje silný holandský ci dánský
antigermanismus, který se prekonává práve s pomocí EU, viz napr. vyrešení problému Šlesvicka-Holštýnska mezi NSR a Dánskem práve za
prispení EU. Duležité bude, aby se
ceská politická elita nepustila do evropské debaty práve pres nemeckou
otázku. To by nejen zhoršilo ceskonemecké vztahy, ale vyvolalo i silné
protievropské reakce.
Celá EU byla prece postavena na
znechucení z nekonecného konfliktu
mezi Francií a Nemeckem, který prinesl dve svetové války. Po druhé válce došli na obou stranách k záveru,
že už toho bylo dost a že by se možná
na to mohlo jít odjinud. Vzniklý spolek se pak brzo rozšíril o další zeme,
které dríve mely také s Nemeckem
velké problémy. Dnes je ozbrojený
konflikt uvnitr Evropské unie nemyslitelný. Vzájemné spory, jako treba o evropskou menu, samozrejme
pretrvávají, ale to je neco zcela jiného. Mimochodem, spolecná mena
také znamená vyvážení vlivu Ne-
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zmenil. V ére mezinárodních organizací se mohou uplatnit i státy, které vubec
nemají strategickou velikost ci polohu.
Príkladem muže být Dánsko, které
svým zásadovým postojem v nekterých
otázkách pravidelnezamestnává celou
Evropskou unii.
Havel jel na Blízký Východ jako obcan sveta, jehož problémy cítí také jako
svoje problémy. Není možné ocekávat
od jedné návštevy, že tomuto tradicne
konfliktnímu regionu zajistí mír. Presto mél ty nejlepší duvody udélat, co
bylo v jeho silách, a jeho cesta byla
svým zpusobem triumfem pro Ceskou
republiku. Je Václav Havel mírotvurcem? Možná ne. Je morální autoritou,
která muže svým postavením ve svete
pomoci své zemi? Nepochybne.
Richard AlIen Greene

Politici a politicky
Snad každý, kdo se díval na televizní
diskusi mezi ministryní spravedlnosti
Parkanovou a poslankyní Štepovou, si
'musel povšimnout vecnosti, poklidu a
kulturnosti projevu obou dam. Vubec
by u nás až na pár výjimek, jakou je
napríklad Jana Marcová (Petrová),
bylo težké jmenovat politicku, která se
by se v televizních diskusích chovala
jako její mužské protejšky. Aby neustále
vyskakovala jako certík z krabicky, delala na svého protivníka posmešky, používala pokleslé výrazivo a všechnyostatní prostredky, jimiž se mužská cást
elity národa tak ráda navzájem mydlí
po hlave.
Asi opravdu existuje necojako ženský
prvek v politice ci ženský prínos do
politiky. Na ceské politické scéne se ho
výrazne nedostává. Verme proto, že si
rozdílu ve vystupování, který nám televize obcas predvádí, dríve ci pozdeji
povšimne i verejnost a že své zjištení
prokáže u volebních uren. Byl by to
krok spravným smerem, smerem k Evrope.
Daniel Kumermann
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Svedek století
pln cinorodosti
Pavel Tigrid, koordinátor cesko-nemeckého diskusního f6ra, vypráví s
ironií sobe vlastní, proc nabízený post
proste musel vzít: je ideální kandidát,
bylo mu prý receno, protože budoucnoct už stejne žádnou nemá. Slova prezídentova poradce, který 27. ríjna oslavil osmdesáté narozeniny, mírí presne
k jádru veci: kdo se dneska na zdejší
politické scéne chce (nebo musí)
uprímne zabývat nezpracovaným cesko-nemeckým dedictvím tohoto století,
muže si být jist, že rychle ztratí body. Z
politiku se toho tedy neodvažuje prakticky nikdo a i bývalý ministr zahranicí Zielniec si po podepsání cesko-nemecké deklarace misto dalších kroku
už jenom liboval, jak zcela ustaly interpelace republikánu o údajném výprodeji CR do Nemecka.
O svou popularitu se Pavel Tigrid
ovšem obávat nemusí, protože slavný
už byl. Mel ji dost, když se po listopadu
89 vrátil ze ctyricetiletého exilu v Paríži zase domu. Posluchaci znali jeho
hlas z RSE, jeho tri a pul desetiletí vydávaný ctvrtletník Svedectví se pašoval
do Ceskoslovenska, kde jej lidé hltali a
Rudé právo zatracovalo. Ze svého casopisu udelal Pavel Tigrid renomovanou platformu alternativní diskuse a
pokud v ní byla nejaká tabu, podarilo
seje casem vetšinou zlomit. Na zacátku
osmdesátých let byla na stránkách Svedectví otevrena dokonce i nemilosrdná
diskuse o vyhnání Nemcu z Ceskoslovenska, o níž je Pavel Tigrid presvedcen, že trvá dodnes.
Nejen z tohoto duvodu má Tigridovo
jmenování koordinátorem
cesko-nemeckého f6ra svou logiku: jestliže na
zacátku tohoto století vubec existoval
nejaký svorník mezi ceským a nemeckým obyvatelstvem Cech, Moravy a
Slezka, byli to nejspíš zdejší Židé. Do
jedné takové v Semilech žijící rodiny se
Pavel Tigrid narodil presne o rok a den
drlve, než vznikla tradice ceskoslovenského státu. Existence v obou kulturách se brala v jeho rodinném prostredí, které bylo nábožensky indifirentní
a vážilo si Masaryka, naprosto samozrejmé. Po návratu z válecného exilu v
Londýne musel vzít Pavel Tigrid na
vedomí, že se obetí holocaustu stala
prakticky celá jeho rodina.
Presto si verící katolík Pavel Tigríd
dneska vycítá, že v poválecných letech
nevystoupil proti odsunu Nemcu prin-

mecka. Dnes mají sice clenské státy
samostatné meny, ale jejich menová
politika se nakonec stejne rídí podle
Bundesbanky. Mužeme tedy využít
zaclenování do NATO i do EU k
tomu, abychom vyrovnali náš vztah
s emeckem a prekonali tyto obavy.

Nezacínat od výjimek
Ceská republika bude mít možnost
vyjednat si v nekterých oblastech na
prechodnou dobu po vstupu urcité
výjimky. Nejcasteji se mluví o tom,
že bude - podobne jako treba v sousedním Rakousku nebo Dánsku nadále omezeno nabývání nemovitostí pro cizince, a to do doby, než se
do urcité míry vyrovná kupní síla.
Takových zvláštních podmínek
bude celá rada. Jde o to vytvorit urcitý harmonogram, který by pocítal
s jejich postupným odbouráváním
tak, jak se budeme otevírat spolecnému trhu. Jedna vec je urcit datum
vstupu, jiná vec je definitivní zaclenení - ve Španelsku trval celý proces sedm let.
Evropská unie se vubec vyvíjí k
vetší flexibilite. To, co šlo dobre v
šesti ci devíti, se hure zvládá v patnácti, a po pristoupení strední Evropy bude již nemožné najít stejný
metr pro všechny. Bude tedy nutná
urcitá adaptace. Evropská integrace
smeruje k vetšímu pochopení pro
ruznost situací, a to muže také vyhovovat zemím strední a východní Evropy. Bylo by ale špatné zamerit se
jenom na výjimky. Je duležité dát
najevo, že bereme závazky vážne, a
zacínat od nich, ne od výjimek.
V EU stále existují dve hlavní protichudné tendence: na jedné strane
rozširování integrace, na strane druhé její prohlubování. Jak pribývá
clenu, ztežuje se možnost spolecného rozhodování. Vyvíjí se variabilní
geometrie, a tím vzniká otázka, co
vlastne zbyde z puvodní soudržnosti. Jelikož na to nikdo nemel kloudnou politickou odpoved, vymyslelo
se euro a nyní všichni ti, kdo stáli u
základu evropské integrace, sázejí
na jeho úspech. Již ted je jasné, že
bude predevším vecí zakladatelských státu. Krystalizuje tu urcité
tvrdší jádro, které pristoupí k daleko
tesnejší integraci kolem eura. Spolecná mena znamená také kompatabilní hospodárskou, sociální i fiskální politiku, jinými slovy nepriznaný
"federalismus". Tím vznike v širším
okruhu clenu vne tohoto jádra vetší
flexibilita. Tento scénár se mi zdá
4

realistictejší než scénár klasický,
podle nehož musí každý nový clen
dosáhnout obecné úrovne integrace,
tedy tak zvaného acquis communautaire. To je velmi nárocný proces, v
nemž nejde jen o prijetí právních
norem spolecného trhu, ale také o
jejich uplatnování, což bude pro CR
nejvetší problém.

Bolavá místa - justice
a státní správa
Casto se zapomíná na celou dimenzi
mimo spolecný trh, na spolecný
právní rámec, justicní instituce, které na uplatnování predpisu Unie dohlížejí. Ne všude se uplatnují stejne:
ríká se, že protestantské zeme prijímají nekteré normy velmi nerady,
ale když je prijmou, vetšinou je dukladne uplatnují. Katolické zeme
prý naopak casto normy bez problému formálne prevezmou, ale s
uplatnováním je to horší. Do které
kategorie budou patrit stredoevropské zeme? Myslím, že budou normy
težko prebírat a ješte vetší potíže budou míts jejich uplatnováním. Vždyt
v této oblasti má Ceská republika
velký deficit i bez ohledu na vstup
do EU. Státní správa funguje špatne,
zrovna tak bankovnictví, právní rámec je velmi nedokonalý. Máme tak
obe nevýhody: prebujelou byrokracii, ale zároven také nedostatek
právní ochrany. Pro vstup do EU
jsou však fungující justice a státní
správa naprosto nezbytné.
Tato vec se podcenila, protože po
pádu komunismu jsme se chteli
rychle zbavovat státu, který zasahoval do všeho. Stát se skutecne stáhl,
ale v nekterých oblastech, napríklad
v hospodárství, to nemelo jen pozitivní· dusledky. Fungující tržní hospodárství vyžaduje urcitý typ vlády.
V Cechách se stát dával a priori do
protikladu se svobodnou spolecností. Takže tady je také treba prekonat
urcitou ideologickou fázi zdedenou
z doby pádu komunismu. Meli bychom se zamyslet nad rolí státu ve
svobodné, tržne orientované spolecnosti.

Mezi privátem
aerárem
Pokud se Ceské republice nepodarí
ustavit meziclánek mezi centrální a
místní úrovní verejné správy, stane
se tento nedostatek obrovskou pre-
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cipiálne, nýbrž odsuzoval pouze jeho
brutální podobu. Dnešního demokratického Nemecka si váží. Jen nekdy,
když je moc Nemcu pohromade a jsou
hlucní, zmocnuje se jej cosi jako generacní úzkost. Delat se proti tomu podle
jeho slov už asi moc nedá. Nanejvýš tak
nechodit na mnichovský Oktoberfest.
Uda Rakušanová

NATO

a prímá

demokracie

kážkou integrace. Vláda má vyšší
územne správní celky sice již dlouho
v programu, ale zatím se do parlamentu nedostalo nic víc, než návrh
jejich poctu. Projevil se tady filosofický pohled premiéruv, který mezi
trhem, obcany a státem nevidí už nic
jiného. Obcanská spolecnost, decentralizace jsou pro nej jen zbytecným
vyhazováním penez a ztrátou casu.
Existovala tady jistá zaujatost vuci
celému pojmu decentralizace a také
nevyslovená obava z toho, že vláda
drží v rukou centrální stát, ale že by
jiné politické síly mohly uplatnit svuj
vliv v regionech. Tím by vznikla jistá
protiváha a protiváhy, jak známo,
nemáme v Cechách príliš v lásce.
Navíc po rozdelení Ceskoslovenska
nebyla nálada pokracovat v územním delení na Cechy a Moravu a další, ješte menší územní jednotky. Asi
také nepusobil dostatecne silný tlak
zdola.
To vše vysvetluje, proc jsme v tomto duležitém kroku zaostali. Nyní se
nám to muže vymstít, protože znacná cást programu a také financních
prostredku EU - tzv. cohesionjunds
na vyrovnávání regionálních rozdílu
- funguje nikoli pres státy, ale pres
regiony. Evropská unie tak muže být

Vstup do NATO predstavuje pro tuto
zemi naprosto unikátní problém. Praotec Cech nás zavedl do této kotlinya
zrejme myslil, že Ríp je stredem sveta.
Lec ukázalo se, že to není ani stred
Evropy, nanejvýš jen její strední díl,
sevrený z jedné strany Nemeckem a
z druhé Ruskem, v nemž není príliš
bezpecno. Jak známo, všechny naše
bezpecnostní strategie zatím selhaly.
Nyní ale nejde jen o náš regionální problém. Naše geopolitické úzkosti prekrývá širší perspektiva bezpecnosti mezinárodní, pokud ovšem NATO bude
schopno této úloze dostát.
O to se hraje pri vstupu do NATO.
Pochopitelne vzniká otázka, zda se dá
o všech techto souvislostech a dusledcích
rozhodovat prímým hlasováním
vhodným impulsem, abychom si
tento obecne neudržitelný stav pri- všech obcanu v riferendu. "Proc ne?"
znali.
reknou mnozí, vždyt je to tak demokraNa druhou stranu si musíme uve- tictejší. To je ale práve ta otázka, na
domit, že do Unie vstupuje Ceská re- kterou by stoupenci riferenda o NATO
publika, nikoli regiony. EU muže meli umet dát patricnou odpoved. Proc
fungovat decentralizovane,
tedy prímá demokracie? A proc zrovna v
podle principu subsidiarity, který je tomto prípade?
Zaprisáhlí odpurci prímé demokrajedním ze základních pravidel a ríká,
že každá záležitost se má rozhodnout cie mají pochopitelne jasno. Zvlášte
na pokud možno co nejnižší úrovni. ODA ješte v dobách, kdy se diskutovalo
Ale vstupuje tam Ceská republika o rozdelení Ceskoslovenska bez refejako clenský stát se všemi právy a renda, proslula pádnými slovy. Podle
povinnostmi, s urcitou politickou va- Daniela Kroupy "prímá demokracie
hou, a ne regiony. Je to její svobodné otevírá cestu k totalitní vláde" a "referozhodnuti prenést cást svých pravo- rendum je první krok k diktature".
mocí na Unii. Druhou rovinou je pak V tomto prípade je více než jasno, je
regionální spolupráce, zejména prí- vybíleno.
Odpurci riferenda o NATO však mohranicní euroregiony, ale ty nejsou
rizikem pro státní suverenitu. Tyto hou argumentovat mnohem vecneji:
dve roviny se nesmí plést dohroma- Referendum vyžaduj~, aby otázka byla
dy. Žádné slucování Cech a Bavor- jednoduchá a dalo se na ní odpovedet
ska nehrozí. Jde opet o to, jakým zpu- jen "ano" nebo "ne". Avšak vstup do
sobem bude tato záležitost verejnosti NATO je otázka komplexní, má radu
souvislostí bezpecnostních, ekonomicpredkládána.
kých a jiných. Neco takového muže posoudit jen parlament, nikoli verejnost.
Spor o identitu
Projednání v parlamentu je odpovedV Cechách se nekdy se vstupem do nejší. ffiasuje se po podrobné rozprave.
Evropské unie neprávem spojuje Poslanci sice nemusí být odborníky, ale
otázka prípadného ohrožení národní jsou to profesionálové, kterí se pred

identity. Identita se však neztrácí v
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tím, než rozhodnou, seznámi se všemi
argumenty pro a proti. Naproti tomu
lze sotva cekat, že bude daný problém
podrobne studovat každý obcan. Lidé
se budou spiše rozhodovat podle politického presvedceni anebo dokonce jen
podle nálady, vydáni všanc demagogii
a nahodilosti verejného mineni. Z toho
pak vyplyne, že referendum o vstupu
do NATO je zbytecné a parlamentni
rozhodnutí v dané veci je vhodnejš{,
chcete-li "demokratictejši".
Na techto argumentech neco je. Hácek
je ale v tom, že se tu parlament a jednáni poslancu ponekud idealizuje.
Kdyby parlament takto vskutkufungoval, obcané by se o politiku ani nemuseli starat, nebot by za ne páni poslanci
vše odpovedne a profesionálne projednali a rozhodli. Nemá-li se tato karikatura demokracie stát skutecnosti, je
treba, aby existoval prostor pro primou úcast obcanu v politice. K tomu
mohou pomoci nástroje primé demokracie a urcite též referendum, pokud
pro nej existuje vhodné téma.
Vstup do NATO však takovým tématem neni. Je priliš emocionálne zatíženo,jeho racionálni jádro je prevrstveno
ideologickými sentimenty, úzkostmi
z toho, jak a na kolik zpusobu nás dejiny v ceské kotline preválcovaly. Referendum muže být lékem protifarizejstvi moci, proto je treba tento postup u
nás zavést. Je to však lék podpurný,
který demokraticnost
rozhodováni
sám nijak nezarucuje. Referendum o
NATO by naši demokracii nijak neposililo, spiše naopak.
(zoo)

evropském kontextu. Tady hraje roli
úplne jiný faktor, kterým je proces
globalizace, prohlubování celoplanetární komunikace. To, že se všichni na celém svete díváme na stejné
televizní programy, kupujeme stejné
zboží, máme podobný životní styl,
pocitují nekterí lidé jako ohrožení
národní identity. To se ale prímo netýká Evropské unie, která je naopak
nekdy chápána jako možnost vymezit se vuci této globalizaci, at už v
pojetí americkém nebo asijském.
Napríklad ve sporu o sociální stát, o
urcité sociální hodnoty, zpusob života se pocítá práve s Evropou, protože
žádný jednotlivý evropský stát, ani
Nemecko, na neco takového dnes v
globální konkurenci nemuže stacit.
Pokud jde o kulturní identitu, tam
Evropa vytvárí prostor pro výmenu
a vzájemné ovlivnování. Nejsem si
však vedom toho, že by EU nejak
ohrožovala holandskou ci irskou
identitu, o velkých národech ani nemluve. Obavy strední Evropy jsou
presto pochopitelné: "Sotva jsme se
osvobodili, už se máme zase nekomu
podrizovat?" Ale Evropská unie je v

tomto ohledu zcela unikátním mezinárodním spolecenstvím práve tím,
že její clenové mají skutecne rovná
práva.
Obcas je to až smešné a šokující,
když zemicka jako Lucembursko
predsedá Evropské unii a její obcané
mají proporcionálne daleko vetší zastoupení v Evropském parlamentu
než treba nemectí volici. Nekdy se
velkým zemím zdá, že se berou až
príliš velké ohledy na malé cleny,
kterí mohou jen málo prispet do spolecného rozpoctu. Malým se zase leckdy nelíbí chování velkých. Tak už
to na svete chodí. Když existuje spolek svobodných
rovnoprávných
zemí, všichni tráví vetšinu dne tím,
že ho kritizují, ale nikoho samozrejme ani nenapadne, aby z neho vystoupil.
Ceská identita prežila ríši rakouskou i sovetskou, tak proc by mela
zaniknout v ríši evropské?
•

JACQUES RUPNTK (1950)
Politolog a publicista, zameruje se na
problematiku slredni a východni Evropy.

Porád stejne ...
Podzim 1997, privátní pražský salon
zahájil sezonu, jsou tu akademické i
mediální elity, predmetem debaty
mají být, nastojte, cesko-nemecké
vztahy a smírení zejména. Že už s
tím nedají pokoj! Nedají, i když by
možná rádi. Jde o návratné téma.
Pripomíná malárii.
Debate se moc nedarí. Úcastníci si
už na zacátku predsevzali hledet do
budoucnosti, nikoli do minulosti,
což umožnilo formulovat pár zajímavých projektu, ale príliš nezaujaly a debata se stocila jinam. Byly totiž
shledány lehkými, protože neobstojí
vuci mementum - minulosti.
Jsme tedy zase v její moci, nelze
jinak. Jak tedy? Pomerujeme. Jejich
zlociny, naše zlociny. Byli jsme horší, anebo lepší než jiné nenemecké
národy Evropy?
Existují naléhavé otázky, ale nekteré bývají vyslovovány drív, než je k
dispozici spolehlivé kritérium hodnocení.
6

I takováto otázka zaznela: byl nacismus horší než stalinismus? Na me
pusobí nacistická vyhlazovací technologie obludneji, rozum nad ní zustává stát, zatímco zlo stalinských
zverstev mi pripadá psychologicky
pochopitelnejší; je ale možné, že o
nem nevím dosti. Co by mi na to rekl
ten, kdo prežil (anebo spíše neprežil)
treba Solovecké ostrovy? Co když jde
o dve hruzné, ale nesoumeritelné
singularity? Možná je tato otázka jen
úcelový úskok: pri odpovedi "nacismus byl horší" nám bagatelizace našich vin na Nemcích projde snáze.
Kdo naopak vede filipiku proti komunistum, rekne, že to bylo stejné.
Je znát, jak je zvolené téma hluboce vnoreno do subjektivity každého
z nás, jak významné místo má v individuálním rozvrhu sveta. V zjednodušené podobe to znám z podobných debat na ruzných místech republiky. Ozve se clovek s potemnelou tvárí, hrubším výrazivem a zlo-
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bou v ocích. Pak mi reknou, že býval
nebezpecným exponentem minulého režimu. Vtuto chvíli však vynáší
rozsudek nad nacismem, ba i nad
nemectvím. Je to zrejme jediná smerovka, která mu v jeho vnitrním chaosu zbyla.
Cesko-nemecké téma je nejen
problémem, ale i komplexem, tesne
souvisejícím s naším sebepojetím. O
tom svedcí obranný mechanismus,
který má zabránit jeho dešifrování:
pokus o jeho retlexi je šmahem
oznacen coby sebemrskacství. Tento termín ovšem oznacuje v takových debatách dve zcela odlišné
veci. Existuje zajisté i "ceský masochismus", patologické zvládání pocitu provinilo sti, s nímž si nekdo
neví rady, rituál auto destruktivního
odcinování, paušální ocernování
"Cechu" a podlézání "Nemcum".
Beda, kdyby se stal smernicí faktické
politiky! Existuje však i jiný postoj,
neovlivnený komplexy: je to svoboda umožnující autokritickou inventuru, tedy i uznání vlastních "stínu".
Ti, kdo ho nejsou schopni, tomuto
postoji nerozumejí, jsou jím znepokojeni - a práve proto ho oznací také
za "sebemrskacství".
Tíže osobní zkušenosti tech nejstarších mezi námi nás nutí nezapomínat, ale znemožnuje odstup. Je
ale v tomto prípade odstup na míste?
Nevím, nekdy možný není, ale bez
nej je hledání východiska obtížnejší.
Nekterým z nás zahubili nacisté
naše blízké. Je to dvojznacné. Mohu
se tím legitimovat: vím, oc tehdy šlo

a o cem ted mluvím. Mohu si z toho
však také udelat výsadu: jsem ten
povolanejší.
Další otázka: byla denacifikace
dostatecná? Odpovedi: "Byl to nejvetší mravní výkon nemeckých dejin." "Ne, probehla pouze na povrchu, jako kosmetická úprava." Nejsou tu žádní mladí, supluje je ctyricetiletý muž. Prohlásí, že každý má
svou pravdu.
Je toto ona kýžená "cesko-ceská"
diskuse? Spolecné dobírání se neceho, cemu bude možno spolecne prisoudit nejakou pravdivostní hodnotu? Ne, je to zvláštní konverzace, jíž
se sice každý verbálne úcastní, ale
pritom opatrne osahává okolní temný a hrozivý prostor. Postupne jako
by se chytali dva tri atd. za ruce; ti
krajní neprestávají být pátraci a dále
osahávají, nejde jim o pravdivostní
hodnotu, jde o potrebu jistoty a bezpecí tvárí v tvár prízracné nemecké
hrozbe, která je, jak se zdá, konstantou skoro každé ceské duše. Nelze ji
"odargumentovat", protože jsme
mimo oblast pouhé racionality. Lze
ji koneckoncu vždycky oduvodnit
poukazem na minulost. Beda, stane-li se tato úzkost smernicí faktické
politiky! Už se jí stala. Vlastne jí nikdy neprestala být. Lze vubec nejak
vykrocit z tohoto bludného kruhu?
Své rešení jsem si našel: zcela otevrená rozprava s nekým z "druhé
strany". Muže ale být osobní rešení
smernicí politiky?
•
PETR PRíHODA

Vážení ctenári,
tento casopis vydává Nadace 1\fartina Jana Stránského, která krome
vydávání nekolnercQJch titulu !yovápntomnost,the !YewPresencea Ceský
dialo$ fun~uje taktéž jako prostredník a. koordinátor vzdelávacích a
Výukových programu pro mladé žurnalisty z celého sveta. Nadace zároven poskytuje organizacní záze:Qlí.proPražský f~tival spisóvatelu.
Bohužel je smutnou skutecností, že nadace není schopna pokrývatnáklady na uskutecnování techto prínosp.ých projeKtU.z vlastních zdroju., a
tudiž jsme zcela odkázání na externí pomoc. Jiste s námi budete souhlasit,
že podpora demOkraticKých myšlenek, oteVrené diskuse a kvalitni svobodné zurnalistikymá Zadnešní situace VCeské republice a v celé strední
Evrope svu.jnezastupitelný význam.
Nadace M. J. Stráuského proto )?1'0 VáspripraVila l'fiznorodé a pro Vás
velice výhodné možnosti podpory. Jestliže. Vás tedy tyto aktivity oslovily
a cl.1telibyste se Qtúch dozvedet vfce,prosÚ')l.neváp,ejte a kontaJstujte nás
na telefonnim císle
02/22 075 600

Dekujeme.
Ondrej Koumal
koord:tQ.átorprojektl)
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Verejná prostranství
delají mesto mestem. Sídlište se stavejí
kvuli domum a bytum, kdežto prostor
mezi nimi je spíš jen pro zlost - a podle
toho také vypadá. Naproti tomu mesto,
to je predevším námestí a ulice, které k
nemu vedou - zkrátka verejné, volné
prostory, kam muže každý. Volné místo
je ovšem v každém meste drahé, a tak
musely radnice odjakživa své verejné
prostory a námestí zuby nehty bránit.
Bránit proti tem, kdo si z nich chteli
kousek ukrojit pro svoji vlastní potrebu - moderne receno privatizovat. Jednoho staromestského primátora, který
se kdysi nechal podplatit a dovolil vystrcit Kinského palác daleko do námestí, za to prý dokonce popravili!
To je ovšem už velice dávno. Dnešní
radnice jsou v tomto ohledu klidnejší a
k ruzným privatizacím verejných prostranství spíšjenom prihlížejí. Ruznéjormy prisvojování verejných prostor potom ovšem jen kvetou. Tou nejbežnejší je
obycejné parkování na ulici. Uliceje prece pro každého, a když clovek jede nakupovat nebo na úrad, kam jinam má
odložit auto? Jíste. Ale když tam moje
auto muže stát hodinku, proc by nezustalo i pres noc, pres týden, pres zimu?
Ješte horší jsou ovšem prostory zabrané jaksi natrvalo. A je jich v Praze hezká
rádka. Zaéíná to vždycky stejne nevinne:
nekde se objeví ohrada a všichni si myslí,
že je to stavenište. Casem se ohrada polepí plakáty a všichni si na ni zvyknou:
nikoho už ani nenapadne, že by snad
jednoho dne mela zmizet. A ona opravdu jen tak nezmizí. Tak se pred mnoha
lety podarilo znicit Senovážné (tehdy
ješte Gorkého) námestí. Snad se tam
kdysi dávno cosi stavelo, pak seprestalo,
ale mezitím si všichni zvykli. Podobná
nádhera zdobí Národní tridu vedle Dunaje, jiná je v Malé Karlovce, v Retezové
ulici, na Tržišti.
Ale ten nejhorší, do nebe volající prípad je jiste Uhelný trh. Tam kdysi dávno obec nechala opravit empirovou
kašnu a zlatá mládež ji v opilosti ponicila. Pak se objevilo stavenište, a dnes
je tohle krásné námestí úplne a doslova
znicené: proste tam žádné není. Jen
ohavná ohrada, polepená otrhanými
plakáty. Nyní se tam prý staví kolektory, a námestí je pro toto století definitivne pryc, Zabrat tak veliký prostor
nemuže být prece zadarmo. Kdo to platí? Co tomu ríká památková péce? A
který starosta by mel být o hlavu kratší?
(sok)
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Pod lampou je skutecne tma
Jak se
v hlavním meste
delá komunální politika
DtlDOOD
O

00

Jakub Camrda

O bývá
Prazeprirovnáváno
se nekdy ríká, kževláde
je státem
ve státe.
Ijejírepublivedení
takové
mestské

taxikárskému cechu, pred jehož nepoctivostí dnes návštevníky Prahy pravidelne varuje zahranicní tisk, však
o tom príliš nepresvedcila. Nebylo jasné, co si vlastne
radnice preje: zda regulaci nebo deregulaci.
Primátor na jedné strane zavedl zcela iracionální cenovou deregulaci (pravda, za vydatné podpory ministerstva financí), která vyhnala v nedokonalém tržním prostredí ceny do absurdních výšek. a druhou stranu se
pokusilo jistou regulacní politiku, ovšem zcela neúspešnou. Všechny regulacní vyhlášky radnice narizující velikost kufru, barvu auta, taxametry a venkovní oznacení,
stejne jako kontrolu taxíku mestskou policií, napadli
taxikári u soudu jako nezákonné a ve všech prípadech
úspešne.
Primátor, místo aby si nejprve zajistil u svých stranických kolegu v parlamentu novelizaci patricných zákonu, vrhl se rovnou na vydávání vyhlášek, které postrádaly oporu v zákone. Navíc ne všechny jeho kroky byly
rozumné. Narízením o velikosti kufru nutil taxikáre k
tomu, aby presedli ze škodovky ci žigulíku do Volkswagenu Vento, címž je zatížil drahými leasingy, které taxikári jen težko spláceli, a proto museli jít s cenami nahoru. Nyní se po letech experimentu vracíme k všude
osvedcené a zavedené fixní cene za kilometr, stálo nás
to ovšem hodne nervu a mezinárodní ostudu.

ky. Také pan primátor Kouka] rád zduraznuje význam
svého úradu a staví se prinejmenším na úroven ministra.
A vskutku, pražská radnice rozhoduje at už po linii samosprávné nebo po linii státní správy o znacných hodnotách financních i majetkových.
O to více zaráží, jak málo je podrobena verejné kontrole. Vládu kontroluje parlament, starosty v menších
obcích místní zastupitelé, ale hlavne prímo obcané. Metropole se však zdá být príliš velká na to, aby umožnovala
prímou vazbu mezi obcany a vedením mesta, komunální
volby jsou zde anonymní, na druhé strane však je prece
jen malá na to, aby se jejími problémy dukladne zabývala celostátní média. O to vetší odpovednost leží na
poslancích pražského zastupHelstva, aby predstavovali
vuci vedení mesta opravdu úcinnou protiváhu. Funguje
to tak? Jsou rozhodnutí magistrátu príjímána demokraticky? Po dukladné rozprave zastupitelstva? Ci dokonce,
jak bývá zvykem na západ o nás, po verejné diskusi, jíž
se úcastní odborníci i radoví Pražané? Podívejme se z
tohoto úhlu na nekteré klícové prípady, které se v té ci
oné míre objevily v tisku a které o tom, jak se v Praze
vládne, mnohé napovídají.

Taxikári

Mestská policie
Primátor Koukal nastupoval do úradu s predsevzetím,
že "zatocí s taxikári a prostitutkami". Jeho politika vuci

Tady se "sebevedomí" nového vedení mesta projevilo
naplno a poprvé také dosáhlo na urcitý strop, který
predstavovalo verejné mínení. Pražané jasne rekli, že
urcité veci proste nehodlají tolerovat. Zásluhu na tom
má opozicní poslanec pražského zastupitelstva Martin
Bursík, který vytrvale shromaždoval dukazy o podvodech, neefektivním hospodarení a neprofesionálním rízení Koukalova chránence, šéfa mestské policie Rudolfa
Blažka (ODS).
Primátor Koukal tyto prohrešky dlouho ignoroval stejne jako fakt, že Blažek zastával na radnici funkci šéfa
Bezpecnostní komise, takže mel vlastne kontrolovat sám
sebe. Ani tehdy Koukal nereagoval, když Blažek vyhodil
pro údajnou neloajálnost strážníka Jaroslava Stejskala,
hlavního Bursíkova spolupracovníka, jehož stížnost stá-
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:!. la na pocátku prípadu. Navíc
~ sám pan primátor používal
.~ mestské strážníky v rozporu
~ se zákonem jako ozbrojený
~ doprovod pri ruzných oficialitách.
Avšak v momente, kdy se
Blažkovo fialové sako a bílé
ponožky staly neblaze proslulými po celé metropoli, musel
primátor kapitulovat. Zastupitelstvo prijalo Bursíkuv
plán na zeštíhlení mestské policie, která se pod vedením
ambiciózního Blažka rozrostla o takové nesmyslné a se
státní policií se prekrývající
útvary, jako byla vlastní pohotovostní jednotka. Pocet
mestských strážníku od té doby klesl z 1200 na 1000 a i
osoba nového reditele dává jistou nadeji, že se mestští
policisté budou venovat skutecne jen tomu, cemu se
venovat mají - totíž udržování porádku v hlavním meste.
Navíc se do služby mohl vrátiti strážník Jaroslav Stejskal.

Hotel Four Seasons
a urbanismus vubec
Praha patrí mezi turisticky nejatraktivnejší evropská
mesta a tomu odpovídá zaplatpánbuh i zájem zahranicních investoru. O co zámožnejší a významnejší firmy do
Prahy pricházejí, o to duležitejší je, aby zde našly v
zástupcích mesta kompetentní a duveryhodné partnery,
kterí je primejí k tomu, aby jejich investice byly mestu
ku prospechu. To se zatím bohužel príliš casto nestává.
Smutným prípadem je tolik diskutovaný hotel Four
Seasons. Má vyrust u Vltavy, na Starém Meste, u Karlova
mostu a bude predstavovat v okolní historické zástavbe
nedaleko Klementina velmi rušivý prvek. Není žádného
duvodu, proc by takovéto stavby musely být umísteny v
samém historickém jádru mesta, když ostatní ctvrti nabízejí k tomuto úcelu mnoho nevyužitých pozemku. Presto se mesto, i pres protesty odborníku, pražské verejnosti
i prezidenta Havla, rozhodlo, že tam hotel zmínené kanadské spolecnosti chce mít.
Magistrátní právníci uzavreli s Kanadany velmi nevýhodnou náj emní smlouvu, v níž mimo jiné podcenili
možné zmeny projektu. Ty nastaly po neúspešné verejné
souteži na architektonický návrh hotelu. Mesto totiž špatne stanovilo zastavovací podmínky, predevším plánovaný rozsah 180 hotelových pokoju nebylo jednoduše možno splnit, a tak soutež skoncila krachem. V nové souteži
pak zvítezil projekt, který pocítá pouze se 151pokoji. Tím
by ovšem celkový jistý zisk mesta za 25 let pronájmu
hotelu podle puvodní smlouvy klesl z bezmála sedmnácti
milionu dolaru na necelých deset.
Kanadané se buhvíproc uvolili uzavrít smlouvu novou,
podle níž mesto bude mít zarucen onen minimální zisk 17
milionu dolaru, ovšem s petiletým odkladem. Praha tedy
nedostane v prvních peti letech provozu z hotelu aní korunu. Duveryhodnosti nové smlouvy navíc nepridá ani fakt,
že se ji magistrát pokusil pred verejností utajit.
Územní rozvoj mesta je vubec další záhadnou kapitolou
cinnosti magistrátu. Existuje sice územní plán hlavního
9

mesta Prahy, který má definovat využití té které lokality,
tedy zda je urceno k zástavbe rodinnými domky, ci je v
komercní zóne, v prumyslové zóne, zda tudy povede
mestská komunikace nebo zda tu bude zrízen park. Tento
plán však obsahuje spoustu bílých ploch, není také zpracována úplná cenová mapa Prahy. Na rozhodování o
cenách pak neexistují žádná presná pravidla, zato však
velmi mocné tlaky ruzných skupin. Urcitý pozemek má
totiž pro investora cenu až spolu s územním rozhodnutím
schvalujícím jeho investicní zámer. Tady se otvírá obrovské pole pro korupci a nejruznejší nezákonná ovlivnování.
Nyní se má rozhodnout o konceptu nového územního
plánu, ovšem opet, jak už je v Praze tradicí, za zády
verejnosti. Radní se usnesli, že koncept nebudou poskytovat fyzickým ani právnickým osobám, a neoblomila je
ani ústavní stížnost šéfredaktora týdeníku Respekt Vladimíra Mlynáre.
Pokud jde o urbanistická rešení mesta, vetšina pravomocí se koncentruje v rukou mocných úradu - Útvaru
rozvoje hlavního mesta Prahy a magistrátního odboru
územního rozhodování. Ostatní architekti se úcastní jen
na nekterých dílcích zakázkách, soutežní prostredí v této
oblasti neexistuje. Tím pádem chybí kreativita, nápady,
rozhoduje setrvacnost a osobní vazby.

Doprava a parkování
V každých novinách se doctete, že dopravní systém hlavního mesta stojí pred kolapsem. Rekne vám to kterýkoli
pražský ridic, tramvaják, autobusák. Radnice se ale nechová tak, že by si toho byla vedoma. Bude mesto nadále
podporovat soukromou automobilovou dopravu a pokusí
se pro ni pripravit odpovídající infrastrukturu, která by
zároven maximálne zmírnila její negativní efekty? Nebo
se bude snažit vytlacit auta alespon z centra, vybuduje
na okrajích Prahy odstavná parkovište a patricne posílí
dopravu verejnou? Radnice sice formálne vyjádrila podporu verejné doprave, z její dosavadní dopravní politiky
však lze jen steží vycíst nejaký dlouhodobejší zámer, jak
by mel dopravní systém v budoucnu vypadat.
Zatím nejdiskutovanejším krokem bylo zavedení parkovacích automatu. Mesto uzavrelo o pronájmu automatu smlouvu se spolecností Evropark, ovšem smlouvu
nápadne amatérskou a pro Prahu nevýhodnou. Praha
zaplatila firme Evropark predevším veškeré náklady na

11/

1 997

N O v Á

PRíTOMNOST

instalování automatu. Spolecnost Evropark stala pak
sta~a jejich provozovatelem, za což jí náleží odmena ve
výši 24 miliónu korun. Ovšem pro prípad, že by byl celý
podnik ztrátový, zavázalo se mesto zaplatit firme veškeré náklady a také primerený zisk. Pri tom všem se Praha
zarucila za úvery na tuto akci, z nichž také sama platí
úroky. Firma Evropark tak nenesla vubec žádné podnikatelské riziko. Mesto prišly automaty naopak velmi
draho, navíc zpocátku nefungovaly, protože nemely oporu v žádném právním predpise, takže mestská policie
nemohla neplatící ridice pokutovat.
Parkovací automaty spolecne s nove budovanými podzemními parkovišti a garážemi znovu zvedají atraktivitu
centra mesta pro soukromou dopravu, ackoli je pro ni
svým historickým charakterem zcela nevhodné. Další
proudy aut už stred proste nemuže pojmout, vždyt oba
brehy Vltavy, pravobrežní komunikace i dopravní tah
pres Malou Stranu, jsou po celý všední den na hranici
dopravního masakru. Úmerne tomu, jak roste pocet aut
v Praze, zvyšují se koncentrace oxidu dusíku a jiných
škodlivin. Jak tím trpí obyvatelé Prahy i historické památky, jiste není treba rozebírat.
Od otevrení nové dopravní tepny, která má vést z
Barrandovského mostu pres tunel Mrázovka a Strahovský tunel a spojit jižní a severní cásti Prahy na levém
brehu Vltavy, si také nelze slibovat rešení dopravního
kolapsu ve stredu mesta. Podle starosty Prahy 5 ing.
Arnošta Belohlávka bude mít jakýsi význam snad jen
pro pátecní a nedelní špicku. Mohl by také stáhnout z
centra cást "podnikové dopravy", která se do Prahy valí
ze všech stran, ale má namíreno do prumyslových ctvrtí
na okraji. Tunel, který stále ješte nemá vyrešen systém
návazných komunikací, se však v každém prípade týká
pouze levého brehu Vltavy, vetší cásti Prahy tedy vubec
nijak nepomuže.
Podle ing. Belohlávka neuleví Praze ani tím, že by svedl
alespon cást tranzitní, z velké cásti kamionové dopravy,
která by se na území hlavního mesta správne vubec
nemela dostat. Plánovaná výstavba vnejšího expresního
okruhu uvízla v souvislosti s "balícky" na mrtvém bode.
Situace je krizová práve na Barrandovském moste, který
je nejpretíženejším a také nejnebezpecnejším místem
takzvané Jižní spojky spojující dálnici Dl od Brna s
dálnicí D5 na Plzen a Rozvadov.
Stavba tunelu zahájená za minulého režimu již spolykala miliardy a žádá si další. Mela být patrne zastavena
hned vroce 1990,dnešnímu vedení mesta všakjiž opravdu nezbývá nic jiného než celý projekt dokoncit, ackoli
jeho význam je pochybný. Pan primátor by ovšem nemel
delat ze Strahovského tunelu stredobod své dopravní
politiky a nalhávat Pražanum, že nejakým podstatným
zpusobem zlepší krizovou situaci ve meste. Proc to delá,
je zrejmé. Práve dokoncení tohoto projektu si vybral
jako jeden ze dvou hlavních duvodu, proc se má Praha
zadlužit na nekolik let dopredu devítimiliardovou emisí
mestských obligací. Tím druhým duvodem je stavba sice
užitecná, pro pražský dopravní systém však také nijak
zásadní - prodloužení B linky pražského metra na sídlište Cerný Most.

milardy korun, a pak teprve zacala hledat projekty, na
než je možné peníze použít. Zdravému rozumu by odpovídal postup opacný. Splatnost emise nastane v roce
1999, Praha na ni ukládá peníze na zvláštním úctu, zbývá ušetrit více než dve a pul miliardy korun. Emise je v
dolarech, ovšem mezitím došlo k devalvaci koruny, takže nyní mesto prodelává na rozdílném kursu 900 milionu korun, které úroky na zvláštním úctu patrne nepokryjí. Navíc je pravdepodobné, že koruna bude dále
padat.
Za této situace se mesto rozhodlo pro druhou emisi,
tentokrát v hodnote 9 miliard korun, která budé splatná
v roce 2002. Podle poslance Martina Bursíka mesto pocítá se zcela nereálným nárustem príjmu. Chybí seriózní
kalkulace, zda je Praha schopna uvedenou cástku splácet. Opet hrozí kurzové ztráty, opet není zcela jasné, na
co mají být peníze použity. Vedle zminovaných dvou
dopravních staveb mely jít celé tri miliardy do bydlení,
ovšem od této predstavy se upustilo, aniž by se hodnota
emise o uvedenou cástku snížila. Pražský radní za ODS
Michael Hvíždala se obává, že Praha by se mohla dostat
do spirály zadluženosti, z níž bude jen težko hledat cestu
ven.
Nabízejí se dva skryté duvody, které vedly k druhé
emisi. Jedním je touha pana Koukala blýsknout se na
konci volebního období tím, že bude slavnostne prestrihávat pásky ve Strahovském tunelu a ve stanici metra
na Cerném Moste. Mnozí si ješte pamatují, jakým zpusobem otevíral pred minulými volbami trasu na Jihozápadní Mesto, a na jeho výrok, že "metro postavila Pražanum ODS". Starosti se splácením už bude rešit nové
zastupitelstvo. Druhým, hruzostrašnejším motivem
muže být snaha opatrit si peníze na splácení první emise.
Na spravování mestských financí si mesto v roce 1994
zrídilo vlastní financní ústav, Mestskou banku. Praha do
ní vložila cca 700 milionu Kc a získala v ní 67 % podíl.
Když melo ovšem v letošním roce dojít k navýšení základního jmeni, ozvali se nejen opozicní sociální demokraté, ale i pražská rada ODS, že prý nikdy nevideli
zakládací smlouvu ani stanovy této banky. Banka také
nevznikla na zelené louce, ale odkoupením síte pobocek
Royal banky, která se potácela na pokraji krachu a po
níž zbyly mestu mnohé klasifikované (cili vetšinou nesplatitelné) úvery.
Tím pádem se Mestská banka od pocátku potýkala s
velkými problémy. Ackoli byla zrízena k tomu, aby poskytovala služby komunální sfére, pouze 3 z 54 mestských cásti v ní vedou své úcty. Banka nebyla schopna
zajistit vydání druhé emise obligací, její jediný jistý príjem
je spravování první emise. Reditel Mestské banky pan
Hadraba, bývalý poradce Josefa Luxe, je spojen se skandálem kolem financování KDU-CSL.Pan primátor zatím ani
poslance, ani pražskou verejnost nepresvedcil o tom, nac
vlastne mesto banku potrebuje a proc by nemohl své úcty
sverit kterékoli z velkých komercních bank.

Co je za tím
Jiste ne všechno se v pražské komunální politice odehrává takto chaotickým a nepruhledným zpusobem, jiste ne za všechny nešvary nese prímou odpovednost
primátor Koukal. Popsané prípady však presto svedcí o
velmi nezdravých vztazích ve vedení hlavního mesta.
Promítá se v nich hned nekolik rovin nerešených a
vzájemne provázaných problému.

Mestské finance
Tím se dostáváme k nejnovejšímu tahu primátorova
týmu, tedy k mestským obligacím. První pujcku ve
forme obligací si Praha vzala v roce 1994, ve výši 7,5
10

,;. Jedním z ních je spor mezi
~ centrální radnicí a mestský~ mi cástmi Prahy. Znacná
~ cást starostu si stežuje na
~ diktátorské praktiky magistrátu na strane jedné a na
neschopnost rídit, na bezkoncepcnost, chaoticnost na
strane druhé. Starosta mestské cásti Satalice ing. Bohumil Pechr (KDU-CSL) k
tomu ríká: "Nebyly prijaty
žádné zásady, jak bude v
nejbližších letech postupováno v doprave, ve výstavbe ,.. .•.
infrastruktury, v sociální oblasti, ve školství. Mestská
cást si nemuže udelat výhledy na nekolik let dopredu,
jak rozumne rozložit investice. O investicích rozhoduje
skupina jedenácti lidí. Nyní
se rodí alespon nejaký koncept v oblasti zdravotnictví.
Tato bezkoncepcnost je zámerná, nebo! umožnuje oligarchický zpusob vlády." Podle pana Pechra je rozdelení
pravomocí mezi centrem a pražskými obcemi - napr.
pokud jde o schvalování prodeje obecního majetku, o
územní plánování - velmi nefunkcní, ale na magistrátu
není žádná vule ho menit.
S kritikou vedení mesta vystupují nejcasteji starostové
menších pražských obcí, v nichž má casto silné pozice
KDU-CSL.15 velkých pražských obvodu (Praha 1-15) se
casto jednotne staví za primátora, což se dá vysvetlit i
tím, že je bez výjimky ovládá ODS. Starosta Prahy 5 ing.
Arnošt Belohlávek to však vidí odlišne: "Starosta malé
cásti je v úplne jiné situaci. Všichni lidé ho znají a chtejí
po nem, aby pro jejich obec urval ze spolecného koláce
co nejvíce. Starosta malé obce je lokální patriot a nic víc
ho nemusí zajímat. Já si neco takového nemohu dovolit,
vždy! spravuji natolik rozdílná území, jako je sídlište
Barrandov a historická cást Smíchova. Lidé me osobne
neznají, nesu odpovednost za vetší celek. Musím mít
pochopení i pro celopražské problémy. Tato ochota smerem od centra pochopitelne klesá."
I pan Belohlávek ovšem uznává, že v nekterých vecech
by mestské cásti s verejnými prostredky umely zacházet
rozumneji: "Vedou spor s panem primátorem o zrušení
Technické správy komunikací, která spadá pod magistrát. TSK zamestnává 262 lidí, z toho jsou jen 4 delníci a
ani jeden sypac. Na zimní posyp ulic a chodníku si TSK
najímá soukromé firmy. To bych zvládl také, ušetrilo by
se jenom na mzdových nákladech odhadem 60 milionu
korun a nemusel bych rozhorceným obcanum každou
zimu vysvetlovat, proc s neposypanými ulicemi nemohu
vubec nic delat."
Druhou rovinou je situace na samotné radnici, respektive vztah mezi jeho volenou a nevolenou složkou. Radnice je i s pridružnými komunálními podniky obrovský
kolos protkaný tisícerými formálními i neformálními
vazbami. Bohužel nebyla po zmene režimu dostatecne
"dobyta" novými lidmi. Šéfové jednotlivých odboru si po
revoluci ruzne navzájem zamíchali funkce, ale na vedoucích postech se vetšinou udrželi. Nejde o žádné ideologické škudce, ale o lidi, kterí si proste zvykli pracovat
urcitým zpusobem a novým podmínkám se težko pri-
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zpusobují. Nejsou zvyklí se zrovna ptát na názor volených zástupcu ci dokonce verejnosti, ani se od nich
nechat príliš kontrolovat. elze se pak divit, že v takovém prostredí se dobre prosazují ruzné postranní ekonomické zájmy. "Ackoli verejne známé kauzy dávají
duvod k mnoha podezrením, je zvláštní, že se za celou
dobu mého pusobení na radnici nezjistil ani jeden prípad korupce. Kontrolní mechanismy jednoduše nefungují," ríká k tomu poslanec Martin Bursík.
Dalším problémem jsou pak vztahy v samotné volené
složce, predevším mezi radou, která je vybavena vetšinou výkonných pravomocí, a zastupitelstvem, I tady
existuje propletenec osobních a ekonomických vazeb.
Zajímavý je napríklad zpusob, jakým pan primátor víceméne kontroluje poslanecký klub ODS:z 24 poslancu
ODS jich je 20 existencne závislých na své židli, Bud
vykonávají jako zamestnání svou volenou funkci na
radnici ci na nekterém z obvodu, nebo "dostanou trafiku" - funkci reditele Obecního domu, Kongresového
centra, Národní kulturní památky Vyšehrad, šéfa financní komise magistrátu, reditele Mestské policie na Praze
4 atd. K tomu pak pristupuje ješte zastupování hlavního
mesta v pridružených akciových spolecnostech, kterými
jsou takové mocné hospodárské kolosy jako Pražské
vodárny a kanalizace, Pražské energetické závody ci
Dopravní podniky (které samy spolykají 35 % pražského
rozpoctu).
Jaký div, že takoví poslanci pak zrovna príliš neplýtvají
kritikou a alternativními návrhy. Pražskou koalici doplnuje 5 poslancu ODAa jeden poslanec za KDU-CSL.Pan
primátor Koukal však k rozjetí svého hlasovacího stroje
rád používá i komunistické hlasy, jak se naposled stalo
v prípade mestských obligací. Mimochodem obligace
prošly o jediný hlas. Ke komunistum a vetšine poslancu
ODS se totiž pridal i nezávislý kandidát Radim Uzel.
Ovšem ani pan doktor Uzel není tak docela nezávislý.
Verme, že je opravdu presvedcen o užitecnosti obligací
a tudíž jeho rozhodnutí nijak neovlivnil fakt, že pro
magistrát provozuje na ctvrt úvazku sexuologickou poradnu. Má ale opravdu zapotrebí vystavovat se takovému podezrení? Jeho na první pohled nevinná, legracní
službicka magistrátním úredníkum však možná ukazuje
k jádru problému. A nejen Prahy.
•
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Zmizelá Praha, zachycující podobu mesta na konci minulého století, mohou dnes pripadat jako trochu z jiného
sveta. Romantickou idylu malebného malomesta ci vesnice dávno odvál cas a o slovo se prihlásila civilizacní
revoluce dvacátého století, se vším pozitivním, ale jiste i
negativním, co do obrazu našich sídelních struktur prinesla.

kál ní promena obchodních výkladu, restauracních portálu, firemních oznacení a reklam se stala dnešní realitou stejne jako igelitové markýzy ci umelohmotné kvetiny u vchodu. Standardem modernizace se stala živá
barevnost a materiálová nestrídmost. S tímto nablýskaným a podbízejícím se centrem ostre kontrastuje zanedbanost okrajových cástí a neuklizených zákoutí pomalovaných sprejery.
Pokracuje bohužel také nezadržitelná promena funkcní struktury jednotlivých mestských cástí. edošlo k
ocekávané rehabilitaci bydlení v centrech, ale pod silným komercním tlakem bytu naopak ubývá na úkor
administrativních budov, obchodu, restaurací, hotelu
apod. Zejména v místech se silným turistickým ruchem
je tato zmena naprosto totální, i s ohledem na nabízený
sortiment. Zoufalý nárek Malostranáka, kterému ubyla
mlékárna ci opravna bot na úkor další prodejny se suvenýry ci smenárny, nikoho nezajímá. "Sklenené ulice"
Gako napr. Mostecká) s množstvím obchodu se zoufale
stejným, nevkusným sortimentem již dávno nejsou výsadou pražského centra. Pokles podílu bydlení pod urcitou hranici (uvádí se dvacet procent) logicky prináší
kolaps, vylidnení, nárust kriminality a ostatní doprovodné jevy.
Centrum Prahy není schopno celit velkému komercnímu tlaku a absorbovat obrovský investicní nárust,
který je do nej smerován. Okrajová centra nedokázala
splnit duležitou roli míst, ve kterých bylo možno realizovat podnikatelský pretlak a kapitálový príliv. Kdyby
se podarilo tyto oblasti vcas investicne pripravit, mohlo
historické centrum zustat relativne ušetreno. Platí to i o
jiných ceských mestech. Bohužel, z mnoha duvodu, k
nimž patrí také nevyjasnené majetkové pomery, k tomu
nedošlo. Rozvojové oblasti Holešovic, Karlína ci SmÍchova, ležící ve výhodných lokalitách v dosahu stredu
mesta, jsou dodnes nezastaveny, zatímco ruzné administrativní kolosy a banky obsadily nejlukrativnejší
mestské pozemky v okolí Václavského námestí.
Dlouhodobe a systémove nerešená dopravní problematika prinesla Praze již nezvládnutelnou chaotickou
situaci. Astronomický nárust automobilu, nedostatecná

Štestí V neštestí
Paradoxne nebyla valná cást evropských mest znicena
válecnými událostmi, ale ve dvou vlnách prestaveb a
modernizací v poslední ctvrtine 19. a v šedesátých letech
20. století. Obou byly naše zeme štastnou shodou okolností ušetreny. První proto, že ceská mesta ztratila v
rámci rakousko-uherské monarchie význam rozvíjejících se prumyslových a obchodních center. Druhá vlna
nenastala proste proto, že stá t nemel dostatek financních
prostredku na realizaci svých smelých plánu, o které
nebyla nouze. Základní stavební fond zustal tedy až na
výjimky zachován v maximální historické úplnosti, pricemž nejzávažnejším nicitelským zásahem bylo obecne
katastrofální zanedbání údržby.
Negativním dusledkem však byla zcela mylná urbanistická koncepce, která vedla k vysídlování a devastaci
historických center, k oslabení jejich obytné funkce a k
výstavbe megalomanských sídlištních souboru. Další
nicitelskou vlnu predstavovala necitlivá dopravní infrastruktura, jejímž dusledkem je napr. pražská magistrála,
absence kruhových obchvatu a zanedbaná dálnicní sít.
Zásadní zmenu prinesla i vlna rozširování Prahy a dalších mest, která pohlcovala postupne do té doby intaktní
a svébytná predmestí a prizpusobovala je bezohledne
potrebám zázemí velkého mesta. Soubežne pokracoval
proces urbanizace venkova v duchu hesla jeho priblížení mestu. A pripocteme-li k tomu krizi tvurcí architektury, která pouze realizovala to, co diktovala výroba,
nebyla situace po listopadu 1989 buhvíjak príznivá.

Velký nápor komercionalizace
Zmenilo se mnohé a promena obrazu našich mest dále
pokracuje. Zásadne se predevším promenila atmosféra
a klima ve spolecnosti. Komercní duch zamoril naše
okolí v horizontu chodce zpusobem, že jsme schopni
nekdy zabloudit i na duverne známých místech. Radi12
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prujezdnost hlavních tahu a neuspokojive fungující a
stále dražší verejná doprava nevytvárejí reálné predpoklady k vyrešení této situace. Dostupnost a obslužnost
centra s mrtvými pešími zónami je problémem i celé
rady dalších mest, stejne jako otázka odlehcujících obchvatu ci parkování v klidu.

Mizející svet pražských predInestí
Zrychlené životní tempo, automobilizace a maximální
snaha využít posledních prostorových rezerv zasahují i
druhdy idylická predmestí. Místa, kam se dríve chodilo
na obligátní nedelní výlet, ztratila svoji výlucnost a stala
se nedílnou soucástí mestských celku. Podle stavu a
kvality své bytové i jiné vybavenosti se promenují na
atraktivní rezidencní ctvrti ci na obytné okrsky tretí
kategorie. I jim hrozí další pretížení monofunkcní zástavbou. Rozširují se komunikace a parkovací plochy,
pribývá dopravních znacek a reklamních náveští, ubývá
zelene, rekreacních ploch.
Sociologicky jedinecné fenomény sídlišt stále cekají na
slibovanou vlnu výstavby chybející obcanské vybavenosti, která by z nich ucinila atraktivní místa k životu.
Centrum je v duchu nového životního stylu dosažitelné
s cím dál vzdálenejších míst, takže termín predmestí
ztrácí svuj význam a zacínáme se pohybovat v neuchopitelném soumestí unifikované sídelní aglomerace.
Nepripadám si nijak zvlášt starý, ale nekdy, když vyprávím svému synovi o svém mládí, desím se svého
kmetství. Jako kluk jsem bruslil na Vltave a jakkoli se to
zdá dnes nepochopitelné, sánkovali jsme prímo pred
domem v dnešní Snemovní ulici s dojezdem na Valdštejnské námestí. Na nedeli jsem cas od casu jezdil ke
svému dedeckovi do jedné pražské predmestské ctvrti.
Cesta byla malým dobrodružstvím, muselo se dvakrát
presedat, pricemž poslední vrcholný úsek bylo nutno
prekonat trolejbusem. Ve vilové ctvrti s množstvím zahrad, parku a procházek bylo bezpecno. Bez problému
se dalo jezdil na kole. O intenzite dopravního ruchu
svedcí, že ulice byla v první rade kolbištem pro hokej s
tenisákem.
a dosah byly skutecné prírodní krajiny,
pole a louky, ideální pro pouštení draku a pro radu
jiných aktivit.
Dnešní návšteva míst mého detství je méne idylická.
Místo trolejbusu je po dvojím prestupování treba vyckat
na preplnený a smrdutý .autobus. Puvodne cinžovní vily
se promenily v uzavrené enklávy soukromých rezidencí,
doplnené o obligátní bazén a tenisový kurt. Všude parkují auta ve dvou radách, v hlavní prujezdné ulici jsou
v nepretržité permanenci. Starší družstevní domy dostaly slušivé nástavby, v okolí vyrostl monstrózní partajní
hotel. Pole a louky byly dávno zastaveny malými mestecky družstevních domu. To pražské predmestí se jmenuje Hanspaulka, a pres všechny zmeny patrí i dnes k
nejaktraktivnejším obytným zónám Prahy. Jak si na tom
stojí ostatní predmestí? Obávám se, že mnohem hur.
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pekt k posledním reziduím minulosti, pokud jsou životaschopná a využitelná. Respekt ke kulturnímu dedictví
nemuže být otázkou památkárských iniciativ, ale prostého obcanského uvedomení. Duležité je uvažovat v
dlouhodobém horizontu, snažit se zachovat prirozenou
rovnováhu a pestrost funkcí a harmonizovat obe složky
naší reality a blízké budoucnosti, tj. potrebu ochrany a
zároven rozvoje.
Ideálním prostredkem k tomu mohou být rozvojové
koncepce a smerné územní plány jednotlivých lokalit
Nikoliv však ve smyslu seshora nadekretovaných direktiv, ale ve smyslu verejné smlouvy mezi obcany mesta
a samosprávou. Toto pojetí územne plánovací dokumentace však vyžaduje verejnou oponenturu, informovanost a pripravenost obcanu, stejne jako trpelivost a
vstrícnost zainteresovaných odborníku. Ani sebelepší
koncept a plán však není zárukou jeho naplnení. Tou je
až svobodná a demokratická obcanská spolecnost, dostatecne kultivovaná a poucená. Úvaha o tom, jak prekotne se promenila místa našeho detství a mládí, muže
prispet k vetšímu pocitu odpovednosti. Predmestím našich mest hrozí prinejmenším ztráta jejich identity. •
JIRI T. KOTALfK (1951)
Historik architektury, predseda Pražského grémia pro ochranu a rozvoj
prostoru hlavního mesta, rektor Akademie výtvarných umení v Praze.

Památkári na všechno nestací
Prostredí, které nás obklopuje, má svoje významné socio-psychické hodnoty, které nám umožnují identifikaci
s konkrétním místem. Promena ci ztráta jeho charakteru
prináší prirozene negativní efekt, zvlášte když nejsme
schopni staré hodnoty nahradit novou kvalitou. Je treba
mít stále na pameti nevratnost našich rozhodnutí a res13

Anatomie Pražáka
Ješte'pred prevratem jsem mel to šté'sti a byl jsem s
divadlem ve sve'te',éili na "Západe". Kdyžjsem sevrátil,
nasedljsem hned na letišti do autobusu, ten nás zavezl
k námé'stí Republiky a tam jsem vstoupil na eskalátOr
metra. A tu jsem užasl. Lidé, hten jeli proti mne', meli
tváre bezzájmu, vyhýbavé pohledy, ve'tšinou uprené do
prázdna, k zemi nebo do prostoru, tváre jako neživé.
Opravdu, byl to najednou takový rozda, co se tady v
tech tvánch zraóilo, žejsem seulekl a tl'val6 tO ne7tolik
dni, než se ten zážitek smazal. K tomu užjen perlicku.
Za nekolik dni poté jsme jeli zase do Moskvy a tam jsem
me'Zobdobný zážitek, tentokrát to však byl kontrast
tamejtich s našimi lidmi. To nemámiti žádný politický
podtea:t, tak to proste' bylo a to je muj zážitek. .Tak, dnes
se tváre zmenily, porovnávám to sice stále, ale rozdil
už neni tak veliký. PráŽáci už mají tváre živejší, nekdy
veselefš~jindy smutnejši, ale zdá sev nich být víc emoci
a jeví zájmu o to, co se kolem deje.
Já ovšemjsem takzvane venkovan, jsem z Brna. Pro
nás je to otázka badatelská. Jaký je Pražák, jak ho
vidim a pozoruji? Predevším, procnkám PráŽák? Nu,
za prvé, je to tak trochu urážlivé a to každého Brnáka
pote'ši, když mUže urazit nekoho z Prahy - a za druhé,
taková generalizace usnadnuje soud a :r;jednodušuje
úsudek a to je vždy žádouc~ ponwadžjinak bychom to
museli brát po jednotlivcich a to je na celý život.
Tak - fednak je Pražák tak trochu buran, ackoliv je
z velkého mesta. Málokdy je galantní k dáme nebo
úslužný ke staršim lidem. Za druhé, Pražák je hlucný,
bavi se nahlas a nevšimá si, že fsou. kolem jini. Zdá se,
jako by nejenže mluvil O necem výsostne duležitém a
zajímavém, ale ješte si preje, aby ostatni z toho neco
meli. Dálejsou Pražáci, aspon obchodnici, cijak seriká
podnikatelé, dosti sebevedomi.Prijde k nám na venkov,
napnklad do Brna, vystoupí z automobilu a s rozevre-

i

ným lila pláštem kráéi stredem ulice..Nepochybne se
d6mnivá, žeje proc jej pozorovat, ne:li vzdátmu úctu.
A taky, žefe na nem videt, ten odér velkomesta a šmrnc
muževetkého sveta-No a dál ... Pražák si mysl~ že mimo
Prahu nedejeseniceho. Kolem rozkládá semore, oživené zanedbatelnými mikroorganismy, dále pak poušt s
pisecnými cervy. A tem neni treba venovat mimorádnou
pozornost.
Jinak dovede být PráŽák také veselý a družný. Zacas
se dožaduje nejaké pozornosti z venkovských krafu,
potešilo by hOneco originálniho od dovedných mistnich
domorodcu, nejakýfolklorní predmet ci potravina . .('Ini
nápojem nepohrdá. Dalšim znakem Pražana fe též to,
že vylidnuje své mesto, pechuje ho úrednictvem, a fiž
dnesjsou ulice, po kterých krácíš vecer zcela sám, neb
úrednik, ponejvicevládní, již sedi na sponzorské veceri
své strany nebo odpocivá doma.
Pražák je i svetový. Má ve svém mesteruzné pasáže,
pojmenované pO osobnostech, po ulicích jezdi krokem
tisice aut a notne smrdi. Pritom se mi zdá, že doprava
neni zas tak nejhorší, i když ... Coje dobré, je to, že není
v Praze mnoho zlocincu. Jsou však umné maskovámi
za turisty z ruzných zemí, za taxikáre, obchodniky,
státni úredniky, podnikatele i bankére, vlastní fondy,
restaurace, továrny a je težkéje odhalit a prokázat jim,
mimo jine. cinnosti, i tu trestnou, ponevadž jsou jinak
strašne sympatictí a bezúhonn~ též se úzkostlive drži
zákonných predpisu.
A tak dále...
Ale mám také nekolik PražákU,mne blizkých a milých
a proto zustane Praha - zachována, ovšem s podmín~
koul

ARNOŠT GOLDFLAM
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Slllejellle se stejnou recí
Návšteva v International School 01 Prague

Mestský
autobus
se kodrcá
kolem hospody
s nápisem
"Country Saloon", kde se cepuje Staropramen, pak zatocí doleva a pustí se po
rozbité silnici dolu z kopce temným
lesem. Najednou se les rozestoupí a
autobus zastaví pred moderním
komplexem budov pokreslených veselými barvami, obklopených parkovištem a nakrátko ostríhanými, sveže zelenými trávníky. Obrys omšelých cinžáku, které vykukují nad lesem na vzdáleném horizontu, je jedinou pripomínkou toho, že jste ješte
stále v Praze.
Ten komplex tvorí objekty Mezinárodní školy v Praze (lnternational
School ofPrague), kolem níž se rozprostírají rodinné domky v americkém stylu, které v údolí Malé Šárky
postavila Nebušice Development
Company. Sem do školy pekne ukryté pred pozorností hektické metropole vodí své deti cizinci žijící v Praze, ale i nekterí Ceši.
Pred budovou školy stojí v presném zákrytu rada pestených stromu,
prímo pred vchodem narazíte na
cerstve natrený stojan na bicykly a
vubec celá škola zárí novotou. Vždyt
taky byla slavnostne otevrena letos
v únoru.
Jasne bílou barvu sten uvnitr ruší
jen pestrobarevné detské výtvory výstrižky z papíru, obrázky malované voskovkami, pokreslené ctvrtky.
To jsme v oddelení pro nejnižší trí-

dy, deti zrovna slaví "Mezinárodní
kulturní týden", což znamená, že se
seznamují s obdivuhodnou škálou
zde zastoupených kultur. Pred trídami jsou vystaveny barevné koláže.
Na jedné z nich jsou fotky smejících
se detí a u každé z nich vždy voskovkami vyvedená vlajka státu jejich
puvodu. Nad nimi jistejší, dospelá
ruka pripsala motto: "We AUSmile
in the Same Language." (Smejeme
se stejnou recí). Defilé vlajek je skutecne ohromující, vedle "hvezdicek
a pruhu" se tu vyjímá Švédsko, Recko, Rusko, Nigérie, Brazílie, Azerbajdžán ...
I když Americané tvorí 30 % z celkového poctu žáku a jsou tedy nejpocetnejší skupinou, je zde zastoupeno šedesát rozlicných národností.
Reditel David Buck ríká, že se škole
zatím darí udržovat mezi odlišnými
kulturami harmonii: "Je na nás,
abychom vytvorili takovou mezinárodní kulturu, která bude respektovat všechny deti, at už sem pricházejí odkudkoli."
Škola, kterou navštevuje skoro 600
studentu, nabízí kompletní americké základní a strední vzdelání, od
jeslí až po maturitu. Tento v postkomunistické Evrope unikátní projekt
získává ucitele ze zahranicí nebo z
americké komunity v Praze. Mohou
pocítat s pocátecním platem 22 až 35
tisíc dolaru rocne. Deti pricházejí z
rodin diplomatu, nebo zamestnancu

zahranicních firem nebo z ceských
rodin, které si prejí, aby se jejich
ratolesti vzdelávaly v anglictine, a
mají na zaplacení školného. To ciní
9 000 dolaru rocne pro prvnácky až
10300 pro stredoškoláky - plus dva
a pul tisíce jako príspevek na splátky
za výstavbu školy, která prišla na
trináct milionu dolaru. Takže se tu
na rodicovských schuzkách schází
urcitá kosmopolitní pražská elita.
Deti pobíhají od jedné trídy k druhé, vecne kvuli necemu hrozne duležitému prohrabávají svou skrínku
a mezi sebou se baví anglicky. Stredoškoláci mají sídlo v jednom z postranních krídel. O prestávce sedí
zaboreni do kresel v salónku na
chodbe a jejich sebejistá anglictina
jen málokdy nese stopy nejakého
akcentu.
Studenti mezinárodní školy poznají zblízka nejen svetový jazyk,
ale také mezinárodní pocítacovou
technologii. V pocítacové laboratori
si studenti pripravují referáty o ruzných zemích sveta. Pomalu koncí,
když zvonek oznámí záver vyucování. To ovšem pro ne není signálem
k opuštení místnosti, naopak, honem honem se snaží stihnout na príští hodinu, co se dá.
Chodby se mezitím rychle plní
mladými lidmi. Nekterí pospíchají
domu, jiní ješte postávají u šaten a
povídají si o nadcházejícím víkendu. Pred školou na nekteré cekají
rodice nebo taxíky. Jiným zastavuje
mestský autobus, nabere houf studentu, dvere se zavírají, vyjde
chuchvalec dýmu a mašina zmizí
smerem k lesu. Jede se zpátky do
Prahy.
•
VICTOR GOMEZ

že to trvá roky, než si clovek vypracuje urcitý styl a
napíše kupríkladu román. Nevzdali se po pár mesících
jako vetšina ostatních. Semkli se do malých kroužku,
navzájem se podporovali, cetli, kritizovali, vymenovali
si knihy a literární techniky, porádali literární vecery,
zakládali literární casopisy, jako je treba Optimism. Jsou
porád tady, píší, zlepšují se a další pricházejí.
Ackoli nevznikl žádný jednotný pražský styl, prece jen
se v techto povídkách, románech, básních objevují spolecné motivy: izolace, odloucení, touha, hledání. Casto je
popisován rozpad osobnosti, úpadek, disidentství nikoli
politické, ale sociální. Až na malé výjimky se nikdo z
techto literátu nezajímá o politiku, o svet jako takový.
Zamerena je výhradne lidská individualita. Individualita
tech, kterí nejsou "doma" ve Spojených státech, v Praze,
ani kdekoli jinde na svete. Presto se neuchylují k sebelítosti. Stále ješte se snaží vyjádrit zárodky víry a nadeje.

ANGLOAMERICKÁ
LITERÁRNí SCÉNA V PRAZE
ANEB VSTANOU Noví FITZGERALDI

V miraných
americké nebo
komunity
v Praze
bylo velmódnídobách
být"spisovatel"
"básník".
Stovky,ne-li
tisíce mladých Americanu, kterí "protekli" Prahou, si tak
zároven odpovídaly na stále se vracející nepríjemnou
otázku: "Proc zrovna Praha?" Nekterí z nich nikdy predtím nenapsali jedinou rádku, jiní toho napsali tuny. Mnoho z nich postrádalo špetku talentu.
Tech pár talentovaných se zpocátku ztrácelo v tom
spisovatelském davu, avšak módní slova brzo ztratila
svuj glanc, zjistilo se, že v každé pražské kavárne nesedí
noví Hemingwayové nebo Scottové Fitzgeraldové, a nastalo všeobecné vystrízliveni. Nadejní autori brzo zjistili,

THOMAS ALAN
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Poslední slova, Kavárna Colubris, Praha
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DAVID FREELING

DAVID FREELING

Na podzim naplní Rick police cervenými a modrými
krabicemi a zacíná svoje experimenty se sochami z téstovin. Tou dobou bydlí v levném byte bez príslušentsví nad
Újezdem. Pocasí mu pripadá jako mokrý rucník. Vzduch
je nasycen kourem z uhlí, kterým se tu topí. Blíží se zima.
Z jeho deníku:
Jdu na balkon, sednu si tam, snažím se pracovat. Ostrý
vítr me mrazí až do kostí. Naucil jsem se mnoho vecí:jak
se svetr dá preložit na šátek, jak složený spodky mužou
zahrát uši. Ponožky navlecený místo rukavic mají tu
nevýhodu, že se v nich špatne dá jíst.
Ale Rick presto jí, casto, s lokty u sebe, obal po obalu.
Z dopisu Gusovi:
Milý mudrci,
...jednou ses vlámal v poledne ke mne do ateliéru a ptal
ses: "Co se tu varí?" Vymyslel jsem spoustu odpovedí:
topinky, pražená rýže, bramborové štouchance. Ted mi
odpoved chybí.
Ale v tý prázdnote se vracím k puvodnímu problému
škrobovin jakožto umení, i k tvý puvodní otázce.
Rick se dnes nemuže sprchovat, protože jeho vana na
ctyrech lvích tlapách je plná vlasových nudlicek. Vcera
to byly lasáné, predtím jlícky. Hledal ruzné cesty, ruzné
prístupy.
Další dopis:
Gusovi, jelikož se ho to snad týká,
zjistil jsem, že zamýšlená hustota a vlácnost se nedocílí
varením, ale namácením. Muj byt se plní uhlo hydráty a
já -jaká ironie -jsem cím dál hladovejší. Ovšemže neco
sem tam chroupám, ale zbytek mých penez se doslova
potápí spolu sjetuttucini, které jsem namocil dnes ráno.
vernisáž už je za tri dny. Bojím se, že jsem nadarmo
plýtval energií a že obecentsvo nikdy neprijme makaronové socharství ... bez omácky.
10. ríjna. Zátky vybuchují. Výstava má ohromný
úspech. Rick se dávájotit za cvakání blesku: se Ženou a
škrobovinami, seŠkrobovinou sesouvající sepo schodech,
se Škrobovinovou nocí. J(ritici tleskají. "Rick už provždy
posunul naši predstavu taktilního umení a preklenul
propast mezi vernisáží a bufetem, který zahájil lahudkami zdarma. " Sporivý labužník smeká. Rickovi prátelé se
vrhají na jídlo. Jsou povoláni matematici, aby vycíslili
dusledky testovinového socharství najraktální geometrii.
(Rick má dojem, že sejim to nepodarilo.) Zcela vycerpaný
se vrací do svého obydlí.
Z jeho deníku:
Dospeljsem na vrchol a nevím, kudy dál. Je po senzaci,
zacíná opouštení. Jak já kdysi umel pripravit dokonalou
puvodní pastu s citronem a bazalkou! Zelenina, korení.
Ted už je zajímá jen konstrukce ajorma.
Navíc mi ty dve pochvalný recenze nezískaly verejnou
podporu. Neprodané exponáty zcela zaplnují prostor
mého bytu, už ani nemám místo na ranní cviky.
Rickovi zbývá jen balkon. Zachumlán do kusu šatstva
a prádla, do všeho, co bylo ve skríni, už se ani netrese.
Rozhodne je to výtvarnejší než tmavý interiér. I(amenné
zábradlí, zídky, pohled na svet. Z uliceje možno pozorovat, jak postupne splývá s architekturou. Jeho zmrzlý
oblicej vypadá nahore jak chrlic na katedrále.

Když jsem dorazil,
byl starý most pod lešením,
objíždka,
provoz odklonen.
Ale já potreboval jít pres ten most. Potreboval jsem
tisíc zacátku, které jsem nemoh unést.
To sladkokyselý léto bez lásky
nikdy neprišlo
Yankees se chystali vyhrát zápas
v šesti smenách na pálce
a já a T jsme meli v hlave
všechno jiný než sport,
ani historie se nechystala pockat na nás
v kostele u hospody.
Tri hodiny pred odjezdem
clovek vykourí svou poslední,
sbalí,
rozdelí krámy,
neco si nechá, neco pošle lodi, neco zakope ...
Kdysi, když casu bylo mm
(a maléru víc)
lidi pecovali o pudu
a poštáci dorucovali i velký peníze,
tenkrát u vedomí, že zcestovalej chlapík
si muže dáchnout všude,
mocil jsem na krídlatý bohyni Vítezství,
podloubal Buddhu v nose,
zatocil turbanem císare Osmana,
kopal oblázky do Aténíny jeskyne,
ale porád bych bral domov ...
T se ptá: cos vyzvonil,
kde jsou myšlenky, který jsem ti pucil?
Když jsem prijel
padla jedna vláda,
jedno mesto se otráslo v základech,
jeden most se díval, jak mesto získává tvar,
o deset procent rocne.
Lod je prkno mne podobný
dutý jako má hlava
ponicená vínem,
všude sypu kopie svý jízdenky
a ptám se: je každá z nich básen?
T. vtlacuje stres do mý pátere,
všechno prej je v ní rozházený.
Telo tre kost o kost.
Povídám: když nemužu mít život,
chci aspon svuj kout, kde stejne nebudu žít.

Ukázky prózy a veršu Davida Freelinga z mesícníku
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Otaznz'ky
nad

referende1ll

vMad"rsku

podpisu potrebných k vypsání referenda nebude nesplnitelným úkolem. Koncem léta se však vláda, ve snaze
sebrat opozici vítr z plachet, sama postavila do cela
lidového referenda, když rozhodla, že se má hlasovat
zároven o clenství v NATO i o pude, ovšem pokud jde o
to druhé, pak na základe otázky formulované vládou. V
parlamentu ovládaném koalicními stranami prošel návrh usnesení bez problému, takže bylo skutecne vypsáno na 16. listopad tohoto roku dvojité referendum.
Mezitím se však samozrejme sešlo i více než 200 tisíc
podpisu opozice a celá vec se dostala pred Ústavní soud,
který - jen k malému prekvapení verejnosti - rozhodl,
že podpisy obcanu mají vetší váhu než usnesení vlády,
tudíž, že pripravované referendum o otázkách formulovaných vládou je protiústavní. Je treba zduraznit, že
výrok Ústavního soudu se ale ani slovem nezminuje o
NATO. K vyhlášení referenda pouze o clenství vATO
a v puvodne ohlášeném termínu by však bylo zapotrebí
nového parlamentního usnesení.
Výsledek byl jediný: zloba, zklamání a pocit bezvýchodnosti doma v Madarsku, na mezinárodním poli
nepochopení. Napríklad americký senátor Tom Lantos,
považovaný za vedoucí postavu madarské lobby, vzkázal Budapešti, že celá vec je jen bourí ve sklenici vody,
ale aby nikdo nezapomínal, že pri ratifikacním hlasování nebude americké zákonodárce ani za mák zajímat
madarské pozemkové právo. Brusel se vyjadroval zdrženlive, ocividne však ze sporu nemel velkou radost.
Horkou pravdou zustává fakt, že pravým jádrem tahanic
kolem referenda byla snaha obou politických táboru
zvýšit svoji popularitu prostrednictvím predcasné kampane, zorganizované pár mesícu pred parlamentními
volbami. V té chvíli se však, jak to vyjádril prezident
Goncz, stalo kardinální otázkou - která rozhodne o
budoucnosti madarského státu možná na nekolik príštích staletí - zda Madari, at už v referendu nebo bez
referenda, ale jednoznacne, vyjádrí svuj zájem na vstupu do NATO.
Parlament nakonec v hodine dvanácté rozhodl, že madarský národ tuto šanci dostane a že referendum o
vstupu do NATO probehne v puvodním termínu. Chybelo však málo, aby na selhání politických elit doplatila
celá zeme.
•

Zpocátku
všechno
jevilo
a jednoduše.
Lid je
moudrý, se
ptejme
se ho
tedykrásne
na názor
v tak duležitých
otázkách, jakou je kupríkladu naše pripojení k NATO.
Tak nejak mohla pred parlamentními volbami v roce
1994patrne uvažovat Madarská socialistická strana, pozdejší volební vítez, když ve své kampani slibovala referendum jak o clenství v ATO, tak v Evropské unii.
Riziko se nezdálo vysoké, protože drtivá vetšina madarské verejnosti nebo alespon její vetší cást neustále
podporovala integraci zeme do euro atlantických struktur. Politický profit se naproti tomu zdál mnohem vetší:
poukaz na to, že reformní komunisté, transformovaní
do dnešní podoby evropských sociálních demokratu,
zacali bourat železnou oponu jako první a privedli
zemi, dokonce s požehnáním lidu, k branám bezpecné,
civiJizované a zámožné Evropy, to prece muže posloužit jako vynikající argument v každé budoucí volební
kampani.
Ani ze strany opozice nehrozilo politické riziko, koneckoncu všech šest politických stran madarského parlamentu je pro integraci.
Avšaktento zdánlive logicky promyšlený a bez vetších
nesnází realizovatelný scénár vzal na podzim roku 1997
témer úplne za své.
S blížícími se všeobecnými volbami, které pripadají
na príští jaro, roztríštená konzervativní opozice stále
horecneji hledala nejaké sjednocující téma, aby se mohla spolecne utkat se sociálne liberální vládní koalicí.
Vláda složená ze socialistu a liberálních svobodných
demokratu totiž za znacných obetí nejenže vyvedla ekonomiku zeme ze situace na pokraji kolapsu, ale dostala
Madarskozpet na celní pozici mezi postkomunis tickými
zememi, za což sklidila na mezinárodním poli velké
uznání.
Opozicese tedy domnívala nalézt spolecnou platformu
v otázcevlastnictví zemedelské pudy. Je pravda, že cást
Madaru je vázána k pude tesným, nekdy sentimentálním, nekdy ponekud iracionálním poutem a mnozí už
jen ze zvyku vyznávají heslo "madarskou pudu Madarum". Z programových dokumentu vlády však vycetli,
že kabinet, i když zprostredkovane, hodlá umožnit cizincum, aby si mohli v Madarsku pudu zakoupit. a
protest proti tomu zacali organizovat podpisovou akci v
nadeji, že v lidovém referendu mohou prinutit vládu k
prohlášení, že madarské pozemky se nebudou moci
dostat do zahranicních rukou. Bylo zrejmé, že 200 tisíc

SZABOLCS UOVARHELYI (1952)
Madarský novinár, zpravodaj madarského
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Krásný nový Tudjmanistán
Zpráva o soucasném Chorvatsku
Patrick Moore
Franjo
Tudjman a jeho
ská demokratická
unieChorvat(HDZ)
vládnou v Chorvatsku nikým neohrožováni už od prvních svobodných voleb v roce 1990.Nekdy se zdá,
že vetšine Chorvatu prináší vláda
HDZ nekonecné blaho a že Tudjman
je pro ne skutecne "otcem národa",
jak se sám rád stylizuje.
Tudjmanova vláda zanechala stopy po celém Chorvatsku. Zmenil treba název svého oblíbeného fotbalového týmu a neváhal se kvuli tomu
pustit do stále trvající ostudné hádky
s pestrým davem fotbalových fanoušku. Osobne také kontroloval
návrh uniforem svých roztomilých
prezidentských gard. Tudjman je
proslulý jako nesnesitelný pedant,
"mikromanažer",
který reguluje
státní záležitosti do nejmenších podrobností, jako je treba množství
kávy dovážené do prezidentské rezidence. Když tedy drzý satirický týdeník Feral Tribune nedávno prekrtil Chorvatsko na Tudjmanistán,
nikdo se tomu príliš nedivil ani nesmál.

Hledá se anti- Tudjman
V cervnových prezidentských volbách Tudjman nenašel soupere a
jeho treti prezidentské období potrvá až do roku 2002. Zkrátit ho muže
pouze rakovina, kterou prezident
trpí. Ale ani Tudjmanovo zdraví, ani
autoritativní styl vládnutí, ani neblaze proslulá zkorumpovanost
HDZ neodradily volice od toho, aby
tomuto charismatickému sedmdesátníkovi opet dali svuj hlas.
Tudjmana drží u moci zejména
znechucení volicu nad roztríštenou
opozicí. Naplno se projevilo v dubnových
komunálních
volbách,
zvlášte v Záhrebu, kde opozice
ochutnala horkou porážku v boji o
mestský úrad. Úspešná byla pouze v
nekterých mestech v Dalmácii a Istrii, kde existuje silné regionální povedomí a centralistická HDZ tam
není populární.
Verejnost stále ceká na verohodného opozicního vudce, který by byl

k Tudjmanovi skutecnou alternativou. Jeden Chorvat to velmi jednoduše vystihl, když na otázku, proc
volí Tudjmana, odpovedel: "Je tu
nekdo jiný?" Vetšine opozicních politiku je pres padesát, pokud ne pres
šedesát, a jsou vetšinou spojeni s
minulostí.
Sem patrí jak bývalý komunista
Zdravko Toma6, tak nekdejší disident, intelektuál Vlado Gotova6.
Další takovou osobností je Dražen
Budiša, který je Gotova6ovým rivalem v boji o predsednictví v Chorvatské sociálne liberální strane
(HSLS) a je stejne jako Tudjman veteránem hnutí "chorvatského jara"
z roku 1971. Do stejné skupiny patrí
také uhlazený Stipe Mesi6, prominentní politik komunistické éry, který jako poslední pred rozpadem Jugoslávie zastával rotující funkci federálního jugoslávského prezidenta.

Ani mladší generace nedává príliš
nadejí na zásadní zmenu. Mezi temi,
kdo se na stranickém žebrícku HDZ
vyšplhali nejvýš, figurují stranický
tajemník Ivic Pasali6 nebo ministr
pro místní rozvoj Jure Radi6. Oba
tito proslulí oportunisté a patolízalové jsou vdecnými terci pro Feral
Tribune.
Opozice také není schopna výrazne se odlišit od HDZ. S jedinou výjimkou postkomunistických sociálních demokratu se to nepodarilo
žádné celostátní opozicní strane, zahrnuje v to HSLS a také následníka
nejduležitejší síly meziválecného
Chorvatska, Chorvatskou rolnickou
stranu (HSS).
Sociální demokraté vdecí za výrazný úspech v dubnových komunálních volbách nejspíše koherentnímu politickému programu. Jako jediní dokázali formulovat zretelnou
alternativu vuci HDZ v sociální oblasti, a to v zemi, kde jedna petina
populace žije pod hranicí chudoby a
vetšina rodin jen težko vychází se
svými príjmy, platí. Jak nekdo poznamenal, Chorvatsko je zemí s východoevropskými platy a západoevropskými cenami. Po skoncení vál18

ky v Chorvatsku i v Bosne zdá se
prišel cas spíše pro sociální než nacionální politiku.

Otravná Amerika
Prezidentské volby se neobešly bez
volebních triku, nátlakových akcí a
mediálních manipulací, což neušlo
pozornosti zahranicních pozorovatelu. Bývalý americký senátor Paul
Simon, vedoucí týmu pozorovatelu
KBSE, nazval volby "od základu
vadnými" a také "svobodnými, ale
ne spravedlivými". Volební kampan
podle Simona nesplnila minimální
požadavky na zajištení demokratického hlasování. Americká ministryne zahranicí vyjádrila obdobné
pocity.
Nebyl to první stret Tudjmanovy
administrativy s asertivní a nediplomaticky uprímnou Albrightovou.
Pri své kvetnové návšteve v Záhrebu, kterou zakoncovala turné po bývalé Jugoslávii, dala zaraženému
Tudjmanovi velmi tvrdou lekci. AIbrightová predevším neprijala ujištení chorvatské strany, že Záhreb
plní veškeré povinnosti demokratické zeme.
Možná si pritom vzpomnela na rok
1995 a Tudjmanovu triumfální jízdu
vlakem napríc cerstve dobytou Krajinou. Když šéfka americké diplomacie navštívila tento nyní z velké
cásti vylidnený region, verejne obvinila ministra pro místní rozvoj Radi6e ze lži, pokud jde o zacházení se
srbskou menšinou. Doslova mu rekla: "Mel byste se stydet." Albrightová
otevrene vyzvala chorvatské úrady
k tomu, aby umožnily návrat 200
tisícum etnických Srbu, kterí
uprchli v léte 1995pred chorvatskou
ofenzivou. Ale Tudjman se zmohl
jen na svou obvyklou odpoved, že
všichni Srbové, kterí jsou ochotni
stát se dobrými chorvatskými obcany, jsou vítáni, ale že není možné
ocekávat, že by Chorvatsko prijalo
zpet všech 200 tisíc uprchlíku.
Tudjman a jeho ministri se mohli
utešovat tím, že vuci Slobodanu Miloševi6ovi byla Albrightová ješte

N

tvrdší. a skutecnosti, že Tudjman
se již neteší americké podpore, to
však nic nemení.

Danke Deutschland,
goodbye AIDerica
Poslední série "nedorozumení" se
Spojenými státy se odvíjí od Tudjmanových vztahu s nejruznejšími
zahranicními spojenci a sponzory,
kterí se od vyhlášení chorvatské nezávislosti v roce 1991 neustále menili. Nejprve byl hlavním spojencem
ZáhI'ebu Bonn. Jen málokdo ze
svedku pocátku jugoslávského konfliktu zapomene na chorvatské bary
pokrtené podle tehdejšího spolkového ministra zahranicí Hanse Dietricha Genschera, nebo na chorvatský
populární sladák "Danke, Deutschland".
Vztahy s Nemeckem nicméne behem následujích let ochladly, a to
zejména kvuli zmenám uvnitr nemecké vládní koalice a ve vztazích
Nemecka vuci jeho partnerum v EU.
Chorvatsko si mezitím za svého nejvetšího prítele vybralo Ameriku.
V roce 1993 jmenoval americký
prezident Bill Clinton velvyslancem
v Chorvatsku mladého, inteligentního, energického diplomata Petera
Galbraitha, jehož otec je známý ekonom a vlivný poradce amerických
prezidentu za Demokratickou stranu. Galbraith brzo uzavrel úzký
osobní vztah s Tudjmanem a byl
casto nazýván "druhým nejmocnejším mužem Chorvatska".
a pocátku roku 1994 americtí diplomaté napomohli k uzavrení komplexu smluv, díky nimž Tudjman
vyvázl z možná nejvetšího selhání
své kariéry - z úcasti na bratrovražedném
bosensko-muslimském
konfliktu v Bosne. Chorvatsko se zavázalo obnovit puvodní muslimsko-chorvatskou alianci, rozpustit loutkový stát hercegovských Chorvatu
Herceg-Bosnu a sjednotit chorvatská teritoria v Bosne s muslimskými. Chorvatsko se také zavázalo respektovat nezávislost a územní celistvost Bosny.
Washington slíbil velkorysou pomoc vzniklé muslimsko-chorvatské
federaci, vcetne vycvicení a vyzbrojení armády. Na základe techto
smluv se Tudjman zabydlll ve své
nové roli "muže Ameriky" v regionu. Státem kontrolovaná média pravidelne ukazovala Gailbraitha, jak
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hraje s Tudjmanem tenis nebo ho
navštevuje v libovolném koutu
zeme. Tudjman, bývalý historik vojenství, presvedcil chorvatskou verejnost o tom, že prátelstvim s Amerikou Chorvatsko získává mocného
a duveryhodného spojence a naopak
Spojené státy budou moci pocítat se
solidním partnerem v regionu. Behem následujících mesícu se tento
jeho plán zacal uskutecnovat.
Spojené státy napomohly k modernizaci chorvatské armády, která
se pak prehnala pres krajinské Srby
v bleskových operacích v kvetnu a
srpnu 1995. Chorvatské síly se pak
spojily s bosenskou armádou a v
podzimní ofenzive donutily bosenské Srby k ústupu, pricemž soucasne
proti jednotkám generála Mladiée
tvrde zasáhly letouny a jednotky
rychlého nasazení Severoatlantické
aliance.
Výsledkem techto zmen byly Daytonské dohody, které se konaly pod
americkým patronátem v ríjnu téhož roku. Chorvatsko se v nich opet
zavázalo k rozpuštení Herceg-Bosoy, k podpore bosenské federace a
její spolecné armády a ke spolupráci
s haagským tribunálem ve veci válecných zlocincu.
akonec to ale všechno byly plané
sliby. Hercegovští Chorvaté si zachovali své politické a bezpecnostní
struktury, které byly mnohem více
integrovány s Chorvatskem než s
partnerskou muslimskou Bosnou.
Navíc Herceg-Bosna byla formálne
obnovena 24. kvetna, tentokrát sice
jako "kulturní instituce", ovšem se
všemi atributy státu: vlajkou, armádní uniformou a
hymnou. Spolupráce s Haagem také
zustala spíše v rovine proklamací.
Tohlevšechno samozrejme neušlo
pozornosti amerického ministerstva
zahranicí. Galbraith a jiní zahranicní
diplomaté opakovane upozornovali
Chorvatsko na to,
že by meli dostát
veškerým mezinárodním závazkum.
Tudjman a jeho mi19
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nistri se ohrazovali, že delají v této
veci maximum, ale že Chorvatsko je
hrdá zeme a nenechá si od cizincu
diktovat.
Otázkou presto zustává, proc Tudjman tak tvrdohlave odolával americkému tlaku. Možná má na tom
nejvetší podíl jeho známá pýcha a
silný patriotismus stejne jako špatne
skrývané presvedcení, že Bosna by
se mela rozdelit podle etnického klíce. Také se cítil zavázán antimuslimským herzegovským Chorvatum, jejichž skutecným vudcem je
chorvatský ministr obrany Gojko
Sušak. Herzegovská emigrace od pocátku financovala HDZ a Tudjman
nikdy na splácení tohoto dluhu nezapomnel. Zároven byl ale presvedcen o tom, že Amerika Chorvatsko
nikdy neopustí.
Tlak na Chorvatsko zesílil v cervnu. Generální tajemník OS KofiAnnan se vyslovil pro odklad návratu
východní Slavonie, což bylo provázeno výkriky nevole z chorvatské strany. Tentýž den Spojené státy zablokovaly tricetimilionový úver Svetové
banky Chorvatsku. Ale tenisové momentky Tudjmana a Galbraitha z
predních stránek chorvatských novin
ješte hned tak nevymizely.
•
PATRICKMoORE
(1951)
Analytik rozhlasové stanice Radio Free
Europe/Radio Liberty a redaktor mesícníku
Transilions. Tento clánek byl publikován pod
názvem "AU is well Tudjmanistan"
v srpnovém císle Transitions.
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BEM KATOLICISMU

Petr Príhoda
Zvencí
se jeví
jakonejpodstatnejším
neco známého. je
"Aha,
zní
diagnóza.
Vtom
všakkatolíci,"
nesrozumitelný. "Církev" vzniklo od "Kyriaké ekklesía", shromáždení Páne. Pánem je jistý Jehošua ha Nazori, Ježíš azaretský, prý sám svrchovaný a nesmírný Buh, zdroj všeho
bytí, který prišel mezi lidi v lidské osobe a tu církev prý
svolal, aby se stala kvasem a solí zeme. Tech, kdo se k
nemu hlásí, je vícero, nejen katolíci, a co dejiny pamatují,
šli si po krku ...
Katolíci si zakládají na dvoutisícileté kontínuite, identifikují se i se svými starovekými a stredovekými predchudci, nemoderne akceptují paradigmata dávno prežilá, krome empiricky poznatelného sveta ješte jakýsi jiný,
"nadprirozený" ...

Po II. vatikánském koncilu
Tak soudí soudobý svet vlastne o všech krestanech, všímejme si ale katolíku, a to dnešních. I oni chtejí být
kvasem a solí sveta, ale vyjímají se v nem spíše jako cizí
teleso a sami se tak casto cítí. Mají dvojjediný úkol:
pecovat o svou víru a hlásat zvest o Ježíši Kristu. Napetí
vuci svetu je proto obcas rozdeluje. Ti, kdo kladou duraz
na evangelizaci (hlásání zvesti), se chtejí svetu priblížit,
aby jim rozumel. Tím se mu pripodobnují. Ti, kdo kladou
duraz na uchování víry, jsou opatrnejší, nebot pripodobnení se svetu prináší erozi víry. Proto se chtejí vuci svetu
vymezit, nekdy i hradbou. Odtud polarita progresismu
(modernismu) a konzervatismu (tradicionalismu) v církvi.
Osvícenstvím pocínaje se katolictví svetu uzavíralo,
bránilo se. Od sklonku 19.století je mu v té kazajce tesno.
II. vatikánský koncil (1962-1965) se svetu otevrel. Jeho
heslem bylo aggiornamento, "zdnešnení". Na katolickou
pudu vstoupil oficiálne ekumenismus, usilující o sjednocení krestanu. Církev reviduje svuj vztah ke "kacírum",
k židovství a židum, ba k mimokrestanským náboženstvím vubec. Zapocatý dialog se svetem uvolnil skrývané
vnitrní tenze. Valící se promeny vyvolaly konzervativní
reakci. Napetí mezi modernisty a tradicionalisty je v
euroamerické oblasti snad nejviditelnejší charakteristikou katolické církve.

John Paul Superstar
V hlubších vrstvách se však pripravuje další promena.
Zatímco v zemích tretího sveta katolictví pocetne získává, v "krestanských" zemích Západu ztrácí. Tradicní
církevní struktury tam slábnou a zanikají, katolíci se
stávají menšinami a nesou to težce. Rodová štafeta víry
vypadává mladšímu pokolení z rukou. Zklamou-li však
lidé, Buh dokáže, aby promluvily kameny, stojí v Písmu.
Zdrojem nové vitality v církvi se stávají konvertité.

zo

Když se melo letos v léte konat v Paríži Svetové setkání
(katolické) mládeže, kam mel prijet i papež, zaujali komentátori postoj více než skeptický. Bude to prý rutinní
podnik, psali; odhadovali úcast na nekolik málo stovek
tisíc. Mladých se sjelo víc než milion. Prekvapil jejich
elán a živá komunikace s hlavou církve. "Je neuveritelné, že tento nemocný starec dovede pouhým vyzarováním svého ducha strhnout deseti tisíce mladých," citovala jednoho novináre-ateistu francouzská RFI. A britská
BBC to vyjádrila telegraficky: "John Paul Two - Superstar!"
Charismatický papež - rozhádaná církev. Pro mnohé
zajímavý okrajový jev, pro jiné známka metamorfózy.
Tímto slovem oznacujeme i dení v motýlí kukle.
Když v Kalkate pohrbívali Matku Terezu, hovorili nad
rakví predstavitelé krestanu, hinduistu, buddhistu, židu,
muslimu, ba i pársu, hrstky vyznavacu Zoroasterových.
Všichni si katolickou reholnici prisvojovali, všem byla
"našincem". Je toto posláním katolictví? Pokud by si lépe
osvojilo ctnosti zemrelé, proc ne?
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Recepce Západu vyvolává u jednech potrebu poucit se,
jak se tamejší krestané vyrovnávají se svetem, a osvojit
si jejich zpusoby. Druzí reagují úzkostne, protože tento
príval ohrožuje jejich tradicní víru, která se prece vuci
komunistické destruktivite osvedcila, a protože ceská
recepce Západu u nás katalyzuje radu znepokojivých
trendu, s nimiž si nevíme rady.
Pnutí uvnitr svetového katolictví indukuje u nás polaritu, do níž vsakují i lokální napetí, napr. mezi "vernou
Moravou" a "kacírskými (bezbožeckými) Cechami",
mezi "prostými verícími" a "intelektuály". I ceské pomery však v sobe obrážejí celosvetový konflikt mezi tradicí
a modernitou. Duchovní devastace za minulé epochy,
jíž jsme obetmi, zpusobila, že mu moc nerozumíme a že
do nej vnášíme více agresivity, než by bylo zdrávo.
Ilustracemi této polarizace jsou i takové prípady jako
aféra pražské katolické teologické fakulty a nedávný
hromadný protest našich kneží proti zavádení podávání
hostie "na dlan" (jak je zvykem v nekterých západních
zemích).

V ceské tvrzi
Ceští katolíci jsou úcastni promeny též, ale vetšina ji
vnímá domácí optikou, není divu. Nebylo jim dáno spoluprožít II. vatikánský koncil, sledovali ho nanejvýš
škvírou v železné opone.
Už dávno zaujali ceští katolíci pozici kruhové obrany
a ti kolem by jim to nemeli príliš zazlívat, mají v tom
prsty taky. acionalismus, vydatný zdroj energie našeho
obrození jazykového, kulturního, hospodárského i politického, se s katolictvím príliš nesnáší (a naopak), a
pokud se zdá, že ano, jde o docasné nedorozumení. Už
pred sto lety proto nebylo snadné cítit se naplno katolíkem i Cechem. Tak vznikla první kruhová hradba. Pak
prišli komunisté, bylo treba budovat druhou. Jejich režim si vyhledával své záškodníky i uvnitr církve. Tam
pak vznikl bezpocet kruhových hradeb, zídek a plutku.
Dvacáté století vycvicilo ceské katolíky v obranárské
strategii. Listopad v tom mnoho nezmenil. Po krátkých
líbánkách katolictví a cešství nastal cas všednosti, kdy z
nedostatku inspirace ožily stereotypy první republiky.
Zídky a plutky fungují uvnitr dál. e kvuli estébákum.
Ceští (i moravští) katolíci je dnes udržují proti sobe
navzájem.

Krajinou ceského katolictví
Tuto polaritu vyjadruje i naše katolická žurnalistika a
publicistika. Krajne progresivní pól predstavuje nekonformní casopis Getsemany, propagující ekumenismus a
vnitrní demokratizaci církve; obcas si zavzdoruje proti
hierarchickému principu církevní autority. Lze sem též
zaradit nekteré drívejší publikace M C. Putnya Jana
Jandourka. Vnímáme-li vnitro církevní diferenciaci jako
spojité spektrum, pak o cosi blíže ke stredu pusobí usmevavý rebelant Bohuslav Blažek. I on by rád pripodobnil
církev demokratickému spolecenství typu politické strany ci hnutí. Ješte blíž ke stredu, ale stále "vlevo" prebývá

Ruzné polarity
Polistopadové otevrení se Západu prožívá u nás katolická minorita (v této souvislosti sem lze zahrnout krestany
vubec) i ta "zbývající" majorita, byt každá ponekud po
svém. Dodejme, že k nám proniká predevším vše snadno
prenosné, tedy i neresti (i když nejen ony), a všímejme
si nadále katolíku.
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rismu. Smerem "doprava" je toto úsilí
stále krecovitejší. Ona "integrálnost"
spocívá nikoli ve vuli k syntéze, ale ve
snaze vyplnit individuální i skupinové
prožívání obsahem pouze "tradicne katolické" provenience a ohradit se vuci
ohrožujícímu okolnímu svetu. Odtud i
tendence k cernobílému myšlení a neochota, ba neschopnost dialogu. O dáblu
a o zednárích se lze snadno a rychle docíst práve zde.
"Pravolevá" metafora tu platí nikoli v
bežném politologickém smyslu, ale jako
popis škály postoju, sahající od otevrenosti vuci svetu k uzavrenosti (a jim odpovídajících rétorik). Urcitý zdroj tohoto
napetí je však krestanství hluboce vlastní, nebot je jím dvojznacnost sveta: "Buh
tak miloval svet, že vydal svého jednorozeného Syna...," soucasne ale platí: "Mé
království není z tohoto sveta." Udržet v
mysli tuto dvojznacnost v puvodním
evangelijním významu je obtížné, odtud
snadnost jejího rozštepení na dve neslucitelné polopravdy: svet, který má být
spasen, versus svet, pred nímž je treba se
mít na pozoru. Anebo pri ješte hlubším
poklesu do poloh sebe- stredne paranoidních: muj bohulibý svet - versus neprátelský a Bohu nemilý svet tech druhých.

Co na to okolí
Kvas uvnitr ceského katolictví probíhá v
prostredí, o nemž nelze ríci, že je zcela
nenátlakové. Oceské spolecnosti se ríkává
(se zadostiucinením, lhostejne, s trpkostí),
že patrí v Evrope k tem nejvíce sekularizovaným. Vskutku, vetšina naší verejnosti
zaujímá ke "svým" katolíkum postoj nevraživý nebo neúcastne (ci pobavene) divácký, v lepším prípade ambivalentní. Katolíky to mrzí,
prípadne znervóznuje, nekteré zatvrzuje.
Okolnost nikoli z nejduležitejších, ale zajímavá, možná
významná: s vedomím celistvosti ceských dejin se lze
setkat nejspíš práve u nich. To jim vrtá hlavou naše
století deváté stejne jako desáté, od jedenáctého až do
dvacátého. Jinde takovou starost a péci nevidet. Cyril,
Metodej, Gorazd a Svatopluk je dovedou rozohnit stejne
jako Václav, Boleslav, Vojtech, oba Janové (z Pomuka i
z Husince), Bílá hora, josefinské reformy, mladoceši ...,
až po Husáka, ODS a "postmodernu". Je to dobre, nebo
špatne? Ta "zbývající" vetšina má svých starostí dost a
má to asi za pošetilost.
Ceské katolictví se skládá z katolíku, a ti jsou všelijací.
Je však i prostorem svého druhu, kde znejí otázky i
pokusy o odpoved, na než jinde není cas, a kde se clovecina perlustruje z nejruznejších koncu.
•

mesícník pro mládež Anno Domini ("Ádécko"); jinde mu
být nelze, protože by ho mladí necetli. Ješte blíže ke
stredu pak stojí nejschopnejší komunikátor církve s verejností Tomáš Halík.
Pomyslný stred nesnadno urcit, protože zprava je viden jako levý a zleva jako pravý. Toto ruznoctení nastává v bode, který zaujímá I(atolický týdeník a jeho mesícní príloha Perspektivy.
Vpravo od neho se etabloval zprvu umírnený, nyní se
radikalizující Mezinárodní katolický Report (ceská mutace stejnojmenného amerického mesícníku). Tradicionalistickou pozici bojovne hájí týdeník Svetlo. Dál už pak
shledávme polohy víceméne extrémní. Periodikum Trident hájí "lefébvristickou" pozici (podle rozkolnického
biskupa Lefébvra, který odmítl 2. vatikánský koncil). A
na stránkách Pochodne dneška se setkáváme i s antisemitismem a kmenovým nacionalismem. Odtud je pak
už docela blízko k Sládkove Republice.

PETR PRíHODA

Dvojznacnost evangelia
Úsecku Report-Svetlo- Trident (nekdo sem radí i PochodelÍ) lze pokládat za pokus o ustavení katolického integ-

Fotografie z papežovy návštevy v Paríži (na stranách 20-22)
Martin Wágner.
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konecne vychází knižne
http://pes.eunet.cz/

NEVIDITELNÝ PES

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:
Tel.: 02/20 12 1360,20

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

Zásilkový prodej:
Milen'ium 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
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Rusko musí uznat svoji vinu
Se Sergejem Kovaljovem o disidentství,
o ruské myšlence,
o obrane pred diktátory
a o krtkovi jménem historie

Clm vetšl úcte se neojiciálnl ruský ombudsman Sergej Kovaljov tMl u demokraticky smýšlejlclch Rusu, o to vlce
na nej útocl stoupenci opacného tábora. Bylo tomu tak
vlastne vzdycky. Studoval biologii na moskevské univerzite, a byl tak konfrontován se všemi jejlmi stalinskými
diformacemi a absurditami. V šedesátých letech se pfipojil k vznikajíclmu disidentskému hnutí v tehdejšlm SSSR.
V rámci Akcní skupiny na obranu lidských práv vydával
nezávislý bulletin, organizoval petice, bojoval proti nezákonnostem. V roce 1974 byl zatcen a prevezen do Vilniusu, nebot proces se mel konat stranou pozornosti svetových médii. O tu se však postaral Andrej Sacharov, kdyz
vystoupil v uliclch Vilniusu na Kovaljovovu obranu. Kovaljov byl presto odsouzen k sedmi letum nucených pracl
a poslán do Magadanu, neblaze proslulého regionu sibirských gulagu.
Do Moskvy se v tu dobu jiz prominentní ruský disident
smel vrátit az za Gorabcova, v roce 1987. V roce 1990
byl zvolen do parlamentu, kde predsedal výboru za lidská práva. V neklidných dobách rozpadu Sovetského svazu stál na strane Borise Jelcina, a to i pri jeho ozbrojeném stretu s ruským parlamentem v roce 1993. Z Jelcinova spojence se však stal jeho kritikem po prezidentove antidemokratickém obratu a zvlášte behem korifliktu v Cecensku. Kovaljov pfijel do Grozného tretí den války a
strávil tfi týdny cestováním po bojištlch v rtlzných cástech zeme. Jeho zprávy o bombardováni a zabíjeni civilního obyvatelstva pfispely významnou merou k tomu, ze
ruská ani svetová verejnost neuverila ojiciálnl verzi ruských generálu o potlacováni seperatistických a zlocineckých band v Cecensku.
Se Sergejem Kovaljovem jsme hovofili o jedné z prestávek nedávné praZské koriference FORUM 2000. Velmi silným dojmem na nás zaptlsobila jeho tvár, barva hlasu,
gesta. Težko si lze predstavit autentictejši osobnost. Je v
ni vepsána bolest nad vecným lidským utrpenim, starost
o dalši osud lidstva.
Na Foru 2000 jste se zminil o tom, ze východoevropské
disidentské hnuti melo velmi bltzko k nábozenstvi. Mohl
byste tuto myšlenku nejak rozvést?

Nemyslel jsem to tak, že by disidenti ve východní Evrope byli ve své vetšine hluboce verící lidé, chtel jsem
jen ríct, že se vyznacovali náboženským zpusobem myšlení. Když uvažuji racionálním zpusobem, snažím se
dosáhnout urcitého cíle urcitou metodou, a když tato
metoda selže, zvolím jinou. Náboženské myšlení je jiné.
Clovek, který celou svou osobností vezí v náboženském
myšlení, se vubec neptá na výsledky, ví, co je dobré a co
24

špatné, ví, jak se má zachovat v urcité situaci, a chová
se tak bez ohledu na to, jakého výsledku tím dosáhne.
Ví, že o výsledcích rozhoduje Prozretelnost.
Vzpomínám si na rozhovor s vynikajícím ruským matematikem, jedním z nejlepších na svete, s nímž jsem se
prátelil a casto spolupracoval. A on mne tehdy rekl:
"Vaše úsilí nemá žádný smysl, když se stavíte proti tomuto strašnému režimu. Byzantská ríše byla také prohnilá a její obyvatelé to také vedeli. Ale ona hnila ješte
dalších tri sta let..." Když jsem ten rozhovor prevyprável
jinému matematikovi, disidentovi, rekl na to: "Vskutku,
tri sta let, tolik casu mi opravdu nezbývá."
Ale vzpomínám si také na velmi známé interview s
Andrejem Sacharovem. Novinár se ho zeptal, jestli ocekává v nejbližší dobe nejaké konkrétní výsledky svého
snažení. " e, neocekávám, naopak se obávám, že se
žádných takových výsledku nedockám." - "Tak proc
tedy deláte to, co deláte?" - "Každý má delat, co umí. A
co umí delat inteligence? Jenom jediné. Inteligence umí
vytváret ideál. Tak ji nechte, at to zkouší i nadále." Pak
se na chvíli zamyslel a pronesl jisté proroctví: "Krtek
historie ryje vskrytu."
Jaká je dnes role inteligence v Rusku?

Myslím, že je porád stejná, presne taková, jak ji popsal
Sacharov. Ale jestli plní dnes ruská inteligence svoji
historickou úlohu, o tom vážne pochybuji. Vezmete si
napríklad, v cem se liší Rusko a Ceská republika. Ceši i
Rusové si hledali svého prezidenta. Ceši si našli Havla,
Rusové nekoho docela jiného, o nemž stále pochybujeme. V polovine osmdesátých let, když zacala gorbacovská perestrojka, sešli se v mnoha velkých ruských mestech na velkých námestích lidé a volali: "Máme velmi
špatný obkom (Oblastnyj I(omitét - oblastní výbor strany), dejte nám lepší obkom. První tajemník našeho obkomu je zlodej a hlupák, chceme jiného." Ale nikdo z
nich nezakricel: "A k cemu je nám vubec obkom? Proc
se máme otravovat s nejakým obkomem?" Oni jen chteli
dobrý obkom. A co chteli, to dostali.
V Rusku nám nyní vládne takový obkom. Vubec není
nejhorší, když se podíváme do nedávné historie. Máme,
co jsme chteli. Máme takového prezidenta, který by byl
jedním z nejlepších tajemníku obkomu. emám vuci
nemu žádné predsudky, i když je zodpovedný za spoustu
vecí, za prolitou krev desítek tisíc lidí. Ale my jsme si ho
zvolili, a pritom jsme vedeli, že je bývalý stranický predstavitel, že udelal velmi úspešnou stranickou kariéru.
Chteli jsme, aby v ní pokracoval, a on v ní pokracoval,
tak jak to umel. Jinak se stranická kariéra nedelá. Každý
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clovek svými ciny naplnuje svoji životní cestu. On si
vybral "obkomovskou cestu", a tak se i "obkomovsky"
chová.
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žují evropsky, "západne", na strane druhé lidé zduraznující zvlaštní povahu Ruska jako jiné, neevropskécivilizace.
Jaký pomer sil panuje mezi temito dvema tábory dnes?

Ten spor pokracuje dál. Jenže, já nevím, kdo to rekl, že
všechno se v dejinách odehraje dvakrát: jednou jako
vysoká tragédie, podruhé jako fraška. Dnešní spor mezi
soucasnými zapadniky a slavjanojily je presne takovou
fraškou. u, vždyt kdo jsou ted naši slavjanofilové? Žirinovskij. ení duležité, že je Žid, ale že svuj puvod
skrývá.
Musím ríci, že v tomto historickém sporu jsem svým
presvedcením bytostne zapadnikem. Ale nemohu si
kvuli tomu prestat vážit celé rady vynikajících osobností
z rad historických slavjanofilu. Treba Dostojevskij mel
vždy blíže k slavjanofilum, i presto je dnes duležitou
postavou nejen ruské, ale i evropské literatury. Je smutné, že lidé na Západe casto znají Dostojevského lépe než
spousta lidí v Rusku.

Cetl Jsem interview s Igorem Cubajsem o tom, že Jelcin
zrídil zvláštní komisi, která má hledat "ruskou ideu". Co
pro vás znamená výraz "ruská idea"?

Já jsem velmi skeptický k takovým filosofickým konstrukcím. everím v ruskou, ceskou nebo jinou ideu,
neumím si ji predstavit. Sestavovat kvuli tomu komisi je
hloupost Všem temto uvahám o ruské myšlence, ruské
osobitosti, zvláštní ruské ceste se dnes v mojí vlasti
venuje znacná pozornost, ale nikdy nikdo z techto energických recníku nevysvetlil, v cem že vlastne ta ruská
osobitost spocívá. Jediné, co se vždy znovu objevuje v
techto výrocích, je hrozivé ruské slovo deržava nebo
deržavnos(, nepreložitelné do jiných evropských jazyku.
Deržavnos(není nejaký etatismus, není to státnost, je to
jakási asiatská neevropská idea mystického charakteru
státu, státu, který je nad spolecností a predstavuje její
vyšší cíl, i cíl každého jejího clena. Co bych vám povídal,
vy jste ješte nedávno žili v komunistickém lágru, jiste
vám nemusím predstavovat tyto myšlenky. Podle ní je
každý clovek jenom takový malinký šroubecek ve velmi
složitém mechanismu. My všichni vytváríme, podpíráme takový mechanismus. To je hruzná a nebezpecná myšlenka, ale
to je to jediné, co tito zastánci zvláštní ruské cesty vždy znovu predkládají. Je to anachronismus,
který prímo protirecí
krestanské, tedy evropské koncepci lidských
práv a myšlence práva
jako takové.
Rusko nyní naléhave
potrebuje neco jiného,
ceho se mu zoufale nedostává i v radách ruské inteligence. Je to urcité pochopení ruské národní
viny. Zacal jsem srovnáním Ruska a Ceské republiky
podle jejich prezidentu, ted bych rád porovnal Rusko a
emecko ve svetle uznání vlastní národní viny. Po válce
Nemci strnuli v úžasu a hruze a zeptali se sami sebe:
"Co jsme to udelali? Jak jsme si mohli zvolit strujce
táboru smrti? A nevidet ty tábory. Nebo delat, že je
nevidíme." Zhrozili se a rekli: "Jsme vinni." Ale slyšel
jsem ruské emce, samozrejme ne všechny, jak ríkají:
"Vprincipu bylo konecné rešení židovské otázky nezbytné. Proste proto, že to byli Židé a nesouhlasili s nemeckým fašismem."
VRusku se od té doby, co perestrojka prinesla svobodné šírení informací a umožnila kritiku minulosti, lidé
také podivili a zhrozili. Ale úplne jinak. Nikdo nerekl:
"My jsme vinni." Rekli: "Bože, co to s námi udelali?" My
Rusové se rozhlížíme kolem sebe a hledáme viníka. Jsou
jím Židé, jsou jím Gruzínci, jenom ne my sami. Proto se
scházejí všechny ty konference a komise pátrající po
ruské myšlence.

/{rvavé konflikty, jako byla válka v Cecenskuci v Bosné,
mezinárodní spolecenstvívždy znovu prekvapí a zastihne
nepripravené. Cím to je?

Já jsem prírodovedec a dobre rozumím tomu, že zlocinci typu Muamara Kadáfího ci Saddáma Hussajna se
rodí sice zrídka, ale zato v každé zemi na svete. A když
se narodí do dnešní svetové politické struktury,
mají dobré podmínky k
tomu, aby se dostali k
moci. Lidé na ruzných
místech jsou velmi náchylní podlehnout libovolné politické demagogii. I Hitlera vynesly k
moci regulérní volby a
nebylo to v Libyi, ale v
Nemecku, ve stredu Evropy. Z tohoto duvodu
budou vždy trávit Kurdy
plynem a delat jiné hrozné veci, dokud nevytvoríme podmínky k tomu,
aby se akce tohoto typu,
myšlenky tohoto typu nemohly uskutecnit. Mírové operace by mely vždy koncit mezinárodním soudem s temi,
kdo válecný konflikt, utrpení milionu lidí zpusobili.
Co však místo toho delá Západ? Vezmeme si príklad
Cecenska. Kdyby Kohl a Clinton zaujali jiné stanovisko
vuci okupaci Cecenska, principiální, nekompromisní,
cestné, tak by ta válka netrvala celé mesíce. Ale oni
uvažovali o prestiži Jelcina, báli se, že v Rusku nastane
jakýsi politický chaos. Tato bezprincipiálnost stála desítky tisíc lidských životu. Nebo jiný príklad. Na Foru
2000 jsme se dozvedeli, že vybuchly další bomby v Jeruzaléme. A noviny psaly o tom, že Jásir Arafat odmítl
uveznit palestinské teroristy. Minulost Jásira Arafata si
velmi dobre pamatujeme, normální terorista, extremista
a tak dále. Ale v Oslu zasedá norský parlament a tento
parlament formuje nobelovský výbor a nobelovský výbor udeluje Nobelovu cenu za mír banditovi Arafatovi.
Takové veci by Západ nemel delat.
Dekujeme za rozhovor.

Rusko bylo ve svých dejinách, v literature, v politice vždy
rozdeleno na dva tábory. Na jedné strane lidé, kterí uva-

(Pripravili Victor Gómez a Jakub Camrda)
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Ked zvykneme vypocítavat, aké atribúty musí mat a aké podmienky musí
plnit demokratický právny štát, menujeme obvykle vládu zákona, rozdelenie a navzájom nezávislé fungovanie zákonodárnej, výkonnej a súdnej
moci, stabilizovaný chod rozvinutých
demokratických inštitúcií, ich vzájomné rešpektovanie sa, atd.
Aj ten najlepšie fungujúci a plne
rozvinutý demokratický štátmá svoje problémy a prevádzkové poruchy, zádrhely. Aj v nom sa porušujú zákony, aj v nom sa kradne a
zbíja, znásilnuje
a vraždí, aj v nom
sa vyskytuje korupcia a aféry. Na
kontrolu a nápravu týchto prevádzkových porúch demokratického právneho
štátu v nom však
jestvuje
celý
komplex kontrolných a nápravných mechanizmov.
Naraz sa však
prihodí systemová porucha a celý
tento systém zlyhá.
Povedzme,
prípad
Gaulieder. Parlament
urobí
chybné
rozhodnutie,
Ústavný súd ho
koriguje a ukáže cestu k náprave,
parlament však jeho rozhodnutie
odmietne rešpektovat, hoci ho k
tomu zákon zavazuje. Nad parlamentom však okrem tohto zákona
už nie je nijaká vyššia inštancia, ktorá by ho k plneniu jeho zákonnej
povinnosti donútila.
Co sa stalo, preco systém zlyhal?
Chýba v nom nejaký dafší medziclánok, ktorý by tento lapsus a priori
vylucoval? Ani nie, systém je v poriadku. Chyba je niekde úplne inde,
a to v prvom základnom, východiskovom predpoklade fungovania demokratického právneho štátli: demokracia predpokladá, že má co do
cinenia splnohodnotnými demokratmi!

Demokracia je cosi ako solídny
klub high society: ani ten nemóže
jestvovat a fungovat bez gentlemanov. Predpokladá sa ako naprostá
samozrejmost, že gentleman drží
svoje slovo, že pri stolovaní nemlaská, nechlípe poli evku, negrgá, že
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vie, ako sa má správat k dáme, že
pravidlá klubového života sú prenho posvatné. Vpuste do klubu gentlemanov bandu neokróchancov a
klub sa jednoducho rozpadne.
Cosi podo bné sa deje aj s demokraciou, ak na rozhodujúcich miestach
jej riadenia a správy nenachádzame
skutocných, plnohodnotných demokratov-gentlemanov, ak sa ich miest
zmocnili neokróchanci, ktorým sú
principy demokracie na smiech a
ktorí právny štát, teda vládu zákona,
premienajú na vládu luzy.

štát. To, co sa tu odohralo, nie je
jedna z bežných prevádzkových porúch, pri ktorej kdesi ktosi porušil
nejaký zákon, ale je to systémová
porucha, pri ktorej samotný zákonodárný zbor porušil ten najvyšší zákon, na ktorý každý clen tohto zboru
prísahal na svoju cest a svedomie.
Porušil tým samotné pravidlá hry,
ktoré by mali byt pre demokratovgentlemanov posvatné. Prípustnost
ich porušovania sa tým sama stala
normou, címsi, co sa toleruje a odteraz aj bude tolerovat; potvrdili to
predsa samotní zákonodarci!
Co s tým? Zvykajte
si, povedal Meciar.
Volby sme predsa
vyhrali práve my,
neokróchanci! Naozaj sa s tým nedá
nic robit, len cakat
do dalších demokratických volieb, ak
ešte nejaké vóbec
budú?
Nie je to tak, pretože je tu ešte druhý
systémový predpoklad fungovania demokratického právneho štátu: demokracia predpokladá,
že má co do cinenia
s plnohodnotnými
obcanmi.

Demokratický právny štát teda
predpokladá, že ho spravujú demokrati, ktorí dodržiavajú pravidlá hry
a považujú jeho ústavu, na ktorej sa
sami dohodli a na ktorú prisahali, za
posvatnú a neporušitelnú. Ak tento
základný, východiskový predpoklad
správcovia demokratického právneho štátu porušia, systém sa rúca, kolabuje a tak ako sa klub gentlemanov mení na zapfuvanú krcmu, tak
sa aj vláda zákona mení na vládu
luzy. Zacína platit pravidlo práva
silnejšieho, práva bezostyšnejšieho,
práva vacšiny: vacšina si uzurpuje
moc len pre seba a svojvolne si urcuje prípad od prípadu, podla toho
ako sa jej to hodí, co bude pre nu
platit ako zákon. Takýto "tiež-zákon" potom vnucuje aj celej spolocnosti. Pravda, toto už ani nie je zákon
v póvodnom zmysle tohto slova, ale
len surové právo silnejšej paste.
Tofko vzruchu okolo jedného Gauliedera? Tu ale vóbec nejde o samotného Gauliedera, tu ide o právny
26

Plnohodnotný obcan si plne stojí za
svolml obcianskymi a politickými
právami, pozná ich cenu, uplatnuje
ich vo svojom každodennom živote
v rámci svojej obce i svojho štátu.
Pre takéhoto obcana je demokracia
a vláda zákona nevyhnutným predpokladom jeho dóstojného života vo
svojej obci a vo svojom štáte.
Totalitný režim takéhoto obcana
nepotrebuje, je mu na prekážku.
Žiada si budovatelov socializmu ci
nejakého iného -izmu, žiada si plnicov plánu, žiada si poslušných vykonávatefov príkazov a smerníc. Treba
mu "fudský materiál", "služobníkov" oddaných veci, ktorú daný totalitný režim reprezentuje.
S demokratickým režimom je to
presne naopak. Nemóže jestvovat a
fungovat bez plnohodnotných, suverénnych obcanov, ktorí sú zdrojom,
nositelom moci v demokratickom
právnom štáte. Práve v tomto, a iba
v tomto zmysle je demokracia vládou rudu. Tak to stojí aj v našej ústave: "Štátna moc pochádza od obca-
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nov," hovorí hned jej druhý clánok.
Nie je však vládou luzy. Práve preto
úplne prvý clánok tejto Ústavy zakotvuje, že "Slovenská republika
je ... právny štát", teda štát, v ktorom
vládne zákon.
Demokratický režim sa tedy v spolocnosti uplatnuje len do takej miery,
do akej odvodzuje svoje fungovanie
od plnohodnotného
obcana. Ak sa
tento obcan prebúdza k svojim obcianskym aktivitám iba raz za štyri
roky, ked ide k volebným urnám, potom aj demo kra cia prichádza k slovu
len na ono krátke volebné obdobie raz
za štyri roky. Ked tam prichádza iba
tretina obcanov, aj to je iba tretinová
demokracia. Nestací, ak sa obcania
nechajú zastupovat svojimi demokraticky zvolenými zástupcami: je potrebné, aby týchto zástupcov kontrolovali, aby ich volali na zodpovednost
za ich ciny ci necinnost, za dodržiavanie prísahy, ktorou sa zaviazali dodržiavat zákon a slúžif obcanom.
V prípadoch, ako je kauza Gaulieder
ci kauza rozhlasovej stanice Twist,
kedy už ide aj o priame ohrozenie
základov demokratického
právneho
štátu u nás, je široká ob- cianska obrana obcianskych a politických práv už
dokonca aj nevyhnutným predpokladom
obnovenia
demokratických
princípov správy vecí verejných a
znovunastolenia vlády zákona v krajine. V takýchto krízových situáciách
sa ukazuje, že menšina demokratovgentlemanov vo sfére riadenia spolocnosti nevyhnutne potrebuje podporu
co najširšieho zboru aktívnych obcanov proti viicšinovým neokróchancom v tejto sfére, ak sa im má zabránit,
aby beztrestne planírovali túto krajinu svojim parným val com zo Zlatej
Idky.
Obcanov k tomu pobáda dokonca aj
samotná Ústava SR, ktorá vo svojom
cI. 32 výslovne hovorí: "Obcania majú
právo postavit sa na odpor proti každému, kto by odstranoval demokratický poriadok Iudských práva základných slobód uvedených v tejto ústave,
ak cinnost ústavných orgánov a úcinné použitie zákonných prostriedkov
sú znemožnené." Nejde práve o toto,
napríklad, aj v kauze Gaulieder?
Napokon, uplatnovanie tohto práva
priamou aktivitou obcianskych más
nie je žiadnou novinkou v dejinách
Iudstva. Stací si pripomenút slová Herakleitova: "Lud by mal bojovat za zákony obce, ako by to boli jej hradby."
MIROSLAV Kusý (1931)
Pusobí na kaledr'e polilologie FF Univerzity
Komenského v Bratislave.
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Klukovina
Tedy, na jednu z hvezdicek našeho politického nebe šplouchl kdosi
kyblík mediálního kalu. Že se prý ten politická stár kdysi na sklonku
totáce pokoušel vloupat do zaparkovaného automobilu. Že ho pred 9
lety, kdesi na L P. Pavlova námestí, chytli tehdejší esenbáci, predvedli
ho a sepsali protokol... a nechali vec, zdá se, plavat.
Postižený pristižený replikoval prímocare: ano, cosi takého se stalo;
motal se tehdy v opilství z radosti nad složenou zkouškou, zná se k
tomu, závery vyvozovat nehodlá. A že dobre tuší, kdo asi ho práskl.
Než pujdeme dál: místo a okolnost té príhody mi pripo mnely jednu
podobnou starší, z konce 60. let. Muj jeden kamarád se taky namazal
po jakési zkoušce a také se nechal od policajtu chytit, dokonce na
L P. Pavlova. Podezrívat z kradení aut ho ovšem nemohli, ocividne
totiž lozil na kandelábry a strhával z nich rudé fangle (bylo to pred
7. listopadem: venujme tímto pietní vzpomínku jeho 80. výrocí)...
Hocha pak také pustili, ac až po nekolika týdnech, a dokonce nechali
dostudovat ucitelskou fakultu - ovšem ucit ne, a hlavne si už nezazpíval se svým voice-quintetem, jehož byl dotud proslulým tenorem.
Habent suafata cantores!
Ale zpet k naší story aktuálnejší. Víme o ní málo, jiste byla banálnejší
a podle toho dopadla (stejnejako její odlesk po devíti letech). Co mcly
obe krom vnejších okolností spolecného, je jejich oznacení slovem
klukovina: v nedávné pseudoafére zaznívá u publicistu, v tom starším prípade ho užil obhájce u soudu. V obou prípadech zrejme zafungovalo náležite. Dovolte mi ted jako historiku jazyka pripomenout, že
drív by to bylo vyznelo jinak.
Etymologicky nejasné slovo kluk pojmenovávalo puvodne urcitý
druh strely do kuše nebo vrhacího praku. Oznacením cloveka (zvl.
nedospelého, nezralého) se stalo až s perzonifikací významu spojení
kluk neperený. To puvodne oznacovalo mizerný šíp (bez operení
špatne nesl) a prenesene pak "cloveka nicemného a lenocha". Tak
praví Rosuv slovník ze 17. století a dodává: "Nyní proste ríkáme KL UK
= clovek lehký, po nemž nic není..."
O sto, stopadesát let pozdeji tomuto významu konkuruje novejší, už
nehanlivý: "mladý clovek, chlapec". (Obdobným vývojem procházejí
napr. nem. Knabe a Bube.) Ale puvodní hanlivý význam ustupuje
jen zvolna, jak dosvedcuje Jungmannuv slovník z první poloviny
minulého stoeltí. Podle nej klukovina znamená "šelmovství", nemecky "die Buberei": šelmovství v té dobe zdaleka ješte nemá tak pozitivní a vpodstate lichotivý obsah jako dnes (a samo slovo šelma bylo
ješte v 16. ci 17. století stíhatelnou urážkou). Opet pripomenme paralelu s nemcinou: napr. za casu Lutherových a Munzerových mohlo
pojmenování buberey oznacovat zlocin a smrtelný hrích.
Podobným vývojem prošla u nás rada puvodne kriminalizujících
pojmenování (krome zmínených napr. ctverák, šibal, taškár, jikaný
apod.), pred casem jsme o nich v této rubrice psali. Klukovina dnes
(podle slovníkového výmeru) neznamená víc než "klukovský kousek,
ulicnictví". Nic, za co by se melo policejne stíhat. Ovšem taky nic, cím
by se dospelý muž chlubil.
Což také potvrdil výše zmínený mladý politik užitím slov "kdo me
prásknul": myslím, že predtím nechtel - užito výrazu stejné stylové
roviny - nic "zatlouct"; ale hrde to hlásat do sveta asi taky ne.
•
JAN HORÁLEK
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Kudy ze slepé ulicky
Prohry a nadeje ceské politiky

Martin Potucek

Prvních
pet letstátu
existence
nezávislého ceského
pomalu
koncí.
Nezdá se, že by k tomu docházelo v
atmosfére obecne sdíleného pocitu z
dobre vykonaného díla. Nezdá se ani,
že by optimistické ladení prevládalo
alespon v pohledu do budoucna. Jedním z duvodu, proc tomu tak je, se
zdá být i zklamání verejnosti z podoby ceské politiky.

Úloha politiky

Potenciál obcanské
spoluúcasti
Životodárným zdrojem politiky je
úcast obcanu. Pri rozsahu a složitosti dnešních úkolu by bylo velmi nemoudré prenechat jejich rešení pouze profesionálním politikum. Krome
obcanského uvedomení zde hraje
podstatnou úlohu i to, jak pevné a
pritom pružné je tkanivo obcanských sdružení, nadací, spolku, klu-

Od politiky se ocekává, že dokáže
zprostredkovat a pokud možno harmonizovat zájmy ruzných sociálních skupin. Autoritativní režim
funguje tak, že zájmy monarchy,
vudce ci státostrany mají v té ci oné
podobe navrch. Klasické reprezentativní demokracie naopak sázejí na
vuli vetšiny vyjádrenou ve volbách.
Válecná traumata moderní doby
vedla ke zjištení, že ani to nestací a
že je treba mít na pameti další kritérium: neporušitelnost základních
práva svobod jednotlivce. Ekologická krize ukazuje, jak duležité je brát
ohled také na zájmy budoucích generací a na celou živou i neživou
prírodu. Problémy spojené s globalizacními procesy presahují možnosti politik jednotlivých státu a vedou k jejich zapojení do nadnárodních rámcu.
Politika tedy dnes stojí pred rešením rádove nárocnejších úloh než
na pocátku tohoto století. Ceská
politika má ale ješte jeden úkol navíc: zároven hledat rešení hlavolamu, jak prevést zemi ze stavu totalitní ochablosti do stavu, v nemž
budou dobre fungovat instituce politické demokracie a tržního hospodárství. Jak se dnes ukazuje, je
to úkol mimorádne nárocný - a
také dlouhodobý. Co potrebujeme,
abychom meli nadeji jej zvládnout?

bu, celého obcanského (nevládního,
neziskového) sektoru.
O politiku se v Cechách zajímá
necelá polovina dospelé populace.
Jen menší cást z této poloviny se v
politice na jakékoli úrovni prímo angažuje. Obcané mají zájem predevším o práci v ekologickém hnutí a
v organizacích hájících lidská práva, nemluve o onech tradicních organizacích, jakými jsou sportovní
kluby, myslivci, hasici, profesní
sdružení atd. I když organizovanost
v odborech je dosud pomerne vysoká, odboráru stále ubývá. evyvinutost ceského obcanského sektoru je
zpusobena jak postojem vlády, tak i
samotných obcanu.
Klausova vláda obcanskému sektoru neprála (velké prodlevy v prijímání príslušných zákonu, rezervovaný postoj k vytvárení podmínek
pro danové úlevy sponzorum a neziskovým organizacím) a obcané,
utlumeni komunistickou zvulí a vystaveni
ekonomickým
stresum
transformace, nenašli dostatek casu
a soustredení na to, aby se zacali
více sdružovat k efektivnímu hájení
svých ruznorodých zájmu. Neprekvapuje, že v západní Evrope a v
USA je obcanský sektor mnohem
rozvinutejší než u nás.

Profesionalita politiku
Krome obcanské participace hraje
pochopitelne velkou roli i to, jak politici vnímají problémy okolního
sveta, jak jim rozumejí, zda chtejí a
umejí vycházet z odborných poznatku, zda zvládají techniku výkonné
politiky (napríklad pri tvorbe zákonu), jaké jsou jejich mravní kvality.
To vše rozhoduje o úcinnosti jejich
politiky.
Obávám se, že práve zde ceská
politika nemuže aspirovat na lepší
známku než dostatecnou. Nejenže
28
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se v soustave vysokoškolského
studia dosud nenašlo místo pro systematickou výchovu budoucích politiku. Nejenže mnozí muži a ženyvstupující do politiky vubec necítí potrebu mít urcité zvláštní znalosti jak o
povaze politiky samé, tak o specifických problémech oblasti, jíž se chtejí venovat (zdravotnictví,
obrana,
bydlení apod.). ejenže se ceská vláda po volbách v roce 1992 zbavila
témer všech výzkumných institucí,
sloužících jako analytická
centra
pro rozhodování v ruzných resortech. Ceská politika je navíc stále až
po uši ideologizována v tom nejhorším slova smyslu: príliš mnoho ceských politiku našlo zalíbení v primitivních ideologických
formulkách,
místo aby hledali vyvážená vecná
rešení problému.

Kvalitní státní aparát
Bez dobre fungujících státních orgánu nemají politici možnost realizovat své vize. Dobre fungující stát
predpokládá školené státní úredníky, kterí jsou za svoji práci dobre
odmenováni a mají jistotu služebního postupu, pokud se osvedcují, dále
racionální delbu práce mezi jednotlivými orgány a atmosféru duvery
mezi politickými špickami a predstaviteli státní správy.
Obávám se, že práve státní aparát
patrí k nejslabším clánkum ceské
politiky. Vláda stát dlouho nebrala
vážne, pokud jej prímo neshazovala.
Reforma verejné správy se už nekolikerý rok neoduvodnene
odkládá.
a rozdíl od vetšiny postkomunistických zemí nám dosud schází nový
zákon o státní službe, zákon o vyšších územne správních celcích, zákon stanovující povinnost úradu informovat o své cinnosti verejnost,
nebyla realizována idea státního informacního
systému,
neexistuje
specializovaný
systém vysokoškolské prípravy a prubežného doškolování státních úredníku atd. Výkon
státní správy bývá neprípustne politizován.
Existující provizoria paradoxne
vyvolávají další bobtnání státního
aparátu (vznik mnoha dekoncentrátu - ministerských pracovišt v regionech - vynucený neexistencí kraju) a prežívání už z Rakouska-Uherska zdedeného
vrchnostenského
vztahu k obcanovi. Kombinace nerealizované územne správní reformy a uvedeného vrchnostenského
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modelu zpusobuje, že obcanovi se
místa tvorby a výkonu politické
moci ztrácejí v nedohlednu ... Pritom
není treba zduraznovat,
že cílem
každé demokratické verejné správy
má být práve služba obcanum.

Fungující politické
strany
Hodne záleží i na tom, jak vypadají
samotné
politické
strany. Jakou
mají podporu a duveru obcanu, jak
dokáží reprezentovat
zájmy svých
volicu, zda mají propracované programy ci zda se neuchylují pouze k
amébovitým reakcím na vznikající
aféry, jak u nich funguje vnitrostranická demokracie, zda jsou ci nejsou
korumpovatelné ... Politickým stranám se proste darí, dokážou-li lidem
nabídnout prijatelnou vizi budoucnosti - a zároven je presvedcit o tom,
že ji jsou schopny také realizovat.
I když si strany nenechávají príliš
nahlížet pod poklicku, z toho mála,
co prosákne na verejnost, je patrné,
že nejsou práve v nejlepší kondici.
Obcanská
demokratická
aliance,
zmítána konfliktem mezi svou pravou frakcí a proudem "pragmatiku",
práve prodelává jedno z nejsložitejších období své existence. V Obcanské demokratické strane zacala diskuse o zmene tváre. Puvodní pokus
o stranickou
sebereflexi, ucinený
pred více než rokem místopredsedou Zieleniecem tehdy ješte nenašel
dostatecnou podporu u ostatních vedoucích predstavitelu. I na Mackovu
nedávnou iniciativu reagovali mnozí jeho stranictí kolegové spíše tak,
že se zabývali osobou kritika a nikoli
kritikou samotnou. Naléhavou potrebu zmenit zpusob, jakým je strana vedena, si ovšem uvedomuje i
širší clenská základna této ješte nedávno nejsilnejší strany. Napríklad
odborné komise ODS léta nepracovaly a pokus o jejich znovuoživení
byl ucinen teprve nedávno.
Ani koalicní dohoda není plnena
zpusobem, který by její signatáre
naplnoval uspokojením.
Pokud si
predstavitelé
vládních
koalicních
stran vymenují názory tak ríkajíc
"pres média", co si muže o fungování koalice myslet radový obcan?
Pro blémy s vnitrním fungováním
svého aparátu - vcetne odborných
komisí - má i nejsilnejší opozicní
strana, sociální demokracie. Financování všech politických stran zu-
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stává nepruhledné a nedává záruky,
že strany nejsou korumpovány silnými ekonomickými zájmy.
Nelze se divit, že clenství a práce
v politické strane není u nás zrovna
populární. To muže vyústit do situace, kdy o klícových pro blémech
zeme bude rozhodovat pouze úzká
vrstvicka
politicky nejagilnejších
clenu politických stran, které budou
zrovna u moci. O to více vystupuje
do popredí klícový význam obcanského sektoru, tohoto institucionálního podhoubí, které muže zprostredkovávat
potrebné
informace,
nabídnout místo pro vyjednávání,
pro sladování zájmu, posilovat vedomí, že pomery je možné menit a
zmenit.

Kde hledat nadeji
Z této strucné bilance vyplývá, že
ceská politika v mnoha ohledech nestací nárokum doby. V nedaleké budoucnosti bude vystavena ješte daleko vetším zkouškám.
Co je potreba k tomu, aby obstála?
Myslím, že tu lze uplatnit známé
pravdilo: mysli globálne, jednej lokálne! Zeme nutne potrebuje dobre
artikulovanou
sdílenou
vizi, jež
bude jakýmsi minimálním
spolecným jmenovatelem toho, o co by byli
ochotni - pres rozdílné sociální postavení, politické názory i ideologické presvedcení
- usilovat všichni
rozhodující aktéri naší politické scény.
K tomu všemu jsou navíc treba
lidé, kterí by takovou vizi svoji drobnou prací v nejruznejších oblastech
naplnovali, a zároven ji svými zkušenostmi overovali a kultivovali.
Vracím se k Masarykove a Capkove
ideji drobné práce, která je základem každé dobré politiky. V obcanských sdruženích, na úradech, v politických
stranách,
na centrální
úrovni i v komunální politice. Politika totiž nemuže
být efektivní,
úcastní-li se jí jen politické špicky.
Jako sul dnes v Cechách a na Morave potrebujeme
vudcí politické
osobnosti, které by si vzaly za své
vytváret príznivé prostredí pro obcanskou angažovanost
a získávat
pro politiku všedního dne i ty, kterí
zatím (nebo už zase) stojí stranou .•
MARTIN POTUCEK (1949)
Sociolog a analytik verejné politiky, reditel
Institutu sociologických studií r'akulty
sociálních ved UK. V clánku byly využity
poznatky z výzkumu ceské verejné politiky.
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ních záznamech tvárí ci kontur tela vypráví Adriena
Šimotová barevnými pigmenty i jemnými tahy kreseb o
pocitu z ubíhajícího casu. Fascinována výchozí otázkou
"co mizí a co pretrvává" porovnává svedectví pameti s
aktuálními zážitky behu života. Stejne je vázán príbehem projev malíre Theodora Pišteka, jehož tvorba z let
1960-90 je ke shlédnuti v sálech Mestské knihovny v
Praze do konce roku. Je to príbeh o tajemství prostoru,
v nemž žijeme, podmínený tázáním po skutecnosti za
smysly postižitelným obrazem. Její podoby revokuje
umelec jak nefigurativními, tak iluzívními prostredky,
geometrií reliéfu a environmentálními kompozicemi.
Navýsost kultivovanou formou zatahuje diváky do deje,
který probíhá v bezcasí. Obdobnou pozornost vyvolává
nedávná výstava Pavla Nešlehy v pražském Mánesu.
Slovy katalogového úvodu Petra Wittlicha patrí k umelcum, kterí "intenzívne cítí nezbytnost dát odpoved na
touhu po velkém príbehu". Pristupuje k nemu z ruzných
stran. Motivuje fotografické cykly ze Šumavy i z Bretane,
v nichž pamet krajiny je povýšena k umeleckému podobenství. Príbehem je i nárocná skladba Cesta psa, objevující v pocítacem dotvorených podobách krytu kandelábru verejného osvetlení imaginativne bohatý symbol,
jaký nám nabízí dnešní ulice. Série bravurních krídových kreseb na téma Lesk a bída apokalyptických koní
oživuje dramatický príbeh dávného mýtu. Konecne jsou
tu monumentální obrazy, v nichž autor staví do korelace
stopy podob cloveka s cinností živlu. Romantické vize
lidské souvislosti s prírodou ústí v malírove príbehu k
povýtce aktualizované koncepci obrazu. Rozmerný pastel se symbolickým motivem sklánející se hlavy, tedy
stredu myšlení, je komponován do rádku, napomínajících strukturu televizní obrazovky ... Vskutku, príbeh z
umení nezmizel a právem se hlásí o slovo.
•

Obraz sveta a života
si umelci evropského kulturního okruhu navykli zpodobovat prostrednictvím príbehu již od predantických
dob. Promeny zpusobu myšlení, cítení a vnímání podminovaly vždy i formu zobrazování, ba i samu volbu
námetu: od témat nadzemských pres komentáre historických událostí až po vhled do lidské i prírodní intimity.
Povaha interpretace vnejších deju spolecnosti i vnitrních prožitku cloveka se tedy prirozene menila, lec jako
výchozí osnova rozlicných vidu umelecké reflexe skutecnosti setrvával príbeh. Ani bourlivá vlnobití avantgardních hnutí našeho století jej nepohltila, treba se
prevteloval casteji do podoby prímeru, symbolu ci metafory. Teprve objekt vyzdvižený z banální každodennosti substituoval umeleckou výpoved jako pouhý fragment príbehu. Tríštení celistvého pohledu na svet (nejen
v literature a divadle) pomohlo vedle dalších podnetu
vzniku postmoderny. Ve jménu doby preplnené informacemi upírá umení schopnost vyprávet, údajne i proto,
že nemá velkých príbehu.
Nikoli co prízrak minulosti, ale jako platná páter tvorby
se príbeh presto vynoruje z mlžin postmoderny, ruzne
pojímaný i ruzne sdelovaný. Jednou je nosným námetem vztahu jedince k životu, jindy zpusobem poetických
fragmentu Gak jich využil v koncepci svého "nikdy neukonceného" Fausta Fernando Pesoa). Podobne se k
príbehu chová výtvarné umení. Stvrzují to ostatne závažné výstavy z poslední doby. Retrospektiva díla Stanislava Kolíbala ve Veletržním paláci vylícila príbeh socharova "soukromého prostoru". Cesta jeho forem od
sensuality k racionalite geometricky redukovaných konstrukcí dotýká se prožitku existence. Postižena v polarite
lability a stálosti, plnosti a prázdnoty vstupuje citovou
úcastí autora do strohé koncepce plastik. Ve fragmentár-
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Vážení prátelé!
Nejsem si jist, jestli máte alespon nejakou predstavu o
tom, kde leží Jankov, a proto radeji predpokládám, že ne.
Ostatne není divu, sám jsem na tom nebyl ješte pred pár
lety lépe. Pamatuji si docela presne, jak jsme poprvé vytlacili kola do votického kopce, u kaplicky s lípou nasedli
a projeli Otradovice, kterým tu všichni ríkají Svetlá, zatocili okolo rybníka, projeli druhé Otradovice, kterým
tady všichni ríkají Jankovské, a otevrelo se pred námi
široké údolí, v nemž leží Jankov. Kostel na vršku, venec
rybníku, v pozadí obrys Blaníku. Moje žena Jana se opírala do pedálu, vlasy za ní vlály a povídá: "Hmmm,
krajina!" címž chtela ríct, že sejí tu líbí.
Prístehovali jsme se do Jankova pred sedmi lety. Zajímalo nás, tak jako asi vetšinu lidí z mesta, je-li to tam
"hezké". Tedy hezké to tady je, ale popravde receno prvních pet let jsme si to príliš neužili. Rekonstruovali jsme
dum od podlahy pofasádu, narodilo se nám druhé a tretí
díte a od sousedu k nám behaly slepice, protože jsme
nemeli plot, a pres náš pozemek couraly na silnici, protože jedno krídlo plechových vrat nám odrezlo do nenávratna. Naše sousedka paní Hudecová ty slepice s hlucným
plácáním a povzdechy honila nazpátek, nasypala jim a
ony, sotva si trochu odfrkly, vyrazily zase na obvyklý
vycházkový okruh k nám na zahrádku. Tak to šlo asi dva
roky. "Prosím te, ten plot!" ríkala moje žena Jana, vlasy vlastne fandit. Maršál Goetz byl sice "domácí", ale na
svázané do drdolu, a chtela tím ríct, že se pomalu bojí druhou stranu pod Rakouskem jsme pak tri sta let trpeli,
vyjít na zápraží, protože pred paní Hudecovou cítí vinu
a navíc Torstensson byl protestant a to pan Šustr jako
za tu courající slepicí hordu.
farár církve husitské dovedl ocenit. Ale popravde receno,
Jankov je bývalé mestecko s erbem. Na cerném poli zlatá
mezi armádami težko vybírat, preválcovaly zdejší kraj
koruna s peti hvezdami. I(dyž se od nás z "malé strany" nekolikrát a vzniklo z toho další zdejší rcení - pusto jako
jde na náves, což je asi tak tri sta metru, ríkají místní, že u Jankova.
jdou "do mestecka". Na návsi - námestí stojí kostel, za
Cloveka, který se pristehuje z mesta na venkov, ceká
ním malý park s mohutnými lípami, dve školní budovy,
nekolik prekvapení. To první a zásadní je zjištení, že
krám a obecní úrad s hospodou. Bývalo tu drív asi víc venkov netvorí les, rybník a roubené domecky, ale predelidí, víc obchodu a víc života. Jenže Jankov leží na jižním
vším lidé.A že ti lidé, prestože stejne vypadají, skoro stejne
okraji benešovského okresu, do vetších mest - Benešova, se oblékají a koukají vecer na stejnou televizi, jsou podTábora a Vlašimi - je za prací odsud relativne daleko, a statne jiní než ve meste. Venkovje natolik jiná civilizace,
tak lidí postupne spíš ubývá. Ale není to tak hrozné, že to cloveka v malých ceských rozmerech nekdy zaskocí.
kousek za Jankovem zacíná kraj okolo Mladé Vožice, Od jara do podzimu chodím ráno a vecer k rybníku,
kterému se ríká I(omárov. Je na kraji lesa, tak tri minuty
skutecné vnitrní pohranicí, možná ješte hezcí a ješte pustší. V Jankove samotném žijí necelé ctyri stovky obyvatel. od domu. Vykoupu se a chvíli zírám. Díváte-li se na jedno
místo každý den a ono se vám neznatelne mení pred
V pripojených osadách Bedrichovice, Picín, Jankovské
Otradovice, Odlochovice, Cestín, Nosákov a Jankovská
ocima, jako by se ve vás cas, který ve meste smeruje stále
Lhota zbylých šest set do tisícovky.
kupredu, uzavíral v pevný kruh opakujících se událostí.
Pokud Jankov nekdo zná, pak vetšinou kvuli slavné Není to stereotyp, spíš soustredení na podstatné veci, vnitrbitve, která se tu odehrála na sklonku tricetileté války.
ní zpochybnení toho, co vetšinou považujeme za pokrok.
Pokud na venkove nežijetejen proto, abyste meli "klid",
Císarský maršál Johann von Gotz se tu utkal se švédským
maršálem Torstenssonem. V mrazivém zacátku brezna
dojde vám dríve nebopozdeji, kolik tu v lidech žijez tradice,
1645 se rozhlížely švédské jízdní hlídky z vrcholu Chras- i když bydlí v novém dome a slovo tradiceje jim k smíchu.
táku, kam dneska chodíme na trešne, a maršál GOtzje
Uvedomíte si,jaké hrdinství, doslova, je dneska starat se o
ocekával na protejší strane údolí na návrší zvaném Hab- pole a dvacet krav a rozvážet trikrát týdne mléko v konvích
rovka, kde stojí dnes u starého statku mohyla s cerstve lidem, kterí stojí s bandaskami u silnice. Jak duležitá je v
vysazenou lípou na památku všem padlým, a kde se dají obci škola a hospoda, myslivci a hasicárna,jak duležité je
každé díte, které se tu narodí a neutece.
skvele pouštet draci. O tom, jak to dopadlo, vypovídá
jedno místní prísloví. Ríká se tu "dopadnout jak Kec u
"Zapleteš mi cop?" ríká mi moje žena Jana, když vecer
Jankova" a znamená to dopadnout obzvlášt blbe.Byla to prijde do kuchyne, deti už spí a chce tím ríct, že má docela
jedna z nejkrvavejších a nejvetších bitev tricetileté války
dobrou náladu. V kuchyni se topí, dokonce i plot a vrata
a delové koule se prý ve zdejších rybnících dají vylovit i už jsme si porídili. Moje žena si obcas splétá dva copy,
dnes.
pevné a rovné jak ridítka od kolobežky, alejá umím steží
Starický votický farár pan Šustr, který nedávno umrel, zaplést ten jeden, pulnocní, s gumickou na konci.
napsalo té bitve naucnou brožurku, a když onomu nove
S práním dobré noci se s vámi z Jankova loucí
postavenému památnícku pred dvema lety žehnal, bylo z
Tomáš FeNek
toho trochu cítit, že presne neví, komu z tech maršálu má
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zpusob platby uvádejte vždy na objednacím
lístku). Mimo CR platte šekem, poprípade kredilrti kartou VISA nebo MASTERCARD. V CR:
130 Kc/6 mesícu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé císlo. V SR: 190 SK/6 mesícu, 320 Sk/rok, 40
Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 13 USD/6
mesícu, 25 USD/rok, 4 USD/min.císlo. Ve Spojených státech, Kanade a ostatnfch zemfch (letecky): 15.00 USD/6 mesícu, 29.00 USD/rok, 4
USD/min.císlo.
Vychází za podpory: Ph are, MK CR, FUND FOR
CENTRAL AND EAST EUROPEAN BOOK PROJECTS, Amsterdam; Nadace PRO IIELVETIA,
AGROBANKA a.s., Internet servis, a. s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

aši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete. Vychází cesky a angHcky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
1 strana
22500 Kc 1/8 strany
4 000 Kc
1/2 strana
12 600 Kc 1/16 strany 2 500 Kc
400 Kc
1/4 strany
7100 Kc 1/32 strany
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana
12900 Kc 1/8 strany
2 500 Kc
400 Kc
1/2 strany
7400 Kc 1/16 strany
1/4 strany
4300 Kc 1/32 strany
.800 Kc
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 OPII. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
dvakrát
l0 %
trikrát
15 %
ctyrikrát
20 %
Nabízime též možnost barevné inzerce.
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. ové císlo vychází vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: ová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 22 075 600, fax 22 075 605.
Tešíme se na Vaši objednávku!

!
!

odborné diplomy získané v USA

bez predem sjednaných

Prítomnost
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Dante

Marianacci

To není odjezd

To není odjezd
a není to ani sbohemdání.
Nanejvýš trochu nejistý pokus
prejít na nejakou jinou hru
a odchýlit nekam jinam obvyklou stezku.
Dnes ses narodil, takže existuješ,
ríkáš si a v pantoflích procházíš
místnostmi, které vyklidila pamet,
jsi ve svém dome v cizí zemi,
obezretne našlapuješ
a vymýšlíš, co kam dát,
v tichu, které se vnucuje
naléhaveji než samota.
Když smeteš prach, zjistíš,
že v knize není jediné slovo
a padne na tebe úzkost
z nevyrešeného dilematu:
upadnout do ješte vetší omrzelosti,
nebo se po hlave vrhnout do trpytných orgií?

Dante Marianacci (1948), italský básník, v soucasné dobe reditel Italského institutu v Praze.
Z knihy I Ritorni di Odysseu s (Odysseovy návraty) preložil Zdenék Frýbort

