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Slovo vydavatele, slovo redakce15.11. MadaI'i se v referendu vyslovili pro
vstup do NATO.
16.11. Cína propustila nejznámejšího
cínského disidenta Wej Ting-šenga z ve
zení a vzápetí ho deportovala do USA.
17.11. Bývalý americký senátor Bob Dole
rokoval v pražské nemocnici s Václavem
Havlem. lslámská teroristická skupina
povraždila v egyptském Luxoru šest de
sítek zahranicních turistu.

18.11, Václav Havel byl propušten do do
mácího ošetrování. Lékari mu radí, aby
výrazným zpusobem zmírnil pracovní
tempo.
19.11. Vláda rozhodla o spoluúcasti pa
cienta na placení lékaI-ské péce.
20.11. Bagdád po intervenci ruské diplo
macie nakonec souhlasil s tím, aby se do
Iráku vrátili mezinárodní inspektori
vcetne Americanu.
21.11. Na summitu v Lucemburku se stá

ty Evropské u nie dohodly na spolecných
krocích v boji proti nezamestnanosti.
22.11. Zpevák australské rockové skupi
ny INXS Michael Hutchence spáchal se
bevraždu.
25.11. Bill Clinton vyzval k rozhodnejším
postojum proti rasismu.
24.11. Propukla staronová aféra s tajem
ným sponzorem ODS, kterým se ukázal
být nikoli Rádžív Sinha ci Lájos Bács, ale
bývalý tenista a nynejší podnikatel Milan
Šrejber.
25.11. Špicky ODS ujištují, že o Šrejbero
ve sedmiapúImilionovém daru nevedely.
26.11. Velvyslanec ve Švédsku Petr Kolár
vystoupil s tvrzením, že vedení ODS o
sponzorském daru vedelo.
27.11. Josef Zieleniec polvrzuje Kolárovu
informaci, že o daru vedel a že o nem
ríkal i Klausovi.

28.11. Místopredseda ODS Ivan Pilip a
exministr vnitra Jan Ruml vyzývají Vác
lava Klause, aby odstoupiL V tisku se
objevují informace o existenci tajného
zahranicního konla ODS, které behem
dne potvrzují Ivan PíJip a Jindrich Vodic
ka. Ministri KDU-CSL odcházejí z vlády.
29.11. Premiér se vrací ze Sarajeva a tvr
de odmítá kritiku své osoby, Z vlády od
cházejí i ministri ODA, která si na své
stranické konferenci zvolila do cela Jir'í

ho Skalického. Jednání výkonné rady
ODS ve Snemovní ulici je provázeno
bourlivými projevy nekolika set zastán
cu Václava Klause. Po jejím skoncení
Václav Klaus oznamuje, že je pripraven
rezignovat na funkci predsedy vlády.
50.11. V Lánech probíhá jednání prezi
denta republiky s predstaviteli koalic
ních stran o sestavení nové vlády. Záve
rem je dohoda cekat na výsledek kongre
su ODS. Pražský primátor Jan Koukal
svolává na Václavské námestí demon

straci na podporu Václava Klause. Prezi
dentvyzýváKoukala, aby odstoupil. Oce
kává se prudký pád koruny.

25.10. Josef Lux proh lásil, že si umí pI'ed
stavit vládu bez Václava Klause.
26.10. Cína se má pr'ipojit ke konvenci
OSN o ekonomických, sociálních a kul
turních právech.

27.10. fi'inancní krize na burzách v jího-.
východní Asii rychle získala celosvetový
charakter.
28.10. Koruna oslabila v souvislosti s kra

chem na newyorské burze.
29.10.11rozba vízové povinnosti donutila
vládu schválit zprávu Bratinkova úradu
o stavu romské komunity.
50.10. Britská au-pair Louisa Woodwar
dová byla v USA nejprve odsouzena na
doživotí za svúj podíl na smrti sver'eného
dítete, nakonec však vyvázla s nekoJika
mesícním trestem.

51.10. VNemecku probíhá prudká disku
se o umožnení dvojího obcanství.
1.11. Viklor Kožený hodlá prodat vetšinu
lodí Ceské námoI'ní plavby.
2.11. Schwarzenberská výzva ctyr desí
tek ceských a slovenských intelektuálu
burcuje k dúraznejšímu postupu proti
všem formám rasismu.

5.11. Slávkující francouzští ridici kamíó
nú zcela zablokovali hlavní silnicní tahy
zeme.

4.11. Opet se vyhrocuje spor mezi Spoje
nými státy a Irákem o kontrole iráckého
zbrojního prúmyslu.
5.11. Vláda pripravuje zákon, který by
zprísnil podmín ky hospodarení investic
ních fondú.

7.11. Komunistické síly v Rusku oslavo
valy 80. výrocí V.RSR.
8.11. Osmnáctilelý skinhead zabiJ rana
mi nožem tr'iadvacetiletého súdánského
studenta VŠE. Nekolik desítek tisíc lidí

protestovalo na odborárské demonstraci
na Staromestském námestí proti politice
vlády. Václav Havel byl nakrátko pro
pušten z nemocnice, aby mohl jmenoval
nové ministry. Havlovy zdravotní obtíže
behem ceremoniálu šokovaly verejnost.
9.11. Komercní banka se má sloucit s

financní spolecností Patria Finance.
10.11. Na protest proti projevum rasismu
a nesnášenlivosti usporádala Vysoká
škola ekonomická demonstraci, na které
vystoupili prední cešlí politici.
11.11. Americký list The Washington Ti
mes publikoval zprávu o možném pro
deji unikátního ceského špionážního ra
daru Tamara Iráku.

12.11. Pr'ed americkým soudem slan ul
terorista Theodore Kaczynski, známý
pod jménem Unabomber.
15.11. Premiér Klaus pr'i své návšteve
USA ujištoval viceprezidenta AI Gora a
další americké politiky, že aféra kolem
Tamary je novináI'skou kachnou. lrák
prikázal americkým clenúm kontrolního
týmu OSN opustit zemi.
14.11. Michael Žantovský již nechce být
pI'edsedou ODA.
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Proc by Václav Havel už nemel kandidovat
Existují dva základní duvody, proc by Václav Havel nemel znovu kandidovat na úrad prezidenta
republiky. Prvním, zcela zrejmým duvodem je jeho zdravotní stav. Nejde jen o jeho dnešní kondici, ale
i o to, jak se bude jeho zdraví dále vyvíjet Co se delo se zdravím pana prezidenta v poslední dobe, je
známo. Musel kvuli nemu nekolikrát prerušit výkon své funkce. Dusledkem je rostoucí hromada
nevyrízené ci zrušené agendy, k níž patrí také neuskutecnená návšteva britského premiéra Tonyho
Blaira, na níž se mela probírat romská problematika.

Kvuli poslednímu opakovanému zápalu plic musel prezident strávít dva týdny v nemocní ci, na což
navazuje další domácí ošetrování. Na rozdíl od minulého lékarského konzilia hodnotí prezident sou
casný zdravotnický tým kladne. Nicméne lékari umožnili pacientovi opustit nemocnici behem lécby.

Zadýchávající se prezident predstoupil pri jmenování nových ministru pred televízní kamery s oblicejem natekJým po
alergické reakci, címž vydesil celý národ. Clen lékarského konzilia MUDr. Štastný prohlásil, že "kdyby pan prezident nemel
plíce, byl by to jeden z nejzdravejších obcanu Ceské republiky". Takové tvrzení clena lékarského týmu a celkový prístup ze
strany lékaru jenom zamlžuje podstatu veci - jde prece práve o prezidentovy plíce.

Václav Havel trpí následky silného kourení, které bohužel nevratne poškodilo jeho plíce. To se projevilo jednak zhoubným
plicním nádorem, jednak chronickým onemocnením prudušek. ádor, vcetne cásti pravé plíce, byl na konci minulého roku
vyoperován. Aby však lécba mohla být považována za úspešnou, musí bez príznaku recidivy ubehnout ješte alespon rok.
Vyjmutí cásti plíce navíc permanentne oslabilo prezidentovu již tak sníženou plicní kapacitu. Tato fakta vysvetlují duvody,
proc bude nadále existovat nebezpecí komplikací, predevším zápalu plic.

V prípade, že by se Václav Havel rozhodl pro druhé funkcní období, musel by být jeho program zcela jasne limitován.
Navíc by se jeho zdmvotní stav v prubehu petiletého funkcního období v souvislosti s bežným stárnutím i nikdy nekoncící
záteží spojenou s jeho funkcí nadále zhoršoval. Doporucení lékare, který musí vždy hájit zájmy pacienta, nemuže být jiné,
než aby se Václav Havel kandidatury vzdal. Clenové konzilia by mu takto meli radit alespon v soukromí.

Druhý duvod, proc by Václav Havel nemel znovu kandidovat, není o níc méne duležitý. Souvisí jak s úradem prezidenta, lak
s Václavem Havlem samým. Dnes se nenajde osoba, která by pochybovala o tom, že Václav Havel hraje duležitou roli nejen
doma, ale i na svetovém jevišti. Václav Havel nadále predstavuje jeden z nejvýl'aznejších symbolu naší obnovené demokracie.

Ale musí být Václav Havel prezidentem, aby mohl pokracovat v techto rolích? Rozhodne ne. Václav Havel se nestane o
nic méne ceským nebo méne schopným být tímto symbolem, když nebude sedet v prezidentském kresle. Stací jen poukázat
na podobné prirozené autority, jakou je Elie Wiesel nebo jakou byla Matka Tereza, i na Václava Havla samotného pred tím,
než se stal prezidentem. Havlova osobnost již dávno presáhla jakýkoli politický úrad. Pokud by se zbavil bremene spojeného
s prezidentováním, mohl by tuto roli plnit dokonce ješte mnohem efektivneji. Tento krok by mu umožnil, aby psal, o cem
chce, a aby se svobodnejším zpusobem mohl angažovat ve verejném živote. Stále by zastupoval a ztelesnoval tu morální sílu,
se kterou ho spojujeme. ic by mu nebránilo v tom, aby nadále promlouval nejen ke svému nástupci, ale i k celému národu.

Mnozí z nás si nedovedeme predstavit jiného prezidenta než Václava Havla. Presne tato predstava je silným argumentem
pro zmenu. Pouze poznáním a prožíváním demokratické zmeny si mohou ceští obcané uvedomit silu demokracie, kterou
dosud spojují s predstavou urcité "nenahraditelné" osoby.

Kdo tedy bude príštím prezidentem? Jak to vždy bývá, nekdo se preci jen najde. ebude to žádný Václav Havel, a taky
by nemel být Je možné, že zacátek bude krkolomný. ový prezident se bude muset ucit v behu, tak jako se ucí každý nový
prezident na svete. Mel by to být clovek, který se pokusí orientovat svuj úrad trochu jiným
smerem, snažit se zmenšit vzdálenost mezi národem a politickým systémem. Nový prezident
by mel zajistit, aby k nemu lidé meli vždy prístup, aby se neobklopoval bariérou tajemníku a
poradcu. Mel by to být clovek s dostatecnou energií pro príští století. Jeho hlavní prioritou by
mela být aktivní cinnost mezi politiky, lidmi a parlamentem, obzvláš( pri blížící se polítické
bource, která potrvá nejméne do konce príštího roku. Václav Havel bude nejlépe chránit své
zdravi jako nezávislá osobnost Ale nejen to. Spolu s novým prezidentem tím také nejlépe
prospeje zdravi celého národa.-
000 avšak proc musí

Vcervnu roku 1990 lidé z prezidentova oko
lí sondovali pudu, zda má Václav Havel zno
vu kandidovat. Tehdy jsem si myslel, že pro
duševní vývoj národa by bylo lepší, kdyby
parlament zvolil nekoho, kdo by nadále plnil
funkci spíše ceremoniální, nejlépe nekterou
elegantní dámu, jež by se dovedla ze známek
na pohlednicich pekne usmívat.

Václav llavel tedy mel možnost se uchýlit na
stanovište nezávislého pozorovatele a komen
tátora sveta už pred sedmi lety. Tím, že zustal,
nesmírne prospel své zemi ve svete (kterého
evropského prezidenta znají po celé planete
tak, jako jeho?), v domácí verejnosti však pro
budil asociace mocnársko-masarykovské spo
lu s archetypy delegování odpovednosti na pa
novníka - címž zbrzdil její obcanské dospí
vání.

Jsme dnes dost dospelí na to, abychom
mohli císt a psát casopisy, jež nemají na veci
jeden názor, ale patrne ne dost na to, aby-

chom mohli mít v cele politického života jen
neutrální a slušné úredníky ...

Potíž je v tom, že ani Havel nemuže splnit
všechny nároky, nemuže být stejne úspešný
doma i navenek. Je jisto, že v nejbližších
letech - a hned v príštím roce - pujde o mno
ho, zejména doma. Není, zdá se, vyhráno.
Není treba být paranoidní, abychom si uve
domili, že "temné síly", které cas od casu
nenápadne zkoušejí, co si na demokratickém
hrišti mohou dovolit, skutecne existují. Koa
lice jako by už nechtela vládnout a rozháda
ná politická scéna volá po nestranném roz
hodcím. Prezident, ac jeho ústavní pravomo
ci jsou malé, vybudoval neco, co je skutecne
hodno uznání. Získal svému úradu, a tedy i
státu, duveru. Získal neco, co nelze vepsat do
ústavy, totiž verohodnost, kterou dnes nemá
žádná jiná složka moci. A tato verohodnost
je príliš spojena s jeho jménem.

Technicky je ovšem možné prezidenta na
hradit. Objevily se dokonce novinové ankety s
groteskními jmény. Zmena jiste je základem
demokracie, ne však zmena za každou cenu.

1

Havlova prirozená autorita upletla na nás
na všechny i na nej samého bic: odejde-Ji on,
bude to neco jiného, než ciste kalendární
zmena rotujících prezidentu dejme tomu
švýcarských.

Zbavovat se dobrovolne toho nejlepšího, co
máme, jen pro sportsmanskou zásadu strí
dání hrácu, by v okamžiku, kdy není jisto,
zda vubec máme v dohledné dobe šanci na
jakéhokoli rozumného premiéra, byl luxus,
ba hazard.

Kandidát se zavázal predložit volitelum du
kladnou zprávu o svém zdravotním stavu. Je
si jiste vedom, že být zvolen prináší jen další
službu, a služba je obeL Je si vedom ceny
symbolu. Odmítnout rozmyslne nabídnutou
obet - to není snadné ani pro nedospelce.

Za pet let prijde po Havlovi - pokud bude
nyní zvolen - nekdo jiný. ový prezident už
dospelé obcanské spolecnosti, doufejme. Ale
ipak všichni budou cítit, že to není jen zme
na, ale že koncí jedna epocha.

TOMÁSVRBA
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Hnutí skinheads
zakázat nelze, Tri prezidenti o NATO

Nesmíme promarnit
jedinecnou šanci

éasopis Transttions se obrátil na prezidenty Ceské republiky, 1'vfaaarska a
Polska Václava Havla, Arpáda G6ncze a Aleksandra KWaSniewského s
výzvou, aby napsali, jak by argumentovali pred Senátem I(ongresu Spoje
ných státu, kdyby byli prizváni k debate o tom, zda rozširtt NATO o jejich
zeme. Ceské znenl jejich odpovedi prinášlme étenárum Nové Prttomnosti
v redakcne krácené podobe.

protože jako takové nebylo povoleno.
Teoreticky lze uvažovat nanejvýš ojeho
eliminaci, resp. marginalizaci, v cemž
muže státni moc sehrát roli sice vý
znamnou, ale jen podružnou. To je to
tiž záležitost obcanské spolecnosti sa
motné. O té lze vést spor, zda a nakolik
u nás vubec existuje. Rozhodující okol
ností je však fakt, že toto hnutí je do
znacné míry spontánní a že vyjadruje
urcitá tíhnutí a komplexy, obsažené v
pNUš mnoha ceských duších. Jednou ze
závažných charakteristik naší postko
munistické spolecnosti je bohužel i její
lumpenizace neboli zludracení. Hnutí
skinheads je mimo jiné produktem vy
soké míry nesublimované agrese. Podo
bá se rakovinnému bujení, nikoli však
opouzdrenému nádoru, s jakým si chi
rurg snadno poradí. Spíše jde o difuzní
pronikání malignity do sousední tká
ne. Tady nepomuže parlament, Klaus
ani Zeman, policie anijustice. Stávající
instituce a instituty jsou bohužel sou
cástí napadené tkáne.
(pri)

Pošlapaná revoluce

Sledovat prenos z demonstrace proti
rasovému násilí bylo skutecne zážit
kem pro silné povahy. Ano, vražda
súdánského studenta, velmi pravde
podobne s rasovými motivy, konecne
vyburcovala verejnost, která byla k
rasovému násilí doposud znacne lax
ní.

Odpustme si skeptické poznámky,
jestli by rozruch byl stejný, kdyby obetí
nebyl vysokoškolský student z cizího
státu, ale nekterý z žižkovských Romu,
a budme vdecní, že studenti na demon
straci prišli. Tech ne-studentu tam to
tiž mnoho nebylo. Konecne se i v Praze
konala pocetná demonstrace, jejíž
úcastníci dávali hlasite najevo, že se
rasovému násilí hodlají postavit.

Pri poslouchání toho, cemu tleskali,
však jímal smutek. Politici, kterí na
demonstraci mluvili, si - až na cestnou
výjimku predsedy ODA - bílili svedo
mí. Rasový konflikt doutná v této re
publice nekolik let. Teprve ted však ceš
tí politici predstírají prekvapení a
predhánejí se v ujišteních - jak zatocí
s hnutím skinheads. Jako kdyby hnutí
skinheads bylo prícinou, a ne dusled
kem nerešeného konfliktu.

Václav Havel

Demokratická promena strední avýchodní Evropy po roce 1989
mela za následek zhroucení hlavního
nebezpecí, které ohrožovalo celý de
mokratický svet, totiž sovetského ko
munistického impéria. Mnozí nabyli
dojmu, že hrozbu evropské ci svetové
války si lze odškrtnout ze seznamu
toho, co by mohlo prijít. Tento názor
mohl být snad srozumitelný v euforii
let 1989-90.Stežího však lze obhájit po
šokující zkušenosti s válkou v bývalé
Jugoslávii. Konkrétní povaha hrozí
cích nebezpecí se ovšemzmenila. Svo
bodný svet již neohrožuje nejaký gi
gantický strategickýneprítel jako v ére
studené války. Místo toho je tu bezpo
cet nových typu ohrožení v podobe
nacionálních a lokálních konfliktu,ve
kterých mizí hranice mezi válkou, te
rorismem a organizovaným zlocinem.

Mnohokrát bylo receno, že západ
ní demokracie vyhrály studenou
válku a že ted beží o to, aby vyhrály
i mír. Osm let po pádu komunismu
jsem hluboce presvedcen, že to
bude úkol podstatne obtížnejší.
Stále znovu a znovu se totiž proje
vuje jakási prazvláštní neschop
nost demokratických mocností po
ucit se z dejin tohoto století. Ne
schopnost pochopit, že pro demo
kratické zeme, mocné i slabé, vel
ké i malé, je sebevražedné myslet
v kategoriích partikulárních záj
mu. eschopnost pochopit, že když
spolecne a vcas nevytvorí nový
bezpecnostní porádek demokraté,
vytvorí jej nekdo jiný.

Naše doba nás proste nutí prijmout
odpovednost za svet jako celek. e
mužeme si dovolit nedostatek soli-
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darity mezi demokratickými zeme
mi, musíme definitivne odvrhnout
predstavu, že neprátelé demokracie
budou zastaveni politikou appease
mentu - dostatecným varováním by
nám mela být historická zkušenost
mnichovské dohody. Vbláhové víre,
že se tak uchrání hrozby války, vy
daly tehdy západní spojenci demo
kratické Ceskoslovensko nacistic
kému emecku, aby za to vzápetí
samy draze zaplatily.

Izolacionismus se
nevyplácí
Jedním z konkrétních projevu tako
véhoto partikularismu je i americký
izolacionismus. V moderní americ
ké historii má svou dlouhou tradici,
která se v urcitých vlnách vrací a
bere na sebe pokaždé jinou podobu.
Izolacionismus však v moderní
dobe nikdy Ameriku od niceho ne
uchránil, ale vždy naopak zpusobil,
že se angažovala príliš pozde, v
dobe, kdy konflikt už naplno plál a
zacínal ji vitálne ohrožovat, což na
konec nutne vedlo k tomu, že Ame
ricané museli zaplatit za svuj pu
vodní nezájem ci za svou zdrženli
vost tisíckrát víc, než by je stálo po
litické ci vojenské angažmá hned na
zacátku konfliktu, anebo pokud
možno ješte drív. Za svou krátkozra
kost pak museli platit nejen mnoho
násobne vetšími hmotnými výdaji,
ale predevším bezpoctem zbytecne
zmarených životu.

U nekterých Americanu pretrvává
- pres tuto historickou zkušenost a
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presto, že v Praze žijí tisíce americ
kých obcanu a v USA zase rada ob
canu ceského puvodu - pocit, že an
gažmá ve strední a východní Evrope
je neco zbytecne nákladného, nepo
trebného a neaktuálního. Evropa je
ale kontinent, propojený sAmerikou
tisíci nitkami a vazbami. Na jeho
pude se zrodila dnešní civilizace, ale
také dve svetové války. Je to konti
nent, který vždy tvoril a dodnes tvorí
jediné teleso, byt kulturne, etnicky i
hosp odárskyn esmírn Ml eni té.

Dnes má Evropa poprvé v celé své
historii šanci založit svuj vnitrní po
rádek na principu spolupráce a rov
nosti velkých i malých, silných i sla
bých, a na sdílení spolecných demo
kratických hodnot. Má šanci defini
tivne skoncit s exportem válek a ná
silí a stát se naopak príkladem míro
vé spolupráce. Promarní-li Evropa
tuto šanci, muže to znamenat novou
svetovou katastrofu, svým zpusobem
horší, než byly ty predchozí. Tento
krát by nestály síly svobody proti je
dinému totalitnímu odpurci, ale
mohla by to být podivná válka všech
proti všem, válka, která by nemela už
vubec své jasné fronty, válka, kterou
by nebylo možné docela zretelne od
lišit od všech druhu soudobé civili
zacní kriminality, válka, do které by
byl ruznými neprímými a skrytými
cestami okamžite zapojen celý svet.

Nechceme jen brát

Predvídat konflikty a predcházet jim je
vetšinou težší, než se do nich vložit, a
casto i težší, než v nich zvítezit. Je to
však cesta tisíckrát smysluplnejší. Na
summitu NATOv Madridu byla Ceská
republika spolu s Madarskem a Pol
skem vyzvána, aby pristoupila k Seve
roatlantické smlouve. Toto rozhodnutí

vnímám jako urcitý prelom, jako ko
nec dlouhého váhání pri hledání no
vého bezpecnostrúho porádku po
pádu železné opony. Snad jsme si
tvárí v tvár balkánské tragédii o to
jasneji uvedomili, že euroatlantické
hodnoty musí spolecne chránit vši
chni ti, kdo se k ním hlásí, že musíme
jednat rozhodne a s vedomím, že
obrana našich spolecných hodnot je
zároven i naším spolecným zájmem.

Praxe totiž ukázala, že ATO je
organizací, která je schopna efektiv
ne celit i temto novým typum nebez
pecí, jak o tom svedcí zásah sil IFOR
na území Bosny a Hercegoviny.
Zeme, jimž bylo v Madridu nabídnu
to clenství v Alianci, pritom zdaleka
nejsou jenom konzumenty bezpec
nosti. Naopak, své spoluzodpoved
nosti za udržení míru a ochranu eu
roatlantických hodnot jsou si plne
vedomy. Ceská republika vyslala na
území Bosny a Hercegoviny na vlast
ní náklady prapor, jenž je nyní sou
cástí mezinárodních sil SFOR. Ceští
vojáci se zúcastnili i rady dalších
misí, casto po boku svých partneru z
NATO.Vzpomenme zde treba jen na
Perský záliv.

Konec velmocenské éry

Madridské rozhodnutí je naprosto je
dinecná historická šance dotvorit
bezpecnostní usporádání. Bylo pri
hlédnuto ke svobodné vuli stredoev
ropských národu a jejich politických
reprezentací, které mají zájem na in
tegraci do organizací sdružujících
zeme hlásící se ke stejným hodno
tám. Severoatlantická aliance je také
- na rozdíl od Evropské unie, jejíž
težište leží v politické a ekonomické
integraci - nenahraditelným nástro
jem zpusobilým sloužit kolektivní

o CEM SE (NE)MLUVí

Vždyt hnutí skinheads je diferenco
váno, existuje v nem celá rada skupin
- od tech, kterí chtejí zachránit ceskou
mládež od drog a nerestí, až po polo
vojenské bojuvky ochotné vraždit. Jaký
má smysl, když se bez rozdílu zaženou
pod zem? Tím se snad problém vyreší?
Nevznikne tím okamžité nimbus mu

cedníku, príchut zakázaného ovoce, a
ješte vetší pritažlivost jejich hnutí?
Cožpak pubertální mládež premýšlí
racionálne?

Zvlášte vynikli zástupci ODS: sená
tor Zeman a ministr vnitra Vodicka.

Senátor Zeman naznacil, že rasové
násilí má podhoubí ve ZO % volicu
"extremistických" stran - tím nes ty
date strcil do bot zodpovednost za
mrtvého studenta volicum KSCM a re

publikánum. Ano, republikáni rasis
tickými výroky hýrí. Senátor však
predvedl názorné, o cem všichni poli
tici mlceli jako ryby: že jejich vzájem
ná konfrontace, mnohdy podlá a ne
návistná, má také svuj podíl na kon

frontacní nálade spolecnosti, neje
nom hnutí skinheads.

Novopecený ministr vnitra Vodicka
však dal všemuflek. Nedalo se cekat, že
by sebekriticky pohovoril o tom, jak za
jeho pusobení z úradu práce zmizeli
Romové, které tam zamestnával mi
nistr Horálek práve proto, aby se zvlášt
venovali rešení romské nezamestna
nosti.

Kdepak. O zadrženém mluvil jako o
vrahovi. Presumpce neviny? Hluboký
nezájem. Ministr prohlásil, že bez ohle
du na soucasný stav legislativy uložil
policii, aby se další setkání skinheads
nekonala pod jejím dohledem, ale pou
ze proti její vuli. Nemluvil do vetru 
už to beží. Jinými slovy, pan ministr
rekl, že kašle na zákony, na shromaž
dovací právo a že policie bude na jeho
príkaz zákon porušovat! Co studenti?
Pískali? Ne, tleskali!

A tak prapor strízlivosti, rozumu a
právního státu na shromáždení nedr
žel politik, ale knez Tomáš Halík. Za
plat pánbuh za to, že se v zástupu reé
níku n4Šel alespon jeden. To ríkám
beze vší ironie. Politici, zbrkle reagující
)0 minut po dvanácté, se zmohli jen na
ucebnicovou demagogii. Bohužel, pub
likum jim to spolklo. Svou "toleranci"
projevovalo pískáním na "leviéáky" 
a potleskem tem, kterí predvádeli, že
pohrdají právem. Temto studentum ni
kdo revoluci neukradl. Sami siji pošla
pali.
(zak)
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Nejlevnejší cesta
k zajištení stability

Potíže s dokazováním

Skinheadské hnutí opravdu nelze "za
kázat", lze však proti nemu podnik
nout spoustu jiných, mnohem rozum
nejších vecí. Nemám ted na mysli nevy
užité možnosti v prevenci, jako je treba
vetší zájem spolecnosti o problémy uc
novské mládeže, multikulturální vý
chova a tak dále. I samotná represe,
prestože musí nastoupit až jako pos
lední, by totiž mohla být v potlacování
rasistického násilí mnohem úcinnejší.

U rasove motivovaných vražd a fy
zických útoku casto prekvapuje váhání
vyšetrovatele ci státního zástupce pri
soudit pachateli-skinovi práve rasový
motiv. Samozrejmé, tak zvanou sub
jektivní stránku trestného cinu, v tom
to prípade nejen úmysl zabít ci ublížit
na zdraví, ale i rasové duvody takové
ho jednání, je treba pachateli dokázat
- presumpce neviny platí za všech
okolností. Jelikož však pachateli "nevi
díme do hlavy", dovozujeme i subjek
tivní stránku z jeho chování.

Za duležitý znak je treba považovat
fakt, že se pachatel nejen svým zevnej
škem, ale i svým chováním hlásí nebo
hlásil k skinheadskému hnutí. Bomber
nebo holá hlava samy o sobe samozrej
me nestací, ale pokud se podarí shro
máždit dostatek svedectví o tom, že se
pachatel již pred cinem opakovane
úcastnil skinheadských rasistických
shromáždení, pruvodu, potycek nebo
že má dokonce už nejaké to napadení
Roma ci cizince za sebou, jde o zretelný
dukaz rasove motivovaného násilí. V

takovém prípade by vyšetrovatel nemel

obrane techto hodnot. V SAse pres
to kupodivu obcas objevuje pone
kud nesrozumitelný argument, kte
rý klade proces rozširování EU a
NATO do protikladu.

NATOje také prostorem spoluprá
ce, jejímž výsledkem bylo prekonání
starých sporu a nenávistí a nastolení
duvery mezi clenskými zememi.
Rozšírení ATO je tedy zároven roz
šírením sféry míru a stability. Jsem
presvedcen, že Aliance bude postup
ne nabízet pristoupení i dalším ev
ropským demokraciím, které proje
ví o clenství zájem a které budou
zpusobilé se stát jejími cleny. Kdy
bude kdo prijat, záleží na mnoha
ruzných okolnostech. Duležitejší
však je, aby všichni meli jistotu, že
bude prihlíženo k jejich vuli, že už
skoncila éra velmocenského delení

Arpád Goncz

Letos v cervenci Madarsko udelalozásadní krok na ceste do euroat
lantických struktur. Rozhodnutí ATO
v Madridu znamená pro Madarsko his
torickou príležitost stát se pomerne
brzy plnoprávným clenem spolecen
ství vyspelých demokratických zeITÚ.
Takové rozhodnutí je jasným zname
ním. Euroatlantické spolecenství oce
nuje úsilí, s jakým Madarsko upevno
valo svoji politickou, ekonomickou a
sociální stabilitu, aby splnilo kritéria
prijetí. Uvedomuje si také význam Ma
darska pro upevnování bezpecnosti ve
strední a východní Evrope. Madari pri
jali rozhodnutí ATOs velkým poteše
ním a hrdostí. Nejen Madarsko, ale i
další dve zeme jednoznacne podporují
transatlantickou myšlenku.

Rekl bych, že naše duvody ke vstupu
do aliance jsou stejné jako ty, které v
alianci drží její soucasné cleny. Ma
darsko v ní nehledá ochranu proti
konkrétní vojenské hrozbe. Duvodem
clenství rozhodne není strach. Expan
zi NATOvnímáme jako rozšírení úze
mí bezpecnosti a stability. Je naším
cílem stát se soucástí tohoto úzeITÚa
využívat jeho bezpecnostních záruk.
Také jasne chápeme, že z clenství v
alianci plyne pro Madarsko povinnost
prispívat ke zvýšení efektivity spolec-
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sveta, kdy ti velcí a mocní rozhodo
vali o osudu tech menších a méne
mocných, a tím delili svet na sféry
svého zájmu a vlivu. To samozrejme
nevylucuje partnerství s demokra
tickou ruskou vládou, s níž clenské
státy NATObudou v budoucnu sdílet
mnohé spolecné úkoly.

Kdyby velký evropský sjednocova
cí proces nemohl prohlubovat i svou
bezpecnostní dimenzi a mel se za
stavit u bran NATO, této v podstate
dnes jediné funkcní evropské obra
nné aliance, pak by to zrejme zna
menalo jeho konec. Neblahé dusled
ky takového konce, bez ohledu na to,
jakou by mely konkrétní podobu a
zda by nás potkaly za tri roky nebo
za patnáct let, by nás nakonec všech
ny mohly stát mnohonásobne víc
než obe svetové války. •

né obrany a k udržováni bezpecnosti
a stability v našem vlastním regionu
i v Evrope jako celku.

Madarsko usiluje o plné clenství v
NATO. To znamená, že se chceme
stát soucástí jak politických, tak vo
jenských struktur aliance. Rozšírení
zvyšuje bezpecnost nejen budoucích
clenských zemí, ale i tech jejich sou
sedu, kterí zustávají krátkodobe ci
dlouhodobe mimo aianci.

Preventivni úcinek

Oponenti tvrdí, že k rozšírení aliance
chybí duvod, protože uchazecum ne
hrozí žádné vojenské nebezpecí. Ale
prijetí nových clenu není namíreno
proti žádné konkrétní zemi nebo po
tenciální hrozbe. Je spíše procesem
zaclenování do urcitého spolecen
ství. ATO i nadále zustane ciste
obrannou aliancí. Rozširování alian
ce není izolovaným krokem, musí
být chápáno v širším kontextu. Pred
stavuje pouze jeden z prvku - i když
velice významný - v architektuI'e
širší evropské bezpecnosti.

Nekterí lidé se obávají, že americtí
vojáci budou v prípade vetšího kon
fliktu UITÚratpri obrane evropských

'.
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mest. Myslím,ženemají pravdu. Práve
rozšírení aliance zarucuje, že vojáci
zemí NATO nebudou nuceni položit
životy za nový clenský stát. Aliancemá
za sebou velmi úspešnou historii. V
dobe bipolárního usporádání sveta, v
letech vyhrocených konfliktú nepadl
jediný voják NATO na obranu clen
ského státu aliance. Více než ctyri de
setiletí její existence ukázaly, že je je
dinou organizací schopnou zarucit
bezpecnost a stabilitu celého konti
nentu. Na tom mají zájem jak Spojené
státy, tak Evropa. Obrovská lidská tra
gédie v bývalé Jugoslávii prinesla zku
šenost, že evropští spojenci sami, bez
prispení Spojených státu, se nejsou
schopni s krizovou situací na konti
nentu vyporádat.

Jsem presvedcen, že rozšírení
NATOje nejefektivnejší a nejlevnej
ší cestou, jak zajistit bezpecnost a
stabilitu v Evrope. Madarsko je malá
zeme s težko hájitelnými hranicemi,
obklopená sedmi státy, a nechce pl
nit funkci nárazníku na periferii Ev
ropy. Chteli bychom, aby se každá
sousední zeme mohla spolehnout na
stejnou míru bezpecnosti a ochrany.
Proto si myslím, že není možné pred
stavit si ochotnejšího spojence
NATO,než jakým by bylo Madarsko.

Na druhé strane aliance neúnavne
pracuj e na rozšírení a upevnení spo
lupráce s bývalým úhlavním neprí
telem, Ruskem. Dnes je Rusko stejne
významným ekonomickým a politic
kým partnerem pro NATO a Evrop
skou unii jako Madarsko.

Jeden za všechny,
všichni za jednoho
V ríjnu 1956,ve dnech madarské re
voluce, jsme snili o neutralite. Dnes
ovšem víme, že neutralita muže pro
malou zemi mezi dvema souperící
mi velmocemi existovat jenom teh
dy, pokud ji obe velmoci uznají a
garantují. Neutrální zeme musí být
pripravena hájit své hranice vuci ja
kékoli agresi cizí moci, tedy musí být
po zuby ozbrojena. To je ovšem pri
vilegium bohatých zemí, velmi vzdá
lené možnostem Madarska. Musíme
si zvolit kolektivní obranu: jeden za
všechny, všichni za jednoho.

Behem rozhovoru o pristoupení se
Madarsko zavázalo plne podrídit cí
lum, strategickému plánu a bezpec
nostní politice NATO. Madarsko je
pripraveno prijmout veškeré clenské
povinnosti. Noví clenové musejí pri
spet k bezpecnosti aliance a ne být

pouze konzumenty jejích výhod. Ev
ropskou bezpecnost dnes neohrožuje
mohutná vojenská síla, ale spíše lokál
ní konflikty a jiná mnohorozmerná ri
zika, která je težké predvídat. NATOse
musí naucit celit temto novým hroz
bám. Rozšírení NATO nebylo a není
namíreno proti rozšírení Evropské
unie. Naopak, tyto dva procesy se mo
hou velmi dobre doplnovat.

Madarsko jako clen NATO bude
moci "exportovat" stabilitu i do tech
sousedních zemí, které si neprejí
clenství nebo nebyly dosud pozvány.
Budeme se s nimi delit o naše zkuše
nosti a pomáhat jim na ceste do ali
ance. Behem posledních nekolika let
se nám podarilo normalizovat vzta
hy a podepsat základní smlouvy se
všemi svými sousedy s výjimkou bý
valé Jugoslávie. Takže nikdo nemusí
mít obavu, že chceme do aliance
vnášet nové spory.

Casto jsou vyjadrovány obavy z
ruské reakce na rozšírení NATO.
Ruský ministr zahranicí Jevgenij
Primakov rekl: "Rozšírení NATO je
nejkatastrofálnejším rozhodnutím v
dejinách aliance." Dobrá, prál bych
si, aby všechny katastrofy mely po
dobný charakter. Musíme si položit
otázku. Vytvorí rozšírení aliance
nové napetí mezi NATO a Ruskem,
prípadne mezi novými cleny a Rus
kem? Jsem presvedcen o tom, že
partnerství mezi NATO a Ruskem,
zakotvené v parížském Ustavujícím
aktu, ciní takovou možnost velmi ne
pravdepodobnou. Vývoj demokracie
v Rusku závisí predevším na jeho
vnitrních podmínkách, demokracie
nemuže prežít bez demokratu.

Jeden z nejvetších madarských po
litiku István Bibó napsal: "Být demo
kratem znamená nebát se." Myslím,
že bychom si to meli uvedomovat,
když mluvíme o Rusku. Myslím si
také, že rozšírení NATOnezmení po
stoj Ruska k odzbrojovacímu proce
su. Rusko již bylo prijato do klubu G7
a brzy bude ustaven stálý spolecný
výbor Ruska a NATO. Tato opatrení
svedcí o tom, že Rusko není vycleno
váno z procesu euro atlantické integ
race. NATO také podporilo stabilitu
ve východní Evrope podpisem part
nerské smlouvy s Ukrajinou.

Madarsko usiluje o novou kvalitu
partnerství s Polskem a Ceskourepub
likou, všichni tri se navzájem podpo
rují na ceste k plnému clenství. Meli
jsme spolecnou historii krutých válek,
potlacených revolucí a promarnených
možností. Nyní prišel cas, aby naše
spolecná budoucnost byla lepší. •
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váhat s obvinením i presto, že treba u
samotného cinu nebyli žádní svedci
nebo že pachatel namítá, že se ve sku
tecnosti poprali o holku.

Spolecenská nebezpecnost rasového
násilí je totiž obrovská a nase justicní
orgány by mely dát jasný signál, že
proti nemu hodlají postupovat s veSke
rou rozhodností. Skinum samozrejme
nelze bránit v pohybu ani je jinak dis
kriminovat jen pro jejich holé hlavy.
Každý skin by vsak mel vedet, že jak
mile prestoupí v souvislosti s rasovým
násilím zákon, bude proti nemu jako
jeden z podstatných dukazu použita i
jeho dobrovolná príslusnost k mili
tantne rasistickému hnutí.
(cam)

Povyk okolo
Giintera Grasse

Mírová cena nemeckých knihkupcu je
udelována každý rok u príležitosti
knižního veletrhu ve Franlifurtu nad
Mohanem. I pres málo zvucný název
má toto vyznamenání znacné renomé.
Obdržel je v dobe, kdy byl veznen, také
Václav Havel. Letos se stal nositelem

ceny turecký spisovatel Ya~er Kemal,
který - podobne jako kdysi Havel 
zaujímá kritický postoj vuci své vláde.
Jen své mezinárodní proslulosti vdecí
za to, že je, na rozdíl od disidenta Hav
la, dosud na svobode.

Je známo, že Turedw, ani po odcho
du islamistické strany z vlády, není de
mokratickým státem v západním slova
smyslu. Je známo, že jsou vezneni opo
zicní novinári, spisovatelé, ba i poslan
ci. Je rovnež známo, že mucení patrí k
bežným policejním metodám. A je
zrovna tak známo, že turecké vlády
vedly a vedou krutou válku proti kurd
skému obyvatelstvu. Proti vsemu tomu
protestuje nositel letosní mírové ceny.
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Aleksander Kwasniewski

Amerika musí
v Evrope zustat

Nový Marshalluv plán

vnitrní reformy aliance povedou k
dohode o nové strukture velení, kte
rá umožní plné zapojení všech clen
ských státu.

Spolecné cíle s Ceskou republikou a
Madarskem i prátelské vztahy s o
statními zememi, predevším s Ne
meckem a Ukrajinou, vedou naši za
hranicní politiku k vytvárení regio
nálních programu a struktur. Tímto
zpusobem chceme prispet ke stabili
zaci oblasti a podporovat její ekono
mický a demokratický vývoj. Uplat
nujeme tak obecnou strategii alian
ce, že pri vytvárení nadnárodního
bezpecnostního systému musí poli
tické faktory prevládat nad faktory
vojenskými, jejichž síla zase závisí
na ekonomickém výkonu techto
zemí.

"Jaro národu" v roce 1989umožni
lo vznik nové regionální politiky ve
strední a východní Evrope založené
na spolupráci mezi suverénními a
demokratickými státy. Intenzitu
zmen dokládá skutecnost, že pocet
sousedu Polska vzrostl bez jediného
výstrelu ze trí na sedm.

Ve stejné dobe se znovu sjednotilo
Nemecko a polsko-nemecká aliance
sehrála pri absenci širší regionální
struktury duležitou stabilizacní roli.
Do nové epochy vstoupilo Polsko bez
problému a v rámci svých možností
splatilo západoevropským zemím
staré dluhy. Prikládáme velký vý
znam budoucí politické spolupráci
uvnitr NATO,napríklad v rámci tzv.
Výmarského trojúhelníku spojující
ho Francii, Nemecko a Polsko, jehož
úkolem je stabilizovat strední cást
Evropy. Jsme pripraveni poskytnout
na ceste do Aliance pomoc i ostatním
kandidátum, mezi než patrí Rumun
sko, Slovinsko a baltské státy.

Jenom tímto zpusobem mužeme
zasypat zákopy studené války. Tak
jako mela západní Evropa svuj Mar
shalluv plán, mela by i zbylá cást
kontinentu spolecne vypracovat ja
kýsi "Marshalluv plán B". Prijetí Pol-

Dnes už jasné, že americký izolacionismus praktikovaný pred
obema svetovými válkami nebyl nej
lepším zpusobem, jak hájit zásadní
americké zájmy. Vysoká cena, kterou
za to Spojené státy zaplatily, presved
cila americký národ o tom, že oba
kontinenty mají spolecné bezpec
nostní zájmy, že vytvárejí jediné eu
roatlantické spolecenství.

Euroatlantická
myšlenka
Polsko patrí mezi státy, které vnímají
budoucí systém bezpecnosti v Evro
pe jako systém euro atlantický, zalo
žený na trvalé politické a vojenské
prítomnosti Spojených státu v Evro
pe. Polsko k tomu mimo jiné vedou
historické zkušenosti z obou sveto
vých válek.

Evropa potrebuje Ameriku a Ame
rika potrebuje Evropu. Spojené státy,
pouceny selháním demokracie v Ne
mecku a Itálii, vyvinuly model de
mokracie oprený o jasne definované
hodnoty a chránený príslušným vo
jenským potenciálem. Tento model
je založen na tom, že pomoc muže
být poskytnuta všem, kdo jsou ochot
ni tyto sdílené hodnoty bránit. V du
chu této myšlenky upevnujeme svou
vlastní demokracii a moder- nizuje
me obranné struktury.

Chceme se stát plnoprávným cle
nem NATO. Jsme realisticti a preje
me si dostát svým závazkum, prosa
zovat hodnoty, které vyznáváme, a
podílet se na spolecné obrane. Vsou
casné dobe Polsko vynakládá 2,7%
HDP na vojenské úcely. V Bruselu
jsme prohlásili, že jsme pripraveni
prispívat svým dílem do spolecných
fondu aliance: civilních, vojenských
i investicních. V Maastrichtu jsme
ministry obrany NATO informovali
o svém zámeru zvyšovat rozpocet na
obranu o 3 % rychleji, než poroste
polská ekonomika. Chceme zaují
mat místo v obcanských a vojen
ských strukturách aliance odpovída
jící našemu príspevku a strategické

_______________ • poloze. Chováme velkou nadeji, že

Ve svém projevu byl sice kritický, ale
relativne zdrženlivý, vedom si toho, že
cizina není správným místem pro ra
dikální vystupování.

O to otevrenejší a radikálnejší byl
projev nemeckého spisovatele Guntera
Grasse, který nového laureáta hodno
til. Jeho kritika ovšem nemírila ani tak

proti tureclcé vláde, jako proti vláde
vlastní. Vyéítal jí, že podporuje vražed
ný turecký režim, že této vláde dodává
zbrane, o nichž ví, že jsou používány
proti kurdské menšine, a skonéil pro
hlášením, že se za svou vládu a za svou
zem stydí.

Proti Grassove vystoupení se zvedly
protesty zejména z vládních míst. Nej
ostreji se vyjádril generální tajemník
Krestanskodemokratické strany a pra
vá ruka spolkového kanclére Kohla,
Peter Hintze. Grass se prý "svým vy
stoupením vylouéil z literární scény".
Jinými slovy, Gunter Grass, vedle Hein
dcha B611adoma i v zahraniéí jeden z
nejuznávanejších nemeckých spisova
telu, byl generálním tajemníkem vlád
noucí strany vyškrtnut z literatury. Po
nekud to pripomíná výrok asi tri dese
tiletí starý, kdy Franz Josef Strauss
oznaéil kritické kulturní pracovníky
za "hmyz a masarky". Hintze nebyl sa
mozrejme sám, kdo napadl Grassovo
vystoupení. Jeho výrok však vyboéuje z
civilizovaných norem.

Nemecko melo za Franze Josefa
Strausse demokratické zrízení a má ho

i dnes za PeteraHintzeho. Existují stra
ny opoziéní, dokonce krajne opoziéní,
existuje svoboda tisku, projevu a shro
maždování a je to svoboda skuteéná,
nejen formální. Nemusí se éíst mezi
rádky a umelci a kulturní pracovníci
nemusejí zaujímat roli svedomí náro
da. To samozrejme neznamená, že by
nemeli povinnosti, odpovídající jejich
postavení a duchovní kapacite. Jelikož
se jejich obéanská povinnost v minu
lých letech projevovala relativne málo,
vyniká Grassuv výkrik o to výrazneji.
Grass má povest radikála. S tím museli
poéÍ/at také lidé, kterí ho poverili, aby
pronesllaudatio.

Dalo by se ríci - mnoho povyku pro
nic. Gunter Grass popustil uzdu své
výmluvnosti a zapomnel, že bývalévlá
dy, i ty, které aktivne podporoval, rov
než exportovaly zbrane, a to nikoli k
humanitním úéelum. A Peter I-lintze

zapomnel, že se svým výrokem nebez
peéne priblížil pozici, která by mela
patrit minulosti. Nemeétí spisovatelé,
umelci a kulturní pracovníci - at levej
ší, éi konzervativnejší - by si pak meli
znovu uvedomit svou obéanskou odpo-

6
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ska do NATOje pro evropskou bez
pecnost zcela zásadní. Naše geogra
fická poloha - ono prokletí našich
dejin - nabízí NATO historickou
šanci stabilizovat celý kontinent.

Nepríjemné otázky

v podtextu rozhovoru o tom, proc
Polácí chtejí vstoupit do NATO, se
casto objevovala skrytá otázka, která
nikdy nebyla položena prímo. Má
Polsko strach z Ruska? Nebo se snad
bojí jiné zeme?

Stejne jako všichni ostatní máme i
my strach z agrese a situací, které by
nás proti naší vuli donutily bojovat a
obetovat naše úspechy, lidské štestí
i životy. Toho se bojí všichni, i ti nej
silnejší. Ale máme strach konkrétne
z Ruské federace? Ne, nebudeme se
bát svého souseda, pokud bude pok
racovat cestou demokratického vý
voje a vyvaruje se rozvratu, puvodce
tech nejhorších revolucí. Chaos v
postsovetském prostoru by byl ne
srovnatelne nebezpecnejší než jinde
v Evrope. Vzhledem k témer mírové
mu rozdelení Sovetského svazu cho
váme duveru k politické elite Ruska
a veríme, že udelají vše, co bude v
jejich silách, aby predešli rozvratu
své zeme. Avšak v prípade, že by
možný chaos hrozil zasáhnout vý
chodní Evropu, což zatím vyloucit
nelze, bylo by treba sáhnout k použi
tí adekvátní vojenské síly.

Duveryhodné pruzkumy verejné
ho mínení Rusu dokazují, že Rusové
nepovažují Alianci za ohrožení
svých životnich zájmu v Evrope.
Ruští bezpecnostní experti poukazu
ji spíše na nebezpecí islámského fa-

natismu a cínského expanzionis
mu. Demokratické Rusko si uvedo
muje, že není ohroženo svobod
ným svetem, ale že naopak svobod
ný svet je pripraven ješte více roz
šírit svou pomoc Rusku. Nabídnout
mu clenství v NATO by však bylo
kontraproduktivní. Byl by to faleš
ný pokus, jak získat svolení Ruska
s rozšírením systému výmenou za
falešné záruky. Krome technických
a organizacních problému by to
znamenalo návrat k mocenskému
usporádání Evropy z doby pred
první svetovou válkou.

Nakonec si položme jednodušší
otázku. Splnuje Polsko vojenské a
systémové požadavky pro clenství v
NATO? Má odpoved zní jednoznac
ne: ano. Dokázali jsme svou pripra
venost a schopnost prispívat do roz
poctu NATO. Verejná kontrola
ozbrojených sil už pro nás není
problémem - její základy byly zakot
veny v polské ústave a zákonech.
Nepochybuji ani o tom, že máme
dostatecný pocet anglicky mluvících
dustojníku, vojenských jednotek a
civilního personálu k tomu, aby naše
armáda mohla operovat spolecne s
ozbrojenými silami NATO.

Polsko, Ceskou republiku a Madar
sko spojuje dlouhodobé prátelství a
vzájemný respekt. S velkým odhod
láním usilujeme o stabilní a prátel
skou strední Evropu. Spolecné de
dictví, strategická poloha a náš stre
doevropský príspevek demokracii
mi dovolují být optimistou, pokud
jde o ratifikaci smluv o vstupu do
NATO. Verím, že 4. duben 1999 se
stane významným dnem polských
dejin a také významným dnem v his
torii svobodného sveta. •

7

vednost. Nikoli "delat politiku ",ale dá
vat politice více intelektuálních a etic
kých impulsu. Duvodu k tomu je práve
v soucasné dobe víc než dost.
Bedrich Utitz

Speak Latin!
Také jste si všimli? Po roce 89 zacal
kdekdo šprechtit po latinsku. Tak ríka
jíc "náznakove". Zhusta nesrozumitel
ná domorodá veta se náhle savantne

zahemií nejakými temi eo ipso, ipso
facto, in margine, cui bono, o tempora,
rara avis, per nefas, piafraus, suo tem
pore, tabula rasa, errare humanum
est... et passim. (Též já umím po latin
sk u: ve svém posledním príspevku jsem
to dotáhl na mutatis mutandis a lapsus
calami. Aha?)

Nutno podotknouti, že je to mnohem
vetší psina než nejaké ty time is money
nebo my house, my castle - to umí kaž
dej.

Pra nás domorodé vzdelance vyšelle
tos ve Vatikánu Lexicon Recentis Lati

nitas. Osmiletá týmová práce pod ve
dením pátera Carla Eggera dala zrad
15 tisícum neologismu, jež nám na
sklonku 20. století umožnují celit každé
situaci.

Smrdí vám v podpaží? Žádejte si
liquor nubilogenus. Zahlédl jste dnes v
noci res inexplicata volans? Dejte si
vischium. Chystáte se do Košic? Neza
pomente na currus dormiturius. Líbil
se vám reklamní šot? Nahrajte si inter
calatum laudativium nuntium na in

strumentum telehornamentis excepto
rium.

Et cetera: namísto krovácké kovbojky
a nenápaditého westernu máte nyní k
dispozicifabula americae occidentalis.
Namísto very important person - par
venu, jemuž couhá sláma z bot -, na
jdete si mezi svými známostmi osobu,
jíž prirknete titul amplissimus vil'.

Playboy je sto let za opicema - iuvenis
voluptarios jej sveže nahradí. Striptér
ka? Sui ipsius nudator. Špizr, šmírák,
kukacka? Obscena observandi cupido.

A osocí-li vás kdo ze snobisnu, upo
zornete jej, že a) jde o kontrakci staro
bylého latinského výrazu sine nobilita
te; b) "snob" je výraz qfr6zne nemoder
ní, a chce-li krácet s dobou, mel by vás
nazvat elegantneji novissimorum af

fectator. A zachce-li se vám jej zdeptat
definitivne, pozvete ho na své venkov
ské sídlo na manubriati reticuli ludus.
Patrik Ouredník
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Krize politiky

a politika krize
Ohlédnutí za odcházejícím rokem 1997

Jirí Pehe

Rok 1997 zacal pro ceskou politiku v mnoha smerechtak, jako koncí: prešlapováním na míste a krizí u"nitr
obou obcanských stran. Mluví se i o celkové krizi demo
kratického systému. Ve skutecnosti letošní rok ukázal, že
demokratický systém v naší zemi v podstate funguje - byl
schopen se vyporádat s mnoha negativními jevy bez váž
nejších otresu.

Ukázaly se ale také naplno jeho nedostatky. Chybí mu
rozvinutá obcanská spolecnost, skutecný respekt k práv
ním u státu ci jasne vymezená pravidla fungování tržního
hospodárství. Krize ale nepostihla celý systém: odehrá
vala se predevším v politice. Ukázalo se, že politický
systém, tak jak se vyvinul v posledních peti letech, není
schopen plnit svou základní funkci - fungovat jako ko
munikacní prostredí. Proc?

Stroj se zadrel

Predevším proto, že hlavní politické strany se behem
posledních let uzavrely do sebe a pripomínaly spíše elitní
politické kluby. To príliš nevadilo, dokud fungoval slov
ník a étos transformace. Ten mel sám o sobe schopnost
mobilizovat. V okamžiku, kdy ve spolecnosti prevládl
pocit, že transformace je u konce, zacal se bortit i tento
slovník, a tím i základní komunikacní a mobilizacní
nástroj demokratických stran. Také se rozrušilo ideolo
gické, cernobílé videní velké cásti volicu na obou stra
nách politického spektra.

Politická krize roku 1997 je tak pouze pokracováním
krize roku predešlého. Politické strany nedokázaly zme
nit jazyk komunikace. Vládní koalice v letech 1993-95
zjevne zmeškala príležitost dovést transformaci v mnoha
oblastech skutecne do konce. V oblastech jiných ji vubec
nebyla schopna zacít.

ová situace vyžadovala, aby se politické strany pre
menily z uzavrených entit dominovaných úzkými sku
pinkami politiku na strany otevrené. Tedy na strany,
které mají vnitrní mobilitu odshora dolu a naopak.
Zejména v prípade Obcanské demokratické strany se
pak stalo zrejmým, že její rekonstrukce se musí týkat
i samotných stranických špicek, vcetne jejího predsedy
Václava Klause. Podobne na tom byli ale i nekterí
politici v jiných stranách. Politické strany se nedoká
zaly reformovat a krize propukla naplno. Ceský poli
tický systém vlastne zustal v zajetí stále stejné skupiny
politiku a negeneruje nové talenty. Politický diskurs se
odehrává v podstate jen na úrovni vysoké politiky.
Nezkušená ceská média tomuto zkamenení politiky
nahrávají tím, že do omrzení prinášejí názory nekolika
lidí na kde co.

8

Ceský politický systém je zablokován, bez potrebné
vnitrní dynamiky. K tomuto jevu prispelo i chování opo
zicní CSSD.Ta namísto toho, aby nabídla vuci skomíra
jící vizi vládní koalice šíreji pojatou, nekonfrontacní per
spektivu, zabredla do stejného psedorevolucního slovní
ku. Slovní radikalismus lídra CSSD Miloše Zemana (i
když casto jen predstíraný) nese na tomto selhání CSSD
znacnou vinu. Mnoho volicu se tak ocitlo v politické zemi
nikoho. emohli již s klidným svedomím podporovat
kostnatející vládní strany, ale pritom se obávali prejít k
CSSD.Výsledkem byla rostoucí apatie.

Stranické largo desolato

Snahy o vnitrostranické reformy uvnitr vládních stran
byly vetšinou neúspešné. Jedinou stabilní stranou jsou
Luxovi lidovci. Nejenom proto, že se KDU-CSL opírá o
pevné volicské jádro, ale i proto, že z predešlého režimu
zdedila solidní sít organizací na místní úrovni. Ackoliv
vnitrní mobilita strany není nijak mimorádná, z ceských
subjektu lidovci nejvíce pripomínají klasické západoev
ropské strany.

ODSmela behem roku 1997nekolikrát šanci pokusit se
o vnitrní reformy a zmeny ve vedení. Znovu a znovu se
ale ukazovalo, že težište strany neleží v jejím programu,
alev osobe Václava Klause. Je tomu tak proto, že ODSbyla
vytvorena jako strana transformace, kterou Klaus zosob
noval. Strane - navzdory její liberálne-konzervativní ré
torice - vždy chybel skutecný koherentní politický pro
gram a profil, což z ní do urcité míry ucinilo stranu
oportunistu, kterí ODSvideli jako "výtah k moci". Nejvetší
nebezpecí pro ODSnyní spocívá v tom, že odchod Václava
Klause by mohl vést k jejímu rozpadu.

Vnitrní "zablokovanost" ODS coby tažné síly transfor
mace se brzy stala problémem celé ceské politiky. Bylo
totiž stále zrejmejší, že jedním ze zpusobu, jak alespon
cástecne politickou krizi rešit, by byla výmena predsedy
vlády. ODS takovou možnost ovšem dusledne odmítala.

Ríjnový odchod místopredsedy ODSJosefa Zieleniece,
jednoho z ideových otcu strany, byl jen teckou za ne
schopností strany znovu se vzchopit k nejakému výkonu.
Zieleniec si uvedomil, že další spojení s ODS v nynejší
podobe by mu politicky pouze ublížilo. Reakce vedení
ODSna Zieleniecovo gesto pak ukázala, že možnost sku
tecné obnovy uvnitr strany je mizivá, a ani smršt posled
ních listopadových dnu nezapusobila ocistne.

Druhá obcanská strana, ODA, trpela ponekud jinými
neduhy, i když mely stejného jmenovatele - to jest malou
vnitrní mobilitu a elitárský prístup k politice. Zvolení
Michaela Žantovského predsedou strany na breznové
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konferenci ODA vzbuzovalo jisté nadeje už proto, že se
jednalo o politika méne svázaného s minulými problémy
koalice. Cást politické špicky ODA ale rychle prešla do
protiútoku. Zejména proto, že stranu videla jako své
vlastnictví, nikoliv jako autonomní, živoucí politický
subjekt. V tom se nijak neliší od predáku ODS.

V rovine programové se pravé frakci vcelku úspešne
podarilo formulovat vše, o co by program pravicové de
mokratické strany mel usilovat, ale nedokázala se pri
zpusobit zmenenému politickému vnímání vetšiny voli
cu. Témer "fundamentalistické" teze príliš velkou pod
poru volicu nezískají.
Výmena predsedy strany nebyla za podobných okolností

prekvapením. Žantovský musel ustoupit "vlastníkum"
strany, navíc se dopustil nekolika taktických chyb. Otáz
kou ovšem zustává, do jaké míry budou volici videt i
Skalického jako zajatce politiku pravé frakce, at už sama
frakce bude pokracovat v cinnosti ci nikoliv.

Breznový kongres CSSDprinesl ve strane jiste zklidne
ní, ale nevyrešil její vnitrní problémy. Porážka pragma
tických centristu posílila pozice Miloše Zemana. Tím byl
do urcité míry zakonzervován práve onen slovník a styl,
které jsou jenom odrazem slovníku a stylu obcanských
stran. Teprve v polovine roku se zacalo ukazovat, že
Zemanova pozice není ani v nové mocenské konstelaci
uvnitr CSSDneotresitelná. Schopnost nejužšího stranic
kého vedení prosadit odchod Zemanova chránence Mi
roslava Šloufa byla signálem, že CSSD není vnitrne ne
demokratická.

Program CSSD ovšem zustal spíše nesourodým gulá
šem, a ani takzvaný antibalícek nebyl dobre promyšle
nou kúrou pro nemocné ceské hospodárství. To, co pri
vádelo a privádí volice do náruce CSSD, je spíše jejich
frustrace z vládní koalice než nadšení z CSSD.

Vecná koalicní válka

Vládní koalice se behem roku 1997 nekolikrát ocitla na
pokraji rozpadu. Menší koalicní strany dlouho fungovaly
jako pouhé prívesky ODS. To se zmenilo po lonských
volbách, kdy si ODA a KDU-CSLvynutily pro ne výhod
nejší koal icní dohodu. Vsenátorských volbách na podzim
roku 1996 se pak obe strany proti ODS spojily.

Zvolení Michaela Žantovského sice narušilo dobré
vztahy mezi ODA a KDU-CSL, ale nezmenilo základní
parametry koalicní spolupráce: pozice ODS slábla dále s
tím, jak se zmenšovaly její volební preference. ejvýraz
nejší zmenou v roce 1997 bylo, že se koalice rozdelila
podle ponekud jiných linií: KDU-CSL se zacala ideolo
gicky vzdalovat obema obcanským stranám, které casto
tvorily jakýsi protiluxovský blok.

Ackoliv je Josef Lux casto zatracován pro své politické
lavírování, ve skutecnosti se jeho politické chování v roce
1997 podobá tomu, co prožívalo mnoho ceských volicu.
Lux si uvedomoval, že úzké primknutí k chátrající ob
canské pravici by mohlo být pro jeho stranu politickou
sebevraždou. Zároven vedel, že prípadné objetí s CSSD
Miloše Zemana a jeho radikální rétorikou by KDU-CSL
též poškodilo.

Lux se tedy snaží být i nebýt ve vládní koalici a zároven
být i nebýt spojencem CSSD.Výsledkem ovšem bylo další
zhoršení práce již beztak ochromené koalice. Bylo též
stále zrejmejší, že jak Lux, tak Žantovský vidí úcast ve
vláde vedené Václavem Klausem jako stále obtížnejší.
Otevrená prohlášení Luxe, že se Ceská republika nachází
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v postklausovské ére a že by mel Klaus odejít, ucinila
další úzkou spolupráci uvnitr koalice témer nemožnou.

To, že si koalice už v roce 1992rozparcelovala vládu podle
stranického klíce, v nemž se ruzná ministerstva postupem
casu stala jakoby "vlastnictvím" stran, v podstate znemož
nilo hodnocení jednotlivých ministerstev podle jejich práce.
Kritika kteréhokoliv ministerstva byla obvykle chápána
jako útok na tu koalicní stranu, která ministerstvo spravuje.
Vláda se tak stala do jisté míry nefunkcním orgánem neje
nom kvuli casto kritizovanému stylu Václava Klause, ale
též proto, že ze sbírky politických lén se jednotný vládní tým
proste sestavit nedá.

Na konci roku 1997 je šance na skutecnou regeneraci
vládní koalice pramalá, mnohem pravdepodobnejší je
její rozpad. Tomu ale v ceste stojí predevším tradicní rys
ceské politické kultury - opatrnost. Rok 1997 pouze po
tvrdil tento rys, zdedený už z první republiky. Ceští poli
tictí lídri dokázali svým hašterením, partajnicením a po
litikarením dovést vládu na pokraj krachu, ale v rozho
dujících okamžicích jim chybela odvaha nechat ji pad
nout. Jistota nefunkcní koalice se ukázala být prijatelnej
ší než nejistota nových voleb.

Práve v tom se ceská politická kultura, jak ukázal tento
rok, liší výrazne napríklad od politické kultury polské,
kde by podobná krize velmi pravdepodobne vyústila do
nových voleb. Ceští politikové demonstrovali neochotu
ke kompromisum tam, kde jich bylo treba, címž privedli
politický systém do krize, ale ukázali tradicní sklon k
zákulisním kompromisum, když situace hrozila pádem
vlády. Takto vydobytá "stabilita" je ovšem zdrojem per
manentní nestability. Politický systém na konci roku
1997funguje, ale jen jakoby podmínecne. Predcasné vol
by jako jeden ze zpusobu, jak celý systém procistit, se
staly legitimní možností.

Václav Klaus odstoupil až po uzáverce tohoto císla. Na
charakteristice našeho politického systému to však mení
málo, nekteré závery se tím naopak potvrzují. Nyní je
jasné, žepolitická nestabilita bude pokracovat až do pred
casných voleb, k nimž s nejvetšípravdepodobností jedním
z možných ústavních zpusobu dríve ci pozdeji dospejeme.
Jak tyto volby dopadnou a jestli z nich vzejde verohodná
vláda, která se bude moci oprít o dostacující podporu v
Poslanecké snemovne, lze nyní jen težko predpovedet. •

JIRf PEHE (1955), politolog, publicista, od podzimu 1997
reditel politického odboru Kanceláre prezidenta republiky.
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cech zásadních, a( už Romové zvolí
cestu asimilace nebo emancipace.
Zarucene nejhorší cestou je zakrý
vání skutecného stavu vecí. Presne
to je duvodem vítezného tažení Le
Penova. Volí jej pak i ti, kterí by to
verejne nepriznali.

Romové odjakživa migrovali, a to,
že letos v léte zlomek našich obcanu
vyrazil za more, by samozrejme ro
zumný clovek nemohl oznacovat
jako exodus, kdyby ona událost ne
nastolila pro "bílé" zdánlive absurd
ní otázku: "Copak se u nás necítí
doma?" Nejde o pocty, ale o životní
pocit. Aže se mezi Calais a Doverem
rozvírily i otázky celoevropské, o
tom svedcí škodolibost, s jakou fran
couzští úrednici Romy vyšetrují,
zda náhodou jejich britští kolegové

mezi ceskými turisty nerozlišovali
jen a jen podle barvy pleti. Není to
lehké.

Zatím se všichni shodneme snad
aspon na tom, že starším generacím
bílých ani cerných Cechu už mnoho
pomoci nebude. Jediná nadeje je ve
vzdelání, a nejen školním. Leccos
jiste zvládne entusiasmus dobrovol
níku a cinnost nadací. Cím dál vetší
váha odpovednos ti bude spocívat na
romských elitách. Sebevedomí Ro
mové budou mít širší pole k jednání
v úradech vlády. Bratinkova a Do
balova zpráva predstavuje, doufej
me, prulom do smýšlení nejvyšších
úradu. Romové vybojovali prostory
a prostredky pro muzeum romské
kultury. Jak se v republice budou
Romové cítit, bude užitecnou a stá
lou zkouškou naší demokracie.

•TOMÁSVRBA

".
eSI

problém", to inženýrsky implikuje
problém zrušit. Pripravme se na to,
že budeme muset o vecech mluvit,
a dlouho. Romum nepomužeme,
když spolu s mladými anarchisty
budeme deklamovat, že žlutí a cerní
jsou naši bratri. Pomužeme, když na
ne budeme nárocnÍ. S bratrem lépe
se pohádat, než mu mazat med ko
lem huby nebo spílat. To, že jsme
xenofobní, není jejich, ale náš pro
blém. Pro ne to však platí také. Když
nám budou spílat nebo mazat med
kolem huby, nepomohou nám, ale
když budou nárocní... Být nárocný
sám na sebe je samozrejmý - a pro
tivný - domácí úkol. Každý den pra
covní sobota, jak kdysi chmurne
predpovídali prátelé z jedné protes
tantské zeme.
Musíme vzít na vedomí svoji jina

kost, teprve ta muže být základem
budoucí podobnosti, shody ve ve-

Pepík. Kdyby aspon takto, je to preci
jen postupné odvykání strachu z ci
zího.

Ani když se uchýlíme k prísne ob
canským principum a vláda zákona
bude každého pachatele trestat jen
podle toho, co skutecne provedl,
"romský problém" nevyrešíme. A
propos, chyba je možná už v tom, že
stále chceme rešit. To je špatné slo
veso. Máme spíše pr'emýšlet nebo
aspon mluvit o problému. "Rešit

Mel jsem již pred dvaceti lety príležitost strašit úredníky tehdej
ších národních výboru proroctvím, že
jediná realistická vyhlídka na rešení
cikánské otázkyjevznik cerných pan
teru u nás. Samozrejme jsem tím ne
myslel mestskou guerillu ani jakékoli
násilí, ale dimenzi etnického sebeuve
domení: dokud nebudou mít Romové
svou verohodnou reprezentaci, nebu
de s kým jednat.

Za tech dvacet let se mnohé priho
dilo a etnické konflikty se vyhrotily
- už proto, že se onich zacalo mluvit.
Ukázalo se, že Ceši jsou pekne xe
nofobní národ, a ukázaly se ruzné
skupiny otevrených rasistu. Osobne
si myslim, že horší než primitivní
skinheadi s baseballovou pálkou
jsou elegantní segregacionisté s te
nisovou raketou - ti první aspon s
hrdostí až trídní nesou na svých pa
licích kuži na trh.
Letošní léto "romský problém" ješ

te rozjitrilo, a o to duležitejší je klást
otázky, a nikoliv veci zjednodušovat
a zatemnovat. Schopnost rozlišovat
a schopnost naslouchat chybí i za
stáncum práv minorit. V naší zemi
jsou místa, kde soužití, pres vlažnou
snahu osvícencu z obou stran, je
opravdu težké, ba nemožné. Sociál
ní patologie se nevyhýbá žádné rase
a tvrdit, že žádný Rom nemuže za
to, že krade, muže jen politicky hy
perkorektní popleta. Pokud jde o ten
ceský rasismus: nejsme o nic horší,
ale ani o nic lepší než Rakušané ci
Bavori. Ani u nich nelze jiste mluvit
o žádném "tradicním prátelství s
asijským lidem", ale v poválecném
demokratickém vývoji si chtíce ne
chtíce museli zvyknout, že urcité
zpusoby chování k cizincum proste
prijatelné nejsou, a aspon predstíra
jí úsmev. Zaplaf pámbu za to. Raku
šané mají úspešnejšího Haidera, i
obcanské struktury mají ale vyvinu
tejší než my. Ceský "lidový" rasis
mus je i pres skinheadské vraždy
spíše verbální. Zacíná hulvátskou
familiérností, delnické party každé
mu cizinci hned tykají, Nguyena
prekrtí na Pepíka, posílají si ho pro
pivo, ale když se mu deje krivda,
vetšinou ho ochrání - je to prece náš
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Na pár dní si to zkuste!
Romové a gádžové v Ceské republice
Fedor Gál

Napodzim roku 1997se o ceskýchRomech zacalo psát i za hrani
cemi této malé stredoevropské zeme.
Pomerne masivní a roky trvající
emigrace Romu si totiž všimla i mé
dia. A protože pravda je jen to, co se
objeví v televizi, podle vetšiny analy
tiku a publicistu rozpoutala exodus
ceských Romu reportáž o pohodicce,
s jakou se romští emigranti údajne
setkali v Kanade, odvysílaná TV
NOVA.Následovalo vyhlášení vízové
povinnosti Kanady vuci Ceské re
publice. Vzápetí se cílem putování
Romu za lepším životem stala Velká
Británie.

Britští prepravci zareagovali vra
cením autobusu z Ceské republiky.
V britském parlamentu se objevil
návrh na obnovení vízové povinnos
ti pro turisty z Ceské a Slovenské
republiky. Došlo ke zprísnení azylo
vého zákona. Prezident Ceské re
publiky Václav Havel v pondelí 26.
ríjna 1997cekal- nutno ríci, že mar
ne - u telefonu na telefonické spoje
ní s britským premiérem, aby zabrá
nil nejhoršímu: vyhlášení vízové po
vinnosti pro ceské zájemce o pobyt
v Británii a následným komplikacím
integrace Ceské republiky do Evrop
ské unie.

V televizi se v tu dobu denne obje
vovaly zábery romských rodin s ma
lými detmi trávící dny i noci na brit
ských a francouzských nádražích a
v prístavech. Noviny byly plné dra
matických clánku s titulky: "Ceští
Romové nejsou v Doveru vítanými
hosty", "Ceští prepravci nechtejí vo
zit uprchlíky" a podobne. Slyšet se
nechal i predseda ceského parla
mentu ("Jde predevším o hanbu
Romu") a predseda ceské vlády, kte
rý nejdríve vyhlásil, že žádný rom
ský problém není, a potom pristoupil
k "ráznému" opatrení a avizoval zrí
zení romského "minisekretariátu"
na Úradu vlády.

Ceská tisková agentura uverejnila
22. ríjna 1997výroky místopredsedy
mimoparlamentní Ceské strany ná
rodne sociální. Cituji tento škvár z
jediného duvodu - odráží postoje
tzv. "lidu" (tedy cásti národa - jak
velké?) k romskému problému. Ho
vorí se v nem o tom, že uzavírání

sveta obcanum Ceské republiky za
vinili Romové, kterí se v zahranicí
ucházejí o azyl. Usuzuje se, že Ro
mum se v Ceské republice nevede
"nijak zle", a klade se otázka, jak
dlouho ješte "budeme mlcky trpet
omezování svých zájmu minoritou,
která už mnohokrát predvedla, že
nemá zájem prizpusobit se právní
mu porádku této zeme a základním
spolecenským normám". A je zde
také návrh, podle kterého by si pre
zident a vláda meli urychlene obsta
rat "pár cikánských poradcu", proto
že oni prý "nejlépe vedí, jak se dostat
nejjednodušeji k penezum a nesni
žovat se pritom k psychické a fyzické
námaze".

Podzim 1997 prešel do zimy a
romský exodus se pomalu vytrácí
z titulních stran novin a zpravodaj
ství elektronických médií. Jeho
protagonisté však nadále žijí mezi
námi.

Romové se usazovali na území
dnešních Cech a Slovenska od pat
náctého století. Vetší cást z nich pes
tovala tradicní remesla, jiní kocova
li. Ti, kterí žili usedle, zakotvili do
lokálních spolecenstev. Bylo to však
zakotvení vratké - život v komunite,
tradice a jazyk, bezstarostné podce
nování penez a souteživosti, pospo
litý život ze dne na den a z ruky do
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úst atd. je neustále vydelovaly ze
spolecnosti.

Už v roce 1927 schválila ceskoslo
venská vláda "Zákon o potulných
cikánech". A v breznu 1939 - dva
týdny pred vstupem wehrmachtu a
ustanovením Protektorátu Cechy a
Morava - vydala vláda druhé repub
liky narízení o zrízení kárných pra
covních táboru pro "cikánské rodiny
a další potulné osoby". Tato sberná
strediska postupne prerustala do
koncentracních táboru (Lety u Písku
a Hodonín u Kunštátu), které se staly
pro ceské Romy konecnou stanicí
nebo tranzitem k smrti (viz P 7/96,
10/96,2/97). Z nekolika tisícu preži
lo "konecné rešení" nekolik stovek.
O jejich utrpení a tragické genocide
se po válce stydlive mlcelo.

Komunistický režim se rozhodl
"prevychovat" Romy k obrazu své
mu. Zbavil je identity, vytrvale nicil
romskou kulturu a pospolitost tím,
že jim vnucoval "správné" hodnoty
a zpusob života. Ve spolecnosti zba
vené soukromého vlastnictví, práva
na svobodný pohyb a zpusob života
se z hudebníku, kováru, košíkáru
stali nekvalifikovaní prihazovaci na
stavbách, kopáci a pomocní delníci,
hnaní podle velkých plánu budování
socialismu ze Slovenska do Cech, z
osad do paneláku, od pospolitého ži-
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vota na venkove do anonymních
prumyslových aglomerací. Proces
systematického vykorenování rom
ského etnika prinesl své ovoce - vy
sokou kriminalitu, nezamestnanost,
alkohol a jiné problémy.

Po roce 1989 se i pred ceskými
Romy otevrela šance svobodného ži
vota v transformující se postkomu
nistické spolecnosti. Byla to však
šance, jejíž využití nedrželi v rukou
jen Romové, ale i majoritní spolec
nost. Ta spolecnost, která v celé své
historii prohrávala zápas o multiet
nické a multilmlturní soužití. Príkla
dem je zmínený holocaust Romu,

zpusob, jakým byli po válce "odsou
váni" Nemci, nebo soucasné postoje
lidí k pristehovalcum z chudých zemí
a "jiným" lidem vubec. Podle pruzku
mu verejného mínení vidí vetšina ne
romské populace Romyjako Wucné a
liné príživníky, které nestrpí ve svém
okolí. Ti samí respondenti však hod
notí sami sebe jako lidi prátelské, to
lerantní a pracovité.

Na pozadí verejného mínení se
však formuje faktická každodennost
romských spoluobcanu. Patrí sem i
stále rostoucí pocet rasove motivo
vaných útoku proti Romum a jejich
obetí. Soucástí této každodennosti

jsou však i další stovky "drobných"
príbehu romských matek, kterým
zmlátili deti, mladých lidí, které ne
vpustili na diskotéku nebo do res
taurace, otcu, kterí zustali bez práce
jen pro svoji romskou "vizáž". Tem,
kterí tvrdí: "Mají, co si zaslouží," je
možné jen hypoteticky doporucit,
aby si na pár dní obarvili kuži a vlasy
a zkusili si to žít mezi námi. Auten
tické príbehy - mnohé znám - na
hánejí strach. Tvrdím, že príbeh
Romu je také o gádžech, kterí jsou
nepoucitelní. •
FEDOH GAL
Sociolog, publicista, nakladatel.

IJak
"..

'm Romum
Vojtech Lavicka

JsemRom a pracuji v Nadaci ováškola, která se zabývá projekty
vzdelávání romských detí a mládeže.
Ani mne není moc po dvacítce, a pro
to budu psát o živote detí a mladých
Romu v Ceské republice.

Romové mé generace vyrustali
budto v romské komunite, nebo v
prevážne neromském prostredí.
První skupina žije v uzavrených ko
munitách, které najdeme v Praze
napr. na Smíchove, v Karlíne nebo
na Žižkove. Jedinou výhodou této
izolace je vetší prostor pro zachová
vání romských tradic. Vtéto skupine
umí pomerne hodne detí romštinu,
zná více romských písnicek než deti
ve skupine druhé. Mohou si prece
jen lépe uvedomit svou romskou
identitu, ackoliv i ony bohužel casto
trpí pocity ménecennosti, které vy
volává chování okolní spolecnosti
vuci Romum.

Ve druhé skupine je situace ješte
podivnejší. Nejlépe to popíši na
vlastním príklade. Naše rodina už
dvacet let bydlí v Holešovicích, v
cásti, kde Romové nežijí. Mým rodi
cum velmi záleželo na tom, aby
chom dobre vycházeli se svým oko
lím. Casem si vytvorili nekolik ne
romských známých, kterí k nám
chodili na návštevy. Ty však získali
predevším tím, že nijak nedávali na-

jevo svoje romství. Do mých šesti let
bylo z hlediska mé psychiky vše v
porádku. ijak zvlášt jsem si neuve
domoval, že jsem Rom. Ve chvíli,
kdy jsem zacal chodit do základní
školy, se vše zmenilo.

Deti ve škole mi zacaly nadávat do
smradlavých cikánu, ucpávaly si
nosy, nikdo se se mnou nechtel mlu
vit, pri telocviku vedle me nechtel
nikdo stát. Moje první reakce byla, že
jsem zacal popírat svoji identitu, tvr
dil sem, že nejsem žádný cikán, ale
Madar, a podobne. Domu jsem cho
dil ubrecený, nosil jsem špatné
známky, chtel jsem do zvláštní školy,
protože jsem vedel, že tam romské
deti mají vetšinu. Moji rodice však
chteli, abych vystudoval, a proto me
na základní škole nechali. Po tretí
tríde me rodice dali preložit na jinou
základní školu. Z minulé zkušenosti
jsem si vzal ponaucení a hned po
príchodu do trídy jsem ze sebe udelal
Madara. Vše bylo rázem lepší. S Ma
darem se prece jen zachází lépe než
s Romem. Behem té doby jsem nemel
vubec žádnou možnost budovat si
svou vlastní identitu. Romsky me ro
dice nenaucili, chteli, abych umel
dobre cesky. Ackoliv jsem v osmi le
tech zacal hrát na housle, o rom
ských písnickách jsem témer nic ne
vedel, hrál jsem pouze klasiku.
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Po základní škole jsem zacal chodit
na strední ekonomickou školu. Tady
už se mi nepodarilo nikomu namlu
vit, že jsem Madar. Už se mi ani
nechtelo nekomu neco namlouvat.
Proto jsem taky - až na jednu výjim
ku - nemel žádného kamaráda. Ve
tríde omne neustále kolovaly nejaké
legracní zvesti, jako tl'eba jak jsem
se v zime dokázal tak krásne opálit
a podobne. Naštestí se ve tretím roc
níku minulý režim odporoucel a v
prosinci 1989 jsem byl najednou
hrdý na své romství, když jsem na
Letenské pláni videl demonstrovat
spoustu Romu a z tribuny slyšel
romské zástupce ríkat: "Romové
jsou s Vámi." Odpovedí byl mohutný
potlesk. Bohužel po revoluci si na
škole nekolik kluku vyholilo hlavy a
zacali mi delat problémy. To už je
však stará známá písnicka.

Myslím si, že jsem typickým prí
kladem dítete z druhé skupiny. Ro
dice ze strachu z negativních postoj u
svého okolí deti neucí romsky, nerí
kají jim romské pohádky, snaží se o
jejich asimilaci. To se jim samozrej
me nemuže zcela podarit. Z tako
vých rodin vyrustají lidé s rozdvoje
nou identitou, ackoliv jsou casto vel
mi vzdelaní. Nehlásí se k Romum,
ale nejsou to ani gádžové, to vnitrne
cítí. Jsou to lidé plní rozporu.
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Z predchozích
rádku je zrejmé, jak
složité bude hledá
ní zpusobu soužití
Romu a Neromu.
Mezi obema skupi
nami není žádná
komunikace. Gá
džové, kterí by meli
o Romy zájem - a
tech je menšina, se
s Romy bojí nava
zovat kontakty, ma
jí strach z nezná
mého. Ackoliv pod
le odhadu žije dnes
v Ceské republice
250 až 300 tisíc
Romu, zbytek spo
lecnosti o takto vel
ké národnostní sku
pine nic neví. Je sys
témovou chybou, že
se ve školách ne
romské a bohužel
ani romské deti o
této minorite nic
nedovedí.

Strach, rasismus a
predsudky vetšinou
vznikají z nezna
losti a nedostatecné
komunikace. Nero
mové jsou všemi
druhy médií zahl
cováni negativními
zprávami o Ro
mech, casto silne
zkreslenými. Ro
mové jsou velmi
skeptictí. Neverí, že rasismus, ob
vzlášt pak fyzické rasové útoky,
bude v Ceské republice trestán tak
jako v jiných zemích. Je velmi smut
né, když se na tanecní zábave sejde
200 až 300 Romu, z nichž každý má
osobní zkušenost s útokem skinhe
adu. Vezmeme moji rodinu: otec byl
napaden jednou, sestra také jednou,
bratr trikrát a já také trikrát. Vtechto
dnech je mnoho lidí šokováno sta
tistikami rasove motivovaných cinu.
Útoku je však mnohem více, protože
Romové, zklamáni mírnými postihy
skinu, už policii ani nehlásí, že byli
napadeni.

Je naivní si myslet, že Romové
zacali houfne emigrovat až po odvy
sílání úplne zcestné reportáže. Ro
mové utíkají z této zeme ve velkém
poctu už pet let. Kam? Nejen do Ka
nady a Velké Británie, ale i do Švéd
ska, Holandska, Belgie, Francie,
Austrálie. Už se z Cech vystehovaly
velké rodiny Demeteru, Lolu, Ru-

senkových, Taragošových. Cítím lí
tost, když píšu tyto rádky, protože
uteklo mnoho mých dobrých kama
rádu. Nikdy nikomu neublížili, pou
ze se narodili Romy. První emigro
vali romští muzikanti. Nedávno
jsem se dovedel, že utekl se svou
rodinou i dvanáctiletý Filip Taragoš,
možná budoucí nejlepší cimbálista
na svete.

Média vetšinou informují, že Ro
mové jsou pouze ekonomictí emig
ranti. Už jim prý nestací podpora a
odcházejí za lepšími podporami do
sveta. To je nesmysl. Emigrují ti bo
hatší Romové - podnikatelé a rom
ská inteligence. Duvodem je prede
vším fyzickýrasismus. Ceská repub
lika má tretí nejvetší pocet skinhea
duv Evrope! Pred rokem jsem se
pokoušel odradit od emigrace Vasila
Lola, výborného muzikanta, který
na tom ekonomicky nebyl tak špat
ne. Rekl mi: "To, že skinheadi zmlá
tili me, mi nevadí. Ale svoje deti si
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zabít nenechám." Na
tohle už jsem žádný
argument nenašel.
Když se v ruzných
mestech gádžové do
tazovali, zda by také
nemohli prispet na
letenky pro Romy,
priznám se, že jsem
mel chut sbalit si
kufry a vypadnout ze
zeme, kde jsem se
sice narodil, ale jejíž
obcané me tady tak
hodne nechtejí.

Co s tím vším delat?
Myslím, že nyní je ve
splecnosti príznivej
ší atmosféra pro hle
dání rešení tohoto
problému. Projevy
solidarity s obetmi
rasových útoku (ale i
s temi romskými)
jsou velmi duležité,
bohužel se však za
tím demonstrací pro
ti rasismu úcastní
prevážne jen vyso
koškoláci. Do škol
ních osnov je treba
zaradit co nejvíce in
formací o Romech. V
dejepisu ucit neco o
jejich historii, v hu
dební výchove pri
pomenout velké
romské hudebníky
(nebylo jich málo),
do cítanek zaradit

romské pohádky, na hodinách ob
canské nauky diskutovat s detmi o
rasové nesnášenlivosti. Je dobre, že
ministerstvo školství od príštího
roku podporí (i financne) prijímání
romských asistentu jako pedagic
kých pracovníku do základních
škol. Tím snad škola prestane být
pro romské deti zcela cizím prostre
dím.

Dialog mezi Romy a Neromy by
mel zacít na všech úrovních - od
základních škol až po vládu. Pokud
budeme k druhému pristupovat jako
k cloveku, dostane se nám od neho
v drtivé vetšine prípadu stejného za
cházení. Moji neromští kamarádi,
kterých je daleko více než v minu
losti, vám to urcite potvrdí. •

VOJTECH LAVICKA (1973)
V letech 1992-96 pracoval v romské redakci
Ceského rozhlasu. Nyní pusobí jako manažer
projektu v Nadaci Nová škola.
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Romské díte ve tiíde
Helena Jirincová

Na zacátku školního roku trídníucitel, ci unás spíše trídní ucitelka
zjistí, že letos bude mít mezi prvnácky
romského žáka. Jedná se o díte, které
je už tím, že pochází z jiné, minoritní
etnické skupiny znevýhodneno, a je
povinností školy toto znevýhodnení
kompenzovat. Tak to alespon platí v
zemích západní Evropy, napr. ve Špa
nelsku a VelkéBritánii.

V prvé rade je treba ohlídat, aby
detský kolektiv romské díte prijal.

Pro deti samotné nebývají vnejší
rozdíly mezi lidmi duležité, pokud si
ovšem neprinášejí predsudky a ste
reotypy z domova. ení dobré samo
úcelne zduraznovat, že deti jsou na
vzájem odlišné, ale na druhou stra
nu je treba deti naucit vnímat kladné
stránky toho, že nejsme všichni stej
ní. Pokud se toto uciteli podarí, má

jistou záruku prevence interetnic
kých konfliktu mezi detmi.

I detem v prvním rocníku základní
školy je možné jednoduše vysvetlit,
kdo jsou Romové - že k nám pi"išli
pred dávnou dobou z "daleké zeme
Indie", poznáme je podle tmavých
vlasu a ocí, že mnoho z nich krásne
zpívá a tancí. Umejí nekteré veci,
které my neumíme, a mužeme se je
od nich ucit. Takové dusledné puso
bení muže být lékem proti xenofobii

spolecnosti a navíc se tím od pocát
ku posílí sebevedomí romského dí
tete.

Romské díte prichází do školy z
úplne odlišného kulturne sociálního
prostredí než díte neromské. Vrom
ských rodinách prevládá liberální
typ výchovy, detem je ponechána
mnohem vetší volnost, jsou mini-
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málne trestány. "Maribnaha na ke
reha e'havoreha nié, éa laveha (Bitím
díte nevychováš - jenom slovem),"
ríká jedno romské prísloví. "Romské
díte se ucí tím, že vidí a vnímá, co
delají druzí. ikdo je nedrezíruje,
ucí se jaksi samocinne. Také ho ni
kdo nenutí ucit se necemu, co mu
není od Boha dáno ..." ríká Gejza De
meter v knize M. Hiibschmannové
Šaj pes dovakeras. ,,80 kerel o baro,
keren the o eikne (Co delá dospelý,
delají i malí)."

Kolektivní rozhodování a kolektiv
ní zodpovednost jsou v romské rodi
ne mnohem duležitejší než indivi
duální zodpovednost a individuální
ambice:"Míro than odoj, kaj míre
nípí (Moje místo je tam, kde jsou
moji lidé)." Také struktura samotné
rodiny je jiná a nejde jen o pocty detí
a príbuzenských vztahu. Jak potvr
dila L. Viková ve svém srovnávacím
výzkumu romské a neromské rodi
ny (1996), postavení jednotlivých
detí v rodine se liší. Vztahy rom
ských rodicu k jednotlivým detem
jsou diferencovanejší, je v nich otev
reneji priznávána preference urcité
ho dítete, která je ale zároven ostat
ními detmi zjevne akceptována.

Neocenitelnou pomocí je pro uci
tele znalost romštiny; mel by ovládat
alespon urcité konverzacní mini
mum. Romštinu lze využít nejen
jako pomocného vyucovacího jazy
ka, ale také k navázání bezprostred
ního emocionálního vztahu s díte
tem. Romština též uciteli pomuže ro
zeznat a tudíž správne posuzovat
chyby romských detí v ceštine zpu
sobené tím, že jsou vyucovány v ji
ném než materském jazyce. Techto
chyb se dopouštejí i deti, které již
romsky neumí. Jeto následek asimi
lacní politiky komunistických úra
du, kdy se ve školách zakazovalo
mluvit romsky a na rodice byl vyví
jen nátlak, aby své deti ucili cesky.
Proto dnes deti v mnoha prípadech
nemluví správne ani romsky ani
cesky, ale tzv. romským etnolektem

~
I
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ceštiny (podrobneji viz práci E. Žl
nayové "Pojmový svet žáku prvního
rocníku základních škol z hlediska
romštiny" a práci H. Šebkové "Jazy
ková situace Romu a její vÝVoj",
sdružení MENT, Praha 1995).

Úspech výchovy a vzdelávání rom
ských detí závisí do znacné míry na
kvalite vztahu, které navážeme s ro
dicovskou komunitou. Romští rodi
ce casto vnímají školu jako represiv
ní instituci, ke které je treba mít
apriorní neduveru. Tyto bariéry je
možné prekonat, ale vyžaduje to cas,
trpelivost a snahu porozumet. Kro
me romštiny a návštev v rodine nám
mohou pomoci treba neformální
trídní schuzky pri káve. Apokud ješ
te spojíme trídní schuzky se slav-

nostním vystoupením detí, prijdou
zcela jiste témer všichni rodice. Zá
kladní škola Premysla Pittera v Os
trave založila svou výchovne vzde
lávací koncepci na spolupráci s rom
skou komunitou: "S rodici jednáme
s úctou, nekdy je potreba vyslech
nout lidský osud, poradit v nejruz
nejších záležitostech. Nikdy to není
ztráta casu, protože se nám zase po
otevrou dvere do sociální struktury
uzavrené komunity. Avzájemné po
rozumení potrebuje doširoka otev
rené dvere." (H. Balabánová: Prak
tické zkušenosti se vzdeláváním
romských detí, ME T, Praha 1995.)

Je velmi nadejné, že státní orgány
konecne umožnily, byt pod tlakem a
se zpoždením, na školách zamestná-

vat za urcitých podmínek romské
pedagogické asistenty. Je na ško
lách, jak dalece budou iniciativní a
jak tuto možnost využijí. Máme
možnost zahájit novou etapu ve
vzdelávání romských detí. Snad se
nám podarí zmenit nepríznivý stav,
kdy vetšina romských školáku je
velmi záhy prerazována do zvlášt
ních škol. Pro romské deti se musí
najít místo a uplatnení na základ
ních školách. •

HELENA JIRINCOVÁ (1964)
5 let pusobila jako ucitelka romských detí,
zabývá se romštínou, pracuje v adaci Nová
Škola jako koordinátorka projektu "Podpora
romských pedagogických asistentu ve
školách".

ROMANO
DŽANIBEN CASOPIS ROMlSTICKÝCH STUDIÍ

Tomu, kdo chce poznat romskoukulturu, historii i soucasnost
zblízka, by mohl posloužit romistic
ký casopis Romano džaniben (Rom
ské vedení). Vychází od roku 1995
dvakrát až ctyrikrát rocne a jeho ve
doucí redaktorkou je prední ceská
romistka Milena Hilbschmannová.
Casopis se zabývá ruznými aspekty
života Romu u nás i v zahranicí, vel
ká pozornost je venována sloven
ským Romum. Vetšina príspevku je
publikována dvojjazycne, romsky a
cesky (resp. slovensky), objevují se i
texty v cizích jazycích, které doplnu
je obrazový materiál. Autory jsou Ro
mové i "gádžové", odborníci i laici.
Jednotlivá císla bývají tematicky la
dena, venují se duležitým institucím,
hodnotám ci pro- blémum romské
komunity. Pojdme si nekteré z nich
probrat.

Rodina
(Romano džaniben 1-2/96)

Romská rodina ci velkorodina je
zcela klícovou institucí, která udržu
je základní kulturní a etické normy
(tzv. romipen) romské pospolitosti.
Na její funkcnosti do znacné míry
závisí úspešnost celé komunity.
Romská rodina ve strední Evrope se

ovšem mení, pusobí na ni již nekolik
desetiletí modernizacní a asimilacní
tlaky, tradicní struktura se rozpadá.
Romano džaniben si krome popisu
výchozí situace všímá také tohoto
náporu modernity a jeho dusledku.

Milena Hilbschmannová lící tradic
ní seznamovací ceremoniál pri set
kání dvou Romu, kterým býval roz
hovor, casto dlouhý, na jediné téma
- "moje a tvoje rodina". První otáz
kou "Khatar sal/san?" (Odkud
jsi/jste?) se zjištuje príslušnost k šir
šímu spolecenství (patrne pozustat
ku indické kasty), definovaného cas-
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to povoláním ci sociálním statutem
(hudebníci, Romové živící se ná
mezdní prací apod.). Pak následuje
zpresnující otázka po príbuzných z
otcovy (má prednost) a matciny stra
ny: Kaskero sal? (Odkud jsi?) Roz
lišuje se rajta - prímá linie príbuz
ných ze strany otce a matky, a rame
fija - neprímý príbuzní z otcovy i
matciny strany v rozsahu trí až peti
generací.

Téma rodina se vubec mezi Romy
probírá velmi casto. V textu je cito
vána romská žena, která na otázku,
zda by se chtela v príštím živote na
rodit znovu jako Romka, nebo jako
gádži, odpovedela:"Kdybych senaro
dila jako gádži, o cem bych mluvila
sesvým manželem? Takhle si povídá
me o rodine a než všechny príbuzné
probereme, je skoro ráno. Príští den
pak mužeme zacít nanovo a máme
porád zábavu. A Ceši?Majíjedno dve
deti - a už ani bratranci o sobeneve
dí, žejsou príbuzní. O cemtedy spolu
ceští manželé mohou mluvit?"

Tradicní romská rodina je podle
dr. Hilbschmannové "základní iden
titní a identifikacní jednotkou", v níž
má každý její príslušník své "obcan
ství". V rodine vládne pevná hierar
chie, podle níž jsou jednotlivým cle
num pridelována práva a povinnos-
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František Demeter

ti. Zatímco tyto práva a povinnosti
jsou "reálné, viditelné, srozumitel
né", jsou celospolecenská práva a
povinnosti pro mnohé Romy do
znacné míry velmi abstraktní, ro
dinné vztahy je prekrývají nebo s
nimi mohou být dokonce v rozporu.
Minulý režim reagoval na tento hod
notový a kulturní konflikt vedomým
asimilacním tlakem, zatímco polis
topadová spolecnost spíše živelnou
diskriminací. Obojí vede podle dr.
Hiibschmannové k postupnému
rozpadu tradicní romské rodiny se
všemi z toho vyplývajícími negativ
ními dusledky.

Další príspevky se pak venují po
stavení a úloze tech
rodinných príslušní-
ku, kterí mají v rom
ské rodine zvlášt vý
raznou roli. Edita Žl
nayová si všímá
vztahu mezi mužem
otcem a ženou-mat
kou. Když se žena
privdá do rodiny
muže, prebírá nad ni
dohled její tchyne
(sasvi). Uci ji varit,
starat se o domác
nost, o deti a tak dále.
Mladá nevesta (ter
ni bori) se musí zce
la prizpusobit zvy
kum a požadavkum
nové rodiny. Stojí
nejníže v rodinné
hierarchii, ponekud
se osamostatnuje až
po porodu druhého
nebo tretího dítete,
vztah k jejímu muži
však zustává asymet
rický. Muž má vlast
ne jedinou povin
nost: odevzdat žene
peníze, které vydelá
- pokud ovšem pra
cuje. Žena se musí
postarat o jídlo i o do
mácnost. Špatný je
muž, který všechny
peníze propije. V tra-
dicní romské rodine
muž není povinen
žene pomáhat. U vel-
ké cásti ceských Romu, žijících ve
mestech, se však ženy postupne
emancipují.

Asymetrie se projevuje i v jiných
oblastech. Autorka shromáždila více
svedectví slovenských Romu o bití
ženy mužem. Casto je to ze žárlivos
ti, což nekteré romské ženy považují

za normální. Žárlivost je pro ne ne
zbytným dukazem mužovy lásky.
Kdo nežárlí, nemiluje. Ostatní prípa
dy bití, zejména v opilosti, pokud
prekrocí urcitou miru, vetšinou ko
munita odsuzuje. Jsou známy prípa
dy, kdy syn brání matku proti otci.
Nevera muže se víceméne toleruje,
casto se žena dokonce chlubí tím, že
její muž je suknickár. Naproti tomu
nevera ženy se tvrde postihuje - bi
tím, ostríháním dohola, nebo dokon
ce vyhoštením z rodiny.

Hana Šebková si všímá výrazné
úlohy nejstaršího syna v romské ro
dine (baro chavo nebo jekhbare
der chavo). Narození syna je vždy

obzvlášt vítáno. Velmi záhy bývá do
spívající chlapec prijat do mužské
spolecnosti a v rodine získává auto
ritu jakoby druhého otce. Pokud otec
z nejakého duvodu neplní svoji úlo
hu, plne ho nahrazuje. Syn odevzdá
vá matce své peníze, a to až do doby,
kdy jeho žena porodí druhé nebo

tretí díte. Nejstarší bratr zodpovídá
za své sestry, aby byly pocestné (pa
fivale), a po jejich svatbe casto po
máhá pri výchove jejich detí, k nimž
se chová jako k vlastním. Podobne,
i když ne zcela symetricky, je v tra
dicní rodine zvýraznena role nej
starší sestry (studie Anny Žigové).

Náboženství - romské
vánoce
(Romano džaniben 4/95)

Ceští a slovenští Romové bývají vel
mi casto zbožní krestané. Romské
krestanství je samozrejme ovlivne-

no zvyky a tradicemi,
kterí si Romové prinesli
ze své pravlasti, hinduis
tické Indie. Puvodní vzo
ry se v romském myšlení
o Bohu prolínají s poz
dejšími slovanskými a
stredoevropskými vlivy.
To lze dobre pozorovat
pri oslave tradicních
romských vánoc (kara
cona), pri nichž se tak
jako u jiných národu
snoubí krestanské a
pred krestanské prvky.

Milena Hiibschmanno
vá shromáždila auten
tické výpovedi více než
desítky Romu, mezi ni
miž nechybí známé
osobnosti (spisovatelé
Vlado Oláh, Margita Re
iznerová, Tem Fabiáno
vá, historik Bartolomej
Daniel, herecka Magda
Kokyováaj.), aby zjistila,
co ciní romsl,é vánoce
skutecne romskými. Z
obecne sdílených zvyk
lostí vynikl zejména akt
odpouštení a smírení.
Romové se behem vá
nocních svátll:u mezi se
bou na- vštevují, udob-
rují se navzájem, odpou
štejí si všechno zlé. Pod
le autor- ky má tento
zvyk nesmírne duležitou
sociální funkci, vyjadru
je "ocistu od zloby, nega-

ce, povýšenosti a pýchy", a udržuje
tak romskou komunitu pohromade.
Druhým rozšíreným zvykem je
vzpomínáni na zesnulé príbuzné.
Duše zemrelých (mulové) se uctí
vají jídlem, nekdy mají dokonce vy
hrazenu židli a talír u štedrovecer
ního stolu. U stolu se s láskou vzpo-
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míná na zemrelé predky a starší cle
nové rodiny vyprávejí mladším o je
jich moudrosti, dobrote nebo o tom,
jak se jim težko žilo.

O tradici romských vánoc vypoví
dají i svedectví, která nasbírala pro
svou seminární práci studentka 1'0

mistiky Lada Viková. K štedrovecer
ním zvyklostem patrilo na Sloven-

~\\ ,-in ování, které udržovalo kon
lakl mm ké minority s ostatním
obyvatelstvem. Romští hudebníci
chodili po domech gádžu, vinšovali,
hráli koledy. Gádžové se vinšování
dožadovali, protože verili, že jim Ro
mové pNnášejí štestí. Vinšování bylo
jednou z cinností, které integrovalo
Romy do spolecnosti slovenského
venkova.

Hudba a slovesnost
(Romano dianiben 3-4/97, 4/96,
3/96 a jinde)

V úvodním slove k bloku o romské
hudbe se redakce sveruje s tím, že
na sebe vzala nesmírne težký úkol.
Hudba je v samém základu romské
ho života, dodává mu smysl, casto je
jediným východiskem z beznadeje
(, iz romské nárky vzniklé v koncen
tracních táborech, NP 2/97). Každá
romská subetnická skupina si vytvo-

rila svuj hudební styl, pro velkou
cást romské populace byla hudba
tradicním zdrojem obživy.

Romská hudební tradice je prasta
rá, jak ukazuje Milena Hubschman
nová v clánku o hudbe indických
Domu, kterí mají s Romy mnoho
spolecného. Hudba je to, co Romy
nejvíce priblížilo "gádžovským ná
rodLlm" a lal0 e ouc.1slí jejich
vlastní kultury. Andaluské tlamenco
je alespon zcásti výtvorem tamních
Romu, stejne jako madarský cardáš.
Slovo cikán v mnoha jazycích vlast
ne znamená cikánský hudebník. O
romské hudbe a slavných muzikan
tech bylo napsáno mnoho knih, "gá
džovské" kultury si už vlastne pri
vlastnily osobnosti, jako byl madar
ský primáš János Bihari, slovenský
Jožko Pito ci moravský Jožka Kubík.
K tomu nejlepšímu ze soucasné ces
ké hudby patrí romské zpevacky
Vera Bílá nebo lva Bittová.

Romano dianiben shromažduje
mnohá svedectví o tom, cím je pro
Romy hudba, jakým zpusobem in
tegruje romskou komunitu mezi se
bou i v jejím vztahu k vetšinovému
obyvatelstvu, lící historii nekterých
známých muzikantských rodu. Vel
mi silným dojmem pusobí ukázky
soucasných balad ve studii Zbynka

Andrše, které Romové skládali ve
vezení.

Romská slovesnost (vyprávení, po
vesti, pohádky, prísloví) je nebývale
bohatá, což souvisí s tím, že až do
nedávna se vyprávením šírila veške
rá romská tradice. Romové projevu
jí smysl a zaujetí pro príbehy a rádi
je vyprávejí. Z této bohaté orální tra
dice pak cerpá OUC,? ná (p anál
romská literatura - próza i poezie,
autori jako Elena Lacková, Vlado
Oláh a mnozí jiní. Romano dianiben
prináší ukázky soucasné literatury a
snaží se zachytit také co nejvíce z
mizející lidové ústní tradice.

V dalších císlech Romano diani
ben najdete clánky o historii Romu
a romské pedagogice (jíž venujeme
samostatnou pozornost), portréty
svetových romistu a spojencu Romu
mezi "gádži", studie o živote Romu
v ruzných zemích (Británie, Itálie,
Recko, Bulharsko, Írán aj.), recenze
duležitých knih a mnoho dalších in
formací. Z receného vyplývá, že Ro
mano dianiben není nejakým folk
loristickým casopisem, ale duležitou
pomuckou pro každého, kdo to s in
tegrací Romu do ceské spolecnosti
myslí skutecne vážne. •

JAKUB CAMRDA
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EURO
je krokem do,
neznama

Co prinese
nejrizikovejší podnik
v dejinách
evropské integrace

Boris Gómez

jakkoli se to muže zdát nemožné,spolecná evropská mena se má
stát od 1. 1. 1999 skutecností. Ješte

pred pár mesíci jsme slyšeli mnoho
rozpacitých výroku o zpoždení celé
ho projektu nebo dokonce o jeho od
ložení. yní zustává nejasný pouze
pocet clenských státu, které se k am
bicióznímu projektu navrženému
pred šesti lety v Maastrichtu pripojí.
Spolecná evropská mena je nejvý
raznejším, ale také nejriskantnejším
pocinem v celé ctyricetileté historii
spolecného trhu. Je ovšem zarážející,
jak málo se v clenských státech o
skutecných výhodách a nevýhodách
menové unie opravdu diskutuje. Tak
vzniká otázka, nakolik jsou západo
evropské vlády, obcané i podniky na
príchod eura pripraveny.

Ceská republika, plne pohlcena
vlastními starostmi, ságu okolo Ev
ropské menové unie (EMU) príliš
nevnímá. ení divu. Žargon EMU,
používající slova jako convergence
criteria (kritéria konvergence), fi
xing oj parities (fixing parit) nebo
opt out (vynetí z EM ), nemá zrovna
elektrizující úcinek. Idea spolecné
evropské meny nám casto pripadá
jako nereálná fantazie ve srovnání s
tím, jak silné jsou stále vazby na
národní meny. Zeptejte se treba
Nemcu na jejich Deutsche Mark. Od
borníci nás navíc ujištují, že i po
našem vstupu do Evropské unie bu
deme mít prístup ke spolecné mene
ješte na dlouhou dobu uzavren.

Pres jiste oprávnenou skepsi však
nyní již musíme s projektem jednot-

né meny pocítat. Pokud se totiž po
darí, bude mít obrovský úcinek na
fungování spolecného evropského
trhu, a tím pádem podstatne ovlivní
i ceskou ekonomiku.

Jak se stát clenem
euro-klubu

Príští brezen doporucí Evropská ko
mise kandidáty na zavedení jednot
né meny. Na kvetnovém summitu
pak budou hlavy clenských státu o
techto doporuceních hlasovat. Již
víme skoro jiste, že Recko, Dánsko,
Švédsko a Velká Británie nebudou

zakládajícími cleny EMU. Recko s
nejvetší pravdepodobností nesplní
kritéria konvergence, Dánsko a Bri
tánie patrne využijí svých práv se z
projektu "vyoptovat", zatímco Švéd
sko se již takto rozhodlo. Ostatní
clenské zeme musí splnit následující
kritéria:

- deficit státního rozpoctu nesmí
být vyšší než 3 % HDP, zahranicní
dluh zeme nesmí presáhnout 60 %
HDP;

- hodnota inflace, stejne jako sazba
úroku z dlouhodobých úveru se
musí pohybovat v rozmezí 1,5 % pod
a 2 % nad prumerem trí zemí s nej
nižší inflací;

- kurs meny clenského státu se
musí nejméne dva roky pred vstu
pem pohybovat uvnitr pásma urce
ného závazným smenným mecha
nismem (ERM);
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- zeme musí mít nezávislou cen
trální banku.

Za harmonogramem jednotné
meny a financními termíny se skrý
vá typický "integracní" príbeh. Tak
jako jiné velkorysé evropské projek
ty má i zavedení eura dva hlavní
sponzory - Francii a Nemecko. V
Maastrichtu v roce 1991 Francouzi

velmi tlacili na emce, aby euro pri
jali za své. Nemci s plánem souhla
sili jen pod podmínkou, že kandidáti
budou splnovat vyjmenovaná strikt
ní ekonomická kritéria.

Donedávna se zdálo, že podpora
Nemecka prišla ostatní zeme príliš
draho. Kritéria mohla být uplatnová
na flexibilne, ale Nemecko vyžado
valo na všech kandidátech, aby byla
do puntíku plnena. To vylucovalo
ruzné úcetní triky ci jednorázové
úspory v rozpoctech. Až z toho sa
motní emci dostali strach. Zatíženi

výstavbou nových spolkových zemí,
mají totiž stejné potíže vyhovet me
novým kritériím jako všichni ostat
ní.

emecká rigidnost, pokud jde o
dodržování Maastrichtu, je pochopi
telná, nebot v nemecké verejnosti se
opet muže zvednout vlna odporu
vuci Evrope. Puvodním nevyrceným
motivem byla snaha udržet slabší
evropské ekonomiky mimo spolec
nou menu. Kritéria mohou reálne

splnit pouze Francie, Nemecko a
další zeme se stabilní menou, jako
jsou státy Beneluxu nebo Rakousko.
Tyto zeme už dávno propojily své
monetární politiky s Bundesbankou.
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Kritéria byla naopak vymyšlena tak,
aby z klubu vyloucila jižní zeme 
Španelsko, Portugalsko, Itálii a Rec
ko.

S cím ovšem architekti Maastrich

tu nepocítali, byla hluboká ekono
mická recese, která težce zasáhla
celý evropský kontinent. Stejne tak
Brusel podcenil vuli, s jakou se Club
Med (mediteránní zeme) snaží do
hnat zpoždení a pripojit se k jádru
menového systému. Nemecko muže
také prohrát boj o volnejší interpre
taci kritérií. Euro proste zustává pro
každého kandidáta velmi atraktiv

ním cílem, dokonce i Itálie na pos
lední chvíli mohutne škrtá v rozpoc
tu.

EMUpodle císel

Kritéria v zásade vyžadují cenovou
stabilitu, nízké úroky z dlouhodo
bých úveru, zdravé verejné finance
a stabilní kurs meny. Dávají však
smysl? Nízká inflace a levné úvery
urcite ano, avšak požadavek kurso
vé stability znehodnotil kolaps ERM
systému. Nejvíce kritiku se soustre
dilo na požadovaný stav verejných
financí.

Presvedcive argumentují, že si toto
kritérium vubec nevšímá vztahu
mezi ekonomikou dané zeme a stát

ním rozpoctem. Pokud ekonomika
zažívá konjunkturu, stoupají i príj
my státního rozpoctu. Její deficit
bude v takovém prípade pravdepo
dobne nižší, než když se ekonomika
nachází v recesi. Zeme se stagnující
ekonomikou musí více priškrtit tis
kální politiku, aby snížila deficit na
požadovaná 3 % HDP. Výsledkem
bude pravdepodobne ješte masiv
nejší propad ekonomiky. Vetšina
clenských zemí se zdá být na ceste k
plnému oživení ekonomiky, ale
boom zatím zažívá jen Irsko. Zadlu
žená Itálie se pokouší o vetší škrty,
které pravdepodobne ješte více pro
hloubí recesi. Toto kritérium se tedy
zdá být nejen kontraproduktivní, ale
i politicky velmi riskantní. Dokazuje
to italská stredolevá koalice, která
nad návrhem rozpoctových škrtu
málem zkolabovala.

Je Evropa pripravena
na jednotnou menu?

Pokud se vyplní predpovedi, že ev
ropské ekonomiky budou v dobe za
vedení eura v ruzných fázích ekono-

mického cyklu, vznikne složitá situ
ace. Jednotná mena si totiž vyžádá
jednotnou menovou politiku, jediná
centrální banka bude rozhodovat o

výši úrokových sazeb. Zeme jako
Francie, které budou chtít snížit ne
zamestnanost, budou preferovat ji
nou monetární politiku (nižší úroko
vé sazby) než treba Nemecko, které
bojuje mimo jiné s inflací, a bude tím
pádem pro vetší restrikce. Banka ale
nemuže delat obojí najednou.

Prísnejší menová politika velmi
omezí možnost snižovat nezamest
nanost a stimulovat rust. Toto bre

meno se tak ješte více presune na
vlády, které možná budou nuceny
pristoupit k dlouho odkládaným re
formám. To nás dovádí k širší otáz

ce, zda jsou vlády dostatecne pripra
veny na možné strukturální zmeny
- jako je zpružnení trhu práce ci
reformy príliš velkorysých sociál
ních systému - které si euro muže
vyžádat. Sdílená odpoved zní: nikoli.

Jak budou reagovat
trhy?
Predstavitelé Unie podle všeho v ti
chosti predpokládají, že vlády budou
po zavedení eura nuceny liberalizo
vat své ekonomiky. Nahlas však ra
deji hovorí o možných ziscích, ze
jména o nízké inflaci a o snížení do
vozních a vývozních nákladu, pokud
jde o obchod z jedné clenské zeme
do druhé. Euro má navíc definitivne

upevnit jednotný trh a omezi t meno
vé spekulace. Melo by také zajistit
jistou cenovou stabilitu.

Ale to všechno predpokládá, že
euro vydrží. O tom bude podle všeho
rozhodovat predevším duvera v no
vou menu. Nikdo v tom nebude hrát

duležitejší roli než Evropská cen
trální banka (ECB). Bude muset vy
budovat svoji duveryhodnost od zá
kladu, k cemuž by jí pravdepodobne
mela pomoci striktnejší monetární
politika. To však neznamená, že se
centrální banka pro silné euro sku
tecne rozhodne. Muže se naopak
nižším kursem eura vuci dolaru a

jenu snažit podporit evropský ex
port. Financní trhy se v každém prí
pade budou muset presvedcit o tom,
že euro je verohodným nástupcem
dlouho užívané marky.

Historie príliš nehovorí pro Brusel,
protože zatím skoro žádná menová
unie více státu nefungovala. Existuje
reálné riziko, že pokud financní trhy
zacnou ve vetším množství prodávat
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euro, zareaguje centrální banka zvý
šením úrokových sazeb. To muže
nekteré clenské ekonomiky uvrh
nout do takové krize, že se rozhod
nou menovou unii opustit a znejistí
tím budoucnost celého projektu.

Strednedobá ekonomická prognó
za pro západoevropské ekonomiky
zní pomerne príznive: rychlejší rust,
a pritom nižší inflace. Národní meny
mají zustat v obehu do roku 2002.
Budou nevratne vázány na euro, ale
i tak se naskytne mnoho príležitostí
dukladne proverit politickou vuli a
duveru v novou menu. První zkouš

kou se zdá být již spor okolo kandi
dáta na post predsedy nové centrální
banky. Francouzi tvrde prosazují
svého favorita, ackoliv má veští šan
ce uznávaný odborník z Holandska,
šéf Evropského menového institutu,
pro nehož chtejí hlasovat i Nemci.
Boj o kreslo ale není dobrým signá
lem z hlediska duveryhodnosti bu
doucí banky.

Co na to reknou lidé?

Brusel by se mel krome financních
trhu zajímat také o reakci evropské
verejnosti. Dosud se okolo eura ne
šírí príliš entuziasmu. Mnoho Evro
panu má úplne jiné starosti, treba
jak sehnat zamestnání. Brusel i ná
rodní vlády si mohly dát jiste více
práce s informováním verejnosti.
Nikdo vlastne porádne neví, kolik
bude zavedení eura stát. A zatím

není zrejmé, že by se na nej malé i
velké firmy intenzivne pripravovaly.
Jak se bude blížit slavný den, bude
informací jiste pribývat, ale mnoho
casu už nezbývá.

Mnoho otázek okolo eura tedy zu
stává nezodpovezeno. Co se naprí
klad stane s temi, kterí zustanou
prede dvermi EMU? Bude pro ne za
veden obdobný smenný mechanis
mus, jako byl ERM? Británie nyní
debatuje o tom, jak dlouho vlastne
plánuje zustat vne systému. Ve svet
le všech nejistot okolo eura se její
rozhodnutí nebýt mezi prvními cle
ny menové unie zdá být moudré.
Horlivým prosazováním spolecné
meny bez jasného vymezení duvo
du, proc ji Evropa vlastne potrebuje,
se Brusel pouští do vetšího rizika,
než je nezbytne nutné. •

BORIS GÚMEZ (1966)
Makroekonomický analytik, pusobí
u nizozemské banky ING Barings v Praze.
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r
nicm politi

Martin Palouš

I
y se mela VI' lidská práva

Náhlá rezignace ministra zahranicních vecí Josefa Zieleniece
jen urychlila soucasnou politickou
krizi a donutila mnohé, aby si znovu
položili otázku, jak je vlastne Ceská
republika pripravena na jednání o
vstupu do NATO a Evropské unie.
Nechci komentovat neutešený stav
naší domácí politické scény, chci se
k této otázce vyslovit z pohledu, který
prísluší predsedovi Helsinského vý
boru, tedy z hlediska lidských práv.
Východiskem mi bude konkrétní dis
kuse, jíž jsem se zúcastnil pred neko
lika týdny.

Presvedcivá
argumentace

Zacátkem listopadu usporádaly vý
bor pro zahranicní veci, obranu a
bezpecnost a Ústavneprávní výbor
Senátu "verejná slyšení ke stavu a
pripravenosti Ceské republiky na
vstup do Evropské unie". Vedle
predstavitelu ministerstev a dalších
vládních orgánu mely vystoupit i zá
stupci odborných a akademických
kruhu a v roli jakýchsi oponentu vy
jádrit svuj názor na danou proble
matiku. Já jsme byl vybrán do dvo
jice s vrchním reditelem integracní
sekce ministerstva zahranicních
vecí JUDr. Pavlem Telickou.

JUDr. Telicka hovoril vecne a pre
svedcive. Informovalo práci mezi
ministerské komise, která byla ke
koordinaci aktivit souvisejících s
približováním se k Evropské unii
ustavena. Popsal prípravu vyjedna
vacu, na nichž bude, aby pri nastá
vajících jednáních s bruselskými or
gány byli sice dostatecne pružní, ale
soucasne hájili zájmy Ceské repub
liky. Podtrhl duležitost približování
se Evropské unii zvlášte v oblasti
právní. Zmínil i otázku tzv. komuni
kacní strategie, což jsou formy, kte
rými by mela být s Evropskou unií
seznamována ceská verejnost.

Záver, který si meli úcastníci sly
šení utvorit, byl jasný: ceská vláda
rozhodne nepodcenuje složitost a
nárocnost úkolu, které z jednání o

vstup do Evropské unie vyplývají,
naopak se jim venuje se vší možnou
pozorností. Za jejím prístupem je
patrná promyšlená koncepce a sna
ha udelat pro zaclenení do Evropy
maximum.

Co nebylo receno
Toto stanovisko má ovšem nedo
statky. Je z neho zrejmé, že naši
vládní cinitelé se dostatecne neza
jímají o nekteré podstatné problé
my, které se pravidelne objevují v
diskusích o budoucnosti evropské
integrace. Jde o otázky související
s postupným prekonáváním demo
kratického deficitu evropského po
litického procesu; s približováním
Evropské unie evropským obca
num; se snahou ucinit ji v ocích
verejnosti dostatecne duveryhod
nou a transparentní; s bojem s ne
zamestnaností a z ní plynoucí so
ciální deprivací, která se stále cas
teji projevuje jako xenofobie; s po
trebou doplnit evropskou integraci
"shora" iniciativami "zdola", z ev
ropského politického prostoru.

Otázka rozumné rovnováhy mezi
politikou "shora" a "zdola" se ovšem
zásadne dotýká ceské približovací
strategie. A práve zde lze mít vážné
pochyby o pripravenosti Ceské re
publiky. Tento krok se prece netýká
jenom vlády a jejích emisaru, ale
celé ceské spolecnosti. Pouhá "ko
munikacní strategie", jejímž cílem
je, aby verejnost byla dostatecne in
formována o tom, co vláda ciní pro
uskutecnení svého správného zá
meru, rozhodne nepostací. Verej
nost sama musí být zapojena do pro
cesu evropské integrace, a to nejen
proto, že se nakonec bude rozhodo
vat v referendu.

Deficit v oblasti
lidských práv
Odvážím se tvrdit, ac to bude myš
lenka pro mnohé naše politiky ne
prijatelná, že duležitým predpokla
dem k našemu clenství je nejen
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vládní politika vuci Evropské unii,
ale také aktivní politika na poli lid
ských práv. Práve zde má po mém
soudu dosavadní integracní strate
gie Ceské republiky nejvetší dluh a
práve zde mohou vyvstat nejvážnej
ší prekážky pri jejím prosazování.

Evropské právo, s nímž má být
ceský právní rád postupne harmoni
zován, predstavuje totiž nejen pro
vázaný systém primárních a sekun
dárních právních norem, ale také
urcitý právní proces, zpusob, jakým
toto právo žije v rozmanitých kon
krétních situacích, jak prímo ci ne
prímo formuje evropskou politickou
a sociální realitu. Lze uvést celou
radu agend, kde má Ceská republika
zcela zretelný dluh. Evropská so
ciální charta formulující elementár
ní standardy evropské sociální poli
tiky nebyla v Ceské republice ratifi
kována a ani rozumne diskutována.
Totéž platí o tzv. Rámcové úmluve
na ochranu národnostních menšin,
sjednané v rámci Rady Evropy. Po
divný je laxní a casto pouze formální
prístup k závazkum plynoucím z
kontrolních mechanismu, vytvore
ných regionálními ci celosvetovými
mezinárodními úmluvami (napr.
Úmluvy na ochranu práv dítete).

Zarážející je tvrde odmítavý postoj
vlády k návrhu na vytvorení úradu
ombudsmana, instituce, která ve
vetšine evropských zemí dobre fun
guje a plní svoji nezastupitelnou
roli. Varující je neschopnost, která
má casto ideologické koreny,
zúcastnit se aktivne celoevropského
dialogu v dnes velmi ostre sledova
ných oblastech, jako je právo na prí
stup k verejným informacím a
ochranu soukromých dat. Samostat
nou kapitolou je soudnictví a jeho
(ne)pripravenost uplatnovat evrop
ské právo (viz NP 6/97 a 11/97).

Oklikou to nepujde

Ve výctu problému by bylo možno
pokracovat. Všechny mají po mém
soudu jednoho spolecného jmeno
vatele: vyrovnat se s nimi vyžaduje
nejen akci nejakého vládního orgá-
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nu, avšak efektivní komunikaci
mezi vládou a zprostredkujícími
institucemi obcanské spolecnosti,
k nimž krome nevládních organiza
ci treba zaradit i vedecké instituce a
univerzity. Otázky sociální, proble
matika národnostních menšin ci
obecné právní a politické kultury
vyžadují od vlády aktivní politiku,
která muže být úspešná jedine teh
dy, vytvorí-li se systém zpetných va
zeb mezi vládou a obcanskou spo
lecností, resp. bude-li se hledání re
šení mnohdy netriviálních a casto
zcela nových problému odehrávat v
jiném než v hašterivém a konfron
tacním politickém prostredí.

Lidská práva zakotvují ve stávají
cím právnim rádu Ceské republiky

Listina základních práva svobod a
rada mezinárodních smluv (v prvé
rade Evropská úmluva na ochranu
lidských práv), které jsou soucástí
ústavního porádku a mají dokonce
prednost pred zákonem (viz cJ. 10
Ústavy CR) - nejde tedy jen o práva
obcanská a politická, ale také o prá
va sociální, hospodárská a kulturní.
Respekt k lidským právum je dule
žitý nejen proto, že dokládá vuli stá
tu ctít základní závazná pravidla pro
styk mezi státními orgány a obcany,
ale také proto, že se práve zde uka
zuje schopnost státu plnit své mezi
národní závazky a stát se clenem
integracního uskupení.

Právní a politická kultura není
žádnou šlehackou na dortu pro bo-

haté státy, ale predstavuje po mém
soudu nutnou podmínku na ceste k
takové prosperite, kterou Ceská re
publika v Evropské unii hledá, je
implicitním predpokladem jakého
koli úspešného vyjednávání. Udá
losti posledních týdnu okolo ces
kých Romu, kterí nám svým rozhod
nutím opustit kvuli rasové nesná
šenlivosti a diskriminaci Ceskou re
publiku, "komplikují" cestu do
NATO a EU, to ilustrují zpusobem
více než výmluvným. •

MARTIN PALOUŠ (1950)
PoHtolog, bývalý námestek ministra zahranicí
CSFR, p,'edseda Ceského helsinského výboru.
Pracuje na FSV UK a v Centru pro teol'etická
studia UK a CAV.

Problémy
ústavního státu
o co jde ve sporu ústavního a obecného soudnictví

Václav Pavlícek

NašePoslanecká snemovna si zvolila za své sídlo historickou budovu ceského snemu. a fasáde stojí hes
lo rímské republiky: Salus rei publicae suprema lex esto.
Obcané se mohou domnívat, že poslanci tam vstupuji, aby
toto heslo uskutecnovali, tedy aby se blaho státu pro ne
stalo nejvyšším zákonem.

Podle ceské ústavy je zdrojem veškeré státní moci lid.
Stámí moc je pak vykonávána prost:r'ednictvím orgánu
moci zákonodárné, výkonné a soudní. Pripomínat prin
cipy delby moci se muže zdát triviální - zkušenosti uka
zují, že se vetšinou osvedcily, naproti tomu autoritativní
a diktátorské režimy neprinesly mnoho dobrého ani pro
jednotlivce, ani pro celek. Presto jsme kupodivu svedky
zpochybnování onech principu.

Lid suverén

Delba moci ve státe vychází z poznání, že príliš moci v
rukou jednoho státního orgánu ohrožuje svobodu jed
notlivce i blaho celku. Moc muže být omezena a kontro
lována jen jinou mocí, jejich nevyváženost však muže
být založena již v ústave. Každá složka moci má priro
zenou snahu expandovat ješte nad hranice kompetencí,
které jsou jí svereny.

I u nás probíhají spory o otázkách právního státu. V
diskusích o luze v demokracii a o referendu odpurci
prímé demokracie patrne prehlédli, že svými argumenty
smerují proti všeobecnému volebnímu právu, proti zá
kladum každé demokracie. Presvedcení, že každý obcan
má tolik rozumu, aby mohl odpovedne rozhodnout o
verejných záležitostech, vedlo kdysi ve Francii k teorii o
suverenite lidu, který má moc ustavující, na základe této
moci prijímá ústavu a jen v jejích mezích mohou jím
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zvolení zástupci jednat. Tuto suverénní moc mu nemo
hou jeho zástupci odebrat nebo ji omezit, aniž by popreli
legitimitu svých funkcí, založenou práve na volbe tímto
lidem.

Lid muže svou suverenitu projevit i svým právem na
odpor, právem na revoluci, jak o tom v poslední dobe
nekolikrát psal soudce Ústavního soudu prof. Klokocka,
bežne však svržením vlády demokratickou cestou ve
volbách, prípadne muže volby nebo referendum naopak
bojkotovat. I k tomu došlo. V nekterých státech (i v
predválecném Ceskoslovensku) se volby nechápaly jen
jako právo, ale jako výkon státní funkce. esplnení vo
lební povinnosti bylo sankcionováno. Výrazem práva na
odmítnutí politického systému nastolovaného v Cesko
slovensku ve volbách v roce 1946 byl i institut bílých
lístku. Zápas o jejich zavedení patril k nejostrejším po
litickým stretum té doby.

Ruzná rešení

Vzájemný pomer a síla moci zákonodárné a výkonné
jsou v ruzných demokratických státech odlišné. VEvrope
vývoj v poslední dobe smeroval v zájmu efektivity státu
spíše k posílení moci výkonné. Casté vládni krize, zejmé
na v zavedeném systému pomerného zastoupení, který
mel zajistit uplatnení menšin v parlamentním rádu, de
mokracii spíše diskreditovaly. Nekde byla posílena role
predsedy vlády (kanclérský systém), jinde role preziden
ta, casto jeho prímou volbou.

Prezident i clenové vlády bývají z výkonu své funkce
odpovedni i pred soudem. Ani v Rakousku-Uhersku
nemohl panovník clenum vlády v takových prípadech
udelit milost. Podobné ustanovení prevzalo do své
ústavy v roce 1920 i Ceskoslovensko. Odpovednost
clenu vlády pred zvláštním soudem je ve státech Ev
ropské unie celkem bežná. V Belgii je soudí Kasacní
soud, ve Francii Soudní dvur republiky v Itálii rozší
rené složení Ústavního soudu atd. V Ceské republice
muže být sice pohnán k odpovednosti pred Ústavní
soud za velezradu prezident republiky, ackoliv za vet
šinu jeho rozhodnutí odpovídá vláda, odpovednost cle
nu vlády pred soudem však byla z ústavy vypuštena.
Vláda pritom disponuje nebývalými pravomocemi tre
ba pri správe státního majetku.
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Strážce ústavy

Idea ústavního soudnictví pronikla do Evropy po 1.sve
tové válce a promítla se do ústavy rakouské a ceskoslo
venské. V té dobe však príliš nezdomácnela.

Americký prezident Woodrow Wilson ve svém díle O
ústavní vláde ve Spojených státech mimo jiné psal, že
ústavní vláda je par excellence vládou zákona. Jenom to
je zákonem, co muže být provedeno. Clovek není svobo
den prostrednictvím zastupitelských shromáždení, ný
brž jen ve své vlastní cinnosti - nebo není vubec svob0
den. ení svobody korporativní. Úrední osoba, která ne
dbá mezí zákona, prestupuje základní predpoklady této
soustavy, stává se pouhým rušitelem zákona a nepožívá
žádných výsad ani výjimek. Proto požadoval k existenci
ústavní vlády stálost a spravedlivou úcinnost zákonu,
vládu jim podrízenou a soudnictví s rádne vybavenou a
nezávislou mocí, bezpecné proti všem úplatným nebo
znemravnujícím vlivum a také proti svémocné autorite
samotné vlády.

a takto formulovanou vládu zákona jako principu
ústavního státu, která znamenala, že i zákony se pome
rují ústavou a rozhoduje o nich soudní orgán ochrany
ústavnosti, reagovala idea ústavního soudnictví až po II.
svetové válce. Svelkými obtížemi se prosazovala v Ces
koslovensku. Predstavitel KSCKlement Gottwald pri prí
prave ústavy z roku 1948odmítl ústavní soudnictví stejne
rozhodne jako referendum. Vroce 1968 byl ústavní soud
do ústavního zákona sice zarazen, ale po celou dobu
trvání moci KSCnebyl vytvoren.

Náš ústavní soud budí rozpaky

Když na sklonku existence ceskoslovenské federace
Ústavní soud zahájil svou cinnost, nemel kompetenci,
aby ovlivnil rozpad státu. staven byl stejne jako pozdeji
Ústavní soud Ceské republiky: kritériem pro výber pre
vážné cásti soudcu nebyly vynikající profesní kvality, ale
jejich politická orientace, prípadne i funkce v politických
stranách. Presto má Ústavní soud CR nepochybnou zá
sluhu na tom, že práva obcanu v ústave prestala být jen

monologem zákonodárce a stala se závaznými normami
i pro obecné soudy. Ústavní stát je ústavním státem
teprve tehdy, když i obecné soudy aplikují pri svém
rozhodování ústavní normy.

Soud však ve svých rozhodnutích pronikl do oblastí,
které neprísluší upravovat a posuzovat právu, a nepatrí
tedy ani do kompetence Ústavního soudu. Hodnotil his
torii i ideje a priklonil se k politickým principum rozho
dování. Soudci ústavního soudu výslovne odmítli princip
vlády zákona, který je základním znakem demokratické
ho právního státu, nebot jej považují za neslucitelný s
prirozenoprávní teorií, kterou se chtejí rídit. Za priroze
né právo však považují své názory a svá rozhodnuti.
Ústavní soud ale byl vytvoren proto, aby obnovil vládu
zákona, místo vlády politických pokynu. Vposlední dobe
Ústavní soud durazne prosazuje závaznost nejen samot
ných výroku, ale i oduvodnení svých rozhodnutí, ackoliv
pro to není v textu Ústavy žádný podklad a mnohá odu
vodnení, pokud by mela být závazná, by se prícila svo
bode svedomí, myšlení a vedeckého bádání.

Nejextrémnejším projevem odklonu od právního státu
je vystupování soudcu Ústavního soudu ve sdelovacích
prostredcích se stanovisky ke konkrétním, dosud ne
uzavreným prípadum, o nichž by prípadne ješte nekdy
mohli rozhodovat. To již nemá s ústavním státem nic
spolecného. Takto vyvolaná válka soudu ohrožuje ústav
ní stát. Ústavní soudci, kterí mají být strážci ústavnosti,
tak vystupují více jako politikové, než jako predstavitelé
soudní moci, která ale podle kontinentálního pojetí prá vo
nalézá (a to i v nálezech ústavního soudu), avšak nevy
tvárí je.

Role Ústavního soudu i jednání nekterých jeho clenu
nastoluje klasickou otázku: Kdo ohlídá hlídace? Každá
instituce v kterémkoli státe, ústavní soud nevyjímaje, se
muže stát nebezpecím pro ústavní rád, pokud prekrocí
únosné limity svého ústavního pusobení. Suverénem v
Ceské republice je lid, nikoliv . stavní soud, kterému
náleží jen kompetence, jež mu jsou ústavou svereny .•

VÁCLAV PAvLíCEK (1934)
P,'ofesor ústavního práva na Právnické rakulte UK.

Visí ústavní soud ve vzduchu?

Jakub Camrda

Mezi Ústavním soudem Ceské republiky a obecnýmisoudy, zejména pak Nejvyšším soudem a obema
vrchními soudy, které mají svými typovými rozhodnutí
mi (judikáty) nejvetší vliv na soudní výklad práva, zurí
tichá válka. ekdy probleskne do médií, jako v prípade
nezaregistrovaných senátních kandidátu, ale vetšinou
probíhá v skrytu.

Obe strany sporu o základní pojetí práva zastupují
zdatní právníci a myslím, že by to mohla být pre velmi
užitecná. Casem by mohla pomoci odpovedet na otázku,
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zda si náš soudní systém k zajištení efektivní ochrany
práv obcanu demokratického státu a tudíž ke splnení
úlohy, kterou od neho verejnost ocekává, nadále vystací
s dosud monopolním uplatnováním nemeckorakouské
ho modelu, který klade obrovský duraz na psané právo
(stanovisko obecných soudu), anebo zda se pokusí tak
jako jiné evropské zeme inspirovat se v rozumné míre i
právem anglosaským (jak ciní Ústavní soud). To totiž
tolik nenormuje, o to více však spoléhá na kvalifikovaný
úsudek nezávislého soudu a velmi zduraznuje dodržo-
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vání základních principu právního státu odvozených
jednak z nejvyšších zákonu dané zeme, jednak ze samot
né cinnosti soudu.

Zkušenost, že se výhody obou právních systému mo
hou dobre kombinovat, udelaly oba významné evropské
soudy, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku
(instituce Rady Evropy) a Evropský soudní dvur v Lu
cemburku (instituce Evropské unie). Do pusobnosti prv
ního soudu již patríme, druhý se stane pro Ceskou re
publiku príslušným okamžite po našem prijetí do EU.

Tvrdím, že by to byla užitecná diskuse, pokud by se obe
strany vzájemne respektovaly. Tak tomu však není, ne
bot obecné soudy momentálne uplatnují vuci Ústavnímu
soudu jakýsi nevyhlášený bojkot. Ignorování nejvyššího
slrážce úslavnosti má samozrejme velmi neblahé du
sledky pl'Oochranu práv konkrétních obcanu. Situaci si
nejlépe osvetlíme na konkrétním prípade.

Pan R.M. byl mestkým soudem a posléze v odvolací
instanci Vrchním soudem v Praze odsouzen za organi
zátorství trestného cinu loupeže. Jako ridic pošty, který
preváží z banky peníze urcené na výplaty, se mel podílet
na vytvorení plánu loupežného prepadení, podle nehož
byl pres nekolik prostredníku kontaktován pacha tel, kte
rý prepadl pracovnici pošty, použil slzný plyn a odcizil
jí kufrík s hotovostí 407 tisíc korun. R.M. toto obvinení
popírá a lvrdí, že o plánovaném prepadení nevedel a že
o podmínkách prevozu penez jen mluvil s jedním z
pachatelu v restauraci, a tím ho pravdepodne k trestné
mu cinu nechtene inspiroval. Pro nás není podstatné, zda
a v jaké míre se R.M.loupeže skutecne úcastnil, podstat
né je, že podal prostrednictvím svého advokáta stížnost
k Ústavnímu soudu, a len ji shledal duvodnou.

Podle názoru Ústavního soudu mel totiž proces s R.M.
nekteré závažné nedostatky. Obvinení byli vyslýcháni do
urcité doby bez obhájce, ackoli se jednalo o prípad nutné
obhajoby, soud také jako podstatného dukazu pro vinu
R.M. použil výpovedi jednoho z pachatelu, která byla
ucinena ješte pred sdelením obvinení a jejíž využití jako
dukazu trestní rád výslovne zakazuje. Temito a dalšími
pochybeními justicních orgánu bylo R.M. odepreno prá
vo na spravedlivý proces a byla porušena další procesní
práva, která zakotvuje Listina základních práva svobod
(V.hlava) a také Evropská úmluva o lidských právech.

Podle názoru . stavního soudu chybí ve spise dostatec
né podklady k tomu, aby bylo jednání R.M.kvalifikováno
jako organizátorství trestného cinu loupeže, protože není
zrejmé, že byl R.M. srozumen s použitím násilí (jinými
slovy: není jasné, zda neplánoval pouze krádež, která je
méne závažným trestným cinem). Z techto duvodu
Ústavní soud rozsudek Vrchního soudu zrušil. Vec se
dostala zpet pred Vrchní soud.

A nyní prijde zrada. Vrchní soud se vubec nenamáhal
provádet nové dukazy, dokonce nepripustil jako dukaz
ani nový výslech obžalovaného, rovnou dal slovo k zá
verecným recem a po nich vynesl (ve stejném složení
senátu) tentýž rozsudek - šest let odnetí svobody pro
R.M. V jeho oduvodnení se na mnoha místech dovolává
oduvodnení puvodního rozsudku a oznamuje, že se ne
ztotožnil s názorem Ústavního soudu. Jak je to možné?

V právním státe nevídané pohrdání autoritou Ústavní
ho soudu bohužel umožnuje sdílený výklad clánku 89
odst. <2Ústavy, dále rozvedeného zákonem o Ústavním
soudu CR. Podle neho jsou rozhodnutí Ústavního soudu
(na rozdíl od jeho federálního predchudce) závazná jen
pokud jde o výrok, nikoli co do oduvodnení nálezu.
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Kámen úrazu je v tom, že právní názor, z nehož vyplývá
i zpusob nápravy vadného rozhodnutí státního orgánu,
muže být vysloven jedine v oduvodnení. Jinými slovy,
Vrchní soud se v našem prípade cítil vázán pouze výro
kem, že se zrušuje jeho rozhodnutí. Duvody tohoto zru
šení však již neuznal. Vynesl tedy nový rozsudek stejné
ho znení. Smysl a význam Ústavního soudu tím dokonale
zrušil.

Ústavní soud se snažil této praxi (nejen soudu, ale i
jiných orgánu - viz prípad Uhl, NP 10/97) pred casem
predejít tím, že ve své Sbírce nálezu a oduvodnení pub
likoval stanovisko potvrzující závaznost jeho právního
názoru. Podle obcanského soudního rádu je totiž soud,
jemuž byla vrácena vec k novému projednání, vázán
názorem odvolacího soudu. Ústavní soud sice není od
volacím soudem, jakousi "tretí instancí", ale je nejvyšším
orgánem ochrany ústavnosti, a proto se na nej dané
ustanovení analogicky (podle argumentu per analogi
am) vztahuje. Ale jak ukazuje náš prípad, obecné soudy
toto stanovisko zatím príliš nerespektují. Došlo to tak
daleko, že ústavní soudci nyní dokonce formou memo
randa volají na pomoc verejnost.

Vratme se však ješte k našemu prípadu. Obhájce R.M.
podal novou ústavní stížnost, protože porušení základ
ních procesních práv jeho klienta trvá. Ústavní soud
podle všeho rozhodne opet v jeho prospech, takže tento
komický "pingpong" muže teoreticky - pri náležité tvr
dohlavosti soudcu na obou stranách - pokracovat libo
volne dlouho. Míckem je ovšem v tomto prípade clovek
odsouzený na šesllet, a to zase laková legrace není. •

JAKUB CAMIWA
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Další
dvojice osobností
moderních
slovenských dejin

Svatoslav Mathé

~"
DVOJZPEVY

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)

"Beneš se dostal k francouzským ministrum teprve za
cátkem roku 1918.Štefánik se s nimi už dávno spolecen
sky stýkal v politickém salónu madame Jouvenelové a
prinášel informace dychtive cekajícímu Benešovi. Ten
dlouho žil v Paríži jako anonym, a srovnáván jsa se
spolecenským lvem Štefánikem, pusobil dojmem kance
lárského úredníka. Docela prirozene, podle jejich schop
ností, vytvorila se mezi nimi delba práce. Beneš znal své
meze, vedelo tom, že musí být dlouho pozorován, aby
byl shledán sympatickým. epripisoval si nikdy vlast
nost osobní neodolatelnosti. Zustával tedy ve své úra
dovne, psal memoranda a Štefánik jejich obsah úcinne
rozširoval v dobré spolecnosti."

Hodnotenie Štefánikovej politickej práce a v širšom
zmysle jeho osobnosti nájdeme u mnohých, predovšet
kým ceských a slovenských historik ov, politologov a
publicistovo Toto pochádza z pera Ferdinanda Peroutku.
Jedno ale majú všetky hodnotenia, ak nepocítame tie
"nedávno minulé", spolocné.

Považujú Štefánika za jedného z najvacších politikov
modemých slovenských dejín. A nie len to: Štefánik už
dnes prekroci1 prah týchto hodnotení a stal sa LEGE 
DOU. Legendou, ktorá má svoj základ predovšetkým v
jeho smrti, šepkande okolo jeho dodnes nevyjasnených
vztahov s ostatnými celnými predstavitelmi odboja a v
jeho nezpochybnitelných zásluhách o vznik ceskoslo
venského štátu, a tým aj oslobodenia ujarmeného náro
da z pod uhorskej nadvlády.

Casto sa hovorí o jeho diplomatických schopnostiach,
ktoré mu umožnovali všetko toto dosiahnuf. Nie je to
celkom presné. Štefánik mnohokrát dokázal, že, mieme
povedané, nemal vždy tie správne diplomatické postupy.
To, co mu s takovou Iahkostou umožnovalo získat si rudí
na svoju stranu, bolo skor kúzlo jeho osobnosti a sposob
jeho "manierov". Francúzsky generál Janin v tejto sú
vislosti hodnotí Štefánika nasledujúco: "Povahou a
zmýšlaním bol od základov aristokrat, a to v takej miere,
akú som zriedka u niekoho zistil." Ale ani toto by zrejme
nebolo stacilo. Podla pamatníkov to bola hlavne zanie
tenost a oduševnelost, s akou presviedcal o svojej veci.
S odzbrojujúcou priamocarostou apeloval na všetkých:
"Pomožte mi oslobodit moju vlast!" Bol to síce sposob
hodný romantika, ale bol výnimocne úcinný! Prekážky
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zdolával nie ani tak diplomaciou, ako skor carom svojej
osobnosti.

A hlavne jeho povestnou vytrvalostou. Vzduchom,
súšou a po mori prekonával tisíce kilometrov, aby vy
jednával, organizoval a povzbudzoval. On má najvacšiu
zásluhu na sformovaní ceskoslovenského zahranicného
vojska - légii. Zrejme toto všetko mnohých pomýlilo v
tom, že Štefánika nepovažovali za politika v tom pravom
zmysle slova. Ak máme na mysli každodennú, pragma
tickú politiku intría:a handrkovania. mali úolnú nravdu.

Ale ak berieme do úvahy politiku pohybujúcu sa v per
spektívach desa{rocí a fundamentálnych problémov ná
roda ci štátu, hlboko sa mýlili. Tu sa Štefánikovi len
naozaj málo kto vyrovnal! Štefánik totiž ako jeden z mála
slovenských politikov pochopil význam Slovenska pre
budúcu republiku a samotnú Prahu.

Je pravdou, že Štefánik bol svojím založením konezer
vatívec, ktorému bol cudzí liberalizmus, volná myšlien
ka a bezbreho chápaná demokracia. Dá sa akceptovat aj
to, že bol zástancom autoritatívnych postupov. Žiar, z
toho niektorí politici a publicisti vyvodzovali jeho prí
padné miesto v politickom spektre republiky, a to na
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pravici. Osobný Masarykov lekár o tom podáva svedectvo:
"V onen osudný den r. 1919, tuším v nedeli, když sedeli
spolu v domecku a prišel telefon osmrti generála Štefánika
pri letecké katastrofe, oba byli zaraženi, a pak necekane
rekl tiše Masaryk: ,To je dobre.' Masaryk mel ze Štefániko
va politického profilu strach - dnes bychom rekli, že ho
podezíral z fašismu a obával se, jak bude jeho osobnost
zapadat do demokracie, kterou Masaryk prosazoval."

Praha by sa ale od Štefánika "fašistických rejdov"
nedockala. Beneš a Masaryk sa totiž obávali niecoho
iného. Štefánik by si bol urcite schopný, ako príslušník
rovnocenného štátotvorného národa, nárokovaf. Nie
žiada{, ako to robili rudáci. Štefánik by ani na okamih
nebol zapochyboval o principe rovný s rovným. A nie
len to: on by ho bol nekompromisne aj presadzoval, a to
s vacšou autoritou, akú mal Hlinka! A slovenský národ
toto všetko vycítil, najma potom, co bol Štefánik ešte za
života prakticky vyradený z politiky, a po doposiaI ne
vyjasnenej tragickej smrti.

JozefTiso (1887-1947)

"Vychádzajme teraz z priradenia Tisu ku konzervativ
nemu a umiernenému táboru Ludovej strany, ktorý sa
staval proti nacifikácii Slovenska. Tento tábor nadvazo
val na tradície predvojnovej rudovej strany, krestanský
solidarizmus, ale inklinoval aj k stavovskému štátu a
autoritativnemu principu. Mal aj isté antisemitské a an
tiliberálne zameranie. Pocas auton6mie a slovenského
štátu sa Tisov smer stal práve pod jeho vedením rozho
dujúcim faktorom. Ludová strana sa pritom stala jedi
nou vyvolenou stranou, cím sa vytvorila totalita politic
kého systému, krtitika vládnucej strany sa znemožnila.
Pri výstavbe štátu po 14.marci 1959sa Tisovou zásluhou
postupovalo na základe náboženskej tolerancie vOci
evanjelikom. Ich hospodárske a sociálne pozície sa
zvacša rešpektovali. Tento fakt ako evanjelický krestan
osobitne vyzdvyhujem. Tisov režim. sa však postupne
dostával do stále vacšieho vleku Nemecka.

Z politického i morálneho hladiska najtažším dedic
stvom Tisovho prezidentstva je jeho vztah k niektorým

menšinám, najma vzhradom na tragédiu našich židov
kých spolubratov a spolusestier. S Tisovým menom je
na druhej strane spojený jeden celý úsek emancipacné
ho procesu Slovákovo apriek vojne a relatívne krátke
mu úseku dejín sa v slovenskej kultúre, hospodárskej i
spolocenskej štruktúre dosiahli výsledky, pravda i pro
tirecivé, ktoré z historického povedomia dodnes nevy
mizli. Na konci tohto nácrtu nám teda stojí osobnost,
ktorá je takmer osudovo rozporná, nie však rozpoltená.
Jej prednosti a chyby však odrážajú nie len samu seba,
ale aj stav slovenských elit a v istom zmysle aj sloven
ského národa pocas vojny."

Takto vyvážene hodno ti TisoVll osobnost zahranicný
historik Roman Suško. Ale Tiso, podra mna, svojou vyše
25 rocnou kariérou politika a štátnika stelestnuje predov
šetkým strastiplnú, ale aj hladaj úcu, chybujúcu, ale v mno
hom úspešnú, casto protirecivú, ale v rozhodujúcich oka
mihoch zásadovú cestu slovenskej politiky v medzivojno
vom období a po cas slovenského štátu. Tiso nastupuje na
túto cestu ako nádejný mladý politik. Pokracuje ako pos
lanec a podpredseda najsilnejšej slovenskej politickej stra
ny a predseda vlády. Zakrátko, 14. marca 1959,je nútený
urobit najvýznamnejšie politické rozhodnutie tej doby.
Potom sa stáva predsedom onej strany a prezidentom, aby
sa nakoniec stal problematickým hostom kláštora "kdesi
v Rakúsku", vaznom "Džosepom Tajsom" v americkom
zajati a krátkodobým nájomníkom cely smrti vo vaznici
bratislavského krajského súdu. Beda porazeným! a žiad
ného slovenského politika sa táto kliatba nevztahuje viac,
než práve na dr. Josefa Tisu.

Dr.Tiso je bezpochyby jednou z najkontroverznejších
postáv modernej slovenskej politiky. Ale súcasne je zrej
mé, že snahy o jeho beatifikáciu, a naopak démonizova
nie jeho osobnosti neprispej ú k objektivnemu poznanill
a ozrejmeniu rozporov, spojených s jeho menom. Ako
hovorí historik Dušan Kovác, "je evidentné, že nacizmus
bol Jozefovi Tisovi úplne cudzí". Lenže s nacizmom
musel Tiso žit, ak chcel zostat v špickovej politike slo
venského štátu, a to nie len žit, ale aj vychádzaf. Žial,
podlahol, ako mnohí pred ním i po nom, ilúzii, že na
Hitlera nejako vyzreje. Že s Nemcami to jednoducho
nejako "uhrá". Tým vysadol na tigra a od tej chvíle bol
coraz viac vtahovaný do víru udalosti, ktoré prichystal
oficiálny patr6n slovenského štátu. A preto dr. Tiso, ci
už chcel alebo nechcel, nevyhnutne si musel takýmto
vynúteným spojenectvom pošpinit ruky. A zároven
prevziat za mnohé ciny aj morálnu zodpovednost, hoci
sa mu z duše brídili a proti ktorým vyvinul aj nemalú
aktivitu a úsilie. A to casto aj za vermi pohnutých okol
nosti, napr. vo veci slovenských Židov.

S tým vzniká pre Tisu najvacšia politická diléma jeho
života. Odíst na protest proti tomu, co sa o chvHu zacalo
robit, a tým uvornit pole svojim protivníkom na pácha
nie závažnejších excesov? Alebo zostat a pokúsit sa,
podra neho, zachránit, co sa dá, ci aspon nieco "uhrat"?
A Tiso zostal.

Ale ak chcel "uhrat" svoje, musel uplatnovat politiku
dvoch tvárí. A to vermi, velmi presvedcivo, ak chcel, aby
mu to druhá strana uverila. Lenže takýto postup mal aj
zákonitý následok. Verejnost, najma tá dnešná, si za
pamatovala tú "oficiálnu" tvár. Tú "odvrátenú", z pocho
pitelných dovodov, videI, ci chcel vidiet len málokto .•

SVATOSLAV MATHÉ (1943)
Slovenský politolog a publicista.
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tegii "oblivio", zapomenout a nebu
dit démony sváru. Také Španelsko a
rada dalších zemí daly prednost mír
nému, sametovému prechodu, po
prípade mýtum pred presnou inven
tarizací zla v dobe nesvobody. I Pol
sko puvodne šlo touto smírlivou ces
tou.

Pokud se zeme rozhodne vyporá
dat s minulostí, zbývá otázka jak:
soudne, administrativne (lustrace
mi), verejnými rituály typu "komisí
pravdy" v jižní Africe, nebo zprí-

stupnením archivu s in
dividuálním použitím?
První, justicní cesta se
Ashovi zdá problematic
ká, protože se odpoved
nost za bezpráví soustre
dí symbolickým aktem
na jednotlivce, jako byl
rumunský Conducator,
zatímco jeho "ochotní
vykonavatelé" (Goldha
gen) jsou ex obligo. Ku-
riózní je podle neho i ces
ký zákon o bezprávném
charakteru komunistic
kého režimu z 30. 6. 93.
Zákon totiž patrne není
vhodným prostredkem
pro historický výrok,

Velmi problematické se
Ashovi jeví i nemecké
pokusy uplatnovat záko

ny NDR s prísadou prirozeného prá
va vuci pohlavárum, odpovedným
za strelbu na uprchlíky apod. Speci
ficky ceskou cestu tzv. lustrací po
kládá za logickou potud, že se dotýká
nejen spolupracovníku StB, nýbrž i
stranických funkcionáru, jejichž ná
strojem S18 byla. Nachází však u lus
trací i sporné momenty, jakým bylo
rozhodování na základe materiálu
S18, aniž má obvinený možnost do
nich nahlédnout. To je v Nemecku
možné, a navíc pozitivní nález neve
de vetšinou k propuštení. Prípadu
vyrízených do cervna '96 na území
východního Nemecka bylo 1,7 mi
lionu. V rade postkomunistických
zemí, které se obešly bez lustrací,
dochází k nežádoucí alternative, to
tiž ke kontinuite politických a byro
kratických elit, bohužel i k setrvac
nosti zpusobu jejich práce a myšle
ní.

Potom je tu cesta verejných rituálu
a vyšetrovacích komisí týkající se
napríklad polského válecného práva
z roku 1981, ceskoslovenského re
formního hnutí roku 1968, madar
ské revoluce roku 1956. Zájem ve
rejnosti pritom jednostranne smeru-

nost od jevište vrcholné politiky k
podmínkám politického jednání.

Kocka, který puvodne sám za mno
hé vdecil marxistické metode, se tak
cítí spíše utvrzen ve svém prístupu
než otresen, trebaže konstatuj e, že
"cézura jako rok '89 musí zanechat
na intelektuálním živote své stopy".
To prirozene platí i o ostatních post
komunistických zemích. Nesleduji
ceskou historiografii dost soustavne,
ale zajisté udelala v posledních le
tech velké kroky ve smeru prekoná
ní svého dogmatického ustrnutí a
myšlenkové sterility. Ale ani nejvet
ší optimista se asi neodváží tvrdit, že
už dosahuje neceho víc než dílcích
a relativne slušných výsledku; pre
važuje pozitivistická šed s jen málo
svetlými skvrnami. Musíme si poc
kat na druhý polocas transformace.

Z jiného úhlu se k tématu zachá
zení s historií v postkomunistických
zemích vyslovil oxfordský historik
soudobých dejin Timothy Garton
Ash. Ash se na své nedávné prednáš
ce zabýval zásadní otázkou, je-li vu
bec záhodno rozpracovávat tuto mi
nulost a cituje Cicerona a Churchil
la, kterí doporucovali moudrou stra-

hodnutích. Na druhé strane není

sporu, že napr. Gorbacovova politi
ka, která vedla k nezamýšleným du
sledkum rozpadu sovetského impé
ria, byla sama dusledkem dlouhodo
bejších strukturálních procesu. Vy
mezují-li se sociální dejiny jako his
torie s vypuštením politiky, pak jiste
zkreslují celkový pohled. Moderním
sociálním dejinám by melo jít o po
znání souvislostí, napr. mezi mikro
a makro historií, ekonomií, kulturou
a politikou. Mely by obracet pozor-

V' V'

PRISEL
V'

CAS
ZAPOMENOUT?

Nemecký sociální historik JiirgenKocka se v letech 1990 až 1992

podílel na zhodnocení historického
bádání v bývalé NDR a mj. založil
postupimské stredisko pro soudobé
dejiny. Kocka ve svých poznámkách
k nemeckému sjednocení (vyšly pod
názvem Vereinigungskrise) zduraz
nuje, co všichni známe, totiž velkou
spjatost východonemecké historio
grafie s režimem, který ji používal k
legitimacním úcelum. Základní re
žimní pravdy byly imunizovány vuci
kritice, takže ponekud
platná práce se mohla
odehrávat jen v oblas-
tech vzdálených od poli-
tiky. Z toho Kocka usu-
zuje, že v podstate není
možné, aby historiogra-
fie západní a východní
spolu jenom tak srústa-
ly, i když se práve v
tomto smyslu vyjadruje
smlouva o nemeckém

sjednocení.
Cílem musí být prosa

dit kritická vedecká kri
téria tam, kde se dosud
nemohla uplatnovat.
Proti tomu prirozene ni-
kdo neprotestuje, zustá-
vá však problém osobní
verohodnosti. Jak dlou-
ho a jak soustavne vlast-
ne kdo musel vedecké zásady poru
šovat, ptá se Kocka, aby byl jako ve
dec beznadejne diskreditován? Do
dává, že pritom vubec nejde o sou
kromé politické smýšlení, nýbrž o
projevené profesionální postoje.

Nelze se príliš spoléhat na sebe
ocistu historických pracovišt zev
nitr; pri vší vedecké autonomii je
treba podnetu zvencí, jinak by se
obmenilo príliš málo lidí a nadále by
trpela vedecké kvalita, kompatibilita
a konkurenceschopnost univerzit.
Kocka se však vyslovuje pro promí
šení obou vedeckých kultur, trebaže
jej prínosy východních kolegu príliš
nepresvedcují: po odpadnutí mar
xistických dogmat u nich prevažuje
empirické studium detailu a velmi
konvencní kladení otázek.

Zajímavé je, že sociální historik
Kocka se také sebekriticky ptá, zda
velký prevrat roku 1989 nezpochyb
nil jeho metodu sledování dlouho
dobých, všedních procesu ve pros
pech primátu politických dejin. Pri
pouští, že sociální historik byl dra
matickými událostmi zaskocen a že
sociální struktury skutecne do znac
né míry závisí na politických roz-
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je k mocenským aktum Sovetu vuci
Stredoevropanum, zatímco je vytes
nována každodenní represe, které se
dopoušteli Poláci na Polácích, Mada
ri na Madarech.

Konecne je tu cesta zprístupno
vání archivu pro potreby individu
ální i publicistické. Tady zatím zu
stává Nemecko osamoceno - nový
ceský zákon Ashovi zrejme ušel,
ale je možné, že se praxe prece jen
liší, nemluve o nových opatreních
v Bulharsku a Rumunsku, kde toho
stacili pomerne dost skartovat. Mi
mochodem, i nemecká otevrenost
má své hranice: z nepochopitel
ných duvodu zustává neprístupný
materiál, týkající se západních
Nemcu. Ash zduraznuje, že se pra
meny tohoto druhu - jako všechny
historické prameny - musí použí
vat opatrne a peclive: necitlivá,
senzacechtivá odhalení nadelala
dost škod. Sám Ash ostatne práve
vydal knihu o svých návštevách v
NDR. Ve spisech Stast byl veden
jako anglický agent. Cetba mu prý
profesionálne prospela.

Ash uzavírá, že neexistuje dobrá
cesta, jak se vyporádat s nepelmou
minulostí: jen špatná a méne špatná.
Jednoznacnou souvislost mezi otev
rením archivu a upevnením demo
kracie neshledává. Spíše platí, že po
litická konsolidace vede k voláni po
zprístupnení, po skoncování se stra
tegií smírení a zapomnení. Jsme
toho svedky v Polsku a v Madarsku.
Vcelku ovšem platí, že na otázku po
pravde o minulosti je kompetentnej
ši historik než soudce nebo úredník.

BEDRICH LUWENSTEIN (1929)
Histol'ik a publicista. Od roku 1968 žije
v Nemecku. Clánek byl soucásti pHspevku
na VI. Schwat'zenbel'ském setkání "Polocas
transformace" v bavorském Scheinfeldu.

Andel
Pres rok si lid nenáboženský andelu moc neužije; leda snad když nakoukne do

kostela. Zato v prosinci o to dukladneji: hned pátého vecer se vyrojí do ulic spolu
s Mikuláši a certy, a na Vánoce ovšem nesmí andel chybet v žádném porádném
betlému, pekne u pastýru a ovecek. Vesuite Mikulášove je andel jaksi reprezentan
tem nebeského dobra a protipólem certovi; v betlému pak vystupuje už ve svéfunkci
evangelní, jako zvestovatel Ježíšova narození.

V souvislosti s Hristovým príchodem se objevuje v evangeliích andel vícekrát.
Nejprve se (podle Lukáše) zjevuje Marii, aby jí známými slovy zvestoval, k cemu
je vyvolena. U Matouše naopak vyzývá andel Josefa, aby Marii - již tehotnou 
nepropouštel, nýbrž prijal za manželku. Po Ježíšove narození, opet podle Lukášova
podání, prichází andel oznámit judským pastýrum "velikou radost, která bude
pro všechen lid". I(onecne pak u prázdného hrobu zvestuje andel (podle Lukáše a
Jana andelé dva) Hristovo zmrtvýchvstání.

V rectine, jazyce Nového zákona, znamená angelos posel (evangelium pak je
dobré poselství, radostná zvest, veselá novina). Rectina tak prejímá hebrejské maT uk,
jímž jsou ve Starém zákone nazývány nejen nadzemské bytosti, prostredkující mezi
Hospodinem a jeho lidem, nýbrž ne'kdy i proroci a kneží. Ostatne v Matoušove
evangeliu nazývá Ježíš andelem Jana Hrtitele, o nemž také ríká, že je víc než prorok.

Angelologie, nauka o andelích, hierarchizuje andely do devíti vrstev, kuru. Z
nich cherubíni a serafíni nejvíc ovlivnili výtvarné zpodobování andelu v krestanské
kulturní tradici - jsou to totiž bytosti vybavené krídly (serafové dokonce tremi
páry). Hrídlo je ve starozákonním kontextu znakem jednak rychlosti a ovšem
schopnosti vznést se k nebi, jednak ochrany - Archandelé pak jsou andelé-ochránci
a má jich být sedm. Z nich Písmo jmenuje tri: Gabriela jako zvestovatele, Michaela
predevším jako víteze nad dáblem, Rafaela (v deuterokanonické knize Tobiáš)
jako uzdravitele; dík islámské tradici bývá zminován též Asrael jako andel smrti.

V krestanské tradici není role ochráncu vyhrazena jen archandelum; však už ve
Skutcích apoštolských vystupují andelé jako pruvodci a zastánci apoštolu. Odtud
se odvíjí predstava andelu - strážcu, tolik vštepovaná a prístupná zejména detem.
Ostatne deti, bytosti neschopné vedome hrešit, mely u krestanu k andelum vždycky
blízko. I(de jsou deti, jsou i andelé, psal Homenský.

Hrestanská mytologie zná ovšem také andely padlé, svržené za vzpouru proti
Bohu; ti se stávají spreženci dábla. Jejich hlavou je Lucifer (tj. "svetlonoš''), smetený
z jasu nebes do temnoty pekla. Jeho pád a pusobení pripomíná Apokalypsa vizí
pádu zhoubné hvezdy po rozlomené sedmé peceti.

O zobrazování dobrých andelu jsme se zmínili. Ale i jinak se stala andelskost
prímerem lidské dokonalosti: nejen líbeznosti a jasu, ale i ušlechtilosti a dobroty,
tedy i mírnosti a tichosti. O takových vlastnostech ríkáme, že jsou andelské, takové
lidi nazýváme andely.

A budiž mi odpušten citát ze života: o jedné takové lidské bytosti, nazývané
jinými práve andelem, rekl její skalní obdivovatel, že" ta snad ani nesere". Nezleh
coval ji; potreboval jen zlehcit svuj obdiv.

Je to tak: lidská prirozenost na setkání s dokonalostí jaksi není vybavena. Však se
také pojmenování andelu v charakteristice lidí stává casto prostredkem ironie. Zvlášt
ve spojení s deminutivitou (zdrobnováním: to nemusí vyjadrovat jen kladný citový
vztah, ale i príhanu). "Hrásen jako anjelík, jenž u bláte se válé, " poznamenává si
posmešne nekdy kolem roku 1300 jeptiška o mladém klerikovi. Ironii cftíme i ve
spojení "polykat/slyšet andelícky", a zvlášt drsne ovšem ve slove andelíckár(ka).
A ješte na okraj, pro zajímavost. Moderní clovek se celkem snadno nechává zbavit

Boha, poslu nebes však nikoli. Jak jinak máme chápat tu snahu vysvetlit stará
zobrazení andelu ruzných náboženství jako reflexi predvekých mimozemských
kosmonautu? To není popírání ci vyvracení víry; je tojen hledání víry nové, rozumu
schudnejší.
Ješte že tu máme ten dvanáctý mesíc, kdy s mikulášskými koledami a k vánocním

jeslickám slétají se andelé starí, hodní, obycejní: aspon pro ty deti.
JAN HORÁLEK •
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Rozhovor s Karlem knížetem Schwarzenbergem: Pouto, které
pojí i rozdéluje
Bylo by dobré se osvobodit od minulosti, aspon do jisté míry. Zbavit
se zbytecné nostalgie, ale i resentimentu. A pak - být k sobe uprímní.
Dnes jsme bohužellím chudším partnerem my a jak známo bohatství
nebo chudoba ovlivnuje vzájemný vztah. Rakušané se stali svetový
mi odborníky v tunelování Alp, my v tunelování bank. Urcité veci je
nutno si priznat, a sice navzájem. Vzájemná prezíravost do partner
ského vztahu nepatrí.

Literární kavárna
nakladatelství G plus G
Cerchovská 4, Praha 2

V~echny porady zacínají ve 20.00 hodin

18. 12. ctvrtek

Koncert Vlasty Pruchové, kterou doprovází jazzové trio
Zdenka Zdenka.

22. 12. pondelí

Predvánocní posezení s meditativne krestanským náde
chem. Pozvaní hosté: Daniel Pastircák, Ivan Štampach a
Milan Balabán. Moderuje Daniel Raus.

29. 12. pondelí

Vecer s básníkem Ivanem Štrpkou, spojený s autogramiádou
knihy Majster Mu a ženské hlasy (Modrý Peter, 1997)

Sociolog svetového jména - Norbert Bias 122. 6. 1987 Vratislav·

1. 8. 1990 Amsterodam) pocházel ze zámožné židovské rodiny. Obra

zem jeho detství i mládí, které prožil pred první svetovou válkou ve
Vratislavi, prostupuje bezstarostnost a zajištenost. Pak ale zacala

první svetová válka, jíž se zúcastnil jako dobrovolník. Tri roky strávené
na východní fronte mely pro jeho život zásadní význam. To, co v nem

zanechalo nejsilnejší dojem, nebylo násilí a smrt, ale pochopení

"relativní bezmocnosti jedince ve spolecenské mašinérii", téma vý.
zkumu, jemuž pak Elias zasvetil celý svuj život.

V roce 1925 odešel do Heidelbergu, kde jej zaujalo ucení Maxe

Webera i teorie psychoanalýzy. Jako asistent Kar1a Mannheima na
frankfurtském Institutu pro sociální výzkum píše svou habilitacní práci

"Der Hiifische Mensch", publikovanou až koncem 60. let. V roce 1933
však Elias musel opustit Nemecko a odejit do exilu. Zde, jako osamelý

emigrant v cítárne British Library, napsal svou stežejní práci. "Uber

den Proze8 der Zivilisation", obrovské dílo, jež by mu za normální
situace otevrelo skvelou univerzitní kariéru. Exil však Biase dusil:

ubohé zamestnání, které ho tak tak drželo pri živote, težké deprese,

nepochopení anglických kolegu pro stredoevropsky vzdelaného mys

litele. Ani pozdejší skromné místo na univerzite v leicesteru, ani
profesura v Ghanev letech 1962·64 na tom mnoho nezmenily. Teprve

když opadla módní marxistická vlna 60. let a výhradní zamerení
sociologie na ekonomické vztahy se ukázalo jako nedostacující, prišla

Biasova hodina. Zlom nastal v roce 1976, kdy v Nemecku vyšla znovu
jeho práce O civilizacním procesu • a stala se rázem bestselerem. V

roce 1977 dostal Elias Adomovu cenu. Konecne, v jeho 80 letech, se
mu dostalo celoživotního umání. Povzbuzentím napsal v té dobe Elias

více než polovinu svých titulu a stal se jedním z nejumávanejších

svetových sociologu. Knihu "O osamelosti umírajících v našich dnech"
v prekladu Aleny Bláhové pripravuje Nakladatelství Franze Katky v
rámci edice Clovek v zrcadle. Kniha vyjde pocátkem príštího roku.

@I'1AKlADATtL~rVI

FRANZE KAtl\'
PRAHA

NAKLADATELS1Ví FRANZE KAFKY VYDÁVÁ:

Norbet Elias: O osamelosti umírajících v našich dnech

8. 12. pondelí

"Všetko co viem o Stredoeurópanstve", aneb autorské ctení
z dílny spisovatele Pavla Vilikovského.
11. 12. ctvrtek

Koncert Oldricha Janoty.

15. 12. pondelí

Vernisáž knihy Ivana Wernische Cesta do Ašchabadu neboli
Pumpke a dalajlámové (nakJ. Petrov, 1997), za osobní úcasti
autora i nakladatele.

UKÁZKY Z 35. CíSLA REV E PROSTOR, KTE
RÉ JE VE OVÁNO
CESKO-RAKOUSKÝM VZTAHUM:

•• .l:._ ••• -.~.-'.' : •. " i;

3
." ~':

Erhard Rusek, bývalý rakouský vicekanclér, dnes vydavatel mesíc
níku Wiener Joumal:

Mám za to, že budoucnost Evropy nemusí znamenat bezpodmínec
ne honbu za západním, mnohdy prímo americkým modelem.
Máme své vlastní pojetí, které by nemelo být chápáno jako úzce
regionální omezenost, ale jako zcela vlastní mentalita. Je také
duležité obracet se k dlouhodobejším tradicícm, nebot jinak se
propasti v Evrope ješte prohloubí. Práve vytvárení techto svébyt
ných regionálních modelu muže být spolecným cesko-rakouským
úkolem.

Stanislav Komárek: Psychologie mesta
V žádném meste jsem nevidel tak do extrému dovedenou ambiva
lenci ve vztahu k jiným jako práve ve Vídni (v každém vztahu je neco
ambivalence, ale zrídka mívá vetšina lidských vztahu pomer lásky
a nenávisti práve padesát na padesát procent, rakouská nemcina pro
to má pekný výraz: Hassliebe). Slyšet výroky typu "Je to stará svine,
ale vlastne je velmi roztomilý" není vubec výjimkou. S trochou
prehánení si to lze predstavit jako "prátelskou vazbu" ke svému
spolu úredníku, s nímž jsme doživotne prikováni v jedné kancelári 
denne ho zveme na caj, pri nemž s ním s vtíravou prátelskosti
rozprávíme a zároven do nej sypeme trochu ulJ'ejchu (ne moc, aby
nám vydržel), ale zároven jej za zády strašne pomlouváme, ale
onemocní-li v dusledku našich manipulací, ošetrujeme ho, strachu
jeme se o jeho život a vposledku ho horce oplakáváme. Vídenské
lichotky obsahují casto skryté invektivy, agresivní a sžíravý humor
steží hledá neco sobe podobného a není divu, že mesto má druhou
nejvetší sebevražednost v Evrope.

Erwin Ringel: Rakouská duše
Teze první: Rakousko je semeništem neu
róz. (...) Tato nemoc se samozrejme vysky

~ __ ~,';,~~e:.~~..~ST.?~, tuje všude, ale sotva existuje zeme, ve které
by bujela tak jako tady. Aniž bych chtel
snižovat zásluhy Sigmunda Freuda, mys
lím si, že v Rakousku nebylo težké neurózu
objevit, lze dokonce ríci, že se to muselo stát
práve tady, vždyt neuróza tu takrka bije do
ocí a nelze ji dlouho prehlížel.

Z dlouhodobých výzkumu vyplývá, že tri
nejduležitejší cíle pri výchove mladých Ra

kušanu tvorí poslušnost, zdvorilost a šetrnost. Odtud pochází rakous
ká ochota k "pokorné službe", ba dokonce jakási "predbežná posluš
nost", tj. snaha vytušit a vyplnit rozkazy dríve, než byly vysloveny.
Deti jsou tak omezovány, nemohou rozvíjet samostatnou existenci a
stávají se nástroj i, pomocí nichž rodice dosahují svých cílu. (...) Práve
tady oznacil Franz Katka rodicovskou lásku za vypocítavost, práve
zde popsal Franz Innerhofer situaci dítete pojmem nevolnictví.

Neurózy se tedy rodí v detství, láska, se kterou mladý tvor hledá
ochranu velkého, se spojuje s nenávistí, jednota citového života je
narušena, clovek je zmítán koexistencí souhlasu a nesouhlasu.
Tento stav, oznacovaný jako ambivalence, tvorí hruzný prízrak
neurózy.

ž slyším námitku, která zazní vždy, když se pokusím odhalit
pravdu: Ten Ringel zase nehorázne prehání. Jiste, vyrustají i zdravé
deti, bylo by prece strašné, kdyby tomu tak nebylo! Ovšem vetšina
lidí je v rozvoji omezována a výsledkem jsou ztrápení a zkormoucení
jedinci, ktei'"íztrácejí radost ze života.
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! Internetem lze prenášet obraz i zvuk
Ve dnech 19.-21. listopadu probeh

la ve finském meste Turku konfe

rence OECD (Svetová organizace
pro ekonomickou spolupráci a roz- .
voj) na téma "Odstranování bariér
globálního elektronického obcho
du".

Cin to je zajisté záslužný. Podle
odhadu, a to ješte tech strízlivejších,
dosáhne velikost "internetového"
trhu a jeho kupní síla do roku 2000
velikosti trhu v USA. Lidé ochotne
nakupují už dnes, technologie, vcet
ne bezpecnostních, jsou již k dispo
zici. Hlavním problémem je ale ob
last leglslati vní - nákup zboží ci slu
žeb už není omezen hranicemi státu

ani kontinentu. K vyrešení techto
otázek nebo alespon k tomu, aby se
rešit zacaly, by mela tato konferen
ce významnou merou prispel.

Demonstrací možností nových
technologií byl prímý prenos konfe
rence do celého sveta, jak jinak než
prostrednictvím Internetu. Ten byl
realizován prostrednictvím síte E 
net International, nejvetšího pan--
Ad: Na co jsou dnes znalosti a na
co diplomy (NP 6/97)

Ceská elita se bojí konkurence

Ubil se mi clánek Zdenka Pince o ces

kém vysokém školství, ale mám dojem,
že autor na pár duležitých vecí zapo
mnel.

Mezi základní problémy ceských vy
sokých škol patrí nejen momentální ne
dostatek penez, ale hlavne dlouhodobý
nedostatek konkurence. eexistuje žád
né univerzální rešení, ale zapojení sou
kromého sektoru prineslo v mnoha ze
mích velmi presvedcivé výsledky. ikdo
však nemuže cekat od bohatých lidí, že
by okamžite uposlechli dobre mínené
rady a zacali prispívat do skromných
univerzitních rozpoctu. Musí být k tomu
motivováni vyššími danemi z luxusního
zboží stejne jako velkorysejšími dano
vými úlevami u daru do vzdelání a kul
tury.

Z jistých záhadných duvodu dnešní ces
ká politická elita takové rešení odmítá.
Pres svuj proklamovaný liberalismus se
staví neprátelsky ke konceptu širší soute
že idejí, nápadu, metod ve spolecnosti,
jejíž soucástí musí býti soutežní prostredí
v akademické obci. Tuto soutež nelze
omezovat jen na mechanismus komerc
ního trhu. Ceská elita nepodporuje tuto

evropského poskytovatele pripoje
ní.

Prenos probíhal dvema cestami:
jednak velkokapacitní satelitní lin
kou prímo do sídla OECD v Paríži
v kvalite VHS videa, a jednak pro
nejširší svetovou verejnost pres In
ternet prostrednictvím technologie
RealVideo firmy Real etworks. Ta
je v soucasnosti de facto prumyslo
vým standardem pro prenos audio i
video informací nízkokapacitními
linkami po Internetu (video je mož
no v nízké kvalite sledovat i pri pri
pojení pres bežnou telefonní linku).

Signál se pres Internet prenášel
z Finska do Amsterodamu, do hlav
nímu uzlu EUnetu, a byl odtud dis
tribuován do jednotlivých zemí, kde
byly zprovozneny regionální serve
ry. V Cechách tento server, na nemž
je po skoncení konference k dispo
zici záznam jednotlivých príspev
ku, naleznete na adrese
http://www. turku.euneLcz (cen
trální server najdete na adrese http:
//www.turku.eu.net).

soutež, což se dobre ukázalo na prípadu
Stredoevropské univerzity.

Pritom mezi nejduležitejší funkce uni
verzity patrí mezigeneracní reprodukce
politické elity. Z tohoto duvodu také za
kládal své školy negramotný Karel Veli
ký stejne jako Karel IV.Dobrá univerzita
je produktem sebevedomé politické eli
ty. Ceská elita "zlatých šedesátých let"
evidentne mela toto sebevedomí a veno
vala univerzitnímu školství velkou po
zornost. Dnešní elita v tomto pusobí
mnohem rozpacitejším dojmem a inves
tuje radeji do soukromých ci polosouk
romých záležitostí než do dlouhodobých
projektu, na kterých závisí budoucnost
zeme. ejen univerzitám se v Ceské re
publice nedostává náležité podpory, sel
hávají i další duležité spolecenské funk
ce.

Založit spolecnost na jediné myšlence
neomezeného trhu je asi tak smysluplné
jako ji založit na "kolektivizaci a elektri
fikaci". Na rozdíl od Zdenka Pince si ne

myslím, že by situace v ceském vysokém
školství mohla být ješte horší. Sedm let
reforem nevyrešilo otázku financování a
neotevrelo vysoké školy konkurenci. Ani
pravá ani levá cást ceského politické
spektra nevypadá na to, že by tak ucinila
v blízké budoucnosti.

RAYMONO REHNICER, PRAHA
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V Ceské republice prenos zpros
tredkovala ceská pobocka EUnetu
spolecnost Internet CZ-EUnet Cze
chia, za podpory firem Internet ser
vis a Fujitsu. Po celou dobu konfe
rence byl v Kongresovém centru
novinárum i verejnosti k disposici
salónek, kde bylo možno sledovat
prubeh konference na obrazovkách
poCítacU.

Zde také probehla tisková konfe
rence, na které promluvili Michael
Hartman, obchodní a marketingový
reditel Internet CZ - EUnet Cze
chia, Petr Novák, reditel spolecnosti
Internet servis, a Martin Kult, zá
stupce Fujitsu pro Ceskou republi
ku. Konference se tešila znacnému

zájmu novináru jak ze všeobec
ných, tak specializovaných perio
dik.

Tento první experiment ukazuje,
kam se bude vývoj v príštích letech
ubírat. Internet se stane, a v podsta
te již je, komplexním komunikac
ním médiem schopným prenášet
spolecne text, obraz i zvuk. Bližší
informace o konferenci najdete i na
stránkách ové Prítomnosti - http:
/ /www.nova-pritomnost.cz.

Ad: Co ohrožuje otevrenou spo
lecnost (NP 5/97)

Centra nemohou žít na úkor periferií

V clánku Gerge Sorose a v následné dis
kusi renomovaných autoru na stránkách
NP nebyly prímo zmíneny dve klícové
podmínky další existence otevrené a svo
bodné spolecnosti.

Je to požadavek decentralizace státní
moci a s ní související prizpusobení
struktury spolecnosti ekologickým záko
num. Washington, Praha nebo Toklo ne
mají právo nadále "džusovat" regiony
tím, že z nich odsávají kvalitní pracovní
síly i preferované zemedelské výrobky.
Jinými slovy, centra nemohou v otevrené
spolecnosti žít na úkor periférií.

apríklad americký veknov se vylidnil
natolik, že kdyby Spojené státy nemely prí
sun imigranlu z Mexika, nemel by zde kdo
zasít a sklidiL V SA pracují v zemedelství
pouhá 2% obyvatel a z nich jen tretina
hospodarí na svém. Regiony v rozvojových
zemích casto pustoší nadnárodní koncerny
jako Mitsubishi nebo Shell, a to zejména
bezohledným cerpáním prírodních zdroju.
Bez posílení regionu, bez vytvorení samo
správných územních celku zustane spo
lecnost svobodnou jen z menší cásti.
RADOVAN DLUIIÝ-SMITII,

SANTA CRUZ, U.S.A.
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Kavárna A.F.F.A. - vznikla roku 1987 jako casopis studentu pražské Akademie musických
umení. Nyní vychází již sedmým rokem jako nezávislá revue pro kulturu a hledání souvislostí.

Její šesté poprevratové císlo je zamereno na krajinu, cestu, pout, poutníka.
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kracovaly cesko-kladskou hranici. Pl'ed vpádem polské
armády v noci na 21. srpna 1968 bylo nejprve obsazeno
naše pohranicní oddelení Verejnébezpecnosti.Poláci užili
jednoduché lsti: šli se zeptat na údajný ilegální prechod
hranic a najednou prekvapené Cechy zatkli.

Stroužné bývalo kdysi protestantskou vesnicí, která byla
v Cechách svého casu velmi populární, nebot zde kvetlo
ceské národní obrození. Tím více mne zklamalo, když
jsem nedávno cetl, že v roce 1932 zde volilo NSDAP 55 %

volicu! Kousek nad Stroužným je osada Bukovina, která
leží už skoro pod vrcholem Boru, o nemž píše Jirásek ve
Starých povestech ceských. Podél úbocí Boru lze tento
táhlý kopec (913 m n. m.) objet smerem k další známé
hore Hejšovina (919 m n. m.). Jsme už na území národ
ního parku Stolová Hora, který vznikl v roce 1993 a jenž
navazuje na naši chránenou krajinnou oblast Broumov
sko vyhlášenou v roce 1991.

Sedlem mezi Hejšovinou a Borem mužeme sjetMachov
skou cestou pres nekdejší ceský Nouzín zpátky do Cech.
Budeme vlastne kopírovat cestu, kterou ve Velkédoktorské
pohádce Karla Capka bežel kouzelnický pomocník Vin
cek. Na Hejšovinu musel privolat ke kouzelníku Magiá
šovi hronovského doktora. Na kole jsme dnes v Hronove
za chvilku a výlet máme za sebou.

V jednom místním casopise z doby první republiky je
zaznamenána úsmevná vzpomínka na první návštevu T.
G. Masaryka v našem kraji z roku 1901. Jakjinak, místní
Masarykovi prátelé vzali hosta také za hranice a samo
zrejme mu pritom zanícene lícili zdejší historii. Masaryk
ovšem mlcel, a tak když spolecne dorazili do Stroužného,
zeptali se ho pruvodci, není-li mu nevolno, když je tak
zamyšlený. "Ne, nic mi není, jen jsem si zrekapituloval
dejiny Cech od Marie Terezie," odpovedel Masaryk.

Takže, chcete-li si zrekapitulovat naše dejiny, pl'ijedte
také!
Zdraví Vás
ctenár Nové Prítomnosti
Martin Plšek

Vážená redakce,

posílám Vám pozdrav z
J([adského pomezí. Naše
mu kraji se ríká spíše Ná
chodsko nebo Jiráskuv
kraj, ale v dobe první re
publiky se casto užívalo
práve pojmenování Klad
ské pomezí. Upomíná na
Kladsko, území za státní
hranicí, které kdysi prus
ký král Bedrich Veliký od
trhl od Ceského králov
ství, a které se pak po roce "
1945 ocitlo v Polsku. Až
do té doby žili na obou
stranách hranice Ceši. Ti
kladští ale museli po válce
pryc (bylo jich ne7wlik ti
síc), nekterí jen pres hrani
cí k nám, jiní do Nemecka,
které muselo ustoupit za

Odru a isu. Kladsko KI d k' ,osídlili Poláci, sami nuce- a s e pOmeZl
ní vyklidit Stalinovi vý-
chodní Polsko.

Príhranicní kraj mohl ožít až po roce 1989. Nešlo to o
prekot, presto se dnes prostupnost hranice postupne vrací.
Koncem lonského roku vznikl, myslím, že hlavne díky
Polákum, dokonce euroregion Glacensis,který má zastre
šovat príhranicní spolupráci podél celécesko-kladské hra
nice. Vzpomínám si, jakou prízen venovala Prítomnost
pocátkem devadesátých let vznikajícímu chebskému eu
roregionu Egrensis. Tehdy mi pris70 zcela logické, aby
obdobná iniciativa vznikla i na Kladském pomezí. Náš
euroregion ovšem zatím príliš velké nadšení neprovází a
cetljsem napríklad, že název Glacensispatrí spíše nekam
na Antarktidu.

At tak ci tak, letos se konecne otevrely nové turistické
prechody, které umožnují projíždky a procházky, o nichž
se dríve dalo pouze císt. Navštívit se tak snadno dají i ty
kladské vesnice, kde se skutecne kdysi mluvilo cesky. Jed
nu takovou trasu po nekdejším ceském J([adsku bych Vám
rád strucne popsal.

ejlépe se pro ni hodí bicykl, nebot merí asi 40 km.
Vyjedeme z Hronova smerem na Náchod, ale prejet hra
nicí mužeme už v Malé Cermné, která je vlastne soucástí
llronova. Vyhneme se tak preplnenému hranicnímu pre
chodu v Belovsi, nebot do Kladska sejezdí z celých Cech
predevším na nákupy (pokud tam nenakoupíte prímo za
koruny, snadno lze menit v kursu 10 korun = 1zlotý).

Za hranicí v Malé Cermné se mužeme podívat do blízké
Chudoby (názvem se nenechte mýlit, jde vlastne o známé
polské lázne Kudowa Zdroj), anebo rovnou projedeme
polskou vesnicí Cermná, kde ješte pocátkem století údajne
žilo 99 % Cechu. Je ovšem s podivem, že se v roce 1919
žádný z nich nepripojil k akci za pripojení Kladska ci
jeho cásti k nove vzniklému Ceskoslovensku.

Z Cermné se cesta pomalu klikatí do kopce kolem
Certovy skály- dejištenekterých povestí kladských Cechu,
které sbíraliJ. Š. Kubín aJ. Jech - do Stroužného. Protože
budeme míjet polská kasárna, nedá mi to a musím pri
všech sympatiích k Polákum pripomenout, že polská ar
máda byla poslední z tech, které v dejinách násilne pre-
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Veselí nad Moravou Rychlík
Bretislav 10/97
Jankov Fertek Tomáš 11/97

Kladské pomezí Plšek Martin l2/97

Tématické celky

Ceši a Nemci po Deklaraci 1/97
Holocaust tehdy a dnes 2/97
G.Soros: Co ohrožuje otevrenou
spolecnost 3/97
Alternativy transformace 4/97
Naše podivná krize 5/97
Kudy do Evropy? 6/97
Ušlá pnutá privatizace 7/97
Planeta nesmelých drzounú
- mladí Ceši 8/97
Jak bude vládnout Ceská sociální
demokracie 9/97

Lidská práva opravdu pro všechny? 10/97
Komu patN Praha 11/97
Rozhoupaná pevnina - Naši Romové
a naši gádžové l2/97



ANTIGONE KEFALASOVÁ

Stárnutí

Stárneme
spolu s kvetinárkami

z Martinského námestí.

Tahle každodennost - to jediné, co máme
tahle každodennost - jaké štestí

tahle každodennost
v myšlenkách na prátele, kterí odcházejí

proti své vuli,
kterí se vzchopí u príležitosti

své nemoci, své smrti,
a postaví se jí.

Smrti, která prichází
uprostred téhle každodennosti

sladce, nepostrehnutelne ve svetle.

Stárneme v techhle ulicích
shromaždujeme znalosti

které nechceme ani nemužeme použít
bezcenné znalosti

donekonecna omílané.
Tytéž popelavé tváre

tentýž strach
tytéž hlasy, které si po telefonu

povídají o polévkách
v téhle každodennosti, která se dál

odvíjí v naší neprítomnosti.

Antigone I(qalasová (1935), pochází z recké komunity v Rumunsku,
žije v australském Sydney. Z anglického originálu pf'eloi,ila Alexandra Bi1chlerová.


