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dárskou kriminalitou. Vláda také uvazuje

o slucování a rozdelování nekterých minis
terstev.

17.4. Václav Klaus souhlasí se svým stranic
kým kolegou Josefem Zieleniecem, že by
k duveryhodnosti nové politiky vlády pro
spelo odvolání nekterých ministru. Stejného
názoru je i Josef Lux, proti se staví ODA .•
Spolecnost ProWin prodala více než polovi
nu akcií Poldi Steel lichtenštejnské tirme
Blax Corporation.
18.4. Izraelský premiér Benjamin Netanja
hu celí obvinení ze zneužití moci v souvis

lostí s korupcní aférou.lP Dva z námezdních
vrahu, kterí ukládali tela svých obetí v pr'e
hradní nádrži Orlík, byli odsouzeni k doži
votnímu trestu, ostatní k vysokým trestum
odnetí svobody.
19.4. Proreformní Spojenectví demokratic
kých sil zvítezilo v bulharských parlament
ních volbách a bude mít vetšinu v zákono
dárném sboru.

20.4. Huský premiér Cernomyrdin behem
své pražské návštevy prohlásil, že se CR
musí sama rozhodnout, zda vstoupí do
NATO.

21.4. F'inancní úr"ad pro Prahu 1 obstavil
CSSD všechny její úcty, nebo( dluží státu

nedoplatek na daních ve výši 18 milionu
korun. @ F'rancouzský prezident Jacques
Chirae se rozhodl rozpustit dolní komoru
parlamentu a vypsat na prelom kvetna a
cervna pr'edcasné volby.
22.4. Kolem 5 % státních zamestnancu má

být propušteno v souvislosti s úspornými
opatreními vlády.
25.4. Policie zatkla J 1 osob, které se podílely
na podvodech v Agrobance, mimo jiné r'edi
tele Motoinvestu J. Dienstla. @ Po 126 dnech

obležení vtrhli do budovy japonské reziden
ce v Lime peruánští vojáci, zastr'elili všech
14 povstalcu z hnutí Tupac Amaru a osvo
bodili 71 rukojmích. Jeden z rukojmích ze
mrel na infarkt.

24.4. "Evropané budou muset dríve ci poz
deji pochopit Evropu jako svou vlast ci
jako vlast svých vlastí," prohlásil Václav Ha
vel v projevu pred Spolkovým snemem v
Bonnu.

25.4. príležitostí svatovojtešského milénia
priletel na tr'etí návštevu CH papež Jan Pa
vel II. liItPrahu navštívil Michail Gorbacov,
aby se zúcasulil pohrbu svého prítele a spo
lužáka Zdenka Mlynái"e.
26.4. Na mši pro mladé lidi v Hradci Králové
papež prohlásil: "Nesnažte se naplnit svuj
život hledáním sobeckých výhod, otevrete se
lásce a stante se tvurci Evropy a nového
sveta."

27.4. Na letenské pláni v Praze Jan Pavel II.
znovu vyzval ceský národ k tomu, aby se
neoddával jen materiálnímu svetu. Zároven
však apeloval na všechny krestany, aby se
po vzoru sv. Vojtecha otevreli okolní spolec
nosti.
28.4. Prezident Václav Havel se zatím ne

hodlá omluvit premiéru Meciarovi za výrok
o jeho stihomamu, protože takový požada
vek slovenská vláda oficiálne nevznesla .•

S politickou situací v zemi je podle pruzku
mu IVVM nespokojeno 72 % obcanu.

1.4. Nejvetším sponzorem ODS v lonském
roce byla firma Iceberg, spojená s financní
mi skandály a kr'achy nekolika bank.
2.4. Jednání mezi distributory léciv a minis
terstvem zdravotnictví váznou, v nemocni

cích docházejí zásoby léku.
5.4. F'rancouzský prezident Jacques Chirac
se pr'ed ceskými poslanci a senátory vyslovil
pro pr'ijetí CH do lATO pred rokem 2000 .•
HZDS vyzvalo ceského prezidenta, aby se
omluvil Vladimíru Meciarovi za to, že ho v

rozhovoru pro francouzský list Le F'igaro
oznacil za nemocného stíhomamem.

4.4. Podniky se zahranicní úcastí v lonském
roce zvýšily výrobu o 30%, domácí podniky
jen o 3%.
5.4. Zemrel americký básník, poslední velký
beatnik Allen Ginsberg.
6.4. Do cela snemu ODA byl zvolen pr'edseda
F'NM Roman Ceška, politícké grémium ODA
povede Michal Prokop.
7.4. Alžírští islámští extrem isté zabili 17
osob.

8.4. Podle nového plánu ministerstva zdra
votnictví má být zrušeno 50 nemocnic .•
Milan Machovee oznámil, že zakládá frakci
uvnitr CSSD, pozdeji vzal svá slova zpet. lP
Benjamin Netanjahu prohlásil ve Washing
tonu, že nehod lá ustoupil od výstavby židov
ských osad na okupovaných územích.
9.4. Slovenský velvyslanec Ivan Mjartan byl
odvolán z Prahy .• Prúmyslová výroba v
únoru klesla o 6%.
10.4. Námestek ministra tinancí Vladimír

Hudlovcák, který je cinen zodpovedným za
tunelování bank a fondl':!, rezignoval na svoji
funkci.

11.4. Ministerstvo zdravotn ictví poskytlo zá
mim za uhrazení dluhu velkodistributorúm

léciv. Do nemocnic zacaly opct proudit léky.
@ V albánském pr'ístavu Drac se vylodily
první jednotky mise Mnohonárodních
ochranných sil.
12.4. Na Staromestském námestí demon

strovalo za vyšší platy kolem 6 tísíc ucitelu.
15.4. Nekolik hodin pred pr'íletem papeže
Jana Pavla II. do Sarajeva objevila bosenská
policie pod mostem na plánované ceste 23
min.

14.4. Kurs koruny poklesl až do devalvacní
ho pásma .• Václav Klaus a Josef Lux vy
zvali Miloše Zemana, aby pi'edem neodmítal
navrhovaná vládní opatr'ení k ozdravení
ekonomiky a hodnotíl je racionálne. @ Vác
lav Klaus behem své navštevy v Bruselu
slíbil, že vláda bude venovat vetší pozornost
propagaci SeveroantJantického paktu u ces
ké verejnosti.
15.4. Po težké nemoci zemrel politik a poli
tolog, významný predstavitel Pražského
jara, Zdenek Mlynár .• Podle výzkumu
IVVM by nyní více obcanu volilo sociální
demokracii (24 %) než ODS (22 %), rapidní
vzestup na 13% zaznamenala ODA.
16.4. Vláda rozbalila balícek opatrení na
ozdravení ekonomiky, který mimo jiné ob
sahuje: rozpoctové škrty ve výši 25,5 mld.
Kc, snížení rustu objemu mezd ve státním
sektoru na 7,3 %, zavedení dovozních depo
zit, zprísnení kontroly kapitálového trhu, vy
tvorení speciálního týmu pro boj s hospo-
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MARTIN JA STRÁNSKÝ

'Iedávné události uvedly naši zemi do kritické situace. To slovo by nemelo nikoho prekvapit, ponevadž
pres soustavné manévrování premiéra Klause a jeho vlády bylo již delší dobu ve vzduchu. Dusledky
dlouhodobého nedostatku rozhodnostLv rízení klícových oblastí ekonomiky, zdravotnictví a justice nikoho
- možná s výjimkou vlády samé - nezaskocily. Predseda vlády (podobne jako jeho slovenský protejšek)
zjištuje, že už nebude tak snadné svalovat vinu na jiné, jak se o to pokoušel naposledy v projevu k evropským
bankérum v Praze, kdy káral cizince za "povýšenecké postoje, které našemu hospodárství neprospívají".

Ackoli se vládním cinitelum opakovane dostávalo nejen varování, ale i rady a nabídek pomoci jak od
domácích, tak od mezinárodních príznivcu, nevenovali se dostatecne své profesionální povinnosti regu
lovat a rídit, která je ve všech demokraciích tak duležitá, a nejen v ekonomice. Ironie naší dnešní situace
spocívá v tom, že za vetšinu dnešních potíží je odpovedna, jak se stále zretelneji ukazuje, ona puvodne

tolik vychvalovaná premiérova ekonomická politika rozhodného odmitání jakékoli regulace.
Tím nemá být receno, že jsme na této lodi sami. Polsko a Madarsko už podobnou situací prošly a své kapitálové trhy a

regulacní mechanismy prízpusobily situaci. Ted je rada na nás. Poprvé od pocátku transformace jsme (konecne) prinuceni
podívat se problémum do ocí: rostoucí obchodní deficit, zdravotnictví v rozkladu, školství v krizi, neefektivní a predimen
zovaný dopravní systém. deravé síte spravedlnosti a rostoucí pobourení verejnosti nad miliardovými zproneverami.

Poslední reakce vlády byla rychlá. Její mimorádná zasedání a pozdeji oznámené rozpoctové škrty, omezení rustu mezd,
danová opatrení a ,·ozhodnutí ustavit nezávislé instituce pro regulaci a financní dohled - to vše dozajista predstavuje vítaný,
byt možná ponekud opoždený krok správným smerem. První krok však nestací. Je treba pripojit další.

Predevšhn je treba se venovat naplnování zákona, zajistit pruchod právu, protože jinak muže nezkušená a nevýkonná
soudní moc úcinnost jakýchkoli nových rozhodnutí zpomalit nebo zablokovaL V tomto ohledu muže sehrát možná nejdu
ležitejší roli práve nová a nezkušená ministryne spravedlnosti Vlasta Parkánová. O tom se zatím kupodivu moc nemluvilo.

Za druhé, ministr zdravotnictví Jan Stráský by se mel priWásit k plné politické odpovednosti. Lidé, kterí jsou prímo
zodpovedni za konkrétni neúspechy, musí odejíL Ceská politická i obcanská verejnost by mela videt, jak takový proces
prebírání odpovednosti vypadá. O tom, kdo "je zralý" odejít, se mužeme dohadovat, ale Stráského nedávný výrok na adresu
distributoru léku, že hrozbou zastavit dodávky nemocnicím, které jím dluží stamiliony korun, "drží pacienty jako rukojmí",
jen podtrhl skutecnost, že práve tohoto miIUstra neblahá vyhlídka na jeho budoucí roli znacne brzdí. Za krizi v bankovnictvi
a v investicním sektoru nese ovšem politickou odpovednost ministr Kocárník. Príkladu podezrelého financního jednání je
moc. Když se hlavní sponzor ODS František Chobot dal slyšet, že klidne bude tunelovat tak dlouho, dokud mu to zákon
bude umožnovat (ve svých investicních praktikách jednoduše težil z nedbalých regulacních zásad), nový námestek ministra
financí Jirí Špicka poznamenal: "Proboha, jestli chci být slušným obcanem, tak nemohu využívat mezer v zákone!"

Situace je skutecne alarmující, což ale zároven nabízí velkou šanci. Pro vládu je to príležitost
zacít postupovat jednotne a pro predsedu vlády príležitost prekrocit svuj stín a projevít se jako
státník. Mohl by vubec poprvé zahájit konstruktivní a nekonfrontacní dialog se všemi stranami
vcetne seriózní opozice. Kdyby byl úspešný, mohl by zapusobit jako katalyzátor v politice
vzácného jevu - zásadní shody hlavních sil. Vykrocí-li tím smerem, pojmenují-li skutecné
problémy, mohou s námi všemi vláda i její predseda pocítaL A jedine spolecné nasazení muže
dát spolecnosti nový smer, a ten pak muže upevnit naši identitu nového svobodného národa.

Naše podivná krize

Copak nám asi prinese, ptali jsme se,
když se na severním nebi objevila kome
ta. Prinesla nám studené jaro a to nám
prineslo neco, co se tvárí jako krize.
Nemužeme se na tom shodnout. J mlad

ší pametníci mají dojem, že drív vše
bývalo jasnejší. Na jare bylo jaro, v léte
léto, a když prišla krize, vyprázdnily se
obchody i peneženky. Ted nám cím dál
casteji delá potíže už veci pojmenovat,
pocínaje naší vlastní zemí. Požádali
jsme nekolik spolupracovníku, aby se
s námi pokusili zjistit ne snad, co se
presne stalo, ale aspon proc je situace
náhle výrazne jiná než pred pul rokem.

"Kde jsou ty miliardy?", stojí na po
cátku. Jestli mela tranV"ormace zacít
zmenou vlastnických vztahu, pak bylo
v jistém ohledu jedno, co bude komu
patrit, hlavne aby nekomu. Kdo si tehdy
vzpomnel na starého Proudhona, který
vedel, že vlastnictví je stejne krádež,
mohl cekat "v obecném zájmu" leccos,
asi však ne vlastníky vykrádající vlastní
majetek. Zdá se,že obdivované privati-

zaci se nepodarilo nové vlastníky pri
met k odpovedne vlastnickému chování.

Odpovední dosud nenesou odpoved
nost, ani trestní, ani politickou. Práve
to snad demoralizuje spolecnost nejsilne
ji. Nucení správci si pocínají velmi non
šalantne, státní správa, stejne jako jus
tice, je nebezpecne nevýkonná. Hazard
s duverou volicu má udivující dimenze.
Jako by snad nikdo ani nechtel príšte
vládnout! Tak to možná totiž je: do
predcasných voleb se nikdo nehrne, Mi
loš Zeman dává vláde velkomyslne no
vých sto dní a státní úredníci mu stejne
gentlemansky vracejí preference, o než
se pripravil výroky o spálené zemi, po
hotovým zablokováním úctu. Jestli tedy
nejaká krize, tak spíšekrize politiky, než
klasická hospodárská.

Rešení není a nebude terminologické.
Filosofickou analýzu ruzných typu kri
ze, jež postihují moderní euro americké
spolecnosti, najdeme u Hanny Arendto
vé, a dnes stojí za to ji císt. Nás tady a
ted ale spíš tíží, co se deje s ceskou
spolecností. Krize duvery, krize mravní,
krize identity - každý koncept má svuj
dobrý postreh. Jak ale budbu Ceši reago-

1

vat? Poplašných pasácku se ozvalo za
poslední léta dost, vlku nezamestnanos
ti a chudoby zatím málo. Naši nevidi
telnou krizi zobrazují rozbory dlouho
dobých údaju o stavu verejného mínení.

Jsou lidé, kterí opouštejí zemi, s penezi
nebo znechuceni. Spolecnost, která ješte
nestihla mentálne zpracovat minulost,
je rozpolcena dvojjediným ocekáváním:
chce, aby se už neco hnulo - a soucasne
má strach z podstatnejších zmen.

Všichni víme, že moralizováním dale
ko nepokrocíme. Ani pouhým sdelová
ním informace (i tady už máme ale
skandály - naposled zákaz debatního
poradu "Téma" v CT2). Že se nám ne
darí pojmenovat stav naší zeme, nutne
neznamená, do4fejme, že jsme tak
zhloupli. Rekneme že se na casponekud
zhoršily podmínky pro verejné myšlení.
Byla by tu cesta hokejistická: napred
mistri sveta, pak rok od porážky k po
rážce, a pak se prece uvidí. Lépe ale
bude, když mrzutí obcané místo premí
tání o krizi budou neodbytne klást pu
vodní otázku: "Kde jsou ty miliardy?"

TOMÁSVRBA
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V dnešní ekonomice nefungují dobre
vlastnické vztahy

v našich
podnicích?

my? Privatizace nevedla k úcinné
mu výkonu vlastnických práv. Co to
znamená? Abychom to pochopili,
musíme si popsat ideální strukturu
vlastnictví v moderní ekonomice.

Pro moderní podnik je charakte
ristické, že vlastnictví a rízení jsou
od sebe oddelené. Lidé, kterí podnik
vlastní, ho ve vetšine prípadu nerídí.
Podniky rídí manažeri, specialisté
na rízení, u nichž se víc než znalost
výroby cení schopnost zajistit dlou
hodobý zisk.

V ideálním prípade mají vlastníci
a manažeri spolecný cíl: dlouhodo
bou prosperitu podniku. Vlastník
pak dostává dividendu ze svých ak
cií, krome toho ceny akcií rostou, a
tím své peníze zhodnocuje lépe, než
kdyby je uložil do banky. Manažer
zase dostává plat, který ho má moti
vovat k vysokým výkonum (Lee
Iacoca, clovek, který "vytáhl" ame
rickou firmu Chrysler z težké krize,
byl prvním manažerem, jehož rocní
príjem presáhl 10 mil. dolaru. V té
dobe mel americký prezident rocne
200000 dolaru.)

Je zrejmé, že toto usporádání má
svá úskalí. Vlastníci nikdy nedoká
žou kontrolovat manažery zcela, a ti
pak mohou, alespon kr.átkodobe,
sledovat podstatne jiné cíle než
dlouhodobou prosperitu podniku
a prospech vlastníku. Zejména teh
dy, pokud se cítí ohroženÍ.

Typickým príkladem záporného
chování managementu je reakce na

Co je základním problémem dosa
vadní strategie ekonomické refor-

Václav Žák

Kdo vlastní a kdo rídí

Pohlížíme-li na soucasný mumrajokolo ceské ekonomiky s tro
chou humoru, vzpomeneme si na
slavnou scénu z Cimrmanovy hry
"Vizionár". Uhlobaron Ptácek neverí
veštbe, že by mohl prijít o svuj dul
Terezka. "Peneženku, tu vám mohou
ukrást. Ale kdo by ukradl dul! Vždyt
to je díra v zemi!"

Jak se zdá, špicka našich ekonomu
" také neverila, že je možné ekonomi

ku rozkrást. Nebo možná i verila,
jenže se domnívala, že se piráti "di
vokého Východu" promení obratem
ruky v solidní podnikatele. Asi meli
špatnou literaturu: vetšina americ
kých zbohatlíku konce 19. století
(treba ocelárský magnát Carnegie)
nemela za predky piráty, ale ctnost
né puritány. Naši ekonomové také
pozapomneli, že jejich strategie "di
vokého Východu" má nezanedbatel
né politické i ekonomické náklady,
které bude pred verejností težko há
jit. Neco jiného je psát clánky do
novin, že trh nespocívá na morálce,
ale morálku vytvárí (Tomáš Ježek),
v dobe, kdy žádná banka nezkracho
vala, a v dobe, kdy sanace bankov
ního sektoru stojí 90 mld. Kc. Každý
obcan na ni doplácí 9 000 Kc, což by
pokrylo zdvojnásobení platu dokto
ru na 20 let.

Zdá se, že k soucasné cesko-slovenské
krizi nelze pridat slovo, které by už
nebylo vysloveno. Není však duležité,
co Václav Havel rekl-nerekl, co mel rí
ci-neríci. Není ani duležitá psychická
labilita slovenského premiéra, ani to,
že spoluvládne s vyvrelinami dávných
veku typu Sloty, Luptáka, Slobodníka
ci Húsky. Duležité je priznat si, že na
soucasné krizi má Praha veliký podíl,
nebot jí po rozdelení federace chybí
jakákoliv "slovenská" politika.

Bylo prece od zacátku zrejmé, že ne
dorešené majetkové vztahy jsou ná
strojem k vydírání, jehož použití je zcé
la na libovuli Bratislavy. Bylo prece od
zacátku zrejmé, že Slovensko Ceské re
publice nikdy žádný dluh, jakkoliv
opentlený všemožnými mezinárodní
mi audity, nezaplatí. Bylo tedy od za
cátku zrejmé, že jediným schudným re
šením byla (aje) ona supernula, se kte
rou Václav Klaus pouze zakoketoval.

Praha mela jedinecnou a bohužel ne
opakovatelnou príležitost ucinit dale
lwsáhle dusažné gesto v dobe Moravcí
kova interregna. Vyrešit majetkové
otázky práve s touto vládou, a treba
i jako gesto dobré vule vydat ctyri tuny
zlata jí a práve jí, možná by se na Slo
vensku ledacos zmenilo. Možná, že také
ne, za pokus to však rozhodne stálo.
Místo toho Práha fundamentalisticky
rozšlapávala a rozšlapává "má dáti
-dal" a dockala se i toho ponížení, že
musí strpet Meciara dokonce jako bo
jovníka za vydání zlata slovenským Zi
dum. Ostatne fakt, že práve toto zlato
Praha pozustalým veznu z Osvetimi,
tedy vlastníkum nezpochybnitelným,
dosud nevydala, už hranicí s hloupostí.

Pražská vláda ve své slovenské nepo
lilice navazuje na tradicní neohraba
nost Ceska vuci Slovensku. Pripomíná
nám to soucasné padesáté výrocí po
pravy Jozefa Tisa. Ne že by si onenfarár
nehodný a zlocinec válecný rozsudek
smrti nezasloužil. Avšak poté, co se v
procesu nalezla (komunistická?) obez
licka k zachování života Alexandera

Macha ("Šano Mach, židu strach!''), by
la poprava Jozifa Tisa politickým
humpoláctvím. Kdyby ho po vynesení
rozsudku smrti na doporucení pražské
vlády prezident Bend omilostnil k do
životnímu žalári bez možnosti propuš
tení, spravedlnost by neutrpela. A mož
ná, že by se už tehdy ledacos na vztazích
Cechu a Slováku zmenilo. Jenže pozde
bycha honit. Tehdy jako dnes.
Jirí Hanák

Politické humpoláctví
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tzv. neprátelské llrevzetí podniku.
Predstavme si, že si analytici zabý
vající se rízením firem všimnou
podniku, který má špatný manage
ment a jehož akcie by se mohly pri
jiném vedení podstatne zhodnotit.
Tak zacnou akcie skupovat s cílem
získat v podniku kontrolu, vymenit
management, podnik oživit a pak ak
cie se ziskem prodat. Management se
v takové situaci obvykle brání tím, že
zacne podnik poškozovat, aby nové
vlastníky od jejich úmyslu odradil.
Pokud privede podnik na pokraj kra
chu, muže být jeho revitalizace nato
lik nákladná, že se prevzetí podniku
nevyplatí. Podotýkám, že se jedná
o situace bežné na Západe.

Vlastníci a manažeri
v ceské realite

V ceských podmínkách byla situace
komplikována tím, že nejen mana
gementy sledovaly svoje cíle, vetši
nou krátkodobé, ale totéž platilo
i pro "vlastníky". Pokusme se nastí
nit alespon ty nejcastejší varianty.

1. Podnik byl poškozen v"pfedpri
vatizacní agonii".

To se vztahuje témer na všechny
podniky, které nezískaly perspektivu
velmi rychle. Managementy se
v techto nejistých dobách snažily
"zabezpecit", a tak k bežným opera
cím patrilo napr. prodávání výrobku
pod cenou s prevádením rozdílu
v cene na konta v cizine, zakládání
soukromých firem, pres které se pro
vádely obchody s kvalitními výrobky
"materské" firmy, prodej majetku
podniku sobe nebo "prátelum" atd.

2. Majoritním vlastníkem se stal za
hranicní investor.

To je ideální prípad. Podnik získal
investice, nové technologie, zapojil
se do marketingové síte nového
vlastníka. Vlastník vymenil mana
gement a vynutil si, aby jednal v je
ho zájmu. Podniky vlastnené solid
ními zahranicními investory se dy
namicky rozvíjejí: v roce 1996 za
znamenaly tricetiprocentní rust vý
roby! Tento zpusob privatizace ze
jména velkých podniku prosazovali
nekterí ekonomové (Vrba, Vlasák)
proti odporu Václava Klause.

3. Podnik byl zprivatizován v kup6
nové privatizaci, vlastníkem se staly
fondy.

Zde existovalo nekolik subvariant:
- Fondy se dohodly na vlastnické

strukture, která dokázala prosazo
vat dlouhodobé zájmy akcionáru.

Tato varianta je výhodná. I když
vlastníci obvykle neprinesli kapitál,
podnik nepoškozovali. Takové štestí
však mely vetšinou jen menší pod
niky, o které se spekulanti nezajíma
li.

- Fondy nebyly schopny vykonávat
vlastnická práva. V tomto prípade
managementy vetšinou pokracova
ly ve strategii "myslet na zadní ko
lecka" a používaly zdroje podniku
k vlastnímu obohacení. Velmi casto
k tomu docházelo v situaci, kdy ma
nagementy nevidely šanci, jak pod
nik bez investic dovést k dlouhodo
bé prosperite.

- Management mel zájem a byl
schopen podnik rozvíjet, vlastníkem
se však stali spekulanti. Fondy mu
sely platit obrovské náklady z re
klamních kampaní, a tak z kvalit
ních podniku odsávaly zisk. Podniky
musely platit dividendy.
- Obohacovali se samotní "vlastní

ci". Používali k tomu bud podobné
strategie jako managementy (dosa
dili do nich své lidi), nebo nutili ma
nagementy uzavrít fiktivní smlouvy
na "konzultacní cinnost", za kterou
si nechali zaplatit celým ziskem
podniku (treba 10 mil. dolaru). To
bylo bežné u fondu, které neverily
v dlouhodobou prosperitu vlastne
ných podniku a/nebo chtely rychle
zbohatnout. Paradoxne tak vlast
ník(!) vykrádal své vlastnictví. Casto
tyké správci fondu provádeli trans
akce, v nichž obchodovali s akciemi
nevýhodne pro fond, a výhodne pro
sebe. Operace, pri níž z C. S. Fondu
zmizela miliarda, byla posledním
kaménkem, který utrhl lavinu verej
né nespokojenosti a donutil vládu
reagovat.

4.Podnik byl privatizován v souteži
nebo prímým prodejem.

Ministerstvo privatizace pod vede
ním Jirího Skalického nebylo schop
no posoudit kvalitu predkládaných
privatizacních projektu. Rozhodlo
se proto použít jako objektivizacní
kritérium nejvyšší nabídnutou ce
nu. To melo katastrofální dusledky:
zájemci o privatizaci byli ochotni,.
ve vidine životní šance, nabídnout
nereálné cástky; získané vetšinou na
úver. Dnes nejsou schopni úvery
splácet: tzv. klasifikované úvery (ty,
s jejichž splácením mají banky pro
blémy) šly v prevážné míre na vel
kou privatizaci. Banky jsou rády, po
kud dlužníci splácejí alespon úroky.

Vlastníci reagovali na vzniklou si
tuaci dvema strategiemi: v první
stra tegii si zacali opatrovat prostred-
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o zápletce
se stihomamem

jsme si už precetli všecko možné, vcetne
rady moudrých rad na všecky strany.
Vjednom se nám však do mysli vkrádá
pochybnost. Témer všichni komentáto
ri se totiž shodli na tom, že diagn6za
slovenského premiéra je asi nevhodná,
lec správná. Jenže - není ono to práve
naopak? Reakce slovenských politiku
prece nebyly ani na okamžik poplašené
ci rozhorcené, žádný "mam" ci pa
ra-noia, nýbrž spíše vítezoslavné: to
jsme je dostali! Pan premiér se urazil
ciste rituálne, címž nepochybne zabo
doval, zejména na vnitrní scéne - a o tu
prece jde. O protíslovenském spiknutí
si on sám nejspíš myslí své, ale politicky
je to práve to, co potrebuje. A vida, už
je má! Kdo mu je potvrdil? lnu, Ceši
z Prahy. Meciar možná není úplne vy
rovnaný clovek, ale v politické hre umí
obehrát kde koho. A už také víckrát

obehrál. Takže pozor na laické diagn6
zy!
(sok)

Bezradné ucitelstvo

Retezove stávkovali, zvonili klíci na
Staromestském rynku, co podniknou
do uzáverky tohoto císla? - O, ty muj
bludný stave kantorský (maminka bý
vala ucitelka, já ted taky ucím), držím
ti palce, hlavne tvému mládí, aby chyt~
lo dech a nemuselo se priživovat ved
lejšáky, jenže tvých starostí je nad hla
vu a ne všechny si bereš k srdci.

Není tomu tak dávno, co kantorská
mysl patrila mezi ty nejvíce ponížené.
Ze sebezáchovných duvodu ucitel pre
stal být sám sebou a vetšinou zapo-



5/1997

o CEM SE (NE)MLUví

N O V Á PRíTOMNOST

Neodpovednost

odpovedných

mnel, co to vubec je. Nutili ho lhát,
naucil se to a preéasto zapomnel, co je
to nelhat. Jeho neprítelem se stal nad
rízený, kolega, rodic jeho žáka, byla to
neúnosná presilovka, vzdal to tedy. Od
osobnení ho pripravilo o prirozenou
autoritu, jak by ne, a on dnes neví, jak
ji získat. Vzdelání ztratilo na cene,pro
to ztratil chut a zustal nevzdelaný. Ško
le nezbylo než vtloukat vedomosti a
skrovné, spíše méne podstatné mini
mum discipliny. Výchova charakteru?
Nebudte naivní, o necem takovém se
mezi reálné uvažujícími lidmi nemluví.

Cerstve polistopadový plakát hlásal
s dobromyslnou prostorekostí: "Paní
ucitelko, už nám nemusíte lhát. " Uká
zalo se však, že paní ucitelky nevedí, co
a jak ucit. Ministr radil: "Ucte podle
svého!" Jenže ucitelé odvykli být sami
sebou. Ted stávkují, manifestují, pro
testují, i tátu Falbra vzali na pomoc.

ky na splácení úveru stejnými "tech
nikami", jakými se managementy
zajištovaly na pocátku privatizace.
Druhou strategii zvolili v okamži
ku, kdy pochopili, že podnik nemo
hou splatit. Zacali ho "džusovat" (to
je termín prímo ze života). Tedy
"sladkou štávu" z podniku zacali
prelévat do svých vlastních firem s
tím, že "vyždímaný" podnik pak
vrátí Fondu národního majetku ne
bo bance.

Kradení "na svém"

Shrneme-li tyto závery, je nejvetším
problémem dosavadní strategie pri
vatízace, že nevytvorila prehledné
vlastnické vztahy. Pokud se vlastní
kum vyplatí krást, nelze o vlast
nictví vubec mluvit. A to už vubec

nemluvím o principu "vlastnictví
zavazuje", tj. nároku na širší spole
censkou odpovednost vlastníka, kte
rý obsahuje naše Listina základních
práva svobod.

Privatizace nejhure zasáhla velké
podniky. V Ceskoslovensku v roce
1989 existovalo zhruba 30 podniku,
které vyrá bely 70-80 % cel é prumys
lové produkce. Klaus odmítl o priva
tizaci techto podniku jednat se za
hranicními investory. Nechal spad
nout pod stul rozjednané kontrakty
s Mercedesem (melo se jednat o vý
robu 30000 n;íkladních aut), o vstup
firmy Siemens do Škody Plzen, AEG

Petruška Šustrová

Jsme zaplaveni nepríjemnými informacemi. Narychlo spíchnuté
predpisy umožnují, aby z ruzných
fondú mizely miliony a miliardy. e
mocnice nemají na léky. Rada podni
ku svým zamestnancum strhává ze
mzdy peníze za zdravotní pojištení,
ale nikam je neodvádí. Obchodní
soudy se vlecou a domoci se od dluž
níka úhrady je témer nemožné. Vlá-
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do CKD atd. Tvrdil, že stací, aby vlá
da vytvorila obecne príznivé klima
pro investory, a oni prijdou sami. In
vestori však vládu potrebovali: po
žadovali danové prázdniny, ochra
nu trhu atd., protože dávat dohroma
dy technologicky zanedbané podni
ky stojí urcitý cas a nezanedbatelné
peníze. To však vládní predstavitelé
odmítali.

A tak "jádro" zahranicních inves
tic tvorí investori, kterí prišli do Ces
ké republiky v letech 1990-92. Mi
nistr Vrba vytvoril joint-venture me
zi Škodou Mladá Boleslava koncer

nem Volkswagen, zajistil vstup ABB,
firmy Continental, Linde atd. Sou
casná vláda se zabývala pouze tele
komunikacemi a - se znacným
zpoždením - rafineriemi.

Dnešní potíže vlády, které vedly
k prijetí tzv. "balícku opatrení" na
korekci kursu hospodárské politiky,
tak mají dve hlavní príciny: špatnou
privatizaci, zejména velkých podni
ku, které ztratily schopnost exporto
vat investicní celky, a pirátské ope
race na zcela nepruhledném kapitá
lovém trh u, na nemž dlouho prochá
zely kriminálne stíhatelné operace.
Na obojí byla vláda dlouhou dobu
upozornována. Vláda konecne rea
govala alespon na nekteré problé
my. Špatnou privatizaci však už, bo
hužel, vrátit nelze. •

VÁCLAV ŽÁK

da volá po sporivosti, ale úroky
v bankách nepokryjí ani inflaci. Vlá
da tvrdí, že je potreba zmrazit mzdy,
ale špicky státní správy dávají v tom
to ohledu nejhorší možný príklad.
Vyšetrování trestných cinu se táhne
léta a težko by se našel trestneprávní
prípad, pri kterém orgány cinné
v trestním rízení dusledne dodržely
všechna zákonná ustanovení. Nepla-
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tí-li dane bežný obcan, prohne se pod
pokutou, neplatí-li je velký podnik,
nedeje se skoro nic - nelze riskovat,
že by zkrachoval a potenciální volici
by prišli o místo. Vázne toho opravdu
hodne a sdelovací prostredky do
omrzení opakují, že koalice je vycer
paná a nehýrí nápady.

Nálada ceské spolecnosti, o které
pred nekolika týdny mluvil Václav
Havel, je opravdu dost "blbá". Není
príliš pravdepodobné, že by ji vyvo
laly predevším makroeonomické
údaje ci zadluženost nemocnic, pro
tože to nejsou problémy všedního
dne. Když ale prijdete dó úradovny
Všeobecné zdravotní pojištovny a
chcete vyplnit tiskopis, který jste po
vinni odevzdat (pochopitelne pro po
treby pojištovny, nikoli svoje),
a úredník vám rekne, že má tiskopi
su málo a že vám jeden pujcí, abyste
si z nej nechali nekde udelat kopli a
pak ho vrátili, nejspíš vás to otráví.

O špatném fungování státní i obec
ni správy by mohl vyprávet každý
z nás. S leccíms by se clovek ješte
smíril, i na Západe težko najdeme
nekoho, kdo by svuj volný cas nej
radeji trávil jednáním s úrady. Ne
jde ale jen o to, že byrokracie je vet
šinou nepríjemná. Horší je, když si
predstavíme, jak asi úrad, který si
není v detailu schopen vytvorit jed
noduché pracovní návyky, plní svou
"hlavní" funkci. Dojde nám, že pení
ze z našich daní nejsou vynakládány
nijak úcelne. Z toho clovek opravdu
dostane ponekud blbou náladu.

Vyhlídky na zlepšení neutešeného
stavu nejsou, jak plyne z postoju
tech, kdo vládnou a rozhodují, val
né. Za vytunelované banky, zdá se,
nenese politickou odpovednost ni
kdo. Když se za jeden vytunelovaný
fond prihlásil k odpovednosti ná
mestek ministra financí Rudlovcák
a odešel z funkce, komentoval Vác
lav Klaus jeho odchod výrokem, že
tento neobycejne schopný á inteli
gentní muž "nevydržel agresivitu
novináru". Podle názoru predsedy
vlády tedy Rudlovcák neodešel pro
to, že hrube nedostál svým povin
nostem a umožnil miliardovou fi
nancní ztrátu, ale proto, že sdelovací
prostredky na tuto skutecnost upo
zornily. Dovedeno do dusledku to
znamená, že lidé, kterí by meli ze
zákona i podle zdravého rozumu
nést odpovednost za sverený úsek
státní správy, žádnou odpovednost
nenesou.

Nejde pochopitelne jen o Klausuv
výrok (premiérova nechut k noviná-

rum i jeho záliba svalovat na--nevinu
za cokoli jsou notoricky známé), ale
o to, že se pri každé nepríjemnosti
dozvíme, co všechno by zákonné
predpisy mely umožnovat a ne
umožnují. Na potrebu aktivní obra
ny pred majetkovými manipulacemi
upozornovali a upozornují koalici
její politictí souperi odedávna, jenže
rychlost hospodárské transformace
mela prednost.

Nejduležitejší bylo, aby "vznikla
vrstva vlastníku" - a príslušná práv
ní zajištení mela být vytvorena do
datecne. Po sedmi letech zjištujeme;
že zajištení vytvorena nebyla a že
jsme svedky krádeží ve velkém. Sli
buje-li nyní vláda, že postihy za tyto
krádeže budou rychlejší a duraznej
ší, mužeme jen žasnout: po sedmi
letech reformy se vláda rozhodla
"doopravdy" trestat majetkovou
trestnou cinnost! Dosud to tedy bylo
"jen tak"? Nejspíš ano. Pripomenme
si napríklad, že sdelovací prostred
ky nekolik let upozornovaly na mi
liardové majetkové úniky, týkající
se lehkých topných oleju. Když pak
konecne reditel odboru minister
stva financí Ondrej Denkstein, který
poskytl závazný výklad zákona,
jímž úniky "legalizoval" a zabránil
stíhání pravých pachatelu, stanul
pred soudem (pochopitelne jako
svedek), objasnil senátu, že zmýlit
se prece muže každý - a on se jed
noduše mýlil. Na kriminál to asi ne
stací, ale jiste by bylo zajímavé videt
soukromou firmu, kterou její úcetní
pripravil o miliardy a ona-ho i na
dále zamestnávala. A navíc - on je
ho rozhodnutí na ministerstvu ni
kdo nekontroloval? Ministr financí
nenese politickou odpovednost za
podobné "omyly" svých podríze
ných?

Ministri dnes už "meknou", na do
tazy novináru pripouštejí, že jako
clenové vlády za to ci ono odpoved
nost nesou. Jenže jakápak je to od
povednost, když klidne dál setrváva
jí na svých místech? "Toho" ci "ono
ho" je opravdu hodne a recept vetši
nou jeden - omezit pohodlí danové
ho poplatníka. Ucitelé stávkují za
vyšší platy? Omezíme pocet škol. Lé
kari stávkují za vyšší platy? Omezí
me pocet nemocnic. Železnicári
stávkují za vyšší platy? Omezíme že
leznicní dopravu. Pravdepodobne to
všechno bude nutné - bylo to ovšem
nutné už drív a bylo to povinností
vlády, práve tak jako bylo a je její
povinností obcanum nezbytnost
techto omezení vysvetlit.
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élovék by jim rádfandil, arjim pridají,
je-li z ceho, ale ocekává ješte cosi navic:
kdyby dali aspon trochu znát, že vedi
o té své bidé, která tkvi v nich samých,
zavinene-nezavinené, to je jedno, ale
bez tohoto vedomi je jejich pre ztrace
na. O tom však ucitelé, stejne jako pan
Falbr, mlci.
(pri)

Odpurci trhu,
radujte se!
Pražská liberálne konzervativni rad

nice pro vás totiž usporádala velmi
názorný experiment, v nemž se nade
vši pochybnost prokázalo, že trh je
dobrý jen pro zlodeje. Jak to udelala?
Pomerne jednoduše: uvolnila ceny ta
xiku a sverila jejich vývoj "trhu ". Jeho
neviditelná ruka se ovšem k nicemu ne
mela, a tak se cen ujala viditelná ruka
mafie. Výsledek? V podjezdu u Wilso
nova nádraži stoji v rade taxiky, mu
žete si vybrat. Totiž - vybrat si mužete
barvu vozu, ne však cenu: ta je u všech
stejná, 200 Kc za kilometr. Pékne podle
predpisu napsaná na dvirkách. Bratru
trináctkrát tolik, co pred rokem a za
kolik jezdi jiné taxiky po ulicich, ne
však na nádraži. Asi petkrát tolik, co v
New Yorku, mezirocni nárust: 1200%.

Nic netušici cestovatel nasedne do

prvniho - a pak už sejen nestaci divit.
Cizinci se zaprisahají, že už nikdy, do
máci se propadaji hanbou nad tou le
galizovanou zlodejinou - a jen Grebe
nicek se Sládkem si spokojene mnou
ruce: vidite, co jsme vám rikali my?
Mužeme tedy s uspokojenim konstato
vat, že experiment se podaril dokonale
a hypotéza o jakési ruce trhu byla
moudrosti otcu mesta spolehlive vy
vrácena. Pan primátor a senátor to na
vic celé udelal jen z cistého liberálniho
zaujeti pr(J svobodu taxikáru, protože
taxiku bylo i pred rokem dost, a nebyl
tedy žádný rozumný duvod ceny zvy
šovat. Jen tak dál, pánové!
(sok)
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Jak se

od cervnových voleb
vyvíjelo verejné mínení

Rok 1996, rok

Zpátky za Dnepr

Nápad Centra nezávislé žurnalistiky
uéinit tématem jedné z pravidelných
besed situaci cizincu v Ceské republice
je treba ocenit. Bohužel však vyšel spiše
naprázdno. Diskutovat méli pod mo
derátorským vedením Ivana Ho.ffman
na predevším Karel Freund (reditel Ci_o
zinecké policie), Jolyon Naegele (ame
rický novinár, dlouholetý zpravodaj
Hlasu Ameriky z Ceskoslovenska, nyní
Svobodná Evropa) a dr. Dušan Drboh
lav, sociální geogrqf z Prírodovedecké
fakulty UK.Ti ovšem brzo vystríleli mu
nici, a tak se do hodne tekající debaty
zapojilo plénum, které, jak už to na
podobných akcích bývá, ovládly ty nej
hluénejší a také nejextrémnejší hlasy.

Hovor se tak dostal do absurdní,
i když v ées/.ém prostredí velmi bežné
roviny. Xenofobie a rasismus prý ne
jenže nejsou vážným problémem této
zeme, ale naopak, vládne zde príliš li
berální atmoiféra a je treba koneéne
tem Ukrajincum a Vietnamcum šláp
nout na krk. Koneckoncu celá Evropa
se uzavírá, všude se zbavují pristeho
valcu a my se musíme snažit, "aby nám
to tady nezustalo". Když už si máme
nejaké imigranty ponechat, tak jen ty,
které si obéanství nebo pobyt za drahé
peníze koupí.

Vznikla tak paradoxní situace, kdy
se Karel Freund, na poéátku velmi ne
jistý a pripravený éelit útokum na ne
blaze proslulou Cizineckou policii, stal
advokátem cizincu v Ceské republice.
Skoro by se zdálo, že stále se zprísnující
systém státní kontroly cizincu (viz ná
vrh nového zákona o pobytu cizincu)
je v porádku. Vychází totiž vlastne
vstríc požadavkum verejnosti, i když,
pravda, zmírnuje ty zcela extrémní.

Nakonec se zvedl jeden Bosnák a pro
hlásil, že nechápe, jak mužeme takhle
uvažovat, a že dokud budou noviny
nadále uverejnovat spolu se jménem
pachatele trestného éinu také jejich ra
sový éi etnický puvod ("jednadvaceti
letý Rom", "vietnamský obchodník"),
nemužeme se poéítat mezi civilizované
zeme. Nejhloupejším a nejbanálnejším
predsudkum oponovali i další, avšak
na veci podstatné - za jakých podmí
nek muže cizinec získat azyl, dlouho
dobý a trvalý pobyt, obéanství; do jaké
míry dnešní praxe vyhovuje ústavní
a mezinárodne právní ochrane lid
ských práv; je-li srovnatelná s praxí
v sousedních zemích - už nezbyl éas.

Charakter debaty reflektoval obecne
ji rozšírené uvažování o etnických

Takhle to totiž vypadá, jako by ve
školství, ve zdravotnictví nebo v že
leznicní doprave byly problémy jen
mezi zamestnanci techto resortu
a ministerstvem, jako by nešlo o
problémy, které se týkají celé verej
nosti. Navrhovaná omezení však ce
lou verejnost postihnou - dostane za
své dane méne služeb. A nikdo z
tech, kdo mají nést odpovednost, ne
dokáže rozumne vysvetlit, jsou-li ta
to omezení skutecne nezbytná a
proc. Je to i dusledek drívejších
ukvapených slibu - opravdu to ne
vypadá, že jsme se už pred nekolika
lety "odrazili ode dna", o proklamo
vaném úspešném ukoncení trans
formace ani nemluve. Není divu, že
se nikomu nechce do priznání, že to

Libor Prudký

"Krize transformace", "prohra neo
liberalismu", "krize hospodárství",
"krize duvery", "blbá nálada", "roz
pad sociálního smíru" a ješte rada·
dalších hodnocení zaznela z ruz
ných stran k soucasné situaci ve spo
lecnosti. Všechna se shodují v reflex i
cehosi negativního, kladných soudu
týkajících se atmosféry v zemi je ny
ní pomálu. Pokusme se proto o ana
lýzu této naší situace, vždyt presné
pojmenování dnešního stavu a jeho
prícin je základní podmínkou pro
hledání cesty ven.

Poznámka
metodologická
Výzkumy verejného mínení se staly
samozrejmou soucástí našeho živo-
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všechno byla jen návnada na volic
ské hlasy, ale není také divu, že spo
lecnost nehýrí dobrým rozmarem.

Porád je tu ješte totiž druhá mož
nost - že ony výroky nebyly jen
predvolebními preclíky, ale že jim ti,
kdo je pronášeli, skutecne verili. To
by znamenalo, že toho tehdy o pra
vém stavu vecí mnoho nevedeli, a
težko si delat iluze, že toho dnes
vedí výrazne víc. Jaké máme v ta
kovém prípade vyhlídky? Spolec
nost nejspíš zacne také "stávkovat"
a dnešní koalice prohraje volby. Že
by si však s neutešeným stavem
umela poradit dnešní opozice, je víc
než pochybné. •

PETR SKA ŠUSTROVÁ

ta. Vetšinou nás zajímají momentál
ní postoje verejnosti k urcitým sku
tecnostem (politickým, ekonomic
kým, náboženským atd.). Krome to
ho je ale možné u opakovaných vý
zkumu sledovat dlouhodobejší dy
namiku postojú a z nich pak odvo
zovat vývoj spolecenské atmosféry.

K takové analýze máme dnes
k dispozici obsáhlé a metodicky
pevne založené výzkumy, které za
chycují prubeh spolecenských zmen
po roce 1989.Dnešní nová situace ve
spolecnosti je však pro sociologa ob
tížne uchopitelná v tom, že vyžaduj e
rychlou a presnou analýzu nove se
vyskytujích jevu a procesu, a tedy
také nové postupy a nové, u nás do
sud neoverené pojmosloví. Presto
jsou dlouhodobé výsledky výzkumu
verejného mínení pravdepodobne
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Charakteristika trendu

pocet charakteristikabsohltne

v%

Rust pozitivních postoju po pololetí 1996

13,5

Zachování pozitivních postoju po pololetí 1996

13,5

Pokles pozitivních postoju po pololetí 1996

2693,0

z toho: - pokles do dlouhodobých minim

310,7

- pokles do dlouhodobých minim po vzedmutí do dlouhodobých maxim

725,0

- pokles jiný

1657,2

a r'asových otázkách. "Cechy patrí Ce
chum", nebot oni mají na tuto zemi
vlastnické právo, vždyt jsou tu od ne
pameti a je na nich, aby se rozhodli,
zda tady ostatní (cizince, osoby se slo
venským obcanstvím, Romy, vracející
se emigranty, sudetské Nemce ...) sne
sou. Takoví Ceši však zapomínají na
to, že i jejich predkové sem jednoho dne
"namigrovali", jak poznamenal dr.
Drbohlav. Kdybychom tak mQhli zjis
tit, jestli nejakého Kelta, ci kdo to ten
krát pod Rípem stál, napadlo rvát "Bo
hemie Bójuml" nebo "slovanské bandy,
táhnete zpátky za Dnepr!"
(cam)

Lakmusový papírek

nejprístupnejším empirickým mate
riálem, který lze pro analýzu spole
censké atmosféry využít.

Vycházel jsem z údaju Institutu
pro výzkum verejného mínení, ne
bot IVVMmá data za nejdelší obdo
bí, data zjištovaná shodnými postu
py, verejne prístupná a metodicky
nezpochybnitelná, pokud jde o sber
i platnost.

Data

IVVMnabízí v tzv. kontinuálu (tedy
ve výzkumech, které se opakují bud
to každý mesíc, nebo po dvou ci
trech mesících, ci jednou za pul ro
ku) 28 postoju charakterizujících
vývoj spolecenského a politického
vedomí naší spolecnosti. V techto

výzkumech lze, pokud jde o druhé
pololetí roku 1996,vysledovat neko
lik trendu: trend rustu nekterých po
zitivních postoju, trend zachování
nekterých pozitivních postoju a
trend poklesu pozitivních postoju.
Poslední skupinu lze rozdelit ješte
do trí dalších: pokles do dlouhodo
bého minima (tedy pod nejnižší
hodnoty za celou dobu sledování),
vzestup do dlouhodobého maxima
hned po cervnu 1996 a poté pokles
do dlouhodobého minima, pokles
bez uvedených specifikací.

28 dlouhodobe sledovaných posto
ju k politické a spolecenské situaci
má ruznou váhu i ruznou vypovída
cí schopnost. Nicméne ty zásadní jen
potvrzují zaznamenané trendy. Tak
celková míra spokojenosti s politic
kou situací dosáhla v cervenci 1996
dlouhodobého maxima na 53 %,pri
cemž pozitivní postoje prevažovaly
nad negativními o 12%,což je nejvíc
od roku 1994. Avšak již v listopadu
1996 klesá spokojenost s politickou
situací na 37 % (tj. pod dlouhodobá
minima), s presahem nespokoje
ných nad spokojenými o 21 %.Tento
trend na konci roku 1996 i na pocát
ku roku 1997 pokracuje.

Podobne pozitivní hodnocení
vnitrní politiky jako celku pokleslo
z dlouhodobého maxima (47 %)
v cervenci 1996 na dlouhodobé mi
nimum (29 %) v listopadu téhož ro
ku. Krivka se láme poqobne i v oce
kávání rozvoje ekonomiky, zavede
ní tržních principu atd. Podobný
trend má i míra spokojenosti s Po
slaneckou snemovnou. V cervenci
1996 dosahují pozitivní postoje
k nove zvolenému parlamentu ma
ximálních 41 %,aby v listopadu 1996
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Restitucím církevního majetku je na
klonena jen malá cást verejnosti. O pal
civý problém, jehož rozumné rešení je
treba naléhave hledat, aby se predešlo
bezprostredne hrozícím vnitropolitic
kým komplikacím, zrejme nejde.

Jde však o cosi jiného. Postoj k tomuto
problému je indikátore~ významnejší
(in)dispozice ceské spolecnosti. I(omu
nistický režim je prohlášen tím nejvíce
zavazujícím zpusobem, totiž zákonem,
za bezpráví, za neco zlocinného - ale
jisté jeho "revolucní vymoženosti" se
dostává vetšinové podpory.

Co když to není jen tato jediná? Co

když je takových ambivalencí víc? Ne
musí jít jen ojasne citelné akty porušení
práva, ale i o nevyslovené, lec zásadní
postoje,' preference, "slepé skvrny"
apod. Mimorádne varovným úkazem
je pak neochota navrátit pár nemovi
tostí židovským obcím, vlastne obetem
holokaustu. Netrcí tu a tam kousky za
kopané zdechliny, cehosi shnilého ve
státe nikoli dánském?

(pti)

Duslednost

v prosazování a vymáhání pravidel je
to, co nám nejvíc chybí. Tak se na tom
aspon dohodli dva starí kamarádi a
konstruktéri naší ekonomické reformy
Václav Klaus a Tomáš Ježek, které
- trochu proti pravidlum - posadila
Nova proti sobe do jedné nedelní Sed
micky. Nepotrebujeme ani tolik nových
zákonu a predpisU, jen ty stávající je
treba dusledne vymáhat a prosazovat,
tak si oba notovali.
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Zlatá sl.ova, jen je tesat d.o kamene.
Jenže když .opár minut nat.o d.ošl.ona

prípad pana Rudl.ovcáka, .obaPá.n.ové
na svá lepší predsevzetí ihned zap.o
mneli a zacali t.ovšelijak r.ozml.ouvat.
Je h.oprý šk.oda, jaký t.obyl .odb.orník a
navíc kamarád jedn.oh.o z úcastníku.
Ani sl.oV.o.ot.om, že šl.opreci .o.odp.oved
n.ost p.olitick.ou, kter.ou by sice za n.or
málních p.omeru mel nést ministr, ale
budiž, nese ji asp.on (p.olitický) námes
tek. P.olitická .odp.ovedn.ostje .odp.oved
n.ostza výsledek a nemá nic sp.olecnéh.o
s tím, zda je príslušný p.olitik slušný
cl.ovac neb.o není, zda vec zavinil, ane
b.o ne. P.olitická .odp.ovedTW6tpr.oste
znamená, že p.olitik rucí svým místem
(když už ne penezi ci krkem) za t.o,že
jeh.o úsek správnefunguje.

A t.o,C.ose na MF prih.odil.o, je zrejme
dalek.o h.orší než .obycejnénefung.ování.
Myslí-li t.onaši celní ek.on.om.ovése svý
mi balícky vážné, bud.oU muset s du
sledným vymáháním zacít také sami
mezi seb.ou, a t.o nejlépe pred televizní
kamer.ou, aby t.ovšichni videli.
(sok)

Osamelost
ceského rybníku
P.oslední Svet.ová výstava t.oh.ot.ost.oletí,
Exp.o '98, se bude k.onat v Lisab.onu.
Pr.o P.ortugalsk.o je t.o udál.ost: kdysi
velm.oc .objevitelu si prip.omene, že
presne pred peti sty letyvypl!ll Vasc.oda
Gama na SV.oUslavn.ou cestu k.olem již
ní Afriky d.o Indie. Pr.o P.ortugalsk.o je
t.oi príležit.ost: výstavba Expa um.ožní
ren.ovaci celéjedné znacne zdevast.ova
né ctvrti Lisab.onu, mest.ozíská m.oder
ní kulturní, sp.ort.ovní, výstavní a k.on
gres.ové centrum, bude d.ok.oncen .osm
náct kil.ometru dl.ouhý m.ost pres reku
Tej.o,um.ožnující .obchvat mesta a rych
lejší sP.ojení severu s jihem. D.o zeme

p.oplyn.ou investice a predevším - P.or
tugalsko se predvede svetu. Ošklivým
sl.ovem recen.o"zviditelní se". Duklad
ne a perspektivne.

T.otéž se prih.odí i všem zúcastneným.
Pr.ot.obývá vždy .oExpa tak.ový zájem.
Nejen mezi státy, ale i mezi nadnár.od
ními sp.olecn.ostmi. Lisab.on už p.odp.o
rují .obri jak.o Siemens, C.oca-C.ola,
Rank-Xer.ox. M.ožn.ost se prezent.ovat,
navaz.ovat k.ontakty, uzavírat .obch.o
dy. Je v t.om ale ješte víc. Jakési resumé.
Ceh.ojsme jak.o lidstv.o až d.osud d.osáh
li, C.ovšechn.o už víme, umíme.

D.oLisab.onu se d.osud prihlásil.o 131
zemí a navzd.ory t.omu, že téma zní

poklesly na 29 %, tedy zhruba zpet
na úroven duvery v odstupující par
lament v cervnu 1996 (27 %).

Jednoznacná prevaha lámajích se
trendu navazuje na nekterá jiná zjiš
tení z výzkumu IVVM.Na pocátku
kvetna 1996 byl reprezentativní vzo
rek obcanu starších patnácti let do
tázán na to, v cem se v uplynulých
ctyrech letech situace zlepšila ci na
opak zhoršila. Z celkem 18 kategorií
jen u trí prevážily pozitivní odpove
di. U všech ostatních 15 charakteris
tik konstatuje obyvatelstvo této ze
me, že v minulém volebním období
došlo ke zhoršení. Ješte vážnejší
jsou však pomery mezi hodnocením
"situace se zlepšila" a "situace se
zhoršila". Tak napr. u sociální poli
tiky prevažují negativní hodnocení
041 %. U zdravotnictví je tento roz
díl dokonce 56 %, u "omezování ko
rupce a praní špinavých penez"
53 %, u "omezování kriminality" ce
lých 60 %. I "životní úroven" se za
minulé volební óbdobí zhoršila po
dle 48 % obyvatel a jen podle 24 %
zvýšila.

V dubnu 1996 byl reprezentativní
soubor obcanu dotázán, jaké jsou
základní problémy zeme a jak se je
vláde darí rešit. Podobné otázky byly
položeny i v.predchozích letech, ta]{
'že máme možnost srovnávání nej
méne od roku 1993. Z deseti nejna
léhavejších problému z dubna 1996
si jich 5 po celou dobu sledování

zachovalo "míru naléhavosti".
V jednom prípade, a to u "bydlení
a nájemného", došlo k jasnému ná
rustu naléhavosti a ve ctyrech prípa
dech k poklesu naléhavosti. Sem
patrí "ekonomická reforma", "zeme
delství", "vytvárení fungujícího
právního systému" a "obecná krimi
nalita, bezpecnost obcanu", i když tu
považuje za naléhavou nadále nej
více obcanu (72 %).

U hodnocení cinnosti vlády dochá
zíme k podobným záverum. Z 16
vládních aktivit, které byly predme

. tem hodnocení, jen u peti ci šesti do
šlo za léta 1993-1996 k nárustu po-

8
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Prubeh míry spokojenosti s vývojem za uplynulé období v %

"Oceány - dedictví pro budoucnost",
jsou mezi nimi i cetní suchozemci. Bo-é.

spokojenost s 1993199419951996hatší i chudší. Švýcarsko, Madarsko,

XI

VIXIVIXIVIIXI Slovensko, Vatikán, Mongolsko, Nepál,

Kirgizstán, Uganda, Paraguay. Jen na-1.
vnitrní politikou 45444138434729 mátkou. Ceská vlajka v hustém lesesto-

2.

zahranicní politikou 58606160566356 žáru Expa ten svuj nemá. Pres opako-

vané výz~ ze strany poradatele. Do-3.
úrovní ekonomiky 35373535373625 konce i presto, že poprvé v historii sve-

4.

kulturou 34393944425048 tových výstav zúéastnéné zeme nemu-

25

25
sejí stavet pavilóny, ani platit proná-

5.
životní úrovní 2627333431 jem, pouze instalovat svoje poselství.

6.
sociálními jistotami 20192020232522 Premiér Klaus Portugalcum, dožadují-

demokracií

47514952525851
cím se ceské úcasti, definitivne vzkázal:

7. nemáme more, ani peníze nazbyt.
8.

premenou hospodárství 41424041404131 A opravdu, to, co pokrývá dve tretiny

na tržní

naší planety, se pri nejlepší vuli nejme-

nuje ceský rybník.9.
politickou situací 40*43*47**5337 (lb)

* = za VII. mesíc, **= za XII. mesíc

zitivních hodnocení. ejlépe je na
tom "nezamestnanost", kterou v dub
nu 1996 hodnotilo pozitivne nejvetší
procento respondentu - 53 %. peti
zustal podíl stejný, u dalších 5 pro
cento pozitivních odpovedí kleslo.
Mezi nim je i "ekonomická refor
ma", velmi výrazne "zdravotnictví",
ale i "korupce a rozkrádání". V roce
1993 konstatovalo 8 % populace, že
se tato cinnost vláde darí, o tri roky
pozdeji jen 6 %.

Závery

Poznatky, které z uvedených údaju
vyplývají, neumíme doposud presne
pojmenovat. Nemáme totiž žádné
vlastní zkušenosti z posuzování
trendu ve verejném mínení. eví
me, co "už" je zmena a co "ješte" ne.
O "kritériích" pro krizi nemluve.
Proto pouze shrnme:

1. Pro hodnocení vývoje reflexe
spolecenské a politické s~tuace v té
to zemi v postojích jejích obyvatel za
lonský rok se nejlépe hodí trendy
zachycující vzedmutí nadejí po par
lamentních volbách a jejich propad
do ctyr mesícu po nich. Tento pro
pad dosud pokracuje.

2. Podobný trend bylo možné za
chytit i po volbách v roce 1992 s tím
rozdílem, že pokles nešel pod dlou
hodobá minima a v podstate se za
stavil na úrovni pred volbami. V lon
ském roce prišel propad.

3. Lze konstatovat dlouhodobé ne
rešení problému, které obyvatelé té-

to zeme považují za nejvýznamnej
ší. Ješte pred volbami dali lidé jasne
najevo, že minulé volební období
hodnotí prevážne negativne. To, že
po parlamentních volbách neprišel
srozumitelný signál o konsensuáI
ním prístupu k temto bolavým mís
tum, vedlo k dalšímu oslabení duve
ry. Tady lze hledat zárodek radikál
ního a dlouhodobe nejhlubšího po
klesu pozitivních reakcí na vládu,
parlament, další spolecenské insti
tuce (policii, armádu, církve, odbo
ry, politické strany), všeobecného
pádu duvery v politické instituce a
snad i v politiku vubec. Tady jsou
zdroje jasne prevažujících poklesu
pozitivních ocekávání do budoucna.
Obrazne mužeme hovorit o obrace
ní se zády k politice, k jejím predsta
vitelum, k jejím institucím.

4. Velmi pravdepodobne též nastal
také k odklon od stávajících nositelu
transformace, což ohrožuj e sociální
smír a vyvolává prevahu odmíta
vých reakcí nad reakcemi vstrícný
mi. Jde o zárodek obranného posto
je, zárodek uzavrenosti, neduvery,
tenze a nejistot, cili o zárodek kraj
ních a nepredvídatelných reakcí..

Lze ríci, že rok 1996 prinesl nové,
možná zlomové reakce. Metaforicky
vyjádreno - nekteré struny na ná
stroji už nevydržely dlouhodobé na
pínání a praskly. •

LIBOR PRUDKÝ (1944)
Sociolog, pusobí na Technické univerzite v
Liberci.
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Každému, co mu patrí

Ministerstvo financí obstavilo sociální
demokracii všechny její úcty, protože
tato strana dluží státu miliony na da
ních. Je samozrejme dobré, když se stát
snaží dosáhnout toho, co mu patrí.
Proc se však nejedná stejne i v ostatních
prípadech? Spravedlnost se totiž po
zná podle toho, že platí stejne pro
všechny.

Danová disiplína poplatníku je u nás
všeobecne mizerná. Jsou i velké podni
ky, které neplatí sociální pojištení, a
nekteré pro, jistotu ani pojištení zdra
votní. Jako z udelání dopadla tvrdá
ruka zrovna na sociální demokracii.

Proc práve na ni? Ministr Kocárník se
proste jenom rozpomnel na to, že nejen
stát, ale i sociální demokracie má do
stat, co jí patrí.

V pravý cas je dobré si vzpomenout
na pravé veci. Podobne si pred casem
primátor Koukal vzpomnel na to, že
svobodní demokraté platí za Špalícek
na Vácúivském námestí neprimerene
malý nájem. Zmínil též hledisko spra
vedlnosti a hbite vypocítával, kolik že
magistrátní pokladna tratí na tako
vémto pronájmu. Jako z udelání to by
lo v situaci, kdy Martin Bursík coby
svobodný demokrat na pražské radni
ci odhalil podivné financní praktiky
šéfa mestské policie a Koukalova chrá
rtence Blažka. To, co následovalo, má
svoji logiku. Svobodní demokraté ze
Špalícku odešli. A usídlit se v nem má
mestská policie.
(zoo)
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je dobre vY1bro,e •
Reálná síla ruské hrozby podle expertu NATO

Jan Urban

Ruská armáda je dnes stejne nepruhledným kolosemjako byla kdysi armáda sovetská. Glasnost a pere
strojka po nem stekly bez následku, stejne jako pozdejší
údajná demokratizace po rozpadu Sovetského svazu. No
vinári sice od roku 1991 popsali tuny papíru o rezivejí
cích jaderných ponorkách, sebevraždách týraných vojá
ku a korupci špatne placených dustoi.níku, ale podstaty
promen ruské vojenské mašinerie se nemeli možnost ani
dotknout. Obecné povedomí považuje dnes ruskou armá
du za beznadejne zaostalou a neschopnou vyrovnat se
s poklesem spolecenské prestiže a s vojenskými poráž
kami v Afghánistánu a v Cecne. Mnohým pozorovatelum
dodnes nedošlo, že nelze vyvozovat obecné závery z de
tailu, které se na obrovském plátne postsovetského Ruska
odehrávají.

Únorové císlo belgického casopisu Le Monde Atlanti
que prineslo pronikavou analýzu reditele informacního
a tiskového odboru Belgické asociace Atlantické smlou
vy R.G.Hurnera s radou nových postrehu, které zásad
ním zpusobem nabourávají predstavy o nemodernosti
a neschopnosti ruské armády.

Bída konvencních sil

V první cásti autor upozornuje na nejasnosti, panující,
kolem tak podstatného údaje, jako jsou pocetní stavy
ruské armády. Oficiální a v lednu 1996 Dumou potvrze
ný pocet 1,7 milionu mužu je zhruba uprostred mezi
výrokem prezidenta Borise Jelcina, který si preje mít na
konci tisíciletí ~ tedy už za tri roky - vysoce profesiona
lizovanou armádu o síle 1,1milionu lidí ve zbrani, a tvr
zením Jurije Batunina, tajemníka mocné Rady národní
obrany Ruska, který odhaduje dnešní stavy všech ozbro
jených složek (mimo policii) na tri miliony osob.

Velká cást armády je velmi špatne a casto opoždene
placena. V breznu 1996 dosáhla dlužná cástka za mzdy
hodnotu osm set milionu dolaru. Rada jednotek proto
dokonce musí zpomalovat nebo rušit výcvik. Jak uvádí
Rurner, povinné minimum nalétaných hodin je pro pi
loty v armádách ATO kolem stošedesáti hodin rocne.
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Podle nekterých zdroju nalétají jejich ruští kolegové za
rok pouhých tricet hodin. "Pri složitosti moderních le
tounu, a Rusové takové stroje mají, mužeme pochybovat
o morálce a odbornosti jejich pilotu," tvrdí autor.

Vpodobné situaci je jenom logické, že se armáda stává
prostorem a objektem vnitropolitických boju a tahanic
o vliv. Ponekud šokující vystoupení ruského ministra
obrany generála Rodionova z ríjna 1996však bylo urceno
nejenom pro domácí publikum, ale predevším do zahra
nicí. Pokud armáda nedostane více financních prostred
ku, "lidé prestanou chodit do služby. Zacnou vydelávat
peníze, nebo prodávat to, co mají strežit. Po munici je
nyní velká poptávka". Rodionov dále zduraznil nebezpecí
nespecifikovaných "nekontrolovatelných procesu" v rus
kých jaderných silách, které by moWy ohrozit celý svet.
Omluvil premiéra Cernomyrdina, který prý od "nekoho
dostával špatné informace". Podle Rodionova "se nadeje
na zlepšení vytratily". Ze stejné doby jsou i informace
o vzestupu dustojnického hnutí "Pravda a porádek" v rus
kých ozbrojených silách, s vazbami na prezidentského
kandidáta a bývalého generála Alexandra Lebede.

Rurner znovu pripomíná pokles prestižé armády po
vynuceném odchodu z Afghánistánu (ke kterému by
chom dodali i méne dramatický, ale stejne vynucený
odsun ze strední Evropy), a predevším selhání nejvyš
šího velení ve válce v Cecne. Jeho první záver zní:
"Vsoucasnosti jsou ruské ozbrojené síly bezpochy
by ve stavu velkého zmatku. Konvencní složky ne
predstavují pro nikoho bezprostrední ohrožení
- krome samotného Ruska, kde by soucasná situa
ce mohla snadno vést k vážným problémum. Vpo
hledu zahranicí by však neustálé odvolávání se na
,uklidnující' cecenský príklad mohlo být znacne
zavádející. "

Technologický náskok rychle mizí

Zdání casto klame. Jak dovozuje R.G.Rurner, at už se na
povrchu deje cokoliv, lze jasne' prokázat, že i pres ob
rovský nedostatek financních prostredku a nuznou situ-
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aci ozbrojených sil "Rusové
v tichosti vyvíjejí znacný
pocet složitých zbraní.
Množství nových typu leta
del, raket, rízených strel,
ponorek a dalších zbraní je
proste zarážející".

Autor uvádí radu príkladu
novinek z poslední doby.
Letoun Mig-35, který má
být zalétán už v tomto roce.
Suchoj Su-35, jehož nejno
vejší radar zameruje soucasne až patnáct cílu do vzdá
lenosti pres 360 km. Útocný vrtulník Mil Mi-28N, který
má být zarazen do výzbroje po dokoncení letových zkou
šek v roce 1998.Je o dve tretiny levnejší než srovnatelný
americký typ AH-64 Apache. Letecké a protiletadlové
rakety ruské produkce jsou považovány za svetovou
špicku.

Ruští výrobci také v neuveritelne krátké dobe zmenili
výrobní postupy a dokázali stáhnout povestné technolo
gické zaostávání za Západem. I z duvodu rozdílné stra
tegie Varšavské smlouvy a Severoatlantické aliance ne
mely dríve ruské stroje príliš velkou životnost. Dnes,
také pro konkurenceschopnost v exportu, dosahují nové
ruské motory Klimov RD-133, používané pro vyvážené
stíhacky Mig-29, západními normami požadovanou ži
votnost 2000 hodin.

Híirner upozornuje, že by to bylo mnohem obtížnejší,
kdyby se nerozvinula nekoordinovaná spolupráce zá
padních výrobcu se zbrojními firmami v Rusku, vetši
nou formou spolecných podniku. Ve snaze pripravit si
pudu pro vetšinou nakonec imaginární státní zakázky
v tak obrovské zemi zapomínají západní firmy na jednu
vec: podle citovaných údaj u casopisu Air and Cosmos
ze srpna 1996 bylo z privatizace vyrazeno 480 zbrojních
podniku, z nichž 45 vyrábí letadla, 117 leteckou techni
ku, 60 vojenská zarízení a dalších šedesát se zabývá
výrobou pro kosmický program. Výbor pro obranný pru
mysl byl navíc povýšen na úroven plnoprávného minis
terstva. "Mužeme se proto domnívat, že bez ohledu na
jméno podniku budou informace, získané prostrednic
tvím kontaktu se Západem, tou ci onou cestou postou
peny zainteresovaným místum," varuje Híirner a ve
svém druhém záveru praví: "Rusové neustále vyvíjejí
nová a technicky dokonalá letadla, rakety, tanky
a další zbrane. Mají k dispozici potrebné znalosti,
zabehané továrny a dostatek kvalinkovaného,
i když nevyužitého personálu. Požívají i technické
výhody, plynoucí z úzké spolupráce se západními
high-tech výrobci. Pokud by se moci v Rusku cho
pil energický vudce a zajistil prevedení dostatec
ných rmancních zdroju, dokázalo by Rusko v pru
behu trí až ctyr let lehce prebudovat svoje kon
vencní síly."

Opravdu odstrašující
jaderný potenciál
V cásti venované zbraním jaderného odstrašování tvrdí
R.G.Híirner, že i nove vyvinuté ruské jaderné ponorky
tríd Akula a Severodvinsk zpusobují velení západních
námorních sil bolení hlavy. Jsou tak tiché, že se nepro
zradily ani pri proplutí linie sonarových bójí pri vstupu

do Atlantického oceánu. Po
norkové lodstvo tvorí páter
ruských strategických sil a
usilovne zkouší i zcela no
vé generace raketových no
sicu. ,,28.cervna 1996odpá-

O lily tri ruské ponorky stra

tegické rakety západním
smerem pres euroasijskou
pevninu. Rakety dopadly do
Barentsova more poblíž

orska. Bylo to popsáno ja
ko nejvetší podobný test v historii ruského námornictva.
Ve stejné dobe vyhrožovalo ruské vedení odstoupením
od dohod o kontrole jaderných zbraní, pokud Spojené
státy vybudují byt tu nejjednodušší obranu proti strate
gickým raketám," cituje R.G.Híirner z Wall Street Jour-
nal z 16. cervencé téhož roku. .

V srpnu potom byly pri normálním výcviku odpáleny
z jaderných ponorek dve balistické rakety typu SSN-8 a
SS -23. Casopis Le Monde Atlantique upozornoval už
v ríjnu 1995 na zarážející fakt, že pres všechna ekono
mická omezení a drastické škrty v rozpoctu probíhá vý
voj nových jaderných zbraní plnou parou. Sovetské ja
derné síly mají od ledna 1997 ve výzbroji i zcela novou
raketu RS-12M Topol, oznacovanou v zemích ATO
jako SS-25. Neustálá modernizace i starších typu prináší
prekvapiná zjištení. Raketa SS-24 Skalpel, odpálená
koncem roku 1996 ze železnicního podvozku poblíž Ple
secka v Archangelské oblasti, vynesla na balistickou
dráhu deset nezávisle navádených hlavic, schopných
obsahovat jaderné zbrane. Všechny zasáhly cíle na po
loostrove Kamcatka. Byly to už patnácté raketové strelby
jenom v roce 1996.

Tretí záver R.G. Hurnera: "Prestože jsou ruské po
zemní síly v hrozném stavu, zlepšuje se nevídaným
tempem kvalita jejich výzbroje. Schopnost nukle
árního odstrašení, predevším v uprednostnova
ných -oborech, jako jsou jaderné ponorky, je dnes
pravdepodobne ješte vetší, než tomu bylo v do
bách Sovetského svazu."

Kde na to Rusko bere?

Toto zjištení nás privádí k další zásadní otázce - kde se
na to ve státe s tak ponicenými financemi najdou pro
stredky? Odborníci se shodují v tom, že vojenský rozpo
cet je v Rusku pres všechna kouzla a nejasnosti výrazne
nižší než ve Spojených státech ci v západní Evrope.
Pokud je však z výše uvedených faktu zrejmé, že nej
dražší cinnost - tedy výzkum a vývoj nových zbran 0
vých systému - nebyla omezena, znamená to jediné:
ruské vojenské velení se rozhodlo omezit náklady na
provoz pozemní armády, letectva a námornictva, aby
zachovalo jaderný odstrašující arzenál a špickový vý
zkum, schopný v kterémkoliv budoucím príhodném
okamžiku dozbrojit i zbytek armády. Jak praví
R.G.Hurner: "Je to ponekud nebezpecná hra. Masa po
zemních sil je postavena do role rukojmí, a to by se
mohlo nevyplatit. I místní vzpoura, pokud by kontrolo
vala urcité druhy zbraní, by mohla mít nedozírné ná
sledky pro celý svet."

Rusko, které dovoluje neuveritelné danové úniky nej
vetším státním podnikum stejne jako mafiím, rocne ztrá-
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cí desítky miliard dolaru odlivem kapitálu do zahranicí.
Pocátkem dubna 1997 zablokovala Duma dokonce i po
kus místopredsedy vlády Nemcova prosadit nezávislý
audit nejvetšího a nejmocnejšího podniku Gazprom.
O nem prohlásil už v roce 1995 premiér Cernomyrdin:
"Kdyby energetické podniky platily dane, nemuseli by
chom žádat o západní úvery."

ikomu jinému neposkytuje jinak striktní Svetová
banka a Mezinárodní menový fond tolik výjimek jako
Rusku." ejhorší a témer smešnou soucásti této hry je,
že Rusko si musí pujcovat peníze od Mezinárodního
menového fondu a podrizovat se nejaké forme kontroly,
kterou považuje za ponižující, zatímco ve stejné dobe
soucasný systém danových úleva nadržování oblíben
cum hrozí, že národ vykrvácí k smrti." Pri neexistenci
normálního právního prostredí v zemi, kde styky s temi
správnými úredníky stále platí nad zákon, je ochota
Západu poskytovat Rusku pujcky ponekud prehnaná.
R.G. Hurner cituje nejmenovaného analytika, který pro
hlásil, že "dávat v takové situaci západní pujcky Rusku
je jako dávat vodku alkoholikovi". Utahování opasku
obyvatelstva i armády potom vede paradoxne k narus
tání protiamerických a protizápadních nálad.

Ctvrtý a pátý záver R.G. Hi.irnera zní: "Rusko si puj
cuje peníze ze zahranicí, ale pritom nedokáže za
jistit vyrovnaný rozpocet, protože jeho vedení ne
má politickou moc vynutit vybírání daní a zabrá
nít nelegálnímu prevádení penez ze zeme."

Vdusledku toho "muže být v Rusku na dohled další
revoluce roku 1917. Jsou možná dve rešení. A) Noví
zbohatlíci nebudou vídet pro svou zemi žádnou
budoucnost a budou pokracovat ve vyvážení pe
nez ze zeme, aby ji mohli vcas opustit. B) Moc a její
používání jsou pro ne mocnými drogami a mohou
je privést k rozhodnutí zacít investovat ve vlastní
zemi. Pokud tak neuciní, mohou být vyhlazeni
i xenofobne, nacionalisticky a kolektivísticky po
jatým návratem komunismu".

Ruské klickovánÍ kolem NATO

Nyní si všimneme výkladu R.G. Hiirnera o ruském po
stoji k rozšírení Severoatlantické aliance. Autor ho po
pisuje obratem "když už je nemužeš presvedcit, zmat
je". Odsud podle jeho názoru pramení protichudnost
prohlášení nejvyšších ruských predstavitelu. Hlavní
moment je jasný. Rusko ví, že nemuže zabránit rozšírení
Aliance, a tak rozehrává'monumentální hru, ve které
ríká každému z duležitejších clenu ATO neco jiného
ve snaze získat cas a co nejvíc pro svoje vlastní plány
a zájmy. Slovní prestrelky nejsou podstatné. Mnohem
duležitejší je sledovat, jak Rusko plní ci neplní už pode
psané odzbroj ovací dohody - a jak k jejich neplnení
Západ mlcí.

"Co se týká Smlouvy o snížení stavu konvencní vý
zbroje a vojsk v Evrope, meli jsme (Le Monde Atlanti
que) vždy za to, že Rusové nemeli ve skutecnosti v úmys
lu dodržovat ustanovení smlouvy a cinili tak pouze ve
chvílích, kdy považovali za výhodné snížit napetí. Je
zcela jasné, že mají problémy se svými konvencními
silami, ale sám fakt, že jim obcházení ustanovení smlou
vy prošlo a pozdeji bylo jejich smluvními partnery pri
jato a potvrzeno, je jednoduchým zpusobem presvedcu
je o tom, že jejich Iimitem je pouze nebe a že se navíc

v jednání se západními demokraciemi vyplácí arogance
a neuprímnost."

V kvetnu 1995 sice prezident Clinton slavnostne ozna
moval, že poprvé od pocátku studené války "ani jedna
ruská raketa nemírí na americké deti", ale odborníci
okamžite upozornili, že preprogramování raket je tech
nickým problémem na nekolik minut a "muže být stejne
jednoduché, jako je výmena kazety v magnetofonu".

Clintonuv patetický výrok je nicméne dobrou ilustrací
složitého a nekdy težko pochopitelného chování Spoje
ných státu k Rusku. Podle Smlouvy o omezení strategic
kých zbraní známé podle anglické zkratky STARTI mají
do roku 2001 obe jaderné velmoci snížit pocet bojových
hlavic na 6500 kusu. Jde o grandiózní a bezprecedentní
odzbroj ovací krok, vždyt pocátkem devadesátých letme
10 Rusko kolem 33 000 a Spojené státy více než 20 000
jaderných hlavic. Podle smlouvy nestací rozebrat prí
slušné nosné rakety. Mnohem pracnejší a duležitejší je
neutralizace jaderných náloží v hlavicích. Podle R.G.
Hurnera mají Americané technické pro.stredky k roze
brání zhruba 2000 hlavic rocne a Rusové kolem trí tisíc.
Už tato císla ukazují, že jde o zdlouhavý a velmi obtížný
proces. Spojené státy plní svuj díl dohody beze zbytku,
ale navíc bez velké publicity už ctyri roky financují
znacnou cást prací a zarízení - v Rusku.

Podle oficiálních údaju už tato pomoc ruské armáde
stála americké danové poplatníky jeden a pul miliardy
dolaru. Cást z nich byla použita na znicení zásob che
mických zbraní. Je potom ponekud komické, když
v dubnu 1997vyjde najevo, že Rusko za poslední tri roky
vyvinulo a odzkoušelo zcela novou generaci chemic
kých a bakteriologických zbraní, postavených na bázi
prvku, které Konvence o zákazu chemických zbraní
z roku 1993vubec neuvádí jako nepovolené. Presto Rus
ko požádalo Spojené státy, aby zvýšily financní pomoc
programu nicení ruských jaderných zbraní a platily ce
lých 60 % všech nákladu. Podle USIA Wireless File ze
17.dubna 1997 platí Spojené státy navíc kolem sto mili
onudolaru rocne na zajištování systému bezpecného
uložení jaderných materiálu na území bývalého Sovet
ského svazu. Ve stejné dobe Rusko urychlene a za cenu
nesmírných nákladu modernizuje svoje jaderné síly.
Kdo to platí a proc o tom Západ mlcí?

Rusko oponuje rozšírení ATO, které by dlouhodobe
stabilizovalo jeho západní hranice. Vojenští analytici se
vzácne shodují v tom, že pokud ve strednedobé budouc
nosti Rusko muže cítit ohrožení zvencí, nebude to nikdy
ze Západu, ale mnohem pravdepodobneji z nestabilního
Jihu a Východu.

V postoji Ruska, ale i jeho partneru ve Spojených stá
tech a západní Evrope je rada paradoxu. Pri pohledu ze
strední Evropy se zdá, že v prístupu Západu k Rusku
zvítezil "syndrom Saddáma Husajna". Ten v roce 1991
primel spojence zachovat poraženého diktátora a válec
ného zlocince v Iráku u moci, "aby se predešlo chaosu".
Podle stejné logiky, tedy jako "záruka proti chaosu", byli
Západem chráneni Slobodan Miloševié a Franjo Tudj
man. Zdá se proto, že postup Západu vuci Rusku vyka
zuje silnou podobnost. Ceská zahranicní politika by
možná mela prestat opisovat. •

JAN URBAN (1951)
Redaktor casopisu Transition.
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Antikomunismus
a podpora státních zásahu

Aktivisté Solidarity považují likvidaci lodenic za obycej
nou pomstu ze strany komunistu, kterí jsou nyní zpátky
v sedle. Vláda naopak zduvodnuje tento krok ciste eko
nomicky, prestože stejne dusledne nepostupuje v jiných
odvetvích (dulní prumysl, železnice apod.). A zde se
projevují další dve charakteristiky polské pravice: její
vehementní antikomunismus, který nebere v potaz de
mokratický vývoj uvnitr postkomunistického tábora,
a její podpora vetším (nikoli menším) intervencím státu
- státním garancím a podpurným systémum - protože
"lidé jsou duležitejší než ekonomické kalkulace".

Odtud snaha zachránit lodenice a s nimi i pracovní
místa. Tady se zdá být odlišnost od Ceské republiky spíše
v rétorice, vždyt i ceský stát navzdory Klausovu údajne
tvrdému kursu zasahuje velmi podstatne do ceské eko
nomiky, viz stále ješte existující regulace cen nájemné
ho a energií ci faktický monopol v rade oblastí.

Konfrontacní atmosféra polské politiky nejvíce zhoust
la v dobe prezidentských voleb v roce 1995, kdy byl
Walesa pravicí predstavován jako ztelesnení všech anti
komunistických sil, zatimco Kwasniewski jednoduše ja
ko nositel dedictví minulého režimu. Vnitrne velmi ne
jednotná pravice potrebovala nejakou stmelující ideI.!
a tou se stal úzkoprsý antikomunismus. Dnes se v Polsku
nevede debata o duležitých otázkách budoucnosti, ale
naopak spor o minulost, která je využívána a zneužívána
pro úzké stranické zájmy.

Nynejší nástup polské pravice má velmi pozvolný
a bolestivý prubeh. Po prvních peti letech postsolidaritní
vlády se v roce 1993 k moci do tal postkomunistický
Svaz demokratické levice (SLD), který si od té doby
udržel dominantní postavení v koalicní vláde. Svaz de
mokratické levice a Polská lidová strana se úspešne
chopily majetku svých komunistických predchudcu
stejne jako struktury sekretariátu a platícího clenstva,
vyvarovaly se vnitrních rozporu a staly se tak silnou

PRíTOMNOSTN o v Á

Polská pravice
- zvláštní

Vláda odboru

Pravicová politika bývá spojována s nekterými klí
covými definicními znaky jako je ekonomický li
beralismus, okleštení role státu, duraz na indivi
duální iniciativu a odpovednost, kulturní konzer
vativismus s urcitým sklonem k nacionalismu.
Polská pravice však muže sloužit jako dobrý prí
klad toho, že realita má nekdy k teoretickému mo
delu dost daleko.

Brezen byl v Polsku ve znamení skandálu okolo gdanských lodenic. Podnik bojoval sedm let o život, res
trukturalizoval však velmi pomalu a když mu zacatkem
brezna banky odmítly pujcit, ohlásil bankrot. Lodenice
jsou pi"edzavrením a 3 500 zamestnacu má prijít o práci.
Podobných príbehu se ve strední Evrope odehravá jiste
mnoho, ponevadž však jsou gdanské lodenice rodištem
Solidarity, strhla se okolo bankrotu ostrá politická kon
frontace a týden se v ulicích Gdansku a Varšavy demon
strovalo. a príkladu této intenzivní kampane za záchra
nu gdanského kolosu lze práve zvláštní povahu polské
pravice dobre ukázat.

a záberech z protestu pusobil silným dojmem les
cervenobílých vlajek s charakteristickým logem Solida
rity. ,Kdo zapnul televizi uprostred reportáže, mohl se
domnívat, že se dívá na události osmdesátého roku.
První charakteristikou polské pravice je práve fakt, že
je ovládána odborovým hnutím, jakkoli se to konzerva
tivcum v Evrope, a zejména v Ceské republice, kde jsou
odbory z ruzných duvodu velmi slabé, muže zdát nelo
gické.

Na protestní okupaci trí ministerstev se vedle lodaru
podíleli také horníci a delníci z oceláren. Pozdejší sráž
ku s policií, pri níž byl jeden clovek zranen, popisovali
aktivisté výrazy jako "masakr", "návrat k násilí výjimec
ného stavu", "vrazi", "gestapo", "obnovení'rudé vlády"
apod. Vláda naopak trvala na tom, že bránila porádek

. a právo podle demokratických pravidel.
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a u velkých cástí obyvatelstva prekvapive populární po
litickou silou.

Celý stranický systém je však presto nadále velmi
roztríštený. V Polsku je registrováno kolem trí set poli
tických subjektu, z nichž 29 má zastoupení v parlamen
tu. Politické spektrum se rozpadá do trí základních tá
boru: následníci komunistického režimu (levice); ná
sledníci antikomunistické opozice (pravice); ti, kterí se
distancují od obou predchozích skupin (stred).

Pravice byla donedávna zmítána osobními rozpory
a neukojenými ambicemi svých vudcu. Blížící se ter
mín parlamentních voleb (zárí 1997) ji však donutil
zorganizovat se do dvou hlavních bloku. První z nich,
Hnutí za obnovu Polska (ROP) Jana Olszewského, re
prezentuje extrémnejší, nacionalistické krídlo. Druhé
seskupení, Volební akce Solidarita (AWS), založená loni
v cervnu, je ovládána odborovou centrálou, která se
ukazuje být jedinou silou schopnou sjednotit toto roz
drobené hnutí pravého stredu (AWS se skladá z približ
ne 40 subjektu). Vcele AWS stojí ambiciózní a vlivná
osobnost, Marian Krzaklewski, hlavní protagonista
gdanské krize, který se velmi snaží ohrozit Walesovu
vedoucí pozici v odborovém hnutí Solidarita a možná
i jeho budoucí prezidentskou kandidaturu. Oba bloky
nabízejí podobný program a buqou proto spolu bojovat
o volice. Pokud ROP dosáhne v letošním volbách úspe
chu, AWS se patrne bude radikalizovat. Pokud ROP
dostane jen nízkou podporu, AWS se s nejvetší pravde
podobností stane klidnejším a stabilnejším politickým
subjektem.

Vliv církve

Poslední výzkumy verejného mínení ukazují, že ze trí
možných povolebních koalic (postkomunistické, antiko
munistické a "madarské", která by byla prunikem obou
táboru) je zatím nejpravdepodobnejší varianta antiko
munistická. Ta by zahrnovala ROP, AWS a také stredo
vou Volební unii (UW), která se teší zatím nejvetší pod
pore volicu (více než 20 %, podobne jako SDL). AWS
bude patrne v této trojici dominovat. Polská církev je
na rozdíl od své ceské sestry (viz cesko-polská debata
o církvi, NP 4/97) významným politickým faktorem a

práve identifikace polské pravice s církví je ctvrtou nej
duležitejší charakteristikou polské pravice.

Polská církev zatím stále hledá své místo v nové plu
ralitní spolecnosti a v mnohém zustává v zajetí obran
ných mechanismu, které si vypestovala za komunismu.
Podle této optiky prišli na místo komunistu liberálové,
kterí postrádají morálku, akceptují potraty a negují tra
dicní hodnoty, jakými jsou "Buh, Cest, Vlast". Krzaklew
ski dává najevo, že tomuto poselství velmi dobre rozumí,
když tvrdí: "Liberální kultura a životní styl nám vymý
vají mozek, zbavují nás odpovednosti. Všechno nepolské
je nekriticky zbožnováno, všechny tradicní instituce,
které se v Polsku vždy tešily velké úcte, protože chrání
polské, krestanské a vlastenecké hodnoty, jsou zesmeš
novány." Spolupráce polské pravice s církví se naplno
ukázala práve na gdanském incidentu, do nehož vstou
pili polský primas Józef Glemp stejne jako papež Jan
Pavel II., aby vyzvali k záchrane lodenice, a také ultra
katolické Rádio Marie prispechalo se svou vlastní sprš
kou antikomunistické rétoriky.

Namísto programu ideologie

Z receného vyplývá, že polská pravice má znacné pred
poklady k tomu stát se populistickou silou se sklonem
k nacionalismu. Polsko má své "Sládky" vetšinou na
extrémní pravici, postrádá však technokratickou, na
program zamerenou a jednoznacne protržní stranu pri
rovnatelnou ke koalici ODS/ODA.Pokud lze najít urcité
známky pragmatismu, pak paradoxne nalevo, u politiku
Svazu demokratické levice.

Necekaný úspech sociálních demokratu v lonských
volbách prerušil ctyrletou hegemonii ceské pravice. Po
dobný, ovšem zrcadlový vývoj lze letos ocekávat v Pol
sku. Vynese na svetlo pro mezinárodního pozorovatele
zcela netypický, spletitý svazek pravicových sil, od ne
hož se mužeme dockat ješte lecjakého prekvapení. •

ALlNA DARBELLAY (1967)
Politická analyticka, specializuje se na polskou problematiku, pusobí

v Institutu mezinárodních vztahu FSV UK a Anglo-American College
v Praze.

"
lED, anebo,
Pocit, že veci se nemení, nebo že se mení príliš pomalua že rumunský vládní kabinet premiéra Ciorbey váhá
pritvrdit pri aplikaci ekonomické reformy, je klamný.
Ciorbea nepochybuje o tom, že jednotlivé body reformní
ho programu se musí uvádet v život se vší rozhodností,
ac to muže vyvolat i negativní odezvu v sociální oblasti.
Opatrení jsou drastická vzhledem k hluboké krizi ru
munského hospodárství. Duležité však je, že Rumuni
zacínají chápat, co se v ekonomické oblasti vlastne deje
a vedí, že nemají na vybranou. Lidé pochopili, že je nutná
financní disciplína, že dále nelze vyrábet zboží, které
nejde na odbyt, že nelze nadále podporovat prodelecné
prumyslové podniky.
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Predchozí premiér Vacaroiu se sice holedbal "dynami
zací" ekonomiky, ale veškeré obeti byly k nicemu. Jeho
vláda totiž držela nad vodou tolik neproduktivních pod
niku, že ekonomický propad, který jde do miliard lei,
nemohl nikoho prekvapit.

Ciorbeuv ozdravný program vypadá asi takto: soukro
mé vlastnictví, konkurencní prostredí, rozbití monopo
lu, nízké dane, ekonomická svoboda, pružný bankovní
systém, financní disciplina, stabilizace národní meny,
decentralizace, omezení zbytecných výdaju. .

Rumuni zacínají chápat, že polovicatá rešení a pomalá
reforma vedou k ekonomické katastrofe a promítají se i
do sociální oblasti (skrytá nezamestnanost), že prodlu-
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žování agonie prodelecných prumyslových kolosu zpu
sobuje jen další znehodnocení meny a že následky stej
ne dopadnou na bedra danových poplatníku. Ciorbeuv
vládní kabinet tedy nemá jinou alternativu než zásadní,
neodkladné a bezvýhradné reformy, pokud Rumunsko
nechce zustat ekonomickým nedochudcetem v postko
munistických plenkách.

Ted, anebo nikdy, taková je atmosféra v zemi. Rumuni
totiž mají nesrovnatelne vetší duveru v Ciorbeovu vládu
než ve vládu predchozí. 80 % potenciálních diváku
všech ctyr rumunských televizních stanic jeví zájem
o Ciorbeovu odvážnou lécbu šokem a považují ji za
smelou výzvu ke zmene ekonomické politiky. Podle po
sledního pruzkumu verejného mínení program národo
hospodárských reforem Ciorbeova vládního kabinetu
podporuje 67 % obyvatel, prestože mnozí z nich žijí na
hranici bidy. Výsledky pruzkumu naznacují, že vývoj se

ubírá správným smerem a že výsledkem bude ozdravení
ekonomiky.

Ciorbeova vláda nemuže být volána k zodpovednosti
za krach hospodárské a politické reformy, který zpusobil
Iliescuv režim. Doposud se dalo mluvit jen o pseudore
forme a o velké korupci. Uplynuly však pouze dva me
síce šokové terapie, a problémy, které se zdály nepreko
natelné, rychle mizí. Pomoc tem, kdo prijdou o místa, je
sice skromná, ale už i to neco znamená.

Lidé pocítili na vlastní kuži znehodnocení národní
meny a ted verí, že dojde ke stabilizaci. Protireformní
výkriky z rad bývalé vládní garnitury a skalních nacio
nalistu na tom nic nezrneni; vždy( zkušenosti z jiných
postkomunistických zemí jsou výmluvné. •

LIDlA NASINCOVÁ

Rumunská novinár'ka, pr'ekladalelka, provdala se do CR.

Obrana
individualismu

Nevázaný individualismus ob
~anské spolecnosti, pred nímž
už varoval Tocqueville, dnes po
dle kritiku vrcholí znehodnoco
váním všech sociálních hodnot.
Proto volají po renesanci solida
rity. R. Herzinger (Die Zeit
4.4.1997) vidí v tomto komunita
ristickém pokriku past: pospoli
té hodnoty nejsou nutne kladné.
Vždy záleží na tom, s jakými
hodnotami se daná pospolitost
ztotožnuje, napríklad v rodine
se mužeme ucit soucitu, ale také
utlacování slabých. Krome toho
se normy rodinné nesnadno pre
nášejí na obcanskou spolecnost,
a víme, že dílcí soudržnost klanu
dokáže koexistovat s krajní bez
oWednoslí Vuci okolnímu svetu.
Naproti tomu není náhodou, že
soustavu všeobecného sociální
ho zabezpecení zavedly "atomi
zované" západní spolecnosti,
které se odpoutaly od dílcích
skupinových vazeb a loajalit.

Herzinger z toho vyvozuje, že
"sobecké" individuální zájmy
nemusí být v rozporu se sociální
soudržností: kdo se stará jen o
svoje blaho, p.tinejmeším nebu
de diskriminovat lidi pro jejich

puvod. Jestliže dnes mladí Turci
tíhnou k islámským uzavreným
pospolitostem, je to dusledek
nedostatecne vyvinutého indivi
dualismu. Také u scientologu
nepochodíme s kázáním obec
ného blaha - žijí krajne antiindi
vidualistickou ideologií, ze které
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se mohou vymanit, jen pokud se
v nich probudí smysl pro auto
nomii jednotlivce.

Herzinger vubec soudí, že v ne
mecké spolecnosti je pospolitos
ti príliš a ne málo. Každá kariéra
závisí na osobních vazbách, do
zorcí rady vyvíjejí korporativní
mentalitu a spolecnost je zapla
vována nabídkami skupinových
vazeb a jiných kolektivních
identit. Více profesionálního
cWadu by rozhodne prospelo in
dividuální výkonnosti. Každý
problém je okamžite zespole
cenšten, na každém kroku jsme
konfrontováni s výzvami k soci
álne korektnímu chování - eko
logickému, politickému, morál
nímu.

Herzinger také odsuzuje znevi
ditelnování individuálních zá
jmu v pospolité ideologii: jen
když víme o svých kladných i zá
porných vlastnostech, jsme s to
akceptovat druhé lidi jako indi
viduality a nikoli jako predstavi
tele urcité skupiny. Plactivé vo
lání po pospolitosti tam, kde by
byla na míste nepretržitá disku
se svobodných obcanu, neustálé
dohody a kompromisy, pusobí
strach ze svobody, neduveru a
pasivitu, a zejména sklon prená
šet odpovednost za vlastní jed
nání na spolecnost.
(bl)
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Vysoké
školy
pro príští
tisíciletí

ZdenekPinc

•
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Mezi základní a strední školou na jedné strane a školou vysokou - universitou _- na strane druhé je
podstatný rozdíl, který bývá zrídka reflektován a v našich
pomerech je navíc zastren i institucne: školy i university
patrí pod jedno ministerstvo, nebot tématem obého je dle
dosti rozšíreného obecného mínení výchova.

Zatímco tématem základní a strední školy je - nejstruc
neji receno - výchova k dospelosti cili k odpovednosti,
tématem university je naproti tomu výchova k životu
v alternativách, ke schopnosti prejímat ruzné role a sná
šet ruznorodé a casto protikladné nároky, jež ruzné role
na jednotlivce kladou. Oba typy škol jsou tak vuci sobe
v jistém protikladném smerování, v jisté antinomii, kte
rou Eugen Fink vyjadruje protikladem mezi vzdeláním
a kvalifikací.

Flexibilita predevším

Chci ríci paradoxne, že na rozdíl od min ulých staletí je
dnes prostredím vzdelávání spíše škola, prostredím kva
lifikace spíše universita a pokud jde o název, hodí se pro
soudobou a budoucí vysokou školu spíše termín poly-
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technika než universita. Vysoká škola dnes "neobrací
k jednomu", ale spíše "k mnohému", její ucitelé a žáci
nejsou stredovecí klerici, ti, kdož se docasne (po dobu
studia) ci doživotne obracejí "k jednomu", tj. ke vzdelá
ní, které je branou poznání jediné božské, vedecké prav
dy.

Dnešní universitáni se neodríkají sveta, rodinného
života, ekonomického úspech~. Jejich vrcholnou výtec
ností ve smyslu arété je schopnost uplatnit se v prípade
potreby i jinak, než jak jsou kvalifikováni. Nastane-li
situace, že to "jedno", jehož zvládnutí osvedcuje jejicb
diplom, z nejakých duvodu není aktuální, nezahynou,
osvedcí se v jiných rolích, jsou flexibilní: to je základní
kvalita jejich vzdelání. Fyzik se stane politikem, disiden
tem ci úredníkem, lékar uspeje jako podnikatel, entomo
log muže být básníkem, chemik námorním kapitánem.

Zamestnání a povolání

Vetším problémem než úspešné strídání rolí, casove
navazujících jedna na druhou, je nutnost soudobého
vzdelance žít v pluralite rolí v každém okamžiku. Tento
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problém dokládá módní pojem diskursu, který spocívá
ve využití kvazipozice, hypotetického strídání rolí, které
vyjadruje casté užívání slova "jako": "Jako lékar" vám
radím, pane X,abyste zanechal fotbalu, vaše kolena jsou.
v príšerném stavu, "jako fotbalový fanoušek" vás zaprí
sahám, pane X, abyste v nedelním zápase dal alespon tri
góly, "jako otec rodiny" vás žádám, stejný pane X,abyste
neprodlene ukoncil pomer s mojí ženou. "Jako lékar"
mohu požadovat, aby pan X ukoncil pomer s mojí ženou,
patricný argument pak ale není rodinný soulad mé ro
diny, ale napr. pohlavní choroba jednoho z milencu.

Pozustatkem doby minulé je zduraznování kvalitativ
ního rozdílu mezi zamestnáním a povoláním. Zatímco
prvé vyžaduje od cloveka pouze cást, je "od do" a clovek
si to nenosí domu, to druhé, puvodne "duchovní povo
lání", je to, k cemu je clovek vyvolen shury; jde sice
o volbu stvrzenou vlastním rozhodnutím, ale sankcio
novanou. Prežívá predstava, že povolání je neco takové
ho, co si žádá cloveka celého, nejlépe doživotne a na
ctyriadvacet hodin denne. Dnešní lékar nepokládá za nic
neprimereného vykládat náhodnému sousedovi v re
stauraci o následcích kourení ci komentovat dietetickou
skladbu jeho menu, ackoli dotycný není jeho pacientem.
Kdyby ovšem onen soused, povoláníÍn, rekneme krejcí,
podrobil kritice lékarovu garderobu, eventuálne se po
koušel látat díry na jeho plášti, se zlou by se potázal
a možná nejen u onoho lékare. Pritom se oba dopouštejí
stejné chyby: setrvávají v roli - lékare ci krejcího 
prescas a na nesprávném teritoriu. Stejne jako hostinský
dožadující se vyšetrení svých hemoroidu je odkázán do
ordinace a nikoli provizorne diagnostikován na pán
ském záchodku, .oba -lékar i krejcí - zastávají svou roli
v ordinacních hodinách, nebo ve vypjatých krizových
situacích - a i tehdy výhradne na požádání.

Volba rolí

V archaických spolecenstvích je rolí mnohem méne než
ve spolecnostech moderních, tyto role jsou prísne
hierarchizovány a do vetšiny z nich se clovek rodí. Mu
že-li nekteré role zvolit, je volba témer vždy definitivní,
doživotní ci dokonce dedicná. Chyby, tj. selhání v roli,
jsou v takových spolecnostech prevážne fatální a jejich
následkem je zpravidla smrt. V archaických spolecnos
tech neplatí, že "chybami se clovek ucí", a pokud, pak
pouze chybami tech druhých.

V moderních spolecnostech naproti tomu nejsou role
prísne hierarchizovány a je patrná stálá a nezadržitelná
tendence k jejich nivelizaci. Do rolí se také zpravidla
nerodime, v moderních spolecnostech je skoro vše zá
ležitostí volby a jednou, at se nám to líbí nebo ne, budou
lidé volit snad i to, chtejí-li být mužem ci ženou a treba
to budou moci v prubehu života nekolikrát vystrídat.
Volba rolí zde není dedicná ani defInitivní, vetšinuroli
v živote clovek prožívá pouze hypoteticky, zkusmo, "na
necisto", "virtuálne", v modu jakoby. Také chyby nemají
zpravidla fatální následky a jsou témer vždy v nejaké
míre reparabilní.

Škola jako mezicas

Z predestreného modelu paradoxne vyplývá, že rozma
nitý a alternativami bohatý moderní život je emotivne
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nárocný a nebezpecný. Je mnohem obtížneji snesitelný
než jednoznacný, daný, a proto bezpecný život archaic
ký. Proto v archaickém svete škola - onen meziprostor
mezi rodinou a spolecností, onen mezicas mezi detstvím
a dospelostí, škola, scholé, prestávka v cinnostním roz
vrhu - nemá v archaickém svete skoro místo, omezuje
se na iniciacní rituály, základ tehdejšího vzdelání, když
základ kvalifikace leží v rodine a predává se z otce na
syna, z matky na dceru.

V mo<;lernímsvete škola expanduje a má trvalou ten
denci podrídit si veškerý cas lidského života a prosako
vat do všech prostre,dí. Škola zde zacíná co nejdríve po
narození a v projektech celoživotního vzdelávání a uni
versit tretího a ctvrtého veku provázít (ci pronásleduje?)
cloveka až do hrobu. Rodina prestala být místem získá
vání kvalifikace témer beze zbytku, v ješte vetší míre
ztratila rodina i vzdelávací roli. To "duležité pro život"
témer bez výjimky se neucíme doma, ale v ruzných
typech škol: správné hygienické návyky, obsluhu dule
žitých stroju a zarízení, napr., automobilu, pocítacu ci
samopalu, orientaci ve svete atd.

Národní škola,
mezinárodní universita

Duležitým rysem této "základní školy", jejíž hlavní úlo
hou je pripravit díte pro iniciaci do spolecnosti, je její
nealternativnost. Pravda, je nesporné, že typu takovéto
školy je ci muže být vetší pocet a že zrejme není možné
s definitivním nárokem rozhodnout, který z nich je nej
lepší. ealternativností rozumím zde zásadu, že díte
nemá být vzdeláváno v nekolika typech školy zároven,
ani castejší následné strídání diametrálne ruzných typu
škol bych nedoporucoval. Clovek by zrejme nemel být
konfrontován z nezajišteností a problematicností v prí
liš mladém veku; teprve zralý, maturitou prošlý jedinec
se ucí žít v alternativách.

Z predloženého výkladu doufám vyplývá, že školství
strední je vlastne protimluv, který má zastírat antino
micnost školství základního a vysokého. Školství základ
ní je institucí sociální a kulturní, patrí do komplexu
národních tradic a jeho reformy mely by být - ac opak
je dnes už tradicí - relativne rídké a bedlive uvážené.
Naproti tomu university nejsou vlastne soucástí národní
tradice, jsou bytostne mezinárodní, alternativní, nová
torské a jejich jedinou skutecnou tradicí je odvaha k ri
ziku, jež je vlastním teritoriem vedy, odvaha k nezajiš
tenosti a problematicnosti, jež je základní dimenzí du
chovního života.

Kdykoli a kdekoliv university propadly nacionalismu,
byl to signál duchovního úpadku a blížící se katastrofy.
Vysoké školství a veda, chci ríci, jedno jsou, patrí k sobe
navzájem neoddelitelne, jedno nelze dloudobeji provo
zovat bez druhého. University bez vedy, její ochoty ris
kovat a bez jejího internacionalismu se neodvratne pro
padnou do provincního myšlení, a veda bez vysokých
škol naopak vymre na nedostatek dorostu, stane se círk
~b~~rící~. •

ZDE EKPINC (1945)
Prednáší na Institutu základu vzdelanosti UK, na Pedagogické
a Filosofické fakulte UK.
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Založit• •mInIsterstvo
nestací

o potrebe nové ekologické politiky
pro príští století

Václav Mezrický

Když se v šedesátých letech zacaly ozývat první ekologické pro
blémy jako znecištení vod, ovzduší
a pudy, reagovaly na ne vlády rozvi
nutých zemí tím, že prijímaly odpo
vídající právní predpisy a zrizovaly
ústrední správní orgány - minister
stva životního prostredí. Mely za
úkol snižovat ci odstranovat zneciš
tení, tedy celit následkum lidských
aktivit.

Zpráva OSN "Naše spolecná bu
doucnost" vydaná v roce 1987 však
ukázala, žé dosavadní koncept tzv.
resortní ekologické politiky neodpo
vídá rozmerum globální ekologické
hrozby. Ekologická politika musí
predcházet prícinám znecištení, ne
vratným zmenám v životním pro
stredí, jež s sebou nese neomezená
exploatace prírodních zdroju. Musí
to být všestranná ekologická politi
ka, na níž se budou podílet nejen
všechny centrální úrady, ale pokud
možno celé spolecenské spektrum:
prumysl, zemedelství, doprava,
obecní samospráva, nevládní orga
nizace.

Více výrobku

Rok 1989 bývá pokládán za mezník
vzniku skutecne globální ekonomi
ky. Charakterizuje ji nebývalá dyna
mika hospodárského rustu done
dávna rozvojových zemí (Cína, In
die, Indonésie, Argentina, Brazilie),
rychlý pohyb kapitálu, computeriza-

ce a s ní i nárust objemu informací
všeho druhu. Tento proces má však
i své dusledky pro tradicní politické
usporádání spolecnosti: hovoH se
o úpadku národních státu, které již
nejsou schopny globální ekonomic
ké procesy kontrolovat Výroby se
z prumyslove rozvinutého sveta
presunují do zemí s príznivejšími
nákladovými podmínkami, k nimž
patrí také nižší výdaje na ochranu
životního prostredí. V rozvinutých
zemích se tak snižuje zamestnanost
a danové príjmy (viz Ulrich Beck:
Kapitalismus bez práce NP 10,11/96).
Prumyslový rust v zemích Dálného
východu dosahuje v prumeru 8 %,
v samotné Cíne vzrostla prumyslo
vá výroba v letech 1992-1995 o ce
lých 56 %. Svetová produkce zboží
a služeb vzrostla behem let

1984-1994 o více než 4 biliony do
laru, což je víc, než bylo vyrobeno
od pocátku civilizace až do roku
1950 (Lester Brown: Vital Signs,
1995). V dusledku tohoto prekotné
ho vývoje nekterých zemí Jihu se
zvyšuje cerpání prírodních zdroju
a zejména znecištení životního pro
stredí.

Více lidí

Trebaže se ponekud snížilo tempo
rustu svetové populace, základní
trend je neodvratitelný: podle stred
ního odhadu OSN dosáhne kolem
roku 2050 svetová populace to mili-
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ard. Také pochybnosti o vlivu lid
ských cinností na zmenu klimatu se
zmenily v jistotu (viz Václav Mezfic
ký: Než zacne stoupat voda, NP
4/97).

Rust populace a postupná zmena
klimatu muže zpusobit ješte vetší
n~dostatek potravin. Absolutní ob
jem jejich produkce se sice zvy~uje,
ale na úkor reprodukcní schopnosti
využívaných zdroju. Platí to zejmé
na o cerveném mase. Pastviny
v mnoha oblastech sveta jsou prete
žovány. Rocní výlov ryb prekrocil
hranici toO milionu tun, která byla
limitní pro zachování rybích hejno
'Cena rybího masa stoupla v dusled
ku toho již triapulkrál. Spolu se sni
žující se výrobou obilí na hlavu kle
sají i jeho svetové zásoby.

Naproti tomu reálná cena ropy
klesla pod cenovou hladinu pred
ropným šokem v roce 1973, a to
i presto, že težitelné zásoby se odha
dují na pouhých 40 let. U uranu ciní
toO let a u uhlí 200 let. Ceny ostat
ních surovin stlacují zeme Jihu, kte
ré se snaží jejich exportem umoro
vat dluhy.

Více odpadu

Klimatická zmena je dnes zrejme
nejnápadnejším dusledkem pusobe
ní 30 miliard tun hmot, které clovek
rocne uvádí do kolobehu prírody ve
srovnání s pouhými to miliardami
tun, které predstavují kolobeh priro-
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zený (eroze, sopecná cinnost). Podle
odhadu nekterých prírodovedcu tak
clovek ovlivnuje již 40 % terestrické
biosféry. Studie "Trvale udržitelné
Nemecko" (Ústav pro klima a život
ní prostredí, Wuppertal; SRN 1996)
proto konstatuje: "V soucasnosti to
není nedostatek zdroju, který by
svým diktátem ohrožoval ekonomi
ku, ale limitní kapacita ekologic
kých systému absorbovat znecištení
a odpady všeho druhu."

Presto lze casový limit, do kterého
muže ješte lidstvo zásadním zpuso
bem zmenit své chování a pritom se
vyvarovat vážnejších spolecen
ských otresu, odvodit predevším
z odhadu zásob prírodních zdroju.
Zhruba v roce 2030 bude muset Cína
dovážet kolem 200 milionu tun obilí,
což se rovná dnešnímu objemu obilí
obchodovaného na svetových tr
zích. Jiný limit predstavují zásoby
ropy. Žádný odhad pritom není delší
než 50 let.

Co delat?

Nelze tvrdit, že by vlády a spolec
nosti na tuto situaci vubec nereago
valy. Žádná z nich však nepostupuje
podle zásad zprávy OSNz roku 1987
"Naše spolecná budoucnost", žádná
tedy nenastoluje vztahy trvalé udr
žitelnosti.

Príznacné je, že koncepty trvalé
udržitelnosti v jednotlivých zemích
zpracovávají nikoliv vlády, ale ne
vládní organizace. Již zmínená stU"
die "Trvale udrži.telné Nemecko"
vychází z tzv. "environmentálního
prostoru", jehož obnovení je nezbyt
nou podmínkou k tomu, aby lidé
mohli využívat své prostredí trvale
udržitelným zpusobem. Tento pro
stor studie definuje tremi kritérii:
obnovitelné zdroje lze využívat jen
do té míry, do které se stací obnovo
vat; do prostredí lze uvolnovat jen
tolik látek, kolik jich je toto prostredí
schopno absorbovat; toky energií a
látek je nutno omezit na úroven nej
nižšího rizika.

Studie považuje za nezbytné snížit
emise skleníkových plynu, prede
vším C02, z dnešních 13 tun na hla
vu o 35 % do roku 2000, snížit kritic
kou zátež lesa kyselou depozicí (kys
licníky síry, dusíku) a cpavkem o
80-90 % behem dvaceti let, do roku
2010 zcela vyloucit odnímání pudy
puvodnímu úcelu. Organické zeme
delství, které napr. znamená úplne
zastavit užívání biocidu a syntetic-

kých dusíkatých hnojiv, je treba za
vést do roku 2010 atd.

Faktor 4

Ceny jsou nepochybne nenahradi
telným nástrojem všestranné eko
logické politiky. Ale jak konstatuje
rada ekologických ekonomu, ceny
optimalizují distribuci statku tepr
ve v rámci vzniklých mezí: samy
tyto meze nejsou schopny stanovit.
O tom svedcí napríklad dnešní ce
ny ropy nebo ryb. OSN se pokouší
omezit rybolov stanovením kvót
pro jednotlivé zeme. Ceny samy
o sobe naopak motivují k dalšímu
zvyšování výlovu, a tedy k destruk
ci zdroje.

Studie "Faktor 4" (Ernst U. von
Weizsi:icker, A.B.Lovins, L.H.Lovin
sová, Ústav pro klima a životní pro
stredí, Wuppertal, SRN 1996) se za
bývá zpusoby, jak ucinit z cen ná
stroje trvalé udržitelnosti.. Uznává,
že základní motivací lidského cho
vání je predevším osobní hmotný
prospech. Cesta k trvale udržitelné
mu hospodarení vede pres snižová
ní energetické a surovinové nároc
nosti, tedy pres šetrné technologie,
které prinášejí na jedné strane zisk
výrobcum i spotrebitelum, na druhé
strane omezují cerpání zdroju i vy
pouštení odpadu. Nemecké hospo
dárství by podle zmínené studie
mohlo v tomto smyslu dosáhnout
ctyrikrát vyšší efektivity.

r Autori ovšem upozornují na to, že
v mnoha odvetvích by vyspelé zeme
musely dosáhnout spíše faktoru 10
(desetinásobné efektivity), aby vy-'
rovnaly rostoucí spotrebu rozvoj 0
vých zemí. Neco takového by bylo
možné jen v dusledném "obehovém
hospodárství", kde by se materiály
udržovaly ve výrobne-spotrebním
cyklu co nejdéle.

Podstatnou soucástí projektu je
ekologická danová reforma. Jde o to
postupne nahradit tradicní dane
plOŠÍlOUdaní uvalovanou na spotre
bu energií a materiálu, která by
stoupala zhruba 05 % rocne a jež by
byla z pocátku príjmove neutrálríí.
To by nutilo podniky k inovacím sni
žujícím spotrebu. Následné mírné
zvýšení cen by nemelo podstatne za
tížit spotrebitele. Nekteré zeme
Evropské unie tuto dan již zavedly,
napríklad Dánsko, jiné se k tomu
chystají.

Trebaže se autori "Faktoru 4" sna
ží vytvorit "environmentální pro-
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stor" pri zachování soucasné míry
blahobytu, zároven priznávají, že
konecným cílem je zmena lidského
chování, prizpusobení se trvale udr
žitelnému životrúmu stylu. Jen ostý
chave pripouštejí, že to zahrnuje ta
ké jistý obrat k fyzické práci v tzv.
neformálním sektoru, kam patrí
sousedská výpomoc, práce pro rodi
nu, bezpenežní místní hospodárství
apod.

Vlastnictví zavazuje

Rada významných ekologicky za
merených ekonomu dospívá k záve
ru, že predpokladem trvalé udržitel
nosti je správná definice vlastnic
kých vztahu. Mají mít takový obsah,
aby u uživatele zdroju vyvolaly zá
jem na zachování techto zdroju pro
budoucnost. Na jedné strane se mu
síme vyvarovat "tragedie spolecné
ho", tedy neomezeného využívání
kolektivne vlastených zdroju. Opac
ným extrémem je soukromé "ne
omezené panství nad vecí", které má
stejne negativními dusledky. Jde te
dy o hledání rovnováhy mezi sociál
ne ekonomickými zájmy soukro
mých vlastníku a verejnoprávními
zájmy "nevlastníku", reprezentova
nými státem. Na úrodnosti pud nebo
vodohospodárské funkci. lesa jsou
ekonomicky závislí nejen ti, kdo tyto
zdroje vlastní. Tato závislost je na
víc spojena s dlouhodobým zájmem
ekologickým.

Ješte v první polovine devadesá
tých let se zdálo, že nálady mezi oby
vatelstvem rozvinutých zemí prejí
koncepcní ekologické politice. Mezi
tím vstoupily do hry ekonomiky vý
chodní Asie a Jižní Ameriky, rostou
cí nezamestatnost v prumyslových
zemích, ekonomické starosti v post
totalitních státech. Ekologická vý
zva se tak opet dostala na okraj zá
jmu. Zatím žádný stát systematicteji
neuskutecnuje program Agendy 21,
který vzešel ze Svetové konference
o životním prostredí a rozvoji v Rio
de Janeiru.

Vletošním roce se má v japonském
Kjótu konat další konference OSN,
tentokrát o svetovém klimatu. Bude
novou zkouškou svetového spole
cenství, zda si dokáže poradit s mož
ná nejvážnejší hrozbou, jaké kdy
lidstvo muselo od pocátku svých de
jin celit. •

VÁCLA V MEZRICKÝ
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Trvalá udržitelnost
versus

Vysokoškolská debata o rozvoji, svobode, trhu a odpovednosti.

S-FÓRUM je diskusním klubem
studentu z ruzných pražskýchjakult,
kterí se dali dohromady na meziobo
rovém seminári Josfj'a Vavrouška
a byli osloveni zpusobem, jakým jim
Vavroušek predstavil koncept trvale
udržitelného života. Tedy nejen jako
soustavu poucek, jak chránit príro
du, alejako možnost otevrene mluvit
o problémech, které budou nastupu
jící generaci možná trápit víc, než
generace predešlé. Seminár prerušila
tragická smrt Josfj'a Vavrouška, ale
studenti se rozhodli v diskusi o zapo
catých tématech pokracovat. S-FO
RU jde práve o setkávání ruzne obo
rove zamerených vysokoškoláku.

LESK (Liberální ekonomický stu
dentský klub) je podobnou akcí zalo
ženou na Vysoké škole ekonomické,
která je ovšem zrovna tak otevrena
dalším oborum. Jeho clenové se cítí
být liberály v nejširším slova smyslu,
a proto si na diskusní vecery zvou
hosty, kterí u nás predstavují ten ci
onen proud liberálního myšlení: To
máše Ježka, Daniela ](roupu, Tomá
še I-lalíka atd., aby s nimi hovorili
nejen o klasicích liberalismu, ale
i o liberálních prístupech k dnešním
problémum.

Následující rádky jsou upraveným
záznamem pokusu o urcitý vnitroge
neracní dialog mezi temito dvema
skupinami mladých lidí, kterí mají
velmi odlišné videní sveta, kterí hod
notí trh, státní regulaci, možnosti
dalšího rustu ekonomiky ci ohrožení
planety lidskými zásahy casto zcela
protichudné. Polemiku neotiskujeme
ani tak pro její vecný prínos, vetšina
sporných otázek byla jiste lépe a vý
stižneji jormulována jinde. Zdá se
nám však být pomerne reprezentativ
ní ukázkou urcitých názorových
proudu, které v dnešní vysokoškolské
generaci jsou. Zajímá nás práve zpu
sob myšlení, argumentace, výber té
mat u lidí, kterí budou za pár let
zastávat odpovednéjunkce.

Eva": Na strategii trvale udržitel
ného života mi vadí to, že se urcití
lidé povyšují do role soudcu a ríkají,
co se má udržovat, kam jít, co je

ÚCASTNíCI DISKUSE

S-FÓRUM:

JanFRUHWIRT- verejná a so
ciální politika, FSVUK
Petr LEBEDA - mezinárodní
vztahy, VŠE
Petr KULÍŠEK - postgraduální
studium botaniky na PrF UK

LESK:

Tomáš EVAN- Fakulta stavební
CVUT, Fakulta národního ho
spodárství VŠE, politologie na
FF UK
Vojtech BENDA - mezin.árodní
obchod, VŠE
Mojmír HAMPL - Fakulta ná
rodního hospodárství, VŠE

dobré a co špatné. Podle mého názo
ru má každý právo maximalizovat
svuj užitek: nekdo ho vidí v dobrém
jídle, nekdo v divadle, nekdo v rych
lých autech, nekdo v krásné prírode.
Lidské potreby se nedají nijak na
plánovat. Já jsem krestan a mám
pevne dané hodnoty, které si musím
proti útokum zvencí tvrde bránit. To
ale neznamená, že mohu ostatní nu
tit k prijetí techto hodnot. Smím po
ukazovat, nabízet, vyzývat k násle
dování, dál se však nelze pustit.
Friihwirt: Koncept trvalé udrži

telnosti nepredpokládá direktivní
rízení, nic takového tam nenajdeš.
Je to pouze soustava kritérií, podle
kterých lze urcit, zda je urcitý zpu
sob rozvoje spolecnosti trvale
udržitelný ci nikoli. A z nich pak
vycházejí urcitá doporucení. Ani
OS , ani nikdo jiný nikomu nic ne
vnucuje. Vetšina státu sveta se na
konferenci OSN v Riu k tomuto
konceptu dobrovolne prihlásila,
alespon deklaratorne.
Kulíšek: Tady padlo, že každý má

právo maximalizovat svuj zisk. Jen
že dnes vede cistý individualismus
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k omezování možností druhých.
Kdo dneska rád sviští autem po dál
nici, potrebuje k tomu tu dálnici. To
omezuje možnosti tech, kterí chtejí
žít treba ve zdravém venkovském
prostredí a nemít tam dálnici a její
negativní efekty. Ve všech spolec
nostech odedávna platí, že naopak ti
jedinci, kterí budou maximalizovat
svuj zisk bez ohledu na komunitu,
budou z této spolecnosti vylouceni,
exkomunikováni. Je to normální so
ciální chování, obranný reflex které
hokoli biologického a sociálního
systému, který nechce sám sebe zni
cit. Vnitrní konkurence tady není nic
dobrého.

Hampl: S tím nesouhlasím, každé
spolecnosti je vlastní konflikt, život
je konflikt - mezi lidmi v urcité ko
munite, mezi komunitami, mezi clo
vekem a prírodou atd. Jisteže exis
tují lidé, kterí chtejí v místech, kde
stojí dálnice, trhat treba kopretiny.
Ale jak chcete zbavit lidi potreby jez
dit autem? Jak chcete vyrešit tento
konflikt? Pro me je skutecne nejvyš
ší hodnotou lidská svoboda a z toho,
co jsem cetl a slyšelo trvalé udrži
telnosti, cítím dirigismus, omezová
ní svobody.
Fríihwirt: Když jsem psal studii

o automobilismu, opíral jsem se o vý
zkum v Nemecku, který zjištoval du
vody, proc lidi jezdí autem. Ukázalo
se, že velká cást dopravy je vynucena
okolnostmi, nevyplývá z potreb lidí.
Nejde o to neco zakazovat, pouze od
bourat to, co se odbourat dá.

Evan: Jako krestan jsem presved
cen o tom, že máme Zemi v proná
jmu. Musíme se snažit o to, aby až ji
budeme odevzdávat Stvoriteli, byla
v co nejlepším stavu. To ale nezna
mená, že ji nemáme využívat. Do
konce je tu pro nás, byla stvorena
pro nás - od nerostu, pres rostliny a
živocichy - Adam se to ucil pojme
novávat.
Kulíšek: Zeme je tu ovšem pro

všechny. Ane všichni ji chtejí využÍ
vat tak jako ty. Mají treba jiný názor
na to, co si z toho kolem ponechat a
co použít a premenit na lidský vý
tvor. Jejich nástroje ovšem zdaleka
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nejsou tak silné a nevratné jako ná
stroje tech, kdo chtejí Zemi využívat
nešetrne. Když se znicí urcitá cást
krajiny, treba težbou, je to definitiv
ní a veškeré alternativní predstavy
o jejím využití tím koncí.
Friihwirt: Ta Zeme je tu i pro bu

doucí generace, které nemají už vu
bec žádnou možnost se bránit.
Kulíšek: Zeme tu také není jen pro

evropskou civilizaci, která má jeden
model života. Na zemi existují úplne
jiné kultury, které se ke svetu také
zcela jinak vztahují. Evropská civi
lizace ovšem ostatní kultury a kul
turní vzorce dost válcuje. Práve svý
mi silnejšími nástroji. Pritom pro
prežití lidí jako každého jiného dru
hu je duležitá diverzita, rozmanitost
životních forem a stylu, rozmanitost
kultur.
Lebeda: Já bych se nesnažil hledat

ostrý konflikt me'ii liberalismem
a konceptem trvale udržitelného ži
vota. Tento koncept není ideologií,
není cílem, ale cestou. I já respektu
ju jako základní hodnotu svobodu
volby. Ovšem do jaké míry mám já
právo omezovat svojí volbou volbu
druhého? Mohu diskvalifikovat vol
bu nekoho, kdo se má teprve naro
dit? My nechceme nikomu ríkat, co
má delat, my chceme jen zachovat
svobodu volby. Snažíme se zdroje
urcitým zpusobem využívat, ale zá
roven chceme ponechat možnost
pro ty, co prijdou po nás, aby je taky
využívali, a treba jinak. My nevíme,
jaké potreby oni budou mít, práve
proto jim možnost výberu nemuže
me zhoršit.
Evan:.Ale oni mohou mít spoustu

nových možností, o kterých my ne
máme ani tušení.
Friihwirt: To se ovšem dostáváme

z roviny racionálního uvažování na
tenký led víry.
Lebeda: Koncept trvale udržitel

ného života se podobne jako teorie
minimálního státu, cemuž vy budete
rozumet, snaží stanovit urcité nega
tivní podmínky, rámec, soustavu
pravidel, v níž se pohybujeme. Otáz
ka tedy nestojí, zda neco rídit nebo
ne. Trh a demokracie jsou pres
všechny své chyby základními ná
stroji trvale udržitelného života. Me
li bychom se bavit o míre techto ne
gativních pravidel.
Evan: Tomu rozumím. Nerozu

mím ale tomu, že bych se mel zamýš
let nad tím, jak skutecnost, že si do
ma na zahrádce pokácím svuj strom,
ovlivní za 40 let tlalší generaci. Takto
uvažovat neumím ani nechci.

Lebeda: My se ale práve snažíme,
abyste o tom uvažovali. A'nabízíme
to stejným zpu!,obem, jako ty nabízíš
lidem, aby premýšleli o krestanství.
Krome toho v trvalé udržitelnosti
jde práve o to, aby mechanismy, kte
ré dnes fungují, napr. trh, už mely
v sobe zabudovány tyto volby a rizi
ka.

Benda: Z dosavadní diskuse vzni
ká dojem, jakoby liberalismus byl
pojetím bez koncepce, anarchií, kde
si každý muže delat, co chce. Proti
nim stojí osvícené hnutí za trvale
udržitelný život, které ovšem z neja
kého duvodu skrývá své cíle. Já
myslím, že cíle má: cistý vzduch,
vodu, zdravé lidi. Není treba se za ne
stydet, my s nimi souhlasíme. O
všem i liberalismus má své cíle,
svou politiku, legislativní rámec,
rozhodne není bezkoncepcní. I libe
rální politik plánuje a musí vedet,
k cemu chce dojít. Rozumí tomu, co
je odpovednost, nebot uznává, že
lidská svoboda je omezená. A i libe
rál, pokud je to slušný clovek, zahr
nuje mezi své cíle cistou prírodu.
A muže toho také za pomoci liberál
ních nástroju dosáhnout. Ne tím, že
dá limity na težbu surovin a vypoUš
tení škodlivin. Naopak, rekne, vy
pouštejte si kolik chcete, ale budete
za to také platit. Všude v Evrope to
tak funguje. Já bych chtel od vás
slyšet, jaké vy máte nástroje a v cem
se odlišují od tech liberálních.
Lebeda: My uznáváme dosud po

užívané nástroje, ale zároven zjištu
jeme, že jsou nedokonalé a je treba
je modifikovat. Musíme se ale bavit
konkrétne, jsou zde trj hlavní oblas
ti: právní rámec, ekonomické ná
stroje, politické nástroje. Tak naprí
klad uznáváme parlamentní demo
kracii, ale chceme ji doplnit o demo
kracii participativní. V oblasti eko
nomických nástroju uznáváme trh,
ale zároven zduraznujeme nutnost
internalizovat externality. Vojta
mluvil o tomtéž: o nedostatcích trhu
a o tom, jak je odstranit. Trh je dobrý
mechanismus, je treba ho však do
plnit tam, kde nefunguje. A to nejen
zásahy státu, ale i nadnárodních a
mezinárodních organizací a také
naopak zásahy institucí lokálních.
Platí zde ovšem princip subsidiarity,
minimálního zasahování - jen tam,
kde je to nutné a na úrovni co možná
nejbližší jednotlivci. V tom myslím
mezi námi není sporu.

Friihwirt: Dnes existuje velmi ši
roká oblast zelené ekonomiky, jejím
nejznámejším propagátorem je Her-
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man Daly. Jsou tu ovšem i jiné ná
stroje. Koncept trvalé odpovednosti
apeluje na svedomí lidí, na jejich
odpovednost.
Benda: Mne celý váš koncept pri

padá trochu zastaralý. Zmínené zá
sady jsou již dávno obsaženy v poli
tikách rozvinutých zemí, problé
mem zustávají rozvojové zeme. Ale
v cem je váš koncept nový? Je to
stejné, jako když nekdo rekne:
udržujme mír! ezbývá než souhla
silr ovšem nic to neríká o tom, jak
toho dosáhnout. Mír je dobrá vec
a cistá príroda taky. Ale cím toho
dosáhnete lépe než liberální politik?
Hampl: Každá lidská akce omezu

je možnosti druhého, každá produ
kuje externality. To, že tady postavili
dúm, znamená, že tu už nebude be
hat divá zver a že tu neporostou
stromy. Mám rozumet vaší teorii
tak, že když vykácím urcitý pocet
hektaru lesa tam, kde má stát dálni
ce, musím je nekde jinde vysázet?
Lebeda: To lze rešit ruzne. aprí

klad ciste tržne. Vláda muže vydat
permit (povolení), kolik hektarú le
su je možné vykácet. S temito per
mity se pak muže obchodovat. To je
jeden zpusob rešení, 'existují další.

Kulíšek: Takhle to múže fungovat
ve Spojených státech, což je veliká
zeme. U nás by to takhle jednoduše
nešlo. aše rešení se musí uzpusobit
tomu, jak jsme tady v krajine stísne
ni, jaké má tato krajina historické
koreny. Tady nemužeš vysázet les
jen tak leckde. Není už na to vlastne
ani místo. Nemužeš ani vysázet le
dajaký les, protože ten nebude za
dvacet let vypadat tak, jako to území,

. které si pokácel a které se vytvárelo
treba dveste let. Príroda funguje
v trochu jiné casové dimenzi. Tohle
všechno do toho musíš zapocítat,
když Už operuješ s lesem.
Hampl: Tomu rozumím, já jsem te

chtel jen privést na myšlenku, že je
to nemožné - zachovat naše životní
podmínky budoucím generacím ne
zmenené. To by znamenalo nežít. Já
bych se taky rád setkal s brontosau
rem, ale nejde to bohužel.
Lebeda: Souhlasím s tím, že ne

všechny externa1ity se dají interna1i
zovat. Každá cinnost má svoje exter
nality a každým zásahem clovek me
ní nenávratne svet kolem sebe. O co
tady jde: aby celý komplex techto
vedlejších jevu lidských aktivit ne
porušil základní funkce ekosystému
natolik, že bude ohrožena sama lid
ská existence. •
(cam)
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Zacala už,
era

Jirí S. Melieh

Priznejme si, že jestliže se zastupitelská demokraciepro prumerného obcana vycerpá tím, že jednou za
ctyri roky odvolí, je jeho vliv na formulování politiky
opravdu minimální. Všude se mužeme setkat s touž vý
mluvou: "nemám cas na víc", "nezajímám se o politiku
vubec" nebo "stejne nemužu nic zmenit".

. Jak ukazují príklady hlavne z amerického kontinentu,
stojíme na prahu revoluce, která cást z techto problému
muže odstranit. Moderní technologie totiž nabízí nekte
ré možnosti k prohloubení demokratického procesu, re
spektive vetšího uplatnení vlivu volicstva na formování
politiky. Moderní elektronika, informatika a digitální
telekomunikace už nyní stále více zasahují do všech sfér
lidské cinnosti, stále casteji se s nimi setkáváme také
v politice. Výpocetní technika se stala soucástí pruzku
mu verejného mínení a zpracování volebních výsledku,
politici využívají databází k získání nezbytných infor
mací pro rozhodování.

Netušené možnosti

Alvin a Heidi Toffierovi, známá manželská dvojice ame
rických autoru, ve své poslední knize Budování nové
civilizace (Creating aNew Civilization) tvrdí, že moderní
technika poskytuje všechny podmínky pro to, abychom
vstoupili do veku "poloprímé demokracie" (semi-direct
democracy), v níž by volici meli více možností prosadit
v politickém procesu své názory a zkušenosti.

V texaském Austinu se nedávno uskutecnil jeden
z nejznámejších pokusu tohoto druhu, takzvané "porad
ní hlasování" (deliberative polling). Princip spocívá
v tom, že vybraný reprezentativní vzorek volicu se ne
kolik dní schází a seznamuje se s urcitým, vetšinou
komplikovaným problémem. Tato skupina obcanu je
odborníky podrobne informována o ruzných aspektech
otázky, a potom v menších skupinách vyjadruje své ná
zory, pricemž lokální nebo i celostátní televizní kanál
zapojí do diskuse co možná nejvíc diváku. Anglické
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sloveso deliberate znamená mj. uvažovat, znovu zvážit,
což je tady jeden z hlavních duvodu celého projektu 
dosáhnout "kvalifikovaného náhledu" na projednáva
nou otázku, prípadne "kvalifikovaného konsensu". Po
dobné poradní hromady se už konaly i v Británii.

Tento koncept byl nekolikrát pokusne spojen s další
novinkou, "hlasováním na dálku" (televoting), kdy se
volici v urcitém meste ci oblasti zúcastnili hlasování
prostrednictvím televize a telefonu, napr. o rozpoctu
místní radnice.

Nekterí proti technologickému enthusiasmu v politice
(napr. Jonathan Rauch ve své knize Demoskleróza) na
mítají, že "prakticky nic nereší". Tvrdí, že tento tlak
"zdola" už existuje v podobe nespocetných zájmových
skupin "lobbujících" za své casto protichudné zájmy
a prispívá jen k politickému patu v duležitých otázkách.
Už dnes každý den skupiny lobbistu i jednotlivci žhaví
telefonní linky, faxy, pocítacové databáze automaticky
rozesílají interpelace, jejichž záplava se stala pohromou
pro nekteré úrady ve Washingtonu. Kritici tento nový
trend nazývají opovržlive cyberdemocracy. Podle nich se
tato kvazidemokratická forma stává nástrojem manipu
lace v rukou nescetných lobbistických a zájmových sku
pin a bere tak voleným zástupcum prostor a klid pro
dúkladnou debatu a zodpovedné rozvažování, což je pro
demokracii nejduležitejší. To nakonec muže zrodit bez
páterní politiky, pro než je jednodušší podlehnout nátla
ku nejhalasnejších skupin, než si zachovat vlastní pre
svedcení.

Elektronický úrad

Tyto problémy se zdají být zatím typicky americké, ale
Amerika jen vede mnohem obecnejší trend.

Predstavme si dnes bežnou' situaci: lobbista, který je
prítomen na jednání Kongresu, se pomocí mobilního
telefonu spojí s ústredím své zájmové skupiny, odkud
faxem na zmácknutí knoflíku rozešle "avízo" tisÍCum
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Možnosti tele demokracie

JIRí S. MELlCH
Politický analytik, žije dlouhodobe v Kanade.

vylícil autor clánku zajímave i zasvecené. Jednu velice
duležitou okolnost, jež tvorí základní prekážku zavedení
prímé demokracie - at už "rucní" nebo elektronické - se
nám však chce ješte pripomenout. Vetšina úvah o "pocí
tacové demokracii" predpokládá, jako by jádrem i hlav
ním problémem demokracie byla technika hlasování. Jen
že tomu tak není.

Nejpozdeji od Karla Poppera totiž víme, že silou demo
kracie není, že vybere ty nejlepšízastupitele, ale že dokáže
odvolat ty špatné. Zastupitelská demokracie není nutná
proto, že bychom nedokázali zorganizovat tolik a tolik
prímých hlasování mesícne, nýbrž proto, že zvolení za
stupitelé nesou odpovednost za svá rozhodnutí, cili že je
mužeme za jejich chyby odvolat a vymenit. Nic takového
není v prímé demokracii možné. Výsledky rqerend jsou
casto nenapravitelné. Bez ohledu na to, zda se hlasování
dejepokrikem na námestí, papírky v urne anebo záznamy
na Internetu. Že to není pouhá teorie, videli jsme vloni
v Belorusku: diktátora, zvoleného prímo, se už nikdo
pokojne nezbaví. Proto ani myšlenka všelidového hlaso
vání o všem možném dnes nebudí jen nadšení, nýbrž
u soudných lidí casto spíše obavy. Jistejsou otázky, které
presahují mandát vlády ci parlamentu - a o tech se
rqerendem rozhodovat musí. Treba i na Internetu. Ale
není jich zase toli/r.

my, které by umožnily zvládnout takovou menící se a
komplex,ní spolecenskoekonomickou realitu, musí být
také flexibilnejší a soucasne složitejší než doposud.

Rozvoj v oblasti high-tech se sám o sobe stává hnací
silou celosvetové integrace, na druhou stranu muže být
jedním z hlavních zdroju, který by nám pomohl celit
dusledkum svého vlastního úspechu (napr. v oblasti pla
netární ekologie, nezamestnanosti, mezinárodních kon
fliktu). Další pokracování takového procesu mužeme
videt v rozvoji pocítacových center a sítí nových gene
rací i jejich využití v nekterých fázích politického roz
hodování, v predání nekterých rozhodovacích úkolu
"expertním systémum" využívajícím umelé inteligence.

Jak už jsme se zmínili, ne všichni sdílejí tento optimis
mus. Autor clánku na toto téma v jednom z lonských
císel casopisu The Economist se ptá, zda vetší príležitosti
volicu ovlivnovat politiku týkající se stále širšího spektra
otázek v ruzných minireferendech nepovede postupne
k setrení rozdílu mezi pruzkumem verejného mínení
a volbami, a tím k zániku zastupitelské demokracie jako
instituce.

Cekají nás i další úskalí. V soucasné dobe není ješte
jisté, zda výraznejší prosazení technologie v organizaci
spolecnosti povede k prohloubení demokratického pro
cesu nebo spíše k monopolizaci nekterých jeho fází ur
citými skupinami obyvatelstva, jež mají snadnejší prí
stup k moderní technice. Také ješte nelze urcit, zda
budoucí exploze ve využití technologie v politickém
procesu bude spíš elitárské nebo populistické povahy;
obe varianty by v sobe skrývaly vážná nebezpecí.

•(sok)

Budoucnost high-tech v politice

Jeden z propagátoru synergického splývání demokracie
a moderní techniky Don Tapscott ríká - asi s prehna
ným optimismem -, že napojení lidské inteligence na
pocítacové síte muže vést v budoucnu ke skutecné de
mokracii. Tak, jak probíhá metamorfóza pocítacové
technologie od centralizovaných pocítacu k pocítaco
vým sítím, v nichž si individuální pocítac zachovává
svou autonomii, tak, podle Tapscotta, se všemocná cen
tralizovaná vláda postupne zmení ve prospech "sHove
založené" inteligence lidí, kterí budou na pocítacových
sítích "spoluvytváret politické procesy odpovídající je
jich skutecným potrebám".

Globální implikace tohoto vývoje jsou zrejmé. Uváží
me-li, že se moderní spolecnosti stávají komplexnejší
a na sobe více závislé, a hlavne, že se na jedné strane
centra moci dostávají do rukou nadnárodních institucí
a spolecných trhu a na druhé strane do rukou lokálních,
politicky autonomních celku, zdá se, že nové mechanis-

potenciálních sympatizantu, a ti pak zase pomocí faxu
nebo Internetu zavalí peticemi politiky, od místních po
federální. ekterí lobbisté uvádejí na svou obranu akce,
které prinesly volicum praktický užitek. apríklad ame
rická nie plátcu daní tvrdí, že pravidelné zverejnování
výsledku hlasování jednotlivých kongresmanu na Inter
netu zpusobilo, že mají dnes drahé projekty v Kongresu
výrazne nižší podporu.

Budiž americké vláde pricteno k dobru, že sama v této
bitve nezustává pozadu. Vposlední dobe zprístupnila na
síti Internet více než 100 000 nejruznejších oficiálních
dokumentu.

Na návrh volicu a volených zástupcu v americkém
státe Ohio a za podpory federálních úradu vznikl pred
nekolika lety ambiciózní projekt nazvaný "Teledemo
kracie". Vjeho první fázi bylo shromáždeno velké množ
ství významných politických informací na pocítacových
sítích s verejným prístupem. Zájemci mohou na síti
pravidelne dostávat týdenní ekonomická data minister
stva obchodu a nekterých dalších centrálních úradu.
V rámci tohoto projektu mohou také touto cestou studo
vat kompletní znení rozhodnutí Nejvyššího soudu Spo
jených státu, a to již 15minut po jejich vydání. Vevetšine
zemí musí obycejný obcan putovat za takovou informací
do specializované knihovny, kde není k dispozici drív
než za nekolik mesícu po rozhodnutí soudu.

Vdalší fázi projektu Teledemokracie se testovaly mož
nosti celého systému, zejména jak muže pomoci kandi
dátum na politický úrad v komunikaci s volici a jak
muže pomoci volicum v získávání informací o kandidá
tech a jejich programu.

Cílem projektu je vytvorení "elektronického úradu"
sloužícího ke vzájemné komunikaci mezi verejností a'
jejich zástupci na všech úrovních verejné správy. Pocítá
se napríklad s tím, že obcanum, kterí projeví zájem,
budou "on line" k dispozici zápisy z jednání místních
orgánu a zájemci budou moci také s príslušnými úred
níky elektronicky diskutovat. (Tento proces bude dlou
hodobe monitorován a vyhodnocován.) Zároven bude
probíhat všeobecný vzdelávací program - prizpusobený
ruzným skupinám obyvatelstva podle výše dosaženého
vzdelání -, v nemž se volici budou ucit, jak celý systém
efektivne využívat.
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Meciarove univerzity
Miroslav Kusý

Moj eštebácky vyšetrovateI sa mi zvy
kol chvastat: "Ja nie som
rýchlokvasený absolvent
policajných práv, pán
Kusý. Ja som skoncil
ozajstnú Právnickú fa
kultu na Komenského
univerzite!" Bol na to úp
rimne hrdý, a dával to
vždy patricne najavo:
malo ho to vyclenit spo
medzi ostatných obycaj
ných eštébákov a zaradit
kamsi do ich profesionál
nej elity.

Áno, "univerzita" bol
vtedy u nás ešte stále po
jem, ktorý má vysokú
prestiž. Takú, akú si doteraz zacho
váva všade inde vo svete. Komunisti
si mohli dovolit všetko, napriek to
mu si však nedovolili devalvovat
univerzity na úroven' okresných
stranických škól.

Krátko to fungovalo ešte aj po
revolúcii. Premiérovi Meciarovi
stálo tiež za to doštudovat dialkovo
Právnickú fakultu ozajstnej (teda
Komenského) univerzity a poslal
tam aj svoju vtedajšiu pravú ruku,
pani agyovú.

Postoj premiéra a jeho vládnucej
garnitúry k slovenským univerzi
tám sa zacal radikálne menit, ako sa
tieto dostávali medzi tie nezávislé
demokratické inštitúcie, ktoré od
mietli stat sa poslušným nástrojom
moci. Univerzity sa postavili proti
jej recentralizácii a zacali bojovat
za udržanie svojho prestižného spo
locenského statusu, za svoju samo
správu a za svoje akademické sl0
body.

Boj slovenskej vládnej reprezentá
cie proti slovenským univerzitám

, zacal útokom -naich exluzivitu. Vša
de v kultúrnom svete si tieto vrcho
lové inštitúty národného vzdeláva
nia chránia ako oko v hlave, žiarlivo
stráža ich výnimocné postavenie
v školskom systéme krajiny, ich
úroven a status. Karlova ci Palacké
ho univerzity v Cechách sú znacka
mi kvality, mierou úrovne ceského

univerzitného vzdelania. Urcite by
narazil na búrJivý odpor ceskej inte
1igencie každý, kto by chcel túto ich
exkluzívnu úroven znižovat paušál
nym rozmnožovaním ceských uni
verzít po celej krajine. Vznik každej
novej univerzity sa tam - rovnako
ako v celom kultúrnom svete - vel
mi pozorne zvažuje. Jej kvalita,
doveryhodnost, solídnost sa totiž ne
dajú jednoducho odhlasovat parla
mentnou vacšinou.

Práve na túto svoju parlamentnú
vacšinu však vsadili meciarovci pri
svojom klonovaní slovenských uni
verzít "Ked nám nevyhovujú jestvu
júce, stvoríme si iné podIa svojho ob
razu," vyhlásili so šamanskou istotou,
že stací vyslovit parlamentné zaklí
nadlo, aby &astal zázrak stvorenia.

Ako prvé použili šamanské zaklí
nadlo premenúvacie. Premenovaním
veci sa má zmeni! jej podstata. Tako
výmto trikom u nás vznikla "hnojár
ska" univerzita, drevárska univerzita,
veterinárna univerzita a celý rad dal
ších podobných "tiežuniverzít". Žial,
týmto premenúvacím trikom sa uve
dené vysoké školy nepovýšili, pravda
že, na skutocne exkluzívnu univerzit
nú úroven, akú má meno univerzity
vo svete; tým sa iba podstatne narušila
exkluzivita univerzít a znížila ich cel
ková úroven.

Univerzity takto u nás dostali prvú
príucku, ktorá znela: "príliš sa nena-
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fukujte: cosi také, ako ste
vy, dokážeme my stvorit
z hocicoho!" Ani v naj
menšom sa nechcem tým
dotknút kolegov z itry ci
zo Zvolena: boli to slušné
odborné vysoké školy.
Stali sa z nich však paró
die na univerzity. Pojem
"univerzita" má totiž svoj
historicky zafixovaný ob
sah, ktorý sa nedá len tak
lámat cez koleno.

Univerzita má svoj tra
dicný humanistický zá
klad. Technika nie je
univerzita, lebo na nej sa
neucí filozofia, história,
právo, teológia a iné tra-

dicné humanistické disciplíny (ku
ktorom sa svojho casu zaradila aj
medicína). "Technická univerzita"
je nonsens, gulatý štvorec, pokial sa
príslušná technická vysoká škola
kvalitatívne nezmenila, nerozšírila
o tento humanistický rozmer (co bol
prípad niektorých nemeckých
"Technische Hochschulen", najprv
premenených a až potom aj preme
novaných na "Technische Univer
sitaten").

Univerzita má svoj tradicný univer
zalistický základ. Jeden obor, jedna
špecializácia teda nemožu predsta
vovat univerzitu. Nemože preto jes
tvovat cisto lekárska, alebo cisto
právnicka univerzita. ehovoriac už
o drevárskej univerzite, ktorá je po
tom až dvojnásobným nonsensom:
nie je ani humanistická, ani univer
zalistická.

Je do toho zakomponovaný aj istý
komplex menejcennosti. Americký
MIT by nikdy nenapadlo premenovat
sa na univerzitu: jeho meno je znac
kou vynikajúcej kvality, nepotrebuje
si ho "vylepšovat" cudzím logom.

Takto vznikol u nás prvý stupen
univerzitného Kocúrkova: pomaly
tu už ani nejestvuje iná vysoká ško
la, ako univerzita. Už tu v tom venci
slovenských univerzít chýba len oná
naša povestná "bacovská univerzi
ta". A práve sa zacali výkopové prá
ce na druhom stupni slovenského
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"Vul, dríve jm~no obetiny, je titul kamaráda" - tak nejak si v šedesátých
letechposteskl Karel Kryl. Výraz (ty)vole je trvalkou naší mluvy celégenerace;
zdá se dokonce, že v posledních letechje slýchat casteji; i budiž dovoleno se
nad ním pozdržet.

Slovo vul jako hanlivé oznacení c70veka snižuje jeho inteligenci; podle
slovníku takto nese význam "hlupák" a užívá se též jako nadávka. Avšak se
stoupaj'fcíjrekvencí jeho užití - a zvlášte vejorme oslovení - se tento význam
oslabuje, ba vytrácí. Ríkáme, že se slovo významove vyprazdnuje, desémanti
zuje. To zde ovšem není tak úplne presné: spíš platí, že výchozí význam
jednoznacne hodnotivý získává nové príznaky kontextové.

Nadužívaná vokativní podoba vole se už pred desítkami let místo nadávky
vnímala jako recový balast, vycpávka, jejíž uzltí si mluvcí zpravidla ani
neuvedomuje. Ve Vyšinuté hrdlicce (divadlo Na Zábradlí, pocátek 60. let)
domlouvá funkcionárka mladému svazákovi:" Chtéli jsme se, soudruhu, ze
ptat, soudruhu, proc za každým druhým slovem, soudruhu, ríkáš vole, sou
druhu?" - Pri bezdecném užívání slábne nejen obsah, ale i výslovnost: vala,
v'e', voe, vee... Jako oslovení je pak muže vnímat už jen ten, kdo je na ne zvyklý
- pokud je ješte rozpozná.

Zmínená scénka ukazuje, že šlo o príznacný jev generacní - dodejme také,
že sociální. A regionální: jde, ci hlavne šlo, v první rade o cechismus. Poslu
chaci z Moravy (Kryl byl tuším z Kromeríže) ho jiste vnímali citliveji. Pri
masovejším rozšírení jim nadto mohl prijít jako projev stádnosti.

Dnes už, zdá se, sociálne tolik nepriznacuje. Slyšet ho je hojne mezi vysoko
školáky, rádi jím do svých mobilu povykují zdatní podnikatelé, k zaslechuti
je u mladších policistu i jiných zamestnancu ve službe. A co hlavne, jeho užítí
se "demokratizuje" i ve smyslu - nazveme ho koedukacním. Nejenže tak mladí
muži ríkají svým prítelkyním (zeptal jsem se na to jedné sympatické dvojice
a mládenec zvesela vysvetlil" Ona už je zvyklá "); ríkávají tak i devcata svým
spolecníkum, a dokonce i mladé dámy mezi sebou.

Nejbežneji se dnes užívá podoby zduraznené zájmenem - ty vole. Formálne
se tu zesiluje podoba oslovovací ajormulka tak nabývá jistéjunkce kontak
tové. Podobne jako kdysi clovece (jež se k smrti nelíbilo Pavlu Eisnerovi),
céce anebo clobrdo (které se tolik líbilo Franzi Kajkovi).

Zajímavé je i zaélenení do zvukového prubehu reci. Už "klasické" vole
pomáhalo promluvujrázovat. Dnešní tyvole ve vete casto provází klesavou
kadenci a stává se tak zduraznením intonacního celku. Ke kontaktovéjunkci
se takto druží i apelativní - mluvcí jako by zduraznoval dílcí jáze své
promluvy a dovolával se souhlasu (podobne jako individuálnejším vid, že,
nebo v jiných jazycích nicht wahr, isn't it, n'est-ce pas atd.). Casto lze
mluvit i ofunkci expresivní, tím spíš, že samostatné zvolání" Ty vole!" bývá
výrazem prekvapení nebo obdivu. •

Pojednávané pseudooslovení asi také prestává být jednoznacne príznako
vým cechismem. Pred pár lety vyslovil ci citoval v Literárních novinách
Ludvík Kundera nadeji, že je v Bme "volování" na ústupu; znamená to, že
bylo rozšírené i tam. A jak je to s tím ústupem, k tomu se musí vyslovit další
Moravané - a delší cas.

Má smysl pokoušet se rozšírení výskytu ijunkcí toho jevu vysvetlit? Sám se
domnívám, že toto rozšírení v posledních letech souvisí s durazem na výkon
a sebeprosazení: to se nemuže neprojevit jistým siláctvím v reci. Ostatne rec
se pritvrzuje i jinými prostredky, cemuž se nekterá mluvená média ciperne
prizpusobují. Nám starším se to zhusta nelíbí:vnímáme tojako znak obecného
hrubnutí mravu. Jedna útecha nám však prese všechno zbývá: vždyt s lidskými
mravy to šlo cugrunt, co svet je svetem.

univerzitného Kocúrkova. I riekol

Parlament: "Bud univerzita!" Tak
sa stane, že každý okres bude mat
svoju univerzitu, poniektoré aj
viacero univerzít. Univerzity však
potrebujú nielen budovy a študen
tov. Nezaobídu sa bez univerzit

ných uciterov. Kde ich vziat a ne
kradnút? Parlamentný recept je
jednoduchý: premenujeme a na
menujeme si ich.

Vorakedy sa za univerzitami cho
dilo do centier kultúry a vzdelanosti,
do exkluzívnych univerzitných mi
est: mat univerzitu bolo zvláštne pri
vilégium a zvláštny závazok. Do
dnes si tieto miesta vo svete zacho

vávaj ú caro svojej exteritoriality,
výhne elity národa. Univerzity boli
univerzálne aj tým to svojím nadú
zemným poslaním: dávali dohroma
dy rudí z róznych územných oblastí,
regiónov, premiestnovali ich z vi
dieka do mesta, transformovali ich
na meštanov s kvalitatívne novým
spósobom života. Univerzitný štu
dent bol tým zámerne vytrhnutý zo
svojho dovtedajšieho prostredia,
stával sa z neho nový clovek.

Rozhodnutím slovenského parla
mentu sa z univerzit stane profánna
lokálna záležitost. Každý univerzit
ný študent bude mód zostat sediet
na svojom valale, na svojom prípec
ku: bude mat svoju domácku okres
nú univerzitu v dostupnej každo
dennej vzdialenosti. Vyštuduje svo
ju univerzitu bez toho, aby musel
opustit hranice svojho chotára, bez
toho, aby osobne spoznal, okúsil
skutocné univerzum.

Šibnutím carovného parlamentné
ho prútika budeme mat najhustejšiu
univerzitnú siet na svete. Újde sa aj
Madarom? Tot nedávno sme im od

mietli univerzitu v Komárne, argu
mentujúc, že takový luxus si nema
žeme dovoli!. PodIa novej teritoriál
nej univerzitnej koncepcie by dnes
mali dostat, aj vzhradom na pocet
nost madarskej menšiny, najmenej
tri univerzity. Ako im to vláda vyho
vorí teraz?

emajú však za cím banova!. To,
co sa ide rozdávat, budú Meciarove
univerzity. Ten sa tu teraz hrá na
pána Boha. Lenže pán Boh nielen
stvoriJ clovaka, ale vdýchol mu aj
dušu. Akú to dušu vdýchne Meciar
univerzitám, ktoré teraz stvorí? •

MIROSLAV Kusý (1931)
PUSQbí na katedre politologie FF Univerzity
Komenského v Bratislave.

Tyvole

JAN HORÁLEK
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?
liliLze.ro pustit republikánskou stran

Politika SPR -RSC a její smerování k potlacení práva svobod obcanu

Jan Fábry

Na stránkách Politických novin
Republi~ která je názorovou
tribunou SPR-RSC, jakož i v ji
ných proWášeních jejích pred
stavitelu, se nikoli ojedinele vy
skytují hrube rasistické výroky.
Politika této strany podle llÚne
ní autora popírá základní ústav
ní principy státu, a to nejen
svým rasismem. Následující rád
ky chtejí prispet k probíhající
diskusi o rozpuštení republikán
ské strany poukazem na právní
aspekt tohoto problému.

Program

Lonský volební program republikánu zahrnoval bod "Dorešit
otázku neprizpusobivých etnik, napr.
cikánu - mj. znovuzavedením do
movského práva a odbouráním ne
oprávnených výhod'. Oznacení kte
réhokoli etnika za "neprizpusobivé"
je zretelne v rozporu s clánkem 24
Listiny základních práva svobod,
podle nehož nesmí být "príslušnost
ke kterékoli národnostní nebo etnic
ké menšine nikomu na újmu". Pro
gram v tomto bode nepochybne po
škozuje kohokoliv, kdo by byl ozna
cen za príslušníka takového "nepri
zpusobivého" etnika.

Jen zdánlive nezaujate se tvárí po
drobnejší verze zmíneného progra
mu. Podle neho sice SPR-RSC "po
važuje za rádné obcany i obcany ci
kánské národnosti, kterí dodržují zá
konya spolecenská pravidla", ovšem
vzápetí je text doplnen odsudkem

.tech, kterí "kritiku tohoto vesmes
neprizpusobivého etnika oznacují za
rasismus". Povšimneme si, že "ne
prizpusobivostí" se míní neschop
nost prizpusobit se, tedy vlastnost
trvalá. Romové jsou tedy z podstaty
"vesmes neprizpusobiví", a' naopak
"rádní" Romové jsou výjimkou. For
mulace sugestivne podsouvají ve
rejnosti, že "otázku Cikánu" nelze
vyrešit smírným zpusobem.

Pan predseda

Jakým zpusobem tedy hodlá
SPR-RSC svuj program splnit? Od-

povedí je mnohokrát publikovaná
teze, která se objevila i v projevu
Miroslava Sládka 28. ríjna 1995: "Ci
káni si mohou sami vybrat, bud žít
jako my, anebo pojedou a není naší
starostí jak, kam a za co." Takové
vyWášení je v rozporu jak s Ústavou
(cI. 12 odst 2), tak s Listinou (cI. 14
odst 1a 4),nebot nikdo nesmí býtproti
své vuli zbaven obcanství, ani nucen
k opuštení své vlasti, pricemž svoboda
pohybu a pobytu je zarucena.

Tezi o této "cikánské volbe" Miro
slav Sládek nejednou ve svých kni
hách rozvíjí, až v lonské knize Práve
váš hlas rozhodne dává najevo, co se
skrývá po tímto "dorešením": "Bude
-li to vypadat na vítezství republiká
nu ve volbách, je docela možné, že
vetšina Cikánu odejde z této zeme už
1. cervna, takže já potom po 8. cervnu
nebudu mít vlastne co rešit."

Sládek váže obcanství na puvod
dotycné osoby. O tom svedcí Sládko
va charakteristíka Romu v knize ... a
tak to vidím já: "Zcela cizorodý pr
vek ... Je to potenciální pátá kolona,
která muže pro náš národní a státní
organismus pusobit v budoucnosti
jako casovaná bomba." Obdobne vy
znívá Sládkuv úvodník v Republice
(34/94): "Vládnoucí klika by si však
mela ujasnit, zda chce sloužit svému
národu, nebo zda jim k vládnutí sta
cí d(lv lidí neurcitého puvodu a bar
vy, vzniklý po zániku puvodního
obyvatelstva smíšením príslušníku
ruzných ras..." .

I když zde Miroslav Sládek netvr
dí, že jedna rasa je nadrazená druhé,
prihlašuje se zcela nepokryte, ob
dobne jako nacismus, k ideálu náro
da cisté krve. Navíc se usvedcuje
z protimluvu: i kdyby Romové nepá
chali žádnou trestnou cinnost, jsou
považováni za prítež, za "potenciál
ní pátou kolonu".

V knize Práve váš hlas rozhodne
Sládek zduraznuje: Není treba a ne
budeme to delat, totiž schvalovat pro
ne zvláštní zákony .... Vetšina Ciká
nu je od osmnácti let v invalidním
duchodu .... Prezkoumáme tedy inva
lidní duchod. A jakmile nebudou mít
zdroj penez, prestane sejim u nás lí
bit a odjedou sami. Sládek tady zpo-
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chybnuje princip rovného postavení
obcanu bez ohledu na jejich puvod,
pricemž nenaléhání na "zvláštní zá
kony" je tady pouze otázkou taktiky,
nikoliv principu. Smysl celého tvr
zení smeruje naopak k etnické cist
ce, tedy k vytvorení faktického stavu
bezpráví, at už by byly nejaké zvlášt
ní zákony prijaty ci nikoli.

Ze zhodnocení techto výroku vy
plývá, že Sládkuv pohled nejen na
romské etnikum je v prímém proti
kladu s ústavní ochranou lidských
práv, mj. s cI. 3 odst. 1 Listiny, podle
nehož se základní práva a svobody
"zarucují všem bez rozdílu ... barvy
pleti nebo príslušnosti k národnost
ní nebo etnické skupine". Tímto se
Sládek približuje norimberským zá
konum. (Vždytprohlásil ve snemov
ne, že "prakticky nejvetším zloci
nem" Romu je jejich narozeni.) Ne
jen cil, ale i zpusob "rešení" ci "do
rešení" podle Miroslava Sládka,
resp. SPR-RSC, nelze uskutecnit ji
nak než poprením základních lid
ských práva svobod.

Páni poslanci,
redaktori

Miroslav Sládek nestojí ve svém ná
zoru osamocen. Narážky na odchod
Romu se objevují v Republice casto,
krome jiných i u dalších poslancu
za SPR-RSC (L. Rajsiglová v úvod
níku Zustane Ostrava barevná?
v 4/1996, Jindrich Nehera v 37/1996
v clánku Cikáni jdou do nebe?).Po
slanec JosefKrejsa se v clánku Úprk
pred plakátem aneb konec cikánu
v severních Cechách (47/96) pyšní,
jakou paniku mezi Romy zpusobilo
shromáždení SPR-RSC. V císlech

6/1996 a 7/1996 Josef KreLsavyzývá
doslova k pogromu. V rozprave
k volbe prezidenta republiky v roce
1993varuje Jan Vik (Znamení doby)
pred volbou Václava Havla temito
slovy: "Jestli chceme z toho zbytku
republiky smetište, kam ostatní Evro
pa bude vyvážet své cikány a podob
ne..,"

Lze projevy predstavitelu a clenu
SPR-RSC chápat jako výraz politiky
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SPR-RSC? Rasismus je vlastní vo
lebnímu programu strany, rasistic
ké výroky nejsou ojedinelé a dopou
štejí se jich nejvyšší funkcionári
strany, kterí podle jejích stanov mají
výsadní postavení. Naopak nikdo z
clenu SPR-RSC se od techto výroku
nedistancuje. Týdeník Republika,
který tyto názory publikuje, je fak
ticky spojen se SPR-RSC. Odmítání
rasismu ze strany republikánu lze
v této souvislosti chápat jako oby
cejný cynismus. Rasismus je však
pres chaoticnost ideového systému
SPR-RSC pevnou a navenek zretel
ne projevovanou soucástí politiky
této strany.

Je jasné, že rozdmýchávanou ne
návist predevším proti Romum a ji
ným "neprizpusobivým" lze úcelove
zneužít jako prostredek k získání
moci. acisté využili podobným
zpusobem averze vuci Židum. Vlnu
antisemitismu provázelo v mezivá
lecném Nemecku používání obdob
ných násilných metod vuci politic
kým oponentum.

Stejnou rétoriku, jakou Sládek
uplatnoval proti Romum, použil re
daktor Republiky Tomáš Kebza pro
ti politickým oponentum (Republika
46/1996): "Tito jedinci jsou škodné
a otravné blechy, které se zahnízdily
v ceském kožiše ... Proto musejí být
vymeteni. !(am, není naše starost.
Zmizet ale musí." Kebzuv clánek je
v historii SPR-RSCprelomový. Kebza
tím nastavil latku dalším autorum.

V den vydání tohoto císla Republi
ky nazval poslanec Sládek na shro
máždení v Ústí nad Labem, obstou
pen dvema skinheady, poslance Do
stála "poulicní smesí".

Holé lebky

Existuje reálné nebezpecí, že se
SPR-RSC spojí s urcitou frakcí skin
headu. Lze tak usuzovat už z toho,
jak se snaží bagatelizovat a politizo
vat brutální útoky holých lebek, kte
ré dokonce vydává za ochránce zá
konnosti. Obhájce poslance Vika ve
sporu Vik - Gjuric (44/1996) sice tvr
dí, že se holé lebky považují za od
purce SPR-RSC, jak si pak ovšem
vysvetlit napr. výrok Josefa Krejsy
(47/1996) "Na rozdíl od nich (míní
se demokratické strany) se skin ni
kdy nebratríckuje s cikány a nikdy
neprodá náš národ Nemecku"? Po
dobne se vyjadruje Ivo Ramb v Re
publice už v roce 1993: "Skin sice
muže lát doktoru Sládkovi, že je zra-

dil a neníjašista. Muže, pod vlivem
alkoholu, kricet i ,At žije Havel'. Ale
nikdy, nikdy by se žádný skin neza
stal cikánu! ..."

Hrozivá je snaha udelat ze skinu
jakési porádkové síly. Krejsa píše
(3/1996): "A policie at v jejich prípa
de sverí starost o porádek skinum."
Obdobne v císle 2/1995: "Cikáni se
po námi vyhraných volbách vyparí
jako rtut. !(omu to podepíše deset ski
nu, bude proveren dokonale a bez
administrativy." Již v roce 1990 v
Republice -zop- navrhuje: "Treba
zarazení skinheadu do porádkových
sil, kterí jsou jedine schopni se s nimi
(kriminálními živly) vyporádat, by
situaci vyrešilo."

Srovnejme s temito výroky projev
vudce SA E. R6hma z cervna 1933:
"Policie má potlacovat narušitele zá
kona. Vedlenich stojí SA a SS se svý
mi zvláštními úkoly jako tretí mocen
ský jaktor nového státu." Ve spojení
SPR-RSC s hnutím skinheads lze
oprávnene spatrovat nebezpecí pro
tento stát. Rasove motivovaný teror
se podobne jako v predválecném
Nemecku muže vyvinout v teror po
litický. SPR-RSC, i volne spojená
s holými lebkami, by tak mohla uží
vat násilí vuci svým oponentum,
aniž by se jí dala dokázat prímá zod
povednost.

Do Vltavy

Je na míste zmínit vztah SPR-RSC
k výkonné, zákonodárné a soudní
moci, k demokratickému zrízení.
Nacismus popíral parlamentní de
mokracii z principu. Toto SPR-RSC
neciní. elze ovšem vyloucit, že vol
by chápe Sládkova strana jako mož
ný taktický zpusob, jak se dostat
k moci, na druhé strane ovšem nevy
lucuje ani násilnou cestu - vzpomen
me verbálních útoku na parlament
a justici, vládu a preZidenta, jakož
i výzvy ke smetení ústavních institucí
do Vltavy.

SPR-RSC se sice na jedné strane
hlásí k soutežení politických stran
ve volbách (Republika 17/1996), na
druhou stranu její predseda zpo
chybnuje (Republika 25/1994, kniha
To, co mám na mysli, je svoboda)
ústavní in(;tituce, nebot se údajne
odvozují od "nelegitimního rozpadu
CSFR":" ...Vzhledem k tomu mají ob
cané svaté a nezadatelné právo talw
vou vládu svrhnout všemi prostred
ky ... Bylo by snadné i pochopitelné
a plne v souladu s Listinou lidských
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práva svobod domáhat se odstrane
ní nelegitimní moci všemi prostredky
vcetne násilí." Zde Sládek prímo od
kazuje na clánek 23 Listiny, který
dává "obcanum právo postavit se na
odpol' proti každému, kdo by odstra
noval demokratický rád lidských
práva základních svobod ... , jestliže
cinnost ústavních orgánu a úcinné
použití zákonných prostredku jsou
znemožneny." Takový stav však po
rozpadu federace nenastal. Naopak
výzva k násilí je v protikladu s clán
kem 5 Listiny, podle nehož je "poli
tický systém založen na (...) volné
souteži politických stran respektují
cích základní demokratické princi
pya odmítajících násilí jako prostre
dek k prosazování svých zájmu".
Mnohé výroky predstavitelu
SPR-RSC skýtají duvodné obavy, že
by SPR-RSC po získání moci, treba
legitimní cestou, nastolila nedemo
kratický režim. K tomu opet citát
z Republiky (2/96), opet od Josefa
Krejsy: "Nová ústava, nový právní
rád a príkladné potrestání soucas
ných celných predstavitelu ,spravedl
nosti', to bude náš první úkol po vy
hraných volbách." O prostredcích,
jež by Republikáni zvolili, svedcí ná
sledující Krejsova odpoved na ná
mitku, že Republikánská strana (Re
publika, 9.8. 1993) nemá k vládnutí
dostatek lidí: "Jak to, nemá lidi?Milá
paní, má prece me! A já mám doma
kulomet. Uvidíte, jak se mu lidi po
hrnou. Jen co ty volby vyhrajeme! Ze
všech stran, hlavne politických! Budu
je prijímat sám. Na strelnici v Koby
lisích. Verím, že !(laus, Havel, Uhde
,pujdou pred radami'. Abychje náho
dou neprehlédl. Tím pádem oddelí
me plevy od zrna a dál to bude
,brnkacka' ..." To nelze chápat jinak
než jako prihlášení se k fašistickým
metodám a tradicím (až do místopi
su), jako výzvu k neprípustné "zme
ne podstatných náležitostí demokra
tického právního státu" (Ústava,
cI. 9, odst. 2). ~

Již jen z uvedených citátu je zrej
mé, že pozastavení cinnosti strany ci
její rozpuštení podle zákona o sdru
žování v politických stranách a hnu
tích (zák. c. 424/1991 Sb., ve znení
novel), by bylo v prípade SPR-RSC
zcela oduvodnené (viz §4,13,14 cit.
zák.). Takové rozhodnutí muže na
návrh vlády, prípadne prezidenta
republiky vydat Nejvyšší soud. •

JAN FÁBRY

Autor dekuje za podnetnou diskusi
mgr. M. Mazelovi.
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a pod "nadekretovaným vyhnáním" vy
hnání Nemcu ze Sudet a Slezska. At se na

Versailleské dohody díváme jakkoli, tyto
dohody demokratických zemí se snažily
usporádat evropské pomery po válce, kte
rou rozpoutalo predevším emecko.
A podobne, at o vyhnání emcu z Cesko
slovenska a Polska soudíme cokoli, byl to

dusledek 2. s,vetové války, kterou rozpou
talo nacistické Nemecko. Soužití Cechu

a emcu v ceské koUine melo ruzné po
doby, nekdy bylo témer idylické, jindy až
jiskrilo. Nikdy však ceská politika nepri
šla s nápadem, že Nemce je tj"'ebavyhnat.
Teprve poté, co Nemci, sudetští stejne ja
ko ríšští, republiku zlikvidovali a rozpou
tali válku, objevil se požadavek na vyhná
ní emcu jako dusledek zkušenosti, že
spolu s nimi není možné vytvorit ve stred
ní Evrope stabilní a životaschopný stát.

Takové bylo poradí. Pokud nekdo zacne
vykládat, že na poradí nezáleží, udelá

z lidských a národních osudu takový pro
pletenec, že jej nebude možno nijak roz
plést, natož rozsoudit. Muže potom jako
Rudolf I-fiIf prohlašovat vyhnání Nemcu
za genocidu a bez uzardení ho stavet na
roven vyhlazování Židu, nebot to vše je
preci porušením lidských práv. Práve bez
urcení poradí a stanovení míry však není
možné rozumne žádat, aby bylo odsouze
no vyhnání Nemcu, ac je to akt z morál
ního hlediska nespravedlivý, protože za
ložený na principu kolektivní viny.

R. Hilfformuluje dva predpoklady smí
rení: ceská strana má uznat bezpráví od
sunu a sudetští Nemci se mají vzdát ná
roku na odškodnení, ovšem individuálne
a každý za sebe. Nevím ale, zda se smíre
ní muže zakládat na tom, že se jeden bude
kát a druhý velkoryse mávne rukou. Kát
se a být velkorysý totiž musí oba. Jedním
z predpokladu smírení proto je, aby si
Ceši uvedomili a dokázali prijmout odpo
vednost za utrpení nevinných, které od-

o sun postihl, nebot nemeril podle indivi
duální viny. Od sudetských Nemcu lze
zase ocekávat uznání toho, že práve oni
ucinili soužití ve spolecném státe dále
nemožným. Tato diskuse presahuje rá
mec politiky. Rozvíjet se muže jen v pod
mínkách vzájemé spolupráce, dobrého
sousedství a demokratických mravu. Po
kud takovému dialogu otevre Deklarace
cestu, nebyla marná.

CESKO·NEMECKÉ

VZTAHY

PRíTOMNOST

a rozbití Ceskoslovenska,

proc by k tomu potrebova
la uznání ceské viny za
vyhnání sudetských em
cu po válce? A kdyby ces-
ká vláda chtela dosáhnout

zrušení práv sudetských

Nemcu (zrejme práv na
odškodnení), proc by o tom jednala, když
tato práva na odškodnení neuznává a ni
kdy neuznávala a má pro svuj postoj opo
ru v mezinárodních smlouvách? Zrejme
lze spíše ríci, že cílem nemecké politiky
bylo také uznání ceské viny za odsun a cí
lem ceské politiky bylo také dosáhnout
smírení. Když toto secteme, ukáže se, že
bylo o cem jednat. Díky perspektive de
mokratického sjednocení Evropy by bylo
možné uzavrít jednu tragickou kapitolu
válecné historie v soužití Cechu a Nemcu.

Deklarace toto ocekávání nesplnila a zrej
me ani splnit nemohla.

Podle R. Hilfa byl nepoctivý mír, který
Deklarace prinesla, výsledkem nepoctivé
strategie na obou stranách. Spolková vlá
da byla nepoctivá v tom, že nejprve su
detské Nemce ubezpecovala o své podpo
re a nakonec je nechala na holickách.
Jednalo se ,,0 nás bez nás", stežuje si R.
Hilf. Neuznává snad spolkovou vládu za
vládu všech emcu, tedy i tech sudet

ských? Ceská strana byla nepoctivá proto,
že dokázala všechny podvést svým sé
mantickým trikem "vyhnání - vyhánení".

(R. Hilfzrejme predpokládá, že sémantic
ký rozdíl "vyhnání - vyhánení" se kryje
s rozdílem mezi uznáním a neuznáním

ceské viny za odsun. Hle, co u slovesa

dokáže rozdíl ve vidu.)
Na nápravu cekají "historicky jedno

stranné teze ceské strany, které nemecká
strana proste prejala", uvádí R. Hilf. Jistá
jeho predstava historické spravedlnosti

se dá odvodit z následující pasáže: "Toto
století bylo a ješte je vekem šílení národu
a národních státu, tedy i vekem násilné
homogenizace státu a národa. Jednou plí
živou nebo nucenou etnickou asimilací,

jindy náSilnou zmenou hranic a posléze
shury nadekretovaným vyhnáním. Na
poradí nezáleží, cíl zustává stejný ... Ten
to cin je zlocinem proti lidským a mezi
národním právum."

Toto století bylo vskutku šílené a valnou
cást jeho šílení lze pripsat na vrub nacio
nalismu. Byly rozpoutány dve války, mi
liony lidí trpely a umíraly. Byly násilne
meneny hranice, takže státy zanikaly, ov
šem i vznikaly. Jak ale muže R. Hilftvrdit,
že nezáleží na poradí? Rozšifrujeme-li
Hilfovu charakteristiku našeho století, lze
soudit, že pod "násilnou zmenou hranic"
se patrne skrývají Versailleské dohody po
1. svetové válce, prípadne posun hranic
Polska k Odre a ise po 2. svetové válce,

RudolfJ-lilfhned v podtitulu svého clánku
hovorí o zdánlivém míru mezi Bonnem

a Prahou. Dvojnásobne tak podtrhává
rozpaky, ne-li rozmrzelost, které v nem
cesko-nemecká deklarace vyvolává. Ani
si tolik nestežuje na zpusob projednávání
v ceském parlamentu. Vadí mu svým ob
sahem sama Deklarace, pro niž není
ochoten užít ani obligátní formuli o dob
rém základu pro spolupráci a budoucí
smírení.

Zdaleka není sám, kdo je nespokojen

s výsledkem politické iniciativy, jež se
mela stát symbolickým gestem spolecné
dobré vule Cechu a Nemcu. Rozpaky lze
najít i na ceské strane: vcetne pachuti,

která zustala po excesech republikánu
a nacionalistické demagogii komunistu,
vcetne údivu nad tím, jak Deklarace, kte
rá chtela napomoci smírení obou národu,

nakonec príkop mezi nimi málem ješte
prohloubila.

Rozpaky Rudolfa Hilfa se ovšem od tech
ceských v mnohém odlišují. R. Hilfse be
re za práva sudetských Nemcu, domnívá
se, že na ne nebyl brán náležitý ohled.
Svou nespokojenost staví proti "chvalo
zpevum", které pri projednávání Dekla
race zaznely ve Spolkovém snemu, kde ji
napríklad Antje Vollmerová oznacila za

umelecké dílo. U nás se žádné chvalozpe
vy nekonaly. Mluvilo se blavne o kom
promisu. Stoupenci Deklarace dokládali,
že je to kompromis vyvážený a jen odváž
livci naznacovali, že je to kompromis
dobrý. Odpurci si nebrali servítky, brojili
proti zrade národních zájmu a ti nejohni
vejší se pustili do boje rovnou jménem
umucených a padlých.

Souhlasím s R. Hilfem, že duvody odpo
ru k Deklaraci jsou na ceské a nemecké
strane protichudné. Jeho výklad této pro
tichudnosti však podle mého soudu žádné
mosty porozumení nestaví.

Hodne napovídá již Hilfova charakteris

tika cílu ceské a nemecké politiky. Ceši
podle nej spojovali s Deklarací cíle zištné:
práva sudetských Nemcu mela jednou
pro vždy zaniknout. Nemci cíle ušlechtilé:
vláda chtela uznat nemeckou vinu a uza

vrít mír se sousedem, lec ceská vina za
vyhnání sudetských Nemcu byla prekáž
kou. Kdybychom dali R. Hilfovi v tomto
za pravdu, museli bychom dojít k záveru,
že celé jednání o Deklaraci bylo zmatec
né. Kdyby bývala nemecká vláda chtela
uznat svou vinu na rozpoutání války

Deklarace a rozpaky Rudolfa Hilfa

5/199 7 N O V Á-
Ad: Deklarace
chtených inechtených
nedorozumení
(NP 5/97)
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bou první léta šedesátky. Také nemúže
me sloužit vlasti stejne, nýbrž každý ciní,
co nejlepšího dovede, jak mu to daL
Buh ... "

Když ctu uvedená Goethova slova,
vzpomenu si vždycky na akci organizo
vanou pražskou universitní knihovnou
na konci ctyricátých let v Liberci. Všech
ny nemecké knihovny nezmizely totiž do
sberu ci na podpal, jak se domnívá Vladi
mír Vondra ve zmíneném cLánku. V Li

berci byla vybudována studijní knihova
na nemecké literatury, která sice pozdeji
vyhorela, ale presto se z doby pokusu
o záchranu knih z opuštených nemec
kých domácností tak ci onak ledacos za

chovalo. Ríkalo se tehdy, že švýcarští
knihkupci odváželi plná nákladní auta
sebraných .spisu Goetlla a Schil1era
v cenných vazbách a se zlatou orízkou,
jaké vlastnila témer každá onacejší ne
mecká domácnost v sevel'Oceském po
hranicí. Z Klimovy knihy se ovšem ne
dozvíme, proc "ceští" Nemci po dlouhá
desetiletí vyznávali v ústraní svých do
mácností zdrženlivý postoj klasiku ne
mecké kultury k násilnému porobení
ostatních národu, avšak to jim nikterak
nebránilo, aby v rozhodující chvíli ne
hlasovali verejne pro totalitní všenemec
ký stál.

Klima dává lícením událostí pouhých

dvou let (1848 a 1849) nahlédnout do si
tuace, kdy vše bylo ješte ve zrodu, kdy
nejlepší Ceši i emci meli stejný ideál 
osvobození obcana od tyranie absolutis
tické moci. Jenže Ceši trvali na vizi samo

statného ceského státu v historických
hranicích a Nemci na vizi Velkého Ne

mecka, zahrnujícího všechna území osíd
lená Nemci. Tyto dve vize se nedaly dost
dobre naplnit., aniž by se jeden z obou
národu nestal menšinou na pude druhé
ho. Historikové se už však asi nikdy ne

dovedí, zda se na vizích politiku a novi
náru podílel i prostý obyvatel ceských ze
mí, at už Cech ci Nemec. Ten byl vázán
k rodné hroude a k jazyku, který se v det
ství naucil a kterým jedine dovedl vyjád
rit své predstavy o živote a svete.

Jestliže srovnáme rok 1848 se situací

na konci tisíciletí, patrne nás ponekud
zamrazí pri úvaze o výsledcích stopade
sátiletého prosazování zmínených vizí
politických stran a jejich vudcú. Ceští

emci se nakonec stali obcany velkého
emecka za cenu nedobrovolného

opuštení "rodné hroudy" a Ceši genera
ce po generaci prožívali nové a nové
nástrahy stredoevropské' politiky evrop
ských velmocí. Je dobré si uvedomit,
z jakých ideálu a nadejí dnešní situace
Cechu i ceských Nemcu vzešla - a k to
mu je Klímova kniha "jako udelaná".
PAVLA HORSKÁ

Ctenár" clánku Rudolfa Hilfa nebo pilného
výctu kladných stránek staleté cesko-ne
mecké koexistence od Vladimíra Vondry
by si možná mel precíst také nedávné
nové vydání knihy Arnošta Klímy "Ceši a

Nemci v revoluci 1848-1849", napsané
v osmdesátých letech. Ackoli oba autoro
vi rodice zahynuli v Osvetimi, popisuje
Klíma kUcové období rozchodu nemecké

a ceské politiky velmi objektivne a vecne.
Zevrubnou analýzou dobových novino
vých clánku, sjezdových protokolú spol
kú, policejních hlášení, politických úvah
rozmotává složité predivo vztahú, pouta
jící "ceské" emce k myšlence Velkého

emecka, rakouské radikály k ideji revo
luce a ceské liberály k ochranné hradbe
historického ceského státu.

Otázky, k~eré si Klíma klade, jsou po
odborné stránce korektní a zobrazují teh
dejší problematiku cesko-nemeckých
vztahu v úctyhodné šíri. Domnívám se, že
publicistice o Ceších a Nemcích v ces
kých zemích by jen prospelo, kdyby si
více všímala práce profesionálních histo
riku, kterí ctí požadavek objektivity, vlast
ní jejich remeslu. Historikové dobre vedí,
jak omezená je možnost proniknout do
vedomí a zpusobu myšlení aktéru dáv
ných dejú. To, co hist,erik 19. století muže
svým ctenárum predložit., vyvozuje zase
jen z tehdejších politických akcí, výplodu
novinárské fantazie a úredních hlášení

ruzných dávno zaniklých institucí.
Verný Goetbuv obdivovatel Ackermann

se v roce 1830, tedy 16 let po napoleon
ském vpádu do Nemecka, zeptal svého
Mistra, proc se ve "velké dobe emecka",
kdy se v protifrancouzském boji objevila
myšlenka sjednocení, nechopil zbraní ne
bo nezasáhl aspon jako básník. Od Goe
tha se dockal následující odpovedi:
"Nechme toho, múj milý! Je to absurdní
svet., který neví co chce, a který se musí
nechat mluvit a delat., co chce. Jak bych

se mohl chopit zbraní bez
nenávisti! A jak bych byl
mohl nenávidet bez mlá

dí! Kdyby me byla ona

událost zastihla jako dva
cetiletého mladíka, jiste
bych nebyl býval posled
ní: zastihla me však jako
cloveka, který mel za se-

Ceši a Nemci podle Klímy

Ad: Deklarace
chtených inechtených
nedorozumení
(NP 5/97)
Ad: Hlas z Bojské
poušte (NP 5/97)

-

CESKO·NEMECKÉ

VZTAHY

Nerealismus Rudolfa Hilfa

Prinejmenším dve predstavy Rudolfa Hil
fa považuji za zarážející. Za prvé je to ná
zor, že na poradí násilných aktu nezáleží.

. Zadruhé mínení, že svých nároku se mo
hou zríci pouze sudetští emci sami, a to
tak, ža každý sám za sebe a za majetek,
který jim patÍ'Í.

Jedním ze základních principu sveta je
kauzalita. ekteré skutecnosti jsou nevy
hnutelným následkem urcité príciny, jiné
následkem v té ci oné míre pravdepodob
ným. Vysídlení sudetských emcu patrí
jiste do druhé z obou kategorií. Nadvláda
a zvule ovšem vždy a všude vyvolávají
touhu po odplate. Nemci také nebyli samo
zrejme vysídleni jen z Ceskoslovenska.

RudoLf lLilf, tak jako i další zastánci sude
tonemeckých zájmu, úplne prechází kon
text, ve kterém jedine mužeme konkrétní
jednání zodpovedne historicky posuzovat

Hilfova predstava, že o svých nárocích
mohou rozhodnout jen ti, kterí mají na
jejich uplatnení zájem, je absurdní. Podle

Karla Capka jsou naše požadavky vždy
"spravedlivé". emci vysídlení z cesko
slovenského pohranicí si ve své drtivé
vetšine myslí, že nic zlého neudelali, po
dobne jako treba naši. komunisté. Naopak
zásadní kritika vysídlení ze strany CR za
znela z tcch nejpovolanejších úst hned po
pádu komunismu. Je pravda, že zaskocila
mnoho Cechú, ale také emecko. Tvrdé

hodnocení ceskoslovenské poválecné po
litiky je také soucástí cesko-nemecké de
klarace. Myslím, že i prijmout satisfakci
je treba umel. Cekání dalších a dalších
vstrícných krokú muže vycházet z potre
by další dávky zadostiucinení. Ale zad os

tiucinení prece nelze brát jako drogu.
Vysídlení a konfiskace majetku tech su

detských emcú, kterí se dopustili zloci
nú, byly nestandardním a nekdy i mír
ným trestem. TentýŽ osud tech, kterí byli
možná zaslepení, ale trestných cinú se
nedopustili (a takových byla jiste vetši
na), byl tvrdý a nespravedlivý. Šlo však
o rešení, které bylo ve své dobe považo
váno v principu za prípustné, nebylo oje
dinelé a nepotkalo v tomto století jen
Nemce. Rekové, kterí žili odedávna v Ma
lé Asii, se do své domoviný také nevrátí a

na aktérech špatné recké politiky se rov
než niceho nedomohou.

Ivo HORAK
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MALÝ heslár
edricha Loewensteina

Radikální rešení. "Vytrhat zlo i s koreny" muže
znamenat, že s prostorem dosavadní zkušenos
ti ztratíme i merítka normálnosti. Zlo nekdy

bývá relativní a banální. Místo abychom býka popadli
za rohy, doporucoval Milan Šimecka pockat, až z neho
vyleze vul.

1ft.áj. Vyhnání z ráje pocitujeme jako katastrofu,

; takže S.J. Lec zalitoval, že se do nej vstupujeme
: až po smrti. Názory na vyhnání se ruzní. Dávno
: pred Kantem, již za sv. Ambrože, objevili cír-

kevní otcové plodnost odchodu z ráje ("felix culpa"):
jsme tak nuceni rozvíjet své schopnosti.j lova matou, kdežto hudba spojuje. Zvlášte psané

slovo má sílu oddelit se od emocionální pospoli
tosti, texty se emacipují od kontextu (Flusser).
Píšící excentrik se naopak marne domáhá centra,

ve slovech však nenajde ztracený domov, stejne jako
neutiší své strachy, nevylécí svá traumata, nenapraví
zpackaný život. O co jsou symbolické znaky, obrazy a
tóny, silnejší!

Smrt vyžaduje kanalizaci strachu, rituální utiše

ní. Když se na pocátku 18. století zacla uvolno
vat zakotvenost životních rytmu v církevních
obradech, byla smrt postupne individualizová

na, což cloveka vydalo citovým zmatkum. 20. století si
pomohlo vytesnováním smrti jako cehosi neslušného
v našem štastném, zabezpeceném, medikalizovaném
svete. Smrt patrí za zdi nemocnic a do péce specialistu,
zotrocujících aparatur. Jak jí vrátit dustojnost?

~ latistika nedochází k normám, nýbrž jen k pru
meru. Na to se zapomíná, když na jejím základe
vyslovujeme hodnotící soudy - pokud jde o du

ševní zdraví, extremismus nebo treba trest smrti.
tranickosl. Staroveký zákonodárce Solón
narídil prísne potrestat muže, který se v do
be obcanských sporu nepripojí k jedné ze
stran. Je vymožeností novodobého libera
lismu, že máme jen právo, nikoli povinnost
zúcastnit se na politickém dení.
vet/podsvetí. Tenká stena mezi nimi se za
našich casu nekdy úplne ztrácí (LB.Singer).

~ voboda. Není každý svobodný, kdo se posmívá

svým okovum (Lessing), poprípade kdo pro
••~ koukl fráze vládnoucího režimu. Duverne zná

mé okovy jsou pohodlnejší než rizika svobody,
kterou si lidé ostatne pletou se zvulí.

Ji abu. Skutecná tabu se nemusí zduvodno

vat. Dnes se však jejich doména scvrkla 
zvlášte u sexu. Anarchická vláda slasti
zbavená sverací kazajky všech norem je
pritom vykonávána spíše zkomercializo
vanými atrapami. ová tabu se hlásí v po-

dobe studu za ekonomickou ménecennost ci imobilitu,

t chápanou jako svého druhu impotence. Moderní

spolecnost myslí "bez zábradlí" (H.Arendtová).
Porušování tabu nemá už v sobe rozvratnou ener
gii. .
riumf omezuje naši schopnost se z událostí ucit

ALMA MATER

Neni l1'eba opakovat, že univerzita
predstavuje v dnešním svete podstat
ný archaismus; v tom spocivá jeji ce
na ijeji problematicnost. Spolu s apa
rátem katolické cirkve, z nehož se
ostatné vyvinula, predstavuji dva za
konzervované ostruvky stredoveké
struktury (minéno nikoli pejorativné)
a v jistém ohledu i mentality. Kombi
nace skupinového ducha s paternalis
mem v dobrém i špatném umožnuje
obéma institucim zachovat za stálého
"protékáni" nových lidi takovou kon
tinuitu v case, nad niž i sekvoje závi
stivé blednou. O požehnané archaic
nosti lze psát dlouze, zminím však jen
dva prvky, které sahají dokonce pod

statne dále do minulpsti než kre.stanská tradice:navazuj{ na rímsko-etrus
ká a posléze maloasijská knežská /w
legia.

Prvnim je drženi prednášek, a to i v
zemich, kde lze skripta ci texty bez
obtiži produkovat na digitálních mé
dítch. Tato metoda, korenici v do
bách pred vynálezem knihtisku, slou
žila k širení málo dostupných. textu
verejným predcitánim (lectio, Vorle
sung, citat lekciju) a dnes by se reklo,
že je nadbytecnejši než rucne palicko
vané krajky. Presto preživá, nebot na
posluchace prednášky precházi i cosi
nonverbálniho. Archaická doba chá
pala moudrost jako cosi, co se širí
sdilenim po koncentracnim spádu,
reknéme jako teplo, a ne jako pouco
váni. Už prebývání v blizkosti moud
rých bylo vždy obohacující, i když
treba práve vecereli.

DruhÝ, ješte archaictejší moment
nastává pri promocich. NemysUmzde
slib adeptuv, že nebude použivat zis
kaných dovednosti pro mrzký zisk a
pro marnou slávu - to se dejev jazyce
všeobecné nesrozumitelném a jaksi
mimovolné. Jde mi o závérecný akt.
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Pri ném akademictí hodnostári
procházejí kolem nove "stvore
ných" doktoru (užívá se sloveso
creo) ci magistru a všem jim po
dávaji ruku a ústne gratulují.
Záver obradu by se mohl. zdát
absurdni a nadbytecný, pokud
bychom neznali starší tradic} 
zasvecovatel musel na adepta
vložit ruku a dýchnout na nej
svého "ducha", aby na nove za
sveceného, absolvovavšího již
všechna predchozí poucování
a zkoušky, prešla "sila". Ruka se
dnes sice vkládá misto na hlavu
do zasvécencovy ruky a nedýchá
se na nej bez slov, ale s málo
obsažnou žehnacíjloskulí, smysl
rituálu však zustává stejný.
1vkládáni ruky na mocný jetiš,
univerzitni insignii, odkazuje
kamsi do dávnoveku. Pozdni ne
olit neni mrtev, jen spi.

STANISLA VKOMÁREK
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Milý príteli,
píši Ti z Ostravy, z mesta, o kterém kdysi dávno Jan Kacer

prohlásil, že je jako nemoc s trvalými následky - i když se
z ní vylécíš, cosi v Tobe navždy zustane. Já tady žiju ctvrtou
desítku let. Možná jsem také onemocnel Ostravou, je-li neco
takového vubec možné a muže-li clovék mít nemoc rád.

Dve ste let kamenouhelného hornictví na Ostravsku pozna
menalo toto místo zásadne a osudové. Pred pár lety to bylo
nechvalne známé ocelové srdce socialistické republiky, misto
predurcené k práci a spánku, spíše masová noclehárna, sje
dinou vysokou školou, která vychovávala bánské inženýry.
Vlastne ješte jedna tady byla - pedagogickáfakulta, na které
studovaly prevážne dívky, to aby mladí "banari" meli možnost
najít svéživotní družky. Proto setaké porádaly spolecné tanec
ní kurzy pro studenty techto dvou škol. Dovolím si tvrdit, že
Ostrava drží svetový primát, pokud jde o pocet zde oddaných
manželských páru složených z ucitelky a bánského inženýra.
Dnes je konec navyklému zpusobu života a obživy vetšiny

Ostravanu. V Ostrave se neteží. Doly jsou zasypány, uzavre
ny, likvidovány. Zustalo jen generální reditelství Ostravsko
karvinských dolu, ale všechny jeho doly jsou už jen v prileh
lých mestech Karviné, Orlové a Frýdku-Místku.
Z více jak sta tisíc horníku odešlo behem ctyr let v rámci

útlumu težby témer sedmdesát tisíc lidí do jiných profesí a
predcasných duchodu. Prognostici prorokující sociální boure
se zmýlili, nic takového se tu nekonalo. Ted ceká Ostravu
další útlum, tentokrát hutní cinnosti, a obavy jsou tu zase.
Situace je však o neco horší, trh práce je nasycen a pocty
nezamestnaných stoupají. A mnozí z nich vzpomínají na
socialismus sesteskem, protože byli zvyklí na jistoty, poplatni
porekadlu radeji smrádecek, ale teplícko.

Tady na Ostravsku vzhledem k ostatním cástem Ceské re
publiky žije a pracuje nejvíc Slováku - jak místních staro
usedlíku, tak soucasných gastarbeitru, kteri dojíždejí do prá
ce do místních velkých podniku autobusy z okolí Cadce
a Žiliny. I další národnosti poznamenaly zpusob života a do
konce i místní nárecí. Ríká se mu "ponašimu", a težko mu
porozumí Cech, Slovák, Polák, Nemec i Rom - ale všichni
tam najdou slova svého vlastního jazyka. Tak treba "pudél
ko" není malý pudl, ale malá drevená nádoba, "cetyna" není
žena cetníkova, ale smr/wvé chvojí, "babut" není babicka, je
to vepr, a mohl bych citovat ješte hodne dlouho. Donedávna
museli ucitelé prvních tríd znát alespon trochu místní nárecí,
jinak se s detmi nedomluvili.

Když ).semu tech škol, máme tady jednu zvláštnost: soukro
mou materskou a základní školu Premysla Pittera, pojmeno
vanou po velkém sociálním pedagogovi. Vede ji reditelka
Helena Balabánová, žena, která miluje romské deti. Veškole
uci spolu s pedagogy i nekterí romštl rodice prvnácku jako
asistenti. TEm se odbourává jazyková i psychická bariéra:
navíc škola odpoledne funguje i jako poradna pro rodice,
zrizuje komunitni centrum a velmi silne promlouvá vším, co
nabizi, do lešeni tzv. romské otázky.
Jak je tato vec v Ostrave žhavá, dokládá prihoda z jednáni

rady jednoho mestského obvodu: tesne pred schválenim ná
vrhu založení materské školky sezamerenim zejména na deti
romských rodicu chytili v šatne, kde meli radní uloženy své
svršky, zlodeje. Byl to Rom. A návrh na zlizení školky ná
sledne pri hlasováni neprošel. Argumenty odpurcu byly vy
slovene rasistické. A v mém meste pritom žije více než tricet
tisíc Romu, pricemž nekterí nemají ani obcanský prukaz.
Narodili se kdesi ve svete a porod vubec nebyl úredne regist
rován. Mezi jejich detmi rapidne stoupá pocet drogove závis
lých. Jestli neco vnímám jako skutecnou hrozbu, tak je práve
toto, ne útlum hutnictvi.

Ostrava
Vedle hrozeb jsou tu ovšem také nadeje. A ne práve malé.

Ostrava obdržela v ratingu mest oznacení AA, což ji radí po
bok Praze nebo napr. Hongkongu. Svetoví investori to samo
zrejme zaznamenali a na veletrhu mest letos v Nice byl
o pozemky mesta veliký zájem. V samotném centru mesta je
veliká prázdná stavebni plocha po bývalé koksovne a po
delwnlaminaci od š/wdlivin to bude zrejme jeden z nejlukra
tivnejších pozemku vubec.

Divadla jsou tady ctyri a každé má vehlas. Národni divadlo
moravskoslezské je ctyrsouborové, nabízí cinohru, operu,
operetu i balet a sólistka opery, sopranistka Eva Drízgová,
je operni Thálií Ceskérepubliky pro rok 1997. Divadlo loutek
jezdi po celé Evrope, I(omorní scéna Aréna s hostujíci reži
sérkou Oxanou Meleškinovou slaví úspechy s inscenací Viš
nového sadu, Divadlo Petra Bezruce bylo sice donedávna
existencne ohroženo, ale podarilo seje zachránit a dál bude
osobitou scénou zamerenou zejména na mladého diváka.
Janáckovafilharmonie Ostrava už mohla mU zaruceno své
vlastní stálé sidlo (o které bojuje vice než šedesát let), sám
premiér Václav Klaus uznal oprávnenost tohoto požadavku
v dopise Nadaci Bystrouška, kterou založili práve prátelé
filharmonie, zdálo se, že stavet se bude za financního prí
spevku státu ješte letos, nakonec z dotace sešlo a stavba se
zase odkládá. Dou,fám jen, že ne na pfištlch šedesát let.

V Ostrave byla založena univerzita s pfirodovedeckou afi
losofickoufakultou. Vysoká škola bánská si pNdala kejménu
ješte oznacení Technická univerzita a nabízi vedle studii
tradicních bátíských a hutních oboru i studium nafakultách
elektroniky a informatiky ci ekologického strojírenství.

Když po Nádražní tlide, jedné z hlavních tepen mesta, jde
návštévnik, který se vrací po vice jak peti letech, nepoznává
domy s novýmlfasádami, obdivuje nespocet malých krámku
i velkých nových obchodu. Samotné centrum mesta je dnes
preplneno budovami bank, všude plno nových restauraci,
obchod a služby kvetou. A co ho prekvapi nejvíce, je cistota
vzduchu. Zdaleka ne ideální, ale ve srovnání s tlm, co se tu
dýchalo pred nekolika lety, pohádka.

Ostrava se stala metropolí díky kamennému uhlí. Uhlí
z Ostravy odešlo, metropole zustala. Jejako dUe, které se uci
chodit a pridržuje se toho, co mu jiní postavili do cesty. Obcas
se v chuzi musí i vyhýbat nekterým prekážkám, na jejichž
prekonáni nemá dost sil. Ale sily rostou. I

Srdecne zdravi

Ladislav Vrchovský
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Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce

• 25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem

• všic~ni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

• kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby

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

Asistent na Yale School of Medicine

odborné diplomy získané v USA

Tel. 22 075 120, fax 26 68 25
Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.

pondelí - pátek

Možnost vyšetrení

bez predem sjednaných schuzek

V mimorádne urgentních prípadech

po pracovních hodinách volejte:

- 0600111, operátor 140533

U Knihomola Bookshop
79 Manesova, Prague 2

Tel. 6277767

Art Roth Torst History MIT Film
Souckova Music Szymborska Yale

Psychology Kundera Judaica Borges
Literature Weston Penguin Poetry

French Topol Adorno Random House
Hynek Bliot Czech Music Children's

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

Sunday 10-20

Metro & Tram stops Jiriho z Podebrad
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ženku. Platbu lze provést i bankovním prevo
dem, bankovní spojení: Cs. obchod ni banka,
C.Ú. 8010-0100504545/0500, variabilní symbol:
rodné císlo, konstanlJlí symbol 0558 (Tento
zp sob platby uvádejte vždy na objednacím
lístku). Mimo CR platte šekem, poprípade kre
ditní kartou VISA nebo MASTERCARO. V CR:
150 Kcl6 mesícu, 249 Kc/rok, 55 Kc/minulé cís
lo. V SR: 190 SK/6 mesícu, 520 Sk/rok,
40 Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 15 USO/6
mesícu, 25 SOIr'ok,4 USD/min.císlo. Ve Spo
jených státech, Kanade a ostatních zemich (le
tecky): 1(5.00 USO/6 mesícu, 29.00 USD/rok,
4 USO/min.císlo.

Vychází za podpory: Ph are, MK CR, FUND FOR
CENTRAL AND EAST EUROPEAN BOOK PRO
JECTS, Amsterdam; adace PRO HELVETIA,
AGROBANKA a.s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spo
lecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jaz~kových mutací
1 strana...... 22 500 Kc 1/8 strany 4 000 Kc
1/2 strana 12600 Kc 1/16 slJ·any 2 500 Kc
1/4 slJ·any 7100 Kc 1/52 strany l 400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana...... 12900 Kc 1/8 strany 2500 Kc
1/2 strany 7400 Kc 1/16 strany l 400 Kc
1/4 strany 4500 Kc 1/52 strany 800 Kc
Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky dle do
hody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Uvedené ceny jsou ycetne OPl!.. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5 %
dvakrát 10 %
tri krát 15 %
ctyrikrát 20 0/.
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové císlo vychá
zí vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlele na: Nová Prítomnost,

árodní 11, 11000 Praha 1,
tel. 22 075 600, 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!





MAJA HADERLAPOVÁ

Trikrát z Bájenek

do knihy svážu všechny zbývající zvukové skici o sobe. jak cíhají
na lásku, jaké to jsou nacincané stesky a omylu propadlé šplouchání slov.

at jiný místo mne vyrkne tuto smrt, kterou žiju, promenující se
v jazyku žongléru, lec nežne, pronikave, jako kalné svetlo.

nepotkávám ji v maskách a vráskách tela, darí se jí ve více a více
neviditelných stopách vzpoury, v odrazech na vode, v uvážlivém pohrávání se zenitem.

odjakživa jsou už urceni první a poslední. ale co to poví o zhuštenosti
hodin pod deskou knihy, o té, jež pozná jedinou nemoc a krk mi nastaví.

*

co jsem na svém, hýrím vtipnou kaší a fantazíruju o prízni.
dedím. prištíplou rukou dosud nepohnu, usychá potvora a

je cítit trpkým kiksem. rovnež se mi nevydarí skok do evropy.
pod mramorem prorustá židovská krev do stanu. tam se karlovi povesím

na rameno, aby neco rekl, a vykládá mi, od ceho hynou pštrosi. patrne
uspela transplantace freuda a už pozavírali hrstku

obcanu do místností, kde se ucí technice zástrcek. v noci v parku
zpozoruju savanu a vcerejšek vyzvání ve veži bum, bum.

*

ve mne se košatí žlutý, jedovatý patvor, jemuž je cizí vzdát se,
rozložit. jakoby nic, s oplzlým, krotkým pohybem rozhaluje všechny

místnosti a vyhání z nich horkost a extázi rozeznávání.
nemohu prece cekat, že si zvyknu na nej i na vlastnosti ženy,

na manévry, na sen o vybranosti a trpelivosti. neuplyne rok, a její
mlcení ztrácí svou sdelnost, nepretvaruje se, hruza z neprátel

je libovolná z opakování. nemohu tam do jícnu stísnenosti
a pohlaví, jenže kam se vrtnu, zas nový hejsek rozprádá síte.

Maja Haderlapová (1961), rakouská (a) slovinská básnírka.
Preložil František Benhart




