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1.1. Vesvém novorocním projevu vyzval Václav Havel obcany, aby se nesmirovali s politickými šarvátkami, bankovními krachy, majetkovými spekulacemi a krádežemi jako s necím, co musí být.
2.1. Ministerstvo financí se snažilo udržet rozpocet v mírném prebytku tím, že na poslední
chvíli prodalo pokladnicni poukázky v hodnote 3 mld. korun. Rozpocet nakonec skoncil deficitem 1,5 mld. korun, další 2,9 mld. si ministerstvo vypujcilo z duchodového úctu .• Podle výzkumu verejného mineni by se vstupem
do NATO souhlasilo jen 51% obyvatel CR,což
je po Slovensku nejméne ze všech stredoevropskýchzemí.
5. I. Novou ministryni spravedlnosti se stane
Vlasta Parkánová (ODA).• Prezident Miloševic cástecne uznal vítezství opozice v komunálních volbách v Srbsku .• VSarajevu se poprvé od zárijových voleb sešel celobosenský
parlament.
4.1. Václav Havel se oženil s hereckou Dagmar Veškrnovou .• Novým velvyslancem CR
v USA se stane dosavadní námestek ministra
zahranicí Alexandr Vondra.
5.1. Belehradští ridici zablokovali v rámci
opozicní akce Šnek svými vozidly centrum
mesta.
6.1. Ministra zemedelství Josefa Luxe ohrožoval muž ozbrojený nožem a sprejem s nervovým plynem.
7.1. Slova Václava Havla, že by si lékari meli
mezi sebou rozebrat príciny jeho pooperacních
komplikací, vyvolala nesouhlasnou reakci
mezi cleny operacniho týmu dr. Pafka.
8.1. Podle neoficiálních zpráv dosáhla lonská
inflace 8,6 %.• Prezident Jelcin byl hospitalizován se zápalem plic.• Jihokorejští zamestnanci protestovali v centru Soulu proti okleš(ování odborových svobod.
9.1. Premiéri CR a Polska Klaus a Cimoszewicz se dohodli na spolecných krocích obou
zemi pri vstupu do NATO.
10.1. Ve Španelském sále Pražského hradu
probehly oslavy 20. výrocí Charty 77.• Podle
prezidenta Havla jsou v naší zemi stále porušována lidská práva.
11.1. Predseda rozpoctového výboru Josef
Wagner, vyloucený z CSSD,byl teplickou organizací prijat zpet.
12.1. Desítky tisíc lidí požadovaly pred chrámem Alexandra Nevského v Sofii predcasné
volby v Bulharsku.
15.1. Rusko odpoví na rozšírení lATOna východ pripojením Beloruska. Jelcin vyzval beloruského prezidenta Lukašenka, aby o tom
usporádal referendum.
14.1. V letošním roce mají ceny elektriny a
tepla zdražit asi o tretinu, v príštím roce kvuli
zvýšení sazby dane také .• Po dvou mesících
protestu uznaly srbské úrady vítezství opozice ve volbách v nekterých srbských mestech
vcetne Belehradu.
15.1. Benjamin Netanjahu a Jasir Arafat podepsali dohodu o stažení izraelských vojsk z
Hebronu.
16.1. Následkem teplotní inverze pokryl Prahu, severni a západní Cechy dusivý smog .•
Izraelský parlament Kneset schváW dohodu o
Hebronu.

17.1. Ceské dráhy propustí do roku 2000 nejméne patnáct tisíc zamestnancu .• Predseda
vlády Václav Klaus a predseda Senátu Petr Pithart jednali o spolupráci obou institucí.
18.1. Rakouský kanclér Franz Vranitzki rezignoval na svou funkci. Nahradí ho dosavadní
ministr financí Viktor Klima.
19.1. Václav Havel prozkoumal tajné dokumenty Miloše Zemana, které mají prokázat
systematické sledování opozicnich politiku
tajnou službou. Prezident oznacil nekteré dokumenty za velmi zajímavé, celkove však považuje Zemanova slova za nadnesená.
20.1. Bili Clinton byl podruhé inaugurován
prezidentem Spojených státu.• Islámští extrémisté zabili v alžírské vesnici Slimání 48 lidí.
2 I. 1. Helmut Kohl a Václav Klaus v Praze podepsali text cesko-nemecké deklarace. Kanclér považuje nároky sudetských Nemcu z hledlska nemeckého právního rádu za otevrená.
Miroslav Sládek usporádal demonstraci proti
podpisu Deklarace .• Policie se neúspešne pokusila zatknout republikána Votavu na pude
parlamentního klubu SPR-RSC.
22.1. Poslanci ruské státni Dumy se neúspešne pokusili odvolat nemocného prezidenta Jelcina.
25.1. Nekteré velké nemocnice nemají peníze ani na nákup základních léku .• Vevýchodopolském meste Belzec, kde nacisté zavraždili 600 tisíc Židu, vybudují Poláci a Americané spolecne památník obetem holocaustu .•
V Cecensku vrcholí predvolební kampan.
24.1. Parlamentni komise pro kontrolu BIS
nepotvrdila po prostudování "Zemanových
materiálu" nezákonné propojení BIS a ministerstva vnitra. Mezi materiály se vyskytují také
falza.
25.1. Místopredsedkyne CSSD Petra Buzková zabránila odvolání svého kolegy Karla Machovce z funkce místopredsedy so·any.• Srážky s policií provázely masové demonstrace v
Tirane a dalších albánských mestech za odstoupení pravícové vlády.
26.1. V cecenských prezidentských volbách
zvítezil dosavadní premiér Aslam Maschadov.
Za svuj nejvetší úkol považuje dosažení nezávislosti a mezinárodního uznání Cecenska .•
Ceské dráhy uzavrely jindrichohradeckou
úzkokolejku, jedinou v zemi.
27.1. Miloš Zeman se pokouší dojednávat ve
Spolkovém parlamentu v Bonnu schválení
Deklarace s uvozujícím textem .• Mestský
soud v Belehrade neuznal vítezství opozice v
srbském hlavním meste.
28.1. Vedvou pražských nemocnicích byl vyhlášen výjimecný stav .• Školské odbory zahájily retezovou stávku za splnení svých mzdových požadavku .• Nekolik bývalých jihoafrických policistu se doznalo k vražde bojovníka proti apartheidu Steva Bika.
29. 1. Imunitní výbor Senátu overuje, zda Jan
Koukal muže zároven vykonávat senátorský
mandát a funkci pražského primátora.
50.1. Spolkový snem schválil cesko-nemeckou deklaraci bez uvozující preambule, kterou
navrhli poslanci za SPD.• Albánské opozicní
strany se spojilyv koalici Fórum za demokracií, aby dosáhly odvoláni pravícové vlády .•
Policistum se napodruhé podarilo zatknout republikána Votavu.
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Proc je tu s námi církev
Témer patnáct set let evropských dejin provázel složitý vztah katolické církve a státu, vztah konfliktu i spolupráce.
Tento vztah se zjednodušuje, pokud se z Evropy podíváme na východ i na západ. Napríklad Spojené státy s jejich
ústavnÍmÍ princípy založili Evropané ruzné víry, kterí za oceánem hledali práve neomezenou náboženskou svobodu potrebnou pro spásu jejich duší. V jejich Novém svete se církve staly vítaným partnerem pri poskytování této
spásy. Na východ od Evropy církev jako entita postupne mízí a je nahrazena laickým mnišstVÍm. Pokud má vztah
církve a státu na východ a na západ od Evropy neco spolecného, pak je to snášenlivost Oproti ní stojí bour1ivá evropská tradíce.
Kres(anství je intimne spjato i s vývojem evropské civílizace od renesance do doby osvícenství. Prestože evropský humanismus a koncept práv jednollivcu neuslále narážel na konzervatismus církve, i on puvodne vyrostl
ze seminek zasazených krestanskou tradící.
Dnešní moderní Evropané vetšinou nejellŽe nechodí'na bohoslužby, ale ani nevyznávají katolické ucení. Ceská republika není výjimkou. Koreny našeho volného vztahu k víre odkazují k Masarykove tezi o "náboženství bez dogmat, kneží a zázraku", která podporovala moderní krestanský humanismus. Byly to í urcité vlivy habsburské ríše, které mely neprímo vliv na naši sekularizaci. Stopy vedou
až k protipapežské nálade husitu a k protestanlské reformaci. V Ceské republice zakorenil ateismus mnohem dríve, než ho bolševici
ješte posílili.
Nicméne, komunismus mel výrazne negativní vliv na víru. V roce 1946 podle ceskoslovenských statistik 64 % obcanu verilo v Boha.
V roce 1989, tesne pred revolucí, to bylo 16 %. V roce 1990 se tento trend zmenil a v roce 1994 se 24 % obyvatel proWásilo za verící.
Tohoto údaje bychom si meli všimnout
áboženství se opet vrací do naší spolecnosti, ale jak mnoho ci jak silne, to se ješte ukáže.
A kdo bude mít rozhodující slovo? Katolická církev sama. Nikdo si toho zatím príliš nevšímá - nejméne církevní zástupci samí.
Dosavadní publicita, kterou si církev vysloužila, se tocila prevážne okolo restituce církevního majetku. Tato nekonecná debata, do
které patrí napríklad proslulý spor voršilek s Národním dívadlem, vyvrcholila prípadem svatovílské katedrály. Stát už už byl ochoten k
ústupkum - a kardinál Vlk se vzdal nároku. Uklidnení kupodivu nenastalo, vše spíše potvrdilo v cásti verejnosti predstavu, že pro církev je nejduležitejší, aby její majetek nebyl ztrátový.
V roce 1991 Václav Havel prohlásil, že "...právo na svobodu dal lidstvu Stvoritel. Clovek si muže uvedomít svou svobodu jen tehdy,
když nezapomíná, kdo mu ji dal". Kardinál Vlk v clánku "Stát, pravda a láska" (Nová Prítomnost 6/95) použil slovo Buh pouze jednou,
a to ješte jen okrajove. Ve stejném clánku píše kardinál, že "stát je tu k tomu, aby vytvárel nejlepší podmínky pro celistvý, integrální
rozvoj cloveka - tedy podmínky nejen pro rozvoj jeho materiálních, hospodárských zájmu, ale také .. a to predevším - pro rozvoj jeho
osobnosti, jeho bytostného urcení". Na co tu tedy máme církev?
Každý národ, každá kullura musí sama rozhodnout, jakou roli a jaký vliv v ní bude mít náboženství. V Ceské republice nastal nyní
pro církev rozhodující moment Zatím se ona nemuže rozhodnout ani o vlastní budoucnosti, ani o svém
MARTIN
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podílu na budoucnosti naší spolecnosti v dalším tisíciletí. Zda církev najde sílu, aby prestala s majetkovým
úctováním a vydala se ven ze svých zazdených klášteru a moWa tak být mezi námí pri naší ceste sebeobnovení, to se teprve ukáže. Pokud tak církev uciní, najde i sama sebe.

Milí ctenári,

pozornejší z Vás si už možná všiml, že redakce ové Prítomnosti prochází urcitými
zmenami. Petr Pithart se stal senátorem a
vzápetí predsedou Senátu, redakce i redakcní rada se cástecne obmenily a ješte obmení,
stehovab jsme se o tri patra výše a máme
nový telefon (viz tiráž) a také snad elegantnejší obálku.
Martin Stránský požádal novopeceného
predsedu Senátu o nekolik prvních postrehu,
o jeho názor na vedeni Senátu, a položil mu
i nekobk osobnejších otázek.
Co hodláte prinést Senátu Vy osobne?
Nejsem clenem iádné strany. Jako predseda
Senátu chci být zcela objektivní, absolutne nestranný. Vše konzultuji spredstaviteli ostatních
politíckých stran a snaiím se, aby oni i mezi
sebou neustále komunikovali -ješte pred moiným stretem Je strašne duleiité, aby všichni se
všemi stále mluvili.
Myslím, ie ceská politická kultura tohle zatím postrádá. Lidé jsou príliš determinováni
svou stranickou príslušností. Mým úkolem
bude dbát o politickou kulturu jednání, o úroven argumentace, o všeobecnou zdvorilost a
slušnost, která vubec neni samozrejmá v poslanecké snemovne. Máme napr. jen dva komu-

nisty a iádné republikány, a to je naše velká
výhoda. Se svými predstavami ted ustupuji ponekud do pozadi.
Jste behem velice krátké doby opet
v dominantní politické funkci. Které chyby nechcete opakovat?
To je dobrá otázka. I já patril mezi ty, kterí
zprvu neumeli vycházet s médii, s novinári.
Také já jsem je opravoval, napomínal, vytýkal
jsem jim ruzné -z mého hlediska - chyby. Toje
nesmysl. Celá ta, jak kdysi dávno rikával pan
prezident, "smecka novináru", neboli celá ta
mediální iféra, je vlastne jakási desantni jednotka verejnéhomínení, kteráje nasazena mezi
nás. Jsem pevne rozhodnut ut nikdy nevinit novináre, ie neco popletli nebo zkazili. Chyba je
vidy moje, mel jsem to ríci tak, aby se to nedalo prekroutit. To je proste iivel, který musime
mezi sebepustit. Onijsou opravdu hlídaci psi
demokracie, já je zbytecne dráidil.
Jakou vlastnost naopak považujete pro
vedení Senátu za nejlepší?
Za vhodnou vlastnost pokládám schopnost
naslouchat: kdy[ poslouchám, tak skutecne
poslouchám, a kdyi nekomu odpovidám, tak
odpovídám na to, co rekl, a nechápu to jako
príleiitost spustit svuj monolog. Umím rozmlouvat, dialog je moje silná stránka.
Tolik Petr Pithart

1

V dnešním císle se vracíme k nekolika tradicním tématum Nové Prítomnosti - doufáme, že vždy jinak a vždy s durazem na dnešní perspektivu. Jisté veci je proste treba znovu a znovu pripominat, prinejmenším potud,
pokud jsou ve verejnosti palmy tendence vyhýbat se problému. V tom ostatne býváme my
Ceši mistry: "Cikánská otázka" zacala nabírat dramatických rozmeru již v dobách, kdy
žádní Romové oficiálne neexistovali; nemáme Nemce, nemeckou otázku však jako Brno;
trauma z osudu ceských Židu zustává nekam
vytesneno. Nemáme už ani Slováky - a vztahy s nejbližším sousedem jsou všechno, jenom ne normální. Budeme-li se vracet, neznamená to, že máme nouzi o témata nová.
Pokud dostaneme ješte další návrhy od Vás,
tím lépe. V nejbližších císlech se chceme venovat i námetum zdánlive všedním, víme, jakou váhu mohou získat a jak rycWe: školství,
zdravotnictví, ekologická politika, hospodár. ství (treba inflace). Nechceme psát jen pro ty,
kterí už stejne všechno vedí líp, a zustaneme-li s Vaší pomoci kritictí, tak ne nutne politicky polemictí. A ani snad nemusíme opakovat, jakou radost nám udeláte, když si Novou Prítomnost predplatíte.
Vaše redakce
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Kancléruv pražský
porcelán
Ješté neoschly ani podpisy pod cesko-némeckou deklarací a už panika v Cechách. Némecký kanclér nonšalantné
prohlásil, že majetkové požadavky vyhnancu jsou dále otevrené.
Ten drcený politický porcelán byl slyšet hodné daleko. Ne že by Helmut Kohl
rekl néco nového. Ani nepravdu nerekl.
Jen to, co rekl, rekl zbytecné, na nepravém místé a v mimorádné nepravou
dobu. Slavnostní chvíle položení poslední cihly do stavby bonnské východní
politiky, zapocaté kdysi kanclérem
Brandtem, tak dostala podivný šmak.
Kdo si dnes u nás vzpomene, že ani
sociálné demokratický kanclér Brandt
majetkové nároky vyhnancu nikdy nezpochybnoval? A ví nékdo, proc? Té drtivé vétšiné našich novináru a politiku,
která by si odpovédí marné lámala hlavu, napovézme: z podobných duvodu,
proc se ceská strana nemuže vzdát tzv.
Benešových dekretu.
Cesko-némecká deklarace valnou cást
ceského politického spektra zaskocila.
Není divu. Vždy( na néjakou aktivní ceskou politiku vuci Némecku nejsme vubec zvyklí. Nehledé na "Dienstbierovu"
smlouvu je to naše vubec první dusažnéjší aktivita na tomto poli od vzniku
SRN. Je to trapné, ale je to tak: nemalá
cást ceské spolecnosti je zklamána, že z
Deklarace není zrejmé, kdo ji vyjednával, totiž vítéz s poraženým. Tím vítézem jsme samozrejmé méli být my, poraženým Némecko. Padesátiletá izolace
od normálního svéta stále ješté nese dividendy. A když do toho zaskrípél kancléruv porcelán, spustila se retézová reakce. Odpurci Deklarace nabrali druhý dech, konjukturální politici zavétrili a zdá se,že do jisté míry znejistél i níinistr zahranicí Zieleniec. Prikývl totiž
Miloši Zemanovi na jeho "dodatkové"
aktivity.
Pršet z toho samozrejmé nebude. Pro
sociálné demokratického mága je tu jen
vítaná príležitost k dustojnému ústupovému boji. Musí prece udélat pár klicek,
aby si radikální cást jeho volicstva nemyslela, že jen tak beze všeho zrazuje
"národní zájem". Komunistictí a republikánští volici, na které má políceno, by
si to mohli pamatovat. Odmítnout Deklaraci si však dovolit nemuže. Téžko by
to vysvétloval Socialistické internacionále a zejména partnerské némecké strané. Takže jeho pout do Némec mužeme
chápat jako soucást plavby mezi Scyllou a Charybdou.
Za kratického pobytu v Praze kanclér Kohl rozšlápl toho porcelánu ovšem
víc. Navštívit Lidice a pokleknout tam
pred krížem, ucinil by pro urovnání némecko-ceských vztahu hodné. Nena_______________

Pevnost na kopci
Upadne Charta 77 v zapomnení, nebo zustane
trvalou pripomínkou mravní vzpoury?

Jan Urban
v
SampanSké
byla vlídná, nestálo
prátelskázaamoc.
trochuNálada
vzrušená. Místo absurdní. Na pozvání prezidenta Václava Havla se na Pražském
hrade sešly stovky jeho bývalých disidentských prátel a kolegu, aby pripomnely dvacáté výrocí Charty 77.
Ve Španelském sále se v dobách disentu scházel ÚV KSC. Dnes se dost
casto pronajímá velkým zahranicním
firmám na recepce. Tentokrát se dlouhovlasí beatnici volne míchali s bývalými i dnešními politiky. Delníci si
stejne volne tykali s ministry. Skoro
nikdo nevzpomínal. Prišlo pres tisíc
lidí, ale disidenti tu nebyli všichni. Nekteré nepozvala zvláštní proverková
komise, protože aktivne spolupracovali se Státní bezpecnosti. Prý jich bylo
"méne než dvacet". Jiným to nestálo
za to a další se trochu urazili, když organizátori trochu neštastne tvrdili, že
"se tam všichni nevejdou". Václav Havel také chybel a vetšina jeho bývalých
prátel príliš neverila, že zdravotní stav
by byl jediným duvodem. Organizátori
pustili shromáždeným z pásku jeho
zdravici. Znela víc jako omluva a státníkovy fotografie, promítané po dobu
projevu na velké plátno, u mnohých
vzbuzovaly usmev. Bylo tu od každého neco: prátelství, drby, hudba, projevy, alkohol - ale hlavne ten nádherný kafkoidní nádech setkání po letech
- na Zámku.

Minulost do popelnic
Ceskoslovenské disidentské minihnuti už po Ludvíku Vaculíkovi nikdy nikdo lépe nepopíše: "Charta 77 byla
vzpourou charakteru, ne politických
presvedcení." Jeho rozhovor vyšel pocátkem roku 1990 v jednom z prvních
bulvárních magazínu, poblíž fotografií prsatých blondýn a levných horo-

°

skopu.
sedm let pozdeji se už ani
bulvární plátky príliš nezajímají o
štavnaté historky ruzných kontroverzních osobností jediného otevreného
2

protivládního vystoupení posledních
dvaceti let komunistického Ceskoslovenska.
Sedm polistopadových let by na debatu o tom, co komunismus udelal lidem a co lidé udelali komunismu,
melo stacit. Namísto toho ceská, stále
ješte neúplne postkomunistická vetšina usilovne macká myši u svých pocítacu ve snaze zbavit se celého souboru MINULOST pouhým posunutím
na symbol POPELNICE. Pro nové Cechy se už stalo známkou špatného vychování mluvit o "tech casech". Vetšina dnešní politické a ekonomické elity predstírá, že se narodila teprve v listopadu 1989. Minulost se stala pružným mýtem, prevypráveným a prestaveným pokaždé, když by se to mohlo
hodit do aktuální politické bitky. Mezitím, samozrejme, dorostla nová generace, která ví jenom velmi málo
- o nepoužitelném case života svých rodicu. Hladová na své místo v dnešku
a v budoucnosti - neptá se na nic.
Není to neobvyklé. Mnoho evropských národu potrebovalo po válce
celou generaci, než zacaly vážne hovorit o vlastní kolaboraci s nacistickou
okupací. Historik by pripomnel, že totéž se v ceských zemích stalo i po pádu
Rakouska-Uherska a vlastne po každé zmene režimu. Hlasité oslavy vítezství a novorežimní politika pokaždé
utišily otázky po tom, jak že si Ceši
vedli v predcházející težké dobe. Ticho brzy zahalilo protižidovské pogromy na konci první svetové války i vyhnání více než trí milionu ceských
Nemcu po roce 1945.
Je smutnou tradicí ceského politického eskapismu, že jsou to vždycky
bud mystické síly "Historie" nebo všemocní "Oni", na koho muže bezmocná a vždy nevinná obet svést svoji nehybnost nebo kolaboraci. Deset milionu Cechu je v tomto ohledu asi nejvetším národem na svete, který se považuje za malý a bezmocný.
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Blázni, levicáci, spiklenci
Vaculíkova poznámka proto znovu
vznáší ono zneklidnující pripomenutí osobní dustojnosti a zodpovednosti.
Pouhý fakt existence pouze nekolikasethlavé disidentské komunity v mnohamilionové mlcící vetšine dodnes
formuluje problém: "Proc jsem mlcel
anebo dokonce aktivne kolaboroval,
když nakonec bylo možné tak rychle
a jednoduše vyhrát?" Myslitelné odpovedi se budou blížit nekteré ze trí verzí otevreného odmítnutí disentu:
Miroslav Macek, jeden z autoru
agresivne pravicového slovníku z pocátku ODS, se nikdy netajil svojí drívejší aktivitou v mládežnickém SSM.
Po roce 1990 verejne popsal bývalé
disidenty jako psychologicky nestabilní nebo dokonce nemocné jedince.
Podle jeho klinického hodnocení bylo
normální a bezpecné neriskovat konfrontaci s režimem a radeji "hrát hru"
podvudku a kolaborace. Pravicove se
vymezující komentátor Mladé fronty
Dnes Martin Weiss také spekuluje
o predpokladech "urcitého temperamentu", který z nekterých jedincu delá
v každé dobe "aktivisty". Na druhé
strane je Miroslav Sládek, považující
sebe sama za jediný pravý pravicový
hlas. Dríve malý mocichtivý úredník
v nomenklaturou ostre kontrolované
komunistické cenzure dnes tvrdí, že
"Systém" se dal rozložit jedine zevnitr.
Disidentské skupiny byly podle nej
stejne príliš levicové a proto nehodné
zájmu. Tretí zpusob, jak odmítnout
Vaculíkuv výrok, je snaha popsat
všechny disidentské pokusy jako akce
rízené Státní bezpecností a chaotickou
"Sametovou revoluci" jako další spiknutí KGB-StB-Ch77.
Všechny tri reakce propoj uje vnímání komunistického režimu jako "príliš silného, než aby se proti nemu dalo
neco delat", a víra v to, že "politika" je
jediný zpusob, jak se spolecensky definovat.

Politikem proti své vuli
Ve skutecnosti byly motivy naprosté
vetšiny lidí, kterí prekrocili "na druhou stranu barikády", velmi nepolitické. Bylo to casto jen osobní zoufalství
z prožitku studu. Tvárí v tvár státnímu soustrojí, které je založeno na donucování obcanu oslavovat lež a zlocin, už proste nekterí VÍc nesnesli. Ne-

lhat sám sobe a bránit se není politický cíl, a jenom hloupá a agresivní reakce vedení KSC prid~la lidskoprávním argumentum
disentu politický
podtón a postupne z nekterých disidentu vychovala stÍnové politiky.
V sedmdesátých letech už byla spolecnost natolik vycvicená, že umela na
objednávku vysypat tuny rezolucí pro
cokoliv nebo proti cemukoliv. Velmi
jasne však pocitovala a pocituje dodnes, že pokud nekdo zacal atakovat
"Systém" z hlediska mravnosti, ukazoval tím i na nemravnost a spoluvinu mlcících. Strach muže být vysvetlením, pokud se k nemu aspon pozdeji priznáme. Dnes se však musí zdát,
že komunistický režim se u nás po ctyricet let držel u moci díky deseti milionum presvedcených celoživotních
antikomunistu.
Melo by být dodáno, že i ten skrovný ceskoslovenský disent vznikl až po
helsinské Konferenci o bezpecnosti
a spolupráci v Evrope, usporádané
v roce 1975, a že ne všichni protivládne smýšlející lidé meli chut pripojit se
práve k nemu. Platí to predevším pro
vetšinu z približne dvouset tisíc politických veznu z padesátých let. Jejich
váhání melo dva vzájemne se posilující duvody: jednak meli pocit, že už
beztak zaplatili až príliš vysokou cenu,
a jednak nebyli ochotni riskovat zno-vu v prostredí, do kterého, krome jiných, patrili i bývalí komunisté, vyloucení ze strany po roce 1968. Mnozí
z odvážných demokraticky orientovaných disidentu sedmdesátých a osmdesátých let byli v mládí opravdu nadšenými komunistickými funkcionári,
a to v dobe, kdy desítky tisíc jejich
"trídních neprátel" byly posílány do
vezení a desítky na popravište.
Druhou skupinou, která se nezapojila do otevreného hádání s mocí, bylo
pulmilionu bývalých straníku vyloucených z KSC na pocátku sedmdesátých let Jejich zdrženlivost byla prekvapivejší. I pro ne prece, jako pro
ostatní kritiky disentu, platí, co už pred
lety za Jazzovou sekci napsal Karel
Srp: "Nikdo nemusel jít do jednoho
houfu. Vedle nás bylo místa dost."
V této atmosfére, kdy se psychické
znecitlivení stalo soucástí národní kultury, prežil ceskoslovenský disent až
do konce jen s omezeným poctem aktivistu a s programem pouhé sebeobrany. Nebyl schopen vy~ str. 4
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padlo ho to? Neradili mu to? Nechtél?
Napravit se to dá už sotva, Pro svatého
Vojtecha našel ocenujie[ slova i cas. Pro
Jana Husa ne. V Cechách, a práve v Cechách se to registruje a verejnost to v povedomi pripsala kancléri na konto do
rubriky má dáti, nedal! Dá se dokonce
rlci, že tento porcelán, kanclérem rozšlápnutý, je daleko cennejši než onen
majetkový. Kdo totiž Deklaraci cetl
opravdu pozorné, ten vi, jak to s temi
nároky je.
(jih)

My žijeIne v Praze, to je

tam,
kde když už se žvani, tak porádne. Najednou tu máme milion odborniku na
lécbu prezidenta a stejne tolik snatecných poradcu, nemluve o znalcich nemecké otázky. Mediálni experti se mohou uschuzovat o novinárské etice a o
právu politiku na soukromi. Ješte že
predválecná Prltomnost ukazuje, že ani
tehdy nebylo jinak.
Samý expert, a pritóm brbláme, že zas
"nejsou lidi". Ano, stýskáme si, že máme
málo pohotových a odvážných žurnalistu, málo moudrých a spravedlivých
soudcu, málo zkušených hradnich protokoláru. Nekdy se zdá, že celý náš stát
je pridušen, zjevne trpi poruchami koordinace, kláti se jako sedmileté dite
náhle prerostlé do dospélého téla. Jakpak to asi vypadalo v roce 1925?
Když už jsme se do toho vlastniho státu pustili, tak asi nezbývá, než ho s odpuštenim budovat. My žijeme v Praze,
to je tam, kde se na tradice a na výroci
nikdy moc nedá. Výroci Charty jako by
do neceho neprljemného dloublo. Profesor Hejdánek v kapli Betlémské Patockovými slovy pripomnél, že "ceskou inteligenci je treba znovu a znovu privádet zpet k pokore a skromnosti a pripominat ji, že existuje neco jako svedomití.
Jiiclav Havel ve své zdravici chartistum
konstatova~ že i u nás jsou dnes porušována lidská práva. A když pred casem
ministr vnitra spolu s ministrem spravedlnosti pripustili, že dnešni stav justice umožnuje, aby byl zatcen, obvinen
a ve vazbe léta držen zcela nevinný élovek, zmocni se nás chmury.
Dnes jsme od zrodu Charty vzdáleni
stejné,jako jsme byli v roce 1968 od roku
1948,nebo v roce 1938 od roku 1918/ Pokud se tehdy v sedmdesátém sedmém
kdo z nás pta~ co asi bude za dvacet let,
bylo to, jako když dnes hádáme, jaký
bude rok 2017/ Václavu Havlovi bylo
pred dvaceti lety pouhých ctyricet. Samozrejme že nás dnes bere cert, když vidime, jak zpupne si nékterl mocni zase
pocinaji, jakými nehoráznými privilegii se vybavuji nékterl státni úrednici,
aniž by jakkoli zlepšili své služby.
"My žijeme v Praze, to je tam, kde se
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jednou zjeví duch sám," zpívali veštecky ješte pred Chartou Plastíc People, a
zopakovali si to po letech 10. ledna na
Prazském hrade. moucek polských prátel tam trochu posmutnel: "No vidíte,
zase se ukázalo, proc se s vámi nemužeme opravdu sblížit: my nemáme ani
Plastic People, ani Spanélský sál."
Správne rozpoznali, že mezi temi duchy, kterí se nad Prahou obcas zjevuj~
je velevýznamný duch ironíe, té, která v
nestreženém okamžiku dokáže nemožné, preváží sebevetší pocetní sílu a chvíli jískrí, aby zas na dlouhý cas zmizela.
~deni tímto duchem pak dovedou prekvapit i jindy opatrní Pepíci.
Po(ouchlíci podotknou, že ta pravá
legrace vždycky zacne, teprve když je
hur. Slyšíme-li tedy obcas sarkastický
smích, mohlo by býti predbežným znamením, že leckde snad už máme veci v
dostatecne mizerném stavu, aby se pomalu (skoro se chce ríci tu a tam) zacaly zlepšovat.
(tmv)

NATOamy
Pruzkum verejného mínení, který si
NATO dalo udelat ve východní Evrope,
prinesl pro nás Cechy opravdu špatnou
zprávu: moc se nám tam nechce. Pokud
jde o ochotu ke vstupu, je Ceská republika na ostudném predposledním míste
(pred jediným Slovenskem) a zastánci s
odpurci jsou fifty-Jifty. Ochota k umístení jaderných zbraní je u nás ješte daleko menší.
Tenhle výsledek dá jiste ješte zabrat
našim politickým vyjednavacum, kterí
ho budou jen težko "vysvetlovat", ale
nemužeme ho prejít mlcením ani my,
obcané této zeme. Nejenže je to hanba,
mezinárodní ostuda první velikosti.
Spolecnost, to jest v soucasné Evrope
národ, má nárok na politickou samostatnost jen tehdy, kdyt o ni stojí a kdyt
s ní dovede zacházet. To znamená v první rade, že je ochotna a dovede ji také
bránit. Kdyby se melo ukázat, že to Ceši
nedovedou nebo nechtej~ je naše demokratícká státnost nebezpecný omyl, který nemuže dlouho vydržet.
Ale budou-li vláda i opozice dál takhle taktizovat v zásadních vecech, opatrne vážit každé slovícko, pokud jde treba o obranu zeme a její nepríjemné
stránky, muže se docela dobre stát, že v
nejakém rtiferendu svoji evropskou budoucnost prohrajeme. Kdo za to ponese

tvorit širší aktivní zázemí doma a musel spoléhat na podporu zvencí. A nelze to všechno vysvetlit tehdy všudyprítomným strachem z StB. Výsledkem byla v podstate apolitická sebeizolace v malých disidentských ghettech, která se pro mnohé stala životÍlím stylem - presneji receno nejjednodušším zpusobem prežívání.

Obránci, dobyvatelé,
žádné neutrální území
Presto však nic nemuže snížit odvážné a leckdy skutecne hrdinské okamžiky a príklady osobní statecnosti,
intelektuální kvalitu nebo historický
význam ceskoslovenského disidentského hnutí. Po dvanáct posledních
klícových let pred zlomovým podzimem roku 1989 bylo jediným viditelným a respektovaným protivníkem
komunistického dinosaura ve zdánlive cerné a neživé, ale zcela urcite
nemé bažine tehdejší Ceskoslovenské
socialistické republiky. Chartu snad
mužeme prirovnat k pevnosti, obležené obrovskou presilou neprátel. Venku není nikomu dovoleno zustat neutrální. Musí, aspon slovne nebo prikrcením, podporit obléhající. Tem,
kdo se nepokorí oficiálním rituálum,
zbývá bud emigrace nebo prebehnutí
k obráncum pevnosti.
Dobre to ukázal prípad Jazzové sekce, velké skupiny prevážne mladých
lidí, kterí jenom chteli porádat koncerty a vydávat knížky bez absolutní a už
tehdy formálne nezákonné úrední buzerace. Nevkusný politický proces s
šesti jejich zástupci se v breznu 1987
stal momentem prelomu pro mnoho
váhajících a vetšina clenu Jazzové
sekce skoncila v otevrene opozicních
aktivitách.

Krajina po bitve
Potom prišel listopad. Režim, který se
zdál vecný, upréhl od moci do penze.
Disidenti a jejich noví listopadoví spojenci obsadili ve strachu z chaosu
uprázdnená místa v komunistickém
systému - a zastavili se. ebyl cas diskutovat a pripravit strategii. Normální život a normální politika vstoupily
na bývalé bojište a zacaly ho pomalu
pretváret. Sem už disent nepatril. Nemohl se pretvorit na politický program, všechny takové pokusy zákonite ztroskotaly. Pouze jednotlivci dokázali najít cestu do nové politické kul4

tury. Obránci vyšli z hradeb a rozešli
se po svém. S koncem obléhání v krajine pribyla opuštená pevnost. Je to
logické a správné.
Pri zkoumání uplynulých sedmi let
se muže zdát, že hodnoty, tak odvážne hájené disentem, byly poraženy.
Ceskoslovensko je rozdeleno. Slovensko prožívá historickou krizi politického systému a celí vlne nedemokratických opatrení vlády. "Skandál naší
neschopnosti pocitovat skandálnost
utrpení jiných" Gak praví Robert Jay
Lifton) se znovu stal vlivnou soucástí
ceské politické kultury. Disent jí zcela urcite nepredal schopnost chápat
politiku v širších souvislostech. Ale je
tu dynamická politická a kulturní scéna, na které tradice disentu zustala
jako neviditelné intelektuální, mravní a dnes už i politické vymezení. Pevnost zustala na horizontu, opuštená
a v dnešních problémech nepoužitelná, ale presto neoddelitelná soucást
krajiny. Muže se postupne sesednout
a rozpadnout v zapomnení jako další
z nezodpovezených otázek ceské historie. Stejne tak muže nadlouho zustat
jako zneklidnující pripomínka významu neceho zdánlive neduležitého, nespocitatelného a nepolitického v téže
historii. Cas ukáže, co je zapamatovatelné.

Mezicer tématy,
poletujícími
Španelským
sálem, ten
bylave-i
s laskavým úsmevem komentovaná
svatba Václava Havla s oblíbenou hereckou Dášou Veškrnovou. Pred dvaceti lety, kdy byla zacínající hvezdickou a triadvacetiletou cerstvou maminkou, údajne ze strachu podepsala
Antichartu. Režim tehdy vybídl všechny na státu závislé umelce, aby vyjádrili loajalitu odsouzéním "antisocialistických štvácu". Dáša Veškrnová
údajne podepsala. Prošla potom umeleckou kariérou a vyrostla v dobrou
divadelní herecku. Václav Havel šel na
nekolikrát na pet let do vezení. O dvacet let pozdeji vzkázala paní Dagmar
Veškrnová-Havlová novinárum, kterí
se zajímali o pravdivost jejího údajného podpisu Anticharty: "Nepamatuji

s~.
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Premýšlím
jen tak
"'VTáclav
po pádu
starého
režimuHavel
heslo:razil
"Nejsme
jako
oni."
Heslo, myslím si, ušlechtilé a v mnoha
prípadech asi pravdivé. Jenže se z neho
logickou dedukcí dá vyvodit také, že
"oni nejsou jako my". A to je taky pravda, a na to se zapomnelo.
Karel Pecka pred casem navrhoval
odstranení pomníku Jana Švermy stojícího dodnes pred Švermovým mostem. Namítal, že Šverma v Moskve patril ke Gottwaldovým tvrdochum. Proti
muklovskému spisovateli se ozvaly
hlasy, které nakonec zvítezily: že Šverma padl v boji proti nacistum. V jedné
cekárne v Praze jsem nedávno v casopise Špígl cetl rozhovor s JUDr. Františkem Hoffmanem, predsedou obvodního výboru KSCM v Praze 4. Šlo o pomník, který by mel být v Praze postaven Milade Horákové. JUDr. Hoffman
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odpovednost? Vláda, politici, jisté. Ale
také každÝ, kdo k tomu mlce~ dokud byl
ješte cas. Je ješte cas?
(sok)

Zpívám sijen tak,
treba o svým trápení.
Málo me zajímá,
zda to nekdo ocení.
Marlha a Tena Elefteriadu

JosefŠkvorecký

CEM

(Paul Me Cartney - Aleš Sigmund,
The Heor! oj the Country)

losasové, by v Kanade bylo nesprávné,
ale v nacistickém Nemecku byla podobná opatrení zcela v porádku, protože
tam autority jednaly podle tehdy platných Norimberských zákonu." Myslím
tedy, že "právní" uvažování soudruha
JUDr. Hoffmana je presne na úrovni
právního uvažování pana Kuzmy Tarasoffa.
Pokud jde o' to kápovství Milady Horákové: kdyby to byla pravda, odsvedcila by ji v procesu s Horákovou rada
soudružek, které s ní v koncentráku
byly, protože takoví character witnesses
by se tehdy strane jiste hodili. A terezínská vezenkyne by svoje svedectví
otiska patrne jinde než ve Špfglu, který
není práve proslulý spolehlivým zpravodajstvím.
Nejsou jako my. A tak tedy kdežto
pomník Jana Švermy stále stojí, Konfederace politických veznu není s to
dustojne upravit pohrebište popravených a zemrelých muklu na dáblickém
hrbitove. Nejsou peníze. Nabídl se jediný mecenáš: KSCM. Mluvcí Konfederace to odmítl s argumentem: "Prece
nemohu jít za vrahem, aby mi dal na
rakev své obeti." Mel být takhle zásadový? Anebo se mel zachovat pragmaticky? Z ceho pramení ta velkorysost?
Hnulo se v dnešních komunistech
opravdu svedomí nad vraždami spáchanými tehdejšími komunisty? Mnozí tehdejší jsou ovšem i dnešnÍ. Chtejí
snad dokázat, že minulost na nich lpí
neprávem? Nejlepší dukaz by bylo nejen ze strany vystoupit, ale už se nemíchat do politiky, posypat si hlavu popelem a ve vecech práva, spravedlnosti a
obecného zájmu být - jak se dnes v Praze ríká - vstrícný.

protestuje proti takovému pomníku.
Naprosto prý sice nesouhlasí s tím, že
Horákovou popravili, ale je "presvedcen, že se podle tehdejších zákonu provinila ".Špígl k tomu pripojuje, že "Horáková byla sporná osobnost, nebot redakce v techto dnech obdržela dopis
vezenkyne z Terezína, která na Horákovou vzpomíná jako na bezohledné
kápo". Nejsou proste jako my.
Vzpomnel jsem si tím na diskusi, kterou jsem mel na stránkách už zaniklého torontského casopisu Theldlers panem Kuzmou Tarasoffem ze spolku
"Sdružení Kanada - SSSR". Tento gentleman hájil sovetské soudnictví, které
tehdy s oblibou posílalo disidenty do
blázince nebo na Sibir. Sovetské soudy
jednají prý presne podle tamejších zákonu, a proto jejich rozsudky "nelze pomerovat našimi kanadskými mravními
a politickými m~rítky". To tedy znamená, že tentýž soudní akt je v SSSRsprávJenže
O tom,
kam
ný, protože jej ucinili podle tam platvšude nejsou
nalezli, jako
o cemmy.
všem
rozhodují
ných zákonu; v Kanade by ovšem
a do jakých všech funkcí i na nejvyšší
správný nebyl, protože kanadským zá- . úrovni kandidují, neprísluší mne z
konum by odporoval. Svoji argumenexilu poucovat lidi, kterí v tom žijou.
taci jsem tehdy zakoncil: "Posílat lidi do
Ale nekdy cloveku prejde mráz po zádech.
~ str. 6
plynové komory za to, že nejsou Ang-

5

Mzdová nákaza
Mezi nemoci bude treba zaradit novou
diagn6zu. Nazývá se mzdová nákaza.
Není to ledajaká nemoc. Vilruje pred ní
premiér Klaus i guvernér Tošovský. Je
pro ni charakteristické, že se nešírí somaticky, ale sociálne. Dokonce jenom
recmi. Tak napríklad soudci spustí:
soudnictví zkomírá, soudci radeji odcházejí za lukrativnejšími nabídkami.
Podívejte se na advokáty, jaké ti mají
platy. Záver: soudcum je treba zvýšit
platy. V tu chvíli nastoupí státní zástupci a pokracují v nákaze: jsme soucástí
jednoho trestního procesu jako soudc~
jak to, že oni berou skoro dvakrát tolik
co my? Záver: státním zástupcum je treba zvýšit platy. Ajiž se objeví další. Dejme tomu ucitelé: jak to, že vysokoškolský profesor, který podepisuje diplom
absolventum práv, tedy budoucím soudcum a státním zástupcum, má sám plat
menší než je nástupní plat jeho žáku? A
to nemluvím o nedocenených poslancích
a výtecném argumentu ministerském:
jak to, že ministri mají menší plat než
jejich námestci? O tom nemluvme. Není
to už pravda.
Léky na tuto nemoc v apatyce nekoupíš. Hodne záleží na tom, kdo a jak tyto
léky predepisuje. Vláda vzala vec za
správný konec, když prísnejší mzdovou
disciplínu v tomto roce zahájila tím, že
navrhla snížit platy vládních a ústavních cinitelu. Škarohlídi by namítl~ že
tak vláda ucinila teprve poté, co tyto
platy utešene vzrostly. Ale uznejme, že
tentokráte se dostal ke slovu argument,
který jedine muže prerušit výše naznacený zacarovaný kruh vzájemných poukazu na to, že brácha dostal a já nic.
Zdrojem mzdové nákazy jsou totiž pocity nespravedlnosti u jednotlivých sociálních skupin. Tyto pocity jsou jiste
subjektivní, ale roznecují se reálnými
pomery. Když vláda systematicky prehlíží, že nekteré sociální skupiny jsou
frustrovány a zacínají mít dojem, že
mírnost a ohleduplnost je pro kocku, že
se nevyplác~ ba že jsou to trestuhodné
vlastnost~ potom není divu, když se zacne šírit nejaká nákaza.
(zno)

Prázdný zákon
V záveru minulého roku se objevily dva
návrhy zákona o zemedelství, poslanecký (z CSSD) a vládní. Obsahove se oba
návrhy príliš neliší - oba pomoc zemedelství pouze proklamují, ale žádný z
jeho existujících problému prímo nereší.
Za príznivou zprávu lze presto považovat zjištení, že i vláda již uznává spe-
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cifika zemedelství v jeho nezastupitelné
úloze pri zabezpecování výživy obyvatel, v ochrane pudy a jiných prírodních
zdroju, a pri udržování a tvorbe kulturní krajiny. Stejne tak lze vnímat odhodlání vlády prihllžet pri podpore zemedelské výroby k pudne klimatickým
podmínkám, v nichž se uskutecnuje, a
uhrazovat újmu podnikatelum v zemedelství, která jim vzniká omezováním
hospodarení ve prospech ochrany dílcích složek životního prostredí ajednotlivých ekosystému.
Kdo by se však chtel z predložených
návrhu dozvedet cokoli konkrétního
o podpore zemedelství, neuspeje. Vše
podstatné by mela stanovit vláda nebo
Ministrestvo zemedelství.
Oba návrhy vlastne postrádají, co se
od zákona ocekává: normativní charakter. Není v nich ani nejzákladnejší
odpoved na otázku kdo, za jakých podmínek a na jaké konkrétníjormy podpory ci na jaké úhrady vzniklé újmy
bude mít nárok, vuci komu bude nárok
uplatnovat, kdo bude provádet kontrolu nad využíváním poskytnutých prostredku a jáké budou sankce za neoprávnene získané nebo použité prostredky. Zákon zajisté nemusí vždy zabíhat do podrobností a také nemuže
urcit budoucí prostredky státu na podporu zemedelství (to je záležitost státního rozpoctu). Zákon o zemedelství by
však mohl vedle konkrétníchjorem podpor uvést alespon základní podmínky,
za nichž je lze poskytovat, a neponechávat vše podstatné pouze na vláde a Ministerstvu zemedelství.
V predložené podobe predstavují oba
návrhy zemedelských zákonu predevším politiku: soutež mezi vládní koalicí a CSSD. Teprve v druhé rade jde alespon o morální, ne však skutecnou ekonomickou podporu našeho chradnoucího zemedelství. Obecne závazná pravidla pro takovou podporu (která se do
urcité míry poskytuje již v soucasné
dobe) však scházejí. A práve jejich základníjormulaci by mel zákon o zemedelstvi obsahovat.
(dob)

V letadle Ceských aerolinií jsem pres
ulicku sedel vedle našince z Kanady.
Pred válkou patrila jeho rodine továrna, která nespadla do znárodnení podle Benešova predúnorového dekretu,
ale až nekdy v roce 1950. Krajánek požádalo restituci jak továrny, tak soukromé vily. S vílou nebyly problémy:
mel v ní kanceláre Svaz ceskoslovensko-sovetského prátelství. Ale s továrnou krajánek narazil. Pohotove ji zprivatizoval místní, kdysi - a dnes opet významný soudruh, a ten hájil status
quo známými argumenty o velkých investicích, o rozšírení strojního zarízení, o renovaci budov apod. Když se s
ním krajánek nemohl dohodnout, šel
na místního advokáta. Ten zprvu záril
ochotou: videl muže vybaveného zrejme znacnými nemovitostmi. Ale když
se dozvedel, o jaký objekt jde, pritažlivost movitostí ustoupila - strachu. On
ten nový manažer prý má dlouhé prsty. Muž z Kanady zašel za právníkem v
hlavním meste. Ze zacátku se opakoval jas plný ochoty, ale i tenhle advokát, když se dozvedel, oc jde, vykroutil
se s identickým poukazem na dlouhé
prsty. Krajánek z Kanady o další dobrodružství s právní institucí v Ceské
republice ztratil zájem. Vyrazilo mi to
dech.
Na návšteve u starých známých v
Olomouci filosofoval muj hostitel, jak
sice nebyl disident, ale snažil se vždy
být slušný clovek. Po sametové revoluci doufali on a jeho prátelé, že nadešla
doba slušných lidí. Do jisté, asi dost
omezené, míry nadešla. Ale neslušnosti
se darí stejne dobre jako drív. Oni proste nejsou jako my.

Poldováci obracejí
Dav bývá prirovnáván k živé bytosti.
Umi zirat, mlcet, duverovat, provolávat,
burácet, besnit... Umi myslet? Ne! Kdyby se v davu zacalo myslet, dav by se v
tu ránu rozpadl na jednotlivé lidi.
Aby z jednotlivých lidi vznikl dav,
musí sé s každým z nich neco stát. Musi
se zríci soudností, aby na oplátku získal pocit sounáležitosti. A ta pak násobi nekteré jeho síly a možnosti. Nesmi
slyšet v otázce otázku, ale povel. Nesmí
videt v problému problém, ale prekážku, kterou lze smést. Clovek tedy v davu
odkládá nekteré vymoženosti svého
6

A

nekdejší
clenstvízavezlocinnou,
strane, zákonem
prohlášené
jim
už, pres všechny prodlužované lustrace, mezi lidmi nevadí. Strana na ne nezapomnela a provedla jeden ze svých
geniálních triku, z jejichž rodu byla i
nekdejší normalizace vztahu pro exulanty. Mám na mysli nelegální publikaci divokých seznamu spolupracovníku
StB. Nejde o to, kolik lidí je na nich právem a kolik nevinne, jde o stranický
cíl, jehož melo být dosaženo a jehož
veru dosaženo bylo. Šlo o to, odvést pozornost od strany a jejích clenu a pomocí senzacních odhalení zaostrit tu
pozornost jinam. Protože StB znala cecháckovskou povahu stejne dobre jako
profesor Václav Cerný, jenž ten termín
razil, trik se dokonale zdaril. A tak za
zády lidí podrobených stredoveké praxi stání na pranýri se soudruzi pricinlive prodrali k novým korytum, k novým mocenským pozicím. Prectete si o
tom romány Martina Nezvala Obsluhoval jsem prezidentova syna, Anna Sekretárka a Premiér a jeho parta.
Pred nekolika lety jsem v Literárních
novinách referovalo skandálním procesu z raných padesátých let. Popravili
tehdy mladého muže Aloise Jaroše pro
napomáhání k vražde. Spocívalo v tom,
že mladík vyhovel prání kamaráda z
vedlejšího statku Františka Slepicky,
aby ho na své motorce svezl do sousední vesnice, kde si potrebuje neco zarídit. V sousední vsi zašel kamarád do
hospody a mladíkovi rekl, aby na nej
pockal. Mladík cekal, kamarád po chvíli
vyšel z hospody a nasedl na tandem. V
tom z hospody vybehl muž ozbrojený
pistolí - stranický funkcionár Václav
Burda - a zahájil palbu po obou mladících. Muž na tandemu rovnež vytáhl
pistoli a štastnou ranou stranického pistolníka skolil. Potom odjeli. Jaroše bezpecnost dopadla a zatkla, Slepicka unikl, ale pozdeji pri prestrelce s policií
zahynul. Mladík pred soudem vypovídal, že o partyzánské cinnosti kamarádove nemel tušenÍ. Dostal špagát.
Po pádu komunismu zažádali príbuzní o Jarošovu rehabilitaci. Proces se
táhl, soud se opíralo výpovedi svedku
z raných padesátých let, o jejichž verohodnosti lze pochybovat. Nakonec zrušili mrtvému hrdelní trest, ale ponechali mu trest zbytkový za údajnou spoluúcast na vražde ve výši, myslím, osmi
let.
Príbuzní se odvolávali a odvolávali,
ale narazili na neprostupnou hradbu
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práva nebo ceho. Pak se však na ne
usmálo štestí, lze-li to tak vubec ríct.
Jeden odvážný clovek, jenž byl krátký
cas po sametové revoluci zamestnán na
Ministerstvu vnitra, vY\lžil príležitosti
aoxeroxoval radu dokumentu, prohlašovaných za tajné. Dokumenty se dostaly do rukou jednoho torontského
mukla, a ten v nich našel zajímavou listinu. Byl to návrh na usnesení Politického sekretariátu ÚV KSC na výši trestu v procesu s mladíkem a jeho kamarádem, datovaný pred zacátkem soudního jednání. Strana nikdy nenarizovala, jenom doporucila. I v tomhle prípade jenom doporucila pro oba mladé
muže provaz a ke stejnému názoru potom dospel soud.
Torontský mukl to samozrejme hned
poslal do Prahy advokátce mrtvého. Ta
jej predložila soudu a Alois Jaroš byl
rehabilitován, tentokrát plne. a kolik
pozustalých po popravených se ovšem
usmálo takové štestí?

Komunismus
bylza
ceským
parlamentem prohlášen
zlocinný
systém,
ale návrh nekterých poslancu, aby byl
protikomunistický odboj uznán za Tretí
odboj, neprošel. Vyšel pouze zákon o
soudní rehabilitaci. Tam se docteme
zajímavé, a vzhledem k neuznání Tretího odboje logické veci. V paragrafu 1
se treba píše, že "ciny, které smerovaly
k uplatnení práva svobod obcanu ...
nenásilnou cestou, byly ceskoslovenskými trestními zákony prohlášeny za
trestné v rozporu s mezinárodním právem." Jinde (§ 5) se praví, že prokurátor má právo se proti rehabilitaci odvolat, jestliže "skutek byl spáchán za použití násiU'. A opet jinde (§ ZD) se píše,
že pokud "byl odsouzený obžaloby plne
zprošten, zrušují se i rozhodnutí odsuzující jej pro cin spáchaný behem výkonu trestu ..., pokud nejde o éin, který
mel za následek smrt, težkou újmu na
zdravi nebo škodu velkého rozsahu".
Nejak príliš durazu na témer ceskobratrské neodpírání zlému.
Clovek si nemuže nevzpomenout na
všechny ty dnes dostupné knihy pametníku, kde se lící vraždy beztrestne spáchané na muklech v raných padesátých
letech, ruzná mucení a taky zoufalé
pokusy o útek z krutých koncentráku;
pri nekterých se prchající muklové
zmocnili esenbáckých zbraní a použili
jich, nekdy s úspechem. Když je dopadli, šli na vešák. Dnes by místo vešáku
dostali podle zákona zbytkový trest.

Použili násilí, místo aby se pridrželi
Petra Chelcického.

Nekterá
rehabilitacní
divadlaNejznánebyly tragédie,
jenom frašky.
mejší je patrne prípad letce RAF, jenž
se po válce stal profesorem na Vojenské letecké akademii. Když po únoru videl, jak samozvaná stranická trojka posluchacu vylucuje všechny ostatní, necekal, sebral manželku a díte, vypujcil
si stíhacku a odletel do Anglie. Anglické úrady stroj promptne vrátily, ale letec byl v neprítomnosti odsouzen za velezradu a jiné vybrané zlociny (mezi
nimi byla i "krádež bojové techniky")
k príslušnému poctu let.
Po pádu starého režimu si zažádalo
rehabilitaci, dostalo se mu jí, jenže za
"krádež" letadla mu vymerili nekolik
mesícu zbytového trestu. Letec, mimochodem úcastník slavné Bitvy o Británii, ozdobený mnoha britskými i ceskoslovenskými rády, byl už petasedmdesát let stár, a jít do Prahy odsedet si
trest se mu nechtelo. Nastala patová situace, kterou vyrešili jeho bývalí posluchaci (mezi nimi byla rada muklu a
hodne nocních hlídacu apod.) tím, že
vyvinuli na soud nátlak, takže mu byl
zbytkový trest zrušen. A ješte mimochodem: ti tri stranictí aktivisté, kterí z
tolika svých spolužáku nadelali mukly, nocní hlídace apod., jsou dnes ceští
generálové na penzi.
Kdyby byl parlament schválil zákon
o Tretím odboji, byly by takové frašky
zbytecné. Možná, že by se s dekrimÍnalizujícím zákonem svezlo i pár lidí, kterí
byli tenkrát mladí, a jak se zde ríká, trigger happy. Jenže to, co se dálo po únoru, byla válka Strany proti obyvatelstvu;
válka, kterou odvážní vedli za znovunastolení demokracie v Ceskoslovensku. Mely snad První a Druhý odboj
jiné cíle? Za co tedy bojoval Tretí odboj, ž.ejej poslanci neuznali?

No

Nejsem ani
právník,
dokoncenic.
ani rezident
Ceské
republiky.
Jenom jsem nikdy nezapomnel na dobu,
kterou jsme prožili; jenom jsem precetl príliš mnoho knih, o než je dnes v republice zájem nepatrný. A chtel bych,
aby pravda a láska skutecne zvítezily.
Treba Pyrrhovým vítezstvím, ale ne jenom když má nekdo kliku nebo se za
nej vezmou nátlakové skupiny anebo
vlastní strejcka s dlouhými prsty.
•
JOSEF ŠKVORECKÝ
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mentálního a cívílizaéního vývoje afunguje takríkajíc na nižší úrovni svého
bytí. Chová se trochu jako dítl, trochu
jako opílý a trochu jako zamílovaný.
Nechcete-li tuto promenu podstoupit,
radeji se nepokoušejte vmísit se do davu.
Dav vás odhalí jako svého neprítele a
dopadnete hur než puritán, který zabloudíl obleéen na nudistickou pláž.
Loni na jare jsme mohli sledovat chování davu, který vznikl ze zamestnancu kladenské Poldovky. Pan Stehlík, který už tehdy ztratíl duveru státních úredníku,jinancníku, kolegu-prumyslníku a
koneckoncu i verejnosti, získal duveru
- davu. Je pravdepodobné, že kdyby se
kdokoli z tech poldováku ocitl jako
soudne uvažující jedinec tvárí v tvár
smluvnímu partneru chovajícímu se
jako pan Stehlík, brzy by realisticky odhladl šanci obou stran a zachoval by se
rozumne.
Poldováci však byli na panu Stehlíkovi existencne závislí, a proto se radeji
zrekli svobodného posouzení, zda je jejich šij"hrácem vabank, anebo zázraéným dobrodincem. Pro ne by bývalo
lépe, kdyby platílo to druhé. Tedy na to
spolehli. V davu to šlo snáze.

Vystrízlivení poldováku probehlo naštestí postupne: šéf jim vyplácel stále
méne. Byla to taková odvykací lécba.
Dnes už ho nechtejí. Asi pocitují zklamání, vztek a ponížení. Bylo by užiteéné vzpomenout, jak se do tohoto maléru dostali.
Nemáme u nás náhodou politické
strany,jejichž lídri a volici by nám mohli pripomenout pana Stehlíka a jeho
poldováky?
(pri)

Kalamitka
To se ješte pamatujete, jak hlavními
ctyrmi škudci socialismu byly jaro, léto,
podzim, zima? Každý snehový poprašek narušíl plánovaný chod dopravy a
zásobování; i stalo se zvykem nazývat
ten chaos a vzápetí ijeho prícinu kalamitou, tj. pohromou. Zvlášt po zime na
prelomu let 1978/79 se to ríkalo i psalo
zcela mechanicky.
Lid obecný z toho mel jako vždy jundu. Jen co zacal poletovat sníh, hned to
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nlkdo komentoval: "Hele, padaj kalamitky!" OAmericanech se vtipkovalo, že
maji i horši bomby než neutronové: totiž na bázi velké snéhové koule. Bývalo
halt veselo.
Dech techto jarých casu me ovanul,
když jsem v lednu uvidel novinový pulpalcák "Sanitky vyjiždely i za kalamity" - a nebylo to z žádných lavinových
ani námrazových oblastí. Presne jako
v dobách, kdy úspechy vytvárela strana a vláda, zatimco prušvihy zpusobil
bud nepritel, nebo živelná pohroma.
Ovšem v Praze po týdny svým zpusobem o pohromu šlo, byt už jen z hlediska poctu úrazu. Za ni však nemohlo pár
pídi snéhu, nýbrž volení a placení hlavové mesta. Už se o tom i o nich psalo
dost, nehodlám mlátit prázdnou slámu.
Ale prece jen mi vrtá hlavou, kde se
v hlavách otcu mesta nabral tak pietní
vztah k tomu snéhu. Vždyt si do ulic ani
lyže nenazuli! Jo, být to tak za poctivých
casu defenestraci, rekl bych si - chtej[
nejspíš padat do mekkého. Dnes už jen
cloveka napadá pekné židovské sluvko
- chucpe.
(jh)

Vecer v Emauzích
Dostal jsem od Ceské krestanské akademie pozvánku na diskusní vecer o cinnosti smíšené komise ceských a nemeckých historiku. Misto konání: klášter v
Emauzích.
Príšlo na 1JO lidi. Jsou tu z Historického ústavu AV CR i odjinud, profíc~
vysoce prevažuji seniori. O práci smišené komise referuji pp. Kren a Kural, jeji
clenové a predni znalci veci. V publiku
zvolna vzrustá nevole. Rec se stocí i na
Deklaraci. Jasné: cesko-nemecká komise i cesko-nemecká deklarace nevyjadruji dostatecne ceský zájem. Diskusní
prispevky naznacují, že nespokojenost
publika je vetšinovým fenoménem. Po
nekterých následuje potlesk. Jako na
schuzi politické strany. Referující priznávaji, že smíšená komise jednala nemecky. Sáhli publiku na nerv. Kdosi
mluví o "ceském myšlení," jemuž se
zpráva komise odcizila, je prý pop latna "nemeckému myšlení". Další se s tím
ztotožnuji. Uvažuji: ci myšlení asi ovládá jednání diplomatu, odborníku na
mezinárodnich konferencich, bruselských úredniM" 2. vatikánského koncilu? Mezitim eskaluje patos a - úzkost.
Kdosi sdeluje, že na amerických univerzitách ziskali pozice potomci nacistických utecencu. Dalši zminuje hruzu nejzazší: nesmíme se stát Protektorátem
B6hmen und Miihren!
I o me se pokouši hruza: tohle jsou
profici! Chci zavzdorovat davové psychóze a hlásim se o slovo. Sveruji se s
dojmem z cetby našeho tisku za tech
sedm let; od Haló-novin a Šplglu až po

Nevyletel
fénix
z ceského
popela
~rllnrfurter l\llgemeine

To

zjištuje
I-LP.Riese
celostránkovém
clánku
deníku vFrankfurter
Allgemeine, srovnávaje soucasný stav
literatury s "velkými" lety šedesátými
a sedmdesátými, kdy zakázaní ceští
spisovatelé byli na všech pultech západních knihkupcu a ve všech literárních fejetonech. Riese se domnívá, že
se ceská literatura vycerpala odporem
proti husákovskému režimu, zatímco
dnešní generace o tyto problémy projevuje okázalý nezájem. Zklamaný L.
Vaculík prý prohlásil, že si cesk~ verejnost disidenty nezasloužila.
Také exil se jen s obtížemi vrací, a
nejen v prípade M. Kundery a L. Moníkové píše už jazykem nové vlasti.
Havel, Tigrid ci Dhde se dali pohltit
politikou a literární scénu ovládá
zprovincializovaný prumer, intrikující
s dávkou xenofobie a závisti proti všemu, co jej prevyšuje, což prý ilustruje
Albrechtova aféra. Naopak o mladé
ceské autory (nemecky nedávno vyšli
J. Kratochvíl a J. Topol) není na západe zájem; jejich témata jsou konvencní, s výjimkou T. Bouckové se s generací otcu nevyporádávají a prekladatelé z ceštiny podle S. Rothové zustávají dnes témer bez práce. Prekabátených cyniku, hrabivých nových podnikatelu a ztracených krásných duší
mají západní ctenári i tak prebytek ..
(bl)

Produktivní
oDlylnost
Z

hroucení
komunismu
automaticky
otevrenounenastoWo
spolecnost v popperovském smyslu, zduraznuje v rozsáhlém clánku financník a
filantrop George Soros (Die Zeit 17.1.)
Také Západ ztrátou neprítele pozbyl
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vší cílevedomosti; pokud v nem vládne nejaké presvedcení, je to VÍrav moc
trhu.
Otevrené spolecnosti však hrozí nebezpecí nejen z totalitního nároku na
..absolutní pravdu, ale také z absolutizovaného individualismu. Ideologie
laissez-faire se podle Sorose opírá
o mylnou domneku nezávisle dané
nabídky a poptávky: ve skutecnosti zasahují ruzné subjektivní faktory, které zpetnou vazbou ovlivnují úcastníky trhu, takže ceny fluktuují podle ocekávání kupujících i prodávajících, nekdy i dlouhodobe bez vzájemné rovnováhy. Koncepce rovnováhy je však
dogmatem, podobným marxistickým
polopravdám, s jen cástecným empirickým krytím. Zvlášte financní trhy
jsou kvuli této interakci svou podstatou nestabilní, což doktrína laissez-faire popírá (a v neposlední rade proto odmítá každou formu vládní intervence). Je pravda, že regulace se casto minuly úcinkem, to však neznamená, že neregulované trhy fungují bez
chyb. Znamená to jedine, že jak trhy,
tak i regulace chybují a že stabilita
vyžaduje vedomé úsilí.
Soros dále ukazuje, že naznacená
nestabilnost presahuje oblast financních trhu a vztahuje se i na hodnoty,
které teorie Adama Smithe pokládala
za pevne zakotvené v mimoekonomických tradicních soustavách. Jeho
predpoklad se však dnes stává fikcí:
lidé urcují své preference na základe
reklamy, nejsou si jisti svou identitou
a rídí se pouhými kritérii penez a
úspechu; zásadovost v politice platí za
amatérství, pokusy o prerozdelování
se odsuzují jako kontraproduktivní.
Ve skutecnosti se civilizace nemuže
rídit sociálním darwinismem; sociální život je urcován nejen konkurencí,
nýbž i kooperací. Heslo "prežití nejzdatnejšího" zavádí - v neposlední
rade v mezinárodním živote, kde tzv.
národní zájmy nemohou mít nadále
poslední slovo. Po skoncení studené
války, která operovala s brzdicím mechanizmem proti vzájemné destrukci,
vypukla místo nového rádu na bázi
Spojených národu éra neporádku, a
tzv. geopolitický realismus neumožnuje najít primerenou odpoved na její
výzvu. Ohrožení totalitarismem tak
vystrídalo nové nebezpecí: mezinárodní otevrená spolecnost se stává
svým vlastním nejhorším neprítelem.
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Svet, který se rídí jedine zákonem souteže, selhal nejen vuci Rusku, kde tamní lupicský kapitalismus muže vyústit do výbušného debaklu nacionální
diktatury.
Zhroucení represivních režimu tedy
ješte neznamená stabilní otevrenou
spolecnost. Jeji komplikované struktury vyžadují uvedomelé úsilí, nikoli
laissez-faire a sociální darwinismus.
Ani neomezená soutež národních egoismu nekoncí mezinárodní rovnováhou, a sama otevrená spolecnost se
muže ukázat historicky prechodným
jevem. Je ovšem snadnejší urcit její
neprátele nežli podat jeji pozitivní definici. Zustává znacne abstraktní jak
vuci dílcím zájmum, tak vuci tradícne zakotveným hodnotám: je jen rámcem pro rešení problému sociálních,
politických, hospodárských, kulturních. Presto to není prázdná idea. estací, aby v ní byla zajištena práva jednotlivce, nýbrž vyžaduje pro své fungování nekteré spolecné hodnoty.
Tím muže být víra v rešení, vycházející z lidské omylnosti, v produktivnost metody zkoušky a omylu. K tomu
je však treba zmenit náš postoj k úloze obecných pravd. Když si uvedomí-

me, že naše presvedce{Ú jsou dusledkem rozhodnutí a volby, tak budeme
- dokazuje Soros záverem - spíše nakloneni tolerovat presvedceni ostatních. Víra v naši omylnost je jiste
méne zprostredkovatelná
nežli víry
primitivnejšího strihu, jako napr. víra
v neomylnost národa. Presto zmena
našeho postoje je možná už proto, že
je produktivnejší než systémy založené na vlastnictví absolutní pravdy.
Osvícenství svou vírou v rozum nastoIDo nový zpusob života, a tak i víra v
nedokonalý rozum muže mít praktické dusledky: kde ztroskotal rozum,
mohla by mít úspech omylnost.
(bl)

DIEDZEIT
Východonelllecký
1ll1ýnský
kálllen?
Roku
1994 rostlo hospodárství
chodonemeckých
spolkových

výzemí o 9,9 %, roku 1995 o 5,3 % a 1996
už jen o 3 %. Nedobrý start podle autora (Die Zeit 27.12.) zpusobilo zvlášte zavedení D-marky v roce 1990 a politický tlak na srovnatelné mzdy pri
sotva polovicní produktivite práce.
Vzestup prvních let po sjednocení dnes
koncí; žil z verejných prevodu, které
podle nekterých výpoctu 1991 - 1995
cinily 615 miliard DM, podle jiných
pres bilion, v každém prípade asi 6 %
rocního spolecenského produktu. Problematické na tomto transferu bylo, že
sotva petina z neho mela investicní
charakter; 70 % šlo do sféry sociální
a duchodové, zvl. na penze a nezamestnané. Dnes tyto obnosy visí na nemeckém hospodárstvi jak mlýnský kámen: z 43 % jsou financovány zvýšením daní a dávek, z 42 % rostoucím
státním dluhem. Stavební konjuktura
ve východních zemích asi skoncila a
na nemeckém vývozu, který dnes oživuje ekonomii, se takrka nepodílejí.
(bl)
9

CEM

SE

NE MLUví

Lidovky v nem nehybne drepí horror
Teutoniae.
Vzadu se zvedne muž, rozrusen rozhazuje rukama, hlas se mu chveje. Obviní pp. Krena a Kurala, že propadli vizím nemeckého historika Nolteho, ti se
cítí dotceni, podle me právem. Vzpomínám: Eva Hahnová nedávno (Respekt
4/97) tlumocila pocity Hanse Mommsena, jednoho z nemeckých clenu smíSené
komise: vnímal to jako "konfrontaci
nacionálne indiferentní skupiny nemeckých historiku s nacionálne angažovanými historiky ceským~ z nichž nekteré
radí do tradic konzervativní historické
vedy, která se upsala snahám o výklad
smyslu národních dejin a tvorbe národní identity". Poopravil by svuj dojem,
kdyby tu byl a videl, kterak pp. Kren a
Kural hájí pozici strízlivé racionality
proti exaltaci soukmenovcu?
Odcházím, mám jiné povinnosti. Za
mnou vybíhá jistý pan profesor, aby mi
rekl, co si o mne myslí. Doma si dám
pivo a vykládám o veceru synum. Dodávám:,,A to byl výkvet naSí historické
vedy!" MladSí me utéSuje,takové je to prý
vsude. Prihreje si svou polívku, resp. self-promotion: jeho prý tyhle výkvety nevzrusují, on sijich proste nevsímá. Oponuji: "Nevykládej, že bys neprofitoval
z toho~ kdyby byl na prislusném postu
chlap, který by te dokázal inspirovati"
Vlažne to pripustí a jdeme spát. Nejde
mi to. Pán~ voláme porád po tzv. cesko-ceské diskusi, ale vždy( ona už beží,
tohle je ona! Musím si otevrít dalSí pivo.
A po nem - Buh mi odpust - jeSte dalSí...
(pri)

Deklarace - politický
dokument
Jak se dalo ocekávat, Deklarace vyvolala váSné. Nemá prílis cenu se zabývat
výroky jako "institucionalizovaná lež"
nebo "ponížení národa". Zajímavejsí je,
jak málo nase publicistika rozumí
tomu, co Deklarace vlastne znamená.
Rekneme-l~ že Deklarace není právní, ale politický dokument, verejnost to
vnímá stejné, jako kdybychom rekli, že
to je pouze cár papíru. Politika, jak se
zdá, nemá v Cechách zrovna dobrou
povést. Jenže solidní politika má podobnou závaznost, jakou mají zákony pouze je dobrovolná, nestojí pod jinou
sankcí, než je ztráta prízne volicu.
Nemecká ústava stanoví, že predseda
vlády urcuje "politické smernice a nese
za ne zodpovednost". Toje duležité ustanovení: vláda má hrát s volicifér. Je-li
základní politické smerování vlády citelné,je také kontrolovatelné. Pokud vláda neco ríká a neco jiného delá, politiku vlastne kontrolovat nelze.
Totéž platí i pro politické strany.
Vsechny nemecké politické strany prijímaly svá usnesení k problému vyhnan-
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cu v šedesátých letech, v dobe hluboké
studené války. T1!zmemenapr. usnesení
CDU z 1J. ríjna 1964:
2. CDU uznává sudetonemecký Landsmannschtift za legitimní vlastenecko-politické zastoupení sudetonemecké národnostní skupiny ve vyhnanství (...) a
bude se zasazovat za uznání a prosazení práva na vlast a práva na sebeurcení
všech evropských národu a národnostních skupin, zejména všech nemeckých
národních skupin. (...) CDUje toho názoru, že je povinností každé nemecké
vlády hájit právo sudetských Nemcu na
vlast a právo na sebeurcení, a bude prosazovat, aby SRN o osudu sudetských
Nemcu a jejich vlasti jednala jen v souhlase se sudetskými Nemci.
4. CDU konstatuje, že protiprávním vyhnáním sudetských Nemcu z jejich puvodní vlasti není sudetonemecká otázka vyrízena.
J. Pojetí mezinárodní a státoprávní kontinuity Nemecka v hranicích z roku 1937
nevylucuje mezinárodne právní a státoprávní rešení na základe práva na vlast
a práva na sebeurcení.
Stojí za to usnesení, které zatím platí,
císt pozorné. Co to znamená "právo na
vlast" a "právo na sebeurcení"? To muže
znamenat návrat vyhnancu do vlasti a
jejich právo rozhodnout o svém dalším
osudu, treba referendem o oddelení urcitého území. Ne, to jsem si nevymyslel,
takové požadavky obsahují clánky radikálních sudetských Nemcu.
Cesko-nemecká deklarace znamená
výrazný posun od pozic, které nemecké
politické strany až dosud zastávaly (pozice SPD se od CDU liší jen málo).
V Deklaraci se opouští princip "práva
na vlast", o "právu na sebeurcení" ani
nemluvé. O právních dusledních minulosti se strany nebyly schopny dohodnout. Deklarace nechává soucasný stav:
nároky na majetek jednotlivých sudetských Nemcu trvají, trvá i právní stav
nastolený dekrety prezidenta Beneše.
Nemecká vláda pouze naznacuje, že
nároky nebude prosazovat, ale k tomu
už se zavázala v padesátých letech,
pravda, ne výslovne vuci Ceské republice.Puvodní zámer, tj. dosáhnout odmítnutí techto nároku nemeckou vládou,
byl zrejme nad síly éeských vyjednavacu. To by asi bylo možné jenom tehdy,
pokud by ceská strana pristoupila alespon na cástecné odškodnení sudetských
Nemcu. Takovou dohodu by však evidentne "neustála" žádná ceská politická strana.
Deklarace je nepochybne prulom. Pres
nepresností, které obsahuje,je výrazným
posunem v postoji nemecké politiky
vuci sudetským Nemcum i v postoji vetší
cásti ceské politiky k poválecným událostem. Deklarace je duležitým krokem
k prekonání záteže z minulosti: hodnotí minulost na základe respektu k lid-
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Pravda
.
.,
a JeJI cena
I

Jan Sokol
je to, na cem se všichni shodneme.
Pravda nepochybne patrí k základTo ovšem ve skutecnosti znamená
ním podmínkám jakéhokoli poznárezignaci na pravdu jako takovou:
ní a sdelování. Každá výpoved o necem ji nutne predpokládá - a bude
víme prece dobre, že se shodneme
zejména na banalitách, kdežto zajíjí také hodnocena: "Je to pravda?".
Dokonce i omyl ci lež jsou možné jen
mavé, cenné pravdy se obvykle musí
prosazovat
proti odporu vetšiny.
na pozadí (predpokládané, tušené ci
Každé i to nejobycejnejší
sdelení
známé) pravdy. Díky tomu je, mimochodem, možná napr. ironie. Clovepredpokládá pravdu ve smyslu daku, který mne polil pivem, nejspíš
leko silnejším - jako neco, oc nám
jde, co však-nemáme v hrsti.
reknu neco jako "to se ti povedlo!",
Zrejme tedy patrí pravda mezi ty
nebot predpokládám,
že okamžite
základní veci, 'o nichž lze ríci s Aupochopí, že to je práve naopak. Pokud by nepochopil, vzniká typický
_gustinem, že jim - dokud se nikdo
neptá - dobre rozumíme, ale defmospolecenský trapas: rozpacité mlcevat je nedovedeme. To však neznaní, nebot rec jaksi selhala, sdelení se
mená, že bychom o pravde nedovednepodarilo. Vzhledem k této samoli ríci nic víc. Všimneme si nejdrív
zrejmé prítomnosti
pravdy všude
tam, kde se mluví, se filosofická traopaku, protikladu pravdy. Ten je
dice soustredila na problém pravdizrejme dvojí, totiž omyl (chyba) a
lež. Toto rozlišení se tradicne zanevosti soudu, moderne receno denodbává, a prece je velmi duležité. Tak
tativních výpovedí (Wittgenstein).
tvrzení, že dve a dve je šest, budeme
Z toho také vycházejí všechny pou žáka druhé trídy samozrejme pokusy o definici pravdy.
kládat za chybu cili omyl a budeme
Nejznámejší z nich ríká, že pravse mu to snažit vysvetlit. Naopak
da je shoda mezi poznáním a vecí
v ústech úctujícího cíšníka vzbudí
(adaequatio intellectus et rei, odtud
nutne podezrení, že nepochází z pouadekvacní teorie pravdy). Její slabina ovšem tkví v tom, že nemuže ríci,
hé neznalosti, nýbrž že nás ten clovek chce ošidit, že se jedná o podv cem tato "shoda" spocívá: už Kant
vod cili lež. Když ho na to upozorníupozornil na to, že ani za pravdivou
me, bude se omlouvat práve tím, že
ideu tolaru si nic nekoupíme. U vet,
se spletl, cili prevádet lež na pouhý
které neco popírají (napr. "neprší"
omyl.
nebo "dve a dve není pet"), je dále
obtižné ríci, co je zde tou "vecí", s níž
Rozdíl však stejne striktne uznává
i veda: riziko omylu patrí ke každése veta shoduje ci neshoduje. Nejde
tu spíš o shodu a neshodu mezi ve- . mu bádání a právo na omyl si vedec
tami? Proto se zejména logikum a
musí hájit. Naproti tomu už pouhé
matematikum
zdálo, že je lépe vypodezrení z podvodu vedce diskvalifikuje: takoví lidé do vedy nepatrí.
mezit pravdu nerozporností
(tzv.
Veda
jako taková se tedy chce pohykoherencní
teorie pravdy). To je
ovšem defmice až príliš úzká, použibovat jen v dimenzi pravdy a omytelná snad jen v oblasti ryze deduklu; mohlo by se zdát, že jí jde práve
jen o pravdivost soudu. Tím bychom
tivních, axiomatických ved - a i tam,
však prehlédli neco, co je pro kažjak víme, s obtížemi.
Pragmatisté si všimli, že pravdu
dou vedu otázkou bytí a nebytí: presvedcení o tom, že skutecnost sama
casto zjištujeme tak, že se ptáme dalších lidí: "Také jste to videli? Je to
má takovou povahu, že o ní lze pravdive vypovídat Že se pravda a neopravdu tak?" Odtud vznikla tzv.
konsensuální teorie pravdy: pravda
pravda dríve ci pozdeji bezpecne
10
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pozná. Že na skutecnost je spolehnutí, cili že "Buh nehraje v kostky".
To není tak úplne samozrejmé: Alenka v ríši divu se stala povinnou cetbou vedcu práve proto, že predvádí
svet, kde tomu tak není.
Má-li pravda dva tak odlišné protiklady, jako je omyl a lež, mužeme
predpokládat, že i ona sama bude
mít jakési dve stránky ci póly. Zkusme je odlišit skalární velicinou, kterou nazveme "cena" pravdy. a jedné strane budou pravdy možná nepochybné, rozhodne však takové, že
nikoho nevytrhnou a nicemu nepomohou. Tak objev (veta), že "motocykl na limonádu nejezdí", je sice
pravdivý, na Nobelovu cenu však
aspirovat nemuže. Cloveka, který by
nás presvedcoval, že dve a dve jsou
ctyri, pošleme kamsi ne proto, že by
to nebyla pravda, ale protože to
všichni víme. To jsou tedy pravdy
bezcenné, banality a triviality, o
nichž je škoda mluvit - podobne jako
o "bezcenném", tj. neškodném omylu školáka, který neví, kolik je dve a
dve.
Jak bude vypadat ten druhý pól,
pól pravd, které mají cenu? Jako
všechny cenné veci, budou se i ony
vyznacovat svou vzácností: budou to
pravdy netriviální, na nichž se všichni neshodnou. Ve vede tedy velké
nápady, které - pokud se je podarí

overit - svému puvodci neco prinesou. Byt treba až po smrti. Jakmile
se však taková pravda prosadí a nakonec dostane do ucebnic, její cena
- nikoli pravdivost! - nezbytne klesne. Nad cím byl objevitel u vytržení,
to se ted žáci otrávene ucí a dostávají za to petky. Tak už to na svete
chodí.
Ješte zajímavejší je tento rozdíl
v obycejném lidském živote. Tak
treba o tom, že Hitler byl nicema, se
dnes deti ucí ve škole - a nevedí porádne proc. Za války to byla pravda
tak vzácná a "drahá", že za ni lidé
platili životem. (Pripomenme, že tím
nijak nedokazovali její pravdivost,
její cenu však jiste ano.) Ale za války už bylo pozde. Daleko nejvetší
cenu mela nekdy pocátkem tricátých
let, kdy ješte nebyla tak úplne nepochybná, zato mohla zachránit miliony životu. Takhle nejak asi vypadají ty vubec nejcennejší pravdy:
jsou vzácné a nedají se bezpecne
overit, protože se netýkají daných a
hotových vecí, nýbrž toho, co nás
teprve ceká. Ale pokud je lidé vcas
zaslechnou a spolehnou se na ne,
mohou je takové pravdy zachránit
pred tou nejstrašnejší lží. Ježíš v
evangeliu ríká, že nás pravda osvobodí. To ty laciné a samozrejmé asi
nemohou.
•
JAN SOKOL

CEM

SE

NE MLUví

ským právum a mezinárodním dohodám. Toje skutecne jediná báze, na které se s Nemeckem mužeme dohodnout.
Je celkem pochopitelné, že to sudetští
Nemci ani naši komunisté nevnímají.
Klícové ovšem je, pochopí-li to sociální
demokracie.
(zak)

Inverze
Ochota lidí omezit své pohodlí má své
meze, ležíc~jak sezdá, hodné nízko, rozhodne níže než limity znecištujících
škodlivin v atmosfére, prekracované v
posledních mesících na nekolika místech naší republiky nekolikanásobné. Co
na tom, že ukazatele indikující stav životní prostredí se v posledních letech
zlepšuj~ smogové situace této zimy opet
zpusobí težko vycíslitelné škody na lidském zdrav~ prírode a v posledku i na
samotném puvodci - ekonomice.
Zpusob, jakým se naše spolecnost s temito nepríznivými situacemi vyrovnává (pominu-li ocekávatelnou bagatelizaci ze strany ústredních orgánu), tedy
regulace, omezení chodu hlavních znecištovatelu, vychází z principu end of
pipe (na konci výpuste), reší následky,
nikolw príciny. Daleko úcinnejší a levnejší cestou je samozrejme snižování
škodlivin od samého pocátku cyklu, nikoliv až ~a jeho konci. Tedy napríklad
spalování uhlí s menším obsahem síry,
poprípade nahrazení uhlí zemním plynem s daleko príznivejší skladbou škodlivin, atp.
V ceské realite se však zatím sahá pri
první nepríznivé meteorologické situaci po nesmírne nákladné a organizacne
težko proveditelné regulaci, jejíž konkrétní výsledky jsou stejne problematické jako ideová hlediska, z nichž vychází. Toto jednání nelze považovat za racionálnejší než bubnování šamana, privolávajícího déšt. Vjádru racionálního
chodu spolecnosti narážíme na iracionální a težko opodstatnitelné momenty
prekvapive casto. Obyvatelum postižených pánevních okresu pak nezbývá než
uverit na zaríkávání a cekat na cerstvý
vítr.
(vt)

Autori rubrik ,,0 cem se
mluví" a Observatorium":
Jirí Hanák (jih), Jan Horálek (jh), Bedrich Loewenstein (bl), Petr Príhoda
(pri) , Jan Sokol (sok), Viktor Trebický
(vt), Tomáš Vrba (tmv), Milan Znoj
(zno), Václav Žák (zak).
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Je nacase povedat celkom jednoznacne: rasovo a etnicky motivované vyvraždovanie ludí by ani za druhej svetovej vojny nebolo možné, keby Ríša nenašla tolko ochotných a mentálne pripravených "spolupracovníkov", kdekolvek vstúpili - rovnako
v Cechách ako na Slovensku, v Polsku, na Ukrajine a inde. Ich

Spolocenské katastrofy verkého rozsahu tlejú pod povrchom
každodenného života celé desafrocia, kým ich nositelia vycítia,
že nastala tá pravá chvíra. S odstupom casu majú rudia sklon
pripisovat ich výskyt národom postihnutým akýmsi nevysvetliterným amokom (napríklad Nemcom pocas druhej svetovej
vojny), jednotlivým devíantom (napríklad Hitlerovi, Stalinovi
alebo dnes Karadžicovi a Miloševicovi) ci scestným ideológiám
(akou je napríklad marxizmus-leninizmus).
Takto je dnes interpretované masové vraždenie, znásilnovanie a mrzacenie rudí
za fašizmu, národného socializmu, komunizmu ci etnických cistiek. Tvrdím, že prítažlivost besnenia tohoto typu nepozná ná-

potomkovia dnes žijú medzi nami. A nlelen ich potomkovia, ale
aj oni samotní. Alebo sa niekto z vás pamatá na procesy
s našimi voj novými zlocÍllcami - napríklad stými, ktorí nesú
priamu zodpovednost za tragédiu v Letoch?
Obete nacionalistického,
náboženského, etnického ci politického násilia, ktoré prežijú, sa stávajú svedkami. Ich svedectvá
sú zhromaždované, zverejnované a odkladané do archívov ako
výstraha pre budúcnost. Utrpenia týchto obetí je však nezdelitelné a neprenosrté.Moja matka za celý sv oj život nepozbierala
dost sily, aby aspon svojim detom vyrozprávala, ako to vlastne
bolo v tom koncentráku. Podobnú skúsenost mala spisovaterka
Helena Epsteinová, ktorá systematicky vyhradávala a zhovárala sa s "deími Holocaustu", a podobné slová si možete vypocut
prakticky na každom stretnuti tých, CO prežili. ZdeliteIné a prenosné sú však okolnosti, ktoré viedli k eskalácii zverstva jedných voci druhým. Tieto okolnosti je možné nielen monitorova~ ale aj formovat. Ak hovorím formova~ mám na mysli vcasnú
prevenciu pred rudmi, ktorí by - až nastanú príhodné pomerymohli vztiahnut ruku na iných rudí, len
preto, že sú iní. Neverím, že celú tažobu

rodnost, rasu, náboženstvo, politickú ideológiu. Je nad nimi a
postihuje v každej populácii istú jej cast. Otázka znie: akú?
Nazdávam sa, že jednoduchým modelom pre pochopenie veci
sú sektárske zoskupenia, akými sú napríklad skini. Vyclenujú
sa zovnajškom, ideológiou, rituálmi a symbolmi príslušnosti,
ostentativnym ignorovaním zákona a noriem slušného správania. Za inak normálnych okolnosti predstavujú marginálnu zložku spolocnosti. V case eskalácie ekonomického, politického,
národnostného ... makrospolocenského
napatia však marginální
nie sú - niekorko desiatok ozbrojených a odhodlaných grázlov
dokáže zahnat do dier masu tzv. slušných rudí.
Napokon, aj za inak normálnych okolnosti sa vedía prejavít
velmi razantne. Ved za obdobie 1990 až
1996 - ako uvádza správa ceského HelsÍllského výboru za rok 1996 - bolo u nás z
rasovo motivovaných
cinov obžalovaných 200 osob. Štatistika Hnutia obcianskej solidarity a tolerancie však za to isté
obdobie uvádza 750 rasovo a ideologicky
motivovaných útokov. Ceskí skini majú
- podIa citovanej správy - na svedomí sedemnást rnttvych Gedného Turka, deviatich Romov, dvoch anarchistov a dalšie
osoby). Štatistika Hnutia obcianskej solidarity a tolerancie, uverejnovaná v dvojtýždenníku
MOST,
alebo
Výberu
z informacného servisu Dokumentacné-

takéhotojormovania podmienok spolocenského života m6že na seba vziat štát.

HOLOCAUST

Všimol som si však, že vznik a vývoj neziskového sektoru - celej tej mohutnej siete nadácií, obcianskych iniciativa hnuti
- sprevádza zvláštny paradox: Pod zásta-

vou neziskových inštitúcií sa grupujú ludia, ktorí tiež predstavujú istý typ deviantov. Sú to rudia, ktod akosi nepochopili

DNES

prítažlivost vidiny ekonomickej prosperity
a
zarputilo
sa
prehrabujú
v obcianskych právach deti, Romov, napadajú súdy a políciu za laxnost, vládu a
parlament bombardujú kauzami, domáhajú sa slova v médiách, na školách a
mítingoch s obcanmi. Spolocné pre tieto
inštitúcie a ich reprezentantov je, že nepredstavujú normál obcianskeho postoja. Sú to ostrovceky, ktoré tvoria bojovníci telom a dušou - boli takí pred rokom 1989 a sú takí po dnes. Vec

Fedor GAl

ho strediska pre rudské práva, je podstatne drsnejšia - nesústreduje sa totiž na císla, ale na príbehy. SÚto casto príbehy rudí,
ktorí aj dnes žijú s hviezdou na prsiach len preto, že sa narodili napríklad ako Romovia.
Popri ultrapravícových
sektárskych zoskupeniach jestvujú
zoskupenia, ktoré sa k ideológii neznášanlivosti voci iným hlásia s razítkom legality a legitimity. Takým je napríklad Sládkova republikánska strana. Ich sympatizanti sa už pocítajú na percentá z celku populácie a predstavujú reálnu silu odhodlanú
urobit s cigánmi, migrantrni z východu ... "poriadok". Stací sa
pozorne zapocúvat do slov ich predstaviterov, ci zacítat sa do
ich tlacovín, aby bolo jasné, co za poriadok majú na mysli.
Židia a Romovia - vrátane mojho otca, matky a najbližších
príbuzných - už raz zažili týchto rudí pri moci. Tí im organizovali deportácie, obsluhovali koncentracné tábory, arizovali majetok. Boli to vtedy niektorí Slováci na Slovensku. A niektorí Cesi
v Cechách napríklad vydá-vali príkazy na zriadenie a cinnost
cigánskeho tábora v Letoch pri Písku. Robil som v roku 1996
prieskum medzi tými, co prežili Holocaust, a unisono tu zazne10, že nekompromisný nástup antisemitizmu v Cechách predbehol nacistickú okupáciu. Predbehol ju predovšetkým iniciativou tých, ktorí Židom uzavreli dvere telocvicní, klubovní, "normálneho" spolocenského života. Na Slovensku je takýto postoj
priam historickou konštantou. Rozprávanie rudí, ktorí boli po
návrate z koncentrákov konfrontovaní s nenávistou arizátorov

ochrany obcianskych práva slob6d však nesmie byt viazaná na
exkluzivitu pozitívnych deviantov, ktorých je asi stotina
v porovnaní s poctom ich protajškov, ale na to, comu sa zvykne hovorit "radový obcan". Co s tým?
Predstavit si skina v akcii je vcelku rahké. Napokon, už sme
ho v akcii neraz aj videli. Podobne ako bojovníka za cistotu rasy,
národa, viery ... "našej veci". Podstatne zriedkavejšie vidíme
v akcii tzv. radového obcana, ako bráni obete ich násilia. A pri-

tom sebaobrana pred rasovo, etnicky, nábožensky ci politicky
motivovaným násilím vedie výhradne cez tvrdost, nekompromisnost a intoleranciu voéi ich nositelom. A je mi jedno, ci takáto
obcianska sebaobrana bude mat podobu svojpomocných hnutí, nadacných aktivit ci izolovaných cinov jednotlivcovo Podstatné
je, aby spolocenské úchylky neprerástli napríklad do etnických
cistiek, ako sa to stalo priam pred našími ocami na území Bosny. Nedá mi, aby som v tejto súvislosti nepripomenul
posolstvo Jana Urbana z knihy "Všem srácum navzdory": Za podmienok, ktoré nastali tam, by sme sa aj my správali rovnako.
• No a napokon, preco som sa pustil do písania tohoto textu?
Nehrám sa na moralizujúceho
autora, hradám spojencov proti
ohrozeniu.
•

svojho majetku, nahána podnes hrozu. A to schválne hovorím
iba o krajinách, ktoré poznám z vlastnej skúsenosti.

FEDOR

12

GAL

(1945)

Sociolog, publicista,
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JDléna nebudou vyhlazena
Anna Hyndráková, Anna Lorencová

"Jméno vecné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno ". Tento bi-

t

aším zámerem však neni jen shromaždovat svedectví
o utt'pení a ztrátách. Chceme rozhovoru využít i k postupnému doplnování celkového obrazu židovské populace
mezi dvema svetovými válkami i vztah nežidovského okolí
k ní. Vyhledáváme i svedectví lidí, kterí pomáháli svým židovským spoluobcanum prežít. Nekterí z nich za to byli
izraelskou vládou vyznamenáni titulem "Spravedlivý mezi
národy".
Podobné záznamy .vzpomínek se ve svete provádejí už
dlouhý cas, v poslední dobe techto aktivit pribývá. K americké Yaleove univerzite se v devadesátých letech pridala
Nadace Šoa, založená americkým režisérem Stevenem
Spielbergem (viz NP 10/96). Obe skupiny mají dokonalé
technické vybavení, které umožnuje porídit kvalitrií videozáznam svedectví. My chodíme za lidmi s malým reportážním magnetofonem. Místo natácení obrazu si od svedku pujcujeme jejich fotografie, které k prepsaným vzpomínkám prikládáme. Naše skromné vybavení má však
i mnoho výhod a predností.
ezveme svedky do odcizeného ateliéru plného neznámých lidí, neosvetlujeme je reflektory, ale vetšinou chodíme za nimi do jejich bytu nebo

blický verš z Izajáše si zvolil Claude Lanzmann jako motto svého nezapomenutelného filmu Šoa- jeho smysl je rovnež ústredním motivem práce dokumentacního strediska
Židovského muzea v Praze. Šoa jako výpoved o nacistickém holocaustu ukazuje chladný, dokonale naplánovaný
proces, realizovaný za pomoci moderní vedy, státního aparátu i cásti nemeckého prumyslu. Precizní plnení, úkolu,
bez emocí a mnohdy dokonce i bez nenávisti. Systematické prumyslové vyvraždování Židu ze všech okupovaných
zemí Evropy. Od masového strílení, pres "laboratorní" pokusy s usmrcováním výfukovými plyny v nákladních autech i stacionárních plynovýeh komorách až po provoz
moderních velkokapacitních plynových komor v Osvetimi. Poté stejne systematické zahlazování stop, likvidace
usvedcujících materiálu. Listinných a vecných materiálu
zustalo velmi málo, jeden z nejduležitejších zdroju informací o této dobe jsou osobní výpovedi lidí, kterým se podarilo prežít.
Proto jsme v roce 1990 iniciovaly projekt systematického sberu vzpomínek lidí, kterí holocaust prežili.
Základním cílem projektu je co nejúplnejší zmapováni a
popis židovských osudu za války. Doposud se nám podarilo shromáždit skoro šest set životních príbehu. Na našem
území nebylo jediného židovského obcana, kterého by vpád
nacismu nejak nepoznamenal. Prevážná vetšina prošla
koncentracními tábory, z nichž se po válce vrátily jen trosky rodin. Nekterí se vcas odhodlali do nejisté emigrace, ale
i pritom byly rodinné svazky prervány. Vetšinou odcházela jen cást rodiny, mnohdy byly poslány nezletilé deti bez
rodicu. Mnozí z mladých se v emigraci zapojili do zahranicního odboje. Ti, kterí se skrývali v protektoráte, se casto aktivne zúcastnili odboje domácího.

je zveme k sobe domu. Duverné prostredí umožnuje navázat s vypravecem blízký vztah. adto nás spojují naše
vlastní válecné zkušenosti. Presvedcily jsme se, že za techto podmínek se nám lidé zcela otevrene sverují i se svými
nejtežšími prožitky, mnohdy i se svými selháními vyvolanými nelidskými podmínkami.
Co už ovšem nelze nahradit, je casová ztráta zpusobená
tím, že jsme se systematickým sberem vzpomínek zacaly
až po listopadu 1989. Tesne po válce byla provedena tzv.
dokumentacní akce, jejíž výsledky, strucne psané vzpomínky, jsou uloženy ve sbírkách Židovského muzea. Nekteré
príbehy zaznamenali i pracovníci Památníku Terezín. Za15
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našli ji a ona se neprobudila. Jako jediná z celé skupiny se
zachránila.

caly jsme v dobe, kdy mnozí z tech, kdo mohli podat svedectví,' už nežijí. aši respondenti byli za války vetšinou
velmi mladí lidé, nekterí dokonce deti, takže prožívali mnoho vecí jinak než tehdy starší lidé. Tem nemnohým žijícím z tehdejších dospelých je dnes alespon osmdesát let,
pamet je nezrídka zrazuje, vlastní prožitky nekdy smešují
s tím, co pozdeji slyšeli nabo cetli. S nespolehlivosti vzpomínek se ovšem shledáváme i u lidí mladších, denne mužeme pozorovat, jak je lidská pamet subjektivní a selektivní, jak odlišné mohou být vzpomínky nekolika lidí na stejnou událost.
Nekdy se rozdíly výpovedí zjistí velmi snadno. Všichni
bývalí veznové koncentracního tábora ve Schwarzheide
mluví o velkém hladu, který tam panoval. Ten jediný, kterému se dávky zdály být snesitelné, pracoval v kuchyni.
Tento jednoduchý príklad jen dokazuje, že obe svedectví,
byt natolik rozdílná, jsou svým zpusobem výpovedí pravdivou.
Selhávající lidská pamet si v nekterých prípadech vybavuje z prožitých skutecností jen jejich cást, nekteré dokonce zcela posouvá a mení. Jedna z autorek, A.H., to dokládá
na vlastní zkušenosti: "Pamatuji si naprosto presne, že jsem
prekrocila tehdejší protektorátní hranice v kvetnu 1945 a
vstoupila do první obce na našem území, což byla Belá pod
Bezdezem. Na levé strane siliJ.icebyla hospoda, odkud každému, kdo prijíždel, hráli na gramofonu ceskoslovenskou
hymnu. Pres silnici byl natažen transparent "Vítáme Vás!",
protože tudy projíždely ruské tanky. Byla jsem velmí rozcilená a chtela jsem si to všechno zapamatovat, vedome
jsem si všechno vrývala do pameti, mohla bych tu lokalitu
nakreslit. Potom me nekdo vezl z prudkého kopce podél
kamenné zdi na radnici, kde byl národní výbor. Sedela jsem
poprvé v živote na motorce. Moje vzpomínka je živá, jako
by to bylo vcera. Pred nekolika lety jsem se byla do tech
míst podívat. Všechno je jinak. Hospoda na levé strane silnice není a podle místních obyvatel nikdy nebyla. Není tam
ten kopec. Ve skutecnosti je všechno jiné než v mé pameti
a nevím proc." Podobné omyly budou pravdepodobne i ve
vyprávení jiných pametníku.
Pri oslovení osob, s nimíž chceme interview provést, se
setkáváme s nejruznejšímí reakcemi. Nekterí kategoricky
odmítají vracet se k mínulosti, bojí se probouzet staré vzpomínky, oživovat trýznivé události. Respektujeme to a svedectví od nikoho nevynucujeme. Prevážná vetšina oslovených však ochotne prijala možnost zaznamenat své válecné vzpomínky a uchovat je pro budoucnost. Mnozí priznali, že jsme první, komu se sverují, že dosud s nikým o své
minulosti nemluvili, ani se svýmí detmi. Po rozhovoru si
casto pametníci nebo jejich deti vyžádají natocenou kazetu nebo její prepis.
Zpusob výpovedi bývá velmi rozdílný. Nekdo vypráví
svuj osud spontánne a plynule, jindy je celý záznam založen na otázkách a nejstrucnejších odpovedích. Nekdo dokáže vykreslit svuj príbeh strhujícím zpusobem, nekdo
mluví jen o nejobecnejších vecech. Jedna bývalá vezenkyne až pri odchodu mezi dvermi zduraznila, že vyprávela
jenom duležité veci, "blbosti" vynechala. Na dotaz, jaké
"blbosti" má na mysli, sdelila, že jí na evakuacnÍm pochodu nekdo ukradl deku. Protože jí byla zima, zahrabala se
do sena a usnula. Když esesáci v noci vtrWi do stodoly, ne-

Navzdory všemu zaznamenáváme nesmírne závažná a
ojedinelá svedectví, seznamujeme se s neuveritelnými náhodami, situacemi a událostmi, které svedkové prožili a
o nichž vypovídají. Pokaždé si znovu uvedomujeme závažnost této práce, bez níž by tato svedectví upadla v zapomnení.
Vlastní rozhovor je veden urcitým pripraveným schématem, který se snažíme dodržovat a podle nehož klademe
otázky. Krome získání základního svedectví o osudu svedka za druhé svetové války zjišfujeme ješte další skutecnosti,
zejména základní demografické údaje o rodine svedka, její
sociální statut, národnostní a náboženské zamerení, vztah
k sionismu a emígraci. Soucasne se ptáme, zda se svedkové ci jejich rodiny pred válkou i po ní setkali s antisemitismem a když ano, v jaké podobe.
V této otázce je obraz predmnichovského Ceskoslovenska celkem príznivý. Setkání s protižidovskou averzí se ve
vyprávení svedku objevuje zrídka, vetšinou ve verbální
podobe, nejcasteji jako pokrikování detí, spíš naivní nežli
vedené jako promyšlený útok. To se ovšem rychle mení
po Mnichovu a zejména po 15.breznu 1939, kdy jsou projevy antisemitismu vzpomínány nejcasteji. Ponekud odlišná je situace po válce. Mnoho ceských obcanu, kterí za války ukrývali židovský majatek, nejen že nedokázalo zakrýt
své zklamání, když se "jejich Žid" náhodou vrátil, ale velmi casto ukryté veci proste už nevrátilo.
Své zkušenosti s antisemitismem získali i zahranicní vojáci, cástecne už za války v armáde a zejména pak po válce v padesátých, letech. Témer všichni ztratili svá zamestnání, nekterí byli vezneni. To byla ovšem ve vetšine prípadu politická linie režimu, nikoli výraz všeobecných postoju a nálad obyvatel.
Z hlediska národnostního zamerení byly židovské rodiny na našem území vetšinou asimilované, deti chodily vetšinou do ceských škol, a to i v prípadech, kdy oba rodice
nebo jeden z nich nemluvili cesky vubec nebo mluvili špatne. Mnohé židovské deti byly vychovávány dvojjazycne.
Snaha o znalost vetšího poctu jazyku byla v židovských
rodinách, jejichž svedectví máme, velmi výrazná. Ani nemectí asimilanti nebyli výjimkou, zejména v nemeckých
pohranicních oblastech.
Pokud jde o náboženské pomery, bylo v ceských zemích
pomerne málo skutecne ortodoxních rodin. Prísnejší vztah
k víre sílil smerem na východ, velmi silný byl na východním Slovensku a na Podkarpatské Rusi.
K sionismu se casto hlásili jen nekterí, zejména mladší
clenové rodin. Ani relativne pocetná emigrace do tehdejší
Palestiny nevypovídá o vlivu sionismu zcela presne, protože mnozí emigranti volili Palestinu jako možnost, jak
uniknout blížícímu se nebezpecí.
Z tech šesti set osudu, se kterými jsme se seznámily, by
témer každý mohl být námetem pro román. Tech nekolik
zkrácených príbehu, které zde na omezeném prostoru uvádíme, má pouze naznacit, cím vším tito lidé prošli, kolik
bylo utrpení a ponížení, ale i statecnosti a odhodlání, jaká
osudová rozhodnutí, ale i naprosté náhody rozhodovaly
o tom, kdo se nakonec dostane na stranu smrti a kdo na
stranu života.
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na práci a byl preveden do základniho tábora v Osvetimi.
Tam se setkal s ceskými vezn~ lékari, kten jej skrývali a ochranovali. V lednu 1945 se MP. dožil osvobozeni Osvetimi. Se

PaniB.W. zemrel v Terezine ctyrletý syn. Když byla v prosinci 1943 zarazena do transportu do Osvetimi, byla opet tehotná, a v léte 1944, když se pred likvidaci rodinného tábora v
Birkenau vybirali mladi lidé na práci, byla v devátém mesici
tehotenstvi a hrozila ji smrt v plynové komore. Pri prvni selekci se schovala v sudu s vápnem, druhé už ujit nemohla.
Kolem "doktora" Mengeleho a Koniga prošla obklopena velkou skupinou zdravých mladých žen, s nimiž byla témer zázrakem urcena na stranu života. Ženy byly deportovány do
Hamburku na odklizeni trosek Treti den pobytu v tábore bylo
jeji tehotenstvi odhaleno a spolu s dalši ženou stejného osudu
deportována zpet do Osvetimi. Obeženy se dostaly na nemocnicni blok, kde cekaly na porod. Po porodu prvni ženy nedovolil Mengele díte kojit a zkoumal, jak dlouho vydrži. Ženu
zachránila lékarka vezenkyne, která ji v noci prinesla ampulku s jedem, jimž matka své díte usmrtila. B.W porodila o
nekolik dni pozdeji. Po zkušenostech s prvnim novorozenetem lékarka prinesla ampulku hned po porodu a Mengelemu, který ženy denne kontroloval, sdelila, že díte se narodilo
mrtvé. Ženy byly brzy znovu zarazeny na práci v tábore Taucha, kde obe prežily.

dvema dalšimi chlapci približne stejného veku se pak vydali
východnim smerem, až se složitými cestami dostali k cs. vojenské jednotce, kde byli chlapci prijati do armády a stali se
vojiny elévy. M P. prišel do Prahy ve vojenské uniforme
v kvetnu 1945, krátce po svých trináctých narozeninách.
Pan P.K. se od ctyr let z vlastniho rozhodnuti zacal ucit hre
na housle. Byl mimorádne talentovaný, v šesti letech hrál
v rozhlase, v sedmi s Videnskoufilharmonii. Diky svému mimorádnému nadáni byl predcasne prijat na brnenskou konzervator jako mimorádný student. V roce 1943 byl jako mišenec s bratrem deportován do Terezina, kde se jako patnáctiletý aktivne úcastnil koncertniho života. Hrál ve skupine Gideona Kleina, ale i v jiných orchestrech. Podzimnimi transporty byl s bratrem deportován do Osvetimi a po nekolika týdnech do dalšiho pracovniho tábora v Hlivicich (Gleiwitz).
V lednu 1945 byl tábor evakuován do Blechhammeru, odkud s bratrem a dalšim spoluveznem utekli smerem na východ. Z vraku aut, které nacházeli na ceste, vybirali soucástky, které pak prodávali na trhu v Censtochové. Za prvni takto vydelané penize si nekoupil obleceni ani jidlo, ale housle.
Po návratu vystudoval v Praze mistrovskou školu konzervatore a v roce 1948 emigroval do Vidne. Dnes žije profesor P.K.
v Kanade, léta pusobil jako sólista, koncertni mistr. Ucil na
ruzných univerzitách a byl reditelem hudebni školy v Kanade. Chybelo jen málo, aby byl jeho mimorádný talent zmarnen.

M.P. bylo 9 let, když byl s rodici a se sestrou na podzim 1941
deportován do ghetta v Lodži. V roce 1944 bylo lodžské ghetto likvidováno a ti, co do této doby prežili, byli deportováni
do Osvetimi. Šel s matkou k selekci a tesne pred prohlidkou
seji vytrhl a prešel k otci. Tímto intuitivnim cinem zachránil
život nejen sobe, ale i matce. Ostatni matky s detmi byly totiž
na rozdil od bezdetných žen ihned odvedeny do plynu. Pozdeji se mu za pomoci jiného vezne podarilo, že byl zarazen
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Neobvyklou statecnost a odhodlání projevila paní 1': H., která se už v Terezíne ujala petileté holcicky své težce nemocné
švagrové. Z Osvetimi se dostala na kopání zákopu do Schleesiersee, kde mela úraz a jlegmónu, kterou jí v nejprimitivnéjšich podmínkách ve stodole na sláme operovala zubní lékarka. Pri evakuacním pochodu nebyla ješte zdriíva; nestacila a byla zarazena mezi ctyricet žen, urcených k likvidaci.
Vedela, co ji ceká, a zbytek svých veci vcetne kousku chleba
dala tem, co pokracovaly v ceste.Po setmeni je strážni strileli.
"Brali to naštestí po skupinách po šesti, já jsem byla ve tretí
skupine, osmnáctá. Šupo me strelil do týla a pak oba odešli
pro dalši obeti. Když odešli, odlezla jsem od vykopané jámy a
ukryla se za strom." V tomto zoujalém stavu se vydala na
cestu a po dvou dnech se konecne doploužila do polské vesnice Wievo, kde se jí ujal starosta a kde se za necelý týden dockala prichodu Rudé armády. Hned po uzdraveni postupovala dál s armádou, pracovala v polni nemocnici a došla až
do BerUna.

byli deportováni. Bylo to v roce 1942, za heydrichiády, kdy
za každý sebemenší prestupek ijen podezreni hrozila smrt. V
byte sestry bydlelo nekolik židovských rodin, které mely velký
strach a naléhaly, aby chlapci opustili byt. Za jedinou noc
jim švagr obstaral možnost prevedení na Slovensko. Ten se
podaril, ale krátce po prechodu hranic zatkla chlapce slovenská celní stráž a predala je gestapu. Následovaly veznice v
Ostrave a v Brne a Osvetim. Odtud se lB. dostal v roce 1943
transportem do Ulršavy, evakuace pred postupujíci Rudou
armádou jej privedla do Dachau a posléze do Kaujeringu.
Pri evakuaci na jare 1945 byl osvobozen Americany.
Zcela mimorádný je pribeh B. B. z Brna, který dvakrát utekl
z Treblinky. B. odjel transportem z Terezína do Ulršavy, kde
byl po nekolika dnech vybrán do pracovního tábora v Treblince, který mel odvádet pozornost od tábora vyhlazovaciho. Ihned poté se rozhodl, ješte s dalším spoluveznem, že utece.Na ceste byl chycen, vyslýchán a mucen, zavren do veznice
a pak prevezen do dalšiho ghetta Milhlau - Mulawa, a spolu
s jeho obyvateli byl znovu deportován do Treblinky, tentokrát do vyhlazovacího tábora. Když poznal smer jizdy, pochopil, kam je vlak urcen, a ješte ve vlaku presvedcil nekolik
spoZ.uveznu, že maji-li si zachránit život, museji uprchnout.

J. B. utekl ze Zamošce ješte s jedním spoluveznem 1. cervna
1942. Po dramatické ceste pres Polsko, a pak s pašeráky pres
protektorátni hranici, se dostali do Bohumina a vlakem do
Prahy, kde dosud žila jeho sestra s manželem, kteri ješte ne-

Kamil Maria Israel
Petr Brod
Kamil Herrmann a jeho mladší bratr Karel jsou dobrým
príkladem obou krajních alternativ. Karel, už dlouho pred
druhou svetovou válkou cinný v sionistických organizacích, emigroval v roce 1958 s rodinou z Žatce do Palestiny.
Kamil se naproti tomu zcela vzdálil od svých korenu. Už
pred první svetovou válkou prestoupil na katolickou VÍru
a v roce 1907 si ve Vídni, kde strávil cást své vojenské služby
coby "jednorocní dobrovolník", vzal za ženu Bedrišku Labrovol,l, dceru notáre z Vídenského Nového Mesta. Bedriška byla typická katolická Rakušanka -:-její otec prišel do
Rakous z Krkonoš, matcina rodina pocházela ze Slavonic
a mezi jejími sudetonemeckými
predky se vyskytovala
jména jako Stuchlík a Pekarz. Kamil si Bedrišku odvezl do
Rotavy u Kraslic, kde se stal technickým vedoucím železárny, a založil rodinu. V první svetové válce to dotáhl na
kapitána a z ruského zajetí se vrátil do Rotavy.
Po záboru pohranicí se Herrmannovi stali na podzim 1958
automaticky státními príslušníky Tretí ríše. Nejistota, v níž
žili už od nástupu Hitlera k moci, nyní ješte zesílila. Kamil
a Bedriška byli sice verící katolíci, ale z hlediska norimberských rasových zákonu žili ve "smíšeném manželství"
a jejich tri deti platily za "položidy". Nejstarší syn Norbert
byl povolán do wehrmachtu a musel se ješte v roce 1940
úcastnit tažení do Francie, než byl spolu s ostatními "Halbjuden" z ríšské branné moci "pro rasovou nezpusobilost"
vyloucen. Na Bedrišku mezitím karlovarské gestapo vykonávalo nátlak, aby se nechala coby "árijka" rozvést. Bedriška to však rázne odmítla - manžela a deti milovala a ani

V roce 1878 se obchodníku Jakubu Herrmannovi a jeho
žene Berte narodil v Libocanech u Žatce syn Kamil, šesté z
osmi detí. Jako jediný z techto detí se Kamil dožil vysokého veku ve své vlasti. Jeho osud byl v mnohém výjimecný,
v mnohém ale typický pro ty, kdo jako on pocházeli z nemecky mluvících židovských rodin v Cechách a žili v první polovine tohoto století.
Kamil Herrmann vyrustal jako plnoprávný obcan rakouského mocnárství. To, že mluvil nemecky, bylo prirozené Žatecko patrilo k nemeckým oblastem ceského království
a mezi jeho krestanským a židovským obyvatelstvem neexistovala v roce 1878, tricet let po zrušení vetšiny protižidovských narízení a více než deset let po plné emancipaci
Židu, žádná jazyková bariéra. I v ceském vnitrozemí, odkud rodina Herrmannu puvodne pocházela, byla ostatne
nemcina pro vetšinu Židu stále ješte prinejmenším druhou recí, cástecne v fiusledku josefinských reforem, které
uzákonily nemcinu v židovských základních školách a na
židovských obcích. I když ceština hrála mezi Židy v Cechách postupem casu stále vetší úlohu, pro Kamila Herrmanna zustala cizí recí, protože se do ceského prostredí
dostal až ve veku dvaašedesáti let, a to ne zcela dobrovolne.
Židum jeho generace pripravovala doba radu možností,
ale i prekážek, k nimž patril i zcela nový jev, rasový antisemitismus. Škála reakcí sahala od úplné asimilace a s tím
spojeného odklonu od židovských tradic pres lpení na odkazu predku až po novou politickou formu židovského národního uvedomení, sionismus.

jako katolicka by na takové návrhy nemohla pristoupit.
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Vysvetlil jim položení tábora a navrhl zpusob úteku, který se
podaril. Pan B. se po další dobrodružné ceste dostal do J;á.ršavy, kde ho na nádraží oslovila polská žena napojená na
pódzemní hnutí, která mu nabídla nocleh a další pomoc. T1ílku prežil v Polsku sfalešnými doklady, po válce se vrátil do
Brna a od roku 1965 žije ve Spojených st(Ítech. Žena, která
mu v Polsku pomohla, se stala jeho manželkou.
PaníB.R. pocházela ze zbožné rodiny na Podkarpatské Rusi.
Vroce 19]4 prišla do Brna, aby zde studovala na židovském
gymnáziu a po nemecké okupaci odjela do Prahy, kde se se
svým prítelem pripravovala na emigraci, kterou se však nepodarilo uskutecnit. Nerespektovala predvolání do transportu do Terezína, nenastoupila a skrývala se. Byla odhalena,
zatcena a po krátkém vezení v Praze prevedena do veznice
na Malé pevnosti v Terezíne, kde prežila a dockala se konce
války. Brzy po válce odjela na návštévu k bratrovi do Budapešti, kde byla v roce 1946 zatcena sovetskými bezpecnostními orgány a prevezena do sovetského gulagu. Bez soudu, se
stanovením petiletého pobytu. Podmínky v gulagu byly mimorádne težké a nikdo nemel jistotu, zda urcená lhuta vezení nebude nekolikanásobne prekrocena. Po nekolika letech
neobycejne težké manuální práce onemocnela, dostala se do

2/1997

nemocnicního tábora, kde po uzdravení absolvovala ošetrovatelský kurs a stala se v tábore zdravotní sestrou. Pritom se
seznámila s ruským lékarem - veznem, kterému trest vypršel
o neco drív než jí. Po svém propuštení šla za ním, lfzavreli
snatek. Žili nejprve ve svobodné zóne v okolí tábora a pozdeji se prestehova)i na Ukrajinu, kde B.R. porodila dceru. Po
mnohaletém cekání dostala povolení k návštéve sourozencu
v Madarsku, kam odjela i s dcerou a rozhodla se, že se na
Ukrajinu nevrátí. Manžel dostal povolení až po devíti letech,
ale po nekolikatýdenním pobytu se vrátil do SSSR. Dnes žije
paní B.R. ve Švýcarsku.
Pred ocima J. W. obesili Nemci pro výstrahu dva jeho kamarády. V tomto okamžiku Zoufalství nad osudem svých druhu
si pan J W slíbil, že jestli prežije, uloží ostatky svých prátel v
Jeruzalémé. Ctyricet poválecných let žil s vedomím této nesplnené prísahy. Potom se z Ameriky vypravil do Polska, zmobilizoval státní, odbojové i židovské organizace v nekolika zemích. Nejprve hledal malý pracovní tábor, potom hromadný
hrob. Ostatky byly nejprve exhumovány a s vojenskými poctami pohroeny na vojenském hrbitove V Polsku. J W nepolevil ve svém úsilí a v roce 1991 pohrbil ostatky dvanácti spoluveznu v Jeruzalémé. Stálo ho to 20 tisíc dolaru.
•

zverejnení jejich jmen v úredním vestníku hlavního mesta Prahy, t.ak, aby kdokoli mohl prípadne uplatnit námitky
proti jejich žádosti o obnovení jejich cs. obcanství. (O postupu cs. úredníku a reakcích židovských institucí se podrobneji zminuje Tomáš Stanek, v casopise Dejiny a soucasnost 5/91 a v knize Odsun emcu z ceských zemi 19451947, Praha 1991.)
Kamil a Bedriška byli rodice mé matky. Jejich prípad nebyl nikterak ojedinelý - koncem roku 1946, poté co nekterí preživší nemectí Židé už CSR opustili, bylo v ceských
zemich registrováno ješte 1876 "Nemcu židovského puvodu a vyznání". Vetšina z nich mela v prvních poválecných
mesících velké potíže, docházelo dokonce k prípadUID, že
Židé, vracející se z koncentráku, museli nosit bílé pásky a
byli podrobeni i jiným opatrením proti emcUID. U tech
Židu, kterí se dríve hlásili k nemecké národnosti a nebyli
na základe ruzných kritérií uznáni za antifašisty, se v roce
1946 zjištovalo, zda se pred válkou neprojevovali jako "aktivní germanizátori". Vetšina nemecky mluvících Židu se
do roku. 1948 bez ohledu na to, do jaké kategorie byli zarazeni, z republiky vystehovala.
Ucinil tak i Norbert Herrmann, který odešel do bavorského Ingolstadtu. Moji prarodice a dve zbývající deti, muj
strýc Jindrich a moje matka Alžbeta, zustali v Ceskoslovensku. Jako Elisabeth Herrmann nesmela moje matka po
maturite na pražském nemeckém gymnáziu v roce 1942
studovat, protože mela židovského otce. Jako Alžbeta Herrmannová nesmela po roce 1945 studovat, protože byla
Nemka. Vjejím (a pozdeji i mém) obcanském prukazu stálo
v rubrice národnost: "ceská".
•

Nacisté v Rotave dali Herrmannovým výpoved ze sluš.
ného bytu a nepovolili jim, aby si postavili vlastní dum. A
tak se Herrmannovi stali sudetskými Nemci, které z jejich
domova vyhnali sudetšti emci.
V Praze, kam se nakonec v roce 1940 prestehovali, se
Kamil musel registrovat u židovské náboženské obce, která z príkazu nacistu vedla evidenci všech osob, na než se
vztahovaly norimberské zákony. Zatímco tri Kamilovy sestry byly deportovány a zahynuly v koncentracních táborech,
on sám byl podobného osudu uchránen tím, že žil v "privilegovaném manželství" s "árijkou". "Privilegia" jeho existence spocívala v tom, že nebyl odvlecen do koncentráku a
nemusel nosit žlutou hvezdu. Ale i v jeho spisu se objevilo
velké "J" a za jmény Kamil Maria úrady vnucená vsuvka
,,lsrael". Šikanování nejruznejšího druhu bylo na denním
porádku - Herrmannovi nesmeli mit rozhlasový prijímac,
byly jim zabaveny kožichy, Kamil dostával potravinové lístky pro Židy a jeho synové byli v roce 1944 povoláni na nucené práce. V prvních mesících roku 1945 zacalo docházet
i na "privilegované" Židy a "míšence prvního stupne", kterí
byli deportováni do Terezína. Sprátelený lékar pomohl
Kamilovi vyhnout se deportacím tím, že jej umístil do židovské nemocnice v pražském sportovním areálu Hagibor.
Tam se Kamil dožil osvobození.
Osvobození? Z Žida Kamila Herrmanna se pres noc stal
emec Kamil Herrmann a zacaly nové nesnáze. I HerrmannUIDnyní hrozilo vysídlení, odsun, transfer, vyhnání ci "vyhánení", použijeme-li nesmyslnou terminologii cesko-nemecké deklarace. Jenže Herrmannovi vždy zachovávali
loajalitu vuci ceskoslovenskému státu a do válkou rozvráceného Nemecka, k nemuž nemeli jakkýkoli vztah, nechteli.
Museli tedy podstoupit zdlouhavé úrední rízení, které nakonec vedlo k tomu, že coby rasove pronásledovaní, kterí
se neprojevili jako "národne nespolehliví", byli z platnosti
Benešových dekretu vyjmuti. Soucástí tohoto rízení bylo

PETR BROD (1951)
Narodil se v Praze, odešel s rodici v roce 1969 do Mnichova, studoval politické
vedy, východoevropské
dejiny a žurnalistiku v Mnichove, Londýne a Cambridgi,
Mass. (USA). Pracoval v BBC, Svobodné Evrope a v Siiddeulsche
Zeitung.
ynJ novinár na volné noze v Mnichove.
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zení" - pozn. red.). Její výpovedi, které Dušan Holý po léta zaznamenával, me zasáhly jako ohnivý blesk. Tak sžírající a drásavou rljlexi utrpení a bolesti, tak povznášející a ocistnou bitvu matky o své deti jsem nezaznamenal v žádném jiném literárním díle. A tady to byla slova cloveka, který neumí cist ani
psát. Ani jedno duté slovo patosu,jalešného sentimentu. Syrová strucnost až na samou existenciální dren vlastního osudu.
A pak Helena Malíkovt{, nemanželská dcera Romky z Louky
na Homácku, žijící ve Starém Meste u UherskéhoHradište. Zase
výpoved negramotné ženy, fascinující péueckými a básnickými improvizacemi na vezenská témata, prednášená velice vzrušujícím zpusobem. Podle etnomuzikologa Dušana Holého mají
tyto útvary podivuhodnou, ucelenou stavbu. Krome vlastních
prožitku jsou zde slyšené lamentace, vzdechy a výkriky.
Když jsem ziskal dramaturga CeskételevizeBrno Karla Fuksu
pro natocení dokumentu, tehdy ješte dvacetiminutového, o soužití romské menšiny s "bílou" vetšinou, navrhl jsem mu zapojit
do tématu i nekolik osudu lidí, kterí unikli válecnému vyhlazování. Vypravil jsem se za Helenou Malíkovou do Uherského
Hradište, kam se prestehovala, a zjistil jsem, že ji takrka dvacet let znám. Chodíval jsem v casech svého hradištského divadelního angažmá do kavárny Tesar, kde se jí ríkalo krásná
Helena. Vubec jsem netušil, že patrí k té nepatrné hrstce ceských a moravských Romu, kterým se podarilo prežít koncentracní tábory.
Nakonec je na svete hodinový dokument, natácený po dobu
dvou let v Ceské republice, Polsku a Nemecku. Pouze o tématu
holocaustu. 20. kvetna tohoto roku ho odvysílá Ceská televize.
5. kvetna bude mít premiéru v pražském divadle Archa, kde
jsem zorganizoval koncert, který pujde napríc etnickými hranicemi. Hvezdy našeho rockU,jolku, jazzu,jolklóru i neznámí
hudebníci budou zpívat pláce, které vznikly mezi Romy z Osvetimi. Prítomni budou také poslední žijící svedkové holocaustu,
který je nazýván neznámým.
Ružena Danielová z Mutenic, obdivuhodná romská matka,
mezi nimi nebude. Zemrela v 84 letech 3. kvetn.a 1988. Splnilo
sejejí jediné prání z posledních týdnu života: "Odéjit tam, kde
sú už tak dlúho moje deti." Bohužel tam nebude ani Helena
Malíková, která ješte vloni v dubnu pristoupila na muj návrh
a absolvovala v sedmdesáti letech cestu na natácení do Osvetimi. Vitální žena, žijící jen ze svého duchodu, neustále nekomu
nabízela cigarety, prestože byla sama vášnivá milovnice tabáku a kourila od peti let.Pro celý televizní štáb mela pripraveny
namazané chleby, pomerance, jablka, džusy. Uvedomil jsem
si, že takto mne kdysi nutil polykat hromady jídla muž nepomerne bohatší - Arnošt Lustig. Ríkal, že je to koncetrácnický
rljlex. Strach, že zítra už nemusí být nic.
Helena Malíková zemrela na rakovinu plic letos brzy po Novém roce.Poslední plác, který v dubnu 1996 improvizovala nad
troskami baráku císlo 20 v mistech konecné stanice v Horním
Slezsku, sejmenuje Osvetim neboli Auschwitz. Na nehostinném
míste v bažinatém terénu, prosyceném hruzami apokalypsy,
kterou zde pripravil clovek cloveku, mela být mezi temi, kdož
byli vyhlazeni hladem, strádáním, plynovými komorami a jejichž tela skoncila jako zápalná obet v plamenech kremacních
pecí. Myšlenky a ciny nekterých našich soucasníku mne presvedcují, že by to nemuselo být jenom tragickou minulostí. •

Proc jsem tocil film o osudech Romu
za války

Bretislav Rychlík
Mám odpovedet, proc já, clovek zcela neškodný a ne-obratný
vefilmarine, etnogrrifii, historii a sociologii, pustil jsem se na
nekolik let do tématu, kterému nemužu být nikdy plne práv do holocaustu Romu. Tož vezte, že v prvé rade ucinil jsem tak
kvuli sobe. Z ceho jiného si dokážete uvedomit hruzu a bolesti
našeho sveta, vlastní neschopnost, úzkosti a traumata, než z
takové prítomnosti dábla na zemi, jak ji známe ze všech totalit, kterým jsme v tomto století umožnili existenci? Víte, cím
dál víc mne zajímá, jestli jsme vubec pripraveni celit zlu. Nejenom v té brutální viditelné podobe, ale (a to hlavne) v jeho
metqfyzické podobe. Literárne receno tomu padlému andelu a
príjemnému šimrání jeho perutí v duši. Šimrání, které vybízí k
jednoduchému a treba ke konecnému rešení neceho tak nekonecne složitého, jako je lidské soužití, odlišnost temperamentu,
kultury, náboženství, barvy kuže. A vím, že prvním krokem ke
každé totalite, všelikému rasismu a teroruje naše hnilobná lhostejnost...
Jaká tedy je geneze vzniku dokumentu O tu kálo ciriklóro
(O, ty cerný ptácku, kamera - Karel Slach, námet a režie - B.R.,
CT 1997):

Když jsem pred ctyrmi lety poprvé hledal možnosti, jak zpracovat ta emotivní a drásavá svedectví Ruženy Danielové z
Mutenic a Heleny Malíkové ze Starého Mesta u Uherského Hradište, nemohl jsem tušit, jak módním artiklem se toto téma stane.

Ke mne v nejruznejších podobách osudy postižených rodin
prosakovaly od detství. Od cikána Petra, který mé babicce v
Uherském Ostrohu štípal dríví a hrál mi první "polénkové divadlo", pres rodinu Holomkovu z mého rodište Veselínad Moravou. Štepán Holomek se ženou Drahušou bydleli jeden cas v
naší ulici, vlastne prímo naproti nám. Ze záblesku detské pameti si vybavuju, že mi kdysi na tatuv vlastenecko-pedagogický
popud ukazovali vytetovaná cisla, abych videl, "jaké svine sú
fašisti". Sedávali oba obcas u nás v kuchyni na bedne na trísky, Drahuša odpalovala jednu lípu od druhé. Tuším, že ani
nemohli mít deti, a holcicka, o kterou se skvele starali, byla
adoptovaná. Rada tech veselských Romu se po válce z poválecné hruzy, podobne jako mnohé židovské rodiny, nechala prejmenovat - Holomkovi na Hanákovy.
Nu a potom prišel hlavní impuls v podobe ukázek z rukopisu knihy Dušana Holého a Ctibora Necase "Žalující pisen". O
Ružene Danielové jsem vedel, že žila v Hrubé Vrbce na Hornácku jako družka Pavla Kubíka, bratra vynikajícího primáše Joženy Kubíka, jehož jsem nesmírne ctil. Znal jsem Parchovu a Štedronovu skladbu "Plác Ruženy Danielové z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvetimi" inspirovanou romským plácem,
na který Ružena po zavraždení manžela a peti detí sama napsala slova Aušvicate hi kher báro ("V Osvetimi je veliké ve-

(Poslední plác Heleny Malíkové najdete na zadní strane
obálky - pozn. red.)
BRETISLAV

RYCHLíK

(1958)

Herec a režisér, clen souboru brnenského Hadivadla.
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ALŽBETA

LAGRONOVÁ(nar.14zárí1926vRychnove nad Knežnou; bývalá vezenkyne tábora v Letech u Písku; svedectví zaznamenal v roce 1995 Paul Polansky)
(...) První vec, kterou s námi v tábore udelali, bylo, že nám
ostríhali vlasy. Vypadali jsme jako skinheadi. Celý tábor byl
plný Romu z celých Cech. O nekolik dnu pozdeji vzala policie nekteré romské muže a privezla naše kone a vozy do tábora. Meli jsme krásné vozy zarízené nábytkem a pokrývkami. Meli jsme také skvelé kone. evím, co udelali s konmi, ale když muži prišli zpet s našimi vozy, strhali z nich
plachty a používali je ke skladování mrtvých tel, dokud nebyla pohrbena. V tábore byla místnost, kde doktor prohlížel
lidi. Ceská policie, která nás mela na starost, nás postavila
do rady a jeden po druhém jsme dostali injekci tesne pod
srdce. Po této injekci jsme se všichni zacali cítit, jako bychom
byli opilí. Byli jsme velmi zesláblí, a potom jsme byli ospalí
po šest týdnu. Lidé zacali po tech injekcích velmi brzy umírat. Já jsem mela šest nedel vysokou horecku. Ti z nás, kterí
prežili, ješte dlouho nemohli porádne chodit. (...)
Brzy poté, co jsme prijeli do tábora, vypukla tyfová epidemie. Kvuli ní nesmel nikdo opustit tábor. Dokonce ani stráže nesmely do blízkých Mirovic. Denne zemrelo na tyfus 50
až 60 lidí. Uvnitr kempu byla truhlárská dílna, která vyrábela rakve tak rycWe, jak jen to šlo. V lese za kempem museli
vezni kopat velké jámy pro mnoho rakví najednou. Muj otec
také musel kopat ty jámy. Také musel sypat do rakví vápno
pred tím, než se na ne dalo víko. Každý den umíralo asi 30
detí. Tyfus jsme dostali z hladu. Meli jsme strašný hlad. Lidé
byli tak hladoví, že chytali myši, aby je mohli sníst. Tímhle
zpusobem jsme nejspíš dostali ten tyfus. (...)
Spousta lidí se pokoušela utéct z Let, protože strážci byli
tak strašní. Videla jsem ceské stráže zabíjet deti i dospelé tak,
že jim drželi hlavu pod vodou, dokud se neutopili. V tábore
byl drevený sud plný strašne špinavé deštové vody a stráže
je topily v tom sudu. Když to muj bratr Eduard a sestra Barbara uvideli, rozhodli se uprchnout. V blízkosti tábora byl

rybník, kde strážci také topili lidi. Museli jsme se chodit do
toho rybníka koupat dvakrát týdne. Byl tak malý, že jsme se
navzájem dotýkali. ebylo možné se umýt, protože v rybníce bylo tolik lidí, že jste se nemohli ani pohnout. Ježíšmarjá,
a jak nás bili. Svázali nám ruce k sobe a povesili nás na tri
nebo na ctyri hodiny. Proc? Proste je to bavilo, chteli se dívat, jak trpíme. (...)
Tábor vypadal jako malé mesto plné Romu a každý den
šly transporty na písecké nádraží. Nákladáky privážely každý den nové lidi a jiné odvážely na vlak do Osvetimi. Tábor
byl tak plný, že je nestíhali v nákladácích odvážet. Každý den
odjíždely nové nákladáky. (...) Když prijel ten Nemec, privezl s sebou do tábora ctyri romské muže a dve romské ženy
z Osvetimi. Tihle Romové nosili cerný odev s cerným trojúhelníkem prišitým na rukávu. Byli to kápové z Osvetimi.
Meli obušky jako ceští strážci. Byli to nemectí Romové, Sinti. Privezli je do Letu kvuli jejich zkušenosti z Osvetimi. Tihle Romové se k nám chovali stejne jako ceské stráže. Vtábore byla kuchyne, kde jsme si meli každý den vyzvednout k
obedu polévku z brambor a mrkve, ale meli jsme strach si ji
vzít, protože tihle nemectí Romové tam stáli a hrozili nám
svými obušky. Ceští strážci porouceli temhle romským kápum. Ptali jsme se jich, proc nám to delají, vždyt jsme jejich
bratri. Rekli nám, my musíme, když nebudeme poslouchat
rozkazy, zastrelí nás. Rekli nám, že Nemci v Osvetimi nebyli
tak hrozní jako ceské stráže v Letech. (...)
Do Letu jsem se vrátila asi pred deseti lety s mým manželem v našem aute. Vlesích za bývalým táborem, kde ted stojí veprín, jsem našla velký drevený kríž, který tam nekdo
postavil. Bylo videt, že to byl Rom. Strávili jsme s manželem
v tom lese dva dny procházením, protože jsem vedela, kde
byla všechna ta mrtvá tela pohrbena. Spali jsme ve stanu,
který jsme si privezli. Behem dne jsme pokládali svícky na
místa, o kterých jsem se domnívala, že jsou tam hroby. Muj
manžel vzal nuž a vyhloubil díry pro svícky. Zustali jsme
tam, dokud všechny svícky nedohorely. Delalo se mi zle, když
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jsem videla, že na míste bývalého tábora stojí veprín. Videli
jsme v lesích i jiné Romy, ale nemluvili jsme s nimi. Každý
chtel být se svým smutkem sám. (...)

ru. Dyž bylo na bloku narízeno sportmachen, to se narizovalo na urcitý den a dobu, vytáhli ty schopný, co byli, a nahnali nás doprostredka na to prostranství. Tedka tam byli
všechny lágrelteste, lágrkápo, arbajtdýnst, proste všechny ty
pohlavári tam byli. Avoní to vobstoupili, kaž dej gumešlauch,
a ted na tom kamení válet se, kotrmelce delat, plazit se po
loktech a kolenách, všechno možný (...). A voni do nás mlátili, ten z tej strany a ten se dostal k tomu, to byl jeden pres
druhýho na tom štetu, a ted po hlave, po uších, kde bylo, do
toho se rezalo. A ted ten rev lós, lós, to byl takovej rev, no to
bylo, to se nedá ... A von na ne ješte kricel, co do nás mlátili,
von jim tem lágerelteste vyhrožoval: "Vyste víc unavený jako
voní, tenhleten sport budete delat vy, voni nejsou vubec unavený." Tak si mužete predstavit, jak sme chodili vodsud dobitý a po drený, krev nám tekla z huby, z nosa, všude.

PAVEL K. (nar.1.J.1940vD~bravách, okr.Detva;vyprávení o zavraždení jeho otce, strýcu a dalších ctenu rodiny,
která žila na stredním Slovensku; zaznamenala v roce 1994
PhDr. Jana Horváthová, Muzeum romské kultury Brno)
(...) Hned okamžite dali zavolat všetkých, kto boli zamestaní
u štátnych majetkov v Žalobudzi (protože dva z techto Romu
se pokusili prinést z hor nejaké šaty a jídlo po partyzánech pozn. redakce). Miestný uciteI Maloveský za doprovodu teho
Babica, teho predsedy tej gárdy, zavolali všetkých, všetkých
tých Cigánov z toho majetku z roboty na obed a všetkých do
jednoho šestnáct, sedemnást, osemnást, dvacat dva, dvadcat tri až nejstarší sedemdesiat devet rocný Uuro, zobrali
všetkých sedemnástich, odniesli ich do Detvy, tam ich uzavreli zo všetkými pochytanými partyzánmi a potom o týžden išli do Zvolena (...), a potom ich tam triedili a vraždili.
Vraždili ich tak, že bajonetom vypichli oko Iavé alebo pravé
... (pametník vzlyká, pláce), prepacte ..., ženy sa mali na to
dívat, odrezali im jazyk, sami si museli kopat jamy a tam
padat, ale každý musel byt s vykliatym okom alebo odrezaným jazykom. Takto všetci pohynuli - sedemnást, v živote
neboli ani jeden partyzán, nikdy. (...)

ANTO NÍN

DANIEL (nar. 20 cervna 1920 v Žebétíne, zemrel 14. 6. 1988 v Bme, bývalý vezen v Osvetimi-Brzezince
a dalších táborech; svedectví zaznamenal v roce 1988 Ctibor
Necas a publikoval v knize Aušvicate Hi Khér Báro, Ceští veznové cikánského tábora v Osvetimi II - Brzezince, Masarykova univerzita Brno 1992)
(...) Do Osvencína jsme prijeli asi v osm hodin. Projíždeli
jsme cást tábora, který byl elektrikou osvetlený. Vlak zastavil na rampe, která byla osvetlená. Otevírali u vagónu dvere
a za pomoci štekotu psu a velikého kriku nás vyhnali z vagónu. Deti odváželi nákladníma autama a nás odvádeli pešky. Do tábora nám cesta trvala pul hodiny. Tábor byl osvetlený, takže jsme cestou videli komanda, která dosud pracovala venku. Videli jsme, jak je bijí a kricí lós, lós. Taky jsme
videli moc mrtvých muzlimanu (musulman byl slangovývýraz pro vyhublého vezne - pozn. red.). Na nás to pusobilo
tak, že jsme si rekli, že i my tak skoncíme. Odvedli nás na
bloky za stálého kriku lós, lós a cechiše hund. Nahnali nás
do jednoho bloku c. 10, kde jsme všichni namackáni museli
vydržet až do rána. (...)
Tam bylo moc tech komand a musel ste se umet dostat (...)
do nejakýho malýho komanda, aby tam nebylo moc heftlinku, protože to bylo lepší na jídlo. My sme delali treba glajzbán, protahovali jsme ty koleje ke krematórce. Tam to bylo
nejak voddelený a dyž prijel transport, tak voni museli chodit peknej kus do plynovejch komor. Když sme tu kolej protahovali, tak nás tam bylo asi dvacet. Avoni meli fase na 301,
tak sme dostávali víc tý repový polívky. Anebo rollwagen, to
bylo dobrý komando! Tam byly vedle sebe nemocnicní bloky, za každým blokem vrata a za vraty haldy mrtvých, co
umírali na tech blocích. A my sme meli valník, takovej vuz,
jak mel Žižka, velký kola, velká korba. A my sme ty mrtvý
nakládali, házeli sme je do toho vozu. (...) Grematórka už
nestacila pálit, tak jsme to vozili do jámy. Tam se to naházelo, nalila se na to nafta nebo co, a pak se to zapálilo. Ale to
bylo zase zvlášt komando, který to tam pálilo. To byly hromady mrtvých a položivých, nekterý ešte nohama hýbali, no
ale s tím se nedalo nic delat, naložili sme všechny a vodtáhli
k tomu spálení. V tom komande nás bylo deset a zase sme
dostávali víc jídla. (...)
Nebo na konci lágru meli takový prostranství 10x10, eši
né víc. Tam byl jenom štet. A štet, dyž se dláždí, tak se dávají
kameny tým placatým dolu a tema vostrýma špicama naho-

ELEN A

LACKOVÁ (svedectví o perzekuci Romu za
Slovenského štátu, z knihy Narodila jsem sepod štastnou hvezdou; vyprávení autorky zpracovala a do ceštiny preložila
Milena Hubschmannová, kniha má v nejbližší dobe vyjít v
nakladatelství Triáda)
(...) Vjednactyricátém jely pres Kapušany transporty. Jožka
pracoval na nádraží, nakládal a vykládal vagony, chodila
jsem tam za nim s jídlem. Jednou na nádraží zastavil dlouhý
vlak, samé dobytcáky, a v nich odváželi Židy. Bylo to strašné! Meli na sobe jen pyžama, namackaní, že sotva stáli. (...)
V zadních vagónech byli samí Romové! Jakmile nás uvideli, zacali naríkat a prosili: "Vodu, vodu, smilujte se lidé, dejte nám trochu vody!" Meli jiný prízvuk než my, nevím, odkud byli. Povídám: "Jožko, proboha pojd, vyprosíme si nekde vedro, prece ty lidi nenecháme takhle trpet!" A už jsem
se rozbehla do nádražní budovy, že seženu kýbl nebo konev. Jenže vtom pribehl Nemec, co doprovázel transport, a
rozehnal se po nás pažbou: "Vek! Vek! Vek!" Vlak se rozjel.
Nekolik nocí jsem nemohla spát a trápila se tím, že jsem tem
lidem nepodala trochu vody. Naštestí se mi to povedlo príšte, i když to nebyli Romové, ale ruští zajatci. (...)
Slušne jsem župního Lieskovského pozdravila. Umela jsem
mluvit, protože jsem hodne cetla. Zeptala jsem se ho, proc
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muže, odvedli ho na cetnickou staníci a zbili ho za to, že jsem
si byla stežovat u Lieskovského. (...)
Jednou v noci nás vzbudilo troubení aut. Do osady vtrhli
gardisti. Bylo jich jako havranu. Mezi nimi cetníci s puškami a bajonety. Vyháneli nás z domku: "Vstávat! Marš ven,
holoto cikánská!" Byl listopad, v ledovém vetru poletoval
sníh. Velitel cetniku oznámil našemu tatínkovi, že podle zákona toho a toho nebude cikánský živel trpen mezi rádným
obcanstvem a musí se vystehovat z blízkosti obcí a verejných cest do odleWých míst, aby nešíril nákazu a nebudil
pohoršení. Pro nás urcili príslušné orgány místo na Korpáši.
Korpáš byl zalesnený kopec asi dva kilometry od mestecka.
(...) Dnes si už nedovedu vybavit, jak jsme se na Korpáš dostali,'protože hruzou, zimou a utrpením jsme vubec nebyli
pri smyslech. Vzpomínám si jenom na kvílení žen, které splývalo se skucením vetru, a na výkriky žalu, kterým odpovídalo krákání vran. Pritáhli jsme na Korpáš. Byla noc. Padal
déšt se snehem. Každá rodina si rozdelala ohen a nejak jsme
tu strašnou noc preckali. Ráno jsme zacali stavet chatrce (...)
Ješte jsme nemeli chatrc dostavenou a tatínek dostal zápal
plic. Uložili jsme ho na zem na periny. Pod nej periny, nad
nej periny. (...) Tatínek ležel v teple a maminka šla vyžebrat
do vesnice neco k jídlu. (...) A co se nestalo! Selka, u které
jsme pracovali v léte na poli, dala mamince fazole a brambory a dovolila jí, aby si u ní uvarila polívku. (...) A my koukáme, maminka už pospíchá s kbelíkem do kopce na Korpáš. Jen aby se tatínek co nejdríve najedl. Jenomže jak neustále mrholilo a poprchávalo, tak bylo všude kluzko, maminka uklouzla, upadla, kbelík jí vylítl z ruky a všechna polívka se jí vylila. Maminka zustala sedet na zemi a rvala si
vlasy. Plakala tak strašne, že jsme se báli, jestli se nepolámala. Všichni jsme se k ní rozbehli. estalo se jí naštestí nic,
ale horekovala nad tou rozlitou polévkou. A toWe nikdy nezapomenu svému muži Jozefovi: shýbl se k mamince, zdvihl ji a zlíbal jí ruce. Pak poslal do vesnice me, abych nekde
vyprosila pár brambor.( ...)
•

s námi Romy delají všechno, co s námi delají? Proc nás stríhají? Proc nás nepustí do mesta? Proc se nesmíme hnout
z osady? Zustal na me koukat z otevrenou pusou. Nechal
me stát, nerekl, abych si sedla. A me v té dobe ani nenapadlo,
že bych si mohla sednout pred takovým pánem, jako byl pan
župní. Zeptal se me, kdo jsem. Rekla jsem, že jsem dcera
romského starosty ze Šariše a že jsem vychodila meštanskou
školu. Jinak že jsem provdaná do Kapušan mezi slušné a
bohaté Romy. (...) Tykal mi. Tehdy neexistovalo, aby gádžo
cikánovi vykal a oslovil ho treba "pane Horváth", "pane Lacko". Volali na nás normálne: "Cikáne, pocem, cikánko pocem." V nejlepším prípade nám "naši" gádžové ríkali "Mikluši", "Máno", "Honko", ale jenom "ty". Vykat nikdy. My jim
samozrejme vykali. Ješte dlouho po válce si "bílí" u nás na
Slovensku nemohli zvyknout na to, aby nám Romum zacali
vykat jako ostatním. Župní se me znovu zeptal, proc jsem
vlastne prišla, a já znovu rekla, že kvuli spravedlnosti. A že
verím, že on je spravedlivý, jinak by nemohl zastávat tak
zodpovednou funkci. (...) Vyprávela jsem mu, jak o mne udelali porad do rozhlasu, protože píšu verŠe, ale v casopise že
clánek o mne už neotiskli, protože byli mezitím cikáni postaveni mimo zákon. A tak kdyby byl cikán sebelepší a sebevíc se snažil, musí nutne zustat vždycky jenom cikán, protože ho mezi sebe "bílí" nevezmou. Vybídl me, abych si sedla,
a zacal mi vykat. Rekl, že tohle všechno je narízení z Bratislavy, on že si žádné perzekuce cikánu nevymyslel, na to že
je príliš malý pán a že s tím nemuže nic delat. "A co mám
teda delat já?" zeptala jsem se a chtelo se mi brecet. "Jdete
domu a dejte si pozor, aby vás nechytli. Minule jste mela štestí. že vás neostríhali, dneska byste štestí mít nemusela a prijdete domu s ostríhanou hlavou. Škoda takových vlasu!" Pak
ješte dodal: "No ale vy se nedáte, jak vás tak poslouchám," a
s tím me propustil. Šla jsem domu jako v mrákotách a bily
se ve mne dva pocity: úplná bezmoc a beznadej a pýcha nad
tím, že mne sám župní Lieskovský vykal, že mi rekl, posadte se. Že ve mne uznal lidství. Druhý den sebrali cetníci mého

Pres haknkrajc do
Evropy
Trináctiletý chlapec nastríkal na okna,
dvere a zdi neobydleného domu v malém meste na Plzensku hákové kríže.
Strohá zpráva cetky pak již jen dodává, že pachatel nebyl schopen uvést žádný reálný motiv a že si vpodstate snad
ani neuvedomoval, co delá. Vyšetrovatel proto nakonec celý prípad odložil.
Šlo o ojedinelý zmatený cin, nebo má
celá vec hlubší koreny? Ojasne vymezenou rasovou zášt zrejme neSlo, protože
v onom dome ci jeho okolí nežijí ani
Romové, ani Zidé, ani nikdo jiný tímto
symbolem napadnutelný. Daleko pravdepodobnejší je, že dotycný kluk proste
jen vedel, že haknkrajc je cosi špatného,
. co naštvává dospelé. Tím, že pomaloval
neobydlený dum, si jen vyrovnával nejaké své úcty se svetem dospelých, prípadne si hrál na hrdinu.
Až potud by to snad mohla být "normální" detská akce. Normální však rozhodne není to, že kluk v tomto veku
v zemi, která zažila nacistickou okupa-

ci a holocaust, v~astne neví, co to maže
na zed. Je pravda, že komunisté válku
a okupaci zneužili pro svou propagandu. To však prece nemuže a nesmí z'namenat, že tím pro nás celá záležitost
koncí. Hákový kríž malovaný jedním,
nacistická hesla mechanicky vykrikovaná jinými v sobe nesou príliš mnoho významu, než aby se nad nimi mohlo mávnout rukou.
Biajra, Kambodža, Rwanda a další
jména pripomínají, že cas, kdy snad
budeme moci zapomenout, je ješte daleko. Ne nadarmo proto západní civilizace udržuje vzpomínku na holocaust stále živou. I tam se samozrejme objevují
hákové kríže na stenách. Jejich puvodci
však vetšinou vedí, co delajL S vedomým
zlem se možná vyrovnává snáze než se
zlem nevedomosti. Do dlouhého seznamu vecí, které ješte musíme vykonat,
abychom se priblížili demokratickému
svetu, tak mužeme pridat další položku: udržovat povedomí o nacismu a holocaustu.
•
DANIEL
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Hladová demokracie
Po sedmi letech prešlapování na míste celí Bulharsko ekonomickému
"My nejsme v case, to cas je v nás," praví jedno klasické dvojverší, vyvedené
z pozvolna vypadávajících ocelových
liter na monumentu k 1300. výrocí
vzniku prvního samostatného bulharského státu nedaleko bývalého sjezdového paláce v centru Sofie. Monument
vznikl pred patnácti lety a, jak se zdá,
Bulhari si tohle klasické poetické vyznání vzali k srdci a rozhodli se, že oni
na rozdíl od zbytku Evropy žijí mimo
reálný cas a prostor. Sebevedome egocentrické, vlastenecky poetické horování básníkovo však vystrídala ekonomická próza zatím nereformované zeme.
Ta se behem lonského roku dostala do
hospodárských potíží, jaké v celém poválecném vývoji pod težkým protektorským krídlem Sovetského svazu ješte
nezažila.

Nás žene hlad
Do sídla bulharského
parlamentu
v centru Sofie vtrhli první opozicní demonstranti 10. ledna letošního roku,
aby dali nícellÍrn nábytku a zakládáním
ohnu prímo na chodbách a v kancelárích najevo svuj vztah k postkomunistické moci v zemi. V té chvíli pusobilo
heslo na prucelí zákonodárného sboru,
znející pražsky sametove "V jednote je
síla", víc než paradoxne. Bulharskou
spolecnost dnes totiž sjednocuje jediné:
hlad a katastrofální materiální nedostatek, který snese srovnání snad jen s Albánií. Tento stav je prímým dusledkem
zcásti amatérského, zcásti zlocinného
pocinání témer všech predešlých vlád,
které - s výjimkou kabinetu Filipa Dimitrova ze Svazu demokratických sil vždy tvorila postkomunístická Socialistická strana a její souputníci.
Bulharská komunistická strana se totiž po pádu vlastního režimu na konci
roku 1989 bleskove promenila ve stranu socialistickou. Ráda pomohla uvrhnout služebne nejstaršího diktátora
v bývalém východním bloku Todora
Živkova do vezení (mimochodem domácího) a hned vedela, co udelat nejdrív: slíbila demokratizaci zeme a liberalizaci ekonomiky bez potu a slz - a
zvítezila hned v cervnových volbách
roku 1990. Od té doby názorove i sociálne rozruznené opozici, zastrešované
Svazem demokratických sil, z nehož
vzešli oba bulharští porevolucní prezidenti Želev a Stojanov, socialisté podlehli jen jednou, a to v predcasných parlamentních volbách roku jedenadeva-

a politickému chaosu

desátého. Vládu SDS však již po jedenácti mesících vystrídal úrednický kabinet Ljubena Berova a na podzim roku
1994 socialisté znovu výrazne zvítezili, když ve 240clenném parlamentu získali absolutní vetšinu 125 mandátu,
zatímco SDS se musel spokojit jen se
69 kresly. I v Bulharsku tak platí výstižná charakteristika, že každý národ má
takovou vládu, jakou si zaslouží.

Smutná císla
Pripomenme si nekolik císel, která jsou
pro bulharský dnešek príznacná. Kurs
národní meny se ze 70 leva za americký dolar na pocátku lonského roku behem dvanácti mesícu zhroutil na 1000
leva za dolar na konci letošního ledna.
Prumerný reálný príjem na hlavu se
díky 310procentní inflaci za lonský rok
zhroutil ze 120 na pouhých 25 dolaru
mesícne. Cena chleQa pritom za lonský
rok stoupla jedenáctinásobne a behem
letoška by kvuli drahým americkým
dovozum potravinárského obilí mela
poskocit ješte o 100 %. Prostou matematikou dospejeme ke zjištení, že prumerný Bulhar si za svou vskutku žebráckou mzdu muže koupit 50-60 kg
chleba mesícne. Obyvatelstvo na tak
drastický rust cen této základní potraviny reagovalo tím, že jeho spotrebu
omezilo na polovinu. Mimochodem,
onen prumerný mesícní príjem stací
pri dnešním raketovém vzrustu cen
všech energií napríklad na zaplacení
otopu v domech s ústredním topením
- samozrejme za predpokladu, že si
nemusíte kupovat chleba. Mnozí chudí Bulhari proto i v letošní tvrdé zime
ústrední topení odpojují.
ezarnestnanost se pohybuje mezi 12
a 13 procenty, ale není pochyb o tom,
že má-li bulharské hospodárství vybrednout ze soucasné beznadeje státního bankrotu, musí tento ukazatel dramaticky stoupnout. Sociální napetí se
tak bezesporu dále prohloubí a jeho
další dusledky lze jen težko odhadnout.

Zmarnené šance
Pritom se ješte koncern roku 1995 zdálo, že prešlapující Bulharsko konecne
poskocí o kousek kupredu. Vláda odborníku v cele s Ljubenem Berovem,
která se v úrade udržela celé dva roky
(a to je v Bulharsku 90. let výkon obdivuhodný), sice neprosadila skutecne
koncepcní privatizaci, ale jistých úspechu prece jen dosáhla - i když si je na22

konec pripsali socialisté. V roce 1995
stoupl výkon bulharského národního
hospodárství o 2,6 procenta, což byl
nepochybne dusledek reformních snah
Berovova týmu. Ten byl ovšem v parlarnente dusledne blokován práve socialisty a jejich spojenci.
Pro ty má dnes opozice, denne bourící v ulicích Sofie a dalších velkých mest,
oznacení "mafie" ci "rudá špína". Právem, protože práve tito lidé zbylé národní bohatství doslova rozkradli nebo
rozprodali v pochybných spekulativních transakcích. Dnes se již zcela otevrene hovorí o tom, že za hranice zeme
byly vyvezeny miliardy dolaru, které
dnes na své jen steží oprávnené držitele pracují na švýcarských kontech. Již
pri první potravinové krizi koncern lonského jara byla vznášena cetná obvinení na adresu státní akciové spolecnosti, zabývající se prodejem obilí z národních bulharských sýpek. Všeobecne se
vedelo, že ve správní rade této spolecnosti sedí i manželka nedávno odstoupivšího socialistického premiéra a
predsedy BSS Žana Videnova. Nejvetší
procento techto podloudných prodeju,
které se týkaly jinak nedotknutelných
státních rezerv, smerovalo do sousední Makedonie. Totéž platilo i o pohonných hmotách a cukru.
Uprostred letošního ledna se odhadovalo, že bulharské zásoby potravinárského obilí ciní 260 tisíc tun, což i pri
snížené spotrebe chleba muže stacit
maximálne na mesíc. Parlament proto
již v puli ledna schválil nákup americké pšenice za 35 milionu dolaru. Ani
tento nákup však zrejme nezabrání
tomu, aby se chlebová krize z lonského kvetna nezopakovala - jenže tentokrát prijde podstatne drív. Na zacátku
.tohoto roku pritom cinily devizové státní rezervy Bulharska pouhých 518 milionu dolaru.
Soucasná bulharská hospodárská a
politická krize má samozrejme i své·
vnejší predpoklady. Bulharská ekonomika byla težce zasažena celosvetovou
blokádou Miloševicovy nové Jugoslávie v letech 1992-96. Slibované financní kompenzace Západu za bulharskou
loajalitu se však nedostavily. Pricteme-li k tomu obecnou neochotu vyspelé
cásti sveta investovat na politicky nestabilním, etnicky explozivním a všeobecne nevyzpytatelném Balkáne, je
zrejmé, že Bulharsko by to s podporou
západních státu a svetových hospodár-
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ských a financních institucí melo težší
než dejme tomu strední Evropa i v prípade, že by situace v zemi byla klidnejší a vývoj národní ekonomiky racionálnejšÍ.

Co ceká volebního víteze
Podstatou soucasného politického zápasu v Bulharsku je boj o usporádání
dalších bulharských predcasných parlamentních voleb. Opozice již loni prinutila socialisty k souhlasu s jejich konáním. V této chvíli není pochyb o tom,
že Bulhari letos k volebním urnám pujdou, otázkou je, kdy. Opozice by si prirozene prála, aby se k moci dostala co
nejrychleji a využila tak soucasné vule
obcanu ke zmene. Socialisté jsou si naopak vedomi, že v této chvíli bude nejpohodlnejší zaseklé kormidlo státní
moci prepustit nekomu jinému, ale ur-
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cite se budou snažit volební proces
o nejaký ten mesíc odložit, aby tak stacili zamést stopy svého nezodpovedného a marnotratného šafárovánÍ. Otázkou také je, jak volby vlastne dopadnou.
Oporou opozicních sil jsou velká mesta, zatímco samozásobitelský venkov,
z valné cásti tesknící po pohodlném
kolchoznicení, by bez ohledu na cokoli mohl své hlasy ješte jednou odevzdat
práve tem nezodpovedným hospodárum. Socialisté samozrejme vedí, že
cím pozdejší termín voleb, tím vetší
beznadej a apatie obyvatel, a ta by nakonec skutecne mohla rozhodnout
v jejich prospech, jakkoli se to zdá poale zdravého rozumu neuveritelné.
At už soucasná bulharská politická
krize vyvrcholí jakkoli, novou moc
ceká úkol témer nerešitelný: soucasnou
beztak sotva skomírající životní úroven

bude treba v prvním období ješte dále
snížit Prípadná zahranicní pomoc pritom zustane jen nedosažitelným snem.
A je tu ješte jeden otazník: jak se v prípade volebního vítezství zachová dnešní opozice. Hlavním tmelem Svazu demokratických sil je v soucasné dobe
snaha pokorit socialisty. Jakmile se
však Svaz dostane k moci, bude muset
prijít s pozitivním programem. Teprve
u vlády mohou dnešní demokraté prokázat, zda jsou schopni dohnat zbytecne ztracená léta, nebo zda naopak i oni
podlehnou nezastavitelnému kolotoci
glajchšaltujícího kolektivismu, politické naivity a nezodpovednosti, ci dokonce slabosti pro výpisy ze svých vlastních
bankovních kont.
•
LIBOR DVORÁK (1948)
prekladatel, rusisUt, zpravodaj

Ceské tel.evize.

Vzetni, kde být Cechetnje zásluhou
ZdenekPinc
Zkušenost vetšiny Cechu s Bulharskem je omezena zážitky z
prímorské dovolené porádané éasteji na bázi zotavoven ROH
než prostrednictvím turistických kancelárí, zkušenost limitovaná nemožností porovnávat a posléze zasutá zážitky z atraktivnejších zemí dríve neprístupných. Taková byla donedávna
i moje bulharská zkušenost. Týden v revolucne naladené Sofii a v Plovdivu, kam jsem byl koncem ledna pozván Ceským
centrem MZV u príležitosti 20. výrocí Charty 77, zmenil mnohá má predporozumení i predsudky.
Pripadal jsem si trochu jako cestovatel v case. Ten pocit mám
pri cestách na Východ v posledních letech casto, smes nostalgie a posmechu, závan reálne socialistických pomeru, který
mne do nozder uderil nejvíce snad na Slovensku. V Bulharsku jsem si zase pripadal jako v Praze první poloviny šedesátých let: lidé mají starosti, ale existencní tísen zahánejí zájmem o kulturu; cenzura je tísnivá, ale podnecuje jazykový
humor, jinotaj. Publikum zde také rozumí na pul slova a smeje
se s pocitem duchovní a mravní prevahy, nikoli zloby. Atmoiféra malých pražských divadel: tamní studenti bohemistiky
predvedli, pochopitelne v ceštine, predstavení "Bomba, aneb
bohemisté na každém kilometru", se zretelným ironickým odkazem na populární bulharský partyzánský seriál minulé éry;
vtipné, groteskní skeée, studentská recese, agresivní adresný
humor s lehkou nostalgií po Praze (ríkali jí matka mest), míste, které duverne znají, ale vetšinou pouze z knih, filmu a výtvarného umení.

Je príjemné pohybovat se v prostredí, kde samo bytí Cechem
je hodnotou, kde ceština je bez nadsázky považována za svetový jazyk a kde se vzpomíná na ceského ministra kultury v
jedné z prvních bulharských vlád po osvobození od turecké
nadvlády. Slyšel jsem zde príbeh o tom, jak bulharský parlament prerušil své zasedání a odešel kolektivne privítat ceskou
vojenskou kapelu, která v minulém století prijela do Bulharska založit evropskou hudební tradici. Mluvil jsem se slavným bulharským hudebníkem a profesorem hudby, který se pochopitelne cesky - lJ,rdehlásil k ceskému dedeckovi, potomku techto prukopníku. Mluvil jsem s desítkami z dvou set bulharských bohemistu a overil si, že bulharská bohemistika má
svetovou úroven.
Témer na každém kroku, v bulharské intenci "na každém
kilometru ",jsem videl a cítil príležitost pro expanzi ceské ekonomiky, ale nejsa odborník, mel jsem presto dojem, že zájem
z naší strany není adekvátní. Rád bych se mýlil, ale cítil jsem
v ústech trapnou pachu! oné kulturní prezíravosti a onoho
ceského veltmanství, které se tak rádo kríží se "západovlezdoprdelismem". Ale treba jen nasazuji dle svého mindráku
konskou hlavu druhým.
V Bulharsku techto týdnu jde o hodne. Nejcasteji jsem zaslechl zvesti o tom, jak se tu Rusko s Nemeckem tahají o iféry
vlivu. Pro naši ekonomiku je to šance, myslím, výjimeéná.
Ceské kulture se tady naopak prálo vždy a ted by melo jít
spíše o splácení dluhu z naší strany.
Dnes opet je tedy opet príležitost trávit v Bulharsku letní i
zimní dovolenou za mimorádne príznivých financních podmínek. Cech si tu pripadá jak bohatý Nemec u nás. Já osobne
se na pouhou rekreaci omezit nehodlám.
•
ZDENEK PINC (1945)

Skvelé publikum, které nedávno pochopilo a nadšene prijalo podle mne témer nepresaditelný humor. divadla Járy da
Cimrmana, publikum, které odmítá preklad prednášek z ceštiny, které se zasvecene ptá a požaduje bližší objasnení reálií
a hlavne je ochotno diskutovat a poslouchat bez konce.
A dojemná pohostinnost, prestože, nebo spíše protože, za dvermi sálu je hlad ...

Prednáší na Institutu
fakulte UK.

25

základu

vzdelanosti

UK, na Pedagogické

a Filosofické

2/1997

NOVÁ

PRíTOMNOST

Z cekárny do predsíne
Východoevropské státy musí pocítat spíše s postupnou a dlouhodobou integrací do evropských struktur

Jaroslav Jakš
Po roce 1989 se rozhodující cást verejnosti zemí strední a východní Evropy
orientovala západním smerem. Po témer pul století experimentu s vedeckým socialismem na tom vlastne nebylo nic prekvapivého. Politické elity však
vedly k tak casto deklarovanému zájmu
o clenství v západních strukturách spíše duvody ekonomické a bezpecnostní,
než vnitropolitické. Rozpad bipolárního sveta s sebou totiž prinesl nekterá
nová rizika, zejména nejistoty kolem
vývoje postsovetského Ruska. Clenství
v ATO bylo tedy státy bývalého východního bloku od pocátku chápáno
jako záruka vojenské bezpecnosti, clenství v EU pak jako záruka bezpecnosti
ekonomické a politické.

explicitne za cíl zásadní revizi své institucionalizované
vize Evropy, ale
pouze revizi Maastrichtské smlouvy, a
to jen v nekterých smerech. Východoevropské státy stále kriticteji posuzují
manévrování EU (stejne jako manévrování
ATO), casto však nechápou
komplikované vztahy a vazby existující uvnitr Unie. Západoevropské zeme
budou pravdepodobne stále zretelneji
dávat svým východoevropským partnerum najevo, že v urcitých otázkách
mají odlišné zájmy.

Výhody a nevýhody spolecného trhu

Deklarovaný zájem o clenství v Evropské unii je stále prioritou všech státu,
které s EU po roce 1991 podepsaly asociacní smlouvy. Zájem projevily i další
zeme (Kypr, Malta, Turecko). Evropská
unie je velmi opatrná, pokud jde o právne vymahatelné sliby, a clenství v EU
je spojeno s celou radou podmínek, jejichž definice je plne v kompetenci
clenských státu EU.
Východoevropským státum clenství
Rrinese mnoho pozitivního: od prístupu na lukrativní vnitrní trh až po prípadné financní transfery z rozpoctu
Unie. Také podíl na spolecné obchod-

Nejvážnejší kandidáti na clenství, kterí dosud prosazovali zásadu "cím dríve, tím lépe", nyní získávají první zkušenosti s približováním ke strukturám
Unie. Mimorádné místo v nich pripadá
celému mechanismu vnitrního trhu.
Summit EU v Cannes v cervnu 1995
spustil proces, v jehož rámci pridružené státy harmonizují svuj pravní rád i
jiné oblasti se stavem, na nemž se již
státy EU shodly (tzv. acquis communautaire). Rychlé zapojení do vnitrního
trhu EU nesporne podporí "europeizaci" transformacního procesu jednotlivých zemí.
Príliš rycWé tempo prejímání kmnunitárních (evropských) predpisu však
nemusí být vždy v zájmu asociovaných
státu. Muže ohrozit komparativní výhody, a tím i konkurenceschopnost kreh-

ní politice nelze podcenit. Práve proto,
že EU není pouhou zónou volného obchodu, ale spolecenstvím ekonomické,
politické a sociální solidarity, moW by
být prínos pro "chudý" a "bezbranný"
Východ mimorádný.
Silný diplomatický tlak východoevropských zemí na rychlé prijetí vytvoril v této otázce v Unii príznivejší atmosféru, než tomu bylo v roce 1990. Plány
na rozšírení na Východ však zatím nezasáhly vlastní jádro integracní koncepce Unie a vyvíjejí se tak paralelne s
prohlubováním "staré" integracní skupiny západoevropských státu. Ani mezivládní konference IGC 96 si nekladla

kých ekonomik. Prejímání sociálních a
ekologických norem Unie v zemích
strední a východní Evropy musí probíhat opatrne.
Hledísko približování k Unii tak musí
pocítat i s postupným otvíráním se její
konkurenci. Kdo v této konkurenci
bude vítezit, je s ohledem na propast
v produktivite práce vice než jisté. a
prípadu nekterých stredomorských
zemí (portugalsko, Španelsko) se však
ukázalo, že výstup z izolace a pohodlí
protekcionismu je jedinou cestou, jak
prežít: jako podnikatel, ale i jako obcan.
Soucasná globalizace evropských
trhu a vysoký podíl EU na zahranicním

Co by chtel Východ, co muže Západ

obchodu zemí strední a východní Evropy musí tlacit zodpovedné politické
elity k takové- strategii, která využije
postupného rustu vnejšího konkurencního tlaku z EU k ozdravení vlastní ekonomiky. Neco tak bolestivého bude
ovšem vyžadovat hodne politické odvahy a sociální shody. Zostrená konkurence, vyšší sociální rizika a vysoká internacionalizace národní ekonomiky to jsou ty stránky clenství, které politici príliš nezduraznují, které však mohou snížit atraktivnost EU v ocích východoevropské verejnosti.

24

Jsme ua sebe pripraveni?
Je až hrozivé, s jakou lehkomyslností
casto politici ze strední a východní Evropy zduranují "pripravenost" svých
zemí na vstup do EU. Nedostatek vnitrní kriticnosti se sice nekdy hodí v politickém boji, nikoli však k osudovému
rozhodnutí.
Presto bude zrejme problém expanze na východ na druhé strane hrište.
Budou s tím spojeny takové komplikace pro samotnou Unii, že i termíny prijetí prvních cekatelu kolem roku 2005
jsou výrazem silného optimismu. Ze
strany EU nepujde o nedostatek politické vule ani o ztrátu zájmu na rozšírení
východní Evropy, ale o nutnost pripravit se na složitou vnitrní reformu. Evropská spolecenství puvodne integrovala jen nekolik pomerne podobných
západoevropských ekonomik. Nyní se
však budou muset institucionálne prizpusobit poctu 25 a více clenu. Problémy, které pred EU stojí, lze rozdelit do
ctyr skupin:
1. Strukturální zaostalost východoevropských státu (i když jakkoli diferencovaná), kterou budou tyto zeme ješte dlouho prekonávat K tomu je treba mít jasnou rozvojovou koncepci, kterou budou uskutecnovat politické elity (vcetne opozice) za širokého souhlasu verejnosti. Dosavadní výsledky transformace, i pres nekteré velmi dobré
výsledky napr. ve Slovinsku, v Ceské
republice, v Madarsku a Polsku, zdaleka neznamenají, že ekonomiky techto
státu zvládnou konkurencní zátež komunitárního systému vnitrního trhu a
jeho ctyr svobod (volný pohyb zboží,
osob, služeb, kapitálu). Také struktura
nového prumyslu a bankovnictví musí
být proverena zahranicní konkurencí,
a ne jen samochválou reformátoru.
2. Tranifery financních prostredku v EU
na základe principu solidarity a koheze. Prozatím bohatší státy Unie - z mno-

NOVÁ

ha politických, ekonomických a bezpecnostních duvodu - prispívají v rámci spolecného rozpoctu na státy chudší. Pokud by se stejný princip uplatnoval i v budoucnu, presáhly by, zejména v prvním období, výdaje na nové
východoevropské cleny možnosti EU.
Je nepravdepodobné, že by neco takového mohli zaplatit danoví poplatníci
dosavadní "patnáctky". Naopak, západoevropské vlády se snaží celit hlubokému deficitu celé sociální síte tím, že
zavádejí úspornou politiku, která má
odpovídat prísným kritériím pro menovou unii. Clenské státy se dostatecne
poucily
z prijetí
Recka,uvnitr
Portugalska
Spanelska.
Verejnost
EU budea
citlive reagovat na to, kdyby melo docházet k výraznejším presunum financních prostredku na Východ.
Je tu ovšem možnost, jak potrebné financní zdroje získat: úsporami uvnitr
existujícího rozpoctu. Týkaly by se výdaju na zemedelskou, strukturální a
regionální politiku Unie. Konkrétní reformy techto nejnákladnejších sektoru
by mohly ušetrit prostredky pro nové
cleny, jsou však politicky velmi obtížné, zvlášte v tech zemích a regionech,
které si na významné financní injekce
zvykly. V techto oblastech bude odpor
vuci východnímu rozšírení EU silný.
3. Instituce EU bude treba adaptovat na
vysoký pocet clenských zemí (25-27), a
to zemí spíše menších, jak ekonomicky, tak (s výjimkou Polska) poctem obyvatel. Expanze na východ ješte zvetší
soucasnou geopolitickou nerovnováhu
mezi malýmí a velkýmí státy Unie. Probíhající mezivládní konference má prinést v tomto smeru urcité zmeny, ale
jen v rámci stávajícího integracního
modelu. Výsledky této konference jsou
zatím dosti skromné. Pritom platí: cím
nižší stupen adaptace EU, tím pomalejší
proces rozširování.
4. Další nejistoty kolem vývoje EU v
príštím tisíciletí. Predevším to bude
osud Evropské menové unie, zda bude
zahájena k 1.1.1999. Unie musí také
projednat a schválit novou financní
perspektivu pro rozpocet na období po
roce 1999. Také sektor vnitrního trhu
EU ješte zdaleka není bez obtíží.
Jak je videt, Unie bude muset v nejbližším období celit mnohým otázkám spojeným s jejím dalším rozvojem. Proto
by se východoevropské zeme mely pripravit na pomerne dlouhé prechodné
období mezi soucasným stavem a budoucím plným clenstvím. To ovšem
neznamená, že by "návrat do Evropy"
nemel být pro verejnost transformujících se zemí nadále jedinou realistickou alternativou.
•
JAROSLAV

JAKS

Pusobl na Katedre svetové ekonomiky
ekonomické v Praze.
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o odcinování
Pri podstupovaném utrpení, pri trpených úkorách se clovek posiluje nadejí, že to snad
není pro nic za nic; a k tomu práním, že krivdy budou odcineny a žádné neštestí
zapomenuto. K tomu dodává velM skeptik Milan Kundera - dovolme si po mesíci
znovu pripomenout - své pochmurné "Nic nebude odcineno a vše bude zapomenuto".
Zkusme se podívat na to odcineni Chápeme je predevším jako nápravu, uvedení
vecí do náležitého stavu. Odcinitelné bývají chyby, omyly, ac ani ty ne pokaždé; lze je
napravit, ci aspon nahradit. Horší je to s vinami - ty lze jen splatit; a ovšem také
odplatit, pomstít (pokud bez emocí a podle nejakých pravidel, tož potrestat).
Clovek se dostává do role viníka celý život, nejvíc vuci druhým. Plyne to z konfliktní povahy všeho sociálního bytí. Od detství se clovek dostává do stavu viny, z nichž
se prirozene potrebuje dostat pryc. Ten proces má tri hlavníjáze: konflikt plus provinení - jeho r(j7.exe- nejaké rešení.Je to ovšem hrube zjednodušené; my však nehledáme všechnost možných variant, nýbrž model prubehu bežných a pokud možno pozitivních, totiž smerujících k nejakému "odcinení". Na takovém se nám nejlíp predvede
užívaný pojmenovací, tedy jazykový aparát, o který nám jde. - Tedy zjednodušené.
Konflikt: díte neco rozbije, pokazí, "není hodné". Je pristiženo, pokárají ho, pohrozí mu: dostane se (nebo dostanou ho) do stavu viny. - R(j7.exe:ono se rozbrecí (projeví strach nebo lítost), starší decko spíš asi rovnou poprosí o prominutí cí odpušteni,
omluví se, odprosí. Muže jiste také vysvetlovat nebo se vymlouvat (Slováci mají pro
obojí pekn'é slovo ospravedÍnat saj. - Rešení: postižený, nebo "napravovatel" (už v
rodine ani ve škole nemusí být totožný) díte zpravidla nejak potrestá, a pak mu promine, odpustí, omluví ho. Dalších možností ad infinitum: šlápnutí na nohu - prominte - nic se nestalo. Ukradnu auto - priznávám - jdu do chládku. Atp.
V posledním prípade nejde, pravda, na první pohled o odpuštení; o nápravu však
ano. A nikoli jen ve smyslu polepšení viníka cestou nejaké prevýchovy, nýbrž i - aspo~ zástupné, symbolicky - o odcinení viny. Mimochodem, v zdravejších spolecenstvích bývalo zvykem, že hrdelne odsouzeným se pred popravou dostávalo ústního
odpuštení jménem poškozených (a ovšem pak rozhrešení od kneze).
Neríkáme nic nového: každá vina je nejakým porušením rádu (každodenního,
morálního, právního, Božího ...),jež musí být nejak splacena, vykoupena, smyta, tedy
odcinena. Byt jen - v tom každodenním kontextu treba - promíjivým pokynutím
hlavy na omluvu od toho, kdo nám šlápl na nohu. Ale pozor: gesto odpuštení samo
od sebe neodcinuje, pokud mu nepredchází alesponjormálne projevená lítost (vida,
další z Kunderových klícových pojmu). Teprve s ní muže prinést katarzi, ocištení.
Tyto dva kroky sejeden bez druhého neobejdou - jazyk to dokládá pekne a presné.
U obou se uplatnují táž slova: omluvit se (n. nejaký svuj cin) - omluvit nekoho; poprosit o prominutí - prominout; dát najevo lítost - slitovat se; požádat o milostomilostnit, smilovat se; odríci se neceho - vyrknout ortel...
Ty verbální prostredky vesmes vyjadrují nutnost skutku (byt jen skutku reci) vždy
nejprv míreného vpred, pak teprv nazpet. Odcinovat nelze bez ucineného doznáni.
Slova však mnohdy vypovídají i nutkání vyhnout se tomu skutku: "Nemluvme o tom!"
I slovo prominout v sobe nese významový prvek touhy po minutí, obejití viny. výraz "zapomente na to", schopný rovnež vyjadrovat jak omluvu, tak omluvení, to
predvádí zvlášt zretelné.
Sám jazyk tedy odráží vedomí, že se o vinách mluvit má, a zároven vyzrazuje, jak
se nám do toho nechce. Však to známe i z cetby: kolikrát jen je r(j7.exíviny "provinilé,
zahanbené, kající" mlcení! A ovšem "zatvrzelé, odmítavé" ...
Každý by radej o minulých nepríjemnostech - totiž o tech, za které muže - nemluvil. Z toho pramení i touhy po tlustých carách za minulostí, napríklad. Jenže aby se
mohlo zacít aspon trochu zdrave mlcet (a ovšem prestat jen kricet), je zrejme nejprv
nutno umet rádne promluvit. Mlcení pak nemusí být zapomnením.

•

Vysoké školy
JA

HORÁLEK
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THE ENGLlSH COLLEGE IN PRAGUE
Nadace English College založila English College v Praze, aby umožnila široké a vyvážené vzdelání v anglictine pro deti ve veku 13 až 19 let, z nichž
tri ctvrtiny jsou ceské národnosti, ostatni anglicky mluvící cizinci.
Projekt English College je výrazne podporován princem z Walesu a prezidentem Havlem, spolupatrony nadace. Pomoc z parlamentních,
akademických kruhu ve Spojeném království prichází prostrednictvím viceprezidentu a rozsáhlého clenstva nadace.

obchodních a

College byla zarazena do síte ceských škol, studenti budou pripraveni na Mezinárodní vysvedcení o všeobecném stredoškolském vzdelání (IGCSE, v 16
letech) a na Mezinárodní bakalariát (lB, v 19 letech). Obe zkoušky se teší mezinárodnímu uznání, IGCSE je rízena místním zkušebním syndikátem
Univerzity v Cambridge, lB Mezinárodní bakalárskou organízací v Ženeve. Úspešné složení techto zkoušek umožnuje studentum pokracovat v dalším
vzdelávání od 16 do 19 let nebo usnadnuje prijetí na vetšinu univerzit ve svete.
Ucitelský sbor tvorí zkušení absolventi univerzit z anglicky mluvících zemí z celého sveta i z Cech. TIídy nepresáhnou
IGCSE a behem prípravy na lB se pocet studentu ve tríde pohybuje od 12 do 18.

25 studentu behem programu

Akademický program
Soucasná výuka probíhá v co nejvetším možném poctu predmetu.
IGCSE v English College
Skupina I
Jazyky: První jazyky: anglictina, ceština
Druhé jazyky: anglictina, francouzština, nemcina
Skupina II
Humanítni a sociální vedy: zemepis, dejepis, ekologie, literatura
Skupina III
Exaktní vedy: biologie, chemie, fyzika
Skupina N
Matematika: matematika, vyšší matematika
Skupina V
Tvorivé, technické a praktické predmety
Mezinárodní

bakalariát (lB)

Program této zkoušky je kursem, predcházejícím studiu na univerzite. Je zameren na snadnou pohyblivost studentu a na podporu mezinárodního
mení. Obsáhlý studijní kurs vedoucí k udelení diplomu si klade za cn poskytnout studentum vyvážené vzdelání.
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina

I
II
III

N
V
VI

porozu·

Jazyk A: (první jazyk) zahrnuje studium výberu svetové literatury
Jazyk B: (druhý jazyk) nebo druhý jazyk A
Humanítni vedy: dejepis, zemepis, filosofie, psychologie
Prírodní vedy: biologie, chemie, aplikovaná chemie, fyzika, životni prostredí
Matematika: matematika, matematická studía, matematika s vyšší matematikou, matematické metody
Jeden z následujících volitelných predmetu:
aj umení/design, výpocetní technika
b) ucební plán schválený kancelárí IBO

V breznu 1995 uznal ministr školství zkoušku lB pro žáky English College jako rovnocennou zkoušku ceské maturite. S tímto rozhodnutím byly seznámeny všechny ceské uníverzity. Student English College, který složí úspešne zkoušku lB, se muže prihlásit na nekterou z ceských nebo zahranicních
univerzit.

Prijímací rízení
Na základe zmen ve zpusobu prijímání na ceské strední školy mohou být od zárí 1996 na English College prijímáni 13-ti letí žáci, kterí dokoncili 7. trídu
základní školy. Každorocne prijmeme padesát žáku, kterí zahájí trnetý kurs smerující k IGCSE, pokracující lB.
Reditel English College si preje setkat se pred prijímacími zkouškami se všemi zájemci o prijetí a s jejich rodici.
Prijímací zkouška na English College se koná vždy v dubnu, a to v anglictine nebo v ceštine. Obsahuje ctyri písemné testy: diagnostický test, jazykový test
z anglictiny, test z ceského jazyka a z matematiky.
Po prijímacích zkouškách budou prijatým uchazecum
5000 Kc.

formálne nabídnuta místa a za závazné prijetí této nabídky bude považováno zaplacení zálohy

Financní podmfnky
Plné školné platí cizí státni príslušníci nebo ti, za které platí školne zamestnavatel.
Standardní snižené školné platí rodice ceských studentu.
Slevu na školném udeluje reditel rodicum, kterí prokáží skutecnou potrebu financní pomoci.
Šest stipendijních míst je urceno každorocne ceským trinácWetým žákum, které pri prijímacích zkouškách prokáží nejvetší akademické schopnosti.
Následující poplatky a školné jsou platné pro akademický
Plné školné
Standardní snížené školné

rok 1996/97:
16 789 mesícne
10 491 mesícne
2 098 mesícne

Stipendijní školné
Veškeré požadavky

a dotazy by mely být adresovány:
Albert Hudspeth, B. A.
The English College v Praze
Sokolovská 320
Praha 9 - Vysocany, 190 00
tel. 826 967, 826 973
fax 827 581
e-mail: englcol@mbox.vo1.cz
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INZERCE

UNIVERZITNí VZDELÁNí POSVETILA BRITSKÁ KRÁLOVNA

Mnohým našim ctenárum bude pojem Open University neznámý, mohl byste nám ríci neco o jejim vzniku a
puvodu?
Open niversity vznikla ve Velké Británii v roce 1963 jako projekt tehdejší vlády za podpory britského premiéra Harolda Wilsona. Jako instituci nabízející vzdelávání dospel)'ch pri zamestnáni jí královna udelila v roce 1969 Královskou chartu, která ji
opravnuje udelovat akademické tituly po úspešném zakoncení studia. Na deseti fakultách Open niversity studuje rocne asi
220 tisíc studentu. Studovat lze veškeré predmety krome lékarství. V roce 1983 byla založena také Open Business School, která
si klade za cíl vyucovat všechny disciplmy související s obchodem, managementem
a ekonomikou. Doposud ji studovalo na
125 tisíc manažeru z celého sveta z takových spolecnosti jako Johnson and Johnson, DHL, Mercedes Benz, Unilever, British
Petroleum atd.

"':',1,'.

Jaká je slruktura studia na Open University?

Theod'en
University

Studium je modulární. Skládá se z jednotlivých predmetu, které jsou rozdeleny do trí úrovní. Na prvn,í úrovni jsou to predmety
Efektivní manažer, Marketing v praxi a Financní management.
Po absolvování jednoho predmetu získá student certifikát a
zapocte se mu príslušný pocet kreditu. Když absolvuje všechny tri predmety, získá profesionální certifikát v managementu
a
muže podobným zpusobem pokracovat ve studiu dále, až získá titul MBA.

Jakým zpusobem studium probíhá?
Když se nekdo prihlásí na kurs, obdrží kompletní

studijní kufrík, který obsahuje

ucebnice, audio- a videokazety,

diskety, plán kursu a jiné knihy.

Zároven je mu pridelen tutor -lektor, který studenta písemne zve na tutoriály, což jsou vlastne setkání skupiny 15 až 20 studentu s jejich tutorem,
která se organizují jednou za mesíc. V prubehu studia student vypracovává písemné manažerské práce, ve kterých aplikuje teorii na vlastní praktickou zkušenost. Po dvou tretinách studia se student úcastní víkendové rezidencní školy, kde probíhá program semináru, reší se prípadové studie
apod. Na konci student skládá písemnou lríhodinovou záverecnou zkoušku.

Myslím, že vetšinu Vašich potenciálních studentu bude zajímat délka kursu a jeho financní nárocnost.
V prumeru trvají kursy asi 6 mesícu a jejich cena se pohybuje od 19 do 27 tisíc. Studenti si mohou vybrat mezi 3 jazyky, a to ceštinou, slovenštinou
a anglictinou. Kursy v anglickém jazyce jsou zhruba o 4 tisíce dražší, protože obsahují originální britské studijní materiály. Kursy MBA stojí mezi
50 a 80 tisíci. Open University

umožnuje

studium na splátky, což je výhodné pro studenty, kterým studium

neplati jejich spolecnosti.

Kdy kursy zacínají?
Kursy zacmají na jare a na podzim. Do 20. ledna je možné se prihlásit
Marketing v praxi.

na kurs Efektivní manažer

a do 30. brezna na kurs Financní

manažer

a

Jaký dopad má studium na práci jako takovou a na získáni zajimavého zamestnáni?
Co se týce dopadu studia prímo na práci, zlepšuje se efektivita rozhodování, porozumeni organizacnim problémum, problémum práce s lidmi,
jejich motivacím; zvyšují se financní kompetence, tj. lépe se rídí náklady a lépe se vykonávají investicní rozhodnuti, a to vše v konecném dusledku
zpusobuje vyšší výkonnost jednotlivce, což se promitá do vyšší konkurenceschopnosti
organizace na trhu. Na druhou cást otázky lze odpovedet
tak, že v prúbehu studia se student setkává se zkušenými manažery, kterí jsou nejen bohatým zdrojem informací, ale také nekdy pomohou získat
velice vhodné manažerské zamestnání, a to bud prímo v jejich firmách, anebo u jejich prátel a kolegu.

Cím se liŠÍOpen Uníversity od jiných podobných škol západního typu?
Je to pi"'edevším možnost studia pri zamestnání, možnost volit si tempo studia, skutecnost, že kursy probíhají 365 dní v roce, a též zámerné prolínání studia s praxí. Velikou prednosti je otevrenost naší školy pro všechny studenty od 18 let bez nutnosti skládat prijímací testy. Myslím, že touto
cestou poskytujeme našim studentum unikátní príležitost ke zvýšení kvalifikace.

A snad ješte poslední otázku - proc byste sám doporucil toto studium na Vaší škole?
Když se ptáme studentu, proc u nás pokracují ve studiu, odpovídají nám, že máme vysoce kvalitni studijni materiály, systém studia a profesionální
lektory. Ale toto je jen cást dúvodu k pokracování ve studiu. Ta zbývající cást, to jsou lidé, se kterými studují ve studijních skupinách, se kterými
navazují prátelství a kterí jsou nedílnou soucásti velké rodiny Open University.

Príblásit na kursy Open University se lze
na této adrese:
adace Open University v CR
Karolíny SveUé4
11000 Praha 1

TheOpen
University

tel, fax 02- 242 14245
tel 02- 9000 5105
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Rozum, veda a paveda
Rozum je v cinnosti jen tam, kde se
uprímne snožíme necemu nebo nekomu
rozumet - rozhodne ne tam, kde ho
chceme zesmešnit ci odrovnat.
"Rozum je to, co nám zbývá, když jsme
všechno ostatní prošustrovali" - tak by
se cloveku chtelo parafrázovat známý
výrok. Je to skepse? Jiste, ale nejen
skepse. Je to také duležitý objev: jenom takový rozum, který prežil nejaké ztroskotání, který poznal své meze,
nám muže pomoci prežít. Tak v pozoruhodné knize životní zkušenosti geologa Jirího Krupicky (Renesance rozumu, CS Praha 1995) se rozum vyskytuje strídave ve dvojí roli. Jednou je
tím, ceho se mužeme dovolávat a na
co mužeme spoléhat asi tak, jako když
ríkáme díteti "Mej prece rozum!" Ale
jindy je to práve rozum, tentokrát "utržený" rozum, který je pocátkem bed
našeho století. "Rozum" fanatika a šílence, s nímž není rec, protože on žádnou rec nepotrebuje: on ví. Krupicka,
. vuci filosofum - vubec ne postmoderním, nýbrž treba Heideggerovi a Patockoví - príkre odmítavý, udelal filosofický objev první velikosti. Sám ho
sice nedovedl k jasnému vyjádrení, ale
prece ho uvidel.
Když se Rekum kdysi zhroutil tradicní svet kmenového srozumení, objevili práve rozum jako ten pevný a
všem lidem spolecný základ, který
umožnuje poznávat, to jest srovnávat,
kritizovat a rozumet. Tu spolecnou
instanci, k níž se ve sporu obracíme
argumenty a o níž veríme, že spor
spravedlive rozsoudí. Tato podivuhodná a jedinecná víra v rozum dovolila Evropanum budovat spolecnosti
lidí, které nespojuje kmen, príbuznost
ani náboženství, a kterí se presto nemusejí pokaždé uchylovat k násilí. Stací, když se všichni podrídí síle argumentu a spolehnou na to, že náš svet
je rozumu prístupný, pochopitelný.
Tuto úžasnou sílu rozumu, oprenou
o poznatelnost sveta, novovek dovedl
až k metode a z vedy, puvodne zamerené k vedení jako rozumení, udelal
postupne jakýsi stroj na rešení problému. Tak, jako "objektivní" cirkulárka
reže stejne ochotne dríví i ruce, sloužil i tento stroj k "objektivnímu" rešení problému všeho druhu: pomohl

vytvorit detské inkubátory i plynové
komory. Metodický požadavek, aby se
veda vyhýbala hodnotovým soudum,
se nepozorovane rozšíril i na vedce
samé, a když se pak zapomnelo, že i
veda má svá oprávnení a své hranice,
mohl "utržený" stroj rozumu zpusobit témer cokoli.
V tomto století vydala evropská civilizace víry v rozum plody, o nichž
se do té doby nikomu nesnilo: každý
nezamestnaný v Evrope žije dnes pohodlneji a bezpecneji, než ti nejmocnejší v predchozích tisíciletích. Program "co nejvetšího' štestí pro co nejvíce lidí" (1. Bentham) se tak v pragmatickém pojetí "štestí" jako životního pohodlí naplnil víc, než si jeho
strujci dokázali predstavit - a veda na
tom mela lví podíl. Jaký div, že se donedávna mnohým zdálo, že se stací

ky tedy nemají být v žádném prípade
nejakým vyhlašováním války, nýbrž
jen pokusem o uplatnení téže víry v
rozum tam, kde se nám zdálo, že jí zejména profesor Bicák není zcela práv.
a rozdíl od Krupicky Bicák dvojí
rozum nerozlišuje a hruzy tohoto století pripisuje naopak iracionalite, poprení rozumu. Tím si, obávám se, uzavírá cestu k pochopení, proc je v soucasném svete víra v rozum tak otresena. U korenu nacismu lze jiste najít
zretelné prvky iracionality, nicméne i
ty bylo treba obléci do hávu vedy, aby
se staly ideologicky presvedcivými, a
marxistická tradice se o vedeckost

spolehnout na toto úspešné fungování našich stroju na rešení problému a
nic jiného nás už nemusí zajímat? Že
rozum neznamená nic jiného, než práve tuto fungující metodu k dosahování jakýchkoli výsledku?
Práve pred šedesáti lety varoval E.
Husserl vedu a vedce, že ztratili zájem
o rozum v celé jeho šíri a omezili se
na dosahování výsledku.
ejen Krupickova kníha, ale i pozoruhodný clánek profesora Bicáka (Víra v rozum a
spiritus loc~ NP 1/97) by ho tedy svým
durazem na rozum nesmírne potešil.
Jenže rozum se osvedcuje práve v
konfrontaci argumentu, v rozhovoru
a vecném sporu: jen tam je skutecne
doma. Víru v rozum nestací jen proklamovat ci vyznávat; duležité je ji
osvedcovat, uplatnovat a predvádet a to se deje v kritice. Následující rád-

S obema váženými vedci plne sdílím
pocit, že víra v rozum je dnes otresena až príliš. Prícinu však nevidím v
rádení P. K. Feyerabenda ci temných
protivedeckých sil, nýbrž v nedostatecnosti moderního rozumu samého.
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snažila ze všech sil: genetiku ci kybernetiku pronásledovala jen proto, že je
pokládala za pavedy. A obludné fungování Hitlerova válecného stroje bylo
až desive racionálnÍ. Soucasná konjunktura neracionálních, nekritických
a nevedeckých postupu, jako je treba
veštení ci lécitelství, je dusledkem tohoto otresení, vubec ne jeho prícinou.
Jak)i.oli sám jistou neduveru k temto
praktikám s profesorem Bicákem sdílím - zejména tam, kde zacnou vytváret "teorie" a dodávat si tak punc "vedeckosti" - zdá se mi, že nárek nad
otresenou víru v rozum obnovit nemuže. Mohl by nanejvýš nekoho svést,
aby proti nim zakrocil silou - a tak
definitivne zaprel víru, že naše spory
muže rozhodovat rozum.

aši spolecnou víru, na níž stojí evropská civilizace, mužeme posílit jen
tím, že podrobíme kritickému zkoumání naše soucasné pojetí rozumu zejména vedeckého - a pokusíme se
je zbavit prípadne nalezených chyb.
Cestu k náprave vidím v tom, že rozum prestaneme chápat jen jako fungující louskácek problému, nýbrž jako
nástroj rozumení: problémum, svetu,
druhým. Krátce receno, rozum je v
cinnosti jen tam, kde se uprímne snažíme necemu nebo nekomu rozumet
- rozhodne ne tam, kde ho chceme ze-o
smešnit ci odrovnat.

NOVÁ

Profesor

Holton,

jehož Bicák cituje,

beduje nad tím, jak Praha dnes zapírá
svuj vedecký spiritus Zoci, který oznacuje radou jmen. K tomu je ovšem treba dodat, že Einstein, Carnap i Philipp
Frank byli pražští Židé, které odtud
vyhnal I-litler, a že stejne jako Mach
pusobili na nemecké univerzite,
kterou pak zlikvidovali
Ceši. Není tedy
tak težké pochopit, že s tímto jazykovým spolecenstvím,
k nemuž patril i
Rilke a Kafka, se z Prahy cosi ztratilo.
Tím jsme se trochu zapletli do dejin, ale i tech je k rozumení treba. Dokonce i k rozumení vede. Tak tvrdí-li
profesor
Bicák, že "žádný skutecný
vedec nikdy nepovažoval
vedu za jedinou cestu k poznání", mel by snad
dodat, od které doby tomu tak je. Jinak by nebylo težké pár takovýcp vedcu jmenovat.
Podobne názor, že teorie sama už naznacuje,
co bude možné pozorovat, je možná dnes pro fyzika "trivialitou" - rozhodne však tomu
tak není príliš dlouho.
ení-li veda jedinou cestou k poznání, co muže vedeckou obec tolik "znervóznovat" na všelijakých ne-vedách a
pa-vedách?
Jiste okolnost, že treba s
léciteli, kterí víru v rozum v tomto

-

Jsou naše mesta a obce
skutecne samosprávné?

(...)Jak je to se skutecnou samosprávou mest
a obcí? Vetšina financních prostredku obcí
prichází pres státní pokladnu, a( již formou
prerozdelování nebo prevodem prímých
danových výnosu. Obce a mesta nemají
možnost kontroly, zda prevedené cástky danových výnosu, které jsou prímým príj mem
obcí, jsou prevedeny ve skutecné výši danové výtežnosti a v rozsahu, který skutecne odpovídá katastru obce. Osobne jsem se
presvedcil, že se v této problematice obtížne orientují pracovníci financních úradu,
a to predevším z neznalosti pomeru té které obce. Obce a mesta na tyto nedostatky
poukazují nejméne ctyri roky, ale sluchu
jim dopráno nebylo. Prioritou státu je skutecnost, že má za soucasného stavu jednodušší prehled o všech vybraných daních.
Navíc má stát takto možnost pozdržením
prevodu obcím ve ctvrtém ctvrtletí bežného roku zachranovat bilanci státního rozpoctu.
Dotacní poliitka našeho státu odporuje
Charte místní samosprávy, kterou podepsaly clenské státy Rady Evropy, nikoliv však
CR.Tato Charta vyplývá z historických zkušeností západních demokracií a klade du-

i
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smyslu nesdílejí,
není možný argumentacní spor: opirají se pouze o to,
že jejich lécení "funguje". Tentýž neštastný argument ovšem použil i profesor Bicák, a to v souvislosti dosti výmluvné. Slavný Einsteinuv
epigram,
že "nejnepochopitelnejší
vecí na svete je to, že svet pochopitelný
je", vykládá totiž temito slovy:"
a vede je
fascinující práve to, že existují teorie,
které fungují a jsou objektivne platné."
Jako by si nevšiml, že Einstein ríká
neco docela jiného: vedecké
teorie
nejsou legitimní proto, že fungují, nýbrž proto, že umožnují svet pochopit,
a na jiných místech dodává i to, že jsou
jednoduché
- cili krásné.
Pokud by vedec z fungování a empirického overování chtel odvodit "objektivní" (rozumej: všeobecnou a nutnou) platnost svých teorií, dopustil by
se hríchu neúplné
indukce.
Teprve
skutecný náhled a pochopení ho - spolu s vírou v pochopitelnost
sveta oprávnují,
aby své teorii prisoudil
obecnou platnost. Lékar se prece od
lécitele liší hlavne tím, že se snaží také
pochopit a vyložit, proc treba aspirin
snižuje horecku. Jen tak se muže nakonec odvážit predpokladu,
že ji bude

raz na význam místní samosprávy. Dotacní politika státu formou prímých dotací,
nebo tzv. príspevku vuci mestum a obcím,
nemá existovat, a pokud nekde zavedena je,
nemá být úcelove vázána. A to predevším
proto, aby se nemohla stát nástrojem politickémoci.
Stalo se bežnou praxí, že koncem roku
jsou dotacní peníze, urcené puvodne obcím,
staženy do státního rozpoctu za úcelem vyrovnání schodku a uvolneny až v dalším
roce. Stát u nás muže svévolne menit príjmovou cást rozpoctové skladby obcí tak,
jako to ucinil v lonském roce (pro rok 1996),
kdy byla obcím odebrána cást dane ze závislé cinnosti a funkcních požitku (z vyplacených mezd v regionu), která je pravidelne naplnována, a byla nahrazena daní
právnických osob, u které je skutecností
pravý opak. Naše obec Josefuv Dul tak prišla do konce tretího ctvrtletí 1996 o 650 tisíc Kc! Jedná se o hrubý zásah do príjmu
obcí, který s nimi nebyl predem projednán,
pouze jim byl oznámen jako fakt.
Soucasná skladba príjmu skutecnou samosprávu našich obcí a mest nezarucuje.
Chybí možnost vybírání místních daní. Prípadné dotace nebo príspevky - pokud je
vubec obce dostanou - nemohou zastupitelstva použít tam, kde cítí momentální potrebu, což brání koncepcní práci. Jde pak
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snižovat vždycky a všude. Jakmile se
spokojí s argumentem,
že aspirin funguje lépe a casteji, už tím svuj spor
vlastne prohrál, nebot se vzdal statutu vedce. Totéž platí i o neštastném
Bicákove argumentu
o cihle a zmodralém palci: na tohle prece vedu nepotrebujeme.
Mel bych se ted možná omluvit, že
jsme zabredli - do filosofie. Nechci se
hájit jen tím, že práve ona se snaží být
tím nejobecnejším
vyjádrením
naší
víry v rozum. Naznacil jsem už, že treba Husserl si otresení této víry všiml
jako první. Pokusil jsem se jeho argumentaci reprodukovat
co nejjednodušeji. Jirí Krupicka filosofum vytýká, že
jim není rozumet - a to je vážná výtka. Rozhodne mu však nedává právo,
aby to, cemu neporozumel,
vzápetí
odsoudil jako temný 'nesmysl. Aspon
tomuto zlozvyku se moderní - i "post-moderní"
- filosofové už odnaucili.
Bohužel se nemohu zbavit pocitu, že
kategorické soudy profesora Bicáka na
adresu treba Welschovu
a Lyotardovu patrí práve do této kategorie. Ale
to už by bylo jiné téma.
_
JAN SOKOL

jen o to utratit peníze za to, co urcí stát, a
predevším tak, aby nic nezbylo. Evropská
Charta však k této problematice ríká: "Poskytování dotací nesmí omezovat základní
svobodu místních orgánu provádet svoji
vlastní politiku v rámci své kompetence."
Zdenek Šverma
starosta obce Josefuv Dul

Ad: Holobyty (NP 1/97)
Bydlím s asociály
Bydlím v sousedství velmi asociální rodiny
(ne romské) a osobní zkušenost me nutí s
príspevkem Václava Trojana nesouhlasit.
(...) Uvítám jakýkoli jeho návrh, jak by melo
vypadat individuální rešení prípadu neplaticu, terorizujících obyvatele paneláku na
Jižním Meste. Radnice JM se zašti(uje podobnými úvahami jako pan Trojan a problém proste nereší. (...)
Krome dokazatelných kriminálních zlocinu lze zcela asociální rodinu v naší spolecnosti jen velmi težko postihnout, což v
ní vzbuzuje pocit, že cokoli je dovoleno.
Není-Ii možné ji vystehovat do menšího
nebo horšího bytu, dusledek muže být v zásade dvojí:
~ str. 50
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heslár

Bedricha Loe-wensteina
napadlo, že by lid mohl suplovat vlastní "vysokou" kulturu a "národní" politiku.

od ceho? Ne každé porušení vládnoucích tabu má
levicový
by se mel vždy
zastatplatí:
každýnalevo
kresse punc;
nedá slabých
urcit abstraktne,
tan a aristokrat; kritika zvule je tradicní hodnotou
konzervativního ražení. aopak "levicová" hnutí a "levicové" státy stárnou, kornatí a konzervativní, i když nepoužívají policejních metod proti svým kritikum. V 19. století
se zdálo, že levice a pravice se dají urcit sociologicky a postojem k "pokroku", ale kdo dnes ví, co je pokrok?

li

&evice

svobodit zacarovanou proletárku Dulcineu; jeho vyarx:
Byl donem
Quijotem,
vydalkouzla
do sveta
strízliveli
žáci usoudili,
že který
zlomitsemoc
lze vyjen
brutální silou. Pritažlivost Marxova poselství pritom v žádném prípade nevyplývala ze správnosti jeho analýzy kapitalismu, nýbž ze zdánlive nazadržitelného postupu jeho hnutí. Nic není jak známo úspešnejší než úspech. Zhroucení ideologicky ovencených režimu znehodnotilo i všechny marxistické interpretace a intence: oportunisté se od nich stejne
rycWe distancovali, jako se s nimi kdysi ztotožnili.

lismem, totiž vírou v plodnost lidského sebeurcení,
a proto se dostal do krížku s regulativními a inter}Liberalismus
byl vždy více než jen tržním individuao
o vencními praktikami patrimoníálního
(a konfesijního) státu, který zasahoval jak do ekonomie, tak do individuálního svedomí. Liberalismus narazil na svuj strop, jakmile mel co delat se zpolitizovanými masami, jimiž hýbaly kolektivní emoce a kolektivní potreby, které, jak se zdálo, mohl uspokojit jen "pecovatelský" stát.
kem konzervativních elit. Lid má v sobe cosi archa;:
id: Nedt\vera
vuci nemu
nebyla stací
vždy nazvat
jen predshrosudického,
poznamenal
Th.Mann:
máždený dav národem, povýšit ho na subjekt práva a dejin, a máme otevrenou cestu do propasti. Starší ceský výraz "prostonárodní" byl ješte ambivalentní, tj. vztahoval
se na lidové formy kulturní tvorby, ale dlouho nikoho ne-

a) v ghettu se tak ocitají lidé, kterí s asociály bydlí v zcela zdevastovaném dome, odkud není úniku, nebot takový byt nikdo nevymení. erady tam chodí návštevy, kamarádi za detmi atd.;
b) poucení pro všechny, kdo dosud asociály nejsou: proc platit nájem a chovat se slušne, proc nést odpovednost za vlastní život.
když spolecnost vlastne odmenuje ty druhé? (...)
Souhlasím s V.Trojanem, že sídlište typu
Chánov jsou zrudná a nemela vzniknout.
Kdyby se však asociální lidé, u kterých
všechna ostatní opatrení selhávají, vystehovali do nejakého nepríliš velkého objektu
zacleneného do normální zástavby, bylo by
to ponekud jiné. Sestehování rekneme 20
asociálních rodin na Jižním Meste by umožnilo 400 rodinám volneji vydechnout a vyjít z ghetta. Možná dokonce, že by pak ty lepší z onech 20 rodin projevily snahu žít jinak, protože by pocítily trest za své dosavadní chování.
Jiste, v takovém dome asociálu by kvetla
pologramotnost, nezamestnanost, kriminalita, drogy, bezprizorne by se tam potulovaly deti a psi, jak Václav Trojan uvádí. Je
tomu tak ovšem i bez jejich sestehování.( ...)
Helena Beguivinová, Praha 4, Jižní Mesto

:
•
:

dodelávající Nemecké demokratické republiky
napr."3pokojový byt 1. kat.za díru ve zdi". Kdo
dají veci ostatne
velmi ruzné
hodnoty. Ve dnech
. , tehdyse nemenil,
neprodelal.

menit

druhou moc. O ríši Karla v., nad níž nezašlo slunce,
jeden intelektuál rekl, že podstatnejší je, s cím se to
slunce na své dráze setká. Moc také pritahuje, a prákorumpuje kterí
-, ale
roste, dokud
nenarazí
vesice
intelektuály,
vytvorili
mozkový
trust na
už
Neronovi. Málokterý držitel moci však bral intelektuály
príliš vážne. Bud se obklopovali krotkou nomenklaturou,
nebo je posílali do vyhnanství, a jen výjimecne o nich prohlašovali s de Gaullem: laissez faire! (pokraéování príšte)

moc

totalite nezmerne krutejší (aspon pro náš
národ) nacistické. Dusledky jejího pusobení v Mnichove jsou zrejmé. Jak dojemná
starost o krutosti spáchané na sudetských
emcích. Ani zmínka o poradí a diminzích
krivd. Oc elegantneji zabíjeli Nemci. Organizované a vše podle zákonu! Pánové Pithart, Sokol, Príhoda, Pehe, Boldt (toho si vážím nejvíc, má odstup) mají jedno spolecné: nebyli u toho. Nikdo nemuže za to, kdy
se narodil.( ...)
Ladislav Dubný, Prerov

Jen tak dál

Ad: Lednové císlo NP
Nebyli jste

li toho!

Se zájmem ctu Vaší Novou Prítomnost 1/97.
Sudety jsou nyní aktuální, ale jak nesmírne
jednostranne to berete. Rakušanová, kterou
jsem obdivoval v jejím boji proti komunistické totalite, je najednou prakticky nemá k
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Jako jeden z posledních žijících prispevatelu pred válecné Prítomnosti Vám chci sdelit svuj názor na Vaše lednové císlo. Odebírám také Respekt a LN, ale nedají se srovnats Vaším casopisem. Vaše clánky se skutecne zabývají základními problémy nového ceského státu. Jsou velmi dobre psány,
opravdu na úrovni Ferdinanda Peroutky a
Karla Capka. Mohu Vám jen gratulovat a
prát Vám, abyste uspeli .i v dalších císlech.
Jsem v Americe už pres padesát let, ale
sleduji události v CR velmi pozorne.
Prof. Dr. František Munk, USA
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MW prátelé,
zatim T1imnikdo nenapsal prímo z Prahy. Namítnete, že do lesa
se dríví nenosí, že redaktorí i ctenári Prahu znají. Možná, ale jen
cástecné, nejspíš z nejaké cesty: z té služební nebo té do práce, za
nákupem ci z hospody. Muj poznávací prístup je jiný, protože mi
ho neurcují lidé, ale inteligentní jezevcík Ferda.
Ranní a vecerní vencení vychází na me. Zajímavejší je to vecer,
máme víc casu. Podle toho, jak to vyjde, studujeme denne mezi
22.00 a 01.00 hod. dobrou trictvrtehodinku Staré Mesto Pražské,
Ferda kouty, já lidi. Zatím jsme se nemuseli obávat o život, ale v
nebezpecí jsme se ocitli opakované, hlavne on, napr. v prítomnosti
vlcáka samce. Setkání s vlcákemjenkou kvitujeme oba kladné, já
jako méne angažovaný bývám obveselen jejich telesným nepomerem. Sám jsem byl ohrožen jen jednou, když jsem odmítl sdílet
pocity nekolika opilých krajanu ze zápasu našichjotbalistu s Nemeckem. Jejich útoky však nebyly pestní, ale slovní, citové, cili ideové.
Výsledky našich zkoumání mají komunálne politický význam,
byt nevyužiteln:ý. Vetšina nároží, i techjrekventovaných, je bez odpadkových košu. Tam dávám pozor, protože v odhozeném nerádu jsou i poživatiny. Ferda je na ne jako divý a je mu pak špatne.
Jednou se rozštekal na obrovský bílý predmet ve tme pod stromy
za Staromestskou radnicí. Byla to clovecí zadnice konající velkou
potrebu, protože chybí i verejné záchodky. Když už jsme u toho:
po Ferdovi to vždycky uklidím. Podle všeho jsem široko daleko
jediný. Nedelám to kvuli primátorovi, ale z pejchy. Prijatelne tím
demonstruji svou kulturní zachovalost. Jednou z prvních vecí, kterou jsem se dovídal od našich exulantu, bylo zdešení nad všudyprítomností psího lejna v nejkrásnejších partiích Prahy.
Casto tu potkáváme cizince. Nejvíc by se mi hodil jazyk anglický, italský a nemecký. Neumím porádne žádný a skrovné zbytky
zacátecnické italštiny dnes už zapírám, protože Italové nedbali
mých težkostí a dávali se srdecne do reci. Nejvetší kravál v noci
delají naši, po nich Anglosasové, nejspíš Americané, pak Italové,
teprve pak ti ostatní, vcetne Nemcu, ale krome Japoncu, ti nedelají
žádný. Zajímaví jsou Rusové. Doptávají se anglicky, ale prozradí
je akcent. Odpovídám rusky. Jedni jsou príjemne prekvapeni, necekali to, a pak se treba i rozpovídají nebo se zajímave vyptávají.
Jiní jsou prekvapeni nemile: jsou neradi, že jsem poznal, že jsou
Rusové.
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jrustrovanost stupnují. Jednou to jeden nevydržel, pootevrel dvírka a zarval do temna: "Mrdat!!!" - Taky chytám útržky debat.
Treba: "Ten bolševik Rum/... " Dál nevím, Ferda zrovna spechal.
Patrne šlo o ministra vnitra.
Uprostred námestí je v dlažbe vyznacen poledník, podle kterého
se kdysi meril cas. Nebylo jasné, jak. Pak tam kdosi vyznacil žulovými kvádry mis to, kde stával Mariánský sloup, a hned to bylo
jasnejší: sloup vrhal stín a podle stínu atd. Jenže ten kdosi si neodpustil svou a vyryl do kvádru ve ctyrech recech: "Zde stával a bude
stát Mariánský sloup. " Na obvodním úrade z toho bylo pozdvižení a ten kdosi pak museljrézou odstranit to "a bude stát", dokonce i v té latine. Tahle vnímavost úradu vuci hlubinným tíhnutím
ducha me prekvapila. Vida, nejsme zas takoví indolenti!
Cizinecký ruch sem vnesl zajímavý kvas, ale me to zahnalo domu.
Lákalo by vás kqfe za 40,- I(c a víc? Štve me podbízivost a soucasne nepoctivost našich vuci cizím i to dryácnictví naší entertainment industry. Jednou jsem v Bavorsku v hospode narazil na ty,
co sem jezdívají. Ptali se: "Prosím vás, proc jste z toho stredu Prahy udelali Disneyland?" Odpovedel jsem perfektne nemecky: "Na
ja ..." Co jsem jim mel ríct?
Hodne se ted krade, to za bolševika nebylo. Od pejskaru, co se s
nimi dám náhodou do recí, se dovídám, komu ukradli nebo vykradli auto, chatu atd. V mnoha domech jsou prý zámky sklepních kójí strženy, lidi už nemají chut je opravovat. Policii tyto veci
kupodivu nikdo nehlásí. Ale když mi nedávno ukradli z auta rezervní kolo, dokonce pred ocima policie, která tam hlídkovala,
protože tam televize cosi natácela, vubec me nenapadlo to hlásit.
Tahle zlodejina, špína, kravál, to podbízení, postupné vylidnování (z pár domu v dohledu už vystehovali lidi a zrídili tam instituce mne zcela nepotrebné) atd., - tím se mi Staré Mesto Pražské
zvolna odcizuje a já se tu prestávám cítit doma. Je to trochu smutné, ale svým zpusobem užitecné. Jako penzista se tu po všech tech
deregulacích stejne neudržím. Budu-li muset jinam, nebude me to
tolik mrzet. Jen to stehování, z toho mám strach, i když zabere jen
pár týdnu. Zatím se tu ale držím a posílám pozdrav. I za Ferdu.

Vetší starosti mi ale delají našinci. Jednou jsme šli po navigaci

(= dláždený pás podél Vltavy), za vodou se skvely osvetlené Hradcany, a my potkali mladý pár. Jejich tváre prozrazovaly znacnou
duchovní nehotovost, ale chovali se slušne. Ona po mne nejiste
pokukovala, pak se zeptala, cože je tamto. Rekl jsem: Svatovítská
katedrála. Rekla "aha", a pak se preptala: "To teda nejni Karlstejn?" Dodnes nevím, jak tomu rozumet.
Jindy jsme se namanuli k hlouéku. Starší manželé se anglicky
doptávali na metro. Rozjarená ceská omladina je posílala ruzné,
vesmes nesprávne. Rekl jsem kudy, vdecne na me pohlédli a my s
Ferdou pokracovali v ceste. Mladík pak na me vztekle porvával,
vole blbej, zkazil jsi srandu.
Dokud byly deti malé, chodil jsem na Staromestský rynek s nimi.
Je tam spousta holubu. Zrovna je krmila stará babka, když se muj
kluk, tehdy tríletý, rozbehl do stredu hejna a s gustem je plašil.
Bábe se tvár zkrivila záštím, hned vypadala jako carodejnice. Nadávala tak, že jsem užasl. Namítl jsem: "Milujete holuby. A co takhle lidi? Treba deti?" Strnula s otevrenou hubou.
Na rynku mají štqfl taxikári. Cekají na ryto, hrozive postávají a
rokují. Na vencení si beru na sebe to nejhorší, co mám. Trochu se
tak mstím svetu, vuci nemuž mám výhrady. Má dcera má toto
chování za nedospelé, ale já se tím stávám nenápadným. Dominantím je pak v naší dvojici Ferda. Dukladne studuje vonavá zákoutí za zády taxikáru a oni to strpí. Me nevnímají. Slyším, jak s
cizinci dohadují ceny, a stydím se. Jsou ohroženou skupinou, bývám svedkem jejich frustrace. Nekdy jeden nechá vuz prázdný a
prisedne do auta k druhému. Oba vzrušene gestikulují a svou

Petr Príhoda
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K PRONÁJMU
• Kancelárské

prostory, 3. patro, dvakrát 100 m2
656 m2

• sklepní kanceláre, výstavní prostorý, depozitní schránky, 513

Ideální pro banky, brokerské

m2

s prízemím)

firmy, prodejny obchodních

firem,

menší spolecnosti.
Prestižní centrální poloha v kompletne
100 telefonních

rekonstruovaných

linek. Pocítacová

sít. Výtah.

VELICE PRíZNiVÁ CENA
MOŽNOST DOHODY
O PODMíNKÁCH

PRONÁJMU

Tel. 26 6216 nebo 22 075101,
fax 266825
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Vychází za podpory: Ph are, MK CR; FUND FOR
CENTRAL AND EAST EUj\OPEAN BOOK PROJECTS, Amsterdam; adaee PRO HELVETIA;AGROBANKAa.S.

Prítomnost

• prízemní obchodní / výstavní prostory s kanceláremi,

(možná kombinace

m~sfcu, 249 Kc/rok,
35 Kc/mjnulé
190
SKJ6mesícu,
320 Sk/rok,
40 Sk/mlli.císlo.
císlo. V
V SR:
Evrope
(letecky): 11.00 USD/6 mesícu, 20.00 USD/rok, 3.50
USD/min.císlo. Ve Spojených státech, Kanade a
ostatních zenúch (letecky): 15.00 USD/6 mesícu,
29.00 USD/rok, 4 USD/min.císlo.

prostorách.

Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spo]ec-'
nosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po
celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Cen(k inzerce do obou jazykových mutací
1 strana ..... 22500 Kc 1/8 strany. . .. 4000 Kc
1/2 strana '" 12600 Kc 1/16 strany. .. 2500 Kc
1/4 strany .... 7100 Kc 1/32 strany. .. 1400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana
12900 Kc 1/8 strany. . .. 2500 Kc
1/2 strana
7400 Kc 1/16 strany. .. 1400 Kc
1/4 strany
4300 Kc 1/32 strany ..... 800 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (Hádky) ..... '. . . . .. . . . . . ... 450 Kc
do 12 sloy (2 rádky) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcelJJe DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úClJJjeme 5 % prfrážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce .........•......
5%
dvakrát .........................•.....
10 %
trikrát. ............................•...
15 %
ctyrikrát.
200/0
Uzáverka objednávek:
Do patnáctého dne každého mesíce. Nové císlo vychází vždy v polovine dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!
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U Knihomola Bookshop
79 Manesova, Prague 2

Bookstore and Coffeehouse

Tel. 6277767

Art Roth Torst History MIT Film
Souckova Music Szymborska Yale
Psychology Kundera Judaica Borges
Literature Weston Penguin Poetry
French Topol Adorno Randolll House
Hynek Eliot Czech Music Children's

OTEVRENO
DENN~

OD 10.00

The bookshop, gallery
and gourmet cafe are open
Monday - Thursday 10-23
Friday and Saturday 10-24
Sunday 10-20

DO PULNOCI

Metro & Tram stops Jiriho z Podebrad

IPOIL IKILllNllIKA NA MAIROIDN~
N<áur(Q)d1Inlll9> ~ '" 1rOlPutO'V

lb>1!1ld1(Q)Valg
lPlfallhlal

A\'"

Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce

.25 privátních

specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem

li

The
Source

Zdroj

• všichni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi
• kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby k dispozici
Odborný reditel: MUDr. Martin J. Stránský, MO, FACP
Asistent na Yale School of Medicine

Resources lists more than

Resources obsahuje seznam

5,000 addresses, telephone

jmen, adres, telefonních a

and fax numbers for govern-

faxových crsel vice nel 5000

ment officials, foreign

vládních ufedníku, zahranicních

com pany managers, bankers,

spolecností, bankeru, právníku,
novináfu, úcetních, realitních

diplomats, journaiists,

odborné diplomy získané v USA
Tel. 22 075120,

fax 26 68 25

interpreters,and more.

agentu a mnoha dalších.

Ouarterly updates keep vou

Propracovaný systém ctvrtlet-

informed of constant changes.

ních aktualizací umolnuje
zachytit všechny zmeny.

Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.
Order your Resources today!

pondelí - pátek
Možnost vyšetrení
bez predem sjednaných
V mimorádne urgentních

schuzek
prípadech

po pracovních hodinách volejte:
0600111, operátor

Objednejte si vaši knihu Resources už dnes!

140533

Štepánská 15, 12000 Praha 2
Tel: (422) 299 205, 2166 1419
Fax: (42 2) 298 024
e-mail: resource@bohem-net.cl

Plác Heleny Malíkové
Osviencin je velký tábor,
jaj, Romy zde mucili,
do ohne je házeli.
Éj, jinou práci nedelali,
na marodku je dávali,
éj, kdo tam šel,
každého spálili.
Tak Romy zde pálili,
Romové, Romové težkou práci delali,
težkou práci delali
a hladoVÍ chodili.
HladoVÍ chodili
a ubožáci zde umírali,
v ohni Vás pálili.
Tam je spálili,
jaj, tam nás dávali,
nás Romy tam dávali,
moje ubohá sestra tam zustala.
Nemám nikoho,
ubohá sestra tam zustala,
do plynu ji hodili.
Nemám nikoho,
jsem tady sama ...

Z rom§tiny preložil Bartolomej Daniel

