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Stalo se
24.6.

Bývalý

Obsah

ministr

financí

10.7. Povoden

Ivan Kocár-

Moravy,

ník (ODS) se stal clenem predstavenstva
Ceské poj.ištovny.
25.6. Do ruské orbitální stanice Mil' narazila na obežné dráze Zeme nákladní
lod.
26.6. Miloš Zeman
trvá na uskutecnení
referenda
27.6.
Khmeru
míste.

kambodžských

Pol Pot se skrývá

28.6. V pražských

29.6. Summit

Zeme skoncil

a stanicích
fl'On-

v New Yorku,

zdravotní

pojiš(ovnou

Ceská republika
Martin Palouš

ETA unesla

11.7. Do oblastí,
pomalu

vrací

1.7. Parlamentní

lých zvírat.
12.7. Václav

v Albánii

Zdenek

Klausner

reakce,

vyvolal

když doporucil

vyhrála
za ODS

nesouhlasné

vlastníkum

státní

Miguela
španelská

Ángela
vláda

odkud

ustoupila

život.

Havel oznámil,

vu kandidovat

místech

potvrdil

snemovny,

že bude zno-

na funkci

prezidenta

souhlas

aby vláda

postiženým
oblastem
až 11 mld.
Probehla
evakuace
Hodonína.

První investicní

14.7. Povodnová

škody
du.

zpusobené

10 mil. Kc za

akcionárum

svých

fon-

krach

další cestovní

Cechách
nakonec
vyžádá

vytrvale
zasáhne
nejméne

kancelár

Moravy

Travela.

prší. Stoletá voda, která
tretinu území státu, si
48 obetí a zpusobí

škody

první

krizový

protipovodnový
trati u Suchdola

jil mezinárodní

rychlík

štáb.

Na

jedoucí

komise

Kyprem

mimo

bránily

podevykole-

z Vídne do

lužní

19.7. Pres víkend

Solana vynesl na madriddefinitivní
verdikt: NATO

liky

zahájí rozhovory
o clenství s Ceskou repubJjkou, Madarskem
a Polskem .• Nicivý živel postupuje
ze severní
Moravy
smerem na jih. V Troubkách
nad Becvou
povodnová

vlna

a Maltou.

lesy,

množství vody.
18.7. Ministerstvo

aliance Javier
ském summitu

mohutná

stav stát-

9 lidí,

velké

dopravy

zvažuje,

že ne-

opet

vydatne

vodnové
dluhopisy,
zvýšit dane.

prodat

Odra

11

revolty

Na ucne se zapomíná
Jakub Camrda

12

Zkušenosti jedné
hamburské
squallerky
Susan Caskie

12

Skupiny, síte a Internet
Bohuslav Blažek

13-15

"Czexpats" neboli "od rodili Ceši"
Tomáš Kellner

15

Konecne "náš" casopis Živel
Jakub Camrda

16

Kam smeruje ceská literatura
Bedrich Loewenstein

17

Menšinová situace východonemecké
Bedrich Loewenstein
enávist
Filip Cerný

církve
17
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Duverný hlas rudolfinské
Jirí SetJík
Ctyri glosy o morálce,
Pelr Príhoda

doby
20-21

etice a duchu

Chceme izolaci?
Nový zákon o pobytu cizincu
Jakub Camrda

doby
22-23

24-25

ZE SLOVENSKA
26-27

NEJDE JEN O SLOVA
Rozhovor

27

s Pavlem Šremerem

28-29

po-

Ruznohlasy

30

Dopisy

30

DOPIS PRíMO DONEKUD

nucena

se vylila

z brehu

Ohlédnuú za pražským
spisovatelu
Marta Železná

22.7. BývaJí dustojníci

SS Erich

Karl Hass,

za masakr

a

Deti konzervativní
Slavomil Hubálek

vláda

území republiky
se organizuje
humanitární
pomoc. 4) Povodne

také jižní Polsko
a Slovensko.

10

Mít smulu
Jan Horálek

repub-

státní

na nemecko-polském
tu nad Odrou.
odpovední

Strucný úvod do techno-kultury
Tomáš Kellner

Topofciany
Vladimír Štefanovic

bude

8-9

Pesimistické

být strženy.
9.7. Voda zaplavila
Olomouc,
Kromeríž
a
další mesta na strední Morave. Po celém
rozsáhlá
nebýva-

regio-

se však nenaplnily.
došlo
predevším

se nepodarí

21.7. Rozvodnená

území

pršelo.

prepovedi meterologu
K menším
škodám
v Podkrkonoší.

7

Naco je nám opozícia?
Mil'Oslav Kusý

zachytily

na celém

právo

Náboženství pozdní civilizace
Ondrej Liška

za-

které

obnovovat
nekteré
znicené
trate na severní Morave.

20.7. Pokud

sto padesát ze sedmi set domu a
300 ponicila tak, že budou muset

lého rozsahu
zasáhly
cástecne též Rakousko

se

zahájit

jiné neuspokojivý

bude
nální

zabila

doporucila

ní správy a diskriminaci
Romu.
17.7. Vetším škodám na jižní Morave

Varšavy, tricet lidí bylo zraneno.
8.7. Generální
tajemník
Severoatlantické

zborila
dalších

mestu

príští rok jednání
o vstupu do EU s CR,
Polskem,
Madarskem,
Slovinskem,
Es-

zovala

obeti na životech.

nad Odrou

samotnému

plo-

16.7. V celkove spíše príznivém
posudku
Ceské republiky
Evropská
komise kriti-

Lidév zatopených
oblastech se zachranují na str'echách domu. V Olomouci vzniká
mleté

15.7. Evropská

tonskem,

ve výši okolo 60 mld. Kc.
6.7. Na Bruntálsku
je vyhlášen
stav ohrožení, jsou nasazeni první vojáci.
7.7. Jsou hlášeny

velké

Albrightová
prednesla
v Smetanove
síni
Obecního
domu slavnostní
projev v anglictine i ceštine.

a ve východních

4-6

*

Kc.

však z vetší cásti vyhnula .•
Americká
ministryne
zahranicních
vecí Madleine

114.7. Na Marsu pristála americká
sonda
Pathfinder.
4) Po Oasis Tours
ohlásila
5.7. Na severu

vlna zatopila

chy na Hodonínsku,

ATO

na pomoc

v Nuslích, aby "problémové"
romské rodiny umístovali
mimo mesto.
5.7. Nejvetší správce
investicních
fondu
má zaplatit

re-

Poslanecké

uvolnila

na prahu

Špa-

voda, se

a mnoha

2-3

SRPNOVÉ TÉMA

jsou zniceny
zdroje pitné vody a
šírení infekcních
chorob z uhynu-

publiky.
15.7. Senát

doml.

lidí po celém

2-7
v Cechách?

Evropské kom unitární
už je ante portas
Josef Veselý

devetadvacetiletého

miliony

však
hrozí

volby

dostanou

nepristoupila
na ultimátum
teroristu,
byl
Blanc po u'ech dnech postrelen
ranou do

porucila ambulantním
lékarum,
aby své
služby úctovali pacientum
hotove.
opozicní Socialistická
strana.
2.7. Starosta
Prahy 4 a senátor

záplavami

monstrovaly
nelsku.

a do-

O cem se (ne)mluví

více postižené

týla. Zemrel v nemocnici
v San Sebastianu. Rozhorcení
nad tímto cinem
de-

aniž by se shodl na deklaraci
o snížení
znecištování
životního
prostredí.
50.6. Lékarská
komora
se nedohodla
s Všeobecnou

je-

Konec liberalismu
Jan Sokol

komunálního
politika
Blanca
Garrida.
Když

na neznámém

metra se objevily letáky Vlastenecké
ty vybízející k boji proti cizincum.

Slovo vydavatele

reky

rozsáhlá

zera. Byly zaplaveny
Otrokovice
a pozdeji Uherské
Hradište.
Domácnosti
nej-

skupina

Rudých

tramvajích

po proudu

se a vytvárí

príspevek
do triceti tisíc korun jako okamžitou
pomoc .•
Baskická
teroristická

o NATO.
Vudce

postupuje

rozlévá

pomezí

u FrankfurPriebke

a

v Adre-

atických jeskyních,
byli v Ríme odsouzeni
k patnácti letum vezení, trest jim však byl
zmírnen
radou úlev.

31
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32

Mesícník Nová Prítomnost se hlásí k tradici pr'edválecne Prítomnosti, u jejíhož Zl'Odu stál v roce 1924 Tomáš
Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a
šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo
predstavit na stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári
patrne

nejlepší

politický
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Hrdinové tehdy a dnes
Zacalo. pršet v prvním cervenco.vém týdnu. Ceská republika zažila nejho.rší záplavy to.ho.to.
sto.letí, pro.vázené tako.vo.u ztráto.u na živo.tech a majetku, že náro.d klecel na ko.leno.u.
Z náro.dní tragédie se však zacala ro.dit nadeje - o.bcan i po.litik se spo.jili ke spo.lecnému cíli
a nabídli po.mo.c.Deníky byly plné nejen tragických zpráv, ale i phbehu velmi statecných lidí.
Zapo.mneli jsme na každo.denní banální spo.ry a uvedo.mili si, že v živo.te jSo.u preci jen
duležitejší veci. Když jsme o.to.m premýšleli, vzpo.mneli jsme si na své o.so.bníhrdiny, na lidi,
které clo.vek v živo.te po.tkal a jichž si vážil pro. jejich výjimecný charakter. Sám jsem se
zamyslel nad tremi muži, kterí byli nuceni o.pustit SVo.uvlast, aby jí mo.hli nadále slo.užit
První clo.vek, který me kdy spatril, byl do.kto.r Karel Steinbach, po.ro.dník mé matky. Po.
úteku do. Spo.jených Státu se "Kadelícek", jak mu ríkali jeho. prátelé, stal epicentrem nejen newyo.rské, ale
celé americké krajanské spo.lecno.sti. Ješte jako. mladý lékar v Praze se stal duverným prítelem a po.radcem
témer každého., kdo. tenkrát neco. znamenal, o.d T. G. Masaryka pres Ferdinanda Pero.utku až k bratrum
Capkum.
Karel Steinbach mel neuveritelno.u pamet Jeho. vzpo.mínky na lidi a atmo.sféru první republiky se staly
živo.tne duležitým palivem, které živilo. plamen nadeje všech ceských krajanu a disidentu v exilu. Pro.to.že
"po.ptávka po.nadeji" u techto. lidí po.stupne sto.upala, zacal Karel Steinbach, aniž by se vzdal lékarské praxe,
cesto.vat, nejprve po. Spo.jených státech, a pak i po. svete. Všude, kde se zastavil, o.ko.uzlo.valencyklo.pedicko.u
pametí. Jeho. vzpo.mínky a zpuso.b vyprávení vyvo.lávaly slzy a to.uhu po. staré vlasti.
Karlo.vi Steinbacho.vi se splnil sen návratu do.svo.bo.dného.Cesko.slo.venska. Když se ve svých petadevadesáti
letech, po. vic jak ctyricetiletém o.dlo.ucení do. Prahy vrátil, byli to. lidé do.ma, kterí stáli celý den v dlo.uhých
fro.ntách, aby se do.tkli clo.veka, který byl prítelem To.máše Masaryka. Byl to. zážitek, živé spo.jení s minulo.stí,
která mela být zapo.menuta. Jako. lékar predstavo.val do.kto.rSteinbach to.nejlepší, co.se na lékarském remesle
dá najít - po.slo.uchal a so.ucítil. U Karla Steinbacha jsem po.prvé po.znal ro.zdíl mezi po.vo.láním a po.sláním:
detí, kterým po.máhal na svet, bylo. nepo.cítane, mno.ho. dalších živo.tu zachránil, mno.hým lidským srdcím
vdechl no.vo.u nadeji.
V jižní cásti Karibského. mure, na ko.nci retezce o.stro.vu zasahujícího. o.d Martiniku smerem k jihu, najdete
Grenadu. Je to. tro.pický o.stro.v,o.bkro.užený kulem so.pky, semknutý plážemi s bílým a cerným pískem. Kdysi
byla tato. zeme nejvetším pro.ducentem muškáto.vého. ko.rení na svete. Na kraji deštného. pralesa, který se
drápe naho.ru do. zamlžených ko.pcu, najdete farno.st svatého. Pavla. Více než ctyricet let tu slo.uŽí ducho.vní
Rado.mir Kadlec. Lidé, kterým po.skytuje útechu, strávi na malém o.stro.ve,v jedno.duchých jedno.po.ko.jo.vých
chatách, celý živo.t.
Rado.mír Kadlec se naro.dil v Praze pred o.smdesáti dvema lety. Jeho. matka byla dcero.u slavného. dirigenta
o.rchestru Náro.dní divadla, jeho. o.tec umrel, když bylo.Rado.míro.vi trináct. Na o.tCo.vo.
prání šel Rado.mír Kadlec
studo.vat práva. Na o.lo.mo.uckéuniverzite ho. ucili i do.minikáni a prispeli svým vlivem k to.mu, že se Rado.mír
Kadlec ro.zho.dl pro. knežsko.u dráhu. Presne pred padesáti lety se stal clenem do.minikánského. rádu a prijal
jméno. Bernard. Behem studia na o.xfo.rdské univerzite se do.zvedel o. ko.munistickém puci a bylo. mu
do.po.ruceno., aby se už do.mu nevracel. Aby se nezapo.mnelo. na jeho. puvo.d, udelil mu so.cius titul Filius
Pro.vinciae Bo.hemiae, a po.slal ho. na Grenadu, o.stro.v,o.kterém v živo.te neslyšel.
Presto.že o.tec Bernard trpí artr6zo.u pátere, jeho. hlas zustává pevný a silný. Když s ním mluvite, zjištujete,
co. ho. prinutilo. o.pustit ro.dno.u zem a veno.vat svuj Živo.tlidem na malém o.stro.vena ko.nci sveta. Když se mu
po.díváte do. o.Cí,zjistíte prícinu to.ho.,pro.c se vydal na tak daleko.u cestu: o.bro.vsko.ulásku a úctu k živo.tu.
Ten po.hled je zdrcující - clo.vek sto.jí celne pro.ti o.bro.vské síle jeho. viry. Jeho. do.pis z Grenady najdete
v cervenco.vém císle No.vé Príto.mno.sti.
"Po. do.brém nebo. po. zlém, no.vým mírem nebo. no.vo.u válkou, vrátí se zase stredo.evro.pským náro.dum
sebeurcení." Tak psal Jaro.slav Stránský krátce po. ko.munístickém puci v Cesko.slo.vensku. Jaro.slav Stránský
byl mým dedeckem. Naro.dil se pred více n,ež sto. lety v Brne. Stal se tam dekanem právnické fakulty, zalo.žil
Náro.dní stranu práce, vydával Lido.vé no.viny a puvo.dní Príto.mno.st, a byl po.stupne místo.predsedo.u vlády,
ministrem spravedlno.sti a ministrem ško.lství, než to. vše ko.munisté zabrali pro. sebe.
Behem jeho. živo.ta se Ceši stali hrdým náro.dem, aby hrdo.st po.sléze o.pet ztratili. Po.sledních petadvacet let
Jaro.slav Stránský strávil v nuceném exilu v Anglii, kde pres BBC a Rádio. Svo.bo.dná Evro.pa mluvil k náro.du
a veškerý Vo.lnýcas veno.val úsili vrátit svo.bo.du jak jedno.tlivcum, tak náro.du samému. Za jeho. snahy mu
prezident Václav Havel udelil in memo.riam rád To.máše Garrigua Masaryka.
Když vzpo.minám na dedecka, pamatuji si, jak se pro.chází po. mistno.sti, ruce semknuté za zády, po.no.ren
do. hlubo.kých myšlenek. V zime a v léte, at se delo., co.se delo., vždy no.sil sako. a kravatu. Jen jedno.u jsem ho.
videl bez o.bleku a to. bylo. také napo.sled, co.jsem ho. videl naživu. Oba jsme vedeli,
MARTIN JAN STRÁNSKÝ
že prišel jeho. cas. Vždycky si prál, abych se stal právníkem. Veril, že by to. byla
nejlepší cesta do.po.litiky. Z po.stele se na me po.díval a zeptal se: "Tak co.,ješte chceš
být lékarem?" Odpo.vedel jsem, že ano.. Zamyslel se a rekl: "Tak mi slib, že jestli
mužeš neco. udelat pro. Cesko.slo.vensko., tak to. udeláš."
Hrdino.vé tehdy, hrdino.vé dnes. Myslím, že do.vedeme být hrdino.vé nejen, když
musíme, ale i když nemusíme.

1

8/1997

N O V Á

PRíTOMNOST

o CEM SE INEIMLUví

Povoden
Ze záplav na Morave se vyklubala skutecná katastrofa. Desítky mrtvých, tisíce zouj'alých, sta tisíce postižených o hmotných škodách ani nemluve. Nad
pohromami tohoto druhu sice zprvu
"zustane rozum stát", ale hned se zase
rozbehne, treba vtíravou otázkou po
pfícinách: co se o ni pficinilo? To znamená: mužeme se tu neceho chytit, dá
se neco delat, aby se neopakovala? Mají
ji na svedomí regulované toky rek? Na
Severní Morave sotva. Profldlé horské
lesy? Snad. Trvalé klimatické zmeny,
nevratné trendy? NékteN: soudí, že ano
- laická zkušenost však nabádá ke
skepsi: podobne se totiž rok co rok zduvodnuje léto jak suché, tak mokré, teplé
i studené.
Jako jiné pohromy ani povodne nechodí po horách, nýbrž po lidech. Byly,
jsou a bohužel asi i budou. Kolektivní
pohromy pusobí hruzu a zouj'alství,
pocit bezmoci, ale mohou probudit
i neco jiného. Na Jiránkove kresbe fíká
promocený clovíceli:prezidentovi: "Na
blbou náladu ted není cas." Tvrdá ruka
pfírody muže lidi probudit z denních
malicherností a snad i z "Otupelého 1$0bectvL Pres úpornou snahu naší nejsledovanejší televize doplnit sli:utecné neštestí ješte domnelým, vylícil postiženou oblast jako rejdište tech nejhorších
supu, videl divák pomerne kompetentní lidi na svých místech, civilisty, hasice i vojáky. Mluvili strucné, obycejne a
vecne. Zrejme tak dokázali také jednat.
Dokonce tím jaksi nakazili i politiky,
kterým to najednou docela slušelo.
1'éfilmu "Mili:rokosmos" jsme mohli
videt nezapomenutelnou
scénu, jak
mravenci opravují zatopené mravenište. Byla výmluvná a presvedcivá. I lidé
v podobných situacích se zrejme dokáží mobilizovat, zapomenout na m6dní
výklady o "pfirozeném" lidském sobectví a docela samozrejme premýšlet, co
se dá udelat a jak pomoci. Úplne cizím
lidem. A s rozmyslem zacít také jednat.
Pohroma muže lidi pfipravit o život,
o existenci, o majetek - ale za pfíznivých okolností jim snad muže také postavit pred oci neco jako spolecný smysl.
Jako kdyby povoden mohla spláchnout
i nános toho ob.ycejného, tupého svinstva, jímž se nám zanášejí oci i hlavy,
jakmile delší dobu nic vážného nechybelo. Není to jen holé bláznovství cekat,
že by tahle povoderí mohla spláchnout
blbou náladu ceské spolecnosti? Jen cekat by ovšem pravdepodobne nestacilo.
(sok)

Konec liberalislllu

v Cechách?

Jan Sokol
Pokud
se demokraté,
po roce 1989
zdálo,i že
se
všichIU
obcané
politici, na necem vubec shodnou, byl to
tehdy ze všeho nejspíš liberalismus.
A ted je najednou slyšet - a to nejen
ze samého okraje politiky - že s liberalismem je konec. Že se vycerpal,
zklamal, zkrátka že je pryc. Je to
pravda? Jak se to mohlo v tak krátké
dobe stát? A mužeme tohle tvrzení
jen tak mlcky prijmout, pokývat hlavou a s Gogolem si povzdechnout:
"Nu, když konec, tak konec?"

Trojí zklanIánÍ cloveka
a obcana
Rok po volbách se ukázalo, že vláde
duveruje málo lidí, a nic nenasvedcuje, tomu, že by se jednalo o prechodný jev, pouhou fluktuaci. O prícinách se už hodne napsalo: dají se
shrnout do trí kapitol. Predne je to asi
docela normální únava, a to na obou
stranách. Vláda pusobí matným dojmem, tváre ministru se okoukaly
a lidem se zacíná stýskat po zmene.
Je to ostatne jedna mála politických
radovánek, které demokracie obycejnému volici nabízí: zvolit nekoho
jiného. Za druhé to bude kumulovaný úcinek zklamání a stresu, které
poslední léta jaksi erodují nekdejší
nadšení a snad i odhodlání: nebylo
ná~ predtím líp? to je jev docela
prirozený, neco jako chandra, která
nejen postkomunistické spolecnosti
obcas navštevuje.
Ale pak tu je i tretí kapitola specifictejšího zklamání vládou a soucasnou koalicí. "Takhle jsme si to nepredstavovali," ríkají stále casteji i ti,
kterí komunisty nejsou a nebyli, a ríkají to cím dál hlasiteji a vzpurneji.
emá smysl horekovat nad chybami
vlády vubec: kterápak je nedelá? Ale
ta naše mela tu smulu, že své prívržence zklamala v samém jádre svého
poselství, neoliberální "dobré zprávy" o zázracích trhu, bank, privatizace a monetární politiky. Hlasatelé
této príjemne jednoduché nauky
museli sami cítit neco jako zradu,
když zacaly padat práve banky,
ústrední pilír penežního hospodár-
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ství, když se ukázalo, že správcové
kuponových knížek už témer vyjedli
jejich podstatu, a když nakonec - i ty,
Brute? - zakolísala ceská koruna. Tri
pýchy a opory ceské transformace
jsou najednou deravé, duté a obcas
dokonce páchnou.

Nebezpecný náklad
-To je sice ošklivá nehoda, která nás
všechny silne poškodila a poškodí ale stací k tomu, aby podryla víru
v liberalismus? Podle toho v jaký.
Rozumíme-li liberalismem názor, že
hlavním úkolem státu je zajištovat
-svým obcanum svobodu, jak se politický liberalismus klasicky definuje, nemohlo by se to zrejme stát. Jenže tady se naší pravici vymstil jeden
prostý trik, který ostatne používali už
komunisté:
princip pribalování.
Když chce clovek prevézt kámen
pres reku, naloží ho na lodku a preveze. Pokud není moc težký; když se
toho k lodce "pribalí" moc, pujde
i s nákladem ke dnu. Tak se u nás
kdysi pribaloval komunismus treba
k míru: chcete mír? Pak musíte chtít
i stranu a socialismus, protože kapitalismus znamená válku.
Když se u nás formovaly pravicové
strany, pribalily k politickému liberalismu ješte ekonomický: presvedcení, že nejbohatší budou spolecnosti, které vsadí na volnou soutež, volný obchod, minimální zásahy
státu a rozpoctovou disciplínu. Jak
zkušenost rady zemí ukazuje, je to
nejspíš pravda, ovšem jen za urcitých predpokladu. Neoliberální ekonomika ovšem funguje i v zemích
politicky nikterak liberálních. Naopak takový Locke, Montesquieu,
Tocquevil!e nebo J. S. Mil! se o banky, státní rozpocet a inflaci vllbec
nezajímali - a prece to nepochybne
byli (politictí) liberálové. Ale nejen
to. Ekonomický liberalismus má své
certovo kopýtko. ejenom pecovatelský stát, ale i slepá duvera v tuto
teorii muže politické svobody nakonec ohrozit. Když napríklad politik
tvrdí, že v liberálním demokratickém státe žádný verejný zájem neexistuje, že solidarita je socialistický
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pfežitek, nebo že nejlepší odbory
jsou žádné odbory, dává velké cásti
obcanu najevo, že demokracie pro
ne není. Myslíte, že budou volit demokraty?
Vlastí ekonomického liberalismu
je Anglie, kde se ovšem pro dluhy
ješte za Shakespeara vyfezávala libra masa a za Dickense chodilo do
vezení. Možná také proto se mu na
evropském kontinente dafí méne.
Pfedpokládá totiž i další lidské vlastnosti, v Evrope méne bežné a v té její
východnejší cásti vyložene nedostatkové. ení tedy divu, že se tu k nemu
"pfibalil", ci spíš ptilepil, "liberalismus" gangsterský. Ten se sice venuje spíš praxi než šedé teorii, pfece
se však tu a tam projeví i slovy. Tfeba
už tím podezfele anarchistickým
heslem, že cím méne státu, tím líp.
Jak kde a jak pro koho! Nebo že právo a právníci jen komplikují život, že
o svoji bezpecnost se má postarat
každý sám, že žádné peníze nesmrdí
(Césare, Césare, kam ses to dostal?)
a že když se nekdo nechá okrádat, je
to jen a jen jeho problém.
Tenhle typicky postkomunistický
"liberalismus" gauneru si jiste nevymyslela vláda, ale tu a tam mu pfece
jen nahrála. Nejen ruznými odvážnými výroky, které pak jiní "uvádeli
do praxe". Když rozhodla, že privatizace se nedají soudne pfezkoumávat, že nedbalost vuci svefenému
majetku není zlocin, když Ministerstvo financí vyložilo podvodníkum,
že s topnými oleji je všechno v poI'ádku, byly to jenom kamínky. Daly
se ješte pribalovat k tem dvema pfedchozím liberalismum a tvrdit, že bez
toho to nejde: komu se to nelíbí, pfipravuje návrat komunismu. Chcete
demokracii a svobodu? Tak mlcte,
lítají trísky! A pak se najednou ukázalo, že lodicka liberalismu nabírá
vodu. Už toho bylo moc.

Zachranm.e
to nejcennejší
Pfiznávám, že me to trklo až ve chvíli, kdy vláda a koalice vloni unisono
odmítly parlamentní vyšetfovací komisi ve veci zkrachovavšf banky.
Poslanci by prý stejne nic nevyšetrili.
To je možná pravda, ale šlo pfece
o neco docela jiného: jasne se oddelit
od gangsterského "liberalismu" a
ukázat, že vláda ho nekryje. Muže se
nekdo divit, že si dobrá polovina lidí
myslí pravý opak? Co se stalo, nedá
se odestát Ale co s tím ted? Kdo si
svobody opr~vdu váží, nemuze
k téhle nebezpecné havárii jen mlcky pfihlížet. emá-li pfítež stáhnout
ke dnu i svobodu a demokr~tický
stát, musíme pfedne odmítnout každé pti balování. Gangsterský "liberalismus" je ueha nazvat pravým jménem a nekrýt žádnými eufemismy.
Jeho hlasatelé - novináti i politici mají dobrý duvod se stydet.
Ekonomický liberalismus nemá
s gangsterstvím nic spolecného, ale
i ten ted musíme - bohužel- oddelit.
To není naše chyba: je to vina tech,
kdo mu tuhle ostudu ptipravili.
V první fade jiste tech, co se k nemu
"pfibalili", v maskách i s bílými límecky, ale také tech, kdo jim v tom
mohli a meli zabránit a nezabránili.
Pfíliš mnoho lidí mu pfestalo vefit, a
jejich zklamání se nesmí pfenést na
demokracii samu. Pokud ho vláda
pfed obcany obhájí, budeme z toho
mít upfímnou radost. Ale my sami,
demokraté bez pfívlastku, ted máme
starost ješte vážnejší: jak zachránit
pfed ostudou demokracii, cili liberalismus politický, protože bez neho už
žít proste nechceme,
•
J
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Tri poznáInky na téma
Albrightová a NATO
. V pondéll 14. cervence prednesla Madeleine Albrightová v Obecnim dome
v Praze zásadni projev, korunujici záverecné úsill Ceské republiky o vstup
do NATO. Aby ho vyposlechli, sešli se
všichni podstatni prljemci, prezidentem pocinaje a novinári konce. Projev
odeznel, byl v reálném case prenesen
verejnoprávni televizi a zlehka okomentován. Nic vic. Žádné noviny ho
neotiskly, žádná diskuse nenásledovala. Jediný prostor, kde se dal sehnat, byl
virtuálni - puvodni anglická verze
a neoficiálni preklad Ondreje Neffa na
Internetu.
Dovollm si nekolik poznámek na
okraj. Za prvé: Jakkoli patrlm ke generaci, která má plné zuby oficiálnich
projevu, v tomto pripade me mrzelo, že
byl novinami vynechán. Nejen proto, že
byl podstatný svým obsahem - ale také
proto, že byl exemplárnim prlkladem
toho, že projev nemusi být jen oficióznl.
Bylo v nem možno zaslechnout pasáže
velmi osob ni a poucné pro všechny, kdo
chteji ve veci obecného zájmu oslovit
jednotlivce. Je velmi pravdepodobné,
že byl týmovou praci, vcetne volby ceských pasáži - nicméne byl promyšlený
a pusobivý, a okoralost ceských médii,
která jej zcela vynechala, neomluvi ani
živelná katastrofa.
Za druhé: Na pódiu Smetanovy sine
sedeli onoho odpoledne dva ministri
zahranicnich veci: pani Albrightová
a pan Zieleniec. Ani jeden z nich se nenarodil v zemi, jejimi ministrem zahranicních vecí je, z rodicu, kterl by
byli obcany zeme, jejiž zahranicni politiku reprezentuji. Nemohu si pomoci,
ale chápal jsem to jako pozitivnífakt,
symbolizujici vic, než cokoli jiného,
globálnost sveta konce druhého milénia. Ti dva mi pripomneli vic než co
jiného, jak spolecnou veci je v'této dobe
osud naši planety, jak nesmyslné je
uzaviráni se do národnich entit.
Za treti: týž den vysvetloval v Bratislave americký velvyslanec Johnson,
proc nebylo Slovensko do NATO pozváno. Pripomnel zásadní vec - neprizváni Slovenska zpusobila predcházejíci rozhodnuti v Bratislave, intolerance tamniho politického systému - ne
práni z Bruselu ci z Washingtonu. Ani
tento projev, jakkoli byl duležitý, ceská
média nijak neprezentovala (opet s výjimkou Internetu), jakkoli byl i pro budoucnost naši zeme krajne duležitý.
(vei)
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Vysoká hra v Haagu
Mezinárodní tribunál v Haagu odsoudil bosenského Srba Dušana Tadice na
dvacet let vezení. Poprvé za více než
padesát let od Norimberku tak "zástupci sveta" opet vzali spravedlnost
do svých rukou a potrestali nekoho za
válecné zlociny. Zde však veškerá podobnost koncí.
Ti, kdo stáli pred norimberským soudem, reprezentovali režim, který prekrocil vlastní hranice a pokusil se svým
zlem znicit svet. Tribunál tak mohl
svou legitimitu snadno odvozovat ze
skutecnosti, že zastupoval prímo postižené a ohrožené.

Ceská republika

na prahu NATO
Martin Palouš
nabídl clenství
Madridský
summitv Alianci
NATO, trem
jenž
zemím strední Evropy, otevrel novou
etapu ve vývoji politické a bezpecnostní architektury na evropském
kontinentu. Pro Ceskou republiku
bude tento krok predstavovat duležitý mezník pri uskutecnování základního zámeru politické transformace.
Tato zásadní zmena mezinárodního
postavení Ceské republiky má i duležitý rozmer vnitropolitický. K tomu,
aby proces, který byl cervencovým
rozhodnutím zahájen, byl také do
jara roku 1999 (k padesátému výrocí
podepsání Washingtonské dohody)
úspešne završen, je zapotrebí nejen
souhlasný postoj politické elity, ale
prijetí tohoto kroku celou spolecností. Zde práve však mohou býtna míste
urcité obavy, které poslední vývoj jenom posílil.

o bezpecnosti se
nediskutuje?
Vzhledem k predpokládanému hospodárskému vývoji a slibovaným
"krvi, potu a slzám" se prostor pro
racionální, vecnou argumentaci pravdepodobne ješte více zúží. Napjatá siPred haagským soudem však stanul
tuace státního rozpoctu, kterou navíc
muž, který spáchal válecné zlociny na dále zkomplikovala živelná kataúzemí vlastního státu proti svým spo- strofa, se snadno muže stát kameluobcanum. Neco takového by bylo ješ- nem úrazu a vhodnou municí pro
te nedávno pokládáno za vnitrní pro- antievropské
výlevy demagogu
blém té které zeme a svet by mohl na- všech možných barev i odstínu. Faknejvýše vyslovit morální odsudek, roz- tická neexistence seriózní diskuse
hodne však ne vstoupit do veci tres- o bezpecnostních otázkách, doposatneprávné. To, co se stalo v Haagu, vad se smrsknuvší, pokud jde
predstavuje historický zlom - nástup
o NATO, na putku mezi vládní koaéry, v níž se svet chce bránit porušování
licí a opozicí, zda o našem clenství
obecných norem lidskosti, kdekoliv bu- má ci nemá být usporádáno referendou hrube porušeny.
dum, jenom ilustruje tristní stav na
Opatrneji vyjádreno: mohlo by to naší politické scéne. Kdyby se totiž
predstavovat zlom; nebot Tadicovo od- tato situace príliš protahovala, kdyby
souzení prináší stejne velkou zodpose nepodarilo zahájit konecne sevednost i riziko, že jí svet nedokáže
riózní dialog o spolecných cílech a
dostát. Pravdu má totiž obhájce odsou- prioritách této zeme mezi všemi rezeného, který mluvil o pouhé malé levantními
politickými subjekty,
rybe, zatímco ty velké stále ješte sedí kdyby se ukázalo, že ani o zásadních
v bezpecí bosenských hor. Pravdu bu- vecech nelze dosáhnout shody, pak
bychom se - pozváni, nepozváni 4

ješte mohli v naší snaze o integraci
do západoevropských bezpecnostních a politických struktur dockat
velmi nepríjemných prekvapení.
Vláda si dnes uvedomuje, že pri
koncipování své zahranicne-politické strategie neco zanedbala, a snaží
se situaci po svém rešit. Chválabohu,
že se zacíná aspon neco dít. Mám
však vážné pochyby, zda rozbíhající
se presvedcovací kampan, která má
zvýšit podporu verejnosti pro naše
clenství v ATD, je tím jediným, co
je treba nyní cinit. Zásadní problém
totiž není v dosud nedostatecne informovaném lidu, který je treba
urychlene presvedcit o správnosti
vládního zámeru. Má-li dojít k pozitivní zmene,' musí vláda predevším
zmenit svuj politický styl- musí prestat s obvinováním kritiku a radeji
kriticky posoudit a zvážit svá vlastní
východiska. Pravou prícinou naší
soucasné politické krize je neschopnost vládnoucí politické trídy myslet
pluralitne, to jest spolu s temi, kdo
mají na tu ci onu vec odlišný názor,
její naprostý nedostatek vstrícnosti
a velkorysosti.

o pravici a h6vici
nyní nejde
Výzva soucasné chvíle je po mém
soudu prostá: má-li se skutecne prokázat prirozená príslušnost území
Ceské republiky k západoevropskému civilizacnímu prostoru - jak
o tom napríklad mluví vládní memorandum provázející naši žádost o prijetí do Evropské unie - musí naši
politici predvést, že jsou s to nejen
o Evrope mluvit, ale evropsky myslet
a jednat. Evropa není místem souboje
na život a na smrt mezi zastánci
správné politiky pravicové (cloveku
by se skoro chtelo ríci pokrokové) a
nesprávné (cloveku by se skoro chtelo ríci reakcní) politiky levicové. Rivalita politických stran, vyplývající
z odlišné ideové orientace, predstavuje jen jednu z dimenzí evropského
politického procesu, dimenzi, jež ve
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vztahu formování celoevropské bezpecnostní a politické architektury
rozhodne není nejduležitejší.
Ve hre je predne racionální fungování evropských institucí, onen nesmírne komplikovaný, neprehledný
a technicky nárocný proces evropské integrace. Vehre je dnes po mém
soudu klícová otázka, jak Evropskou unii zbavit narustajícího demokratického deficitu, jak ji promenit ve skutecne evropský politický
prostor a priblížit ji co nejvíce evropským obcanum. Ve hre jsou samozrejme i "národní zájmy", skutecnost, že veci, jež jsou predmetem
evropské diskuse, se jeví jinak
z Berlína, Paríže, Londýna, Madridu, Athén ci Haagu.
Vehre je otázka, zda ve sjednocené
Evrope má mít navrch princip nadstátní - evropský supranacionalismus, institucionalizovaný Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropským soudem -, ci princip spolupráce na bázi mezivládní
(kdy rozhodující slovo v evropském
politickém procesu mají predstavitelé národních vlád, zasedající v Evropské rade a pravidelne se strídající v jejím predsednictví).
Ve hre je prítomnost Spojených
státu v Evrope a s ní svázaný evropský bezpecnostní systém, na jehož
vytvorení se má podílet hned nekolik institucí. Krom Evropské unie a
Severoatlantické aliance se pocítá
predevším s Organizací pro spolupráci a bezpecnost v Evrope. Príznacné pro soucasnou situaci je - a
odtud lze vyvozovat, že koncept politické strany, jejímž
charakteristickým znakem je bud pravicový
nebo levicový program, se na konci dvacátého století již prežil
- že v mnoha klícových
bodech evropské politické diskuse delicí
cára mezi zastánci rozdílných názoru není
dána jejich príslušností
k levici ci pravici, ale
beží napríc ideologicky
definovaným
politickým spektrem.

Rehabilitovat
OBSE
To, že je treba o našem
vstupu do ATO verej-

ne hovorit a že je nutné získat pro
tento krok co nejširší podporu obyvatelstva, je zrejmé. Kritickým problémem však není nízká informovanostlidí, pokud jde o smysl a výhody
našeho clenství v Alianci a zejména
pokud jde o bezpecnostní rizika, jež
mají být clenstvím eliminována, ale
enormní ideologická zátež naší verejné debaty. Prvním požadavkem
tedy musí být tuto debatu pokud
možno odideologizovat, vzít v potaz
to, že jde o zájem nikoli stranický,
ale celonárodní, že otázku ceské
bezpecnosti je nutno zaradit do širších souvislostí bezpecnosti regionální, celoevropské i globální. Ceská
verejnost by nemela být pouze strašena bezpecnostními riziky, jak to
nyní plánují nekterí naši politici, ale
jasne by melo být receno, co je cílem. Že jde nejen o bezpecnostní záruky, po nichž z pochopitelných duvodu touží Ceská republika a další
postkomunistické zeme, ale i o systém koÍektivní evropské ,bezpecnosti pro 21. století.
ahlas by melo být povezeno, jakou funkci by mela Aliance v budoucnosti plnit a co se ocekává od
ostatních, na systému evropské bezpecnosti se podílejících institucí. Zejména by mela být rehabilitována
Organizace pro bezpecnost a spolupráci v Evrope. Jestliže Ustavující
akt, podepsaný pred nekolika týdny
v Paríži, ciní soucinnost a delbu práce mezi Aliancí a OBSE jednou ze
stežejních podmínek pro úspešné
pokracování procesu, v jehož rámci
nyní dochází k první vlne rozšírení,
pak by vláda mela verejnosti
predevším
srozumitelne
sdelit,
jak tomuto bodu Ustavujícího aktu rozumí,
co od nej ocekává
a cím chce sama prispet k jeho naplnování.

Nejsme tu
sami
Ceská strana by nemela podlehnout sobeckému klamu, že svému
národnímu zájmu poslouží nejlépe, když na
ty, kterí v Madridu "pozváni" nebudou, jednoduše
zapomene.
Cím srozumitelneji a
jednoznacneji zazní ze
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dou mít i ti, kdo pripomenou, že na
svete doSlo v posledních nékolika letech
k rade jiných válecných zlocinu, a zeptají se, zda i s nimi se dokáží mezinárodní tribunály vyporádat.
Ozvou sejiste i další námitky a pripomínky. Nenajde-li na nékterou z nich
mezinárodní tribunál a jeho zastánci
uspokojivou odpoved, prípadne nepokusí-li se odpovedet vubec, muže to
znamenat naprostý kolaps pokusu
o zavedení nadnárodní spravedlnosti.
Takový neúspech by pak mohl ve svých
dusledcích být horši, než kdyby Tadié
zustal nepotrestán.
Daniel Kumermann

o mucednictví, odvaze
a demokracii
Po nedávném projevu Petra Pitharta
k výrocí vyhlazení obce Ležáky, v nemž
predseda Senátu kritizoval ceský sklon
k mucednickým postojum, zahrnuli
rozcilení (predevším levicoví) úcastníci pietního aktu Pitharta výcitkami
a dokonce nadávkami.
Rozcilený
predseda snemovny Miloš Zeman, který se pietního aktu též úcastnil, pak
Ceské televizi sdelil, že bychom si meli
pamatovat, kdy bylo na Václavském
námestí nejvíce lidí: nikoliv v listopadu
1989, ale v cervnu 1942, kdy Ceši prísahali vernost Ríši.
Od predsedy snemovny to bylo více
než prekvapivé konstatování. Zatímco
Petr Pithart kritizoval pouze naši tendenci cítit se spíše pasivními obetmi
historických událostí než aktivními
odpurci zla, Zeman zašel ješte o krok
dál. Jeho výroku lze rozumet tak, že se
v krizových okamžicích naší historie
našlo vždy více Cechu, kteN byli ochotni (zdánlive z donuceni) stvrdit akti1r
ním cinem svou kolaboraci, než tech,
kterí se odvážili alespon zacinkat klíci
na protest proti již slábnoucímu totalitnímu režimu.
Zeman navodil nékolik otázek. NapNklad jaká muže být souvislost mezi
kolaboraci, zbabelosti a mucednickým
komplexem, o kterém mluvil Pithart.
Nebo jaká muže být souvislost mezi
temito povahovými rysy a pozdejší touhou po p'0msté, která, vedla nejen k vyhnání tN milionu Nemcu, ale ješte
predtím k jejich divokému zabíjení
a mucení. Kolik z tech verných Ríši se
o tri roky pozdeji dobrovolne hlásilo
do ruzných soldatesek, aby mohli beztrestne zabíjet?
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Jak rfkají nekterf klasikové, vše souvísí se vším. Zbabelost spomstychtivostí, stejne jako odvaha vzdorovat zlu
s odvahou odpouštet. V tomto kontextu je proto zvláštní, že sociální demokraté zprvu tolik brojili proti nedávno
ratifikované cesko-nemecké deklaraci.
Ceská strana v Deklaraci nakonec nepripustila víc než to, že se cítí vinna za
excesy pri odsunu sudetských Nemcu.
Kolik tech excesu skuteéné bylo a zda
celý odsun nebyl jen tragickým pokracováním predešlé zbabelosti - tedy jedním velkým excesem - to jsou otázky,
které si ceský národ ješte bude muset
sám pred sebou zodpovedet. Bez toho
nebude naše demokracie pevnejší než
ona, jejíž konec zacal sprvními odsuny.
(jph)

Cíl pro další století
Akcemi, které potrvají bezmála celý srpen a vyvrcholí v jeho posledních trech
dnech si švýcarská Basilej pripomene
sté výrocí sjezdu, na nemž byl ustaven
sionismus jako politické hnutí. Úcastníci oslav si budou mít vskutku co pripomínat: v prvé rade samozrejme skutecnost, že židovský stát, o kterém první
/sionísté pred stoletím pouze snili, je již
bezmála padesát let realitou.
Dále pak to, že hnutí, které se zrodilo
z logiky doby a týkalo se z globálního
pohledu jen malé špetky nepríliš úrodné a zalidnené zeme, dalo takrka okamžite záminku k vzniku jednoho z nejvetších moderních mýtu. Takrka celých
tech sto let sloužilo jako terc, na nemž
se dokázala sjednotit veškerá spodina
lidstva. Vždyt co mela spolecného carská ochranka, nacisté, komunísté s rekneme ugandským diktátorem Jdi Aminem? Institucionální nenávist k sionísmu. Všichni ti a mnozí podobní si
nakonec symbolicky podali ruku v bezesporu nejnižší úvrati, jíž ve své hístorii dosáhla OSN - v rezoluci srovnávající sionismus s rasismem.
Delegáti ze všech koutu sveta budou
mít v Basileji na co vzpomínat. Nic
jiného jim ostatne ani nezbude: duchovní díte jejich hnutí - Izrael - již
dávno stojí na vlastních nohou a do
svého života si mnoho mluvit nenechá.
Snad jen to obcasné prilepšení po strane jakž takž ocení. Pionýrský duch
kongresu, který v roce 1897 svolal do
Basileje Theodor Herzl, sejiž sotva kdy
vrátí. Ledažeby ... Sedmý sionistický
kongres, který se v roce 1905sešel taktéž
v Basileji, definitivne zavrhl myšlenku,
že by židovská domovina mohla vznik-

strany pozvaných stredoevropských
zemí, že i ti ostatní se musí cítit v
nové Evrope bezpecne a být do ní
zahrnuti, tím bude stredoevropský
politický prostor duveryhodnejší a
bezpecnejší. Cím méne budou znít
ideologické fráze a silná slova, tím
vetší bude šance nejen na další vlny
rozširování, ale i na rozumné rešení
ruské otázky, která, at se to Stredoevropanum líbí ci nikoli, zustává klícem k evropské budoucnosti.
Verejná diskuse by mela zahrnout
i dve témata, které byla v minulých
peti letech z ideologických duvodu
opomíjena ci dokonce zámerne potlacována. První z nich se týká tzv.
visegrádské spolupráce stredoevropských zemí, Ceské republiky,
Slovenska, Madarska a Polska. Tu
vláda odmítala podporovat, protože
prý predstavovala, jak se opakovane
vyjadroval premiér Klaus, "umelý
pokus konstruovat stále nová a nová
mezinárodní seskupení", motivovaný snahou oživovat myšlenku "jakýchsi mostu mezi Východem a Západem" a vracet se ke snum o idylických "tretích cestách".
Ve Visegrádské deklaraci z února
1991 ovšem žádné zmínky o mostech ani tretích cestách nenalezneme. aopak cíl, jejž zformulovala "sladit na základe zájmu jednotlivých zemí úsilí sloužící k vytvorení
spolupráce a pevných vazeb s evropskými institucemi a provádet konzultace týkající se jejich bezpecnosti" -, zustane i po rozhodnutí o rozšírení NATO navýsost aktuální.
Situace Slovenska, které z první
rozširovací vlny vypadlo a jehož
perspektiva se dnes jeví jako znacne
nejistá, puvodní ideu visegrádské
spolupráce samozrejme zpochybnuje. Nicméne i zde je zcela evidentní zájem ostatních visegrádských
zemí, zejména Ceské republiky,
udržet Slovensko ve hre, udelat
všechno proto, aby z ní nevypadlo
definitivne. Spolupráce celé ctverice
by mohla Slovensku podstatným
zpusobem prospet a snad i pomoci
zvrátit dosavadní nepi'íznivý vývoj
v jeho vztazích k evropským institucím - ku prospechu celého stredoevropského regionu.

Bránit otevrený
prostor
Druhé téma, které ceská vládní politika v minulých letech soustavne
ignorovala, se týká obcanské spolec6

nosti. O její duležitosti pri vzniku
nového bezpecnostního systému
v Evrope se nepochybuje. Její integrativní role zejména tam, kde se vytvárejí ohniska napetí a propukají
konflikty, je nenahraditelná. Soucinnost ci jak se dnes ríká interoperabílita armád, kompatibilita komunikacních i zbranových systému, má
zajisté klícové místo pri strategických úvahách tvurcu vojenských
doktrin a velitelu generálních štábu.
Covšak muže nekdy daleko úcinneji
prispet k odvrácení hrozby, je
schopnos't obcanu nepodlehnout demagogii a nepripustit jiná než civilní, to jest nenásilná rešení konfliktu.
Obcanská spolecnost na konci dvacátého století nepatrí jen do sféry
domácí politiky, ale stala se duležitým faktorem politiky mezinárodní.
Koncept bezpecnosti získává na významu a nelze jej o~ezit na prvky
vojenské ci obecne silové státní politiky. Jak na evropské, tak i na globální úrovni platí, že rozhodujícím
faktorem toho, zda pri rešení sporu
se vyjednává ci používá násilí, je
"duševní rozpoložení", které v té ci
oné spolecnosti panuje. Nejde tedy
jen o pocet letadel a tanku, ale o naši
ochotu stát se skutecne svobodnými:
"otevrít" se okolnímu svetu a jako
základní charakteristiku lidských
vecí prijmout jeho pluralitu. V diskusi o NATO by se nemelo zapomínat, že je to práve tato "otevrenost",
co má být chráneno predevším,
v krajním prípade pomocí vojenských operací. Ceští politici, zdá se,
dosud o otevrené politické kulture
spíše jen mluví a svou praktickou
cinností k ní príliš neprispívají.
Politická krize odhalila bídu a jisté
kocourkovské rysy naší dosud tak
svetácky se tvárící politické scény. Ve
všech "státotvorných"
stranách
(a dokonce možná i mimo ne) se objevují známky vule po zmene. Preváží-li zdravý lidský rozum, všechno
zlé muže být k necemu dobré. Mezinárodní vývoj a pozvánka do NATO
nám k tomu ješte po nejaký cas bude
dávat príležitost. ejen u nás, ale
i všude okolo aspon na chvíli zavládla úleva z rozhodnutí.
•

MARTIN PALOUS (1950)
Politolog, bývalý námestek ministn zahranicí
CSFR, predseda Ceského helsinského výboru.
Pracuje na FSV UK a v Centru p,'o teoretická
studia UK a CAV.
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Evropské
komunitární

právo

už je anle portas

B ruselský
komisar
Hans uchazece
van den
Broek strašil
východní
o clenství v Evropské unii, že musejí
pred vstupem, ci tesne po nem, prevzít 50 000 paragrafu zapsaných na
80000 stranách formátu A4. A posudek Evropské komise ani moc neskrývá rozpaky Bruselu nad tím, jak
málo z toho ceská administrativa dosud stihla zpracovat. Její úredníci
mají údajne potíže detailním regulím
v 'cizích jazycích byt jen porozumet.
A to pritom prišel cas tesat ty nejduležitejší evropské normy do základních kamenu národní legislativy.
Predstava, že se je v koutku snad ucí
nazpamet ceští podnikatelé (ci prozíravejší obcané libovolné profese),
pak vubec osciluje na hrane scHl.
A pritom to není žádná mrtvá litera
- nejen ceský ministr prumyslu a obchodu Karel Kuhnl, ale i malý cilý
byznysmánek už pocituje rri vývozu
do zemí patnáctky velké trable, jakmile se v té houšti papíru nedokáže
vyznat: hygiena, ochrana životního
prostredí, elementární sociální pravidla, jež se také promítají do výrobní ceny a snižují ci zvyšují konkurenceschopnost - to vše v souctu rozhodne o osudu mnoha ceských podnikatelu, až se stavidla zvednou
a zboží ci služby zacnou proudit obema smery. "Víte, u nás není problém
cokoli vyrobit, ale prodat to," napoví
jim ješte chvilku z ciré laskavosti tu
a tam nekterý partner v západní Evrope. Avšak cas hájení, kdy se ješte
napovldá chytrým, nedlouho po prijetí CR do Unie definitivne skoncí.
Nadejde éra, kdy tam spíš hloupého

skoro dve tretiny tohoto souboru základních clenských povinností.
Jiste, vetšina z lenivých státních
úredníku je pripravena za horlivého
kývání cásti Parlamentu CR oponovat tomuto srovnání jinak pravdivým poukazem na to, že Skandinávci
s Rakušany mohli na svém poevropštení pracovat i v dobách ceské nesvobody. Lec ani u nich to tehdy nebylo z bujnosti. Šlo jim o holé prežití
na zvetšujícím se tr~. Jinak by ani
za casu Evropského sdružení volného obchodu ci Evropského hospodárského prostoru sotva neco nekam
vyvezli. Není divu, že na plné clenství v Unii necekali se založenýma
rukama, což je asi nejduležitejší výcitka celého posudku Evropské unie
na naši adresu.
Za této pomerne znepokojivé situace (znásobené obrovským schodkem zahranicního obchodu) se politici i média v ceském prostredí zabývají ve verejných debatách nekterými dílcími výtkami Evropské komise, jako jsou práva menšin ci lustracní zákon. Jsou to sice také veci duležité, ale uchází nám to základní.
Pri nynejším casovém skluzu se
zdá, že by si mladá a nezkušená Ceská republika ušetrila mnoho trápení
s dospíváním, kdyby prevzala celý
balík historicky vzniklých evropských zákonu a predpisu, a to i za
cenu, že by obsahovaly povinný profil chodidel Hannibalových slonu
pro prechod Alp a Pyrenejí. A proc
by si pak nemohla škrtnout, co se
nehodl? Tak skvelí naši zákonodárci
nejsou, aby vymysleli neco chytrejšího, než dali na papír civilizovaní
Evropané za 40 let od Rímských
smluv.
•

JOSEF VESELÝ
Komentátor deníku Právo.

nakopnou.

Ministryne spravedlnosti Vlasta
Parkanová dnešní
zpoždení v uplatnování komunitárního práva spocítala
celkem
presne - národní
právo CR je s ním
dnes v souladu ani
ne z jedné ctvrtiny. Rakušané, Finové a Švédové,
když prekracovali
roku 1995 svuj
Rubikon, naplnili
7
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nout jinde než v Palestiné, napríklad
v Ugandé. Což takhle celou vec znovu
promyslet: malá izraelská enkláva
v srdci Afriky by nemusela být k zahození! Sionistické hnuli by dostalo novou vzpruhu, jasný ctl. A neprátelé sionismu? Snad se k nim tenhle nápad
nedonese, ješte by ho vzali vážné.
Daniel Kumennann

AfUmybeží
Hádejte, které slovo bylo nejcasteji slyset na jilmovém festivalu v Karlových
Varech. "Organizace!" - To bylo to slovo! Ozdobeno rozmanitými prtdavnými jmény, znelo ze vsech stran. Dokonce nahrazovalo i pozdrav. Když jste
narazil na nekoho známého, kývl na
vás se slovy: "To je tedy organizace/"
"Ty tomu zase dali ..." "Desnej ...", odposlechli jsme si v jazyce anglickém: "Disorganization!" To vtte, dokud jsme jeste
byli tou skvelou Ceskou republikou, cizinci se ovládli. Ale letos se už taky
uvolnili.
Klubisti a studenti, nejpostiženejsí
cást mtstní populace, vzali situaci na
vedomí a zartdili se podle toho. Samozrejmé, že se nasel i nekdo, kdo to chtel
rozmáznout: "Ty stlený fronty na ltstky! Ctyri hodiny jsem tam stál! A ta
Sllená arogance! Krucinál, pro koho
ten festival vlastne je?!" Takhle hovoril
jeden mladík z Olomouce. A dodal:
"Nasel jsem jeden televizní stáb. Chtel
jsem jim povedet, jak to tady opravdu
vypadá. Absolutne žádnej zájem!"
Prosím vás, koho by zajímaly úvahy
nejakého kluka z nejaké Olomouce?
A co novinári? Mezi sebou, tojo, tojsme
si to povedeli. Ale psát o tom? Mejte
rozum! Organizátori nám budou poskytovat vsechny ty výhodicky vcetne
neomezeného cepování nápoju slazených i neslazených, abychom je nakonec zkritizovali? Vtte, vy remcalové, co
vsechno pro nás delají? Drou dnem
i nocí. Doslova poli krev.
Jedenáctého - pri jilmu Dicka Broomfielda - to už byla cirá recese. Smáli
se skoro vsichni. A tem, kterí k nám
pricestovali ze zemí, kde taky veci nejdou vždy tak, jak se sluSl a patrí, se
objevil na tvárích hrejivý úsmev. Konecne se cítili jako doma. Budme ale
trosku spravedliví. Videli jsme spoustu
hezkých jilmu. A lidí. A vubec! Karlovarský festival je asi neznicitelný.
Dokud filmy beží, a nejsme pod vodou, vydržíme!
Blanka Jirásková
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Náboženství pozdní civilizace
Ondrej Liška
v

Z ijeme
v tak
vanémopravdu
prostredí,
jaksekularizose domní-

"slovníky" našeho pojímání sveta,
pozbývají klasická náboženství na
váme? Jsme díky racionálne usporá- . srozumitelnosti a stávají se ghettem.
a Luckmannuv koncept navázali
dané spolecnosti v bezpecí pred "opiem lidstva"? Odpoved nemusí být tak mnozí další - Robert Bellah s tezí
obcanského náboženství Americajednoznacná.
nu ("civil religion") nebo E. Beiley
aJ. Waardenl;lUrgteorií explicitního
Veríme
a implicitního náboženství. Explicita ani o tom nevíme
ní náboženství je takové, které sebe
samo interpretuje jako náboženství
a stává se tím predmetem vedcova
emecký sociolog thomas Luckzájmu. Naproti tomu implicitní námann vyslovil v šedesátých letech
tezi o "neviditelném náboženství", . boženství nemá primárne posvátný
výklad. Teprve vedec na urcitém
která nabourala dosavadní predstaspolecenském jevu sWedává rysy
vy o sekularizaci moderních spolecností. Ve své studii popsal cestu, kte- svedcící o jeho religiózní povaze.
Náboženství dosud pritahovalo akarou se religiozita vydala v podmínkách industriální éry. Luckmann
demický zájem pro svoji ekonomickou, spolecensko-integracní ci histvrdí, že to, co se odehrávalo v prutorickou rovinu. Není ale vhodná
behu minulých dvou staletí, nebylo
chvíle na otázku, zda i ekonomické,
vyvracení náboženství, ale radikální
náboženská zmena. ové náboženpolitické a sociální systémy nejeví
znaky náboženskosti, posvátna,
ské formy pracují jednak s novými
transcendence?
symboly, jednak dávají nový obsah
symbolum tradicním. Luckmann
poukazuje na tendence rodící se záJeden príklad
roven se vznikem masových konza všechny - šamani se
zumních spolecností, které neunikly
pozornosti rady spolecenskovedvracejí
ních disciplín.
Odpoved hledejme treba v životních
V rozvinuté industriální spolecnosti se všeho dostává, a tak si konstylech dnešní mladé generace: nabízejí skutecne zajímavý materiál.
zument muže svobodne vybrat, kteJe vecer, lidé velmi ruzného veku
ré ze statku dostupných na spolecenském trhu se postarají o jeho i vzdelání mírí do nekterého z nocidentitu. Velké u'adicní náboženské
ních klubu. Je v podstate jedno kde,
systémy byly nuceny prijmout pozi- vetšina podniku hraje dnes všude
el rovnocennou s jinými a staly se podobný repertoár:. nekterý z typu
tanecní hudby nabízející lehce zatak objektem volby každého jednotmenitelný strojový rytmus - techno,
livce. Ztrati lytím, a nejen tím, nárok
industriální house, trip hop, dub Gana poskytování obecne sdíleného
výkladu sveta a jeho smyslu. Proto kési elektronické reggae), jungle,
drumcf:bass... Ackoli mezi jednotlijsme svedky procesu, tvrdí Luckvými hudebními styly a jimi se defimann, který zatlacuje náboženské
nujícími subkulturami mladých lidí
projevy ze sféry verejné do oblasti
existují urcité rozdíly v oblékání i ve
soukromé a osobní, kde mohou ztrázpusobu myšlení, nezasvecenému
cet svou tradicní formu. Nadále prepozorovateli musejí pripadat všichžívají i "bežné" druhy religiozity,
nicméne tím, jak se diferencují
ni stejní.
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Tesná tricka nejlépe se tremi pruhy
prilepená na vyzáblých postavách
návštevníku takového klubu vám
neprozradí ani to, máte-Ii tu cest
s osobou mužského ci ženského
rodu. Nelze se divit, svetová móda
již nekolik let diktuje bezpohlavní
anorektický ideál. I všechny znackové vune již nabízejí unisexovou variantu, tedy tutéž pro muže i ženy,
navíc zamerenou na mládež. Vzhledem k tomu, že sexuální chování
významne ovlivnují práve cichové
vjemy, by se i presvedcení jedinci
meli zacít obávat o jednoznacnost
své sexuální orientace. Vybavují se
mi slova jednoho britského obchodníka, specialisty na trendy v oblékání: "Mám pocit, že se s lidmi neco
deje. Mnozí si zacínají uvedomovat
veci, o nichž nemeli tušení. Treba to,
že jsme všichni stejní. Muži i ženy.
Muž má hlad stejne jako žena. Žena
touží po štestí stejne jako muž. To,
co mají lidé v rozkroku, je jen drobná morfologická variace."
Heslo "kdo je "in«, je androgyn"
otevírá dvere do posvátných prostor,
kde se odehrává nocní život nastupující generace. Místnost, v níž se
celou noc valí stereotypní rytmus
s minimální zvukovou obmenou, je
naplnena tancícím davem. Vpredu
na vyvýšeném míste stojí DJ (zkráceno z disc jockey, ale tak "dýdžejovi" samozrejme nikdo nerekne) veleknez, carující z vinylových placek (normální gramofonové desky,
ale tak jim také nikdo nerekne) pulzující tóny, kvuli nimž tady vlastne
všichni jsou. Pohybující se dav tancí
celem k nemu a zdá se, že obe strany
komunikují.
Mixováním barevných zvukových
ploch DJ nabízí nálady a pocity, na
než revem, pískotem ci jinak reagují
jeho "klienti". I pres davový charakter mají tyto rave parties naprosto
individuální smysl. Každý tancí
sám, pocity z hudby a stereotypního

pohybu si každý naplnuje a interpretuje po svém. Do nekonkrétních
obrysu tanecník zasazuje osobní
projekce vedoucí až k halucinacím,
povzbuzen emocionalitou hudby
a úcinky vlastních hormonu, poprípade drog. Základem je však práve
monotónní rytmus, který podobne
jako šamanský buben privádí tanecníky do transu. Intenzivní zkušenost
prožitá v davu pak navozuje jedinci
dojem, že se jedná o kolektivní fenomén. Tento mechanismus dobre
znaly archaické kultury. Podobne
jako tehdy, i nyní poskytuje zkušenost s tím, co cloveka presahuje.
Není to ale jen ubohá náhražka?
Tuto zábavu ci príležitost k setkání
s neznámým uvnitr sebe sama provozuje dnes bežne tak velká cást
mládeže, že nelze hovorit o okrajovém fenoménu. Subkultura ravers
má už své vlastní teoretiky, své vzorce chování, svou identitu, a tak se
stává vdecnou cílovou skupinou zábavního a módního prumyslu. Pomalu se dá težko rozlišit, která módní vlna je skutecne spontánní a která
je umele vyvolána práve svetem
byznysu. Je známo, že ješte nedávno
velmi úspešný pojem "Generation
X" si vymyslel jeden londýnský obchodník, dále ho pak stejnojmennou
. knihou rozšíril kanadský autor
Douglas Coupland. Aby byla nejaká
zmena, objevil se nyní název "Generation Next", který zase používá ve
své reklame Pepsi-Cola.

Je tu toho mnohem víc
Uspokojit poo'ebu spolecného prožitku nabízely v tomto století i ideologie. Již v pocátcích novodobých
totalitárních státu se staly predmetem analýz, Eric Voegelin a další poukazovali na náboženský aspekt komunistického ucení. Prirovnali ji ke
gnostickým naukám, které nabízejí
spásu pomocí intelektuálního poznání. S tím rozdílem, že komunisté
jím chápou vedecký svetový názor
a ke spasení - únik z mizerné existence na tomto svete - má dojít již
v blízké budoucnosti, nikoli v príštím živote.
Pred slepou vírou není však chránena ani liberální demokratická
spolecnost. Pr'edmetem uctívání se
muže stát i jiný fetiš, napi·. pokrok,
veda, konzumerismus predvádený
v televizních reklamách ci kult tela,
jak ho nabízí hudební stanice MTV.
Tradicní predmety posvátné úcty

ztrácejí naopak svou
váhu. Dostatecným
príkladem je smrt,
úmrtí, konec telesné
existence. Z verej- ~
ných míst jsou od- ~
straneni trpíCÍ, starí,

~

umírající lidé, aby ~
nenarušovali estetiku života tech ostat- ~
ních. Umírají v nemocnicích a sociál••
ních ústavech. Vícegeneracní soužití se
dnes moc nepestuje a
proto mladý clovek
nemá možnost vytvorit si zdravý vztah
ke své konecnosti.
Smrt ztrácí svou hodnotu, není už tabu.
Americkým veznum
odsouzeným na smrt
není umožneno poslední prání - zapálit
si cigaretu - s oduvodnením, že v cele
s elektrickým kreslem je zákaz kourení
a dotycný stejne za
pár minut zemre.
emecký teolog a
filosof Johann Baptist Metz správne
upozornuje, že rozvoj vedy s sebou
prináší nejen pokrok, ale také mýty
o pokroku. Jedním z výhonku mytizované technologie je americká Extropická spolecnost. Jestliže entropie znamená míru neusporádanosti
systému, pak novotvar extropie
oznacuje usporádanost, negativní
entropii, charakteristickou množstvím inteligence, energie a vitality.
Clenové Extropické spolecnosti si
ríkají technooptimisté. V duchu své
strategie se snaží využít všech metod ke zdokonalení cloveka. Nejlépe
k tomu mohou sloužit obory smerující k "vylepšení" organismu ci
k jeho úplnému prekonstruování
Giste vás napadne klonování ci nanotechnologie). Limitem je pouze
stav vedeckého bádání. Filmové vyjádrení tohoto myšlení mohli zaznamenat i diváci u nás. Cronnenberguv film Crash použil motivu,
v nemž je telesné zranení z automobilové nehody chápáno jako transformace organismu pomocí techniky - auta.
Víru v nezastavitelný pokrok využívá i jiná americká spolecnost kryonici. Se svými klienty uzavírají
smlouvy o zmrazení jejich telesné
schránky a opetovném oživení, až to
oe
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technologie umožní. Do té doby budou ležet v kapalném dusíku o teplote -196° C. To není science-fiction. I v ceském prostredí našly technooptimistické myšlenky svuj ohlas,
zvlášte v okruhu casopisu Živel.
O pocítacových technologiích toho
bylo napsáno dost, naposled v souvislosti se sektou Nebeská brána,
která "odletela na komete". Sem se
soustreduje nejvíce úvah o zmenách
v lidské komunikaci. Nedávno šéf
Microsoftu Bill Gates zahájil projekt
vypuštení devadesáti družic na
obežnou dráhu Zeme, aby se každý,
at už na Aljašce ci v deštném pralese,
mohl pomocí nevelké skrínky napojit na Internet. Nebude lehké jim
uniknout.
Podobné zprávy inspirují zvlášte
novináre k futuristickým vizím príštích civilizací. Casto ovšem zapomínají na to, že i nejzatvrzelejší internetový "browsic" cas od casu musí
vstát od obrazovky a odskocit si. Stále zustáváme lidmi, kterí cítí, trpí a
myslí, a na to bychom nemeli, když
uvažujeme o magických technologiích zíti'ka, zapomínat.
•
ONDREJ LišKA (1977)
Student politologie a I'eligionistiky
na Masal'ykove univerzite v Bmc,
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Tomáš Kellner
o ctenári Nové p,'ítomnosti si dovolujeme pfedpokládat, že ackoli není
castým hostem techno-klubu, mohl
by ho zpusob, jak se baví dnešní mladí lidé, zajímat aspon jako sociologický fenomén. Požádati jsme proto
o malou exkurzi do techto odlehlých
koncin jednoho ze "zasvecených", novináfe Tomáše Kellnera. To, co je
však pro lidi " uvnitr" matou násobilkou, muže se pro vnéjšiho pozorovatele stále pohybovat na hranici srozumitelnosti. Presto jsme se rozhodli
nepokoušet se vysvetlit výrazy teiko
vysvetlitelné a ponechat radeji textu
jeho autenticitu.
(red)

Nová
tanecni kultura
techno-kultura,
kteránebo
se vjinak
Cechách rozvinula behem poslednich
trí let, není vlastne žádnou novinkou.
Celé hnutí má syé koreny v Detroitu
konce osmdesátých leta odtud zaplavilo zemekouli. Takjako dnešníhousová mládež - navlecená do tesných
priléhavých dresu, s bláznivými svetélkujícími úcesy - vyráží o víkendech na rave (house) parties, pospíchala v šedesátých letech generace
rodicu na srazy hipíku (Be-Ins) nebo
na masové experimenty s LSD (acid
tests). Zustaly stroboskopy, -ostrá
svetla, fluoreskující (Day-Gto) dekorace i promítání psychedelických obrázku. Jenom LSD nahradila jiná
droga - extáze, a acid-rock, který hráli The Greatful Dead a jim podobní,
zastoupilo elektronické duneni konce tisíciletí.
Avšak dnešní hnutí je mnohem
mohutnejší, predevším díky boomu
klubové kultury podporované médii
typu MTV a agresivními komercní-

PRíTOMNOST

ITUstrategiemi firem orientujících se
na nové módní smery.
Behem jediné dekády se uvnitr
elektronické hudby vyvinulo více
rozlicných žánru, než kolik jich zrodil rokenrol od chvíle, co první rebel
zapojil do síte svou kytaru. Je tady
trip-hop mixující jazz a hip-hop, je
tu jungte a drum-n-bass s jaZzovými
rytmickými motivy (breakbeats) slepenýITUdohromady basovou linkou,
tanecní house, tepající techno a mnoho dalšího. Predkládám seznam nejduležitejších "progresivních" smeru
tanecní hudby a jejich zahranicních
i ceských protagonistu:
Trip-hop je hutnou míchanin.ou
dub reggae, rapu a hip-hopu. Hlavní
stan trip-hopu se nachází v anglickém Bristolu. Hraje se porád ješte na
"skutecné" nástroje, i když trip-hopové kapely také casto používají
scratching ("škrábání" - mixování
desek na specíálních gramofonech)
a sampler. Mezi hvezdy tohoto stylu
patri predevším kapely Massive Attack a Portishead a muzikant Tricky.
VCechách trip-hop zastupuje kapela
Significant Other.
House/acid house bývá casto pokládán za acid rock devadesátých
let. Vetšinou ho produkují DJs na
svých mixážních pultech, když kombinují uWazené diskorytmy afunky
s pulzujícím technem. House je
doma v klubech velkých amerických a evropských mest. Mezi housové legendy patrí americtí DJs Junior Vasquez, Danny Tenaglia a David Morales. Možná nejlepší pražský
housový klub je Radost FX, kde pravidelne vystupují svetové špicky,
stejne jako ceské talenty, kterým je
treba DJ 00 Bidlo FX.
Techno. Dunící údery a uhánející
rytmy, to jsou výrazy nejlépe vystihující dominující smer dnešní rave
scény. TuWe hudbu zacali na konci
osmdesátých let pionýri jako DJs
Marshall JefTerson, Derrick May a
Juan Atkins. Její koreny sahají hluboko do nocních klubu Deu·oitu. Kolem roku 1990 se techno rozlilo do
rozlicných smeru s exotickými názvy jako gabba nebo goa-trance. Položilo také základy pro breakbeat
techno, z nehož se pozdeji vyvinuly
drum-n-bass a jungle. Špickové techno delají kapely jako Underworld,
Leftfield a Dan Punk a celá myriáda
DJs, jako jsou-Aphex Twin, Laurent
Garnier a Dat"ren Price. Ceskou scénu ovládají skupiny Liquid Harmony, BullerbYlle a "dýdžejové" jako
Loutka, Bidlo nebo TWYX.
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Jungle/drum-u-bass. Tyhle styly
se z celé nové tanecní hudby vyvíjejí
vubec nejrychleji. Kombinují rychlé
rytmické pasáže (breakbeats), jazzové melodie, rapové vsuvky a vokály
a mají už svuj klasický strední
proud, který predstavují Goldie
a Alex Reece, a také hranicni inovátory, jako jsou LTJ Bukem, Onmi·
Trio, Squarepusher a Grooverider.
Ceskému drum-n-bass razí cestu
skupina Ohm Square.
Pak jsou ovšem i v progresivní tanecní hudbe osobnosti a skupiny,
které se rídí spíš vlastním hudebním
géniem než pravidly nejakého stylu.
Mezi tyto nezaraditelné
patrí
i hvezdné sestavy jako Prodigy nebo
Chemical Brothers.
Eurodance - spodina tanecni hudby, která zamorila vetšinu soukromých rádií. Eurodance, prezdívaný
též eurocheese, kraluje všem druholigovým "teut6nským" diskotékám.
Je to hudba naroubovaná na automatického bubeníka prostá jakýchkoli pocitu ci emocí. Bohužel, eurodance, která je pro techno charakteristická asi tolik, jako Andrew Lloyd
Webber pro klasickou hudbu, bývá
omylem zamenována za predchozí
styly. Ze zahranicních "proslulých"
hudebníku jmenujme DJ Boba a
2 Unlimited. U nás a na Slovensku
jsou to Maxim Turbulenc a McErik
& Barbara.
•

Deti
konzervativní

revolty
Slavomil Hubálek
Priruznejšími
práci psychologa
se každodenne
setkávám
s nejmladých lidmi.
Jako soudní
znalec trávím
mnoho casu také ve veznicích mezi mladými pachateli
tech nejostudnejších cinu, námezdních vražd. Jde vesmes o duševne zdravé a - ríká se to težko - vlastne
normální lidi, kterí predstavují urcitou karikaturu dnes
rozšírených postoju a hodnotových orientací. Je až fascinující sledovat, jak vypadá dusledná aplikace ideologie
lidského sobectví, primitivního materialismu a konzumního zpusobu života, kultu penez, v cem se projevuje
bezvýhradná glorifikace tržních principu, samolibost,
arogance, rasismus a xenofobie, obdiv k telesné síle a
bezvztahové, komercní sexualite. S tím souvisí i opovržení hodnotami vzdelání, intelektu, kultury a solidarity.
Zcela jiná je však skupina dnešních mladých lidí, kterí
pricházejí na naše pracovište v souvislosti s výberovými
rízeními. Ucházejí se o špicková manažerská místa v tech
podnicích, které pochopily, že úspech v podnikání je
založen na kvalitních, pilných a slušných pracovnících.
Casto nevycházím z údivu, jak rychle vzniká pocetná
skupina mladých odborníku. My jejich psychologické
charakteristiky pokud možno objektivne meríme, a pak
mužeme srovnávat jak tyto psychodiagnostické údaje,
tak obtížneji kvantifikovatelné hodnotové zamerení této
skupiny.
Základní hodnotou velkého poctu mladých se stává
vzdelání, touha po vysoké profesionalite a po práci, která
bude skutecnou seberealizací, prací také pro radost, prací, která je zdrojem sebevedomí a sebeúcty. Pribývá
mladých lidí, kterí studují dve vysoké školy. Zdá se mi
jen škoda, že technické vzdelání má u dnešních studentu
mep-ší prestiž, než treba studium psychologie. Znalost
jazyku, zejména anglictiny, je až obdivuhodná, mnozí
dobre ovládají jazyky dva, mnoho mladých lidí má za
sebou dlouhodobé pobyty v cizine a pravidelné cestování považují za samozrejmost. Každodenní práce s osobním pocítacem, programování, dopisování si elektronickou poštou, využívání Internetu - to vše neodmyslitelne
patrí k jejich životu.
Výrazne pribývá mladých lidí vysoce kritických ke stávající politické situaci, zejména k ideologii trhu bez
prívlastku a konzumní spolecnosti. Tento postoj nekdy
nabývá paradoxních podob: drahý pocítac je nezbytností, a tak se oblecení kupuje v "seká cích" a model "fialové
sako" je zdrojem posmechu. Ostatne perfektní manažerský oblek visívá casto ve skríni a za džíny se mení jen

na chvíli, jako montérky. Skutecné konzervativní hodnoty - cestnost, závaznost slibu, slova, smlouvy, hodnoty
prátelství, partnerství a vernosti - mají v našich pomerech charakter generacního vzdoru proti zkaženému
svetu starších generací. Námi tak prožívané politické
šarvátky mladí lidé casto vubec nesledují a o politice se
s nimi špatne mluví, nebot nectou noviny, mnozí programove nevlastní televizi. Casto slyším slova: "Ani
Klaus, ani Zeman, Havla mám rád."
Další významný hodnotový zájem se týká lidských
vztahu a kvalitní komunikace, rodinných hodnot, kulturnosti a zdravého životního stylu, starosti o životní
prostredí a ekologiii. Svetovým názorem se pro významnou skupinu mládeže stávají myšlenky trvale udržitelného života, které nahrazují tradicní víru. O náboženství, zejména o jeho morální aspekt je velký zájem, ale
prevažuje potreba nezávislosti, informovanosti o všech
velkých náboženských soustavách a neustálé hledání
vlastního pohledu.
Pamet dnešních mladých lidí je velmi krátká. Mnozí si
už ani nevzpomenou, že paní ucitelce kdysi ríkali "souško", nevedí, kdo to byl kádrovák, co byl devizový príslib
a výjezdní doložka. Nedávno mi jedna slecna rekla, že
v saku a rozhalence vypadám jako "neco mezi Duchcovským viaduktem a Partou brusice Karhana". Když jsem
se podivil, odkud to zná, vysvetlila mi, že socialistický
realismus je predmetem jedné maturitní otázky. Mela ji
zpracovanou v pocítacové forme z encyklopedie na CD
ROMu. Pro mne je kontakt s mladými lidmi nejvetším
zdrojem optimismu.
•
SLAVOMIL

I-lUBÁLEK

(1947)

Klinický psycholog a sexuolog, soudní znalec.
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Na ucne se zapomíná
V kolika
tomto príspevcích
císle Nové Prítomnosti
jsme senastupující
pokusili v nepopdhalit myšlení
generace. Velká cást mladých lidí dnes už ani v dobrém ani
ve špatném nespojuje svuj život s minulým režimem - at
se dívají na dnešní dobu více ci méne kriticky, nezbývá
jim, než ji považovat za svuj skutecný domov. Socialismus a komunismus se stává pro dnešní stredoškoláky,
ale i mnohé vysokoškoláky jen matnou vzpomínkou
z detství, jejich osobnost již formovala polistopadová spolecnost.
S novou generací tak svítá naší zemi nadeje, že se
jednou zbavíme návyku, které ohrožují náš politický
i ekonomický život. Nové je naopak riziko, že mladí lidé,
kterí nezažili nesvobodu na vlastní kuži, budou mít vuci
ruzným staronovým demagogiím sníženou imunitu.
Mezi nejrizikovejší skupiny v tomto smyslu patrí ucnovská mládež. Je to možná jediná cást mladé generace,
jejíž šance na spolecenské uplatnení nová doba nijak
nezlepšila, spíše naopak. Spolecenský status delnických
povolání nezadržitelne klesá, výdelky v porovnání s os-

Zkušenosti

tatními oblastmi také. Ucnovské školství, které bylo za
minulého režimu na pomerne slušné úrovni, se namísto
transformace spíše rozpadá.
Takže zatímco studenti gymnázií a vysokých škol se
cile ucí jazyky, jezdí na zahranicí výmeny, studijni pobyty, ucni takové možnosti nemají. Z mladého cloveka
ale težko vyroste demokrat, pokud se vlastne nedostane
k výhodám svobodné spolecnosti, pokud si nezvykne na
prostredí myšlenkové a kulturní plurality. Výzkumy merící rasisistické názory mezi ucnovskou mládeží jsou
alarmující, stejne jako její podíl na volební základne
nedemokratických stran. Stále mohutnejší hnutí skinheads získává své príznivce velmi casto práve zde. Znepokojivých rozmeru nabývá i problém šikany mezi ucni.
Odborníci varují: ceská spolecnost tady sedí na hromade ekrazitu. Ucnovská mládež jako celek není ve spolecnosti dostatecne integrována, necítí se v ní dobre. Pokud
budeme její situaci nadále ignorovat, mužeme se pripravit na nejhorší.
(cam)

jedné

hamburské

r

Susan Caskie

V nejen
anglictine
popisuje
obsazení
domu,slovo
kterýsquat
vám
nepatrí, ale i jinou neméne choulostivou situaci. Totiž, když sedíte na bobku nekde v leses kalhotami spuštenými pod kolena. Z tétoprikrcené pozice
se pak odvozuje další význam: jízlivá
charakteristika nekoho velmi krátkého a velmi tlustého.
Všechny tyhle negativní konotace
náramne
vyhovují
squatterum
v hamburských besetzte Hauser.
Jsou tady prece od toho, aby šokovali.
Pokud squatujete v Nemecku, pamatujte si, že cím více naštvete své buržoaznl utlacovatele, tím lépe.
Takže se treba moc nemyjte, pokud
vubec. Nenl tak težké vynechat sprchu, když je jenom jedna - lwpajícl,
plesnivá, smrdutá - na celý dum. Nevadl vám to, smrdíte víc než ta sprcha.

Stejne si nemužete mýt vlasy, protože si pestujete dredy (vlasy hodne,
hodne zcuchané do jednotlivých pramínku), pokud možno co nejvíce barevné dredy. Tajemstvl pekných dredu spocívá v usilovném mnutí špinavých slepených vlasu, k nemuž pristupujete pokaždé, když máte zrovna
volné ruce. Celý proces by znacne
urychlilo použití vlasového spreje
nebo gelu, ale vy je samozrejme odmltnete, protože kosmetické výrobky
jen pomáhajl kapitalistovi udelat
z ženy podrízený bezmocný objekt.
Krome toho si je stejne nemužete dovolit.
Motání dredu vám pekne procvicí
prsty, což se vám bude hodit; až budete balit jointy. Tahle cinnost vám
zkrátí dlouhou chvlli, když zrovna
neplánujete nejakou demonstraci
(ein Demo) proti zkouškám na zví12

ratech, vláde, Evropské unii, rasismu.
Vy i vaši spolusquatující jste zanícene
antirasistictí - a není vaše chyba, že
vy osobne neznáte nikoho, kdo nemá
bílou kuži. Za to muže vláda a její
xenofobnl politika.
Bože, nekdy je to skutecne k vzteku,
jak je nemecká vláda spiel3ig a jak
málo penez clovek dneska dostane
z podpory v nezamestanosti, ze sociálních dávek a z odvykacích programu. Dokonce chtejl, abyste platili
za vodu a elektrinu, dodávanou do
domu, který bezplatne užíváte! Ješte,
že mužete na všechno klidne zapomenout, když jste zrovna high.
Takže relaxujete s dalším jointem
v ruce. Treba venku v parku. Nejvíce
energie ze všech politických boju investujete do boje za legalizaci marihuany pro vlastní potrebu. Ne všechny plánované demonstrace se ovšem
uskutecní, protože to vyžaduje príliš
úsilí a vy vubec nepotrebujete stres,
nejakou šílenou honbu za zlatou
hroudou, do níž se dostali ti chudáci
uštvanl, oklamaní pracující. Takže si
zase klidne sednete a dobre si zakouríte - to je mnohem svobodnejší a revolucnejší.
•

SUSAN CASKIE (1968)
Americká novinárka, redaktorka
Transitions.

mesícníku

Skupiny, síte
o neviditelné

a Internet

revoluci ve spolecenských

vedách

Bohuslav Blažek
žádnou Velkou teorií ani Teoretikem. Takže není nutné
rozhodovat se pro nebo proti. Spíše tu nastupuje zmena
ve zpusobu vnímání, clenení a popisování sociální reality. Co se dosud zdálo být základním pilírem každého
sociálního usporádání - totiž skupina, se ukazuje být jen
jakýmsi "klasickým" zvláštním prípadem (asi jako teleso v newtonovské fyzice) cehosi mnohem obecnejšího,
totiž síte (která je obdobou pole v relativistické fyzice
einsteinovské).

Kdybyste
meli uvést
príklad
revoluce
ve vede,
pakEinby
Vás asi napadla
jména
Koperník,
Darwin
nebo
stein. Jsou to autori teorií, které se ve své dobe zdály
neprijatelné, nebot rozvracely základní predstavy o chodu sveta.
Jediné srovnatelné jméno z humanitních ved je asi
Freud, ale jeho ucení nebylo ve vede prijato podobne
univerzálne, jak se posléze stalo u zmínených prírodovedcu. Víme, koho by uvedli marxisté - tam je ale odmítnutí ze strany vedy ješte mnohem masivnejší. Zdá
se, že u nejvetších postav psychologie, sociologie nebo
historiografie prevažuje myšlenková kontinuita nad
zvratem.
A prece takrka mimo pozornost vedy samé a zcela
mimo kontrolu zainteresované laické verejnosti probíhá
neviditelná a pritom radikální revoluce v oborech jako
sociologie, sociální psychologie a sociální ekologie. Její
nesnadná postižitelnost souvisí s tím, že není nesena

Pravidla hry ve skupine
Nebojte se, nebude školení, chci jenom ukázat, jak se
skupina liší od síte. To by vám melo dát do rukou užitecnou pomucku k tomu, abyste si uvedomili, jaká cást.
vašeho života se dá výstižneji popsat pomocí pojmu
"skupina".
13
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Skupiny se vyznacují predevším konecným poctem
clenu. Skupina je neustále vzrušena otázkou: pribývá
nás, nebo ubývá? Máme prijímat nové cleny? Jak nárocné mají být prijímací podmínky? Jak trestat ty, kdo nechodí na pravidelné schuzky, neplatí príspevky, nenosí
odznak nebo uniformu, nebo dokonce opustí naše rady?
Skupina má tedy své ostré hranice. Smerem ven má
potrebu chovat se reprezentativne, budovat jakousi neprostupnou fasádu. Smerem dovnitr se snaží vytváret si
vlastní organizacní a komunikacní styl: bývá tu mocenská hierarchie, odlišuje se vhodné (nebo i predepsané)
oslovení od nevhodného, nekdy i pokyny, kdo koho smí
oslovit (subordinace), vzniká domácí hantýrka, soustava prezdívek a narážek, spolecná pame( a také spolecný
nekritizovatelný mýtus.
Ve skupine tedy bud jste nebo nejste. Nemusí být úplne
uzavrená, alé je selektivní. Ostre rozlišuje své a cizí.
Abyste meli duvod chtít se do skupiny se všemi jejími
nárocnými podmínkami dostat, musí vám neco nabízet:
bývá to podíl na moci, prístup ke spáse, výsady, výhody,
vzájemná pomoc, rešení udajne posvátného úkolu, prožitek výlucnosti - vždy tedy neco, co neclenové nemají.
Ted je zrejmé, co mají spolecného skupiny tak odlišné
jako rodina, parta, spolek, sekta, rotariáni, politická strana, odbojári nebo teroristé.

Pravidla hry v síti
Sít nemusí být otevrená všem, ale prinejmenším každý
clen síte k ní muže nabízet prístup dalším. V síti se
-nepocítá, kolik má clenu, ale je velmi názorne videt, kdo
je aktivní a kdo se jenom veze.
lebýt aktivní však nemusí znamenat, že v síti nemáte
žádnou roli. Své prominenty, svá velká jména, své vysoce postavené si sít mllže rozumne šetrit a obracet se na
ne jen v situaci, kdy o neco jde.
Sít spojuje takzvané známé. To je ciste mestská kategorie méne osobních styku, které nejsou založeny ani
na príbuzenství, ani na sousedství. Známí si sami hlídají,
jak casto a v jaké reciprocite je vhodné se osobne stýkat,
predávat si dárky nebo posílat pozdravy. Vsíti jako cel ku
pro to není žádná závazná ci mlcky uplatnovaná norma
- ostatne sít jako celek vlastne neexistuje, nebot každá
sít je potenciálne nekonecná.
Kolik do síte investujete, tolik se vám z ní možná vrátí.
Jsou lidé, kterí díky síti cestují
zadarmo po svete - ale bez
mrknutí oka nechají také prespat každého, kdo zrovna, byt
neohlášen, ze sveta prijede a
koho do té doby neznali. Úloha smeny v síti však nemusí
být takto názorne meritelná.
ekdo je v síti jako guru - a
ostatní jsou hrdi na to, že se
s ním za to smejí obcas sejít,
naslouchat mu, prinést mu
dárek.
V síti však není nadrízených
ani podrízených, legitimací,
clenských príspevku, prijímání ani vylucování.

Vzájemná pomoc muže být ovšem také vzájemná protekce. Sít degraduje, když si stanoví jako nepsanou podmínku napr. urcitou úroven vzdelání nebo bohatství.
Nepatrí sem tedy spiknutí clenu strany, která prišla
o moc, ani bezpodmínecná vzájemná podpora bývalých
skautu nebo absolventu jedné elitní vysoké školy - to je
spíše jakási rozvolnená nebo ilegální forma prežívání
nekdejšího skupinového clenství.

K cemu je to dobré?
Až na nekteré umelecké a myšlenkové smery, jako treba
romantismus, se novovek vyznacoval obavami z neurci-losti a snahou o "zurcitování" cehokoli ne dost urcitého.
Tovární vek si vynutil presný cas a presnou synchronizaci stejne jako normování výroby. Od osvícenství po
totalitarismus narustala potreba co nejúplnejší dokumentace a registrace. Koncept skupiny není sám o sobe
totalitární, ale vládnoucím velmi vyhovoval - pokud jej
ovšem nemuseli vztahovat na sebe.
Když se vycerpaný úredník vrátí domu, má života v sešnerovaném rámci skupin plné zuby, a tak mu velmi
vyhovuje, že je v neformální síti: má s kým poklábosit,.
s kým nezávazne zavtipkovat, koho požádat o drobnou
pomoc, ba dokonce koho jen tak potešit.
Protože sít neumožnuje vertikální hierarchii, je její
struktura blízká demokracii. Jelikož nikdo nezná všechny úcastníky síte, nikdo nemuže ani na mucidlech
všechny vyzradit, takže se sít hodí k prežívání i za dob
totality. Sít jako samozrejmá struktura každodennosti
obycejných lidí je cosi odedávného, pouze neuvedomovaného a nedócenovaného. Sít jakožto sociální forma,
která zná své prednosti a nešilhá závistive po skupine,
to je výdobytek poslední ctvrtiny dvacátého století.
Žít v síti je neco jako mluvit prózou. Ale zámerne
budovat síte, to je obdobou hledání nového slovního
tvaru v oceánu volného verše.
V každé skupine musejí fungovat síte. Predstavují její
zákulisí a hlavne záruku její životnosti. Každá sít má
v sobe nekteré organizacní prvky skupiny, jimiž sama
sobe dává tvar. Ukažme si príklady, kdy "jedno a totéž"
seskupení muže být skupinou i sítí - a co to pro ne
znamená.
Meziválecná umelecká avantgarda neustále vytvárela
manifesty, smery a školy, tedy skupiny. Žárlive sledovala prestupy. Platí to hlavne
o smerech výrazne levicových nebo (méne pocetných)
pravicových. Mezi dekadenty, symbol isty nebo katolickou modernou však vidíme,
jak panují vyberavé príbuznosti, tedy síte: Bílek, Brezina, Deml, Florian ... a jejich
nekonecné propletence návštev a korespondencí.
Postkomunistictí "podnikatelé" nebo "bankéri" neumejí
jinak a ve svých firmách napodobuj í strukturu svých
rodných závodu a úradu, tedy
hierarchických skupin. Mladí
tvoriví lidé nestaví honosná
generální reditelství, podnikají doma a bez jakýchkoli
14
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formalit komunikají ve svých sítích s kýmkoli, kdo o to
má zájem.
Tradicní církve stejne jako militantní sekty trvají na
své hierarchické strukture a svádejí boj o každého verícího. Odchylky od pravovernosti jsou pronásledovány
zuriveji než nevíra. Paralelní struktury podobne naladených prátel jsou vdecny za otevrenost vuci vertikále a za
dobré skutky vuci každému, at se hlásí k nejaké náboženské denominaci nebo ne.

si svou subkulturu, svá nepsaná pravidla;svou estetiku.
Mužete se ptát, nemusíte odpovídat. Nemáte jinou než
svou vlastní osobní odpovednost Sami si volíte svou
míru pozitivnosti. Kdo žvaní, možná se zalkne svým
žvástem. Kdo lže, muže zustat lhárem. Kdo hledá, možná
najde.
Internet je sít pro ty, kdo mají prostredky a odvahu
k tomu, aby se s ním zapletli. Nenápadná, ale podstatná
doplnující podmínka je, že je to sít pro ty, kdo mají co
ríci a komu to ríci.

Co Z toho platí pro Internet

Na záver test: Jak na tom budete
v príštím tisíciletí?

Ted asi mnohé zmatu, když reknu, že nevím, protože
s ním nemám dost zkušeností. Mám sice svou vlastní
internetovou stránku (www.ssp.cz/EcoTerra/ecoterra.htm), ale z technických duvodu mohu zatím z dobrodiní této síte každodenne užívat jen tzv. e-mail u (blazek&bbs.ssp.cz). I tento rozpor patrí k rysum této síte,
která je jakýmsi koncentrátem anomálií.
O e-mail u mohu zodpovedne ríci, že je nádherne podvratný (prekládám toporne anglické "subversive", které
mi tane na mysli).
Umožnuje vám za poplatek za jeden místní
hovor odeslat a zároclenství pouze pro vybrané
ven i prijmout kupu
sankce
za odchod
dopisu dolz míst ležících kdekoli na svete.
nadrízenost/podrízenost
Poštovní monopoly ale
nejvíc moci je v centru
musejí tuto hrícku nenávidet! O totalitárních
ne každý smí oslovit každého
vládách a byrokraciích
dané povinnosti i vÝhody
všeho druhu nemluve:
je to první mezinárodplnení daných úkolu
ní lllstituce,
která
cílevedomá práce
nemá zrizovatele, redihlavní je disciplína
tele, cenzora, ba ani
vrátného. Pritom se vyvíjí, kultivuje, vytvárí

Kdybyste uvažovali o sblížení s nejakým novým seskupením lidí, melo by mít více znaku z levého nebo z pravého sloupce (viz tabulka)?
Spocítejte si, kolik vám vyhovuj e položek v levém a kolik
v pravém sloupci. Výrazné sympatie pro levý sloupec
znamenají, že jste pevne vrostlí do koncícího tisíciletí a
budete pravdepodobne dost nervózní z projevu nastupující civilizace. Bodujete-li výúcast kohokoli zajímavého
razne víc vpravo, budete se v dalším tisícivolné príchody i odchody
letí cítit jako ryba ve
kolegialita
vode. Pokud máte výnení žádné centrum
sledek pul na pul, zamyslete se nad tím,
kdokoli muže oslovit kohokoli
zda nejste náhodou
volná hra vzájemných nabídek
chameleoni.
•
tvorivost
hravá cinnost
hlavní je svoboda

"odrodilí Ceši"

v

R piva
íkají cool
a man a shit
místo
si objednávají
beer.a Mluví
Americana, ale prozradí je stopy po
ceském akcentu. Byli u toho, když první americtí pristehovalci vylezli pred
šesti lety z letadla a vytvorili cosijako
kulturní most mezi Ceskoslovenskem
a okolním svetem. Mladí Ceši,kterí se
vzdali svých korenu a zcela se oddali
hektické americké scéne v Praze. Vetšina z nich jsou stredoškoláci nebo
vysokoškoláci, které spojuje zvedavost a dobrá znalost anglictiny. Stejne
jako pražští Americané vykazují
mnohé odchylky od bežného amerického prototypu, tak i tihle czexpats

SLAVBLAŽEK

(1942)
Sociální ekolog a publicista.
Reditel Nadace EcoTerra.

"Czexpats"

1leboli

BOH

(Czech expatriates - "odrodilí Ceši'')
jsou zvláštní odrudou, která má zatracene daleko k tradicnímu cešství.
Smele vykrocili z ulity vlastní kultury,
kterou tak dobre chrání neproniknutelnost ceského jazyka. Otevrení se
americké civilizaci znamenalo pro
tuto zvláštní sortu objevitelu celoživotní zmenu. Fatalismus, težkopádnost a provincnost vlastní tolika Cechum v nich každý den svádí boj
s bezstarostnou happy-go-Iucky americkou mentalitou. Ceši obdivují odvahu pražských Americanu, s jakou
ucinili klícové rozhodnutí, pohnuli se
z místa a nechali za sebou celý svuj
15

život. Na druhé stranejim vadí urcitá
povrchnost, samolibost a prezíravý
vztah "Velkého Bratra", který jim
mnozí Yankees obcas dávají najevo.
Jejich kulturní pluralita vedla
k masivnímu posunu hodnot. Tihle
mladí Ceši mají najednou perspektivu. Naucili se vychutnávat svobodu
a užívat jí ke svému prospechu. Naucili se vážit si sebe sama a získali
první zkušenost s konceptem obcanských hodnot. Nikdy jsem neslyšel
o žádnem Czexpat, který by naríkal,
že to za komunismu bylo lepší.
Dobrá, priznávám. Já to taky táhnu
s Americany. Dokonce chodím s americkou holkou. Vím, že už ani jedno
není cool, ale mám k tomu prosté své
duvody.
•
TOMÁS KELLNER (1970)
Nezávislý novinár, publikuje
v The Prague Post, ElIe a Quo.
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casopls
Jakub Camrda
TeChnOOPtimiStiCký,
kyberpunkový, progresivní, milenialistický a kdovíjakýješte casopis Živel má
predevším tu výhodu, že je psán
s chutí. Je z neho znát okouzelní dobou a tématy, o nichž vypovídá. Príznacná je i okolnost, že Živel je obcasník. Lidé do nej píšou, když se jim
chce a ne když honem musejí neco
sehnat. Od léta 1995 vyšlo zatím
v nepravidelných intervalech šest císel, ruzne tlustých.
Živel je vubec casopis hodne uvolnený, pokud jde o jazyk, šíri tematického záberu a hlavne grafickou
úpravu. Ta se neuveritelnou zmetí
grafických a textových prvku podobá spíše internetové stránce než
"poctivému papíru", jemuž porád
ješte dáváme prednost my, oškliví
staromilci. Ctenár zprvu nadává, že
se v tom velmi nesnadno orientuje,
casto mu není jasné, kde jedno koncí
a druhé zacíná, kdo je autorem,
s kým se vede rozhovor atd., ale pak
se pristihne, že ho to vlastne baví,

doba je prece taky taková, klipová,
ne? V každém prípade nutno priznat
grafikum (Klára Kvízová, Marek
Pistora), že si se sazbou hodne vyhráli.
Živel je casopis generacnÍ. Ale pozor: jenom v tom smyslu, že se veze
na vlne devadesátých let, objevuje
a zrcadlí její módní smery. Ale to
neznamená,
že je svedectvím
o všech mladých lidech u nás. Dnešní scéna je hodne pluralitní, pokud
ne úplne zmatená, a tyhle technohZavy, k nimž patrí i "živloidi" Gak si
lidé okolo Živlu ríkají), tvorí jen její
malý výsek, omezený navíc témt\r
výhradne na velká mesta a jejich
klubovou a internetovou kulturu.
Jsou tu velké subkultury, kterých si
casopis všímá jen okrajove: anarchisti cili autonomové, s nimi propojené ci nepropojené ekologické skupiny, neohippies, starí dobrí trampíci, skate- a snowboardisti, motorkári, bohužel stále pocetnejší skinheadi a jiste mnozí jiní - se svými caso-
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pisy, politickými názory, oblíbenými kapelami, posvátnými filmy a tak
dále. A to jsem ješte vynechal tu drtivou vetšinu mladých, kterí si od
všeho toho dob~vého treštení drží
celkem zdravý odstup.
Živel a lidé kolem neho (šéfredaktor Ivan Adamovíc, redaktori Morten a L.P. Fish) jsou však zajímaví
proto, že na rozdíl od ostatních skupin, které zrodily už predcMzejíci
dekády dvacátého století, reagují
skutecne na cosi nového. Živel je
casopis živelného zlomu, který prišel na pocátku devadesátých let
a souvisí s pádem komunismu na
Východe a s nesmírným zrychlením
informacní revoluce na Západe.
Zlom je u nás o to markantnejší, že
se zde prolíná Východ se Západem a
tudíž i oba procesy. Spolecnost prochází dvojí zmenou: klasickou spolecenskou transformací od komunismu k demokracii a tržní ekonomice a vedle toho spolu se Západem
velmi prekotným vývojem nekam,
kam nikdo porádne nedohlédne:
k planetární ekonomice i kulture .
Nekdo z toho má šok, nekdo obavy,
"živloidi" uprímnou radost. Jsou totiž technooptimisté bez hranic a
I s každým novým vynálezem, z nehož nám ostatním obcas vstávají
I
vlasy hruzou Gako je treba ovecka
Dony), stoupá jejich nadšenÍ. Ctenár
I
si musí položit otázku, jestli to není
tak trochu póza, jestli by opravdu
chteli mít místo nervu po tele dráty,
v žilách místo krvinek ci ceho jakési
mikro- nebo nanostrojecky. Že by
recidiva naivní víry v pokrok z konce minulého století? Není to ovšem
tentokrát víra úplne nekritická, Živel je otevren i protichudným, skeptictejším názorum, o cemž svedcí
·t rozhovory s lidmi jako Tomáš Halík,
• Q
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polský velikán science-fiction Stanislaw Lem nebo velmi technopesimistický, až lehce paronoidní, americký filosof Arthur Kroker. Živel je
casopis tolerantní.
O cem Živel vlastne píše? Vše se
tocí v prostoru vymezeném na jedné
strane computery a s nimi souvisejícfm Internetem, hackery ("nabourávaci" do cizích serveru), pocítacovými hrami, virtuální realitou, na
druhé strane progresivní tanecní
hudbou, jejími drogami, módou
a "podivnými a kultovními" filmy,
na treti strane science-fiction, prelomem tisíciletí, teorií chaosu, novými
technologiemi, "spacemany" a tak
podobne. ekteré texty jsou hloubeji

I

PRíTOMNOST

analytické, jiné spíše provokují
nebo si "jen tak hrají". Prevahu tvorí
rozhovory nebo sestrihy ruzných
diskusí, sešit doplnují úvahy, pretisky z cizích casopisu (jako je americký Mondo 2000), obcas reportáže
a rubrika Kompost, prinášející velmi strucné a velmi intuitivní recenze hudebních a knižních novinek.
Vše volne poutá celkem oprávnené
presvedcení, že kultura a komunikace urcité doby úzce souvisejí
s technologií.
Casopis má stylotvornou ambici, je
za ním videt snaha vytváret pri vší
živelnosti jednotný svet. Mladí lidé
mohou mít pocit, že po tom všem
polistopadovém plácání se v ruz-

7

ných retro-vzorech konecne narazili na neco, o cem lze ríci: to je skutecne naše. Živlu neškodí ani tak
programová apoliticnost jako spíš
urcitý snobismus, prehnané "trendarení": nekteré clánky, založené na
exhibici slov, která jsou "in", ale nevypovídají ve svém' souhrnu o nicem, brzy unaví.
Pres všechny výhrady Živel nabízí
vetšinou zajímavé ctení, které stejne
jaká treba podobne zamerený tele- .
vizní porad Paskvil doporucuji pozornosti i lidem starších generací,
kterí by rádi tušili, co že se to vlastne
na konci našeho veku deje. Najdete
jej také na internetové adrese
www.zivel.cz.
•

Schmidt-Hiiuer však odporuje pesimistickým diagnózám, které hovorí o "ztráte spojení s Evropou". Provincialismus k ceské literature vždy patril, stejne jako protireformacní pompa, bolest a surealismus, magické príšerí a andelé na pražských kostelích: trivialita se dá
chápat i jako obrana proti patosu svetového ducha.
Dnešní spisovatelská generace je proste doma v jiné
galaxii, než je domov, o kterém mluvil Václav Havel ve
Spolkovém snemu a který zaprísahal Ludvík Vaculík
roku 1967. Topoluv "Andel" (vydán nemecky) s obrazem hospody, kde místo petic pod stolem kolují drogy,
opet navozuje atmosféru pražské magie, drogová scéna
tady prebírá roli alchymistu a golemu. IV. sjezd cs.
spisovatelu hledal socialismus s lidskou tvárí, naproti
tomu pro novou literární scénu je komunistický režim
jen další ze zpitvorených tvárí v nevypocitatelném
prostoru sveta.
(bl)

Katn stneruje
ceská literatura
Bývalý
Schmidt-Hiiuer spisovatevzpomíná
v DlE pražský
ZEIT na dopisovatel
IV.sjezd ceskoslovenských
lu z cervna 1967 a na "husovský" pokus uniknout z pražské melancholie, živene sérií historických porážek. Reformacní heslo svedomí, rozumu, obcanské odpovednosti tehdy na cas zakotvilo v Cechách: vydechnutí, pretržení
retezce útlaku, který se pak opet spojil na další dve desetiletí. Perfidní léta, v nichž už zase meli "pražští kati
podbradek a vypadali jeko bezvousí tenori" (Katka), nicméne zpusobila, že ceská literatura nebývalým zpusobem vyrazila do sveta.
Na zacátku 90.let jí ale došlo politické palivo: v Cechách nikdo na lY.
sjezd spisovatelu nevzpomíná, nadšení pro Pražské jaro dávno zhaslo
a dnešní literatura se prestala definovat politicko-morálními kritérii.

Menšinová
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situace
východonemecké

církve

U

príležitosti
lipského církve
snemurada
nemecké
evangelické
pozorovatelu konstatuje, že ve východním Nemecku jsou nadále dve
tretiny obyvatel bez konfese a navíc
zhruba polovina verících se neúcastní bohoslužeb. Ve staré spolkové republice se nemodlí 28 % dotázaných,
zatímco v bývalé NDR70 %. VLipsku
se k církvím hlásí jen 15 % obcanu,
v Magdeburgu dokonce jen 8 %.

Církve sehrály významnou úlohu
jako strediska odporu proti minulému režimu a také pri prevratu, ale po
krátkém období faráru na ministerských kreslech prišlo smrtící objetí
bohaté západní církve.
Východní církev se prizpusobila
západnímu, státem posvecenému
statutu a také západním platum,
címž se v ocích prostého obyvatelstva stala soucástí západního establi~hmentu. Nekdejší malá církev
obycejných lidí je ted závislá na financních injekcích ze Západu, které
ciní kolem 300 milionu DM rocne.
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Místo aby uvažovala o nových formách pastorace a oslovování obyvatelstva, zabývá se svou minulos-tí.
K tomu se ješte zacíná hodne šetrit:
jen v Sasku se bude rušit každá tretí
farnost a z faráru se stává neco na
zpusob kocovných kazatelu, starajících se najednou o víc než tucet sboru. Evangelíci se rádi angažují, zatím však marne hledají jazyk, kterému by rozumela k náboženství lhostejná vetšina spolecnosti. Temto
zvykovým ateistum pripadá krestanství stejne vzdálené jako treba
buddhismus.
(bl)
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NENAVIST
Filip Cerný
Nadace pro obcanskou spolecnost
N~DE
VŠE I
(The Foundationfor a Civil Society)
vyhlásila letos na jare soutež pro
mladé novináre, predevším studenty
I
žurnalistiky na univerzitách v Praze,
Brne a Olomouci, o nejlepšl élánky
zamerené na aktivity nezis1J;ového
sektoru v Ceské republice. Všichni
soutežlcl se formou stáže seznámili
s cinnosti konkrétnl neziskové organizace. Behem svého pobytu pomáhali hostitelským organizaclm v prohlubováni jejich vztahu s médii. Projekt financovala americká agentura
USA/D ze svého programu Democrary Network a švýcarské velvyslanectvl v Praze. Z vyhodnocených prlspévku jsme vybrali text Filipa Cerného, který v souteži obsadil druhé
mlsto.
Cím menší znalost gramatiky a základních stylistických pravidel auto"Já beru vztycenou pravici jako vý- ri vykazují, tím vetší porcí nenávisti
raz osobního názoru a statecnosti,
a hlouposti masírují ctenáre. Rasiszvlášte v této chaotické dobe. Jako
mus, antisemitismus, výzvy k rasovým pogromum, fašistická symbolivýraz snahy o ocistu rasy a národa.
ka, životopisy Hitlera, Mussoliniho
Co s nimi? Se všemi?Židy, cikány,
zednári, komunisty? Jen jedno. Do a oslava jejich cinu - to vše a ješte
plynu a historie. Tam je jejich neZR- mnohem víc lze nalézt v tiskovinách
s podezrelými názvy jako "Patriot",
stupitelné místo. Heil Hitler."
Neverím vlastním ocím. everil
"Árijský boj" nebo "Nová Evropa".
Stací si napsat na správnou adresu,
bych ani vlastnímu rozumu, natož
respektive P.O.Box, nebo navštívit
sluchu, kdyby mi to nekdo vyprável.
koncert té "správné" hudby, a poVidím to ovšem pred sebou cerné na
bílém. Datum na obálce casopisu, ze rádne se rozhlédnout. VEvrope mukterého jsou citovaná slova, me zice, kterou poslouchají skinheads,
rychle vyvedlo z omylu. Nejde o text ríkají jednoduše Hate music. Konecstarý alespon petapadesát let. Je koncu jak výstižneji oznacit produkz dubna 1996.
ce vyholených mladíku s pažemi pokrytými tetováním znázornujícím
"Ano, taková je jedna z tvárí skinheadského hnutí. Ostrá fašistická
znaky apartheidu ci jižanského rasismu, zpívajících o vítezství bílé
propaganda na stránkách samizdatových casopisu," vysvetluje Honza, rasy a konecném rešení v otázce
tech "neprizpusobivých národu"?
který se ctením stránek plných nenáAno, rec jde také (a možná predevisti zabývá casto. Pri nadaci Freedom Monitor, která monitoruje ne- vším) o Ceské republice. 7 let na
návistné projevy ve spolecnosti, to- ceste k demokracii. 51 let od konce
války.
tiž pracuje na analýzách rasisticPetr Horák byl jedním z iniciátoru
kých fanzinu. Vrepublice jich podle
založení nadace Freedom Monitor
nej vycházelo od roku 1990 kolem
práve proto, že se k 'nekolika takopetadvaceti. Fanziny vydávají skini
vým rasistickým fanzinum dostal.
v jednotlivých mestech a prostred"Byl jsem šokován, že neco podobnictvím jejich distribuce mezi sebou
ného u nás muže vycházet, že anoudržují kontakty a šíri informace.

iJfaitdttlá
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nymní redakce šírí prostrednictvím
poštovních boxu beztrestne takové
svinstvo. Bylo mi jasné, že fašistické
projevy tolerovat nelze," vysvetluje.
Se svými známými, kterí už mají
zkušenosti v oblasti lidských práv,
se zacal tištenými projevy xenofobie
a rasismu zabývat systematicteji.
Skinheadi naplnují svá periodika
predevším informacemi o událostech v jejich regionu, publikují své
názory na politickou situaci, ale predevším na pristehovalce, Židy
a Romy ("Pri pohledu na pány Šcuku a Bodyho musím skrípat zuby.
Tato verbež se chce s námi srovnávat!").
Pro získávání mladé krve do rad
skinheads hrají nejvýznamnejší roli
rozhovory s rasistickými rockovými
kapelami a clánky o historii. Tedy
o historii. .. V ultrapravicovém podání jsou dejiny prostoupeny celosvetovým komplotem Židu a jejich
plánem ovládnout svet, holocaust je
snuška lží, nacisté by udelali mnoho
pro Evropu - jen kdyby velmoci nevyprovokovaly válku - a nacionalismus je jediná cesta k ociste národa
od "cizorodých prvku". "Pochopili
jsme, že takové tiskoviny vytvárí dokonalé ideologické podhoubí pro rasistické útoky mladých skinu na
Romy a cizince, jejichž vzestup
u nás dnes registrujeme. Smrt Tibora Berkiho a dalších napadených
jsou jen špickou ledovce," ríká Petr
a pokracuje: "Pokud se tomuto problému nevenuje dostatecne policie,
což je bohužel náš prípad, musejí
prijít na radu dobrovolníci. Zkušenosti ze Západu ukazují, jak duležité
je moniLorování všech hnutí útocících na lidskou svobodu a dustojnost. Shromaždovat informace a vyvíjet tlak na odpovedné orgány."
Stovky mladých lidí v Ceské republice dnes oblékají uniformu militantního rasistického hnutí. Holá
hlava, zelená letecká bunda, težké
boty, bílé tricko a nášivky, které nezasveceným nic neríkají. Vetšinou
oznacují príslušnost k jednotlivým
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organizacím. Mnohdy se mávne rukou - však ono je to skinhítství prejde. Lze však stále mluvit o klukovinách? Údaje Hnutí obcanské solidaritya tolerance hovorí o 17 mrtvých,
stovkách zranených a prumerne stopadesáti rasistických útocích za rok.
Nadace Freedom Monitor eviduje na
deset rasisticky i fašisticky motivovaných organizací v Cechách. Její
spolupracovníci hovorí o koncertech, kde desítky mladíku zdraví své
oblíbené kapely vztycenou pravicí.
Jsou to ješte deti?
"Fanziny napovídají, že jejich organizace dosahuje vysokého stupne.
Objevují se zde preklady pseudovedeckých clánku o »výmyslu holocaustu·«.Je to chytre pripravená propaganda k vyvolávání rasové nenávisti u tech, kterí se ke skinum dali
treba jen pro potrebu pocítit soudržnost v parte," objasnuje Honza.
adace Freedom <Monitor vypracovává zprávy urcené novinárum, poslancum, soudcum a aktivistum ostatních organizací, kterí vystupují proti
rasismu. Snaží se rozkrýt strukturu a
praktiky rasistického hnutí u nás.
"Chceme dát informacím souvislosti, podchytit dopad r-asistické propagandy a zpusob jejího šírení. Budeme znovu a znovu upozornovat na
rozmery tohoto problému. I ten zlomek údaju, který z konspirativního
prostredí skinu získáme, varuje
pred velkým nebezpecím."
Hnutí skinheads prošlo v Cechách
nekolika vývojovými fázemi. Od
masového zájmu mládeže o rockovou skupinu Orlík, které firma Monitor vydala dve desky s texty na
hranici zákonnosti ("Zarvi si Oi, Oi
- hubu mu rozbij - s takovým šmejdem nesmíš se srát"), až po soucasný
posun tvrdého jádra skinu k ideji
nacionálního socialismu a vytvorení
ilegální síte kontaktu na zahranicní
neonacisty. "Formální úroven nekterých rasistických casopisu se
zlepšuje. Verbální agresivita již dávno prekrocila domnelou hranici pubertálních úletu. ekteré samizdaty
se prezentují otevrene rasistickou
rétorikou, jiné se skrývají za pojmy
vlastenectví a národní hrdosti.
Máme za to, že autori by meli být
neprodlene vystaveni stíhání. Pro
policii by nemel být problém zjistit
provozovatele P.O. Boxu, které jsou
v casopisech uvádeny jako kontakt
na redakci," Nká Petr.
Lidé z nadace Freedom Monitor
veN v moc prevence. Nerasistický,
tolerantní pohled na svet by mel být

detem vštepován již ve školách. "Nechceme svoji cinnost omezovat jen
na monitoring aktivit ultrapravicových hnutí. V budoucnosti pripravíme také výstavy pro strední školy.
Jde o to vcas lidi informovat o obludných rozmerech skinheadského
hnuti. Frustrace ventilované rasovou záští a agresivitou koncívají tragickými ciny," ujasnuje Petr své zámery.
Listuji stránkami se statistikami,
rubrikou o kriminalite Romu a clán-

kem o smyšlené Sionistické okupacní vláde. Mel jsem pocit, že tahle
válka skoncila pred jednapadesáti
lety, a ted me kdosi z Ceské lipy
tvrde srazil zpátky na zem. Pro svuj
fanzin vybral ten nejneuveritelnejší
název - Svoboda. Jestliže novodobí
fašisté hovorí o válce, mužeme s urcitostí ríci, že se žádná nevede?
Známý italský spisovatel Umbert
Eco jednou rekl, že jediný rozdíl,
který mezi dnešními skinheads a nacisty drívejšími vidí, je v tom, že
nacisti vyvraždili miliony lidí, zatímco jejich potomci se pro zatím
zmohli na likvidaci nekolika tuctu
obetí.
Ne, tato válka skutecne ješte ne"skoncila. Je v podstate jedno, jestli
lidem, kterí se v neziskovém sektoru
na celém svete venují sledování a
objasnování skutecné tváre neonacismu, budeme ríkat antifašisté. Duležité je, že svoji rizikovou práci delají.
•
V clánku je použito citací ze skinheadského janzinu SVOBODA, který
vychází v Ceské Lípe, a z desky skupiny Orlík "Demise" (1991).
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Duverný hlas
rudolfinské
doby
Jirí Šetlík
Výstava
Rudolf jízdárny,
II a Praha,
rozvržená královny
promyšlene
do
Valdštejnské
Letohrádku
Anny,
Mícovny, Císarské konírny i Obrazárny Pražského hradu,
nenabízí jen úctyhodný soubor informací spojených
s umeleckým zážitkem, ale presahuje rámec bežné výstavy tím, že odkazuje na aktuální kontext rudolfmské
epochy i tehdejšího stylu - manýrismu. Znepokojuje analogiemi s povahou naší doby i soudobého umení. Zaštítena prezidentem Václavem Havlem a Radou Evropy
poskytuje plastický pohled na významný úsek minulosti
pražské, ceské i svetové.
Cílem následujících rádku je poukázat na analogické
rysy dvou kulturních epoch, spríznených klimatem prelomu století, kulisami doby, príbuznými náladami
a myšlenkami, které se zrcadlí v umelecké tvorbe.
V každém prípade treba predeslat, že obdiv a dík si
zaslouží i tým vedeckých a odborných pracovníku
(z jeho stredu vyzdvihneme alespon dr. Elišku Fucíkovou), který výstavu léta pripravoval.

Úpadková epocha?
Není to tak dávno, co podobnou pozornost venovala
rudolfinské dobe výstava usporádaná v Nemecku a Rakousku. Praha na ni sice leckterá díla zapujcila, presto,
se jí nedockala. Víc než prostredky chybela vule tehdejšího režimu, jemuž poukaz na bytostne evropské vztahy
ceských zemí nebyl po chuti. Ostatne i v minulosti kolísal ceský vztah k rudolfinské dobe - prekryly ji jiné
durazy v hodnocení dejin, a to nejen z potreb národního
obrození.
Lze zrejme pricíst zemskému vlastenectví, že se prece
jen na rozkvet umení a ved na dvore Rudolfa II. nezapomínalo, jak dokládá zdejší odborná literatura od 19.
stoleti i nekolik výstav (1904, 1912, 1937). Obecne však
pripomínky habsburské dynastie u nás narážely (zvlášt
po roce 1918) na odpor a nevuli zaclenit kulturní prínosy
"doby poroby" do rámce našich tradic. Po svém prevzala
tento postoj i komunistická ideologie, která krome toho
nebyla z populistických duvodu ochotna uznat symbiózu ceské, nemecké a židovské kulturní vrstvy, jež práve
plne projevila svou životaschopnost v rudolfinské Praze.
Díky kulturou vyvzdorované prízni BO.letse zásluhou
prof. Jaromíra Neumanna podarilo rekonstruovat a restaurovat sbírky Obrazárny Pražského hradu, trebaže

v ní z rudolfinské sbírky zustal jen zlomek. Nebylo náhodou, že v téže dobe mohla vyjít též Arcimboldova
monografie z pera Pavla Preisse a že se rudolfinskou
problematikou odborníci zabývali.
Ani ve svetovém dejepisectví umení se však manýrismus nedockal uznání jakožto sloh. K jeho ustálení prispel základní studií (z roku 1910) kunsthistorik ceského
puvodu Max Dvorák a po nem další autority (N.Pevzner,
E. Panofsky a j.). Marxistický výklad dejin kultury ovšem
uznával manýrismus jen jako prechodné období mezi
renesancí a barokem a postihoval jej odiózní nálepkou
úpadkovosti. Stejne jako moderní umení, které nekteré
podnety manýrismu reflektovalo. Víc než v expresionismu a nefigurativních tendencích ~ošel manýrismus
ohlasu u surrealistu, kterí jeho imaginaci chápali jako
predzvest vlastních tvurcích postoju. Neskrblili obdivem
k dílu Rudolfova oblíbence Arcimbolda, jehož ostatne
pokládal za svého patrona malír Zdenek Sklenár, oddaný ctitel tajuplné rudolfmské básnírky Vestonie.
Shromáždení exponátu z domácích sbírek a predevším
z ruzných koutu sveta, do nichž neprízen osudu v minulých stoletích císarovy sbírky rozptýlila, usnadnuje
objektivní hodnocení významu manýrismu i jeho místa
v ceské kulture. Aktuálnost výstavy má zjevne i svou
stránku mezinárodne politickou. Stvrzuje geografickou,
kulturní a politickou prináležitost zdejšího prostoru evropskému rámci, a to v dobe, kdy se nejen Praha, ale
i další ceská mesta znovu stávají, tak jako za casu Rudolfa II., významnou mezinárodní križovatkou. Jako
tehdy i dnes mezinárodní ruch obohacuje intelektuální
potenciál zeme. Výstava nás také upozornuje na význam
mecenášství pro bádání a umeleckou tvorbu, sberatelství ci jiné aktivity na kulturním poli.

Umení z nejistoty
Prestože pro srovnávací úvahy napríc casem a prostorem platí axióma "omne simile claudicat" (každé srovnávání kulhá), težko se ubránit paralelám v projevech
manýrismu a zažívané epochy postmoderny. Podobný
je už casový horizont koncícího, respektive ocekávaného století. Vevedomí lidí vznikají predstavy o iracionálních úcincích zlomového období, jimž dnes, jako tehdy,
nahrávají vyhrocené protiklady stavu sveta i spolecnosti. Z pokrivené podoby žité skutecnosti pramení nejistota
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i neklid, zpochybnuje se smysl žití, spekuluje se o budoucností. Umení tyto výkyvy reflektuje a zároven se
podílí na jejich zrodu. Víc než v jiných obdobích obrací
svou pozornost k bilanci minulosti (nej en nedávné), což
s sebou nese volné zacházení s formami ruzných epoch,
slohu i tendencí. Tato prechodová období se v dejinách
strídají s velkými epochami spolecenského rozvoje a
duchovní obrody, z nichž mnohdy povstávají nové slohy.
Historie však ucí, nakolik je mylné usuzovat z príznaku
rozkolísanosti doby, že je nezbytne úpadková. Spíše než
bourlivé dejinné nástupy totiž poskytuje cas na sebereflexi, obratem k subjektu a jeho nitru odhaluje rány
a bolesti, které "velké doby" pomíjejí. Dává svobodu
predstavám a dovoluje umení stát se membránou skrývaných citu. Sebestrednost umeleckého myšlení, príznacná jak pro manýrismus, tak pro soudobé umelecké
proudy, dovoluje vstupovat do hlubokých slojí vedomí
i podvedomí, jež jsou vnitrním zrcadlem cloveka.
Z vývoje myšlení, vcetne myšlení umeleckého, nelze
zmínená prelomová období chirurgicky vydelit. Tak
jako'postmoderna navazuje na revolucní vlnu moderního umení, pripravila manýrismu pudu únava z velkolepého vzepjetí renesance. Také tehdejší ceské prostredí,
v nemž se pozdní gotika mísila s renesancními názory,
otevrelo náruc novému slohu. Prijal jej pražský dvur za
Ferdinanda I. a Maximiliána II., aby jej zku'ltivoval za
Rudolfa II. K hledání odlišné hierarchie hodnot prispela
jiste i tísen neklidné doby, zmenený pohled na cloveka
a rozšírení obzoru jeho sveta.
Vystavená umelecká díla, knihy, písemnosti, notové
a rekonstruované hudební záznamy, technické nástroje
a prístroje, užitné predmety i sbírky prírodnin a kuriozit
vzbuzují nadšení návštevníku, ale i otázky o dobe a její
kulture. Zájem publika pritahují predevším teoretické
i praktické doklady udivujícího pokroku ve vedách
a technice provázené též tápavými kroky okultismu, astrologie, magie a jiných ucení, jimž císar doprával sluchu. Pokrok jednotlivých ved si vyžádaly životní potreby: moreplavectví pohnulo astronomií, mericství si vyžádalo zdokonalení matematiky, péce o telo pomohla
medicíne. Všechen tento pokrok pusobí jako triumf rozumu; druhou stranou téže mince byla nádherná umelecká díla, ac jejich charakter míril spíše k iracionalite.
Hned nás napadne dnešní kontrast mezi neuveritelným
rozvojem vedy a techniky našeho století a nárocností
soudobého umení, pohybujícího se na hrane iracionality, absurdna a krajní subjektivity.
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rozplývat. Spolecným jmenovatelem se stala rafinovaná
dokonalost provedení každého díla, pocínaje architekturou pres hudbu a literaturu po disciplíny volného
umení a umeleckých remesel. Pro ne byl príznacný
vyhranený smysl pro specifické vlastnosti drahých
i prostých materiálu. Uplatnuje se i v dobe prítomné,
stejne jako snaha presáhnout meze užitkovosti ci dekorativnosti a postavit se na úroven plastiky, malby ci
architektury.
Vztah umení prítomnosti k manýrismu pripomínají
soubežne porádané akce i výstavy. Vnejší rámec techto
analogií skýtá samo dvacáté století svými sociálními,
ekonomickými i válecnými otresy. Jejich úcinkum se ve
století bez slohu vzeprel ohromující nástup moderních
hnutí a smeru. Relativne nezávislé umení si mohlo dovolit hledat nové tvaroslovi. Durazem na imaginaci
a vhled do lidského nitra odhalilo nový obzor vnímání.
Sotva se však zdarilo ustálit hodnoty intelektuálne nárocných projevu, zprevracela je únava rozhárané doby
druhé poloviny století.
Povaze manýrismu se tak nejvíce priblížily postmoderní proudy, snažící zároven zrcadlit symptomy duchovní
krize spolecnosti a zároven jim vzdorovat. Postmoderní
umení vyšlo z klauzury galerií do ulic a do prírody.
V soubehu s abstraktním vyjadrováním užívá i krajní
iluzivnosti na pokraji iracionality, neváhá pujcovat si
zpusoby a formy z dávné i moderní minulosti. Zmenilo
tvárnost umelecké podoby sveta. Teprve casový odstup,
jaký dnes dovoluje hodnotit manýrismus, poskytne
i merítka pro ocenení postmoderní éry.
•
JIR/ ŠETLlK (1929)
Historik umenJ, nyní cinný na Fakulte architektlUJ'
Technické univerzity v Liberci.

Manýrismus a postmoderna
Když se pokusíme vytknout pred závorku nekteré rysy
manýrismu, budou se v postmoderních projevech vracet
jako ozvena. V obou prípadech je tu zdrojem nestálost
rozvichrené doby, z níž se vytratila pevná stupnice hodnot. Neztlumil ji zvuk fanfár rudolfinských kapel, ani ji
nemohla skrýt nápadná nádhera výtvarných projevu,
zatížených ikono grafickou složitostí symbolu a alegorií.
Platila se dan za ztrátu víry v cloveka a jeho poznání.
Obrazná mluva manýrismu sice zacasté predvádela život jako nikdy nekoncící slavnost, ale pod touto clonou
skrývala tísen, pred níž nabízela únik do laskavých zahrad snu.
Umení se osvobodilo od prírody, duraz se prenesl na
predstavivost. Dotud presne vymezený prostor se zacal
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morálce, etice a duchu doby

Petr Príhoda
1. Glosa terminologická

5. Glosa sociologická

Termíny morálka a etika platí dnes za synonyma. Recký
éthos i latinský mos sice puvodne znamenaly totéž, ale
v posledních dvou stoletích se ustálil takovýto úzus:
morálka je souhrn akceptovaných norem (akceptovaných jedincem, skupinou, prípadne kulturou), zatímco
etika je úvahou o tom, co je dobré a k cemu a proc nás
to zavazuje. Zhruba receno: etika je teorie, morálka je
praxe. Morálky jsou mnohé. Troufám si tušit, že etika je
jedna. Kdyby kolem stolu usedli starozákonní proroci,
Konfucius, Aristoteles, apoštol Pavel, Immanuel Kant
a Hans Jonas, mohla by mít jejich rozprava smysl.
Dnes se tedy slova etika se užívá i tam, kam by patrilo
slovo morálka. Ríkáme lékarská, resp. novinárská etika
i tam, kde myslíme morálku lékaru, resp. novináru. Ano,
existuje etika lékarské, novinárské a jiné profese. Ale
duvod pojmového rozlišení obojího se vytratil. Slovo
morálka je totiž diskreditované. Prícin je víc: znalost
sociopsychologické podmínenosti každé morálky, ale
i bezdecná asociace morálky a pokrytectví - a možná
i nechut k morální závaznosti.

Onou "poslední dobou" je epocha modernizace - tedy:
industriallzace, urbanizace, sekularizace atd. - pro zatím
završená vznikem masové (podle nekterých "globální")
konzumní spolecnosti. Radikalizovanou etapou této
"poslední doby" je tzv. doba pozdní, kterou pýcha prítomné chvíle nazývá postmodernou. Ta koreluje se stále
cetnejším výskytem urcitého typu osobnosti, pro niž se
ujal prívlastek borderline ("hranicní"; kdo ji chce pojmenovat více zhurta, užívá titulu deprivant). Je to doba
osobitého synkretismu, který lze popsat Patockovými
slovy jako juxtapozici neslucitelných motivu. Pro tu už
byl vynalezen eufemismus: interracionalita.
Modernizacní proces ovlivnil proces ontogenetického
zrání zásahem do rodiny, z níž "vyssál" otce. Tím nadmíru ztížil muži výkon jeho tradicne nejvýznamnejší
úlohy, otcovství, a nadmíru zatížil ženu. Ta po nekolika
málo generacích toto bríme odmítla - a tím zpochybnila
svou tradicne nejvýznamnejší roli, materství. Díteti se
tím zproblematizoval duležitý predpoklad jeho zrání,
totiž identifikace s osobami rodicu, tedy i osvojení oné
výztuže, která umožnuje akceptování morálky.
Protože v každé další generaci vzrustají lidem problémy s prevzetím materské a otcovské úlohy, vzrustá mezigeneracní napetí, což Konrad Lorenz prirovnal k et-·
nické válce. Mizející rodicovská láska a moudrost vede
díte k odmítnutí rodicovské vule, tedy i heteronomní
morálky, prirozeného predchudce morálky autonomní.
ejakou dobu, jednu dve generace, ji supluje oddanost,
poté už jen poddajnost ideologii nebo aspon verejnému
mínení, poté slábne i ona. Pak už v lidské mysli pretrvává pouhé reziduum infantilního narcismu, kdy merítkem všech vecí jsem já sám a jedinou normou je má
svévole.
Rozprava o morálce je v soucasné dobe obtížná, protože
jakýkoli imperativ, jakákoli závaznost jsou vnímány
predevším jako agresivní manipulace, tedy snaha odosobnit.

2. Glosa psychologická
Schopnost morálne uvažovat a jednat je i psychickou
dispozicí, která se vyvíjí v prubehu ontogeneze. To je
objev dvacátého století a zasloužili se o nej Freud, Dewey, Piaget, Erikson, Kohlberg a jiní.
Malé díte je bytostí "mimo dobro a zlo". Krespektování
morálních norem je nutí zprvu vule rodicu a jeho identifikace s nimi. Primární morálka je tedy sankciována
rodicovskou autoritou. Vnitrní reprezentace této autority v detské mysli je zprvu jakýmsi cizím telesem, poté
vnitrní výztuží, a posléze srustá s osobností, která mezitím dospela, v integrovaný celek. Pusobení rodÍcovské
autority pri troše štestí posilují další identifikacní vzory.
Zpocátku se tedy chováme morálne, protože nechceme, aby nás rodice prestali mít rádi. Pozdeji proto, abychom nebyli okolím diskriminováni. A když to všechno
dobre dopadne, chováme se morálne, protože sami kvuli
sobe nechceme jednat jinak, ošklivilo by se nám to.
Tuto gradaci vystihl Kant rozlišením morálky heteronomní a autonomní. Její ontogenetický rámec popsali
zmínení autori. Odráží se i v Riesmanove rozlišení vnéjškove a niterne rízeného cloveka. Rámcem je proces
zrání a jeho podpora zvencí. Tento proces je v poslední
dobe ohrožen.

4. Glosa "ceská"
Víme, že máme v naší spolecnosti s morálkou potíže.
Není to príjemné zjištení, proto je bagatelizujeme poukazem, že jinde je mají také. Bagatelizace však není aktem
poznání, nýbrž obranným manévrem.
Tento sesuv zasahuje - byt ruznou merou - celou
industriální spolecnost. V ponekud zvláštní situaci se
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ocitají postkomunistické zeme. O tech ostatních toho zatím nevíme mnoho, zustanme tedy pro zatím v té
naší.
Predstavy o morálce,
které se v dané spolecnosti prosadí, urcují
mravní ideály, jak je
formulují ti, kdo jsou
touto
spolecností
spontánne akceptováni jako prirozené autority. Novodobá ceská
spolecnost se utvárela
v atmosfére urcené
osvícenstvím. Ta prevzala z tradice základní principy morálky
náboženské, v našem
prípade (západo )krestanské, ale stále více
na zaprenou, zatímco
ony podléhaly postupné erozi. Nejvyšší hodnotu jí predstavovala
idea pokroku, již potreba národní emancipace obdarila urcitým
omezením,
zamlceným i explicitním, to- ~
tiž zduraznením po- :!l
kroku národního. Byl .~
to pokrok nejen civilizacní, nej en progresiv - ':;

státní moci. Vyprodukovala i zkorumpovanou perverzní autonomní morálku: specifickou smes neriskující
solidarity,
egoismu,
/wnzumentského utilitarismu a cynismu.
Zvlášte zhoubne pusobilo to, že každému individuálnímu odporu
ve jménu nezkorumpované autonomie se
dostalo
negativního
spolecenského ocenení: revolta byla vydávána za pošetilost, bezectnost za realismus.
Dejištem byla casto
vlastní rodina ci okruh
nejbližších práteL Polehcující okolností je
fakt, že to byla doba,
kdy nikdo nepocítal
s tím, že se dožije jiných pomeru.
Ty jiné pomery pak
najednou nastaly, ale
nikoli z vnitrních, nýbrž z vnejších prícin.
Uvnitr se zatím mnoho
nezmenilo. Predevším
trvá nedostatek reálných identifikacních
vzoru. Rodicovská generace je dost dobre
nemuže poskytnout.
Její konformní vetšina
nemá co nabídnout a
disidentská menšina
je z ruzných duvodu mimo soutež. Predlistopadová solidarita je už nepotrebná. !(onzumentský utilitarismus
a cynismus trvá.{e ostatne podporován durazem na ekonomický rozmer transformace, jehož priorita je pritom
duvodná.
Setrvacnost "predlistopadové morálky" a zároven i její
neschopnost skýtat v nových pomerech orientaci ilustruje napr. zmatenost dnešní justice.
Úklidu tohoto neporádku by jiste pomohla jeho vedomá reflexe a otevrená tematizace. Zatím tomu neprejí
dve okolnosti: tlacenice na startovní cáre (= boj o výhodné výchozípostavení) a nechut vyrovnat se s minulóstí.
Lze však ocekávat, že naše spolecnost bude mít zájem
o své prežití a o fungování svých struktur a že tedy spolu
s ekonomickou transformací probehne nejak i transformace morální, byt mnohem méne cílesmerná než ta
prvá. Asi se bude podobat tomu, jak to zpravidla chodí
v živote jednotlivce i skupiny: bude to nejprve heteronomní morálka, jejímž východiskem (základními "mantinely") budou normy garantující ekonomický provoz
spolecnosti (dodržování úmluv). Je to ovšem perspektiva bez záruky.
•
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a mravní, tedy spení
k humanite a k sociální
spravedlnosti. Tato deterministická idea spojuje Jungmanna, Havlícka, Palackého, Masaryka, generaci omladináru i avantgardu dvacátých let.
V unisonu našich novodobých duchovních dejin se tu
a tam ozvou i jiné hlasy, ale široké vrstvy si posléze
osvojí práve tuto ideu. To ona se stává jakýmsi kvazináboženstvím vetšiny. Protož~ je mlhavá, panují o jejím
naplnení nestejné predstavy. V jejich souteži získává
náskok predstava tak ci onak pojatého socialismu.
Peripetie 30. a 40. let zpusobily, že to byl posléze socialismus stalinské ražby. Nejaký cas trvalo, než se ozvala
desiluze. Katastrofe jsme na chvíli predešli tím, že jsme
se váhave pokusili o socialismus prijatelnejší (s "lidskou
tvárí"). Skoncilo to nezdarem. Protože jej zpusobila ona
síla, s níž mnozí predtím spojovali své nadeje, bylo
zklamání tentokrát neúnosné. Vyznavaci náboženství
Pokroku 'se rázem ocitli v absurdním svete. Buh jejich
víry byl mrtev.
Dvacetiletí normalizace a "reálného socialismu" je
v ceských dejinách formativní epochou. Obrozensko-socialistický ideál byl opušten a ustoupil imperativu prežít
bez rizika. Závislost na všemocném státu skýtajícím
sociální jistoty nepripouštela vážne mínený odpor.
Tato doba vyprodukovala odpovídající heteronomní
morálku, danou respektováním represivní monopolní

PETR PRfHODA
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·Chce1lle
Pripravuje se nový zákon
o pobytu cizincu
Jakub Camrda
v

krize" si naopak durazne žádá daleko vetší príliv nejen
zahranicního kapitálu a technologií, ale také kvalifikovaných lidí.

C má
eskáproblémy
republikas postupne
získává
povestpráv
zeme,
která
dodržováním
lidských
v oblasti
cizineckého a naturalizacního zákonodárství. Po diskriminacním zákonu o obcanství pripravují naše úrady další "bonbónek" pro ceské i zahranicní ochránce lidských
práv: nový 'zákon o pobytu cizincu v CR. Jeho vecný
zámer, který už schválila vláda, predpokládá výrazné
zprísnení všech forem pobytu cizincu u nás. Na jeho
základe vypracovává Ministerstvo vnitra paragrafové
znení, které by melo prijít do Parlamentu v prubehu
príštího roku. Pokud bude v navrhované podobe prijato,
prinese znacné komplikace všem skupinám cizincu, které na našem území legálne pracují ci podnikají.

Nejste tu doma
Návrh zákona výrazne zužuje možnost usadit se v Ceské
republice, tedy získat trvalý pobyt. Podle soucasné úpravy se trvalý pobyt udeluje v prípadech slucování rodin,
a to nejen u smíšených rodin ceských obcanu a cizincu,
ale i tehdy, jestliže blízká osoba žadatele (manžel, rodic
ci jiný prímý príbuzný) už oprávnení k trvalému pobytu
vlastní. Podle nov~ho zákona má žadatel šanci jen tehdy,
uzavre-li manželství s ceským obcanem, a v nekterých
dalších úzce vymezených prípadech. Jinak si bude muset pocl,at osm, prípadne deset let.
Úcel takového opatrení zná patrne jen jeho predkladateL Predstava, že odradí cleny ruzných cizích mafií od
kriminální cinnosti na našem území, je velmi naivní.
Naopak, nove príchozí má tím vetší zájem respektovat
naše zákony, cím stabilnejší a integrovanejší je jeho
pozice ve spolecnosti.

Proc se uzavíráme?
Predkladatelé návrhu se v jeho úvodu odvolávají na to,
že cizineckou legislativu postupne zprísnují všechny
vyspelé evropské demokracie. Ceská republika údajne
nesmí zustat pozadu, jinak si neblahé dusledky stoupající imigrace odnese za ostatní. Taková argumentace
však vychází z velmi neúplných informací.
Vyspelá cást Evropy sice v posledních letech zretelne
pritvrdila cizinecký režim, ale ne všude a ne ve všech
smerech. Napríklad v emecku je zretelná tendence
k uzavírání hranic a zprísnování imigracních predpisu
vuci novým imigrantum, na druhé strane se však stát
zacíná chovat vstrícnejí k tem cizincum, kterí už na
území emecka legálne žijí. Mluví se o tom, že budou
moci snadneji získat dlouhodobejší pobyt ci dokonce
obcanství. To plne odpovídá požadavku co nejrychlejší
sociální integrace techto lidí.
Ceští úredníci se naopak rozhodli utáhnout všechny
šrouby, bez ohledu na to, zda jde o turistu, studenta,
"gastarbeitra" ci o nekoho, kdo se chce u nás usadit.
Predkladatelum návrhu evidentne chybela jakákoli koncepce imigracní politiky, minimální snaha oddelit imigraci nežádoucí od celkového proudu cizincu, kterí pricházejí do Ceské republiky s poctivými úmysly. Navíc
státy, na než se návrh odvolává, jsou v úplne jiné situaci.
I když pocty cizincu u nás stoupají, zdaleka je nelze
srovnávat s imigracní vlnou, která každorocne zaplavuje Nemecko ci Francii. Pro vetšinu uprchlíku zustává
Ceská republika nadále tranzitní zemi. I rozsah problému spojených s imigrací je nesrovnatelný. "Naše nynejší

Krížová cesta za povolením
Možná ješte závažnejší dusledky bude mít zprísnení
režimu dlouhodobého pobytu, o nejž dosud žádalo nejvíce "cizincu-neturistu". Místo neho totiž návrh zavádi
tzv. vízum na 365 dnu, o které bude možné žádat pouze
v zahranicí, na ceském zastupitelském úradu v domovské zemi žadatele. Cizinec tedy ztratí možnost prijet do
Cech jako turista a tady si teprve vyrídit další pobyt.
Navíc bude muset cestovat do domovské zeme, kdykoliv
se mu zmení duvod jeho pobytu v CR: skoncí treba
studium a bude chtít nastoupit do zamestnání, zacít
podnikat apod.
Návrh navíc znacne rozširuje pocet úredních lejster,
které je treba k žádosti o vízum priložit (viz seznam).
Nekterá z nich lze obstarat jen u nás, jiná zase jen
v domovské zemi žadatele. Vetšina zájemcu o vízum tak
bude muset nejprve prijet do Cech, tady si dojednat
pracovní ci studijní místo, ubytování, výpis z ceského
rejstríku tresu; pak se vrátit domli, tam si vyrídit zdravotní pojištení, výpis z tamního rejstríku (pokud vubec
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zahranicní zastupitelské úrady a také pana Henninga
Christophersena, bývalého komisare EU a poradce ceské vlády pro vstup do Evropské unie.
Návrh zatím nereší co bude s cizinci, kterí povolení
k dlouhodobému ci trvalému pobytu již mají, zda i oni
budou muset žádat o nové povolení .v zemi puvodu.
edovedu si predstavit, že by se kvuli tomu treba vietnamský obchodník vracel do své vlasti a riskoval uveznení ci jinou perzekuci.
V težké situaci budou také odmítnutí žadatelé o azyl,
kterí se jen težko budou vracet do míst válecných ci
jiných konfliktu, aby požádali alespon o rocní vízum.
Tyto prípady má sice rešit nove zavádený institut doCasného útocište, ale ten bude vláda omezovat co do délky
i poctu cizincu, jimž bude tato ochrana poskytnuta.
Navrhované zmeny se nedotknou pouze jediné skupiny
imigrantu: tech, kterí u nás pracují ci podnikají nelegálne. Jejich pocty budou stoupat tím rychleji, cím nedostupnejší budou všechna povolení. Jaké nevýhody
z toho vyplývají pro náš stát i pro cizince samotné, není
treba pripomínat. Nikdo nebere vláde právo regulovat
rozumným zpusobem pohyb a pobyt cizincu na našem
území. avrhované generální zprísnení by však neprospelo nikomu a nicemu. aopak, negativní jevy jako
nelegální práce a podnikání ci mezinárodní zlocin se
jím jen posílí.
•

existuje), projít zdravotní prohlídkou, zajistit úrední
preklady do ceštiny (poštou?), sehnat peníze na zálohu,
vše podat na nejbližší ceský zastupitelský úrad a pak ...
cekat Pokud by vízum nevyrizovala samotná ambasáda,
ale tak jako dnes cizinecká policie, celé rízení by podle
odhadu mluvcího ceského velvyslanectví v Haagu trvalo
4-6 mesícu.

Komu to poslouží?
Je jasné, že vetšina cizincu si dobre rozmyslí, zda mají
venovat tolik casu a penez úrednímu postupu s nejistým
výsledkem, nebo zda se budou spíše zajímat o práci
v nejaké liberálnejší zemi. Je to úcinek, který navrhovatel zákona zamýšlel? Uvedomil si, jak tím zkomplikuje
situaci nejen zamestnavatelum pracovníku z Východu
(obejde se snad dnes ceské stavebnictví bez ukrajinských zedníku?), ale i stredním a vysokým školám ci
soukromým firmám, které zamestnávají ucitele a odborníky ze Západu? Spocítal si nekdo, kolik u nás pusobí
treba jen lektoru anglictiny?
Jazykové školy jsou totiž mezi prvními, kdo bijí na
poplach. Jejich spolecná organizace Rada pro cizojazycné vzdelávání již založila pracovní skupinu, která zahájila dialog s ceskými ministerstvy a snaží se je presvedcit
o tom, že by kvuli takovému zákonu musely výrazne
omezit své služby. O celé záležitosti již informovala

JAK

B CAMRDA

Dokumenty
nezbytné k udelení rocního pobytu
podle nové úpravy:
•
•

Platný cestovní doklad
Doklad o zajištení

zdravotní péce na našem území, do·

•

savadní zákon nepožaduje.

dokumentu do ceštiny (pokud jsou

prostredku

Úrední preklad všech uvedených

vydány cizími subjekty).

k pobytu (pracovní povolení, výpis

•

z banky apod.).

Velké vetšine ci·

vou chorobou, jejíž šírení je trestné

• Složení zálohy na prípadné vyhoš·

zincu

výše

(minimální

podle zákona, vyžaduje už soucasná

tení bude patrne nejméne populární

mzda v CR na každý mesíc pobytu)
nemela cinit problémy, tyto doku·

úprava. Povolení k pobytu tak muže
být odepreno napr. nositelum viru

že každý žadatel o rocní vízum bude

menty se však dopredu težko shá·

HIV, což je v prímém rozporu s me·

muset složit cástku ve výši nejdražší,

nejí.

zinárodními

zpravidla letecké prepravy do svého

by jeho

Doklad, že žadatel netrpí nakažli·

smlouvami o lidských

právech, k nimž jsme pristoupili.
•

Doklad o zajištení ubytování. Ná·

novinkou. Návrh zákona pocítá s tím,

domovského státu pro prípad, že by
byl vyhošten. Je zrejmé, jakou sumu

vrh zprísnuje dosavadní praxi tak, že

•

Výpis z Rejstríku trestu CR a ob·

bude muset vydat treba žadatel z Aus·

na každou z osob prihlášených v ur·

dobný doklad státu, jehož je cizinec

trálie. Tato cástka nebude cizinci po

citém byte bude muset pripadat více
než 6 m2.

obcanem. Jde o nový požadavek, ob·

jeho dobrovolném odjezdu ze zeme

•

Doklad o zdravotním (cestovním).

pojištení,

z nehož

bude hrazena

starání "obdobného dokladu" muže

automaticky vrácena. Bude o ni muset

být v nekterých státech velmi obtíž·

žádat na našem zastupitelském úradu

né, v rade zemí se proste, takový

do jednoho roku od skoncení platnos·

registr nevede.

ti víza, jinak propadá státu.
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ákladnýmslovenskou
predmetom
sporua.
medzi
opozíciou
vládnou koalíciou je dnes moderná
pluralistická
demokracia. Táto už
nie je vymedzovaná antikomunistickou rétorikou ci profederalistickou
argumentáciou,
alebo slovenskostou, ale princípmi právneho štátu,
vyspelou politickou kultúrou, rešpektovaním obcianskych práva politických slobOd, nedotknutelnostou
a aktivnou
ochranou
práv všetkých menšín, zvlášt etnických.
Toto by dnes mala
byt aj zjednocujúca
platforma
slovenskej dúhovej opozície. Do znacnej miery sa jej podarilo
oslabit etnickú bariéru tým, že nadviazala korektnú partnerskú spoluprácu s madarskou koalíciou. Madarské farby sa však do svojej dúhovej palety zatial neodváži zaclenit.
Napokon sa k nej pripojila aj Sociálna demokracia
Slovenska, pochopiac, že v takto vyhranenom spore prestáva mat rozhodujúci
význam delenie na pravicu a lavicu.
Nadalej sa ho tvrdošíjne pridfža už
iba SDL, ktorá takto fakticky zotrváva v lavírovacom postavení medzi
oboma tábormi, aj ked sa formálne
vyhlasuje za "nezávislú" lavicovú
opozicnú stranu.

Á

PRíTOMNOST

a necitatelnosti
sme sa ocitli tam,
l'.de sa dnes nachádzame. Znamená
to dalej, že zjednotená opozícia si
musí teraz vymedzit rozhodujúce
kritické body, v ktorých pójde do
konfrontácie s vládou (napríklad, ci
ním zostane otázka priamej volby
prezidenta). Musí si stanovit ciele,
ktoré chce touto konfrontáciou dosia-

'V'

,.

až úzkostlivú pozornost výberu stratégie a prostriedkov svojho postupu.

Demokracia tu a teraz
Ak sa charakter opozície podiela na
charaktere režimu, znamená to, že
aj jej demokratické správanie posilnuje punc demokraticnosti režimu. Pre
demokratickú
opozíciu je heslo "Cím
horšie, tým lepšie"
kontraproduktivne,
sebaohrozujúce,
až
sebelikvidacné.
Demokratickej
opozícii totiž nemóže íst
len o budúcu demokraciu, tú, ktorá zacne jej prevzatim
moci: jej musí íst o demokraciu tu a
teraz. Takto treba chápat aj o vyjadrenie velvyslanca EU Zavvosa, že
"nie je správne odkladat nápravu
nedostatkov až na cas po volbách
v r. 1998".
Opozícia musí íst nespochybnitelným príkladom dodržiavania demokratických
pravidiel
za každých
okolnosti, musí si vybojovat postavenie garanta
ich dodržiavania
v každodennom živote spolocnosti.
Fair play je totiž pre nu nielen mravná, ale aj existencná otázka: iba za
podmienok fair play, za podmienok
demokratických
pravidiel hry má
reálnu šancu na úspech vo svojom
boji o politickú moc. Slogany typu
"Zbrane volí protivník", "Na hrubé
vrecko hrubá záplata" ci "Luxus demokracie si zatial nemóžeme dovolit" predstavujú cestu do pekel totalitných režimov. Máme s tým svoje
smutné skúsenosti.
V stabilizovanej
demokratickej
spolocnosti je pravidlo fair play samozrejmostou.
Nástojenie na nom
je preto ešte ovela dóležitejšie v situácii, kde demokratická
opozícia
stojí proti autoritativnej
vláde. Jim
Secora v stati o úlohe opozícii v demokratizácii
spolocnosti píše: "Ak
je vládnuca elita autoritatívna,
ale
opozícia je prístupná demokracii,
jestvuje stále nádej demokratického vývoja v spolocnosti. Ak je vláda demokratická,
ale opozícia je
autoritativna,
je malá nádej, že demokratická
spolocnost
pretrvá.
Opozícia teda urcuje budúcnost
štátu a zodpovedá za výsledok boja
medzi demokraciou
a autoritárstvom."

NACO JE NAM

.

OPOZíCIA?

Dúhova opozícia
Vytvorenie demokratického
bloku
má pre Slovensko zásadný význam.
A to nielen z hladiska budúcich volieb, ale aj jestvujúceho politického
režimu na Slovensku. Tento režim
totiž netvorí iba vládnuca garnitúra,
na jeho profilácii sa priamo podiela
aj opozícia.
Tento podiel je diferencovaný podIa róznych modelov opozície, ktoré
sa v klasifikácii R.A. Dahla líšia mierou, do akej je opozícia 1) organizacne súdržná, 2) sútaživá, 3) jasne
identifikovatelná,
dalej 4) v ktorom
kritickom bode sa stretáva s vládou,
5) aké sú jej ciele a 6) akú stratégiu
ci prostriedky používa.
Znamená to, že organizacne roztrieštená, o moc nebojujúca a ako celok tažko identifikovatelná
opozícia
mohla u nás participovat na profilácii režimu iba nepatrne. Teda aj jej
zásluhou, vdaka jej slabosti, pasivite

hnut. Napríklad vyhrat volby je
málo: to je len rozhodujúca etapa na
ceste k dosiahnutiu takého mobilizujúceho
ciela, akým móže byt
vstup do európskych štruktúr. A napokon, musí venovat mimoriadnu,
26
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Proti autoritatívnej
charizme
demokratická
Z toho teda vyplýva obrovská zodpovednost demokratickej
opozície
v štáte, ktorý trpí nestabilnostou demokratických
pomerov. Musí mat
používanie demokratických
postupov a prostriedkov v krvi, a to aj - ba
práve - v situáciach, kedy je provokovaná vládou k unáhleným reakciám. Musí k demokratickému
správaniu vies( svojich volicova vychovávat k nemu všetkých obcanovo
Proti charizme autoritatívnych vodcov vládnych strán musí postavit
charizmu demokratických
predstaviterov opozicných strán, ktorí sa neznížia k lacnému populizmu a k demagogickému útoceniu na najnižšie
pudy.
Zotrvanie
v zásadovosti,
v dóraze na demokratickú diskusiu
a racionálnu argumentáciu nemusí
prináša( okamžité plody, ale koniec
koncov sa zhodnocuje, lebo si zároven vychováva v obcanovi rovnocenného partnera do každodenného
politického diania.
Okrem toho, práve týmito formami
trvalého. pósobenia demokratickej
opozície sa zachováva a posilnuje
legitímnosl demokratických
inštitúcií štátu. Demokratická
opozícia
svojou kontrolnou a kritickou cinnos(ou štát neoslabuje, ale naopak,
stabilizuje zdravé a potláca choré
prvky v jeho demokratických
mechanizmoch.
V tomto kontexte je treba chápat aj
vyjadrenie Roya Perryho na terajšom zasadnutí Spolocného parlamentného výboru EÚ a SR, podla
ktorého "SR nedosiahla takmer žiadny pokrok vo funkcnosti parlamentnej demokracie. Zodpovednos( za
to nesie predovšetkým vláda a opozícia". ie, to nie je ani prerieknutie,
ani alibizmus. To je iba priznanie
toho miesta a tých funkcií, ktoré na
politické scéne Slovenska opozícii
nevyhnutelne prináležia.
Je najvyšší cas, aby opozícia toto
svoje miesto zaujala a svoje funkcie
zacala plniL Tu nestací fnukat, že jej
to vládnuca koalícia nechce dovoliL
ikde na svete, ani v tej najvyspelejšej demokracii, nemá totiž opozícia
viac priestoru, než ktorý si sama vydoby je vlastnou aktivitou.
•
MIROSLAV Kusý (1931)
Pusobí na katedre politologie FF Univerzity
Komenského v Bratislave.
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Mít smulu
Smula je takové dnes trochu zapeklité sluvko. Potkáváme je asi nejvíc ve spojení
"mít smulu". Priznám se, že tento rozšírený jrazém považuji za daleko vetší
hulvátství než nejaké "hovno" ci "vole"; ovšem jeho izolovaná cást za to nemuže.
Prvotní význam slova smula je "pryskyrice": hmota, která prýští z drevin - budto
prirozene, anebo umele žíháním (moderneji krakováním). Tato smula mela a má
tri duležité vlastnosti: prilnavost ci lepkavost, dále horlavost, a (zvlášte ta žíháním
získaná) cernou barvu.
Zejména její lepivostí vysvetlují etymologové druhotný význam smuly - nezdar,
neštestí. Oporu nacházejí v nemeckém Pechvogel (nem. Peeh odpovídá ceskému
smula): smolný pták je ten, který "sedne na lep", prilepí se na vejiéku, tj. vetévku
natrenou smulou. (Na okraj: podle etymologu to neznamená, že by byl "mel
smulu ", nýbrž že lepkavá smula znehodnotila jeho perí. Ovšem pro ptáka to vyšlo
nastejno - a i dnešní Peehvogel odpovídá daleko spíš ceskému "smolar" než
"zasmolenec".)
Pojmenování smuly se spojuje se základem smel-, které nacházíme i v baltoslovanských ci nekterých germánských pojmenováních doutnání, pomalého horení,
opalování. - A Slované meli pro smulu ješte jiný a odlišný název, se základem
pkl-: ve stredoveké ceštine nejprve pklo, pozdeji peklo. Toto slovo se spojuje
s latinským pix (gen. picis, zdrobn. pieula = smula); ale prejímka by musela být
hodne stará, protože s její obdobou se stejným významem se setkáváme nejen
v litevském a lotyšském pikis, nýbrž i ve finském a estonském pihk- (náhoda?
prajazyk? vliv krestanství, nejspíš).
Co však nás dosud míjelo, je významový posun od pryskyrice k neštestí nebo
k peklu. Latina (klasická) to ješte nemá. Slované, zdá se, nejspíš až od Germánu.
Nekdy se zase motivace tohoto posunu shledává v židovském pojmenováni
nedostatku peehus. To jiste mohlo danou významovou zmenu podporit - spíš ale
druhotné. Významovápojmenovací
souvislost mezi lepkavým, horlavým a nadto
cerným materiálem se totiž zdá dostatecná k tomu, aby sejejí jméno (pix, pech,
pklo anebo smola) dríve ci pozdeji stalo pojmenováním katastrofy at casté
(smula, pech), at existenciální (peklo).
Zdá se tedy, že stredoveké krestanství zde obohatilo radu evropských jazyku nejen
o nový význam existujícího slova, ale i o nápln toho významu. U Slovanu urcite:
všechny významové atributy smuly se stávají soucástí obrazu pekla jako trestu za
pozemské hríchy.
Kde se to vzalo? Koluje ted po Praze pekný vtip: pan Roubícek chtel poznat peklo,
a když mu Hospodin ukázal to židovské - všechno bylo jako v normálu, jen kqfe
se nedalo pít - a pak muslimské - zase všechno tip top, jen ženské byly úžasné
ošklivé, ptá sepan Roubícek: proc ale to mají ti krestani s tou varící smulou, ohnem
a skrípením zubu? - A Hospodin odpoví - že vlastne sám neví: když ale ti krestani
to tak chtejí ...
Dneska ovšem, v naší zaplatbuh bezbožné dobe, nemá už peklo a smula tu
magickou sílu. Ale ani štestí: to sestalo klikou, štístkem, pouhým protipólem pechu.
A prece ne docela: když mi nekdo sdelí, že "mám smulu", mívá to zpravidla
hodnotu absolutní. Casto to - se vší škodolibostí - znamená, že odtedka jsem pro
danou vec "mimo mísu". Jiste ne v infernu (to není hodnotitelná komodita); ale
už se se mnou nepocítá.
Mít smulu tedy dnes neznamená octnout se nekde, treba v pekle. Znamená to
octnout se mimo, vne cehokoli pocitatelného. Príznacné je, že ti, kterí nás tam
odesílají, také nemají žádné" v", žádné "in": žádný protipál vroucího a bublajícího
pechu. Tím by treba mohla být voda, životodárná a obnovující. Tu však oni hledat
nepotrebují.
Cítí se být za vodou.

JA

•
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Státní správa
se musí naucit
mluvit s lidmi,
ríká ekolog
Pavel Šremer

Životní osud ekologa a prírodovedce
Pavla Šremera (1946) dobre zrcadlí
složitost našich nejnovejších dejin. Je
príbehem cloveka s pevným životním
postojem, který ve snaze zachovat si
svou osobní integritu musel nekolikrát zmenit domov i zamestnání.
Cloveka, který nedbá na spolecenské
nálady a trvá si na svém, i když se to
zrovna nevyplácí.
Tak tomu bylo i po srpnu 1968, kdy
sejako jeden z vudcích osobností studentského hnutí vzeprel postupující
normalizaci. V sedmdesátém prvním
byl za to souzen v procesu s dalšími
18 studentskými radikály (cleny Hnutí revolucní mládeže - HRM, Petrem
Uhlem, Jaroslavem Baštou, Ivanem
Dejmalem a dalšími) a poslán na dva
roky do vezení. Po návratu pracoval
jako delník a laborant ve Výzkumném ústavu antibiotik. O pár let pozdeji podepsal Chartu 77 a odešel za
svou ženou na Slovensko, mimo jiné
i proto, že tam bylo v tech letech
snesitelnejší ovzduší. Nicméne i v Bratislave shánel jako signatár Charty
jen velmi težko práci, nakonec dostal
takovou, do které se ostatní zrovna
nehrnuli: s rentgenem prolézal potrubí a kontroloval kvalitu sváru.
Zapojil se do bratislavského ekologického hnutí, byl spoluautorem návrhu mezinárodního parku Podunajsko a rozvojového programu "Bratislava nahlas". Ochranárské skupiny
byly na Slovensku duležitým krystalizacním jádrem protikomunistické
opozice, proto pozdejší cesta Pavla
Šremera vedla logicky do Verejnosti
proti násilí. Pak vše dostalo rychlý

prubeh: už v lednu roku 1990 byl za
VPN/Stranu zelených kooptován do
Federálního shromáždení, úcastnil
se na pozvání tehdejšího senátora Al
Gora na ekologické konferenci ve
Washingtonu, koncem téhož roku pusobil jako ekologický poradce ministra Josifa Vavrouška a prezidenta
Havla, v roce 1991 se stal VavrouškoDým námestkem.
Pak prišly volby v dvaadevadesátém, a všechno sezase zvrtlo:jederace
se zacala rozpadat, Federální výbor
pro životní prostredí byl zrušen,
s Meciarovým vítezstvím porádne
zhoustlo ovzduší tentokrát na Slovensku, takže Pavlu Šremerovi nezbylo než "emigrovat" v obráceném
gardu: z Bratislavy zpátky do Prahy.
Stal se šifem pražského programu
životního prostredí amerických Mírových sboru, jejichž mise v Ceské
republice však letos koncí. V letošním
roce byl Pavel Šremer zvolen predsedou "Stužky" neboli Spolecnosti pro
trvale udržitelný život, kterou založil
Josif Vavroušek a sezval do ní lidi
nejruznejších profesí, aby se podíleli
na príprave a koordinaci programu
trvalé udržitelnosti.
Jak dnes s odstupem trí desetiletí hodnotíte váš studentský protest?
Já jsem ukoncil diplomku zrovna,
když prišli Bratri, a nás mladé to
proste žralo zevnitr, uvažovali jsme
co delat proti rozlézajícímu se poraženectví. A tak jsme založili skupinu
mladých volne pusobící pod Vysokoškolským svazem mládeže. Meli
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jsme i kontakt s odborovými sdruženími ve fabrikách, snažili jsme se
udržet lidi v tom srpnovém nasazení, které zejména vlivem politikarení a neustálých ústupku ze strany
reformních politiku zacalo upadat.
Meli jsme i užší kroužek lidi s podobnými názory v duchu tehdejší
nové levice a zacali vyvíjet jakousi
podzemní cinnost. Predstavovali
jsme si to ovšem ponekud romanticky, nemeli jsme žádné zkušenosti a
proti sobe velmi zkušeného a silného neprítele, který postupne cím dál
tím víc utahoval šrouby. Nedodržovali jsme duslednou konspiraci.
Takže když nás potom odhalili jako
protistátní skupinu, prošel jsem jakoby druhou univerzitou, když jsem
zažíval ten vezenský kolotoc. Když
jsem se ocitl mezi ctyrmi stenami,
velmi to ovlivnilo moji pozdejší životní orientaci, protože jsme poznal,
jak clovek potrebuje kolem sebe prirozené životní prostredí, normální
svet. My jsme ale byli mladí lidé a
u soudu nás nezlomili. Dávali jsme
soudcum najevo své pohrdání. Ve
vazbe jsme byli v izolaci, což bylo
težké, ale ve vezení se nám podarilo
dostat se k sobe, vytvorit takové diskusní skupinky a byla to pro nás pro
všechny duležitá zkušenost.
Pak me pustili a samozrejme jsem
nemohl najít práci. Tehdy jsem
vlastne pro sebe objevil problematiku životního prostredí. Nejvíc me na
tom zajímalo, že se nedá rešit jen
ciste prírodními vedami; že má širší
presah do spolecenské oblasti. Zacal
jsem pusobit v tehdy povolených or-
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ganizacích, jako byl Svaz ochráncu
prírody, kde jsem samozrejme nacházel mnohem víc smyslu než
v nouzovém zamestnání.
Troufli jste si pokracovat v podzemních aktivitách i po návratu
z vezení?
To už bylo trochu složitejší, nekterí
ano, jiní ne. Nekterí z nás museli jít
hned na vojnu, kde jsme byli obklopeni špicly. Mne se ji podarilo preckat, ale treba Ivan Dejmal odsud šel
zpátky do vezení. Samozrejme jsme
se pak ješte scházeli a stali se jednou
ze skupin signatáru Charty 77, ale
pro me se stalo prioritou životní
prostredí a domníval jsem se, že
ekologické problémy budou lidé
muset rešit bez ohledu na politickou
orientaci. Takže jsem potom už nevyvíjel prímou politickou cinnost.
Minulý režim mel jiste devastující
vliv na životní prostredí, ale ukazuje
se, že ani ten nový zatím neumí tyto
problémy úspešne rešit.
Samozrejme jsem mel i nadále potíže, zakazovali mi publikovat, ale
treba projekt Bratislava nahlas se
nám podarilo dostat na verejnost
jako soucást našeho ochranárského
bulletinu. Nebo jsme duležité zprávy zverejnovali jako prílohy k zápisum ze schuzí. Potom za Gorbacova
už si zdaleka nemohli tolik dovolit
a navíc zacali bojovat mezi sebou.
Jeden rok nás vyšetrovala jedna
skupina vyšetrovatelu, druhý rok je
vymenili, a ty nové nejvíc zajímalo,
na co se nás ptali jejich predchudci.
Mel už jsem své zkušenosti, takže
jsem se techto her neúcastnil, ale
napríklad Jano Budaj ano.
Jak jste si tesne po listopadu
predstavovali další vývoj v Ceskoslovensku?
Zpocátku jsme si mysleli, že se s postupujícím oživeriím spolecnosti
najdou noví lidé, kterí budou schopni tuto zemi vést. My jsme meli urcité zkušenosti, ale považovali jsme
se jen za první vlnu, po níž prijdou
mladí, nezatížení minulostí, pripravení na novou spolecenskou situaci.
To byla ovšem velmi naivní predstava, protože se - jako vždy v historii
- objevili ti, kdo predložili ruzné velmi lákavé modly - vidinu hmotného
bl?hobytl), všemocného trhu -, aby
se rychle dostali k moci.
Takže jste se opet zklamal?
Jenom do urcité míry. Jestliže zatím
neumíme presáhnout úroven techto
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krátkodopých konceptu, tak to je
proste daný stav spolecnosti, která
musí ješte vyzrát. Dlouhá léta tady
nebyla žádná zkušenost se svobodou, takže si to ted musíme "odŽít".
Mužeme se sice poucit z nekterých
chyb sousedu, ale abychom úplne
preskocili urcitou vývojovou fázi, to
se mi zdá být nemožné.
Vzpomínám si na naše debaty se
západními kolegy tesne po listopadu. My jsme se tehdy naivne domnívali, že nová reprezentace bude
v tomto smeru velmi vstrícná, zvlášt
na Slovensku, kde spousta nejvyšších
predstavitelu
pocházela
z ochranárského hnutí. Mysleli jsme
si, že všechno pujde hladce, vždyt
i verejné mínení tehdy považovalo
životní prostredí za jednu z hlavních priorit. Na druhé strane lidé ze
Západu nás již tehdy varovali pred
opakováním chyb, jichž se dopustily
vyspelé zeme, jako bylo napríklad
precenení individuální dopravy. Ríkali nám, že se mužeme rovnou
orientovat na ekologické výroby a
všechno toto preskocit. Mýlili jsme
se my i oni, protože spolecnost na
neco takového nebyla pripravena.
Jak hodnotite dosavadní výsledky práce nejruznejších nevládních ekologických organizací na
území CR?
Polistopadové organizace jako Hnutí Duha nebo Deti Zeme podnikají
teprve první detské krucky. Vedle
nich pusobí i starší organizace jako
CSOP, ale ten se dlouho soustredoval ciste na ochranu prírody a príliš
nebral v potaz celospolecenské souvislosti. Vetšina nových organizací
je stále relativne malých, mají rádove stovky clenu. Proti nim pusobí
silná hospodárská seskupení, mocná lobby a ted je duležité, aby mezi
nimi stál rozhodcí, totiž státní správa, která by to vyvažovala. Ekologická hnutí jsou strukturovanou cástí
verejnosti, ale naše státní správa ovšem vubec neumí s verejností spolupracovat. V tom vidím nejvetší
problém. Jestliže se však chceme
stát soucástí Evropy, pak se to naše
státní správa bude muset naucit.
Hospodarské organizace, treba Svaz
prumyslu, také zatím príliš neuznávají právo lidí na informace o tom,
co se deje v jejich obci ci regionu,
natož právo verejnosti spolurozhodovat. Je to jakýsi zacarovaný kruh,
jestliže tyto mechanismy nefungují,
není ani aktivita verejnosti velká.
Když se nekdo projeví, jako treba
29

ekologictí aktivisté, tak jim místo
podpory ):lázejíklacky pod nohy. Neziskové organizace nemají jednoduché podmínky k cinnosti, danové
úlevy pro sponzory jsou oproti západním zemím zanedbatelné. Navíc
jsou tyto organizace ješte oznacoyá- .
ny za extremistické - namísto toho,
aby se využila aktivita techto mladých lidí. Jejich názory jsou radikální, ale takové mládí vetšinou bývá.
Když se díváte na/novou generaci ekologu a porovnáte ji s vaší,
co vás napadá?
Za nás ekologické myšlenky teprve
zacínaly. I my jsme meli na univerzite diskusní kroužky, ale nejduležitejší byl pro nás stín sovetské diktatury a na to jsme po svém reagovali.
V dnešní mladé generaci existuje široká názorová škála, cást zajímají
celospolecenské problémy a jsou
schopni videt veci z více úhlu. Jiní
se priklánejí spíše k radikálnejším
rešením a jsou s touto spolecností
nespokojeni.
Na to koneckoncu mají právo,
vždyt je mnoho vecí, které zatím nedokázala vyrešit. Je celkem pochopitelné, že si nekdy neuvedomují urcité souvislosti nebo prejímají ze Západu postoje, které u nás nepusobí
nejlépe. Napríklad odpor k Evropské unii. Západní ekologové ji vidí
skrz prsty, protože se snaží primet
tamní vlády, aby delaly více. Pro nás
bude ale znamenat velký pokrok,
když prijmeme ekologické normy
Evropské unie, všechno to, co je tam
samozrejmostí. Takže tady bych treba mel jiný názor.
Na druhé strane napr. ke Spolecnosti pro trvale udržitelný život se
volne prirazuje studentský klub, kde
mladí lidé velmi zapálene diskutují
nejen o životním prostredí, ale
o problémech na této planete vubec.
To mi velmi pripomíná naše studentské debaty. Anejen to, oni organizují
"international workcamps", taková
mezinárodní setkávání v krajine,
kdy se snaží napomáhat pri údržbe
jejich historických prvku, zachovat
to, co se vytvorilo za staletí. Navíc se
do toho snaží vtáhnout místní lidi,
což není jednoduché. Pozvou treba
starostu urcité obce, její obyvatele,
lidi z okresu a za úcasti zahranicních
studentu diskutují o tom, co by se
dalo v daném míste spolecne zlepšit.
To je možná ta správná cesta.
Rozhovor pripravil
Victor G6mez
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jistote tkví koren težkomyslnosti politiku a novináru, kolísajících mezi sebekritikou, hranicící s masochismem, a tvrdošíjnou nevraživostí.

Angelo Bolaffi, italský polito log

Každé
posunutí
znamená
s nejvetší
pravdepodobností
dd'initivne
se vzdát
projektu
menové
unie, nebot i po

Ažnecovali
príliš casto
dávajínacionalismu.
[politici] prednost
tomu,casto
aby podrozplameny
Až príliš

dvou nebo trech letech by mnoho clenských státu Evropské
unie splnovalo všechna maastrichtská kritéria. Tím by
Evropa upadla do nejhorší integracní krize od Schumanova plánu z roku 1950.

léhají pokušení svádet na Evropu vinu za nepopulární
národní rozhodnutí ... Riskují, že [Evropská unie] bude
u našich národu vzbuzovat spíše strach než nadeji. To je
nebezpecná hra. Evropská integrace není nezvratná. Nacionalismus je nicivejší a Evropská unie krehcí, než mnozí
lidé verí."

Bývalý spolkový kanclér HelInut Schmidt

Stará
verí, ríká:
že rešením
státnínebo
výdaje
regulace.
Nová levice
pravice
plav jsou
na trhu,
se apotop.
My

Gijs de Vries, predseda liberálního klubu
v Evropském parlamentu

ríkáme: stát má svou úlohu, ta se však zmenila. Musí
umožnit lidem vzdelání a technické know-how, které potrebují k tomu, aby na nových trzích rozvinuli svuj talent
a podnikatelského ducha.

Dnes
opatrných
odhadustátním
žijí v Nemecku
približne
dva podle
miliony
lidí s dvojím
obcanstvím.
Deti
z mezinárodních manželství mohou napr. získat obcanství obou rodicu a prarodicu ... Emocionální vazba na
vlast svých rodicu a prarodicu urcite nevede ke konfliktu
loajalit. Loajalita vždy do znacné míry závisí na tom, jak
vetšinová spolecnost zachází se svými pristehovalci, a
sotva na tom, zda nový obcan má v kapse jeden ci dva
pasy.

Nový britský premiér Tony Blair

Nikoli
casucestu,
v Evrope,
nýbrž sociální
opozice. demokracie
Není to vize,vítezí
kterátoho
si razí
nýbrž
protest ... Evropa, která se vcera ješte zdála být pravicová
a dnes vypadá levicová, se muže už zítra zase otocit
napravo. A pravdepodobne by to obcané sotva postrehli,
protože nálepky levice a pravice dnes už mnoho nevypovídají.
. J. Buchsteiner, Die Zeit, 15. 6.

-

prof. H. Keskin, spolkový predseda
turecké obce v Nemecku

C

elosvelove
jsme vzbudili
ohromné
ocekávání,
se
krok
za krokem
mení v ciny.
Budou-li
však, jakkteré
se dá
cekat, velké nadeje na zvýšení blahobytu zklamány, prijdou na radu resentimentya vztek. Nevíme, kterjm politickým silám pak nahromadenéjrustrace
poslouží.

Itálie
casu prožívávyloucení
kolektivní
psychodrama:
bel
paese toho
trpí syndromem
... Octnout
se "za dver-

mi" budoucí Evropy: to je tísnivá predstava neodvratného
zániku, být bez záchrany odnášen do Stredomorí ... V ne-

Ad: Konec bílé Ameriky
(NP t/97)
Jak je to s riffirmative action
Jakub Camrda píše, že kalifornští odpurci
affirmative action "pomerne tesne" zvítezili v referendu. Zvítezili netesne 55:45,
což je na americké pomery zdrcující porážka ajfirmative action, zvlášte když vezmeme v úvahu, jakou kanonádu spustila
vetšina médií ve prospech zachování rasových preferencí. V zemi ted panuje taková nálada, že nekteré pruzkumy nyní
vykazují odmítnutí ajfirmative action pomerem dve ku jedné.
Autor clánku dále tvrdí, že "snad s výjimkou
nekterých
asijských
skupin"
všechny menšiny preferencní
systém
podporují. Zcela urcite to není prípad Cínanu, Japoncu, Korejcu, Filipíncu a Indu.
Na mnohé z nich dopadl numerus clau, sus, jejich prijetí na univerzity je omezováno bez ohledu na jejich kvalifikaci. Nejenom to - mnozí Asiaté už nejsou poklá-

prof. Karl Acham, rakouský sociolog
(Zaznamenal

dáni za menšiny. Na univerzite v Binghamptonu, kde pusobím, máme vynikajícího doktoranda z Cíny. Když mi telefonoval kolega z Texasu, že se jim uvolnilo
místo pro minoritního kandidáta, okamžite jsme ho doporucili. Lec bohužel,
náš kandidát nebyl shledán minorjtním.
Tak zvaná "Kladná akce" uplatnovaná už
po dve generace má tuze negativní dopad
jak na vztah mezi rasami, tak na sebevedomí cernochu, a jsou to práve moudré
hlasy z jejich rad (napr. Thomas Sowell,
Shelby Steele, Kenneth B. Clark, Glenn C.
Loury), které na to prozatím marne upozornují.
Autor clánku si stežuje, že se "žádný
melting pot nekoná", že mnozí imigranti
neumejí ani po letech anglicky a jejich
deti chodí do etnicky cistých škol, kam je
svážejí autobusy. Má to nejak popletené.
Etnické, resp. rasové enklávy vždy existovalya existují, a je to naprosto normální. Pristehovalec ztracený v novém neznámém prostredí hledá záchytný bod a
kde jinde ho muže najít, než u lidí stejné
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Bedrich Loewenstein)

['eci a stejné životní zkušenosti? Presto
podle nedávného
pruzkumu
National
Opinion Research Center pet z šesti cernochu uvedlo, že mají belošské sousedy.
Pozadu zustávají pristehovalci z Latinské
Ameriky a jejich nedostatek zájmu ci
schopnosti naucit se anglicky se též odráží v jejich nízkém životním standardu.
Autobusy nesvážejí deti do etnicky cistých škol, je tomu presne naopak. Federální soudci už léta nahzujíjorced busing,
aby docházelo k rasovému promíchávání.
Za víc než tricet let univerzitního vyucování jsem potkal spoustu mladých lidí,
jejichž rodice se tady nenarodili. Pravidelne se ptám na jejich znalosti puvodní materštinya v naprosté vetšine prípadu jsou'
odpovedi tristne záporné. Jestliže se žádný melting pot nekoná, jak si pak vysvetlit
velkou prevahu mezietnických a mezirasových snatku?

OTA ULC,BINGHAMPTON,NEWYORK,

U.S.A.
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Milí priatelia,
ked vo mne skrslo pokušenie napisat "dopis primo z Topoléian ", odmietol som v prvej chvili samozrejmé nutkanie zamudrovat na éeskoslovenskú tému. Ale vzápiiU som
si povedal.· Kde je trocha nostalgie (ktorá nikoho nezabije) viiéšmi namieste než v tejto lokálpalriotskej rubrike?
Som a zostanem éechoslovák s rakúsko-uhorskými
predkami, Morý už do konca života bude pomeriavat
svoje okolie touto jundamentálnou skúsenostou. éUam
Mosty a z týždna na týžden viiéšmi pocitujem, ako ubúda
skutoéného obsahu zo slov, ako sa do nich vkráda deklareUvne mentorstvo, zle utajované rozpaky, zaznieva jalošný t6n vo vetách ludi, ktori sa ostýchajú olvorene
povedat, éo si o "špecijikách" éeskoslovenskej situácie
myslia a ako ju žijú.
Tým chcem povedat, že sa ées/wslovenskost individualizuje a ja som rád, že Topléany na rieke Nitre a Choline,
pod 829 metrov vysokým Tribéom, rovnako vzdialené od
Nitry a Pieštan ležia v dosahu moravských FM vysielaéov
a že m6žem vstávat aj s vUavskými rannými partitúrami,
poéúvat J HarUa éUajúcehoJeruzalémsku bibliu a sledovat Maryškove sibirske putovania.
Tento rozmer života v Topoléanoch je pre mna velmi
d6ležitý. Som totiž prišelec, Záhorák, ktorý sa v meste
pyšnom na svojepivo Topvar ocitol už v pokroéilom veku.
Obiúbil som si Topoléany rozumom. Zaéal som ich spoznávat na sklonku komunistického režimu. V jeho uliciach, na múroch, v krémách, ale aj vo vzduchu sa tu
Slretávali dva smery: katolícky a bolševický. V Topoléanoch doteraz niet evanjelíckeho kostola, ktorý majú vo
všetkých slovenských tridsatlisicových mestách, a tak sa
protestanti dnes stretávajú na bohoslužbách v požiéanej
barokovej katolíckej kaplnke.
Reálnosocialistických hesiel bolo v Topoléanoch viac
než v Znojme a Breclavi dohromady. Sklon ku krajnostiam je zak6dovaný v atmoifére mesta, o klOrom sa prvý
raz zmienujú listiny z éias Bély lV., neúnavného organizátora uhorského štátu. Stalo sa, že práve na Topléianskom hrade, ktorý bol súéastou retazca gotických strážnych hradov, detronizovala a uviiznila v r. 1401 éast
uhorskej šlachty tigmunda Luxemburského. Iná éast ho
však oslobodila a tigmund kraloval dalej. Je namieste
pripomenút aj Ladislava z Ludanic - obce 5 km od
Topoléian - Morý bol p6vodne nepriatelom husitov, ale
napokon vytvoril zo svojho sidla husitské stredisko.
Skutoéni, rodeni Topoléianci sú vitúzi, huncúti, éi zrozumitelnejšie - neslovensky -jurianli. S gustom si.nechajú
hovorit žochári, éo je prezývka nevedno celkom presne
z akého éasu a spája sa s námedzným nosenim žochov
vlny. Topoléany boli toUž na prelome 18. a 19. storoéia
vyhláseným trhovým mestom a práve tu sa stanovovala
cena ovéej vlny pro celé Horné Uhorsko. Trhy sa konali
tam, kde dnes na námesli MR. Štqánika stoji neskorobarokový kostol a kde vám poéas petropavlovského jarmoku predajú éinske T-shins, malajské walkmany, Wrigleyove žuvaéky a vina r6znej kvality. Topoléany sú hranicou
vinorodej éasti Slovenska. Na severovýchod zaéina kraj
dobrých i mizerných páleniek, vstupujete na Horniaky.
Topoléany sú židovské mesto, vravia niektori. tidia sa
tu usadzovali od polovice 17. storoéia. Štatistika Ústredne
židov uverejnená v septembri 1942 hovorí o 2 448 vyhnaných Topoléancoch, o troch štvrtinách miestnych židov.
Zvyšnú štvrtinu vyviezli a pozabtjali jednotky SS za asistencie gardistov presne o dva roky. Každý štvrtý Topoléanec v tých rokoch zahynul napriek tomu, že prechod
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Topofcany
vojnového frontu v meste takmer nezaznamenali. Nad
mestom sa vznášajú duše zneuctených a zavraždených,
ale aj tabuizovaná vina a zahanbenie. Doteraz nikto
hodnoverne nevysvellil, preéo na sklonku vojny vyhorela
velká "nová" topoléianska synag6ga. V tomto zmysle sú
Topoléany židovské ako desiatky dalších sJovenských
miest.
Lokálpatriot-pozorovatel rýchlo zisli, že Topoléany sú
do seba zahladené mesto, akoby zas/wéené tým, že všetko,
éím sa chce popýšit, je za jeho hranicou. Topoléiansky
hrad, kaštiel zo 17.storoéia, ktorý je dvojéatom kynžvartského zámku, i za socializmu taká populárna rekreaéná
oblast Duchonka sú v chotároch susedných obci. éitatelovi možno chýbajú láskavé vyznania, závan sentimentality. Možno si pomyslí, že o vlastnom meste sa píše patetickejšie.Ano, mám rád mesto, v ktorom žijem. Po komunistickom glajchšaltovani sa do neho vracia šarm jednotlivosti. Zatial cez neukojený konzum výpredaja eur6pskych bazárov, ale tuším smerovanie, ktoré ma blaží.
Vladimír Štqanovié
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Vlq;
Ohlednutí Zl! pražským Festivalem spisovatelu
Takrka
již vydýchaný
lidé fascinovaní
spolecnýmsál,
zážitkem,
spjatí vedomím, že pro každého
z nich je podivuhodné spríznení
chvÍle duležitejší než cerstvý vzduch
tam venku. ajednou vnímat verše.
Zastavitse a setkat se. S myšlenkami
a poc~ty cloveka z druhého konce
sveta, jež dovedou být tak podobné
myšlenkám a pocitum vlastním.
Nebo setkat se s vlastními vetami nekým z druhého konce sveta tak dokonale pochopenými. asIouchat svým
textum v rytmu jiného jazyka.
Bylo možné zaslechnout verš Violy
Fischerové "vrhají se k ní dávné krajiny" jako "long-ago landscapes hurl
themselves to her" z úst profesora
oxfordské univerzity, mladého plachého bohemisty, který poezii Jany
Štroblové a Violy Fischerové studoval pres pul roku, než nekolik básní
vybral a preložil. Jen pro úcel tohoto
festivalu. Tohoto setkání.
Bylomožné naslouchat hlasum portugalských básníku, kterí už svým
exotickým zjevem a jmény jako Manuel, Pedro, Paulo nebo António pusobili v Praze jako soucást jakési konkrétní poezie, a sledovat soubežne jejich verše v ceském vydání, jak je
skvele preložil Josef Hiršal, jeden
z lidí skromne sedících v publiku.
Zážitek z konfrontace. Podobá se
intonace mého prekladu portugalské
melodii plynoucí prímo z autorových
úst? Mohou být moje verše, které tu
roztresene na pódiu predcítám, pro
nekoho zajímavé i v té anglictine?
Zdalipak anglicky hovorící cást publika porozumí mému sdelení?
Bylo možné prohlédnout si výstavu
portrétu Samuela Becketta, jemuž
byl festival zasvecen, anebo vyslechnout o Beckettovi strhující prednášku Johna Caldera, jenž svým vtipem, noblesní samozrejmostí špickové erudice a zaujetím pro obdivovaného autora tolik pripomínal
Maxe Broda. Bylo možné popovídat
si s bájecnými chlapíky, jako je Robert Menasse, Aharon Appelfeld
nebo E. L. Doctorow.
Zkrátka: bylo možné otevrít okno
a podívat se pres plot k sousedum.
Predstavitelé ceské literární obce
však evidentne o žádný výhled

z otevreného okna nestojí. Vždyt co
kdyby je ofouklo?
Z Pen-klubu, který to má v popisu
práce, se prece jen sem tam nekdo
objevil, a dlužno ríct, že pan predseda splnil, co se na nej slušelo. Zato
Obec spisovatelu si na dobu festivalu, o níž se vedelo pres pul roku,
naplánovala
výjezdní
zasedání
v Luhacovicích. Novinári prišli. Ale
ani jeden z nich nebyl z Literárních
novin nebo z Tvaru, od nichž se to
nejvíc ocekávalo. Pozvánka pro ministra kultury zrejme dosud bloudí
mezi ostickým palácem a sirotcincem; dá-li Buh, na adresátove stole
se objeví s príští poštou. Prezident
republiky se vyjádril, že nemá zájem
o setkání s E. L. Doctorowem, spisovatelem nominovaným na obelovu cenu za literaturu. Osobnosti
typu Michaela Jacksona pro nej bývají zajímavejší.
Skoro všichni úcastníci festivalu si
povšimli disproporce mezi zájmem,
jaký festivalu venovala velvyslanectví zúcastnených státu - USA,Velké
Británie, Francie, Izraele, Rakouska,
Polska, Irska, Portugalska, Recka
a Itálie - a zájmem ceské strany.
A kladli si následující otázky:
To nemají zájem o jinou literaturu
než ceskou? Natolik se identifikovali
s disentem, že odmítají svet, jejž toto
téma z naprosto objektivních duvodu už nepritahuje jako drív? Neumejí se domluvit cizími jazyky? Nestojí
o navázání kontaktu, které umožnují vydání jejich del v zahranicí? Jsou
tak pyšní a tak málo pohostinní, že
je jim jedno, když osobnosti prinejmenším tak významné, jako se cítí
být oni sami, váží dlouhou cestu,
aby se s nimi setkaly? Trpí xenofobií? Jsou podezíraví a vadí jim, že
celou akci vymyslel a zorganizoval
americký a ne ceský básník? Ustrnuli snad v casech J. K.Tyla? Nejsou
s to uvedomit si, že odmítat komunikaci a dávat najevo nezájem ci
opovržení "cizáckými vlivy" je
v dobe internetu anachronické až
k trapnosti? Kdoví.
•
MARTA ŽELEZNÁ
Autorka je reditelkou
Centra Franze Katky v Praze.
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Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

Naši ctenári jsou lidé, kterí sleduji dení ve spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesllán
po celém svete. Vycházi cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
1 stra(la
22500 Kc 1/8 strany
4 000 Kc
1/2 sU·ana
12 600 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
12900 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 :> a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 r'ádky)
450 Kc
do 12 slov (2 r'ádky)
250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 0/. prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
dvakrát
10 %
trikrát
15 %
ctyrikrát
20 %
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové cislo vychází vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Pi'itomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 22 075 600, 26 62 16, fax 22 075 605.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Kde dostanete

NOVOU
PRÍTOMNOST
KNIHKUPECTVí

VBRNE

VPRAZE

Knihkupectví Ryšavý, Ceská ulice
Knihkupectví, Kapucinského 11
Ženišek, Kvetinárská 1
Srnilková, Jiráskova la
Typos,F. Cernohorská
Cesta, Rašínova 5
Knihovna právnické literatury, Veverí 70
FFM
Antikvariát, Rašínova 1
Bartákovo knihkupectví, Jungmannova 6
Kniha, Palackého 66
Rovnost, Milady Horákové
Valmont, Hlavní nádraží
Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 7
Victoria, Pekarská ul.
B. ovotný, Ceská ulice

Praha 1 Topicovo knihkupectví, Národní 11
Praha 1 Jan Kanzelsberger, Knihkupectví a
nakladatelství, Václavské nám. 42
Praha 1 Academia, Václavské nám. 38
Praha 1 Knihkupectví Fišer, Kaprova 10
Praha 1 P S, Jungmannova 5
Praha 1 VD konsorcium 495, Na Florenci 3
Praha 1 Knihkupectví Samsa, V jáme 3
Praha 1 Knihkupectví Seidl, Štepánská 26
Praha 1 Mladá fronta, Spálená 55
Praha 1 Nakladatelství Primus, Vezenská 7
Praha 1 U cerné malky boží, Celetná 54
Praha 1 Knihkupectví Dobra Bednárová,
Celetná 52
Praha 1 Trafika Voldánová, Pštrossova 29
Praha 1 Vcelka v.o.s., Truhlárská 53
Praha 1 Trafika, Široká 9
Praha 1 Trafika, Templová 6
Praha 1 Skvrna records, Pw-kynova 4
Praha 2 Knihkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5
Praha 2 Knihkupectví Paseka, lbsenova 3
Praha 2 Knihkupectví Jana Cechová, Italská 19
Praha 2 MATA knihkLLpectvi a velkoobchod,
Opletalova ul.
Praha 2 Knihkupectví Rozmluvy, Vinohradská 28
Praha 5 Videopujcovna, trafika, Lidická 20
Praha 8 Volvox Globátor, Opatovická ul.
Praha 8 Knihkupectví Filip, Thálnova 22

JINDE
Benešov - Knihkupectví Daniela,
Masarykovo nám. 5
Beroun - Knihkupectví U radnice, Husovo nám.
Ceské Budejovice - Knihkupectví Zlatý klas,
LamJova6
Ceské Budejovice - Knihkupectví Omikron,
Nám. Premysla Otakara II 25
Ceské .Budejovice - Gregorius, Lidická 54a
Ceský Krwnlov - Expedice, HO.r)lí15
ChOlUutov - Knihkupectví, Ruská 86
Ji hlava - Knihkupectví Otava, Komenského 55

Kolín - Knihkupectví u Zlaté kosy, Pražská 2
Králuv Dvur - Knihkupectví, Králuv Dvur 58
Liberec - Frycovo knihkupectví, Pražská 14
Most - Knihkupectví, Rozkvet budovatelu
Náchod - Kniha, Palackého 26
Olomouc - Knihkupectví Tycho, Ostružinská 3
Olomouc - Studentcentrum, Križkovského 14
Ostrava - Artfórum, Puchmajerova 8
Písek - Kniha Elim, Janáckova 47
Plzen - AVAuniversitní knihkupectví,
Sedláckova 31
Plzen - Prodejna knih, Keterovská 120
Podebrady - Knihkupectví, TUI'inského 44
Prerov - Knihkupectví u kostela, KratochvfJova 8
Príbram - Knihkupectví, Pražská 128
Trebon - Knihkupectví Garpio, nám. T.G.M. 95
Ústí nad Labem - KnihkupectVÍ niversity J. E.
PLLrkyne,Brnenská 2
Vsetín - Knihkupectví Malina, Dolní nám. 347

LITERÁRNÍ

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

KAVÁRNY

1 Café restaurant Gany's, Národní 20
1 Velryba, Opatovická 24
1 O zavešeného kafe, Malá Strana
1 JazzCafé, Opatovická ul.
2 Medúza, Belgická ul.

BIG BEN BOOKSHOP
Anglické knihy, casopisy a noviny, audio- a videokazety
Více než 7 000 titulu
Nejvetší výber ucebnic anglictiny v Praze
Objednávková služba zdarma
Malá Štupartská 5, Praha 1
tel: 231,8021
fax: 231.9848
email: <bigben@terminal.cz>

ANTÓNIO

FRANCO

ALEXANDRE

Nad básnemi Avrahama Ben Ytzhaka
po sedmerých cestách, jedna luna, jeden jed,
po sedmerých cestách odcházíme,
ve vzdušném tlumoku, ve vetrné lodi,
v modravém hvozdu hned zabloudíme,
na naší pouti, ve strachu, v nemém tajemství,
do sedmerých stran putujem.
den dni popelavé slunce odkazuje
noc další noci si zas naríká
bez jediného slova zítra zemreme.
v den pochodu pak stanem prede dvermi
konecne blízko, jestli srdce zajásá.
den dni zárící slunce prenechává,
noc v další noc zas hvezdy prelévá,
štastni, kdo sejí a kdo víc nesklízejí,
vedí, že jejich srdce volá na poušti,
na jejich rtech jim jen mlcení rozkvétá.
po sedmerých cestách odcházíme
a jednou jedinou jdem zpet.

Ant6nio Franco Alexandre (1944), portugalský básník, žije v Lisabonu.
Preložila Pavla Lidmilová

