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1.5. V Britských parlamentních
volbách
dosáhla 11istorického vítezství labouristická strana. Pod vedením Tonyho Blaira
získala 419 z 659 kresel v Dolní snemovne
a po 18 letech se vrací do vlády. Konzervativci se museli spokojit s pouhými 165
kresly .•
Reditel IPB Jii"í Tesar a jeho
námestek Libor Procházka, obvinení ze
závažných Ilospodárskýcll trestných cinu,
byli vzati do vazby.
2.5. Ministr zdravotnictví Jan Stránský
odmítl livally o svém odchodu z funkce.
5.5. Tony Blair jmenoval novou vládu.
Ministrem zahranicí se stal Robin Cook,
ministrem pro evropské záležitosti predseda Britisll Petroleum David Simon .•
Rok po zásahu v rockovém klubu Propast
policie tvrde zasáhla proti demonslJ'aci
konané k výrocí této události pred budovou ministerstva vnitra. Pri zásahu byl
surove zbit fotograf CTK Tomáš Železný.
4.5. Václav Havel nedovede pochopit,
proc
emecko nemohlo nebo nechtelo
pristoupit na princip individuálního odškodnení ceských obetí nacismu.
5.5. Ceny jízdného na železnici se maj í od
záN zvýšit zhruba 060 %. V ODA vznikla pravicová frakce vedená predsedou
poslaneckéllo klubu Ivanem Maškem.
6.5. Nedávno jmenovaný
olomoucký
vrcllní státní zástupce Jaroslav Koutný
byl usvedcen z toho, že se v léte '1989
licaSlJlil POStihli OdPllT'CUkomunistického režimu.
7.5. Mezinárodní soudní tribunál v Haagu
shledal bosenského Srba Dušana Tadice
vinným ze zlocinll proti lidskosti.
8.5. Do stagnující letecké firmy Aero Vodochody vstoupí americtí giganli Boeing
a Mc Donnel Douglas,
9.5. Vrchní stálJ1í zástupce Jaroslav I(outný odstoupil z funkce.
10.5. Zemetresení v severním iránu srovnalo se zemí 80 vesnic a usmrtilo nekolik
tisíc lidí.
11.5. Evropská komise pohrozila odvetn)'mi opatreními vuci dovozním depozitum, které poškozují evropský vývoz do
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12.5. Podle lidaju CSÚ zaznamenalo ceské hospodárství za první ti"imesíce letošního roku nulový rúst.
Ministr vnilJ'a
Jan Ruml vyzval k odslJ'anení vepr'ína
z pietního místa bývalého koncentracního tábora pro Homy v Letech u Písku.
15.5. Soucásti pi"ipravované novely trestního zákona se má stát i nová skutková
podstata - nazvaná "neverná správa" postihující tunelovaní bank a fondu.
14.5. Po složitých jednáních došlo k dohode mezi I,uskou federací a lATO o rozšírení Aliance a vzájemných vztazích.
Podle prúzkumu IVVM klesly volební preference ODS na pouhých 18 %, zatímco
pro CSSD by hlasovalo 25 % volic(].
15.5. NATO i Husko si vzájemnou dohodu
vykládají po svém, zejména pokud jde

o ruské právo veta .• Prúzkum STEM
potvrdil dramatický
pokles preferencí
ODS.
16.5. MinislJ' Dlouhý vyzval vládu k demisi, pozdeji svúj návrll stáhl. • CNB
intervenovala na posílení klesaj ícího kursu koruny .• Albánský prezident Sali Berisha rozpustil parlament a vyhlásil na
konec cervna predcasné volby.
17.5. Prezident Havel kritizoval vládu za
to, že "improvizuje od stredy ke strede".
18.5. Na každorocním sudetonemeckém
snemu dominovalo zklamání a odsouzení cesko-nemecké deklarace.
19.5. V lisilí o záchranu koruny zvýšila
CNB na dvojnásobek tzv. referencní sazbu, od níž se odvozují liroky z vkladu
a liveru.
20.5. Povstalecká vojska Laurenta Kabily
prevzala kontrolu nad zairskou metropolí
Kinshasou a vyhlásila Demokratickou republiku Kongo. Dosavadní zairský prezident Mobutu Sese Seko uprchl pred povstalci do Toga.
21.5. Jirí Tesar a Libor Procházka byli
propušteni z vazby .• ODS ohlásila sVllj
úmysl vymenit nekolik ministrll.
22.5. CNB mohutne nakupovala korunu,
aby zabránila jejímu dalšímu pádu.
Po
nejednoznacném
verdiktu slovenského
listavn ího soudu se minislJ' vnilJ'a Gustáv
J( rajci rozhodl den pred konáním referenda distribuovat hlasovací lístky pouze se
tremi otázkami o lATO, a znemožnil tak
obcanúm hlasovat o prímé volbe prezidenta. Opozice obvinila Krajciho z trestného cinu maf'ení výkonu referenda a
vyzvala obcany k neúcasti.
Prezident
JeJcin odvolal z funkce minislJ'a obrany
Igora Rodionova a nácelníka generálního
štábu Viktora Samsonova.
25.5. KDU-CSL vyjádrila ochotu prevzít
resort zdravolJ1ictví a na oplátku nabídla
ODS místo ministra kultury.
24.5. Naprostým fiaskem skoncilo na Slovensku referendum, pri nemž desítky starostú slovenských mest odmítly distribuovat neplalJ1é hlasovací lístky. Refel'enda
se nakonec zlicaslJ1ilo méne než deset
procent volicll.. ODS oznámila, že z vlády odejde ministr financí Ivan Kocárník
a ministr vnilJ'a Jan Rum!. Ve funkcích je
nahradí ekonomický poradce premiéra
Jirí Weigl a pf'edseda parlamentního výboru pro obranu a bezpecnost Petr Necas.
Vládu opusti i ministr prúmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý,
Prezident Havel
hovorilo možné demisi vlády.
25.5. Podle prvních reakcí zahranicních
pozorovatelll bude mít zmar'ené referendum devastující vliv na mezinárodní postavení Slovenska.
V prvním kole francouzských parlamentních
voleb získaly
levicové síly dohromady 40,8 % hlasú,
zatímco pravicová koalice 36 %. ExlJ'émne pravicová
Národní fronta získala
15,3 % hlasú.
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Paradoxy a naše skrytá moc
Pokud jde o evropskou integraci, stává se rok 1997 rokem paradoxu. Zatimco NATO a Evropská unie
uvažují o clenství urcitých státu, tyto státy nadále procházejí politicko-ekonomickými zmenami, které
mohou jejich prípadné clenství ješte silne ovlivnit Po nedávném podpisu smlouvy s Ruskem se NATO dál
pripravuje formálne nabídnout clenství dalším státum, zatlmco Rusové dál prohlašují, že bez jejich
souhlasu se nemuže NATO rozširovaL a Slovensku, v zemi, která nemá nejmenší šanci se v dohledné
dobe stát clenem ATO, se dokonce pokusili o referendum. Evropská unie zápasí s vlastni identitou,
formovanou patnácti zemepti s patnácti názory, pricemž témer každá by si chtela vybojovat urcité výjimky.
Paradoxy nechybejí ani v Ceské republice. Zeme, kterou západ casto umistuje mezi uchazeci na "prvním
míste", se najednou stala zemí s paralyzovanou vládou, kde ministri hovorí nejen o své rezignaci, ale
i o odstoupení celé vlády. Jaká kriteria tedy používají západní zeme, když nás zvou do svých klubu? Patrí
mezi ne stabilita vládní politiky? Domnívá se západ, že koreny naší demokracie jsou tak silné, že prežijí soucasnou p'olitickou
a ekonomickou krizi? To je tedy pocta.
Soucasná nefunkcnost naší vlády by mohla mit predevším jeden vážný dusledek - zánik toho, cemu se v anglictine ríká
"due process", což znamená, že když udelám A, stane se B, at už se mi to B lIbí nebo ne. Když zavolám policii - prijdou. Když
kradu, s urcitou pravdepodobnosti budu potrestán. Když dám žalobu, dožiji se soudního rozhodnuti. V Ceské republice to
"B", tj. predpokládané dusledky, casto chybí. Podmínky financování a ceny samé kolísají ze dne na den, at je to príplatek za
lék v lékárne, nájemné anebo cástka na taxametru za jednu a tu stejnou trasu. Podnikáni, podání žádosti o úver, proplacení
smenky a další konání se dostává na úroven pomeru na banánovém ostrove, kde výsledek je naprosto závislý na osobní
známosti ci vlivných kontaktech.
aše napeti nesouvisí tak moc s tlm, že každý den opet zjištujeme, že veci nefungují tak, jak by mely - preci nedávno bylo
ješte mnohem hur. e, naše napeti vychází z toho, co cítlme uvnitr, ne z toho, co vidíme kolem nás. Tentokrát totiž nemužeme
vinit ani cizince, ani bolševiky, ani císare pána Úlevu nenajdeme ani prí tradicní ceste na chatu. Stojíme sami pred zrcadlem.
Musíme nejen se na sebe porádne podívat, ale sebrat jako Alenka veškerou odvahu a vkrocit do zrcadla.
Zatimco soucasná situace, kdy porád chybí mnoho zákonu, brzdí naše jednání a odkazuje mnoho projektu do neurcita,
nabízí se tu urcitá možnost, jak se pomocí drobné novely oprít o obcanský zákoník. Jde o následující: v prípade, že se dve
strany ocitnou v situaci, která není upravena zákonem, ale dohodnou se na spolecném rešení a toto rešení není v kontliktu
s jinými zákony, stává se jejich dohoda právne platnou. Tento druh dohody je možný už dnes; duveru v ne by posílilo toto
doplnení: i v prípade, že nekdy v budoucnosti bude predmet dohody upravovat nejaká právní norma, která vyplni dosavadní
mezeru v zákone, veškeré dosavadni smlouvy zustávají platné a nemohou být zmeneny bez souhlasu obou stran.
Kdybychom tyto rozumné zásady vyclenili do samostatného zákona, pak by takový zákon

-

o vzájemne prospešné dohode prinesl okamžité ulehcení celému soudního systému. Rozjela
by se rada pozastavených projektu. A co by bylo nejduležitejší, lidi by poznali, že mohou zacít
novou
odvahu
s naší obcanskou
pravomocí.a pri
A naobnoveném
tom práve dnes
vše
závisí. postup
jednat
sami,
žespojenou
mohou
rozhodovat
o svých
o právní
sami sobe
pomoci.
Byl by
to možná jen
malývecech,
krok, ale krok,
pri kterém zájmu
by každý
z nás poznal

éasy se mení, témata zustávají. Otázky
se vracejí a zjištení, ze naši bližní pred
petašedesáti lety meli podobné starosti,
aspon trochu poteší Vedomí minulosti
dodá klidu, klid umožnuje nadhled, a ten
vrací dnešním malicherným tahanicím
našich politiku jejich skutecn~ merítko.
Omezit verejné výdaje, nebo zvýšit soukromé príjmy opetným rozproudením
smeny statku? Existují vubec fyzicky
skutecné, dobré peníze, nebo jen nároky
a závazky, vyjádrené císlicemi v úcetních knihách a na dluhopisech? Delá

vláda správnou politiku? Co bude na
podzim? Co máme delat? Naši dédové
i otcové si kladli naše dnešní otázky,
vcetne té, která to letos rozpoutala: Kam
se podely ty peníze?
Ptalo se Ústrední delnické knihkupectví a nakladatelství (viz obálku brožurky z roku 1933), ptala se Peroutkova
Prítomnost, a my dnes víme, že na vetšinu obcanských otázek nikdy nenajdeme vecnou odpoved. Vecnéjsou príbehy.
Existují ovšem v politice i jasné odpovedi. Každému soudnému Evropanovi
bylo od samého pocátku jasné, co je zac
Hitler, a brzicko po jeho nástupu k moci
bylo zcela jasné, že bude válka. A v roce
1942 bylo jasné, že vražda na tyranu
není zlocinem.
Sluší nám éechum, když se na sebecas
od casu zkusíme podívat ocima druhých. V tomto císle se rozhlédneme, jak
nás vidí Anglicané - respektive jak vnímají zpusob, jak my vidíme sami sebe.
Budeme tech zrcadel sousedních ocí potrebovat víc, už kvuli sobe - abychom
si zvykli, že se na nás dívají, a abychom
ten pohled snesli bez pýchy i bez stihomamu. Abychom se v té Evrope sami
nebáli.
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Na starém kontinentu.se práve odehrávají rutinní výmeny stráží, a demokracie dovede být nekdy ponekud nudná.
Odehrávají se i dramata, a chmurná
komedie slovenská je velmi vážná otázka, která volá po jasné odpovedi. Dejí
se i veci velké, duležitejší ješte, než se
zdá. NATO a sjednocená Evropa - novinársky nic zábavného, stežují si kolegové: a pritom jestli neco brzy opravdu
ovlivní naše životy, tak tyhle dve velké
demokratické
instituce.
Príslušnost
k nim neco stojí, a ne málo. Ješte štestí,
že v otázce obojího clenství se vládní
strany jako snad na nicem jiném shodují se sociální demokracií: riskovat kvuli
juriantskému
gestu budoucnost byl by
težký hrích.
Evropské a atlantické instituce jsou
demokratické a jsou schopny demokracii ochránit. Jinak jsou - jako vše demokratické - plné chyb a rozporu. Jak by
se nám ale po tech chybách stýskalo! te
jsou eurokrati nudní? Vždy! jim to klidne reknete, až tam budeme. Evropa se
pomalu, a! chceme nebo nechceme, stá, vá naší vlastí.
TOMÁSVRBA
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Velmi malá násobilka
Pri kazdém zoJoukáni politických vetru si étenár novin zase pripomene, jak
je v Cechách tezké koalovat. S dvaceti
procenty poslancu proste nekoalovatelných zbývá jen zoufale málo moznosti: vystaéite s prsty jedné ruky. Jako
by se stranická krajina osudove vracela do éasu Prvni republiky: na jedné
strane "petka", "šestka", "osma" neustálým vládnutlm opotrebovaná a
zkorumpovaná - a na druhé nestátotvorné strany.
Rozdll je jen v tom, ze ty"státotvorné"
jsou dnes v nejlepšim pripade étyri a ty
dve nejsilnejši o sobe nechtéji ani slyšet.
Muzeme tedy oéekávat jen dva mozné
dlouhodobé scénáre: v lepšim pripade
se velké strany budou stridat a ty malé

Na co jsou dnes •
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Druhý výlet do vysokého školství,
tentokrát do našeho
ZdenekPinc
Jaké
hu nového
jsou ceské
tisíciletí?
university
Chci hodnotit
na prajen to, co znám z autopsie, a z tohoto
úhlu pohledu je rozdíl i oproti "zlatým šedesátým létum" obrovský. Jazyková kompetence je dnes nesrovnatelná, dostupnost vhodné literatury merena s casy mých studií o dva
rády vyšší. Avšak z toho mála, co
jsme tehdy sehnali, vytežili jsme zacasté víc, než ti dnešní mladí ze svého informacního blahobytu. Pokud
jde o srovnání s cizinou, nejvetší rozdíl je nepochybne v oblasti knihoven: ty naše mají s temi západními
spolecné snad jenom jméno (neco
podobného konstatoval by asi prírodovedec pri hodnocení laboratorí).
Z toho vyplývá, že co do úrovne se
mužeme s vyspelým Západem porovnávat pouze na úrovni pregraduálu, úspešneji pouze, obávám se, jen
na úrovni bakalárského stupne.

vládnout v jednom kuse, v horšim se
poéet nepouzitelných poslancu rozroste tak, ze uz bude jen jedna mozná a
jaksi absolutni koalice. Pak se ovšem
demokracie stává spiše karikaturou a
volby dekoracl.
Kdyi se pred lety neboztik Tito snazil
svuj socialismus nejak vylepšit, aby se
mu pt'esto nevymknul z rukou, celkem
správne usoudil, ze to nejlepši, co muze
udelat, je princip "rotace kádru". Radu
letfungoval uspokojive a i korupci drzel jakz takz v mezich. Bude-li se náš
stranický systém vyvijet, jak naznaéeno, nemohli bychom si ani tento mini-

vání chtivých - nezamestnaných"
pred branami ceských universit.
Onen pocit na strane studentu - vybírali z deseti jednoho a vybrali
mne, musím tedy být pašák - se promítá na strane ucitelu do sebeutvrzování: vybíráme si ty nejlepší, musíme být tedy ješte lepší než oni.
Jedine postupné vyrovnávání nabídky a'poptávky ukoncí tyto dobové
tance v sebepotvrzování karikatur
na obou stranách. Velmi málo studentu chápe, že duležitejší než otázka "co studovat" je otázka "u koho
studovat", že pouze vyhranená
osobnost ucitele, jeho vedecké renomé a ochota zabývat se studenty dávají jistou garanci, že studium nebude de facto ztrátou casu. Obor sám
nicemu nenaucí a sebeatraktivnejší
diplom není v posledku nic než kus
papíru.

Nejlepší z nejlepších?

Pozor na cechy

Pribylo a pribývá studentu, to pokládám za jednoznacný klad a nadeji.
Pomáhá to odstranovat jeden pól
tradicního protikladu ceské vzdelanosti: vzdelání je u nás pokládáno za
hodnotu par excellence - navzdory
tomu, že spolecensky a ekonomicky
prináší úspešným spíše komplikace
a problémy než prospech.
Vetšina nešvaru ceských universit
souvisí s pocitem utkvelého sebeuspokojení, které se zakládá na permanentní armáde "hladových - vzdelá-

Ale práve zde jsme u pramene snahy
udelat z diplomu povinnou vstupenku do bran atraktivních povolání.
Pod heslem "zachránit kvalitu" se
zacasté skrývá maskovaná, ale i nevedomá úporná snaha nepMpustit
konkurenci a zajistit si monopol,
udržet "cech kleriku" príslušného
typu prostupný jen pro své žáky a ty
pak vybírat tak, aby v budoucnu nepredstavovali vážnejší konkurenci.
Ale kde že ty lonské snehy jsou!
Atraktivní trenérská místa už nelze
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podminovat diplomem FTVS,atraktivní herecké role se obejdou bez
diplomu AMU. Predstavitelé ucitelstva vydali prohlášení, že paušální
propouštení neaprobovaných ucitelu by poškodilo úroven školství, dokonce i alternativní lécitelé budou
lécit bez diplomu lékarských fakult.
Jeden z našich nejlepších psychologu promoval jako matematik, jeden z nejlepších filosofu je puvodním školením zlatník a nedávno
jsem kdesi cetl, co studovali top manažeri celé planety.
ejpocetneji
byly zastoupeny takové neekonomické obory, jako je klasická filologie, orientalistika, filosofie. Na dotaz
amerických universit, které programovací jazyky by se meli studenti
ucit, aby se lépe uplatnili, firma IBM
odpovedela: "To je úplne lhostejné.
ebudete-li nám posílat hloupé, tj.
uzavrené, zablokované absolventy,
potrebný jazyk se naucí behem pár
mesícu, a který to bude, težko predvídat, patrne nekterý z tech, které
ješte neexistují..."
Už slyším, jak na moji hlavu dopadají pádné argumenty (doufejme, že
pri nich zustane) ze strany akademických kolegu a zrejme nejen
z této. Samozrejme, jistá regulace
kvalifikacních predpokladu vždycky byla a musí zustat soucástí autority universit, ale menila se a bude
se menit stále víc. Ahlavne: tato role
university je spíše epizodní než
hlavní. Universita musí predevším,
v sokratovském smyslu, "delat to
svý", udržovat a obnovovat vzdelanostní tradice, tradovat, predávat,
udržovat protikladnost "syrového
a vareného", prírody a kultury.

Cas na vedu,
cas na komiks
A tady se dostáváme k nejvetšímu
problému našich universit dnes.
"Delat to svÝ,"to je dnes práve to, na
co na našich universitách nemá nikdo cas. Neplatí úplne doslova, že
universitní ucitelé málo .vydelávají.
Trh práce je plný príležitostí. Jenom
ruzné letní školy a jiné kursy amerických universit cloveka uživí docela dobre, umí-li anglicky, ale kde
na to brát cas? Znám universitní
profesory, kterí prekládají anglické
špionážní romány, akcní filmy TV
Nova, píší scénáre komiksu, pripravují kvízy, podnikají v nejrozmanitejších oborech. Naproti tomu neznám vlastne nikoho, kdo by neucil
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alespon na dvou školách, ale i na . málni a pouze demokratizacni luxlUi
peti - a nemusejí být vysoké. Proc to dovolit. To by byla opravdu škoda.
Co s lim? Žádný zázracný recept neni
ti lidé delají? Z hamižnosti?
v dohledu. A tak zbývaji jen ty nepriOdpoved je prostá: plat reditele
jednoho z nej vetších ústavu na FF jemne pracné a zdlouhavé: kultivovat
UKje nižší než životní minimum mé politiku, vychovávat mladé i staré a
delat všechno pro to, aby tech nekoalorodiny. Z toho se odvíjí ekonomická
vatelných ubývalo. Myslet neustále na
nezbytnost, v mém prípade pracovat
minimálne 70 hodin týdne po deset to, že všechny politické putky a šarvátky, skandály a odhaleni se odehrávaji
mesícu v roce. Ctyricet procent prana pomerne vratké lodicce ceské democovního casu na vedu, jak zní orientacní smernice? Ha, ha, zasmáli se kracie. Kdyby se prevrhla, záchranné
zbrojnoši a dali svá brnení do s.beru, cluny nejsou k dispozici.
(sok)
za což obdrželi los na spartaka, ríkalo se mezi prepubertální mládeží za
casu mého mládí. Z onoho v prumeru ctrnáctihodinového penza denne
ani hodi.na. V noci, zbydou-li síly, Jak funguje americká
soukromá škola
o víkendu - ale kdy se potom pripravovat na prednášky? O prázdninách,
V únoru jsem mela možnost poznat
neupadne-li clovek na konci školnívelice prestižni Bard College ve státe
ho roku do jakéhosi bezvedomí,
New York. výuka školy ja triletá a konz nehož se pravidelne probouzí prvci bakalariátem. Zatimco na státni
ní týden v srpnu, a to už to skoro
univerzite vzdálené asi 40 km plali stunestojí za to ...
denti za dva semestry 4000 dolaru, na
Ne náhodou vysychá bystrina
dychtivých uchazecu o do~entury a Bard College za stejné obdobi 28 000
dolaru a dalši dva tisice za kolej
profesury, nekteré obory jsou v toma menzu. Nástupni plat stredoškolskéto ohledu pred vymrením. Vedoucí
ho ucitele je rocne 22 000 dolaru, slušný
pracovníci ztratili pravomoc regulovat vedlejší aktivity ve svých tý- prumerný plat se pohybuje kolem
40 000 dolaru rocne.
mech, a i kdyby ji meli, kdo by se
Na Bard College je 1 100 studentu a
opovážil nekomu neco vytýkat nebo
110 prednášejicich. Studenti maji k disdokonce zakazovat? I tak už je težké
udržet si lidi. Máme sice právne za- pozici dva bazény, nekolik telocviéen,
hrišté,jitnesscentra, tanecni a koncertkotvenou povinnost obsazovat ucitelská místa konkursy, ale to je z vet- ni sál a vynikajici plne computerizovanou knihovnu. V areálu je i vodopád,
ší cásti jen vyhazování penez: skoro
ale ten vytvoril pritok reky Hudson zanikdo se nehlásí, nekdy ani ti, na
darmo. Studenti bydli po dvou v majejichž místa byl konkurs vypsán.
lých pokojicclch v domclch roztroušeVetšina z tech, kdo museli na záklaných v lese, domky ovšem maji spolede konkursu odejít, získala lepší
místo.
censké mistnosti a nezbytné sprchy.
Rozpocet Bard College je 40 milionu
Ani studenti nemají vlastne na sturocne. Vetšina, tedy 64 % všech studendium príliš casu, no vlastne jej ani
tu, školné neplatl, ale plali to za ne
príliš nepotrebují: prednášky nejsou
povinné a otevrený svet je plný lá- "trustees" neboli sponzori, což jsou prevážne bývali absolventi školy. Kdyi se
kadel a príležitostí. Ti absolventi natito "trlUitees" sešli v Bard College na
šeho bakalárského studia, kterí nevikend, pripadala jsme si jako v seriálu
chteli ve studiu dále pokracovat,
tedy vlastne ti "horší", dostali ve- Dallas.
Plné školni poplatky plali pouze ti,
smes díky dobré znalosti cizích jakteri nechteji delat vstupni zkoušky.
zyku místo ve státní správe nebo
Jedna ze studentek to vyjádrila zcela
v soukromých firmách s nástupním
platem vyšším než jejich o dvacet a lapidárne.' Máma si vzala zubare z
více let starší ucitelé ...
Páté Avenue, tak mne to tady zaplatili

Gerontokracie hrozí
vždy
A prece soudím, že témer všechny
kroky, které se po roce devadesát
udelaly, vedly správným smerem.
Vznik regionálních universit - jed-
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a maji ode mne na tri roky pokoj. Ostatnl, kdo chteji studovat a jejichž rodice nemaji tech 30 000 dolaru, musi
delat vstupni zkoušky, pohovory a testy. Ti nejúspešnejši pak maji vše zadarmo, tem horšim hradi studium cástecne podle výsledku vstup nich zkoušek.
Úhfady se každým rokem meni v zá-
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vislosti na jejich prospechu. Tem nejlepšlm se škola snazl ze své iniciativy
zlskat mlsto i stipendium na univerzitách, aby mohli dokoncit i magisterské
studium. Tam jim certifikát z Bard
College znacne pootevlrá dvere.
Na této exkluzlvnl škole studuje 10
záku z postkomunistických zemi, mezi
nimi i dve Cešky. Ti neplati nic a navlc
dostávajl 240 dolaru kapesného. Ucitelé jim nablzejl ruzné pomocné práce
(vyhledáváni literatury, xeroxovánl)
za minimálnl mzdu, 4,75 dolaru za hodinu. Mohou si sami sestavit svuj program a pokud si vyberou predmet, kterýse na Bard Collegev tom roce zrovna
neucl, College jim objedná profesora,
který pak dojlzdi, aby jim prednášel.
Na dojlzdejlclho profesora musl být aspon tri studenti, mlstnl profesor je však
povinen prednášet i jedinému zákovi,
vybere-li si jeho predmeL
Povinnosti ucitele je studentovi odpovedet na kazdou otázku. Vzdy na konci
jedné lekce rozdá texty, které majl studenti do pflštlho týdne preclst, a pak je
splše komentuje, nez aby o nich prednášel. Pocet stránek, které majl studenti
behem jednoho týdne nastudovat,
nemá presahovat ctyri stovky. Dodrzuje se to.
Jirina Šik.lová

Máme ješte rozpocet?
Nekolik let náš akademický senát válcil
s tajemnlkem fakulty, jinak docela
dobrým muzem, který však ne a ne pochopit, co je to rozpocet. "Az jak dostantt pen lze," bývala standardnl odpoved. "Nemohu prece delat rozpocet, dokud nemám penlze na úctu." Coz o to,
z hlediska úcetnlho to má hlavu a patu.
Jeme rozpocet je dlouhodobý, celorocni zámer, jak by to všechno melo být.
Jiste s nejakým rizikem, ze to nakonec
dopadne trochu jinak - ale jen tam, kde
takový zámer predem je, dá se vubec
nejak hospodarit. Kde neni, nezbývá
ne:t starý známý socialistický recept:
celý rok škrtit, a pak v prosinci všechno
rozJofrovat. Presneji receno, všechno
utratit, jakmile penlze "prijdou".
Senát nakonec zvúezil a rozpocet uz
druhým rokem máme. Jenze ted se zdá,
že návyky úcetnlch zaclnajl prevládat
na ministerstvu financl: to má také
rozpocet, ale po pár meslclch uz je zase
jiný. Rozpoctové pen lze se "pozdrzl" a
- mozná - vyplatl koncem roku, kdyz
to všechno dobre dopadne. Ministerstvo zkrátka nechce nést "podnikatelská rizika" a chce všechny nejistoty pre-

noznacne ano, byt úroven nekterých
je katastrofální a odcerpávají ze spolecného mešce stále více prostredku. Ale prinesly konkurenci, zprvu
financní, a leckde už zacínají pricházet dukazy, že úroven se lepší,
takže v nekterých oborech jsou už
regionální university minimálne
.stejne špatné jako ty tradicní, v nekterých zacínají být dokonce nebezpecnou konkurencí i pro prestižní
obory. Nekdy i díky renomovaným
penzistum.
Zachování a dodržování zákona
o povinném odchodu do penze v šedesáti peti letech pritom bylo jedním
z nejduležitejších revolucních výdobytku, navzdory tomu, že jde o zákon hnusne normalizacní. Predloha
vysokoškolského zákona jej hodlá
okleštit a to tim nejnebezpecnejším
zpusobem - odejmout rozhodovací
právo nad výjimkami akademickým
senátum a sverit je dekanum. A to
bude mít - hraju si na proroka - za
následek, že výjimky se stanou pravidlem.
Už dnes je možné na ekonomické
situaci fakulty poznat, jak tento zákon používají. Tam, kde výjimky
jsou opravdu výjimkami, je "situace
vážná, nikoli však zoufalá", tam, kde
jsou výjimky pravidlem - platí o Praze - je jenom zoufalá. ejlepším rešením by bylo zrejme striktne trvat
na uplatnování zákona a agilním duchodcum umožnovat pokracování
v práci nejvýše na polovicní úvazek.
Proc?
University jsou typické eklesiomorfní struktury. Musí zustat vetší
cástí své autority odkázány na hierarchii, v tomto smyslu jsou vážne
ohroženy gerontokracií. Proto jsou
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také zároven institucemi demokratickými. Práve kvuli demokratickým
principum musí být vláda starcu casove limitována nikoli pouze opakovanou volbou, ale i zákazem další
kandidatury.
K tomuto hlavnímu duvodu pristupují vážné duvody ekonomické. Odchodem nejstarších pracovníku,
tedy pracovníku v nejvyšších platových trídách, do duchodu šetrí škola
prostredky. Pracovník, který dostane duchod, zpravidla v nejvyšším
pásmu, a pracuje na cástecný úvazek, není sociálne poškozen, naopak
se mu tím casto zvýší príjem. Za
ušetrené peníze muže fakulta získat
mladého pracovníka, který se treba
jako asistent emeritního profesora
muže ujmout cásti jeho povinností,
a generacní smena tak muže být plynulá. Konkrétní veková hranice by
mela být alespon o dva tri roky vyšší
než normální hranice pro odchod do
duchodu, aby emeritní profesori nemuseli omezovat po zákonem stanovenou dobu své aktivity. Obdobný
zákon by mel ovšem platit i pro pracovníky akademie ved. A zde jsme
u dalšího bolavého problému.

Dve hromádky penez
Prestože akademie ved a vysoké
školy sedí na jedné vetvi, v kterémkoli konkrétním problému se nechávají poštvat proti sobe a místo solidarity a spolecného postoje vuci
státnímu chlebodárci se vždycky
znova snaží uchmátnout drobek ze
sousedova krajíce.
Koreny averze jsou historické a netreba je znovu probírat, systémove
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je vec rešena, dle všeho, vadne. Vysoké školy patrí do resortu školství,
akademie má vlastní kapitolu ve
státním rozpoctu. To na strane university znamená oprávnený pocit
diskriminace, pokud jde o prostredky na vedu, na strane akademie pochopitelnou obavu z konkurence,
která si brousí zuby na "jejich'! peníze.
Rešení mohlo by být dvojí: v rámci
blízké restrukturace vlády vytvorit
nový resort ministerstva pro vedu,
kulturu a university; ty by se tak
vydelily z ministerstva školství, jemuž by zustala jen péce o školství
základní a strední. Druhý postup by
transformoval akademii ved v elitní
universitu a obe kapitoly státního
rozpoctu by spojil.
Školné? Dle mého se mu venuje
více verejné pozornosti, než si zaslouží. Zdá se mi nesporné, že bez
školného se neobejdeme. Hlavní argument pro zavedení školného kupodivu není ekonomický, ale mravní. Neuveritelná a svetove unikátní
platová diskriminace lépe vzdelaných lidí nemuže trvat dlouho - a
pak se také ti, kdo budou tvorit spolecenskou elitu, budou muset podílet na nákladech nutných pro vytvorení základu oné elitnosti.
Brzy dojde k vyrovnání nabídky a
poptávky po vysokoškolském studiu, a pak vetšina škol stejne školné
vybírat nebude, nebo pouze v zanedbatelné výši. Naopak ty školy, které
mají a budou mít nadbytek uchazecu, by školné vybírat mely (i když se
tomu v prítomné chvíli rozhorcene
brání) a nemely by být omezovány
v jeho výši.
Státní financování universit podle
poctu žáku je jiste problematické,
ale ukažte mi lepší. Stát má dávat na
studenty peníze a ty se pak rozdelí
podle jejich poctu a stupne pokrocilosti studia. Koeficienty tzv. nárocnosti studia bych zrušil, i když vím,
že to jejich uchvatitelé nikdy nepripustí. Je studium medicíny, které
v prvním rocníku probíhá prevážne
ve velkých posluchárnách pro dve
ste studentu a jednou nebo dvakrát
týdne se prokládá financne nákladnými pitvami, financne nárocnejší
než studium nekterých malých oboru na filosofické fakulte, které od
prvních rocníku probíhá v malých
skupinkách a vyžaduje více casu
ucitelu i více místností?
Stát má tedy dávat peníze na studenty, to je jedna hromádka, a na
vedu, to je hromádka druhá. Ta se

samozrejme muže delit podle nárocnosti provozu a inovace laboratorí ci
knihoven, ale v mém modelu by se
delila mezi akademii, univ:ersity a
ostatní instituce, které se vedou zabývají ze státního poverení a tudíž
se státní podporou. Vkaždém prípade musí zustat stranou cástka, která
se prideluje formou grantu, tj.
v rámci verejné souteže, otevrené
i pro firemní a soukromý výzkum.

Dohoda o profesorech

nést na státem financované organizace. Kdyi vybereme dané, dostanete;
když nevybereme, máte smulu vy, ne
my.
Úcetni logiku to sice má a z hlediska
udrženi "vyrovnaného rozpoctu" je to
recept až cimrmanovsky geniálnl, jenže ... Predne to znamená, že to pak už
žádný rozpocet neni a "hospodari" se
jen z ruky do huby: co kdyby si to ješte
rozmysleli? Za druhé to znamená, že
každý pokus rozumné, to jest z dlouhodobého hlediska hospodaril, se stává
ryzim bláznovstvim: za dva mesice?
Prosim vás, co bude za dva mesice! Za
treti to znamená, že nebude možné rozumne investovat, ale naopak osvojit si
schopnost libovolnou sumu co nejrychleji utratit, zejména koncem roku. To je
dnes sice daleko snazši než za plánovaného hospodárstvi, pitomost je to ale
úplne stejná.
(sok)

Nejvetší problém je tzv. institucní
financování, které souvisí s tím, že
podmínky chodu jednotlivých institucí jsou velmi ruznorodé. Vedle
platby za pocet studentu bych proto
ješte uvažovalo systemizaci, tedy o
soustave dohod mezi státem, který
jmenuje universitní profesory, a
školami, na nichž oni profesori pusobí. Tak jako treba v emecku nebo
v Itálii byla by profesura systemizovaným místem a nikoliv nárokovou
možností.
Pak by treba pražská filosofická fakulta mela vládou garantován urcitý
pocet stolic v oboru filosofie a obsazení techto stolic by záleželo na dekanovi a vedecké rade fakulty. Držitelé techto stolic by byli na fakulte
financne nezávislí, jejich základní .
plat byl by hrazen dle podmínek oné Díky UhloYi
smlouvy, meli by pracovní smlouvu
na dobu neurcitou, limitovanou ve- Rozhodnuti Ústavniho soudu, kterým
priznal Petrovi Uhlovi ceské obcanstvi,
kovou hranicí pro odchod do penze.
lze jen privltat. Ctihodni soudci dali'
Po jejím dosažení by se profesorovo
konecne najevo, že princip jediného obobdobí vyhodnotilo, smlouva mezi
canstvi neni nedotknutelnou svátosti a
universitou a vládou by se obnovila
nebo modifikovala. Ostatní místa na
bipolitismus (dvoji obcanstvi) zase takovým zlem, aby kvuli nemu musela
katedrách by nemela vládní systeustupovat ústavni práva konkrétnich
mizaci, ale odvozovala by se ze syslidi. Predkladateli ústavni stižnosti
temizace fakultní a byla by dusledne
patri
podekováni za jeho nekolikaleté
termínována. Nejvyšším kvalifikacúsill reformovat diskriminacni zákon.
ním stupnem byla by habilitace, ktePrecedent Uhl ale nereši ty nejkriklará by zpravidla byla - na lepších
véjši krivlfy, které se kolem ude-'lováni
universitách - podmínkou pro zisk
obcanstvi odehrály. Týká se vlastne jen
profesorské stolice.
tech lidi (žijiclch na Slovensku), kteri
Spejme k záveru: není tak zle, aby
byli zafederace zárovenfederálnimi
a
nemohlo být ješte hure. Zmeny, které probehly, byly naštestí pomalé, a ceskými obcany a po jejim rozpadu si
podle slovenského zákona ve lhute jeddoufejme, že nenabudou na dramaticnosti: výchova a vzdelání jsou ob- noho roku zvolili obcanstvi slovenské.
lastí bytostne konzervativní, cím po- Slovenský zákon o obcanstvi nevyžadoval na rozdll od ceského pro takový
maleji tím lépe - za paradoxního
pri
pad vyvázáni ze státniho svazku
predpokladu, že nechybí odvaha
k riziku, které, jak rád zduraznuji, je druhé republiky, a byl tedy v tomto
ohledu demokratictejši. Presto se zatim
vlastním teritoriem vedy.
•
ZDENEK PINC (1945)
Prednášl na Institutu základu vzdelanosti UK,
na Pedagogické a Filosofické fakulte UK.
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na ceských úradech prosazoval nesprávný výklad ceského zákona, podle
nehož meli tito lidé zlskánim sloven-
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ského obcanstvi pozbýt ceského. Ostavni soud však správne rozhodl, že ceského obcanstvi muže clovek pozbýt
podle ceského zákona pouze v tom pripadl, když nabude ciziho obcanstvi
"na vlastni žádost". Petr Uhl a s nim
nekolik tisic dalšich však ziskali slovenské obcanstvi "volbou", takže ceské
obcanstvl'nemohli ztratit.
Ústavni soud však nerešil opacné prípady, kdy si naopak slovenštl obcané
žijicl na územi éR nebo v zahranici
chteli podle ceského zákona zvolit obcanstvi ceské. Týž zákon jim k tomu
poskytl osmnáctimesicni lhutu, ale
krome toho udeleni vázal na dalši podminky, které mnoho lidi nemohlo splnit. Bud proto, že byli v predchozich
peti letech odsouzeni za úmyslný trestný cin nebo nemeli na územi éR dvouletý trvalý pobyt ani tam nemeli posledni trvalý pobyt pred odchodem do
ciziny (zákon takovým lidem volbu neumožnoval), nebo proto, že nebyli z
ruzných duvodu schopni projít složitou procedurou vyvázáni ze státniho
svazku Slovenské republiky ci se o celé
veci vubec nedozvedeli, nepochopili ji,
protože jim to nikdo nerekl, nevysvetlil.
Že se takové opatrení dotkne predevším Romu a našich krajanu v zahranicí, se dalo predpokládat.
Podle zákona obcan automaticky
(bez svého souhlasu) ztrácí obcanství
ceské, pokud dostane na vlastní žádost
cizí obcanstvi. Toto ustanovení je evidentnev rozporu s clánkem 12 Ostavy
éR, který v odstavci druhém jasne stanoví, že nikdo nesmí být proti své vulí
obcanství zbaven. S tímto zduvodnením melo Uhlove stížnosti vyhovet už
plénum Ostavního soudu, které ji však
v roce 1995 zamítlo.
Nemysleme si, že tem stále si stežuj[clm americkým kongresmanum jednou vysvetlíme, že ten náš zákon je
v porádku, že jsme princip jediného
obcanství zavedli jen proto, abychom
celili administrativním potížím. Nevysvetlíme. Oni jsou totiž zvyklí uvažovat
opacne: úrady se musejí prizpusobovat
ústave. Ne naopak.
(cam)

Lhali všichni
On je to napoprvé spíš problém sémantický. "éSSD prý u Sabotu lhala" - pod
tlmto titulkem referovaly Lidové noviny 10.5. t.r. o dopisu peticního výboru
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Já si

nestežuj u
Rozhovor
se zakladatelem
Bontonu
. Martinem
Kratochvílem
Rozlehlé impérium zábavního prumyslu budoval Martin Kratochvíl postupne a ze skromných zaéátku. Nejprve založil hudební nakladatelství
Bonton Music, po nem pfišlo rádio,
produkce a distribucefilmu, nakonec
vlastní distribuéní a obchodní sít a
vlastní kina. Témer zrcadlová struktura jeho podniku vyrostla také na
Slovensku. Pianista a skladatel Martin Kratochvíl, který ve dvojici s americkým kytaristou Tonym Ackermanem výrazne ovlivnil éeskou jazzovou scénu sedmdesátých a osmdesátých let, tak dnes stojí v éele mamutího holdingu 15 spoleéností. Bonton
vlastní hudební megastore na Václavském námestí i prosperující multikino Galaxie na Jižním Meste a pripravuje se na další expanzi po Cechách ijinde ve strední Evrope: v Polsku, Madarsku, Pobaltí a možná i ve
Slovinsku.
S redaktorem anglické verze Nové
Prítomnosti Victorem G6mezem hovoril v klubu Golem o svých dalších
hudebních
i podnikatelských
plánech, o budoucnosti éeské kinematogrqfie a kultury, o ekonomické riforme a podmínkách podnikání v Ceské
republice.

Snažíte se vedle své expanze do
strední Evropy pronikat také na
západní trhy?
Potíž je v tom, že západní trhy jsou
dost saturované. Konkurovat zabehnutým distribucním
spolecnostem
v Nemecku ci ve Francii není prozatím možné. V dlouhodobé perspektive vidím daleko lepší možnosti na
Východe, v Rusku. apríklad nekte-
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ré ceské filmy jsou v Rusku prodejné
zboží. My tamní situaci sledujeme,
cas od casu tam vysíláme mise, ale
zatím je každá investice obrovské
riziko a hazard, takže vyckáváme.
Ale doba pro Rusko urcite prijde,
pokud se tam nestane neco hrozného, a pak budeme mít možná urcitý
náskok pred konkurenty. Jinak ale
rozhodne~propaguju
myšlenku "go
East".

Takže váš nástnp na Východ vidíte v horizontn 10-15 let?
Pokud jde o Rusko, byl bych rád,
kdyby se tak stalo o neco dríve.
V Polsku a Madarsku, kde jsme už
zakoupili nejaké obchody, zacneme
velmi brzo. Musíme, protože jinak
trh vyplní nekdo jiný. Pujde však
o solidní, dlouhodobou
investici,
žádné "rychlé peníze". Krome síte
megastoru chystáme postupne také
multiplexová cili víceplátnová kina.
Je to neuveritelné, ale práve multiplexy mohou zastavit ústup kinematografie, pokles príjmu.
Galaxie, pražský multiplex,
má
spoustu chyb a je drahý - byl vystaven narychlo, v komunistické budove urcené puvodne k necemu jinému, navíc v "pražském Bronxu".
Presto tvorí se svými osmi plátny
11 % celorepublikového
obratu kin
(v CR je pritom kolem šesti set pláten) a v Praze 33 %. Byli bychom
hloupí, kdybychom ve stavbe multiplexu nepokracovali. Ve spolecném
podniku s firmou Gaumont se chystáme na další multikina v Praze - ve
Slovanském dome a na Florenci -,
dále v Brne, Ostrave, Bratislave, pre-
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mýšlíme o Plzni a o jednom kine
umísteném v jakémsi gravitacním
centru mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. a Florenci má vyrust zavešená konstrukce multikina, hned
vedle bude mrakodrap Bontonu, pujde o celý komplex staveb, jehož soucástí bude práve zábavní centrum.

Proc jsou podle vás multiplexy
tak úspešné?
Já tomu sám nechtel verit, ale je to
tím, že lidé tam nechodí na konkrétní film, ale jdou jen tak do kina nebo
se proste bavit. Z nabídky filmu si
vetšinou vyberou a když ne, tak si
tam sednou do hospody, mají tam
pizzerii, zmrzlinu, kavárnu a nevím
co ješte. Vidím, jak se lidé cím dál
víc priklánejí k tomuto obecnému
entertainmentu. Nejdríve jsem v Galaxii potkával jen návštevníky hledající s lístky v rukou císlo sálu. Ted
vidím, jak tam mládež posedává na
schodech, což pokládám za lepší,
než kdyby si nekde píchali drogy
nebo sedeli v hospode. Stává se z
toho sociální centrum. Tajemství
Galaxie je práve v tom, že na rozdíl
od menších kin nabízí celou škálu
služeb.

Co si myslíte o ceské kinematografii?
Ceši umeli vždycky delat dobré filmy a do budoucna nemám v tomto
smeru žádné obavy. Otázkou je ovšem financování. Udelat velký,
kvalitní film dnes predpokládá mezinárodní koordinaci. Takový film
by mel být aspon zcásti už dopredu
prodán, jinak je to hazardování s
vloženými prostredky. Tuto globalizaci je treba umet zvládnout, vykrocit na financní trhy, do komunity
hollywoodských producentu, kde se
peníze dají sehnat, a také se dostat
mezi distributory, kterí film prodají.
Obojí je moc a moc težké. Bonton,
než aby tem gigantum, tem všemocným hollywoodským spolecnostem,
konkuroval a stavel se proti nim, tak
s nimi radeji zkusí zakládat spolecné podniky. POKudse staneme pro
velká studia klícovým partnerem v
CR, pak i naše produkty pujdou do
jejich distribucních sítí. Všechno záleží na gravitacní síle toho kterého
partnera. S malou firmou, at má sebelepší film, se nikdo nebaví. O muzice ani nemluvím. Vní možná existuje i jiná cesta než spolecný postup
s obrem. Vyskytly se prípady zázrac-

ných skupin, které prorazily na
vlastní pest. To jsou však výjimky,
na kterých se nedá založit solidní
podnikání.
Vubec ,by nebylo špatné, kdyby
Bonton Music prijal jako menšinového partnera tak velkou firmu, jako
je treba Sony Music. Museli bychom
se sice s nimi delit o zisk, ale zase by
si každé naše album aspon poslechli
v New Yorku a jinde a možná každé
padesáté by pustili do svetové distribucní síte. Jednu tretinu holdingu už
vlastní pasivní investori, americké
penzijní a investicní fondy. Nyní ale
mluvím o rozsáhlejších prodejích.
Ideální podíl pro zahranicního partnera vidím jako jednu tretinu. Firmu
to posílí, dostane se do mezinárodního kontextu a bude si moci dovolit
treba natocit velký film. Posílí tím
také akcie podniku, protože zahranicní investor si jiste všimne tak
prestižního partnera, jako je Sony.
Jinak je budoucnost samostatného
podnikání v tomto oboru dost cerná,
žádná evropská firma zatím nevydržela nápor z Ameriky. a to my nechceme cekat, nyní je cas na malý
protiútok, zvlášt když se ted Bonton
teší dobrému zdraví, což nemusí trvat vecne.
Rádio Bonton uzavrelo smlouvu
s Clearchannel na vytvorení celostátní síte rádií, Gaumont a Bonton
vytvorily spolecnost pro multiplexy,
jednáme také se Sony. I nás casto
kritizují, že organizujeme výprodej
ceské kultury. Je tomu však práve
naopak, snažíme se dostat ceskou
kulturu do globálního kontextu. Nechceme prodat Bonton celý, rozhodující podíly hodláme samozrejme
držet.

Podporoval byste v této souvislosti návrhy urcitých omezení ci
kvót na ochranu domácí kultury?
Já jsem svým presvedcením liberál,
takže si myslím, že tudy cesta nevede. Jak se prosadí urcitá lokální kultura, záleží jen na ni samotné. ás
treba vubec neživí Michael Jackson,
naopak prodáváme hodne domácí
kultury. Nejvetší zisky Supraphonu,
který vlastníme, udelala v lonském
roce Yveta Simonová a další staré
ceské "pecky". Tento národ nikdy
nezapomene na svoji kulturu a bude
ji porád kupovat. Myslím, že naopak
prijde zdravá reakce na premíru
americké kultury. Ale nerad bych ji
videl v administrativní regulaci.
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Sabo(anu Miloši Zemanovi. Po schválenl zmeny hranic se Slovenskem vycltá
len výbor sociálnlm demokratum, že
postiženým sllblli pred parlamentnlm
hlasovánlm podmlnit svuj hlas "pro"
zvýšenlm odstupného. fé prospech lidl,
kleN museli volit mezi ztrátou domova
a ztrátou vlasti, a za volbu vlasti meli
od nl dostat prlspévek na nový domov.
Proc problém sémantický? Jde o to,
má-li se nedodrženl slibu nazývat lžl.
Anebo zda se stane lžl, vyjevl-li se, že
už ve chvlli slibu se pocltalo s jeho
nedodrženlm. Ale kdo si trouJ'ne soudit
prvotnl zámer konatele? A má-li být lžl
samo nedodrženl slibu, pak lhali asi
všichni, kdo do toho meli co mluvit.
Slibovali prece i kompetentnejšl. Už
krátce po rozdelenlfederace se na Hor1'íácku dušoval ministr vnitra: "Dokud
já budu ministrem, hranice se nepohne
ani o metr." Pricemž jeho podrlzený,
vedoucl rozhranicovacl komise, ozýval
se jinak: " Vzal jsem na sebe úkol a ten
rozhodne dovedu do konce." Co si však
máme povidat: z tech kompetentnlch
mohl slibovat každý, vážne to však nemyslel nikdo. Všichni byli státotvornl,
chteli mlt dorovnáno se Slovenskem: a
když se káclles ...

Težko chtlt od postižených Sabo(anu,
aby stejnou státvornost sdlleli se svými
zákonodárci. My oslatnl na tom nic
nezménlme - ostatne jsme taky dost
státotvorne mlceli. Nemeli bychom si
však neklást otázky. Naprlklad: jsou
nejaké meze mezi pragmatismem (nutným zlem) a švindlem, když se k nám
vládne promlouvá? Máme brát oficiálnl vyjádrenl jako analgetikum od
moudrých, kteN vidl dál - anebo si
smlme pripadat jako šizenl blbeckové?
To se prece netýká jen nejaké osady na
pomezl!
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Ale ješte k ni samé. Sáhlo se tu na
historické hranice: snad prece ne jen
z j1ancu! To musi mU pozitivni dusledek! Já ho nevidim, doma ani venku.
Pritom už prvni Slovenská republika
chtela v tech mistech zmenu hranic,
tenkrát na Treti Nši; neuspela - a prece
to vztahy mezi nimi nezhoršilo. Historické hranice, pravda, netreba mit za
posvátnou krávu; za kravinec však,
douJám, taky ne. Ostatne možná ani
mezi Cechami a Moravou.
Sabotané se musi doposledka ozývat
- -byli by blázni, kdyby ne. My obcané
taky, odzacátku, k cemukoli. Nejen obcas u voleb. Ono ozývat se nemusi znamenat nesouhlasit. Naopak: je treba
umet se ozvat v jednotlivosti i vuci tem,
s nimiž v zásade souhlasime. Ba práve
vuci nim!
V tom duchu bych rád vyslal i zdravicí milým Lidovým novinám: nejen
CSSD prý u Sabotu lhala!
(jh)

Železnice
se prý maj[ omezovat, nékteré lokálni
trate rušit. Chyba, veliká chyba, rekne
si ekolog i staromilec. Budiž, asi to tak
musi být, rekne si laický posluchac, zejména je-li predsedou vlády ujišten, že
máme "zdaleka nejvic železnicnich
trati na svete" (19.5. na CT 2). Ale pokud pojme pochybnost a vytáhne z knihovny treba The World Almanac 1996,
dozvi se tam následujici: nejvetši délku
železnicnich trati v pomeru k ploše
územi má Nemecko (vic než dvakrát
tolik, co Ceská republika), následuje
Velká Británie, Madarsko a Belgie, pak
teprve naše republika. V pomeru k poctu obyvatel je na prvnim miste Madarsko, následuje Nemecko a CR. Takže
bud je pan premiér mylne informován
(kým asi?), a pak podle takových informaci nejspiše také rozhoduje. Anebo ...
ale na tu druhou možnost se nám nechce ani pomyslet.
(sok)

o naší povesti
Mezi povesti a sebestylizaci je urcitý
rozdll, který by nám nemel uniknout.
Zprvu jsme s tim meli potiže. Stylizovali jsme se do role milácka Západu a
mysleli, že mís každý musi obdivovat.

V poslední dobe se hodne mluví
o ekonomické krizi, poklesu duvery obcanu v politickou reprezentaci. Vytvorila vláda podle
vás dostatek prostoru pro podnikání?
Já si nestežuju. Asi byste chtel slyšet
plác na vysoké dane, ano, jsou vysoké, byrokracie taky existuje, ale
celkove jS6u tu dány velmi slušné
podmínky podnikání, zvlášte v našem oboru. Horší je to s kapitálovým trhem. My ted pripravujeme
navýšení kapitálu a mohlo by se
stát, že by se emise akcií nepovedla
ciste z duvodu známých chorob kapitálového trhu. "Balícek" snad v
tomto prinesl krok dopredu, klícová
osoba na ministerstvu financí rezignovala, takže si myslím, že máme
duvod k optimismu. Naši zahranicní partneri jsou ješte optimistictejší
a predpovídají Bontonu - jako první
firme v regionu, která není pohrobkem komunistického režimu -, že
by mohl svým zdravým vývojem
sloužit jako dobrý príklad a prekonávat neduveru lidí v kapitálový
trh.

Stál jste u zrodu investicního
fondu Trend, který se poté, co

jste ho prodali, stal jedním ze
symbolu hospodárské kriminality a korupce, jakési odvrácené
tváre kuponové privatizace. Jak
byste hodnotil ideu kuponové
privatizace dnes? Byl to opravdu
nejlepší privatizacní model?
Podle mého názoru to byl dobrý tah,
i pres chyby, o kterých mluvíte. Ty
však nevyplývají ani tak z vlastního
konceptu kuponové privatizace,
jako spíše z urcitého laxního prístupu dozoru nad kapitálovým trhem.
O Trendu nemluvím rád, je to jakési
stigma, které mám vypálené na cele
proto, že jsem tomu propujcil "svuj
ksicht". Myjsme už po prodeji Trendu nekolikrát upozornovali ministerstvo financí, že se tam dejí podezrelé veci, a presto se po dva roky
nic nestalo.

Pojdme k ,príjemnejším vecem.
Jak s Tony Ackermanem vzpomínáte na váš spolecný koncert
v GreenWÍch Village?
Tak o tom mluvím rád'. Pro jazzového muzikanta je hrát ve Village Gate
neco jako pro katolíka mluvit s papežem. Pro nás to melo kultovní význam. Ta myšlenka vzešla ze setká-

REDISTRIBUCE
,
Staré turecké úsloví praví, že nejlepší ochranou proti démonum je
práce - pokud pracujeme, nemohou na nás zaútocit. Vyjadruje
jednu podivnou skutecnost: ty
vlastnosti, které jsme odsunuli do
svého jungovského stínu, mužeme, byt za cenu velkého vypetí sil,
presouvat na jiné. Starostlivá, dojemná a nesobecká rodicovská
péce nechává na odchované generaci jaksi zástupne rozkvést
všechny stínové vlastnosti, které
rodice li sebe popreli - neodpovednost, egocentrismus, rozmary
atd. Jako by se stín intenzivním
"pumpo váním" precerpal a ty,
kdo se pricinili, víceméne "minul". Myšlenka zástupné obeti a
možnosti vzít na sebe cizí provinení je ostatne typická pro vetši-
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nu náboženství vcetne l,restanstvL
Dlouholetá altruistická péce
o jiné jakoby: zbavuje podílu na
"dedicném hríchu" a udržuje cloveka zdravého a svežího do vysokého veku (jeden príldad za mnohé: AlbertSchweitzer). Tento podíl se však neztrácí, nýbrž prechází
na ty, kdo byli opecováváni. Konec
koncu prišli bez vlastního pricinení k zajištenému životu, uzdravení atd. (Schweitzerova cinnost
mela rubovou stranu v narušení
sociálních rovnováh v pralesích
na rece Ogowe). Dalo by se metaforicky ríci, že altrui~mus a láska
k bližnímu (ovšem láska prvoplánová, nerespektující vlastní smerování "objektu") umožnuje cosi
jako spasení vlastními skutky. Ne
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ní s vlastníkem toho klubu, který po
mne chtel, abych investoval do jeho
jazzového muzea. Cetl o mne v casopise Forbes a myslel si, že mám
po kapsách miliardy dolaru. Docela
jsme si padli do ocí a on mi na'bídl
ten koncert. Inciativy se hned chopilo ceské centrum, primíchalo nás
mezi své dalM projekty, a tak se
mohlo uskutecnit americké miniturné peti koncertu. Koncilo v Bostonu, kde jsem se pred lety v Berklee
College of Music ucil hrát. V predních radách sedeli ruzní slavní jazzmani, takže se mi trochu klepaly
ruce.
Byla to ale i spolecenská událost.
Bonton dlouho váhal, jak se má zapojit do sponzorské cinnosti. Pred
pul rokem jsme se nakonec rozhodli, že budeme vážne podporovat hudební vzdelání. Spolu s Komercní
bankou a Nadací Golem klubu jsme
dali dohromady nemalé peníze na
jakousi týdenní "hudební kliniku",
která probehne koncem srpna ve
Frýdlantu a na kterou prijede osm
nejlepších profesoru z Berklee College. Budou týden intenzivne školit
devadesát našich muzikantu, z
nichž pak vyberou tri, ctyri nejlepší
a na naše náklady je pošlou studovat
do Ameriky. Tenhle projekt jsme

,.
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SliNU
ovšem vedomé, pak by se totiž
z celé veci stala sobecká a pokrytecká fraška a jungovský stín zustane na puvodním nositeli.
Tíhu "existecního provinení" altruisty odnesou jiní. Dosti podobne je tomu !.teba i s pricinlivostí
industriálních národu - "zaprí cinuje" nevedomost, korupci a bídu
tech "neindustriálních", ne tak
prímým "šizením" a vykoi'istováním, jako spíše prostou polarizací
v rámci celé planety. Pracné formy mnohastupnového vzdelávání umožnují redistribuci stínu
i v tomto oboru: ten, kdo je nemá,
je eo ipso nevzdelaný, ne-li hlou-

práve v Bostonu ohlásili. Zájemci se
stále mohou hlásit, je to šance pro
mladé hudebníky. ikdo si nedovede predstavit, co to znamená pro
mladého jazzmana mít možnost
studovat jazz v Americe. To zmení
život.

Takže máte ješte porád možnost
cas od casn si zahrát ...
Zrovna dnes vecer mám koncert, tak
se moc teším. My ted hrajeme s Ackermanem jen párkrát do mesíce,
ale vždycky je to fajn, ohromne uvolnené, já porád ríkám, že spíš bychom meli my platit divákum, protože pro nás je to vyslovene terapie.
Po mé dlouhé hudební kariére je
tohle cistá esence hudby, žádné dráty ani zvukari, jen prímý kontakt
s lidmi. Moje prání je zase neco natocit a troufám si ríct, že by to Bonton
možná mohl risknout vydat. Už to
mám napsané a nemyslím si, že by
se to prodávalo špatne. Ale radeji
nebudu nic prepovídat, tu desku
jsem už ohlašoval loni, i predloni a ono porád nic!
Rozhovor pripravil
Victor Gómez

forma pokání za dedicný hrích) a
"matkou pokroku" se stala teprve
v novoveku. Antický sportovec ci
umelec 'byl miláckem bohu, jakýmsi nadclovekem bez usilovné
upocenosti - proto také prinášel
obci svou pouhou prítomností požehnání. Tra\licní epictí hrdinové
archaických spolecností rovnež
nemeli své mimorádné vlastnosti
"vydrené", na:opa~ se dopoušteli
výjimecných cinu jaksi "levou
zadní".
Dá se ríci, že minulé spolecnosti,
zhruba tak do stredoveku, dávaly
prednost integraci jungovských
stínu. Je to hezky videt treba na
antických tragédiích. Pozdejší
doby daly namnoze prednost jejich presouvání na jiné. Ovšem
jen za cenu mnohaletého úsilného pumpování.
•

pý.

Není zrejme náhodou, že práce,
zejména jednotvárná, si získala
- prestiž teprve ve stredoveku (jako

STANISLAV KOMÁREK
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Citili jsme se být prukopniky Západu
ve stredoevropských pustinách a své
sousedy odsouvali na Východ. Naši povest naštesti neuréovala tolik sebestylizace jako konkrétni kroky a demokratická opatreni v politice a ekonomice.
Reálne jsme se tak vzdalovali komunistické minulosti, což naši povesti svedéifo. Postupne i naši politikové zjistili,
že namyšlenost nám škodi a že náš
vstup do NATO éi EU se bez spolupráce
se sousedy neobejde. Takže premiér
Klaus, když nedávno pobýval v Madarsku, mohl s klidem Angliéana prohlásit, že on se sousedy nikdy nesouperil,
že mu neco takového jen vkládali do
úst novinári. Taková revize sebestylizace naši povésti jenom prospivá. Staéi
k tomu jen nekolik slova zmena chováni éelných politiku.
Povést si ovšem nebudujeme jen politickjmigesty, má hlubšl koreny v osobni zkušenosti turistu i jiných návštévniku zeme. Naše prozápadni sebestylizace pak nekdy dostává porádne na
frak. Nedávno jsem dostal dopis od
Jean Cohenové, významné profesorky
na Columbia University v New Yorku.
Byla to vlaStne pozvánka na konferenci do Prahy a obsahovala informace o
tom, kde se akce koná, jaký má program atd. V dopise však byla pasáž,
která me zaskoéila. Ocituji ji zde doslova: "Na mlsto se snadno dostanete metrem. Jen se ptejte na Bubeneé. Dejte si
pozor na taxikáre, nadsazuji cenu. Jestliže se nevyznáte v metru, vezmete si
taxi, ale nejdrlve se domluvte na cene."
Bylo mi trapné, když jsem si uvedomil,
že tento dopis šel po amerických a evropských universitách. Jistého primátu jsme zrejme dosáhli. Souéástl informaci o vedecké konferenci v Praze se
stává instrukce, jak se chovat, když si
élovek bere taxllea. Takovouto povest
však bohužel nenapravi ani tucet prátelských gest našich politiku.
(zno)
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Co se od nás ceká

Armádní generál J(arel Pezl, bývalý nácelník generálního
štábu, dnes vojenský poradce prezidenta republiky, informuje o tom, jak vlastne vypadá Severoatlantická aliance
a co všechno musí Ceská republika ucinit, než se stane
jejím plnoprávným clenem.

varianty, jaké jsou jejich výhody a nevýhody pro
CR?
ovými clenskými státy Aliance se mohou stát ty evropské státy, které byly na základe jednomyslného
souhlasu clenských státu vyzvány a které jsou schopny
napomáhat rozvoji zásad Severoatlantické
smlouvy a
prispet k bezpecnosti severoatlantické
oblasti (cI. 10
Smlouvy). Je treba si uvedomit, že tímto aktem zacíná
prijímací proces, tedy konkrétní jednání mezi NATO a
prizvaným státem o podmínkách vstupu, jehož výsledek musí být schválen príslušnými zákonodárnými
orgány každého clenského státu Aliance a prizvané zeme.
Výsledkem tohoto jednání budou i konkrétne definované vztahy a závazky nove prijímaného státu vuci Alianci a naopak.
Rozsah vzájemných vztahu mezi paktem a nekterými
clenskými státy se v dejinách Alance ruzne menil v závislosti na urcitých národních omezeních. Ta však na
druhé strane omezovala vliv takového clena na dení
v Alianci. Proto naše soucasné stanovisko dává prednost
plnému clenství bez omezení. Utvrzuje nás v tom i príklad Francie, která se po dlouholetém clenství pouze
v politických strukturách vrací k plnému clenství. Obdobným procesem prochází i Španelsko.
Dohoda mezi ATO a Ruskou federací prináší nový
pohled na vojenskou dimenzi rozširování. Podle ní
nemá NATO v žádném prípade úmysl, plán ani duvod
rozmístit jaderné zbrane na území nových clenu ani
jakkoli menit jaderný status a politiku NATO. Tato skutecnost, spolecne s deklarovaným
rozhodnutím
o významném snížení celkového stavu vojenských sil a konvencních zbraní v rámci smlouvy KOS (CFE), zjednodušuje úvahy o jiném než plném clenství CR v Alianci.

Mohl byste strucne vyložit politickou a vojenskou
strukturu NATO?
Severoatlantická
smlouva jasne deklaruje mírové cíle,
zásady Charty spojených národu a odhodlání hájit svobodu, spolecné dedictví a kulturu svých národu, založenou na zásadách
demokracie,
svobody jednotlivce
a právního rádu.
Temto cílum odpovídá i struktura orgánu
ATO.
NATO je politicko-bezpecnostní
aliancí, rízenou na
principu konsensu politických rozhodnutí všech svých
clenu. Jako nástroj pro prípadnou realizaci bezpecnosLních rozhodnutí slouží vojenská struktura.
Vrcholovou politickou složkou NATO je politické
ústredí Aliance a stálé sídlo Rady NATO v Bruselu. Zde
jsou stálí predstavitelé a národní delegace, generální
tajemník a mezinárodní sekretariát, vojenští predstavitelé jednotlivých zemí, preds'eda Vojenského výboru a
rada agentur
ATO.
ejvyšším predstavitelem
Aliance je generální tajemník NATO, který je nominován clenskými zememi do
funkce pi"edsedy Rady NATO a dalších vrcholových výboru. Výkonnou politickou a rozhodovací moc má Rada
NATO složená ze stálých zástupcu clenských zemí, jejichž práci podporují národní delegace, které soucasne
zastupují své zeme v ruzných výborech NATO.
Výbor pro obranné plánování projednává záležitosti
spojené s plánováním kolektivní obrany a pracuje na
úrovni ministru obrany. Vojenský výbor je nejvyšším
vojenským orgánem Aliance, je podrízen Rade NATO a
jsou v nem zastoupeni nácelníci štábu clenských zemí.
Jeho práci podporuje integrovaný Mezinárodní vojenský
štáb. Vecné odborné problémy se rozpracovávají v jednotlivých výborech NATO. V soucasné dobe má Rada
NATO 21 výboru.
Výkonná - tj. vojenslcá cást NATO se skládá z jednotlivých národních príspevku státu Aliance. Rozdelují se
na síly vcasného nasazení, na hlavní obranné síly a
záložní síly. Jsou organizovány do dvou ffiavních vojenských velitelství NATO, a to
- Velitelství spojeneckých sil v Evrope (Casteau - Belgie) a
- Velitelství spojeneckých sil v Atlantiku (Norfolk USA).
Velitelství spojeneckých sil v Evrope rídí tri Hlavní
podrízená velitelství odpovedná za oblast Jih ( eapolItálie), Stred (Brunssum - Nizozemí) a Severozápad
(llighwycombe - Velká Británie).
Vojenská cást ATO pouze uskutecnuje rozhodnutí
politického vedení
ATO.

Jaké konkrétní úkoly by v prípade plného clenství
cekaly naši armádu?
Clánek 3 Smlouvy definuje úkoly jednotlivých clenu
Aliance takto: "Aby bylo úcinneji dosaženo cílu této
smlouvy, budou smluvní strany jednotlive i spolecne
stálou a úcinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost
odolat ozbrojenému útoku."
Z toho vyplývají úkoly pro stát jako celek a pro armádu'
zvlášte. Predevším pujde o dokoncení výstavby menší,
moderní, poloprofesionální,
pro nové úkoly všestranne
pripravené armády, úcelne strukturované
a dislokované, s ujasnenou budoucností, s postupne modernizovanou
technikou, schopné jak samostatné vojenské cinnosti,
tak úcasti na spolecných aktivitách Aliance. K dosažení
tohoto cíle bude treba formulovat nikoliv vize, ale jasný
5-10letý program.
V jeho rámci bude predevším treba dosáhnout interoperability, tedy schopnosti vést v rámci AIiance nejruznejší spolecné operace. To bude vyžadovat jazykové
znalosti u velitelu, schopnost vzájemné technické a technologické komunikace, nové formy práce velitelu a štábu, strategické a taktické principy boje pozemních a
vzdušných sil, zásady logistického zabezpecení a další
opatrení související s prijatými standardy Aliance.

Na cervencovém madridském summitu bude CR
pravdepodobne pozvána do ATO. Není však dosud znám statut našeho clenství. Jaké jsou možné
10
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Nejde však jen o armádu. Rozsáhlé úkoly cekají i na
vládu a ústavní cinitele. Je treba mít jasno o príprave
státu k obrane, o zpusobech jeho rízení v ruzných krizových situacích, o ochrane obyvatelstva, o funkci válecné ekonomiky, o povinnostech obcanu a právnických
osob pri obrane principu, na ni<jhžje tento stát založen.
Jaké legislativní zmeny si clenství vyžádá?
Duležitým aktem na konci prliímacích rozhovoru o
vstupu do Aliance bude schválení a ratifikace vstupu CR
obema komorami Parlamentu. Parlament by mel ješte
pred vstupem prijmout nebo novelizovat radu zákonu,
aby vyhovely standardu NATO, meZi nimi:
- Ústavní zákon o bezpecnosti,
- Zákon o zajištování obrany,
- Zákon o civilní ochrane CR,
- Zákon o Armáde CR,
- Branný zákon,
- Zákon o cizích ozbrojených silách na území CR a
o pobytu ozbrojených sil CR v zahranicí.
Kolik prostredku bude naše armáda potrebovat na
zaclenování do NATO?
Vstup do Aliance je prirozene spojen s radou zmen
v sestavování státního rozpoctu. Pro letošní rok nelze
ocekávat žádné preference, a to i vzhledem k úsporným
opatrením vlády. To by se však v príštím období melo
zmenit. Pri nedávných jednáních prezidenta Havla
v USA rada kongresmanu, ale i ministr obrany Cohen
upozornovali na to, že dosavadní pomer výdaju na vojenskou cást obrany k celkovému HDP musí být pro
budoucího clena Aliance upraven tak, aby byl schopen
verohodne zajistit plnení prijatých závazku.
Vláda CR zatím vychází z toho, že rozpocet na vojenské
výdaje se bude v následujících letech zvyšovat o 0,1 %
HDP až do roku 2000, a muže tak dosáhnout objemu asi
45 mld. Kc.'
Nový návrh metodiky sestavování státního rozpoctu na
další období predpokládá, že z celkové ocekávané výše
príjmu budou nejdríve odecteny tzv. obligatorní výdaje,
mezi které budou patrit také výdaje na obranu a bezpecnost. Teprve zbývající cást zdroju bude rozdelována
mezi další kapitoly rozpoctu. Tento prístup by usnadnoval pokrytí výdaju na obranu.
Nákladová cást rozpoctu na obranu clenského státu
Aliance zahrnuje v zásade dve složky:
- vlastní rozpocet clenského státu na obranu,
- príspevek do spolecného rozpoctu Aliance.
Príspevek clenského státu do rozpoctu Aliance má
prímo financovat aparát Aliance a spolecné investice pro
obranné zámery.
Celkové náklady na spolecnou cást rozpoctu Aliance
lze odhadnout na 60 miliard Kc rocne. Pomerná cást
ceského národního príspevku by se mohla pohybovat
mezi 1,5-2,0 mld. Kc.
Jinou záležitostí je však samotná výstavba ozbrojených sil, infrastruktury a opatrení ve prospech vlastní a
spolecné obranyschopnosti. Letošní studie ministerstev
zahranicí a obrany pro Kongres USA odhaduje, že celkové náklady na rozšírení NATO budou predstavovat
27-35 mld. dolaru, které bude možné rozložit na období
1997-2009. Budou urceny na:
- restrukturalizaci armád nových clenských státu
v rozsahu 769-1000 milionu dolaru rocne (tyto náklady
hradí noví clenové),
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- vybudování vojenských kapacit stávajícími clenskými státy pro prípad pomoci novým clenum v rozsahu
615-769 mil. dolaru rQcne (hradí stávající clenové
NATO),
- prímé náklady na rozšírení Aliance v rozsahu
692-923 mil. dolaru rocne (z toho noví clenové hradí
231-346 mil. dolaru).
Celkem rocne 2 076-2 692 mil. dolaru, z toho noví
clenové hradí 1 000-1 346 mil. dolaru, tedy asi polovinu.
Orientacne lze predpokládat, že by to pro CR znamenalo prumerné rocní náklady ve výši 5-7 mld. Kc, celkove tedy 6,5-9 mld. Kc na rok, což zhruba odpovídá
necelé petine našich rocních vojenských výdaju.
,
Pocítá se s vytvorením mezirezortní komise, která
by koordinovala práci jednotlivých ministerstev
na integraci do NATO?
V soucasné dobe je jako poradní orgán ministra zahranicních vecí ustavena komise ze zástupcu (námestku)
jednotlivých ministerstev. Výsledek její práce dosud zcela nenaplnuje potrebu širší mezirezortní koordinace. Na
nekterých ministerstvech jsou komise, které pripravují
vlastní rezort ke vstupu, ale zajištují také soucinnost
s jinými. Celostátní koordinace všech aktivit však bude
po cervencovém zasedání v Madridu nezbytná.
Kolik ceských dustojníku a vojáku by podle vašeho
odhadu melo sloužit ve spolecných strukturách
Aliance? Je už jasné, kdo bude tyto lidi na službu
v Alianci pripravovat?
Dosáhnout primereného zastoupení ceského personálu
ve strukturách NATO je jedním ze závažných úkolu
velmi blízké budoucnosti. CR by mela mít odpovídající
zastoupení ve všech politických i vojenských složkách
Aliance. Jde tedy o prípravu odborníku s jazykovou
erudicí (anglictina, francouzština, což jsou jednací jazyky NATO) pro nejruznejší profese a úrovne.
V centru NATO v Bruselu musíme pocítat s velvyslan,cem CR u NATOa jeho aparátem, s civilníini i vojenskými predstaviteli ve Výboru pro obranné plánování, s pracovníky v mezinárodním vojenském štábu, se zástupci
v 21 výborech NATO,s vojáky pro práci ve štábu SHAPE
(Casteau), v Hlavním velitelství spojeneckých sil, ale
i s vojáky pro Velitelství spojeneckých sil ve strední
Evrope (Brunssum - Nizozemí) a s predstaviteli ve Velitelství pozemních sil ve strední Evrope (Heidelberg SRN) a Velitelství leteckých sil v Evrope (Ramstein SRN). To bude již od pocátku predstavovat asi kolem 40
civilních pracovníku a 70 dustojníku.
Vcasný výber techto lidí a jejich cílevedomá príprava je
duležitým úkolem ministerstev obrany, zahranicí, financí, ale i dalších rezortu. Príprava takovýchto specialistu
v rámci ministerstva obrany v soucasnosti již probíhá.
Na jak dlouho odhadujete proces zaclenování do
Aliance, tedy dobu dosažení úrovne bežného clena
NATO?
Základní pripravenosti vyclenených prvotních sil je nutné dosáhnout k dobe ocekávaného prijetí za clena Aliance, tedy k roku 1999.Výchozí úroven pripravenosti lze
ocekávat po petiletém clenství, tedy kolem roku 2003,
zralou úroven, plne srovnatelnou s pripraveností ostatních
spojencu,
roku 2009.
Pripravil
Jakubkolem
Camrda
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Ceš

l

knize Ladislava Holého

v
Cešiporné
majímínení.
sami oZeptáte-li
sobe velmi
rozse jich,
co si myslí o jiných Ceších, budou je
popisovat jako závistivé, konformní,
úzkoprsé, nesnášenlivé. Když však
mají charakterizovat ceský národ
jako celek, uslyšíte adjektiva jako vysoce kulturní, hluboce demokratický, cistý.
Tento paradox se snaží vysvetlit
kniha Ladislava Holého "Malý Cech
a velký ceský národ" (The Little
Czech and the Great Czech Nation).
Ladislav Holý, antropolog, který
provádel výzkum napr. v Zambii ci
Súdánu, byl jedním ze 150 000 Cechu a Slováku, kterí v roce 1968 svoji
zemi opustili. Z ceského pohledu na
svet se tím oddelil od národa - "odrodil se". V knize se Holý vrátil k
národu, z nehož se takto vyclenil, a
analyzoval Cechy a jejich pojem národa jako vnejší pozorovatel. Ladislav Holý zemrel v dubnu 1~97.

"Mynejsme
nacionalisté"
Jak název kn"ihynapovídá, Holý se
zabývá hlavne ceskými postoji vuci
cešství. Dochází k tomu, že ceská
národní identita je prekvapive silná,
ackoli si Ceši nikdy otevrene nepriznají, že jsou nacionalisté. Pro Cechy je nacionalismus necím, co postihuje pouze jiné národy. Z ceského
pohledu trpí možná nacionalismem
Slováci a emci, ale Ceši nikdy.
Ceši nevidí ceskost jako neco kulturne utváreného, vyplývá pro ne
naopak z lidské prirozenosti. Podle
ceského uvažování se clovek do národa rodí. Holý pripomíná, že slova
"narodit se" a "národ" jsou v ceštine
príbuzná. Cešství se cloveku prihodí
prirozene, když se narodí. Jak Holý
konstatuje: "Klícem ke kulturní
konstrukci národní totožnosti, klícem ke vztahu mezi jednotlivcem a
národem jako prirozenou entitou je
metafora narození."
Ceši uvažují o svém národu jako
o "nad individuální entite, která se
pohybuje casem". Ceši se k této nadhistorické národní entite casto vzta-

hují výrazem "my". "My" deláme
veci tak a tak, "my" uvažujeme tak
a tak~Teprve, když už jsem žil v Cechách urcitou dobu, uvedomil jsem
si, že slovo "my" neznamená mluvcího a jeho manželku, príbuzné
nebo prátele. Znamenalo "my Ceši".
Na naléhání to Cech v rozhovoru
výrazem "my Ceši" skutecne prizná.
Poté, co jsem se naucil cesky, ocital
jsem se casto v komické situaci. Lidé
me považovali za rodilého Cecha, a
tak jsem také musel používat ono
"my". Pokud me pak Cech odhalil
behem rozhovoru jako Americana,
obvinil me, že jsem ho podvedl. Nemel jsem prece právo podílet se na
tomto superkolektivním "my".
Ceši nejsou zvyklí, že se cizinci
umejí dohovorit jejich jazykem.
Ceština je všeobecne prijatý symbol
ceské totožnosti. Clovek se narodí
jako Cech a mluví-li cesky, je to dukaz, že je Cech. Jazyk je klícovým
identifikacním znakem cešství. Takže když cizinec promluví cesky, je
pro Cechy obtížné zaradit ho do nejaké kategorie. Mluví cesky, ale není
jedním z nás - to prece není logicky
možné!
Je fascinující sledovat, jak se Ceši
vyrovnávají s touto absurditou s cizincem, který mluví cesky. Casto
jsem-vuci mne podezrívaví, protože
se jim to zdá tak nelogické. Nekterí
na me spustí lámanou anglictinou,
i když jsme spolu predtím už hezkou
chvilku mluvili cesky. aštestí me
nekterí moji ceští prátelé považují
za Cecha a dovolují mi, abych užíval
"my". Je to svým zpusobem cest, že
me prijali do svého klubu.

Státy se mení,
národ trvá
Tak hluboce pocHovaná národní totožnost nutne ovlivnuje ceskou politiku. Holý ukazuje, jakou roli hrál
tento
hlubinný
nacionalismus
v dobe listopadové revoluce. Byl totiž jednou ze základních prícin rozkladu komunismu v Ceskoslovensku, a ne až jeho dusledkem, jak se
dnes o strední Evrope casto tvrdí.
12

Holého argumentaci lze shrnout
asi takto: Ceši považují své cešství
za prirozené. Svuj stát považují za
umelou konstrukci.
Národ, který je prirozený, bude
vždy duležitejší než stát, který je
umelý.
Komunistický stát, který Ceši považovali za cizí ceské národní tradici,
byl podle nich v prímém konfliktu
s národem, o nemž si Ceši myslí, že
je svou prirozeností demokratický.
Národ má tedy plné právo odmítnout stát, nebot jedine národ je autentickým (tj. prir<{zeným) predstavitelem lidu.
Presne toto bylo filosofické oduvodnení odporu vuci komunistickému státu. Demonstrace pred listopadem 1989 byly silne inspirovány národními symboly. Tyto akce nemely
konkrétní politické cíle, nepožadovaly zmenu vlády ani režimu. Presto
však mely obrovský politický význam, nebot poprely právo státu nadále reprezentovat národ. Použité
symboly byly nesmírne úcinné. Využily intenzívních pocitu sdíleného
osudu, oné ceskosti, která je spolecná všem.
V listopadu a prosinci dosáhlo používání národní symboliky vrcholu.
Byl to národ jako celek, kdo odmítl
stát, ne jednotlivci. Václav Havel
coby cerstve zvolený prezident volil
pro záver svého novorocního projevu velmi vhodná slova: "Tvá vláda,
lide, se k tobe navrátila." Stát, konstatoval Havel v parafrázi Komenského, se vrátil národu, kolektivnímu celku.
Nadrazenost, kterou v ceské mysli
zaujímá národ nad státem, také vysvetluje, proc prijali Ceši zcela lhostejne rozdelení Ceskoslovenska.
Bez státu se ceský národ vždy muže
obejít, bude žít dál.
Stát}e tu jen vnejší konstrukcí, která existuje pro národ jako celek, nikoliv pro lidi jako jednotlivce. Stát
jako reprezentant nadhistorického
ceského národa, to je samozrejme
docela jiná predstava, než jaká o státe panuje na Západe.

Realita a jeji vnímání
Antropologickým výzkumem v terénu, který provedl Ladislav Holý, lze
dobre pochopit postoje urcité spolecnosti. Existuje ovšem rozdíl mezi
politicko-historickým
prístupem
k temto studiím a mezi antropologickým.prístupem. Takový politolog

N

rekne, že Ceši mají demokratickou
tradici, a proto se chovají urcitým
zpusobem. Antropolog rekne, že
. Ceši se domnívají, že mají demokratickou tradici, a proto se chovají urcitým zpusobem. Politolog se pokusí
popsat urcité celonárodní tendence.
Antropolog proste zaznamenává, co
si lidé myslí sami o sobe. To vede k
velmi zajímavé otázce: co je v politice duležitejší - realita anebo to, jak
je realita vnímána?
Subjektivní názor na národní tradice tak muže být duležitejší než tradice samé. Ceši možná vubec žádnou skutecne demokratiykou tradici
nemají - anebo treba mají - ale samotný fakt, že jsou presvedceni

(:1eslí.ýnárod"í
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o své demokraticnosti, výrazne
ovlivnuje politiku, respektive omezuje rozsah debaty o veci.
Jiné ceské názory na podstatu ceskosti jsou také pozoruhodné. Víra, že
ceský národ je vysoce kultivovaný,
vysvetluje nekteré rysy ceské politické kultury. Vjiných zebích si lze
težko predstavit, že by se delníci pripojili ke studentským protestum
nebo že by zvolili filosofa a autora
absurdních dramat hlavou státu.
Tuto zvláštnost cástecne vysvetluje
práve silná ceská víra, že ceský národ je "kulturní".
Holého kniha je nejen vynikajícím
príspevkem ke znalostem o ceském
národe, ale je také dobrým príkla-

lnýtus

o

a prelnleruv

neol e/~ali~~m,us
Každý
národ siDr.
vytvárí
svéWilliams,
mýty a jeho
politictí
vudci
predevším.
Kieran
který
pusobí
na
Škole slovanských a východoevropských jazyku londýnské univerzity jako specialista na nejnovejší dejiny Ces-'
koslovenska a jeho nástupnických republik, venoval nedávno verejnou prednášku tomu, aby vysvetlil, jakými
zpusoby národní mýty využívá a pretvárí ceský premiér
Václav Klaus.
Williams se pokusil o analýzu Klausuvy ideologie a
jeho politických kroku v zrcadle predstav, které o svých
dejinách, charakteru a historickém poslání ceský národ
chová už po staletí. Tyto predstavy jsou bud podvedomé,
nebo polovedomé a odrážejí se v ceské literature i v národním pojetí ceských dejin. Ovlivnují i ceskou politiku.
Národ v ne verí bez ohledu na míru jejich pravdivosti.
Williams uvedl celou radu takových mýtu:
1. Ceši verí ve svou demokratickou tradici, címž se
údajne fundamentálne liší od Poláku a Madaru, pro které
má pojem "aristokracie" dosud velkou váhu.
2. Ceši verí ve své mimorádné poslání v Evrope, ve svuj
historický prínos pro spirituální osvobození Evropy a
celého lidstva, predstavovaný Karlem IV., husitskou
ocistou krestanství, socialismem s lidskou tvárí a ideou
Cech jako mostu mezi Východem a Západem. Ceši se
proto cítí být necím jiným, necím lepším než jejich
postkomunistictí sousedé.
3. Ceši jsou presvedceni, že jsou na rozdíl od Madaru,
Poláku a Slováku racionální a pragmatický národ.
4. Ceši jsou ale podle vlastního hodnocení príliš uprímní a realistictí, než aby verili v jakékoli podobné mýty.
Václav Klau.s podle Williamse nekteré své politické
predstavy šikovne roubuje práve na tyto1mýty. Ceský
premiér rád kreslí Cechy jako národ s prirozeným sklonem k demokracii, realismu, píli, se smyslem pro samostatnost i pro obchod. Klaus pri každé vhodné príležitosti

dem, jak odlišný prístup (prímé rozhovory s lidmi) dokáže osvetlit politický život vdané zemi. Vedle jiných
disciplin muže být prostá antropologie užitecným nástrojem pro prohloubení našich znalos~ jiných spolecností a jejich politické scény. Je
treba naslouchat lidem ve vznikajících demokraciích a dovolit jim, aby
sami rekli, kdo jsou a co ocekávají
od své budoucnosti. Jejich názory na
sebe sama, jejich zpusob vyjadrování umožní pochopit situaci v techto
zemích daleko lépe než studium
pruzkumu verejného mínení nebo
volební výsledky.
•
ANDREW STROEHLEIN

zduraznuje, že Ceská republika není Polsko ani Madarsko a že západní Evropa na ni nemuže používat stejný
metr. Jenom Ceši byli schopni zbavit se iluzí, uplatnit
svoji vlastní transformacní strategii a skutecne se identifikovat s principem volného obchodu. I když Klaus
prohlašuje, že Ceši jsou príliš realistictí na to, aby verili,
že mohou prispet Evrope necím velkým, má ve zvyku
dávat jménem Cechu Evrope lekci o skutecné!» významu myšlenek evropanství a volného trhu.
Husité slouží Klausovi jako odstrašující príklad utopismu a nadšení pro spolecné vlastnictví. Klaus rád prirovnává svou ekonomickou transformaci k dobe národního
obrození, které následovalo "dobu temna", v jeho prípade komunistické temno. Beneš i Dubcek jsou pro premiéra zápornými príklady státníku, kterí podlehli iluzím
o socialismu a možnostech spolupráce s Ruskem. Jejich
pozitivní prínos v jiných smerech již Klause málo zajímá. Jeho hrdinou je první ceskoslovenský ministr financí Alois Rašín, který zavedl velmi úspešnou protiinflacní
politjku. Pro Klause je Rašín mucedníkem, jehož o život
pripravil komunista.
Klaus využil národního mýtu nejdramatictejším zpusobem v zárí 1993, když vystoupil na horu Ríp, aby odtud
oslovil národ. Williams v tom vidí Klausuv zámer naznacit lidu, že je novým praotcem Cechem, obzírajícím
zemi zaslíbenou - zemi ekonomické transformace podle
jeho predstav.
V Cechách pomalu, ale jiste vzniká nový mýtus - o rozpadu Ceskoslovenska. Klaus vysvetluje zánik federace
jako prirozený proces, který umožnil Slovákum dosáhnout jejich vytoužené národní emancipace, a zduraznuje velkodušnost, se kterou se Ceši vzdali myšlenky cechoslovakismu, aby Slovákum umožnili vyplnit jejich
sen o národní rovnosti a vlastním státe. Podle Kierana
Williamse jde ve skutecnosti o to zamaskovat skutecnou
prícinu rozpadu federace - naprosté fiasko konstitucních a koalicních jednání - a smírit ceské obyvatelstvo
s drsností zpusobu zániku Ceskoslovenska, kterou si
vetšina Cechu a Slováku neprála. Slováci ted slouží jako
užitecný príklad nevydareného mladšího bratra v podrucí nacionalismu, tak pekne kontrastujícího s ceským
pragmatismem a ceskými demokratickými principy .•
ZUZANA SLOBODovA
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Cyril Svoboda
Proces
evropské
integrace
zacal
po druhé
svetové
válce predevším z iniciativy Nemecka a Francie.
Zakladatelé Evropy projevili spolecnou vuli neusilovat jen o docasný
kompromis mezi národními zájmy,
ale definovat spolecné zájmy a cíle a
usilovat o jejich naplnení. To znamenalo opustit formu úzké spolupráce
mezi suverenními státy, vzdát se cásti své suverenity a zvolit nadnárodní
formu spolupráce jako podstatu integrace. Základním prostredkem
k naplnení tohoto cíle bylo vytvorení
spolecného trhu.

Delegovaná suverenita
Na pocátku dlouhého procesu bylo
vytvorení takzvané Montánní unie,
tedy Evropského spolecenství uhlí a
oceli 18. dubna 1952 v Paríži. V roce
1955 se konala konference ministru
zahranicních vecí státu spolecenství
v Messine na Sicílii. Tato konference
znamenala zlom v dejinách evropské integrace. Zde totiž došlo k dohode vytvorit dve organizace, jednu
pro spolecný trh a druhou pro atomovou energii. Výsledkem tohoto
rozhodnutí byl podpis Rímských
smluv 25. brezna 1957. Jimi byly
ustaveny Evropské hospodárské
spolecenství a Evropské spolecenství pro atomovou energii. Zakládající smlouvy byly uzavreny na dobu
neomezenou bez možnosti jejich vypovezení ze strany jednotlivých
clenských státu, podobne jako
Smlouva o Evropské Unii podepsaná 7. února 1992 v Maastrichtu. Evropská unie ja tak svazek suverénních státu, které prenesly na dobu
neomezenou na nadnárodní entitu
cást své suverenity. Jen tak totiž
muže dojít ke skutecné a trvalé integraci. Pf'evzetím cásti suverenity
jednotlivých clcnských státu získala
Evropská unie moc regulovat urcité

právní vztahy a tvorit vlastní, takzvané kom unitární právo.

speciálního zákona, narízením vlády nebo vyhláškou ministerstva.

Komunitární právo

Co se žádá od nás

Zakládající smlouvy tvorí v rámci
kom unitárního práva primární právo. Od nej je odvozeno sekundární
právo. Mezi sekundární právo patrí
predevším
arízení a Smernice.
Tvorbou sekundárního práva Unie
harmonizuje vnitrostátní právo jednotlivých clenských státu s právem
primárním, vyplnuje mezery právní
úpravy a hlavne nutí jednotlivé
clenské státy, aby své právní rády
uvedly do souladu s právem komunitárním. Jestliže si tedy stežujeme,
že tech norem je príliš mnoho, pak
nevinme jen Brusel. ebot platí, žc
cím vetší je otevrenost státu a jejich
ochota k integraci v souladu s cíli
Unie, tím méne je zapotrebí komunitární regulace.
aT'Ízenímá obecnou závaznost. Je
ve všech clenských státech bezprostredne použitelné. Je rovnocennou
soucástí
vnitrostátního
práva.
K jeho provedení není nutno prijímat žádné zákony nebo jiné právní
normy. Ve všech clenských státech
se muže každý tohoto práva dovolat
jako práva vnitrostátního. Pro obca"na naší republiky bude mít stejný
význam a závaznost jako obcanský
zákoník, trestní zákon a podobne.
Smernice není na rozdíl od narLzení závazná v každém clenském státu, ale jen v tech, kterým je urcena.
Z toho vyplývá, že je vždy nejakým
státum adresována (nekdy i všem).
Dále je na rozdíl od Narízení závazná jen co do výsledku. To v praxi
znamená, žc v jednotlivých clenských zemích je treba prijmout takovou právní úpravu, kterou se docílí onoho výsledku, jaký je predpokládán Smernicí. Je na každém clenském státu, zda tak uciní prijetím

áš závazek je prevzít, recipovat komunitární právo jako celek v den
našeho vstupu do Evropské unie.
Toto právo existuje samo o sobe.
Jeho existence je odvozena práve od
skutecnosti, že se clenské státy vzdafy stanovené cásti své státní suverenity ve prospech Spolecenství. Evropský soudní dvur jasne judikoval,
že toto právo má prednost pred právem národním, ba dokonce pred
ústavním právem jednotlivých clenských státú. V prípade konfliktu
mezi národním a komuniLárním
právem má tedy prednost právo komunitární. Jinak by totiž Unie ani
nemohla fungovat Predmetem diskuse nemuže být tedy otázka, zda je
vhodné vzdát se své suverenity, ale
jen do jaké míry a ve kterých oblastech je to vhodné.
Komunitární právo se stane soucástí našeho právního rádu. Budeme
je muset aplikovat, jako by bylo naším vlastním právem. Jinak receno,
nebude možné získat na Unii trvalou výjimku, i když patrne budeme
moci vyjednat v nekterých oblastech
casove omezenou derogaci. To znamená, že nám po limitovanou dobu
bude povoleno takzvané národní zacházení, abychom meli cas naše
pf'edpisy plne harmonizovat. I tato
šance bude omezena. V mnoha oblastech však nebude národní zacházení pripadadat v úvahu, predevším
v oblasti vnitrní a vnejší bezpecnosti.
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Dnešní stav
Za harmonizaci našich predpisu s
právem komunitárním je odpovedno každé ministerstvo a další ústrední orgány státní správy. Této odpo-
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vednosti se nelze zprostit. Dosud se
však postupovalo predevším tak, že
se porovnávaly naše predpisy s právem komunitárním. Jinak receno,
každý rezort si hlídal svou oblast
ceského práva a tu porovnával.
Avšak množina našich norem je
mnohem užší, než je množina norem komunitárního práva. Vláda
proto ve snaze tento prístup zmenit
uložila jednotlivým resortum nikoli
starost o oblasti ceského práva, ale
o príslušné normy práva komunitárního. To znamená, že jednotlivá ministerstva ponesou odpovednost za
provedení smernic bez ohledu na to,
zda ta ci ona smernice pusobnost
príslušného resortu z hlediska ceského kompetencního zákona prekracuje. Urcený resort proste ponese obecnou odpovednost za transformaci príslušné oblasti kom unitárního práva do práva vnitrostátního.
Lhuta pro rozdelení odpovednosti
byla do konce kvetna 1997.
Jednotlivé resorty jsou dále povinny vypracovat takzvané pozicní dokumenty, ve kterých sdelí, jak pokrocila harmonizace v jejich oblasti
a kdy dojde k plné kompatibilite, prípadne kde je nutné vyjednat limitovanou derogaci a proc.
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Proces harmonizace tedy již zapocal. Odborníci vedí, jak metodicky
postupovat. Druhou stranou mince
je ale vzdelávání v oblasti komunitárního práva. Naši úredníci, soudci,
státní zástupci ho budou muset znát,
nebot je budou v den našeho vstupu
do Evropské unie aplikovat. A to
mnozí stále podcenují.
Naše republika podepsala Dohodu
o pridružení, podala prihlášku do
Evropské unie, která v soucasné
dobe vypracovává na náš stát posudek. 60 % zahranicního obchodu
Ceské republiky se odbývá se státy
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EU, 70 % prímých investic se rovnež
týká Evropské unie. Jsme tedy již
s EU velmi svázáni, ale zároven nemužeme podstatneji ovlivnit její
rozhodovací proces. Je tedy naším
životním zájmem snažit se uspet
v první vlne, získat plné clenství,
jakmile to jen bude možné. Na druhé
strane to znamená, že i naši prípravu je treba vzít vážne, jinak nás predejdou jiní.
•
CYRIL SVOBODA
ámestek ministra zahranicí CR.

tvrdý
..konkurencní
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Vnitrní trh Unie a ceské zájmy

Jaroslav Jakš
Orientaci
na evropský
systém prijala
po roceintegracní
1989 verejnost všech transformacních státu
stredovýchodního a baltického regionu. Nebylo to nijak prekvapivé,
vždy! práve západoevropská varianta pluralitní spolecnosti a tržního

hospodárství predstavovala pro obyvatelstvo strední a východní Evropy
po dlouhá desetiletí "budování socialismu" onu skutecnou, lepší alternativu. Príklon ke strukturám Evropského spolecenství, od devadesátých
let již Evropské unie, zahrnující 15
15

státu a 370 milionu obyvatel, tak byl
spíše emotivní, spontánní. Byl signálem návratu "zpátky do Evropy", ale
vubec se neopíralo detailní znalost
komplikované a dlouhodobe budované integracní architektury reflektující neméne složité zájmy jednotli-
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vých clenských státu Unie. Pokud to
však s prihláškou do Unie myslíme
opravdu vážne, prišel cas seznámit
se s ní blíže.

K cemu jednotný trh?
Spolecné institucionální struktury
akceptované jak Nemeckem, tak
Francií, Velkou Británií a dalšími
státy bylo dosaženo jen díky velmi
intenzivním diplomatickým aktivitám, kompromisum, ale také díky
poznání, že tento model, kalkulující
s cástecným predáním kompetencí
z úrovne národních státu na úroven
integracních institucí, je prínosem
ph~devším pro clenské státy samotné. Tato shoda motivací, vyplývající zejména z logiky rozdelené Evropy a sovetské hrozby, dnešním
postkomunistickým zemím prirozene chybí.
V druhé polovine 80. let ES velmi
energicky pristoupilo k prekonání
tehdejší roztríštenosti spolecného
trhu.' Zpusobovala ji celá rada prežívajících prekážek skutecne volného
pohybu kapitálu, služeb, zboží
i osob. Celý projekt vytvárení jednotného vnitrního trhu, který byl ve
svém legislqtivne-institucionálním
rámci v podstate završen k roku
1993,pocítal s pozitivními efekty, ale
i s riziky. Klady vycházely predevším ze. vzniku velkoprostorové
ekonomiky, nabízející stejnorodé
odbytové parametry pro velkovýrobu. Strategickým cílem tohoto procesu byl rust produktivity práce na
evropském kontinentu, k níž napomáhá zostrená konkurence panující
na spolecném trhu.
Celý proces byl predevším nesen
zájmy podnikatelu, pro které prostupný trh znamená významné odbytové príležitosti. Ponekud v pozadí zustal zájem nepodnikatelských
vrstev. Teprve koncem osmdesátých let zástupci techto skupin obyvatelstva formulovali nekterá základní práva pracujících v podmínkách rychle se formujícího vnitrního trhu (Sociální charta). Vysoká nezamestnanost, charakteristická pro
vetšinu státu západní Evropy, byla
jen cástecne ovlivnena rychlým pokrokem v odstranování vnitrních
prekážek. Nekteré regiony ve Španelsku, Irsku a dalších zemích, kam
se preléval kapitál, využívající stále
otevrenejší ekonomiky a výhod lacinejší pracovní síly, získaly nová pracovní místa, ovšem vetšinou na úkor
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jiných regionu. Strategický motiv
architektu vnitrního trhu byl však
jednoznacný: posílit konkurencní
schopnost evropské ekonomiky
v podmínkách vysoké globalizace
a stále se zhoršujícího postavení Evropy v mezinárodní ekonomice.

Sbližování
podle Bílé knihy
Tuto ambivalentní roli vnitrní trhu
je treba mít na pameti i u nás a v
dalších státech, které stojí na prahu
Unie. Videt nejen šance - ty jsou
prirozene rozhodující - ale i rizika
spojená s otevrením velmi krehkých, nehotových a zranitelných
ekonomik ostré konkurenci. To platí
i pro Ceskou republiku, o jejiž transformaci se j'ešte nedávno tvrdilo, že
je u konce a že nastoupila etapa
standardního fungování. Evropská
unie v rámci tzv. predvstupní strategie, zejména po zasedání Evropské
rady v Cannes v roce 1995, klade na
zaclenování do vnitrního trhu - ješte
pred samotným rozhodnutím o vstupu - zcela mimorádný význam. Považuje ho dokonce za "klícový prvek" celé strategie zužování histo16

ricky vzniklé mezery mezi západní
a východní Evropou.
K tomu úcelu EU pripravila Bílou
knihu, která má pomáhat clenským
zemím pri vypracování harmonogramu sbližování legislativy ve více
než dvaceti sektorech ekonomiky a
spolecnosti. Je vecí každé asociované zeme, aby si sama stanovila tempo harmonizacc. Pritom Bílá kniha
zduraznuje, že príprava na vnitrní
trh ješte neznamená volnou vstupenku do EU, že však bude duležitým predpokladem. Napojování na
vnitrní trh Unie podle Bílé knihy
"posílí konkurenceschopnost ekonomik zemí strední a východní Evropy a tím i pozitivní efekty transformace". Zde ovšem existuje urcité
vnitrní napetí mezi šancemi a riziky.
[ když lze predpokládat, že urcitá
ochrana ekonomik transformacních
zemí bude prodloužena ješte po urcité prechodné období po vstupu,
není daleko doba, kdy ješte výrazneji vynikne asymetrie "dvou Evrop".
Hospodárská soutež, bedlive monitorovaná Evropskou komisí, bude
odpovídat evropské legislative, ale
i pomeru (ci nepomeru) ekonomických sil, které se budou stále více
prosazov.atmezihospodárskýmiaktéry "staré" EU a novými cleny.
Instituce Evropské unie jsou si vedomy, že vytvorení právního rámce
pro pravidla vnitrního trhu.vpostkomunistických zemích si vyžádá urcitý cas. Ten však nebude príliš
dlouhý, už vzhledem k vysoké homogenite trhu v EU s jednotnými
pravidly pohybu zboží, kapitálu,
osob a služeb. Španelsko, Recko a
Portugalsko vstupovaly na vnitrní
trh teprve v jeho pocátecním stádiu,
a mely tak mnohem .více casu.
V dobe ocekávaného prijetí první
vlny stredoevropských státu bude již
vnitrní prostupnost tristasedmdesátimilionového trhu taková, že nelze
ocekávat príliš velkorysé výjimky.
Konkurencní tlak' bude zcela mimorádný, a pravdu má Evropská komise, když neustále zduraznuje, že
prevzetí práva vnitrního trhu (tvorícího klícovou cást tzv. acquis communautaire) není pouze prevzetí
právních norem: "Hlavní problém,
pred kterým stojí pridružené zeme
pri prebírání právní úpravy vnitrního trhu, nespocívá ve sbližování
právních textu, ale v prizpusobení
jejich správního aparátu a spolecnosti podmínkám, které jsou pro
fungování legislativy nezbytné"
(Bílá kniha). Jde a hlavne pujde

o složitý proces, který si mimo jiné
vyžádá vyjasnení vlastnických vztahu v soukromém sektoru (u nás velmi palcivý problém) a také vztahu
mezi sektorem soukromým a verejným.

Pozor na konkurenci
Adaptace na vnitrní trh EU je komplexní záležitost, nezahrnuje pouze
klasická hospodárská odvetví a obory, ale též pravidla hospodárské souteže, oblast ekologické politiky, sociální opatrení atd. V techto oblastech bude muset zesílit role státu.
Tvárí tvár "hrozbe evropské konkurence" bude mít cím dál vetší význam
posilování
konkurencní
schopnosti ceské ekonomiky, ackoli
práve to dosud stálo stranou integracní strategie vlády. První varování
prinášejí údaje o prohlubujícím se
obchodním deficitu CR vuci EU.
Unie se podílí 60 % na ceském zahranicním obchodu, takže obchodní
bilance s ní bude významne ovlivnovat zájem podnikatelské elity na
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vstupu. Zatím je ceský prumysl
v tomto smeru - diplomaticky receno - na zacátku cesty. Ani zde však
nelze opomenout znacnou zodpovednost ceské vlády, politických
stran, podnikatelských a zamestnaneckých svazu na tom, jaká pravidla
hry vytvorí pro nový typ tržního
prostredí.
Zaclenování do evropského trhu je
velkou šancí pro silné, flexibilní firmy. Celkove však není jasné, zda
asociované zeme dokáží dovést
transformaci a hlavne modernizaci
ekonomiky tak daleko, aby. rizika
vstupu nakonec neprevážila. Celý
proces má nejen technickou dimenzi (normy, legislativa), ale také dimenzi ekonomickou (modernizace
ekonomiky) a politickou (politická
reprezentace musí pripravit vhodnou integracní strategii). Zatím stále
vycházíme z predpokladu jednoznacne pozitivního prínosu spolecného trhu, ale málo se analyzují
strukturální nároky s tím spojené.
Budoucí vnímání Evropské unie
ceskou verejností muže ohrozit
omezená
znalost mechanismu,

JAROSLAV

JAKS

Pusobí na Katedre svetové ekonomiky Vysoké
školy ekonomické v Praze.
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po-dle nichž Unie rozhoduje a sladuje zájmy jednotlivých clenských
státu. Jde o velmi svébytnou právní
kulturu, jejíž prijetí v ceském prostredí plném zjednodušujících soudu
o "bruselské byrokracii" nebude
jednoduché. Behem složitých jednání s Unií se bude verejnost postupne
seznamovat s tím, jak se v bruselské
kuchyni "varí kompromisy", a vetšina iluzí, ale i predsudku o EU bude
pravdepodobne mizet. A to je dobre:
jen realistické postoje k složitému
procesu, který Maastrichtská smlouva nazvala "vytvárením stále užšího
svazku mezi národy Evropy", mohou pomoci identifikovat ceské zájmy. Skutecný význam procesu zaclenování do Evropské unie spocívá
v tom, že muže Ceské republice pomoci v jejím vnitrním prerodu
a v otevírání se zahranicní konkurenci. Záleží jen na nás, zda dokážeme rizika promenit v šance.
•
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nás zavládne evropské právo

Jirí Zemánek
v

C

Kritéria vstupu

republika
požádala
prijetí do Evropské
unie
veská
lednu
1996,jako
jedna zoposledních
pridružených
zemí. Vpolitickém memorandu, provázejícím prihlášku,
jasne deklarovala politickou vuli prijmout "pro své budoucí clenství Evropskou unii takovou, jaká je a jakou ji
bude dotváret kolektivní moudrost clenských státu v nejbližších mesících a letech" s tím, že "bude pripravena
akceptovat acquis communautaire a úroven spolupráce
clenských státu ve všech oblastech a na všech úrovních,
na kterých bude Evropská unie v dobe vstupu Ceské
republiky stát". Zdálo by se tedy, že ceská politika tady
osvedcila smysl pro realitu a uvážlivost v rozhodování a
je pripravena na takový zásadní krok. Je tomu skutecne
tak? Známe opravdu charakter Unie, víme, co nás na ceká
ceste k vytouženému cíli a v cíli samotném? Není zajisté
namíste hovorit o euro-optimismu nebo euro-skepticismu, nevíme-li vlastne, "zac je putna pšenice". Zkusme
proto poodhalit odpoved na tyto otázky u vybraných
problému právní oblasti, která dosud stála ponekud v pozadí pozornosti.

Po ukoncení Mezivládní konference o revizi Maastrichtské smlouvy dojde behem zasedání Evropské rady
v Amsterdamu na "lámání chleba" ve veci kandidátu na
clenství v UnH. Jednání s nimi mají být zahájena šest
mesícu poté. Komise bude velmi peclive vážit, do jaké
míry už uchazeci splnují kritéria vstupu, stanovená na
kodanském summitu v roce 1993:
• stabilita institucí zajištujících demokratický vývoj
spolecnosti, právní stát, lidská práva a ochrana menšin,
• existence fungující tržní ekonomiky,
• schopnost obstát v souteži na vnitrním trhu Unie,
• zpusobilost prevzít právní závazky spojené s clenstvím a ztotožnit se s cíli Unie,
• pripravenost Unie samé absorbovat nové cleny,
aniž by tím došlo k poklesu dynamiky integracního
procesu.
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tvorený naprosto nezávislými bezúhonnými právníky.
ESD pusobí jako soud mezinárodní, "ústavní", správní
a zvlášte pak podává jediný autentický výklad komunitárního práva, závazný pro národní soudy. Ty jsou
v kvalifikovaných prípadech povinny obrátit se na nej
s problémy interpretace komunitárních norem, jejich
vnitrostátní jurisdikce je však oddelena (ESD není odvolací instancí).
Tak napríklad byla v rade prípadu žalována Komise
pro prekrocení své pravomoci na úkor Rady nebo clenských státu s tím následkem, že akt Komise pak nenabyl
platnosti. Vjiných prípadech jsou žalovány clenské státy
za nesplnení povinností, uložených jim aktem Rady.
Evropský soudní dvur svými rozhodnutími postupne
dotvárí kom unitární právní rád, a to casto na základe
obecných právních zásad clenských státu.

Musíme zmenit Ústavu

Evropa je vláda zákona
Tri Spolecenství, tvorící dnes tzv. první pilír Unie, byla
puvodne založena na podporu spolecných hospodárských zájmu v duležitých prumyslových odvetvích. Presto vycházel institucionální mechanismus vzájemné
spolupráce clenských státu od samého pocátku z obecné
zásady "vlády zákona" (rule of law). Toto originální
spojení pragmatismu a práva umožnilo clenským státum prekonat vážné krize Spolecenství a dokonce posílit
vzájemnou soudržnost.
Unie se opírá o mezinárodní smlouvy, na jejichž základe na ni clenské státy nevratne prenášely stále významnejší cásti své suverenity. Takový krok, dotýkající se
dalekosáhle národní identity, je provázen jednak presným vymezením pravomocí orgánu Unie, jednak uplatnením pravidel delby moci ve složení a fungování techto
orgánu.
Tak napr. Rada jako vrcholný legislativní orgán pro
prijímání právne závazných aktu (narízení, smernic,
rozhodnutí), kterou tvorí predstavitelé exekutivy clenských státu (ministri zahranicí, financí apod. podle povahy projednávané veci) smí zahájit jednání jen na
základe návrhu Komise, tedy nikoli z vlastní iniciativy.
Komisi, výkonný orgán Unie, tvorí clenové plne nezávislí na vládách clenských státu, kterí spravují jim sverené "evropské rezorty". Krome toho, že provádí rozhodnutí Rady, prísluší Komisi i dohled nad dodržováním
komunitárního práva ze strany clenských státu, jejich
obcanu a podniku i ze strany jiných orgánu Unie.
Evropský parlament, volený od roku 1979 v prímých
volbách obcany Unie, má vedle své konzultacní a rozpoctové pravomoci nyní i nezanedbatelný vliv na rozhodování Rady, pricemž jedná také o vyslovení duvery
Komisi a schvaluje mezinárodní smlouvy uzavrené Unií
s neclenskými státy (vcetne smluv o pristoupení k UnH).
Postavení plne nezávislé na vládách clenských státli. a
na jiných orgánech Unie má i Úcetní dvur (úrad pro
kontrolu rozpoctového hospodarení Unie) a Evropská
ústrední banka, která vznikne z dnešního Evropského
menového institutu v roce 1999.
Hlavním garantem zákonnosti postupu orgánu Unie
i clenských státu je ovšem Evropský soudní dvur (ESD),

Prestože byla predložena rada propracovaných návrhu,
nedošlo zatím k formálnímu završení vývoje institucionální struktury Unie prijetím jejího "ústavního" rámce.
Její dosavadní provoz se i tak významne promítl do
ústavních zvyklostí v clenských státu, mnohdy i v podobe príslušných ústavních zmen. Také ceská ústavní praxe se bude muset s leccíms vyporádat. Vnaší ústave bude
mimo jiné treba zakotvit podmínky, za nichž lze uzavrít
takovou mezinárodní smlouvu, která prenese cásti svrchovaných pravomocí na mezinárodní organizaci. Podobné ustanovení již zná clánek 90 nové polské ústavy,
který pocítá i s možností vyhlášení referenda, podminujícího ratifikaci takové mezinárodní smlouvy.
Budeme si muset zvyknout na to, že jsou to orgány
výkonné moci (Rada nebo Komise) a nikoli orgán zastupitelský (Evropským parlament), kdo s konecnou platností prijímá legislativní akty. Tento tzv. demokratický
deficit je alespon zcásti kompenzován ústavní povinností nekterých vlád predkládat vec k projednání v národních parlamentech ješte pi'ed tím, než jejich stát zaujme
stanovisko v Rade (viz novela clánku 23 nemecké ústavy
z roku 1992).Vzájmu potrebné operativnosti proj ednání
si ale muže parlament ponechat plnou kontrolu jen
u závažnejších otázek.
Na ústavneprávní rešení této veci by v našich podmínkách mely navazovat i zmeny v kompetencním zákone,
v zákonech o jednacích rádech komor Parlamentu a
. v legislativních pravidlech vlády. Bude také nutné uzákonit prímou volbu poslancu Evropského parlamentu.
V oblasti moci soudní bude žádoucí zaclenit jurisdikci
Evropského soudního dvora do soustavy našich soudních orgánu, a to vcetne zajištení vykonatelnosti pravomocných rozhodnutí Dvora a Komise na území Ceské
republiky.

Silnejší role obcanu
Myšlenka efektivního prosazování komunitárního práva se uplatnila již na pocátku šedesátých let na základe
známých rozsudku ESD ve vecech Costa versus ENEL a
van Gend cf: Loos. Verdikty vedly k prijetí doktríny tzv.
prednosti, bezprostrední použitelnosti a úcinku komunitárního práva ve vnitrostátním práv~ clenských státu.
Národní soudy proto v prípade obsahového rozporu nesmejí aplikovat vnitrostátní predpis.
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Platná Ústava CR v clánku 10 pripouští bezprostrední
vnitrostátní závaznost a prednost pred bežným, nikoli
však ústavním zákonem pouze u mezinárodních smluv
o lidských právech a základních svobodách, jejichž
ratifikaci musí predcházet schválení trípetinovou vetšinou poslancu i senátoru. Jiné mezinárodní závazky
CR takové vnitrostátní postavení obecne nemají, mohou je získat, jen pokud jim ho prizná príslušný zákon
na základe zvláštní klauzule. Vostatních prípadech pak
je vetšinou treba prijmout dodatecné legislativní opatrení.
Je zrejmé, že s tímto rešením nelze v prípade vstupu
CR do Unie vystacit, zejména proto, že konkrétní narízení EU nabývají závaznosti okamžikem jejich prijetí
Radou a vylucují tak možnost dodatecného ústavního
. projednání. Nová polská ústava napríklad pocítá s obecnou vnitrostátní úcinností mezinárQdních smluv.
Ceské soudy nebudou vázány pouze vnitrostátním
zákonem a nebudou oprávneny posuzovat soulad komunitárního predpisu se zákonem, jak by vyplývalo z dosavadního znení clánku 95 Ústavy. Pravomoc Ústavního
soudu zrušovat zákony a jiné právní predpisy, jsou-Ii
v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní
smlouvou o lidských právech a základních svobodách,
bude muset být v tomto smeru rozšírena.
Do techto úvah patrí i otázka vetší úcasti obcanu
v rozhodovacích procesech. Má dve stránky. Jde jednak
o lepší prístup k informacím o právu (dostupnost legislativních návrhu, širší publicita predpisu a soudních
rozhodnutí), což patrí k jednomu ze trí hlavních programových postulátu Mezivládní konference.

Evropa

predevším zdola
Nebylo zpocátku úplne snadné pochopit
místo oné drobné živé Nemky v tom,
cemu se ríká evropské struktury, ale
bylo to tak: šifovala celoevropskému, ci
spíše celounijnímu svazu žen v domácnosti. I kdyby snad nekdo mel pochyb]'
o smyslu podobné organizace, nemohl
je mít o jejím míste v ní: s neuveritelnou
vehemencí popisovala, co všechno mohou mít evropské hospodynky spolecného, a( už žijí ve Skandinávii, Nemecku
nebo tleba Recku. Pokud se clovek nenechal odradit apriorním pocitem obskurnosti a popf-ál jí dostatek pozornosti, nemohl nakonec neuznat, že na tom
všem neco je; že práce v "eurokuchyni"
se muže stát integrujícím prvkem, a bez
pokynu odnekud shora.
Stejne tak se mohou dát a stále casteji
dávají dohromady lidé z rady dalších
profesí v rámci evropské "patnáctky" a
nepoU'ebují k tomu vždy nejakou oficiálne ustavenou organizaci. Pravidelne dvakrát do roka se tak ke konzulta-

i

cím o spolecných problémech scházejí
ministryne vlád zemí Unie.
Tehdy, po onom setkání v Barcelone,
jsem zlejme plne pochopil, co jsem slyšel
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Za druhé se jedná o participaci predstavitelu ruzných
oblastí obcanské spolecnosti (profesních svazu, odboru,
svobodných povolání, akademické obce, spotrebitelské
verejnosti), kterí mají "v obecném zájmu Spolecenství"
jako clenové Hospodárského a sociálního výboru poradní hlas v legislativním procesu Unie. Z hlediska stávajících ceských pomeru pujde skutecne o témer revolucní
zmenu, vyžadující také zmeny v komunikaci mezi mocí
a zárodky obcanské spolecnosti.
Správa vecí verejných v Evropské unii, jakkoli dosud
silne zbyrokratizovaná a odcizená obcanovi, musí brát
stále více zretel na mínení verejnosti. Jiste zde pusobí
memento dramatických kampaní, predcházejících ratifikaci Maastrichtské smlouvy pred ctyrmi lety. Bude to
znovu velmi aktuální i v souvislosti s prechodem clenských státu ke tretí fázi menové unie. V demokratických
spolecnostech se už nevyplácí degradovat obcana na
pasivního volice. Zájem o veci verejné se stává statkem,
významne ovlivnujícím kvalitu života.
Sbližování právních predpisu "v míre nutné pro náležité fungování vnitrního trhu Unie", je nezastupitelným
predpokladem volného pohybu zboží, služeb, osob a
kapitálu. Nepsaným predpokladem pro clenství v Unii
je pak ochota vyjednávat, vyvažovat zájmy: styl evropské politiky vyžaduje státníky, jejichž silnou stránkou je
schopnost vést mnohostranný dialog, porozumet partnerovi a umet se dohodnout.
•

J1RI ZEMÁNEK (1950)
Pusobí na katedre evropskéhu práva PF UK.

již mnohokrát predtím - totiž že Evrobude v lade zemí platit jednotná mena,
pa dnes již opravdu není jen Brusel,
kdy bude plne zabehnutá Schengenskd.
dohoda, která ješte dále minimalizuje
8trasburk, Luxemburg a ostatní hnízda
hranice uvnitr Unie. Ne snad že by ne"eurokratu", ale že sestává každodenní
bylo možno ocekávat ruzné dílcí zvraty
realitou Evropanu samých.
Je zajímavé v rozhovorech s obcany
integracního procesu, ale návrat o nekolik generací zpet bude sotva možný.
Unie pozorovat, jak se od generace ke
Je prirozené, že volné cestování nezusgeneraci posouvají evropské hranice. Ti
tává bez "následku": statistiky jasne
nejstarší pamatují, že za hranicní cárou
mluví o trvalém rustu poctu manželství
žili skutecní ci potenciální neprátelé kterí za jistých okolností mohli i zabijet.
uvnitr Unie. Neustále tak pribývá detí,
které vyrustají mezi dvema národy, tedy
Tato generace však do politiky již povetšinou aktivne nezasahuje.
jako Evropané. A nejde již jen o vzdelanejší vrstvy, které dríve více cestovaly.
Tvár EU dnes nejvíceformuje strední
"Eurodeti", "eurohospodynky", mladí
vek. Ti, kdo ho už dosáhli, si vzpomínalidé bez prožitku hranic, to vše vypovíjí, že do sousední zeme, jakkoli'práteldá o sílícím pocitu jednoty evropského
ské, býval zapotrebí pas a nekdy dokonce i vízum. Nejmladší pak již vubec ne- kontinentu. Soubežne s obcanskou spolecností jednotlivých zemí se tak vytvárí
znají onen riflex, kdy si clovek v blízobcanská spolecnost povýtce evropská.
kosti hranic automaticky sáhne po kapEvropští politici se dohadují, cizelují
se, aby sepresvedcil, zda má pas u sebe.
nadmíru složité kompromisy a crtají
Proc také, na hranicích nikdo nestojí
plány do príštích let. Podjejich nohama
a v sousední zemi poslouží ridicský pruse mezitím neorganizovane
a svou
kaz ci legitimace sociálního pojištení.
vlastní dynamikou, nekdy doslova saV obchodech "za cárou" sesiceješte plamospádem, rodí Evropa samotných Evtí jinými penezi, ale mnohde v príhranicních oblastech již dnes berou soused- ropanu. Jepak jen otázkou casu, kdy na
sebe autonomní struktury strhnou vetší
ní menu jako bežné platidlo.
cást iniciativy a zacnou urcovat sme,'oPredstavme si, jakou Evropu bude
•
z tohoto hlediska znát generace dneš- vání celého kontinentu.
ních detí, které zacnou samostatne ces- DA IEL KUMEHMANN
Hedaktor listu Právo.
tovat až za nekolik let - v dobe, kdy
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Evr, pa nabízí

diskusi
i toleranci

Výmena cásti suverenity
za demokratické mezistátní vztahy
Petr Greger
Ceská euroskepse
Vládní prohlášení z cervence 1996
konstatuje, že clenství v Evropské
unii je jednou ze zahranicne politických priorit soucasné vlády. Dalo by
se tedy. cekat, že rétorika ceských
stranických a vládních špicek bude
ve vztahu k našemu perspektivnímu
clenství maximálne pozitivní. Praxe
je však jiná. Evropská unie nepredstavuje pro soucasnou vládu takový
magnet, jakým je NATO. Ústní i písemné zmínky našich predstavitelu
o clenství v Unii jsou doprovázeny
pochybnostmi, znatelným chladem
a v nekterých prípadech i bagatelizováním jeho významu pro budoucí
existenci našeho státu. Soucasná
vládní elita akcentuje realistický euroatlantický prístup pred spontánním prihlášením se k myšlence evropské integrace. Obcanovi se muže
zdát, že usilovat o clenství v Unii je
nevyhnutelná dan historickému Vývoji v západní Evrope, nutným zlem,
které je potreba splnit, aby se Ceši
mohli formálne považovat za moderní spolecnost.
Duvodu pro chladný postoj ke
clenství v EU je mnoho. Integrace do
v NATO vyžaduje nákladnou a namáhavou reformu pouze v rámci nekolika málo resortu, jedná se ovelmi
odborný proces, kterému laik nemuže plne porozumet. Proto se zdá zaclenení do NATOrelativne snadnejší - nevyžaduje p~edem tolik zmen
ve spolecnosti. Pozvánka do EU však
bude vyjadrovat i názor clenských
státu Unie, že úroven ekonomické-

ho, sociálního a politického systému
v naší zemi už dosáhla urcitého
stupne. Jasne receno, clenem EU se
mužeme stát po splnení velmi obtížných kritérií, které bude treba doložit ješte pred samotným prijetím.
Ceská vláda si uvedomuje, že
zrychlení a úspešné dovršení jejího
reformního úsilí do konce bude financne nárocné i pres injekce, kterých se jí z Bruselu prostrednictvím
programu PHAREdostává. Práve tušení bolestivého charakteru úsilí
o vstup do Unie vede mnohé politiky
k obezretnosti a urcité dávce relativismu ci skepse. U obcana tento prístup muže vyvolat otázku, zda je
clenství v EU pro naši zemi vubec
výhodné. Vyplatí se projít namáhavou ce.stou až k branám Bruselu?
Stojí nám myšlenka evropské integrace vubec za toto úsilí?

Rapallo, Locarno,
Mnichov ...
Ceská (ceskoslovenská) zahranicní
politika v meziválecné ére i polistopadová zahranicní politika Cernínského paláce trpely tremi komplexy:
rapallským, locarnským a mnichovským. Rapallským komplexem myslím snahu ceské zahranicní politiky
zabránit jakékoliv nadrazené dohode dvou mocností ohranicujících
prostor strední Evropy - emecka a
Ruska - na úkor zdejších malých
státu, to jest zabránit rozdelení sfér
vlivu. Locarnským komplexem míním snahu naší zahranicní politiky
prinutit mocnosti bez prímého geo20

grafického vztahu ke strední Evrope, aby se politicky a garancne
v tomto regionu angažovaly a vyvažovaly tak zájmy Nemecka a Ruska.
Jde o úsilí vyjmout náš stát z šedé
zóny nezájmu Londýna, Paríže ci
pozdeji Washingtonu. Mnichovským komplexem se pochopitelne
rozumí obava z obetování suverenity státu ve prospech silnejších za
tichého souhlasu rozhodujících
mocností, a to pro "vyšší evropské
cíle".
Základním zájmem ceské zahranicní politiky je dostat se do vysneného diskusního klubu, který instituce evropské a atlantické integrace
predstavují, a úcastí na diskusi zarucit stabilní pozici našeho státu, podílet se na vytvárení spolecné Evropy. Vjiné rovine jde o to odpoutat se
od minulé závislosti na jedné metropoli a posunout se geopoliticky smerem na Západ. Práve temto zájmum
bude naše budoucLclenství v NATO
a EU sloužit. Avšak nejen clenství
v Alianci je zárukou naší bezpecnosti. Práve clenství v Unii s jejím
rozmerem ekonomickým, sociál~
ním, kulturním a politickým zarucí
šíreji koncipovanou
bezpecnost
(hospodárskou, ekologickou, sociální atd.) v navzájem provázaném
svete. Obe integrace jsou stejne duležité a zaslouží si stejné pozornosti.

4 rozhovory uvnitr Dme
Evropská unie je velmi casto definována jako ekonomický systém težce
se dopracovávající k politické di-
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menzi. Není to pravda. Myšlenka evropské integrace a unie evropských
zemí pusobí v poválecných vztazích
jako významný politický fenomén.
Jde o naprosto unikátní, vizionárskou a dosud nevyzkoušenou koncepci vztahu mezi evropskými státy
a národy. Jde o radikální odklon od
koncepcí rovnováhy sil a nadvlády
velmocí. Jedná se o novou vizi multilaterálního otevreného demokratického systému, diskuse mezi evropskými státy, zvyklými do té doby
na krveprolití a války. Evropská
unie je cvi(:ením evropských národu
v toleranci. Výsledkem tohoto cvicení je prijetí demokratického kompromisního rozhodování o <\tázkách
budoucnosti Evropy, které se stalo
základním pilírem moderní politické kultury uvnitr EU. Evropská
unie má ráda diskusi. V jejím rámci
probíhají hned ctyri základní hodnotové rozhovory:
Za prvé, clenské státy diskutují
o vzájemném pomeru jejich národních zájmu a spolecného evropského zájmu. EU je demokratickou organizací, pouze demokratické státy
jsou jejími cleny. avíc, rozhodovací proces uvnitr Unie zarucuje každému, byt i malému státu, že jeho
názor bude vzat v úvahu. V historii
evropských vztahu je tento aspekt
bezprecedentní. Pokud má být urcité
rozhodnutí v Evropské rade prijato
vetšinovým hlasováním, musí alespon dva malé státy hlasovat pro. Prehlasování nejakého státu ci násilné
prijímaní rozhodnutí' na úkor clenské zeme není soucástí politické kultury Unie.
Za druhé je pres hranice jednotlivých státu vedena mezi konzervativci, liberály a socialisty politologická diskuse o budoucím ekonomickém a sociálním vývoji Evropy. Tato
debata unii velmi prospela. Bez prispení liberálu by nebylo ekonomického oživení BO.let,bez konzervativcu by Unie necerpala'z tradic solidarity a evropského universalismu a
chybela by Jí silná historická dimenze. Bez socialistu by neexistovala sociální dimenze Unie a západní Evropa by patrne neprekonala ideologický tlak komunismu v 50. a 60. etech.
Díky této diskusi se Evropská uni.e
stala potrebným fórem pro utvárení
názoru na budoucí ekonomické a politické usporádaní Evropy.
Za tretí jde o hledání definice subsidiarity, tedy odpovedi na otázku,
co zvládnou státy samy a jaké záležitosti se musejí rešit na nadnárodní
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bázi. Tímto zpusobem dospela Unie
k evropské legislative v obasti životního prostredí, organizovaného zlocinu, terorismu, nezamestnanosti,
ekonomického rozvoje atd., tedy
všude tam, ~de je clenským státum
treba pomoci. Jde o citlivý proces,
který vyvolává u nekterých clenu
pocit ztráty národní suverenity a
stížnosti na nežádoucí zasahování
Unie do vnitrostátních záležitostí.
když jsou tyto diskuse složité, práve ony posilují principy liberalismu
a demokracie pri fungování Unie
tak, aby byla nalezena rovnováha
mezi právy obcanu, národních státu
a opravnenými zájmy Unie.
Za ctvrté je tu zájem Unie vybudovat z Evropy ekonomické centrum
založené na politických,' soci~lních
a kulturních tradicích Evropy, které
by obstálo v konkurenci s ostatními
centry. Konsensus o vytvorení spolecné meny a Evropské menové
unie posunuje Evropu k vetší konkurenceschopnosti, ale také k pevnejší integraci ekonomické i politické. Práve debata o podmínkách fungování spolecné evropské meny,
bank a ostatních ekonomických institutu výrazne ovlivnuje diskusi i o
dalších zmenách, napr. o reforme
rozhodování v orgáIl;ech nie.

I

Pro a proti
Vstup do Evropské unie je pro Ceskou republiku nesmírne duležitý
práve proto, že zajištuje úcast ve ctyrech výše zmínených debatách. Tím
eliminuje ony tri základní komplexy
ceské zahranicní politiky, nebot vtahuje ceskou diplomacii do nového
systému multilaterálních, demokratických a otevrených vztahu. Možná
spolupráce na výstavbe a budoucím
smerování Evropy by mela být prímou výzvou k podpore clenství v EU.
Unie nás oslovuje i tam, kde pomáhá celit konkrétním nadnárodním
problémum. Transformující se ceská spolecnost se svými omezenými
financními
možnostmi
nebude
schopna sama celit organizovanému zlocinu, problémum pristehovalectví, pašování narkotik, ale ani
ekonomickým težkostem spojeným
s celosvetovými hospodárskými recesemi a nezamestnaností. Clenství
v Unii je tedy pro náš stát zásadne
výhodné, nebot poskytne obrovské
možnosti "být pri tom", mít úcast na
debatách, které by jinak probíhaly
"o nás bez nás".
21

Bylo by pošetilé tvrdit, že clenství
v Unii nemá své nevýhody. Jednu
z nich práve prožíváme - naše ekonomika se težce vyrovnává s otevrením našeho trhu. Naši obcané ne
vždy vítají uplatnování svobody pohybu osob ci pracovních sil. Obávají
se konkurence, prílivu 'bohatších ci.zincu. Nechtejí se stát druhoradými,
chudšími obcany ve vlastním státe.
Otázka zní, zda jsou tyto obavy
oprávnené.
Soucasné potíže naší ekonomiky
jsou sice momentálne zpusobeny
tím, že se otevrela bežným hospodárským tlakum, dlouhodobe jsou
však dusledkem její zaostalosti a
nízké schopnosti konkurence. Musíme pripustit, že v mnoha vecech
jsme porád ješte zacátecníky. Chyby, kterých jsme se dopustili opomíjením role práva a právní ochrany
v ekonomice a rétorickým odmítáním sociálne-tržních faktoru, lze
ješte napravit. Zde Unie muže pomoci svými zkušenostmi s transformací "jižních" státu, Recka, Španelska a Portugalska. Apokud se poucíme z chyb tamních vlád pri cerpání
pomoci Unie, pokud tuto budoucí
pomoc nevyplýtváme na mzdy, ale
promítneme do infrastruktury a reformy ekonomiky, pak bude možné
negativní úcinky našeho otevrení se
svetu zmírnovat. Unie není jen ekonomický kolos, je to také instituce
s letitými zkušenostmi s transformací ruzných typu ekonomik.
Na rozdíl od abstraktního pojetí
výhod jsou nevýhody vždy konkrétní. V našem prípade mají nevýhody
clenství základ v našich vlastních
vnitrních dluzích nahromadených
za minulá desetiletí, kvuli nimž se
budeme težko vyrovnávat s nároky
ze strany Unie. A práve proto lze
nevýhody našeho clenství chápat
zároven jako pozitivum. Stávají se
totiž výzvou našim politikum i obcanum, chtejí být rešeny a diskutovány. Jejich prekonáváním totiž prekonáváme vlastní handicapy a zmenšujeme mezeru mezi námi a vyspelým svetem. Nebojme se proto nevýhod clenství a nezatajujme je.
•

PETR GREGER
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rízrak i znaky
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Jan Horálek

Praha 10. cervna. (ctk.) Úredne se oznamuje:
Za pátrání po vrazích H-ObergruppenJUhrera Heydricha
byly zjišteny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelu, který prichází v úvahu. Príslušné dukazy byly
zjišteny bez pomoci místnt7w obyvatelstva, trebaže na vec
bylo dotazováno. Stanovís/w k atentátu tímto projevené je
zduraznováno ješte dalšími ciny Ríši neprátelskými,jakými jsou napríklad: nálezy protislátních tiskovin, skladíšt
zbraní a munice, ilegální vysílacky a neobycejne velkého
množství zboží, jež podléhá rízenému /wspodárství,
a okolností, žev aktivních službách neprátelských v zahranicí jsou obyvatelé jmenované obce. Protože se obyvatelé
této vesnice svou cinností a podporou vrahu H-ObergruppenJUhrera Heydricha co nejhrubším zpusobem prov.inili
proti vydaným zákonum, byli dospelí mužizaslrelen~ ženy
dopraveny do koncentracního tábora a deti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí ajméno obce vymazáno.

UDIC

osud zastupujícího protektora definitivne naplní. To se stalo
4. cervna; pak nocní pochodnový pruvod Prahou, dunení bubnu,
cerné divadlo vlajek a uniforem - celá ta ponurá paráda nebyla
jen pruvodním jevem, ale už soucástí dalšího dejství tragédie.
O šest dnu pozdeji prišly Lidice.
Každý dnes ví, že s pachatelstvím atentátu na Ileydricha Lidice
nemely - na rozdíl od o dva týdny pozdeji vyhlazených Ležáku,
jejichž obyvatelé snad aspon vešli ve styk s nekterými shozenými parašutisty - vlastne nic spolecného. Ríšské tajné státní
poLicii muselo být od pocátku jasné, že "indicie" souvislostí
s pachateli jsou naprosto vágní. Lidice se proste staly neštastným a nevinným objektem nacistického amoku; samozrejme
ovšem i sdelením pro zbylé terorizované obyvatelstvo.
My dnes ty události, nerkuli jejich atmosféru, nemužeme prožít
- ubývá tech, kdo jev sobe mohou oživit. Jevšak treba je chápat
Vzdalují s.e detaily, pribývá souvislostí; ubývá vedomí deju, pribývá vedomí jejich smyslu, jejich významu. Casový odstup nás
zbavuje predstavivosti, umožnuje nám však semiotické videní.
Semiotika se jako nauka zabývá znaky a systémy, v nichž znaky
fungují; jako metoda usnadnuje orientaci v jejich významech.
Hierarchizuje znaky podle míry jejich vztahu k zastupované
skutecnosti: symbol urcitý fenomén zastupuje, signál na nej
upozornuje, symptom ho priznamenává
s urcitým stupnem
pravdepodobnosti.
Zkusme nahlédnout vzpomínané události
tímto pruzorem.
Koncem zárí jednactyricátého
roku prichází do Prahy nový
"zastupující ríšský protektor" udelat v protektorátu porádek.
Takzvaná první heydrichiáda: stanné právo, popravy a deportace do koncentracních
táboru, už tenkrát znásobený teror - to
znamenal jeho príchod pro Cechy i pro svet. Pro nacisty samé
však Reinhard Heydrich symbolizoval daleko víc. Hrdina jak
z eposu o ibelunzích: nordický krasavec ocelových ocí i gest,
ješte mladý olympický sportsman, zjev, o jakém si zakladatelé

i

Toto

dodnes,
ale neprišlo
bez27.
kontextu;
bleskledové
uderil sdelení
z nebe desí
již velmi
chmurného.
Již od
kvetna,
kdy Gabcíkova a Kubišova puma težce zranila posvátného zástupce Ríše, svíral protektorát - a Prahu ovšem zvlášt - teror
v míre a intenzite dosud težko predstavitelné. Rozsudky smrti
za "schvalování", vybíjení celých rodin za "napomáhání", hrozby stanného práva okamžite naplnované, a ovšem vypsané odmeny a výzvy k udavacství. Furor teutonicus. Pocátek druhé
heydrichiády.
Ted už bylo predstavitelné cokoli. Pasivita, ochota dodržovat
narízení, loajalita už nemohly chránit. Navíc odpoved nacistické
moci na atentát byla jen predzvestí toho, co lze cekat, pokud se
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hnutí mohli toliko nechat snít - ideál nacisty. druhé generace.
A o cem se tolik nemluví: ve svém rangu, totiž vne armádních
elit, jediný. To znamenalo v dané chvíli všechno: jediný myslitelný nástupce vudcuv.
Jeho smrt rázem znamenala, že nacismus se svým fiihrerprincipem je existencne odkázán na Adolfa Hitlera. Pricteme k tomu,
že na jare 1942 muselo být strategicky uvažujícím Nemcum
jasné, že válka nemuže už spet k vítezství. Smrt Reinharda
Heydricha byla zretelným signálem konce tisícileté ríše.
A emesis, která uderila na tento idol nového nemeckého bytí,
na sebe vzala trapný kostým pololidí ujarmeného foJku, který se
vlastne tešil nezasloužené shovívavosti tvurcu nového rádu. To

Projekt
revitalizace
Lidici po
zustal
erbovním
bodem
postnacistické
obnovy
válce.
S podporou
státuprogramu
se shromaždují prostredky z širého sveta. 1947 je položen základní
kámen - každá žena a každé díte z preživších mají dostat svúj
dum. První se nastehovávají v roce 1950.
Jsou to ovšem Lidice nové. Nestojí na míste puvodního pudorysu - ten se stává soucástí pametního areálu. Domky pekné,
v rámci jednotícího stylu rozmístené celkem rozmanite, se slušnými zahrádkami, ovšem koncipovány rekneme jako soucást
prímestského sídlište. Tedy žádné (budoucí) chalupy ci statky
s hospodárskými staveními: obnovená obec se nemela stát vesnicí.

samo už muselovY\'olatnaprostou
neprícetnost: však také Hitler
chtel v první reakci exemplárne vybít desetinu obyvatel protektorátu. Když si to nechal (prý K.H.Frankem) vymluvit, trval
alespon na výmluvných masových represích.

.Ovšemže žádný kostel; prirozene ani škola - pozdeji vznikla
jen materská. Obci dominuje kulturní dum, stojí v cele témer
kilometrové avenidy, na jejímž konci zacíná park se slavným
rúžovým sadem a opodál stojí památník s muzeem a vyhlídkou
na puvodní oblast vyhlazené vsi.
.jiste to nebyl púvodní zámer, ale nové Lidice se postupne staly
jakousi vzorovou obcí nové doby. Duchovními centry kulturák
a památník, "ytmus svátku urcují (vedle pracovních a volných
dní) státní svátky a výrocí osudu místa. Všednost každodenního
života co chvíli cerí návštevy zvencí, domácí i zahranicní, nebo(
obec se stává svého druhu poutním místem.

P

ripomneli
že Lidice
jako objekt
staly obetí
víceméne jsme,
nahodilou.
Sám se
prubeh
tragédieodvety
byl mnohokrát
popsán, úplne ji vypsat stejne nelze, zopakujme tedy jen holá
fakta. K veceru 9. cervna obklícily za asistence cetnictva obec
oddíly SS, všechny pi'ítomné obyvatele shromáždily a následujícího jitra pr'istoupily k "vyhlazení": zadržené muže (v poctu
173) na míste zastrelily, ženy a deti odvezly, vesnici
spálily a buldozery srovnaly se zemí. Jméno vesnice melo být vymazáno ze všech map.
Vraždící mašinerie se onoho dne nezastavila.
S príslovecnou dukladností dohledávalo gestapo
neprítomné (dost mužu bylo v blízkém Kladne na
nocních smenách, nekterí se pokusili zachránit
útekem); dalších 19 Lidicanu bylo pozdeji zastreleno na vojenské strelnici v Kobylisích. Ženy odtransportovány do koncentracních
táboru (ze 196
jich 59 zemI'elo), 99 detí ve veku do 15 let údajne
"na pi;evýchovu" do Ríše. Z nich se po válc~ podarilo najít 17, vesmes s nemeckými jmény. Jak se
pozdeji ukázalo, ostatních 82 detí bylo usmrceno
v plynových komorách v polském Chelmnu. Ješte
dalších šest detí se v následujících mesících narodilo na pražských klinikách; všechny do pul roku
"zemrely".
Jakou má mucednická obet Lidic platnost znakovou? Obetí i v bežném živote zpravidla rozumíváme službu ci
dar, venovanou (obetovanou) na vlastní úkor nekomu druhému.
Anebo tak nazýváme bytost ci vec, které sc stanou prcdmetem
zhouby, zkázy. Puvodní, existenciáLní významy obcti jsou ale
konkrétnejší a drsnejší. Za prvé je obetí bytost nebo vec, zámerne
prinášená vyšší moci (puvodne a zpravidla božstvu) darem jako
prosba, dík, vykoupení a podobne; za druhé pak obrad, ritus, pri
kterém se ten dar odevzdává.
Pro nás i pro jiné obycejné lidi byly Lidice, stejne jako vetšina
obetí heydrichiády, nevinným a nczaslouženým,
tedy nahodilým objektem rozpoutaných nicivých sil. Jenže nacisté tuto obet
vnímali a režírovali archctypálne: jako vybavení padlému božstyU na ccste do Valhaly, i s celým obradem; už pochodne na
ceste k Hradu byly signálem pokracování zápalných obetí dalších.

Vlastní obsah historie zná už casem každý z deíepisu; je však
trcba oživovat jeho smysl. Ten se ovšem mení spolu s kontexty.
Spolecným jmenovatelem zústává odpor a nenávist. Vúci nacismu: ovšem. Vúci válce: jiste, zvláš( té nacistické. Pak vllci té
Druhé svetové a jejímu zabíjení vúbec. Zde ovšem se symbolika
zretelne usmernuje. Na pokraji rúžového sadu stojí už od padesátých let v pul kruhu tucet kamenných desek se jmény míst, jež
padla za obe( válecné Iítici. Deset vniti'ních (Telavag, Distomo,
Kragujevac, Varšava, Coventry, Stalingrad, Oradour, Mar'zadotto, Bande, Putten) mají na svedomí Ncmci; po obou krajích je
však rámují Dráždany a Hirošima. Vyslovená souvislost je jasná.
A také motiv puvodní se rozvíjí, sice ne tak prímo v Lidicích,
o to však oficiálneji (v politických projevech, ucebnicích atd.):
vina nacismu se stává vinou všenemeckou,
Lidice se stávají
argumentem protincmeckého programu, zapocatého po válce
"vylikvidováním" Nemcu ceskoslovenských.
Cas ovšem plynul. Pro nové generace už byla válka i okupace
historií, nemectví pak záležitostí vnejší: budza železnou oponou,
bud družebním "dederónstvím".
Lidice však zustaly soucástí
režimní a státní hagiografie. Rytmus výrocí s tryznami a proslovy se nejen udržoval, dostával i nové vnejší znaky. Pri každém
význacnejším výrocí muselo prijít neco dokonalejšího. (Socialistický ideový systém stáj na gradaci: i každý první máj, i každé

"Zbytek sveta" vnímal a interpretoval znaky jiné. Lidice se
stávají symbolem nejen smrti, ale i príštího života. "Lidice budou
žít" -tento program, zrodivší se bezprostredne v Británii, se záhy
šm zejména v anglosaském svete. Nadto obeti heydrichiády
zústávají soucástí kontextu atcntátu: spolu jsou zretelným znakem vúle k odporu nejen protinacistickému,
nejen národnímu,
ale i ceskoslovenskému
(Gabcík byl Slovák), státnímu, a tudy
i vllle k obnove domácích rádú.
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volby musely být lepší, "ješte optimálnejší" než ly predchozí.)
A protože se nivó ofieialit ani ríznost jejich projevu nedaly stupnovatdonekonecna,
pribývalo aspon nových oslavných objektu.
Nekteré nejsou dokonceny dodnes.

skoro prízracne symbolicky ve ctvrtek 16. listopadu 1989). Od té
doby se postupne, pomalu, protože predevším z penez donátoru,
odlévají jednotlivé postavy do bronzu. Dnes je jich hotových a do
plenéru zasazených zhruba polovina.
Ten pomník budí rozpaky, nejen u výtvarne vnímavých lidí.
Jako znak je už svou císelnou doslovností príšerne popisný prestože tech dvaaosmdesát postavicek má zastupovat trináct
milionu deti dalších. Tak to vnímala i f'ada diváku, když dokument o sousoší a jeho osudech prinesla nedávno televize. Ale ...
Ale rozpaky jak proutkem zmizí, když to sousoší potkáte v reálu.
Lhostejno, zda na ne narazíte znenadání shora, zpoza stromu
(všechny deti jsou nastaveny dolu svahem, k Ilorákovu statku,
kde jim postríleli táty a strýce), nebo zdola, odkud už zdálky
pritahují jakousi nepravdepodobnosti.
Snad tady funguje genius loei, snad selhává naše estetické
vybavení, anebo se proste umelkyni podarilo naivitou výrazu
(promyšlenou? nahodilou?) sdelit naivitu detských obetí, stržených do soukolí inferna. Bud jak bud, to torzovité sousoší je
mostem mezi epochami, mezi styly, mezi zpusoby vnímání
i hodnocení.. .

S

polistopadovým
casemseovšem
zlom. víc
Troufám
si ríct,
že
Lidických samých
nedotklprišel
výrazne
než kohokoli
jiného. Jméno jejich obce i oni sami se kdysi stali soucástí
oficiální symboliky; z toho však krom problematické slávy kladného moc nemeli. Pád ze znakového výsluní minulé doby se jich
tedy príliš nedotkl.
Lidice se tak - vlastne vubec ne paradoxne - staly místem
daleko pietnejším, než po desetiletí predtím. Dnes se tam nejezdí
z musu; kdo prijde, ví dobre proc - a za sebe ... Než zpátky ke
znakum fyzickým. Pribývalo jich, jak jsme rekli, v areálu památníkovém (a obec z nich jinak neprofitovala. Napadá me, jak se
k památníkum staví napr. v Izraeli: když takový americký Žid
odkáže peníze, aby mel vzemi zaslíbené pomník, tak za ne u'eba
vyasfaltují ulici, a tu pak po nem pojmenují). Nejsnáz jsou videt
od jihu, od hrbitova ci trochu níž od bývalého kostela: pres údolí
potoka, pres prostor bývalého Horákova statku, na konci vzhuru

... a zcela o,bycejne taky mezi lidmi, a chcete-Ii, i mezi národy.
Peníze pf'etavované do bronzu kapou z ruzných stran. Nejvíc
zatim prišlo z dánského Alberlslundu (kdopak víme, kam ho
presnc umístit?), dost napríklad z Japonska, z "Ceska" ovšem od
firem i nespocetných obcanu. Ale prece jen neco trochu zvlášt:
druhým zatim nejvetším donátorem je nemecká vláda.
Brát to snad jako alibistické gesto? Sotva; jednak to tolik nebylo,
na druhé strane zase v úplné tichosti - takový by mohl být
neokázalý obol aktu smírení. Nebrat to na lehkou váhu, prosím!
SmíI'ení není nikdy dost.
Neškodí, že si symboly své bolesti neumíme zaplatit sami;
aspon ta bolest nezustane jenom na~e. Možná nám pak zbude
víc síly vnímat i bolesti druhých. Bohužel, bolesti není nikdy
málo. Mne pri tech detech napadá hnedle nové téma: Prerov
napríklad. Zatím my ale nevíme ani, co s Iidickými detmi.
Šalo~.

ubíhajícího dnes travnatého svahu. Kamenná tel:asa se schodištem (a tajemnými prostol'ami v základech), na ní napravo budova muzea, nalevo park s ružovým sadem, v pozadí pak pruzorem prerušený ctvrtkruhový sloupový ochoz.
Tep zde nazývají Gloriettou, zdálky pripomíná architektonický
artefakt na návrši proti schonbrunnskému
zámku; na stenách
ambitu jsou pozoruhodné, velmi socialistické reliéfy. A v pozadí
se týcí cosi o patro mohutnejší, rozpoznat hlavne ocelové nosníky, jinak nedostaveno, kolem stavenište ohrazené vlnitým
plechem. Další památník. (Mimochodem, obci se pekne prodražil: po prerušení stavby ho mela nechal hlídat, což ucinila, pak
jí na to nikdo nic nedal, takže s hlídáním skoncila; co se pak
nerozkradlo, stojí tam dodnes.)
Avšak níž na svahu stojí monumentjiný,
vlastne zatim torzo.
Koncem 60. let pojala socharka Marie Uchytilová plán vytvorit
pro lidický park sousoší 82 lidických deti, usmrcených v Chelmnu; melo být zároven symbolem všech detských obeti druhé
svetové války. Projekt zrál v klauzure ateliéru plných dvacetlel.
Po prevratu se ho ujal manžel autorky (socharka sama zemrela

JAN HORÁLEK

Foto Jaromir Cejka
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Jiní

šéfové,

.. ,

cenzura

J.na

Jak je to s nezávislostí ruských médií
Magdalena Bartošová
"Jedním z hlavních výdobytku nového Ruska, který nezpochybnují ani
naši protivníci, je svoboda slova, jeho
nezávislost na rpzmaru vedení
a ideologickém nátlaku. Cenzura už
u nás nebude. Tím už jsme prošli.
Víme už, kam to vede."
Boris Jelcin v rozhlasovém
projevu k národu, duben 1997

A

niž
jsou nutne onemi
mi "protivníky"
BorisetajemnýJelcina,
dovolují si mnozí rušti analytici tvrdit opak. Jsou presvedceni o tom, že
romantická doba neposkvrnené svobody slova je navždy pryc. Že casy,
kdy si každý mohl psfit, co chtel a
jak chtel, trvaly jen pár let. Dnes
prý po nich zbývá jen težká kocovina - a cenzura zcela jiného druhu
než kdysi.

Kraluje televize
Vcelém Rusku neexistuje ani jediný
trochu významnejší deník, který by
byl schopen uživit se inzercí a prodejem. JesUiže ješte pred osmi lety
vycházely jednotlivé tituly s požehnáním komunistické strany v miliónových nákladech, dnes jsou považována za úspech císla dvacetkrát
nižší. Nejvlivnejší listy (Nezavisi-

maja Gazeta, Trud, Segodna, Izvestija) vycházejí v nákladu, který se
nevyrovná deníkum ceským, prestože mají k dispozici patnáctinásobný trh. Velké celoruské deníky mají
však malou šanci opustit hranice
moskevské oblasti a dostat se na pulty venkovských stánku. Odtamtud je
už dávno vytlacily regionální tituly
nevalné úrovne dotované ci vlastnené místními podniky.
Ruská rádia jsou na tom ješte hure.
Celoplošne jich vysílá už jen pet a
stát, jejich vlastník, je není schopen
uživit. Platy posledních redaktoru,
kterí ješte neutekli k soukromé konkurenci, dosahují sotva šedesáti dolaru mesícne. Letos v zime se v rozhlasových redakcích netopilo a reditelé museli odhlásit servis tiskových
agentur. V lonském roce dostaly redakce rádií Orfeus, Junost, Maják,
Rádio Rossiji a Rádio 1 od státu jen
4 % ze slíbené cá.stky.
Nejlépe jsou na tom ruské televi.zní
stanice. Jen v Moskve vysílá šest kanálu, z nichž ani jeden nelze považovat za klasicky verejnoprávní.
ORT, RTR, NTV a další tri lokální
okruhy jsou skvele prosperující akciové spolecnosti, ale jen u prvních
dvou si cást akcií ponechává stát.
Televi.ze svým novým majitelum
prinášejí velmi slušný zisk, ale i po25

litický vliv. A v tom je práve kámen
úrazu.

První mediální ríše
Vroce 1994 stál bývalý divadelní reditel Vladimir Gusinskij na vrcholu
závratné kariéry' v bankovnictví.
Prezident MOSTbanku, jedné z nejbohatších bank v Rusku, se tehdy dal
na podnikání jiného druhu. Pod záštitou jeho financního impéria zacal
vycházet deník Segodna, na ultrakrátkých vlnách se objevila rozhlasová stanice Echo Moskvy a v nocních hodinách zacala vysílat jeho
první soukromá televize - Nezavisimoje Televidenije neboli NTV.
Všechna tri média si své príznivce
našla velmi záhy. Vedení redakcí finacne nestrádalo, a nejspíš proto Segodna, Echo Moskvy i NTV svou
kvalitou a pružností vmžiku o hlavu
prerostly všechna ruská média. Soukromá NTVvtrhla na ruský trh jako
"televize pro strední trídu". Prestože
nic takového v Rusku neexistovalo,
NTV si tento pojem definovala po
svém. Po vecerech bez rozpaku vysílala Tarkovského Nostalgii, dvouhodinového Felliniho anebo treba
Miami Vice, každému podle jeho
vkusu. Zpravodajství pracovalo se
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satelitními telefony, digitální režií a
zamestnávalo - za znacných nákladu - korespondenty po celém svete.
Všichni zahranicni zpravodajové
v Rusku sledovali v nedeli v devet
vecer spolu s miliony diváku publicistický porad Itogi (Prehled) s Jevgenijem Kiseljovem, brilantní analýzu události minulého týdne.
Nejvetší slávu však NTV zažila
v dobe cecenské války. Hned po
úvodních náletech na Groznyj v prosinci 1994 vytvorila ruská vláda jakousi zvláštní komisi pro cezení informací, která o dení v Cecensku
novinárum dodávala patricne upravené zprávy. Všechny redakce tento
vládní príspevek svobode tisku prijaly, jedinou výjimkou byla NTV.
A tak zatímco hlásali ostatní televizní moderátori, že klid vládnoucí
v Grozném prerušÍ jen obcas laserová strela nicící banditu, zpravodajové TV se z Cecenska hlásili za hluku bombardéru prímo z míst nepredstavitelných masakru. Válka
byla vleklou, krutou zkouškou pro
celou spolecnost, média nevyjímaje.

Ve službách Kremlu
Gusinského úspech lákal k následování. V roce 1995 uspel na stejném
poli Boris Berezovskij, bývalý vysokoškolský ucitel matematiky. V okamžiku, kdy se mu podarilo koupit od
vlády 49 % akcií televizního kanálu
Ostankino, stál již tento muž vcele
velké komercní banky, ropné spolecnosti a firmy Logovaz, která je
nejvetším dovozcem automobilu do
Ruska. Televize, kterou Berezovskij
koupil, vysílala ješte pred deseti lety
na území obývaném 250 milióny
lidí, dodnes (na rozdíl od TV) pokrývá území celého Ruska a je mocnou informacní zbraní.
Pred vánocemi roku 1995, kdy parlamentní volby vyhráli komunisté a
Rusku zbýval pulrok do voleb prezidentských, rozhodli se oba mediální
baroni spojit své síly a zabránit víteznému tažení Gennadije Zjuganova na prezidentský stolec. Vté chvíli
skoncila nevyhlášená válka mezi
NTV a Kremlem. Události pak nabraly rychlý spád. Hned v lednu GusinSkij a Berezovskij "najali" Anatolije Cubajse, aby vedl prezidentovu kampan. V breznu vstoupil do
Jelcinova predvolebního týmu také
Igor Malašenko, reditel Gusinského
NTV. Zpravodajství dvou nejvlivnejších televizí bylo od té doby ve
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službách demokracie ponekud jednostrunné.
V zájmu objektivity nutno dodat,
že tehdy nešlo jen o ciste politický
obchod. Samotní redaktori obou televizí se k paktu neútocení na prezidenta pripojili z vlastního odhodlání, že komunisté nesmí vyhrát výsledkem bylo, že behem nekolika
mesícu stoupla Jelcinova popularita
z šesti procent na úroven, s níž mohl
vyhrát volby. Nic nemohlo lépe ilustrovat moc masových médií. Recept
k získání politické moci byl príliš
lákavý. Príštím tercem ruského byznysu se mely vzápetí stát noviny.

První tiskové koncerny
Tesne pred rozpadem Sovetského
Svazu, v roce 1990, vstoupil v platnost "zákon o hromadných sdelovacích prostredcích". Ucinil z redakcí
právnické subjekty a stanovil, že si
novinári mohou hlasováním sami
volit reditele. Jakmile byl krátce
poté prijat ješte zákon ,,0 akciových
spolecnostech",
zacali novinári
houfne zakládat akciovky a rozdelovat si-mezi sebou cenné papíry. Nikdo tehdy ješte netušil, jak velice
cenné.
Prišla léta ekonomické reformy,
zlatá doba svobody slova. Novinári
psali, co je napadlo, nezatíženi profesionální etikou. Vzemi se vyrojily
tituly s hákovým krížem na titulní
strane a címkoli jiným na stranách
dalších. Navzdory všemu však kdysi obrovské náklady novin nezadržitelne klesaly. Z nekdejšího dvanáctimiliónového nákladu Izvestijí
zby'lo v roce 1994 s bídou 200 000
výtisku denne. Kolem redakcí zacali obcházet brokeri slovutných firem a nabízeli hladovým novinárum za jejich akcie neuveritelné
sumy. Akcie Komsomolské pravdy,
kdysi k mání za pet rublu, bylo možné prodat po tisíci dolarech. Málokdo odolal.
Historii krachu a zmrtvýchvstání
ezavisimé Gazety barvite popsal
její šéfredaktor Tretjakov v rozhovoru pro Washington Post: "Už jsem
nemyslel na kvalitu novin. Každý
den me cekal stejný problém: kde
sehnat peníze na platy." Po težkém
rozkolu v redakci byly místnosti listu zapeceteny. Tretjakov odletel na
dovolenou na osamelý recký ostrov.
Za pár dní mu zavolal Boris Berezovskij. Speciálním charterem a helikoptérou dopravil šéfredaktora
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zpátky do Moskvy. "Nezavisimka"
se opet objevila na stáncích. "Rekl
mi jen - nestrefujte se príliš do prezidenta, ted v predvolebním období," uzavrel Vitalij Tretjakov. Na Berezovském si prý vymínil svobodu
tisknout i nadále nejruznejší názory.
Ac možná bez helikoptér, podobný
scénár probehl v desítkách dalších
redakcí. Jeho výsledky jsou pozoruhodné.
Plynárenský
gigant
Gazprom
vlastní v tomto okamžiku 29 novinových titulu, mezi nimi predevším
na venkove rozšírené listy Trud,
Selskaja žizn, Rabocaja Tribuna.
Gusinského impérium se rozšírilo
ješte o týdeník Itogi vydávaný spolu
s Newsweekem a v budoucnosti
hodlá vydávat 4 až 5 celoruských
novin a obhospodarovat stejný pocet televizních sítí. Další "ruský
Murdoch" Vladimir Potanin a jeho
O EXIM-bank koupil Komsomolskou Pravdu a Literaturnou Gazetu.
Boris Berezovskij vlastní televizní
kanály ORT a TV-6, casopis Ogonok
a ezavisimou gazetu.
Všechny až doposud jmenované tituly šírí z pochopitelných duvodu
liberální, proreformní stanoviska
majitelu a koneckoncu i redaktoru.
Vedle toho existuje "rudohnedý"
tisk, jehož materiální podmínky se
nijak neliší. Mediální impérium Valentina Kupcova (císlo dve Zjuganovovy komunistické strany) resuscitovalo Sovetskou Rossiji i Pravdu,
pecuje o Pravdu-5, Pravdu Rossiji
a dokonce i o deník Zavtra, který šírí
renomé Vladimíra Vlkovice Žirinovského. Krome toho vydává dalších
70 titulu s regionální a 700 dalších
s okresní pusobností.

Mesíc Izvestijí
Pro posouzení nezávislosti ruského
tisku je ilustrativní dubnový prípad
"Izvestija versus LUKoil". Všechno
zacalo u clánku, který Izvestija pretiskly 29. brezna z francouzského Le
Mondu. Clánek tvrdil, že premiér
Cernomyrdin behem svého funkcního období rozhojnil svuj soukromý
majetek na pet miliard dolaru. Ješte
dríve než samotný premiér zareagoval na toto tvrzení sám reditel LUKoilu, který Izvestija ze 41 % vlastní:
pohrozil, že prodá balík akcií prvnímu zájemci. To by byl konec šestiletého investicního programu, který
by mohl Izvestija zachránit pred
krachem.

N O V Á

Izvestija nezaváhala a obvinila
svého majitele z toho, že v té dobe
zrovna jedná s Gazpromem o koupi
výnosných karacaganských
ropných nalezišt. Pro LUKoil tedy nebylo v tu chvíli vubec dobré vydávat
deník, který uráží premiéra Cernomyrdina, dodnes úzce spojeného
práve s Gazpromem.
Skutecnost, že Le Monde nakonec
priznal omyl a odvolal sporné tvrzení, není v našem príbehu tolik podstatná. Podstatná je ona dlouhatánská série clánku, jimiž se Izvestija
a další média rozhodly bez ohledu
na možné komplikace s vydavateli
bránit "svobodu slova proti ropným
a plynarským magnátum". Pritom
ve vetšine z techto gigantu vlastní
stát kontrolní baliky akcií a vláda tak
má v rukou velmi mocné páky
k ovlivnování tisku. Tím vznikl nezdravý vztah servility a financní závislosti, ideální prostor pro korupci
a zneužívání moci.
Mnozí mediální baroni prijali
kreslo v kabinetu (Potanin v predešlém, Berezovskij v soucasném).
Gusinkého "Nezavisimoje televidenije" ztratilo právo na svuj hrdý prívlastek loni v cervenci, kdy Gazprom koupil za obrovskou sumu
50 % akcií NTVa poskytl tak magnálovi hotovost, bez niž by nedokázal
pretvorit TV na první ruskou satelitní stanici. Tu má tedy nyní Gazprom z jedné tretiny pod svou kontrolou.
Rozhorcení novinári upozornili
behem "mesíce Izvestijí" také na
radu kráteru v ruské legislative, na
obrovskou moc premiéra Cernomyrdina pri rozhodování o vládních
zakázkách a na radu dalších souvislostí.
Jestliže tak mohli ucinit, pak to
znamená, že to s cenzurou v Rusku
preci jen není tak úplne zlé. Existuje
sice, ale už ne ciste státní, centralizovaná, ideologická. Zajištuje ji
v rozsahu svých ekonomických zájmu nekolik mediálních ríší, jež proti
sobe navzájem pusobí nejruznejšími silovými vektory. Ty se mohou,
jak praví fyzikální zákony, bud skládat - anebo také rušit. Jedine dusledný antimonopolní zákon by
však mohl osud svobody tisku
v Rusku vymanit z moci nevyzpytatelné náhody, nebo ješte hure zlých úmyslu.
•
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Mucednictví
Pojem mucednictví jsme zvyklí vnímat nejcasteji v souvislostech náboženských.
Zejména v krestanství má hodnotu vlastne absolutní. Podstoupit muka a smrt pro
víru znamenalo následovat Krista. Mucednická smrt není v tomto pojetí jen vnejší
nápodobou Ježíšova umucení, nýbrž i nabytím úcasti na jejím smyslu: ocištuje,
smývá hríchy, stává se stupnem k dokonalosti. Mnoho svetcu došlo svého stavu
mucednickou smrtí. Stredoveká martyrologie vyzdvihuje mucednictví svetcu neméne než jejich životní ctnosti.
Smysl mucednictví jako následování J(rista je postulován v Novém zákone,
dokonce i jazykove. Podle Skutku apoštolských (1,8) poslední Ježíšovo sdelení - a
ovšem výzva - apoštolum na tomto svete znelo "a budete mi svedky ... ". V rectine
je svedek "martos", což souvisí se slovem martyros, tj. mucedník. Mucednická
smrt je netoliko obetí, ale i svedectvím.
Obetním darem ovšem predevším. Obet, jak jsme rekli, prináší dokonalost;
zasvecuje (stredoveká latina vedle jiných výrazu nazývá obet sacrifitium). Proto
je nezbytnou soucástí krestanského mucednictví jeho dobrovolnost, ba radostnost.
Taková obet nese hodnotu sama v sobe, byt po sobe nenechala viditelnou stopu.
Radost tak není jen jejím pruvodním jevem, nýbrž z ní pramení.
Potíž nastává, octne-li semucednická obet vne kontextu stredovekého krestanství,
a tím spíš mimo krestanský kontext vubec. Mnoha Židum napríklad vadí, když
se o nacistickém vyhlazování jejich etnilw a víry hovorí (zrejme vlivem anglictiny)
jako o holocaustu. Toto slovo vedle naprostého znicení ci hromadného vraždení
znamená také zápalnou obet; stredolatinské (puvodu reckého) holocauslum
oznacuje takovou obet ve Starém zákone. Právem sepak Židé ptají, kdo a pro jaké
viny, darem kterým božstvum pálil je obetí v pecích krematorií. Jejich mucednictví
rozhodne nebylo dobrovolné, nerkuli radostné.
Puvodní krestanský obsah mucednictví se už koncem stredoveku rozostruje.
Strujcem mucednické smrti již nemusí být jen pohané (jako u sv. Vojtecha) ci
nekrestansky jednající vrahové (viz sv. Václav): muže se jím stát i vrcholná
krestanská instituce. V Cechách chápali jako mucedníky víry napríklad Husa
a Jeronýma; jejich martyrium je zacleneno do jedné z verzí staroceského pasionálu
(sbírky životopisu mucedníku a svetcu).
V posledních stoletích se mucednictví ze souvislostí náboženských vyvazuje.
V posunutém slova smyslu znamená utrpení vubec - nekdy i s jistou nadsázkou.
Ten posun signalizuje jeho nenutnost: ne že by bylo zbytecné, ale že mohlo být
nahrazeno prostredky mírnejšími.
Zvlášt je-li jeho soucástí zmar života. Ve svete bez 'Boha je mucednická smrt
nesnesitelná; je treba jí najít nový smysl skrze nového adresáta. Tím se u nás stal
národ. A prvním velkým národním mart~rem se stal (bez ohledu na to, pro co žil
a jak zemrel) Karel Havlícek; jeho údel vyznacila trnovým vencem na rakvi uz
Božena Nemcová (ostatne mucednice národa o nic menší). Mucedníkem pro národ
se pak stali treba Capek (ne pro demokracii), Fucík (ne pro slávu marxismu),
zpetne Hus (ne pro pravdu Páne) ...
Jako by nás Cechy mucednictví neodolatelne pritahovalo. Vedome ovšem ty z nás,
jimž ono stredoveké krestanství zustávalo blízké: napríklad Jaroslav Durych mel
mucednictví prímo za prvek (cesky) národotvorný. Takové pojetí lze chápat jako
cestu od obeti k národu jako "k jednomu z možných jejích vyústení. Naproti tomu
novodobé sekulární pojetí smeruje od národa k obeti: národ jako Moloch pak obeti
ocekává. Samozrejme, že jejím výbercím se stane snadno nekdo z národa cizího:
tím hur.

MAGDALENA BARTOŠOVÁ

A tak se mi nakonec nejvíc líb~ že ani v tom medieválním (a proc to obcházet:
katolickém!) pojímání není mucednictví jedinou cestou ke svatosti, tedy ani k ,,0smyslení" bytí. Ceské svatorecenky Anežka a Zdislava to vzkazují jasne: život lze
zasvetit a zesvetit i bez krvavých muk, neokázale a trpelive. Jeho ukoncení, skonání
už nemá smysl sám o sobe; je už jen završením obetované-zasvecené životní pouti.

Redaktorka Rádia Svobodná Evropa,
specializuje se na ruské záležitosti.

JAN HORÁLEK
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Robert Menasse

Príbeh

.~""
~

,.

a vecny
Projekt

Jakkoliv dobrý zvuk melo toto jméno, jméno svobodného a úspešného muže, jméno, které nemuselo znamenat nic jiného než to, zac mohl jeho nositel rucit - v jeho
nejhlubším nitru vecne znelo Manoel, Samuel a Mané.
Znely jako ozvena dob dávno minulých, ale také ješte
jako ozvena povesti, kterou si teprve získá. Manoel prizpusobivý, Samuel - veštec a Mané - pTostácek.

DiteManoel
má mnoho
jmen.- úctyhodné
Dias Soeiro

portugalské jméno.
Manoel, jako onen portugalský král, který pronásledoval
Židy obzvlášt hrozným zpusobem a nutil je nechat se
pokrtít. Nejoblíbenejší mužské krestní jméno ve starých
krestanských rodinách zeme. Dát oficiálne toto jméno
díteti tajemného židovského puvodu bylo témer prespríliš zretelnou známkou prizpusobení, možná i pokusem
spoutat nebezpecí ve jménu nebezpecí. Zároven se v tom
anebo za tím krycím jménem skrývalo staré jméno židovské, vlastní, skutecne zamýšlené, které se vyslovovalo jen
v nejužším rodinném kruhu: nikoliv Immanuel, od nehož se odvozoval Manoel, jenž se však už zcela emancipoval jako svébytné krestanské jméno, nýbrž - Samuel,
starozákonní poslední soudce Izraele, veštec a prorok.
Jméno zvolané tak tiše, tak letmo, že náhodný svedek
v doslechu, casto dokonce díte samé zachytí zas jen Moel,
nedbale vyslovené Manoel.
Díte má mnoho jmen, nejen jméno znicení a vytoužené
spásy. V prezdívkách rodicu a ve hre s ostatními detmi
splývají v Mané, dvojznacné zvolání, nebot Mané znamená v hovorové portugalštine i tolik co hlupák, prostácek - a které díte jím není! Ale muže jím být díte pod
dvojitou tíží svého jména oficiálního a tajného?
Díte má spoustu jmen. Ve jménu Mané zaznívá také už
jméno, které díte dostane pozdeji, na svobode. VAmsterodamu odloží uprchlí maranos svá krycí jména a nahradí je jasnými jmény židovskými: Manasseh nebo
Menasse.
Pod tímto jménem se nakonec proslaví, jako spisovatel
a intelektuál, jako rabín a diplomat.

Príbeh je krátký, napsal rabi. Veríme, že jsme prevzali
šta/etu a že ji mužeme donést do cíle. ve skutecnosti
beháme v kruhu a casto také zpet, abychom štqfetu, která
sejiž ztratila, zas zdvihli. Chceme, aby vše,co bylo, coje
u konce a co je pryc nemelo žádný význam. To, co ješte
duní, považujeme za odeznívající ozvenu. Veskutecnosti
bežíme s krikem tam, kde se kricelo.

K jednomu pojednání o ruzných možnostech, jak pozorovat život cloveka, pripojil rabi autobiografický exkurs, který pak sice zase škrtl, ale který zustal dodnes
zachován. Onen autobiografický text zacíná slovy: Díte
má mnoho jmen. Vypráví se o události, která se musela
prihodit na úteku z lberského poloostrova, ale ješte pred
príchodem do Amsterodamu. Útek se podaril, ale ješte
nedošli do cíle. Chybí zmínka o tom, kde presne se
následující událost stala. Ale byla noc a bylo tam velké
tiché jezero. Rodina se usadila na brehu. Rabi napsal, že
na zacátku tohoto zážitku byl dítetem, po nem mužem.
Mezitím uplynulo nekolik minut, možná ctvrthodina,
v každém prípade chvíle vecnosti. Otec se modlil. Když
doznela jeho poslední slova, melo díte dojem, že slyší
ozvenu. Jak je to možné? Jak mohla zde, u této vodní
hladiny hladké jako zrcadlo znít ozvena? Snad existovala jen v jeho hlave, ale možná to byl zázrak prírody. Díte
28
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na to rodice upozornilo. V tu chvíli bylo rozrúšené a celé
Presto: výkrik, o kterém vyprável, muže dnes slyšet
žhavé si to vyzkoušet. Budou se vracet i jeho slova - jaká
každý.
slova? - anebo i pouhý výkrik, tak, že to ostatní budou
V Evrope se stále znovu odstranovaly hranice. Ne vždy
jednoznacne vnímat jako ozvenu?
se tím však Evropa stávala vetší, ne vždy, anebo presneji
- témer nikdy nebyl následující pohyb osob známkou
Zakr~cel. Zprvu plaše, skoro naríkave, a pak, když se
ješte jednou nadechl, zakricel zplna hrdla. Nebylo povetší mobility a svobody. Když kupríkladu padly hranice
chyb, výkrik se, ozval ješte jednou. Pocátecní radost
mezi Španelskem a Portugalskem, byla Evropa malinká.
z toho, že vyprovokoval ozvenu, ustoupila strachu, naMela tenkrát rozmery Amsterodamu. Proudy uprchlíku
konec témer panickému desu. Jak to, že ozvena nepresposedla utkvelá myšlenka: tato Evropa. To, co je tam
tává! Zdálo se, že výkrik'se odráží od obzoru a doléhá
ocekávalo, byla do jisté míry liberální ústava. To, co
pres jezero zpet Jak to, že neprestává, zvuk zustával a
prinesli, byla svébytná, hluboce evropská zkušenost:
šíril se, jak dlouho tomu už bylo, a jak dlouho tomu ješte
cím bestíálneji se lidé chovají, tím vetší je jejich potreba
bude? Ozvena zustávala a znela už - jak dlouho? Celé
"korektnosti", do jisté míry právní státnosti. Každý výminuty? Každopádne mnohonásobne
déle, než trval
slech v mucírne inkvizice byl zaprotokolován,
od kažjeho prece jen krátký výkrik, jak se domníval. Vypustil
dého protokolu dostala obet duplikát. Myšlenka právnísnad do sveta výkrik, který patril jezeru a krajine a už
ho státu, napsal rabi v Amsterodamu, vznikla ve vezene jemu? Nedokázal to snést, tón ve vlnách mu bušil do
níbh, tam ale hned ze dvou podnetu: jako touha obeti a
. srdce, byl stále temný, avšak neumlkal, díte zdvihlo
jako legalizace pachatele. Tato myšlenka nám není nepaže, pritisklo si dlane na uši, ale výkrik tím jen zesílil
známá, je soucástí naší reflexe o dobe nacismu.
a potemnel, proc m\.! krik už nepatrí? Patril mu kdy?
Proto jsou dejiny Evropy tak komplikované: Protože
Odkud se vzal? Jak to, že neprestává? Když se cas od
vsichni ti, kdož chteli a chtejí "vytváret" Evropu, bežl
casu zdálo, že odeznívá, pak jen proto, aby okamžite
pokaždé zpátky tam, kde se kricelo.
ješte nabral na síle. ic už nebylo videt. Nastoupila tma,
Také když padly roku 1938 hranice mezi Nemeckem a
anebo zavrel strachem oci? eexistovalo nic jiného, než
Rakouskem, Evropa se zmenšila, zakrátko nebyla vetší
naslouchání bez konce. Už nikdy nebude kricet, už nikdy
než Švýcarsko a Anglie. Ostatne za dob rabiho Menasse
ben Israel meli Židé zakázaný pobyt v Anglii. Rabi jel do
by clovek nemel kricet - jen ta ozvena kdyby :prestala!
Zprudka si pritiskl ruce na
Londýna, jednal s Oliveuši, jako by si mohl ozvenu
rem Cromwellem
o opevytlouct z hlavy, když nátovném vpuštení Židu do
Rakouský spisovatel Robert Menasse se narodil v
zeme.
Z
abstraktního,
hle ucítil tvrdý tlak na
roce 1954 ve Vídni. Patri k nejvýznamnéjslm autoústech, ruku tisknoucí se
právne-historického
hlerum své generace. Vydal vynikajlcl trilogii "Sinnlina jeho ústa. Byla to otcova
diska vyverá možnost mé
che GewiJ3heit" (1988), "Selige Zeiten, briichige
ruka, a on si uvedomil,
rodiny uprchnout pred naWelt" (1991), "Schubumkehr"
(1995). V soucasné
jaká je skutecnost.
eprecistickým terorem z diplomatické mise tohoto rabídobe pracuje na románu o svém predkovi, rablnu
stávala nikoliv ozvena, nýMenasse ben !srael, který byl hlavním vyjednavabrž - on sám neprestával
na, který jako díte uprchl z
cem nového prijetí Židu v Anglii v roce 1655.
kricet. Kricel po celou
Portugalska do Holandska.
dobu, stále kricel, trhal a
Portugalsko a Holandsko
Robert Menasse bude hostem letosnlho Prague
- mlátil sebou, ješte krátce
anebo Rakousko a Anglie a
kricel skrz ruku' svého
Writers' Festival (pražskéhojestivalu
spisovatelu),
tak stále dál- dnes je Evrokde bude hovorit s význacným izraelSkým autorem
otce. Konecne to pochopil
pa jedno jméno, v nemž
Aharonem Appeljeldem na téma "Zmizení Strednl
a zmlkl. Temnota zmizela,
souzní, ozývá se spousta
cerná látka šatu jeho matjmen.
Evropy". Debata se uskutecní 26. cervna v 15.hodin
v Rakouském kulturní institutu v Praze. Robert
ky, která se posadila, její
O traumatu
své rodiny,
Menasse rovnež prednese text, který otiskujeme.
tvár bílá jako daleký meo inkvizici, rabi napsal: Co
síc. Ležel nyní v pevném
bylo kdysi skutecné, zustane
u priležitosti Menasseho návstévy na Pražském
objetí se svým otcem a planavždy možné. Tato veta se
jestivalu spisovatelu vydává Nakladatelstvl Vlasty
kali. Co slyšel otec? Své
znovu objevuje u Theodora
Brtnlkové druhou cást autorovy trilogie v ceském
vlastní, neslyšné výkhky
W. Adorna v jeho úvahách
v mucírnách
inkvizice?
prekladu "Blažená léta, krehký svet". Na podzim
o Osvetimi. Nikoliv jako cimá u stejného nakladatele vyjit mistrovské dilo
Vecnou ozvenu však vydátát, a prece: co je to za vetu,
val syn.
která není citátem, která je
Aharona ApPfljelda "Badenheim 1939".
ale doslova totožná s neRabi si povšiml, že bezLetosní sedmý rocnlk The Prague Writers' Festiprostredne pred touto udácím dríve vysloveným? Je
val se uskutecni ve dnech 24.-28. cervna v Centru
lostí mu rodice ješte ríkali
to ozvena, vecná ozvena, a
Franze Kqfky na Staromestském námestí v Praze.
Mané, pak však už nikdy.
kdo tuto ozvenu dnes neslyDam akce probehnou v rakouském, americkém a
Od té doby mu ríkali Meší, nemá všech pet pohromade.
nasse, po spouste jmen mel
.francouzském kulturnlm institutu. mavním sponpoprvé jméno, které pak
zoremjestivalu je anglický list Guardian. Festival
Je to zároven ozvena jedzustalo. Ale možná, tolik
je svým tématem "Texty pro nic - Texts for Notnoho jediného
kriku po
rabi na konci této skici, se
hing" venován Samuelu Beckettovi, který kdysi
svobode, po osvobození se
poznamenal: "Miluju staré otázky. Ach, staré otázmu ve vzpomínkách
všeod strachu, po sebeurcení a
chno jen zdálo.
ky, staré odpovedi, nic se jim nevyrovná!"
nedelitelném právu, a tento
Rabi Menasse ben Israel
krik je vecný, protože vecne zaznívá stále znovu.
žil pred trista padesáti lety.
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heslár

MALÝ

Bedricha Loewensteina
./

tek do umení. Esteticismus rakouské-

ájem, inter-esse, znamená být podílníkem, být
zúcastnen na spolecném podniku, napr. kupecké výprave (angl. interestjako ÚTok).Zájem
rídí naše poznání, procež novovek dávno pred
Kantem dával prednost praktické filosofii pred
spekulací a kontemplací: poznáváme tím, že
jednáme. Také v politické teorii se uplatnuje zájem.
J. Harrington, otec komunitarismu, už v 17.století soudil, že obecnému rozumu nejspíše odpovídá republika,
protože reprezentuje široké zájmy. A naopak jen široce
rozložené vlastnické zájmy tíhnou k republikánské forme vlády. K jejich zkrocení platí pravidlo z pohádky
o dvou devcatech hádajících se o kolác: jedna kolác
rozdelí a druhá si jako první vybere.

/ÍÚ

ka rozhodné politické akce. Odpolitizovaná
spolecnost sefungoval
tocí kolem
ho "fin-de-siecle"
jakoimpresionáhražnistického já (Schorske) a obdobne se
jednotlivec zbavený sociálních opor octl na gauci psychoanalytika. Dokonce armádu vnímali jako umelecké
dílo "príliš krásné na válku". Když pak v panice udelali
z díla "užitný predmet", bylo záhy po estetizující forme
života i po ríši.
tené na exotických ostrovech nebo
v daleké budoucnosti. Vznikají "pozitivní negací",
tj. kreslí
obraz lidských
fliktní,
"neodcizené"
spolecnosti,
umísFantastické
konstrukce
bezkonv~tahu bez válek, chudoby, nemocí a
ostatních zel, kterých jsou reálné dejiny plny. Utopistovi
ciní skutecnost utrpení, pohrdá její jalovostí a své rozhorcení promenuje v literární sny. Jejich hlavním nedostatkem je podcenení prostredku, jak dojít do nejlepšího
z možných svetu. Dnes, ve spolecnosti zbytnelé techniky, se naopak nekdy zdá spíš problémem, jak zažehnat
utopické mury.

Utopie.

nebo
fesorské
jiných
roztržitosti,
drog. Odpoprípade
zpovedi po
požití
amnestii,
lotosu
od kultu novot až po falšování minulosti
v diktaturách je zapomínání duležitým je~
neníajen
príznakem stárí
provem kulturním
politickým.
ikdo cinejde
dál, soudil starý Goethe, než ten, kdo zapomnel, kam
vede cesta. A jiní rádi denuncovali kulturní impotenci
historismu, který neumí zapomenout. My ovšem dnes
spíše usilujeme o pokud možno autentickou pamet: snad
ji potrebujeme jako oporu slabé kolektivní identity.
bOŽÍ. Stát se zbožím chápe se jako lidská
degradace, je však i dílcím osmyslením.
Lépe mílcenu než být zcela bezcenný. Pro
umelce a literáty je trh šancí proti závislosti na jediném tyranském zákazníkovi.
dvorilost. Drobné mince v težké mene
morálky.
kamenet. Thébské lišce bylo urceno,
že ji nikdo nechytne; athénskému psovi, že chytne všechno, co bude honit.
Zeus dilema vyi'ešil tak, že nechal oba
zkamenet. Logika vešteb nutne umrtvuje život.
10 má mnoho tvárí, ale už církevní
otcové popírali jeho substanciální ráz:
není to bytí, nýbrž cinení, nikoli príroda, nýbrž vule. Jazyk teologu, kterí zlo vykládají vypovezením pospolitosti s Bohem a hledáním nejvyššího
dobra ve vecech stvorených, mužeme preložit tak, že
clovek z pocitu ménecennosti stále usiluje o pseudobožskou moc nad lidmi a vecmi. když poráží dílcí zla,
"kousne ho had do paty" (Drewermann).

Zapomínání

boží spravedlnosti, ztrácí tvárí v tvár nesmyslnému mechanizovanému vraždení
zbytekkreStan.SkéhO.
evidence. O pokusech
válku
humaobraz
veosvedcení,
službách
jako
poleuž
ctiClausewitz,
a válecníka
mravníhože
nizovat
soudil
to znamená jednat kontra produktivne. A prece válka pri vši ztráte
lidské dustojnosti a obcanských jistot, svobody i schopnosti dialogu je stále znovu interpretována jako metafyzická výzva, jako absolutno, které svým zpusobem supluje zjevení.

Válka

V

Nejen totalitní režimy smazávají hranici
mezi pachateli a obetmi: vina osudná, nevyhnutelná, nechtená patrí ke každému
ina.
Role obeti
nevylucuje
vlnu.
klasickému
konfliktu.
Naše vl.,tni
svedomí,
sociální implantát, musí v diferencované spolecnosti volit
mezi více loajalitami, více instancemi, které primitivní
klan nezná: tam vina znamená spíš hanbu, porušení
rodové cti. Cítit vinu prý politicky ochromuje, ale opak
je pravdou: muže být podnetem k náprave, k predcházení zlu, ke smírení. Svalovat vlastní selhání na jiné nám
naopak brání, abychom se odpovedne postavili soucasným problémum. Zase budeme hledat všemocné manipulátory.

I

Napoleon, který neveril v emesis.
ralost. Ripeness is aU, praví Edgar
v Králi Learovi. Organická metafora
"zralosti"
žije chyba,
z názorného
príkladu
~
locin,
nikoli
mohl prohlásit
"nezralosti", infantilní neschopnosti
prekrocit sféru sebestrednosti a prevzít odpovednost.
0,00

o

neverí ve strašidla, ale dokonce se jich ani
nebojí. Jiní s Tacitem verí autohypnoticky
~
Nekterívýmysly
lidé podle
Lichtenb.erga
nejen
iÍra.
ve vlastni
("fingunt
simul creduntque"). A zas jiní, kterí svou víru do neceho investovali,
se s ní od té chvíle neshledali.

Vzít.
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nebudeme to umet spravedlive použít, a
když to použijeme nespravedlive, tak
Vezmeme-li
nekomu
neco (Gorgias).
proti právu,
i špatne.
To predvídal
Platon
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urnalismus.
Nedobre
JI
vYJádnt
mít
vmy~~enk~,a!.e
(Karl Kraus).
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Avsak od minulosti k prítomnosti.
Obnova plzenských ulic, architektonických skvostu, záplava nových obchodu, vzkrisení živností i zvelebení
zeleného prstence mestských sadu, tím
vsím by se srdce dedecka patriota tesilo. Zároven by ale stejnou merou
pukalo žalem nad chobotnicí prebujelé dopravy, která cím dál vic rdousi
mestský život a ve svém sevrení polevit nehodlá. Aféra s dálnicním obchvatem je již verejne známa. Stejne
tak prlpad "vytunelováni"
Kreditní
banky ...
Ne tak mnoho jiných hrlchu. Neveril
byste, co je v samém centru mesta spekulativne zanedbaných parcel, težko
byste chápal, žeje možné nechat sedm
let ležet ladem lukrativní pozemek na
stavbu hotelu Diplomat. Nepochopitelný rest se spolu s obstrukcí kolem
dálnicního obchvatu pripisuje místní
tisk i hlas lidu na vrub nynejšímu
vedení mesta v cele s primátorem.
Plzen má velké ambice, jak jich dokáže využit, tot otázka.
Už nestací žít z minulých tradic a z prlzvisek jako "mesto
piva", je treba dát neco navic, neco, co delá mesto príjemným
pro pocestného zdaleka i zblízka. Asi jsem Vám jeste nerekl,
že jsem vozíckár, invalida, po úrazu, a v tom je práve
zakopaný pes... I pres handicap jsem velmi aktivni, jezdím
autem - no a na vyhražených parkovistích se symbolem
vozíckáre nemám šanci, stojí tam zdraví a chodící ridici.
Když vysvetluji, že se na bežné parkovací místo nevejdu s
vozíckem, bývám zesméSnen a radeji odjiždím pryc. Tak to
je dnes vztah éloveka k éloveku ... snad prístí generace ...
Velké panelákové severni predmestí Plzne je tesneprimknuto k lesnímu komplexu s nádhernými rekreacními rybníky.
Vévodi jim nejvetší z nich, zvaný Bolevák., s krásnou píscitou
pláží pod borovicemi a s dvema kempy. Na prostredním
plató, Ostende, bývala príjemná výletní restaurace, velké
drevené molo, upravený písek. To bývalo. Dnes je to spis
popelišté, které slouží k výdelecné cinnosti nekolika s,tánkamm. Co bude dál? Težko rict.

Vážený pane redaktore,
nepíši Vám dopis "ze z Plzné." jen
proto, abych Vás co nejsrdecneji pozdravil a poprál Vám, Vašemu panu
vydavateli i vsem lidem okolo Nové
Pritomnosti mnoho úspechu ve Vasem snaženi S gustem jsem si precetl
VáS"Konec bilé Ameriky", pane Camrdo, a práve pri lícení Vašich postrehu z ,,Nového sveta" jsem si znovu
uvedomil, jak každý nekam chceme
patrit. Ona americká community pro
mne znamená Plzen. Rodnou Plzer'i,
kterou jsem nikdy neopustil, i když
jsem sestnáct let pobýval v "exilu"
ceského západního pomezí.
Plzen jsem nikdy neopustil v myslenkách a de facto ani fyzicky. Jak
jen okolnosti dovolily, vracel jsem se
a už z dáli dychtive "vycihoval" zelenou jehlu Bartolomeje v trojúhelníku kopcu I(rkavce, Chlumu a Radyné. Tam, mezi nimi, na soutoku ctyr
rek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy,
dýchá moje mesto. Je tam a ceká na mne. Nejhezcí jsou
návraty.
Z jihu mne pohladí z dáli zricenina hradu Radyné, a sotva
sevyhoupne automobil na úpatí kopce, vose cesty zasvítí jak
maják monumentální vež chrámu svatého Bartolomeje. Stejné známý a milý pohled na vež se naskytne pri príjezdu od
Prahy. Od Šumavy streží "obchodní stezku" zprava Radyné,
vlevo sevypíná do výse 505 m zalesnený hrbet Krkavce, který
je dominantou i v pohledu od Mostu, J(arlových Varu a
Rozvadova. Na jeho vrcholku se pod televizním vysílacem
krcí turistická rozhledna s Kostincovou chatou. Za první
republiky oblíbené místo pesích výletu Plzenanu, dnes jen
neprílis útulné zákoutí, jedno z mnoha v okolí Plzné, které
doplatilo na povestnou "socialístickou péci nájemníku".
Otec prožil své mládí s rodici práve tady ve výletní restauraci: jako prvnácek capal péSky do skoly ve vzdáleném Chotíkové, ve svém leseznal každý kout, neomylne vedel, kam jít
na hriby, líšky, kremenáce, klouzky, ryzce a medvedice. Dnes
se z toho stal prlmestský les - paneláky se drze vetrely až pod
vetve prvních borovic, lidí je v lese víc než hub ...
Dedecek casto vyprável, jak mu ve Škodovce Síbující vagóny
rozmackaly pánev, presto se z težkého úrazu vylízal a na
svou Škodovku nedal dopustit. J(e Škodum, jak duverne svou
továrnu nazýval, docházel až do penze. Pak ho rozzlobilo
komunistické vedení, které ji prejmenovalo na Závody Vladimíra lljice Lenina. Nemohl takovou nehoráznost pochopit
a rozhorcene opakoval: "Najednou se objeví nejakej Lenín, a
mírnix dírnix oni mu dají celou Škodovku! ... A rytír Emil
Škoda si poklidne leží na MikuláSském hrbitove a neví, kdose roztahuje v jeho koženém kresle v reditelné. "
Strasne se dedecek rozcílil, když se nad Škodovkou vztycil
stometrový komín: J( nebi muže v Plzni odjakživa cnít jen
Bartolomej! .Jestežese deda-patriot
nedožil druhého, jeSte
mohutnejsího komínu na ranžíru. Zaplat Buh, že se nedožil
éasl1, které zavedly dálnici až pod okna Škodovky, pred
bránu Prazdroje a do mestských sadu! Dedecek by se.vubec
nestacil divit desivé devastaci svého mesta a jeho socialistické
šedi. Tenkrát, když vyhlásili Cesl,wslovenskou socialistickou
republiku, smrdela Plzen jak žumpa - kropení ulicfenolovým
odpadem z papírny bylo "geniálním" zlepšovacím návrhem
nekterého z vudcích soudruhu.

Plzen

Na opacné strane mesta, hned pod proslulou hvezdicovou
borskou veznicl, byla v romantickém údolí Radbuzy vybudována prehrada. Mela sloužit k rekreaci bourlive se rozvíjejícího reálne socialistického mesta. Lec nejak se tehdy zapomnelo na to, že reku, která privádí do Plz ne své vody z kraje
Chodu, sytí od samého pramene vesnice a mestecka svými
kaly, cisticek jaksi neznajíce ...
Plzenané, silné to nátury, prežijí všechno: i cachtají se
nadále v jezere plném dusicnanu takzvane na vlastní nebezpecí. I nudisté ci naturísté tu mají svuj hlavní stan. Snad vse
vyreší casem s pomocí prírodních sil clovek. Snad. Ríkám-li
snad, myslím tím urcité. Není prec možné žít trvale tak
bezbožné. Snad naše deti budou lepšími hospodári, než my
a naši rodicové. Nakonec jim nic jiného nezbývá, než napravovat naše chyby ...
Záverem bych Vás chtel ubezpecit, že Plzen není nekulturni
mesto. Proslulé divadlo Josefa Kajetána Tyla je stálicí na
plzenském kulturním nebi a pyšnil se by bylo jeste mnohým.
Prozrazovat však nebudu. Do Plzne rozhodne stojí za to
prijet.
Srdecne zdraví
Vratislav Rozum
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Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce
•

25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem
•

všic~ni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

•

kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby

Odborný reditel: MUDr. Martin J. Stránský, MO, FACP
Asistent na Vale School of Medicine
odborné diplomy získané v USA

Tel. 22 075 120, fax 26 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 Knihomol~ 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 Adomo Randoln House
Hynek Eliot 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

& TnuTI stops Jiriho z Podebrad
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Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

Naši ctenári jsou lidé, klerí sledují dení ve spolecnosti, politiku a kulLuru. Casopis je rozesflán
po celém svele. Vychází cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mulací
1 strana...... 22 500 Kc 1/8 strany
4 000 Kc
1/2 strana
12600 Kc 1/16 strany 2 500 Kc
1/4 strany
7100 Kc 1/32 strany
l 400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana...... 12 900 Kc 1/8 strany
2 500 Kc
1/2 strany
7400 Kc 1/16 strany
l 400 Kc
1/4 strany
4300 Kc 1/32 strany
800 Kc
Cena inzerce na :5 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovalel:
do 25 slov (4 rádky)
450 Kc
do 12 slov (2 rádky)
250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzer'ce
5%
dvakrát
10 %
trikrát
15 %
clyrikrá t
20 %
Uzáverka objednávek:
Do desálého každého mesíce. Nové císlo vychází vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 22 075 600, 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!
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MICHAEL

MARCH

Políbil jsem te na spánek
jako Zákon života
držel jsem te mimo Zákon
cekal jsem
že budu podveden
jako Zákon sebou samým
Naše cesty se utvárely
v nOCI

I kissed your temple
as the Law of Life
I held you
outside the Law
I waited
to be deceived
as Law unto itself
Our journeys were made
at night

Z knihy When she danced (l(dyž tancila),
kterou do cestiny preložila Hana Žantovská.
Sbírka vychází v Naldadatelství Vlasty Brtnílwvé.

