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...Spatruji veliký, ale pro naši éru typický paradox v
tom, že ackoli soudobý clovlk tolik ví o [planetár
ních} nebezpecích, nedelá témlr nic pro to, aby jim
celil nebo aby je odvrátil. Je vskutku fascinující, s ja
kým zaujetím dnešní lidé sledují všechny katastrofické
prognózy - vždyt knihy presvldcive prokazující, do
jakých neštestí se rítíme, jsou vesmes bestsellery! - a jak
pramálo k nim ve svém konání prihlížejí. Kolik let se
pritom vetšina varovnýchfaktu ucí ve školách - a jak
nepatrný vliv toto vedlní má na lidské chování! Vždyt
dnes už snad každý školák ví, že zdroje této planety
jsou omezené a že vycerpáváme-li je rychleji, než jak
rychle jsou schopny se obnovit, nemuže to s námi do
padnout dobre. A presto to de'1ámea vubec, zdá se,
nejsme neklidní. Naopak: neustálý rust výroby - a tím
i spotreby - je hlavním znakem úspešnosti státu, a to
nejen tech chudých, u nichž by takový pocit byl na
míste, ale i tech bohatých, které svou ideologií tupe
nekonecného a rozumný smysl postrádajícího rustu si
samy pod sebou podrezávají vetev.

Zdá se mi, že v tuto chvíli už není nejduležitejší zno
vu a znovu upozornovat na všechny hruzy, které nás
mohou v nadcházejícím tisíciletí potkat, nezmení-li
celá naše globální civilizace zásadne svuj smer. Dule
žitejší dnes je podle mne zkoumat, proc lidstvo nedelá
nic pro to, aby tyto hrozby - o nichž už toho tolik ví 
odvrátilo, a proc se nechá unášet jakýmsi svým samo
pohybem, který je jeho vedomím o sobe samém a
svých budoucích možnostech v podstate neovlivnen a
zatím dokonce, zdá se, neovlivnitelný.

Verím a doufám, že se naše konference tohoto téma
tu dotkne. Vždyt predpokladem jakékoli zmeny k lep
šímu je, že nejprve pojmenujeme správne situaci, kte
rou je treba zmenit, a rozebereme její príciny ...

Václav Havel na konferenci Forum 2000
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"Mne vadí jako obcanovi tohoto státu, že vetšina neumí žít s menšinou. Jestli to nedokáže a Romové
odejdou, tak se nakonec ukáže, že nejsme schopni žil ani mezi sebou, protože vždy bude nekdo odlišný."
Tak reagoval mini~tr vnitra Jan Ruml na nedávný exodus romských obyvatel do Kanady, který vyvolala
televize Nova. Její reportáž popisovala osud jedné romské rodiny z Ostravy a vytvorila v romské komunite
falešnou predstavu týkající se imigracních podmínek v zemi javorového listu.

Pres to všechno starostka mestské cásti Ostrava-Mariánské Hory paní Liana Janácková navrhla založit
zvláštní konto pro tyto "problematické obcany", kterí meli dostat príspevek na jednosmernou letenku do
Kanady. Ovšem pouze v prípade, že se vzdají trvalého pobytu v Ostrave. Ackoli se její návrh neujal, získal
mezi ostravskými obcany znacnou popularitu a místní Romové, stežující si na netolerantní ovzduší ve
meste, se na úradech dožadovali patricných formuláru.

Rasismus není jen ceský problém. V každé zemi existují lidé, kterí jsou "jiní", a lidé, kterým to vadí. Ministr Ruml má
pravdu - vždy bude nekdo odlišný. Odlišnost se ale neodvozuje jen od barvy kuže. Podívejme se kolem nás. Nejsou tu jen
tmavi a bíli. Jsou tu komunisti, republikáni, disidenti. Jsou tu mladé rodiny a staré šlechtické rody. Jsou tu bývali pracovníci
StR, lidé, kterí mucili a zabíjeli. Jsou tu katolíci, židé, protestanti, ateisté. Jsou tu cizinci s trvalým pobytem, turisté, Ukrajinci,
Nemci, Slováci a další. Naše geografická poloha nás vždy pred urcovala k životu v mnohonárodní a ruznorodé spolecnosti.
Nedelejme si iluze. Je tu.skoro tolik rozlicných skupin jako v New Yorku.

Domníváme se, že jsme jeden národ hovorící jediným jazykem. Ve skutecnosti se od sebe cím dál vic vzdalujeme. Jsem
tu já, nanejvýš je tu se mnou moje rodina. Stál- ten je nekde jinde. A národ? - na ten se me neptejte. Nadále si hovime v naší
chalupárské mentalite. Zatímco se radujeme ze "schopnosti adaptace", zavíráme okenice.

Když se ale tento zpusob myšleni dostane na nejvyšší úroven, zacíná skutecne nebezpecná hra. Zatímco vládní Rada pro
národnosti piše, že naše vláda nedokázala celit narustajícím projevum rasismu, netolerance a xenofobie, starosta Prahy 4
Zdenek Klausner navrhuje vystehováni problémových Romu z mesta a premiér prohlašuje, že vláda "udelala vše, co je v jejích
silách". Prázdná slova. Jaký je rozdíl mezi Romem, který zpusobil v paneláku stotisícovou škodu, a státním úredníkem, který
se podílel na krádeži státního majetku za milion, když stejne ani jeden z nich nebude potrestán?

Politický a právní systém, který funguje efektivne, merí každému stejne, vynáší rozsudky vcas, je práve tím pilírem, na
kterém musí být postavena naše budoucnost Tolerance zavládne teprve potom, když každý z nás bude vedet, že se z ní muže
sice tešit, ale soucasne, pokud se stane obetí netolerance nebo bude sám netoleratni, justice zareaguje rychle a rozhodne.

aši politictí predstavitelé by meli vytáhnout hlavy z písku a místo organizování sbírek se zasadit o to, aby všichni meli
stejJ;lápráva, aby každý clovek ctil a dodržoval zákony této zeme, a ze všeho nejvice, aby zacal fungovat justicní systém.

abízim našim politikum stejné merítko, které samí použili. Inspirován panem starostou
Klausnerem a paní starostkou Janáckovou, oznamuji také založení konta se zvláštním úcelem. MARTIN JAN STRÁ '5KÝ
V prípade vzdání se trvalého pobytu v Ceské republice obdrží kterýkoliv politik jednosmernou

letenku do zeme svých snu. Neríkám do Kanady, protože tam se uchýlivší Romové by ho nemuseli .../J!rÍ~7·
prívítat s otevrenou nárucí. A aby si politici nemysleli, že se tu jedná o diskriminaci, tak prohlašuji, / ''lJ
že této nabídky mohou využít clenové opravdu každé politické strany.

Príbeh naruby

Obrázek Romu stojících vefronte na
letenky, které jim mají umožnit opus
tit tuto zemi, je kriklavou výpovedí o
stavu obcanského vedomí v Ceské re
publice. Leckomu se muže zdát naiv
ní predstava tech Romu, kterí uprím
ne verili, že mohou v Torontu jedno
duše vystoupit z letadla, ríci, že jsou
v Cechách diskriminováni, a získat
tak okamžite politický azyl. V tom ale
není podstata problému. Na celéveci
je nejvícezarážející, jakým zpusobem
na tento hromadný útek reagovala
vetšinová spolecnost.

Možná, že celou situaci lépe osvetlí
jiný príbeh. Loni na jare sejistý ame
rický profesor indického puvodu roz
hodl predcasne ukoncit svoje pusobec
ní na Vysoké škole bánské v Ostrave,
protože ho na ulici ošklive zmlátili
skinheadi a necítil se na severní Mo-

rave nadále bezpecný. Navíc již pred
tím ho lidé na ulicích mnohokrát slov
ne napadli pro jeho puvod. Vedení
školy vyjádrilo v Mladé fronte Dnes
pro jeho situaci pochopení, avšak po
važovalo za nutné dodat, že cizinci
jsou na projevy rasismu zvlášte citliví,
Jinými slovy, obrátili celý príbeh na
ruby. Najednou už nešlo o obet rasis
tických nálad, ale o precitlivelého clo
veka, který si rasismus proste príliš
bere k srdci. Neboješte srozumitelneji:
zavinil si to - alespon cástecne - sám.

Podobne ted Cešikomentují exodus
Romu. Je to všechno jejich chyba.
Kdyby nekradli v tramvajích, kdyby
"nevybydlovali" svoje byty, kdyby se
proste chovali jako vetšina z nás, ne
meli by žádný problém. A ted chtejí
letet do Kanady, podívejte se,jak jsou
hloupí. Tam je samozrejme taky ne
budou chtít.

Cešise rádi považují za "civilizova
ný" národ nebo alespon civilizovanej-

1

ší než jeho postkomunistictí sousedé.
Mezi základní znaky "civilizované",
obcanské spolecnosti však patrí
schopnost vytvorit dostatecný prostor
pro bezkonfliktní soužití všech lidí,
nejen príslušníku vetšinové kultury.
Prostor, kde se vzájemné problémy
otevrene diskutují a reší. Aékoli má
Ceská republika velký problém s in
tegrací své nejvetší minority, dosud se
jím systematicky zabývala pouze jedi
ná strana - extrémistictí a otevrene
rasistictí republikáni. Nyní, když se
príslušníci této menšiny rozhodli
uprchnout, mají jejich spoluobcané
sklon svalovat veškerou vinu na ne.
Tím ovšem klamou jenom sami sebe.
Pokud není Ceská republika schopna
zabránit úteku velké cásti svépopula
ce,jde o selhání celéspolecnosti.

VrCTOR GÓMEZ
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Vážený paní starostko
Liano Janácková, Jewropean
Váš odvážný návrh, jak v naši malé
zemi vyrešit romskou otázku, me velmi
zaujal. Je tak jednoduchý a pritom
úcinný! Když se našim Romum u nás
neUbl, prispejme jim na letenky do Ka
nady! Nutno rlci, že i když jste svuj
návrh, podle svých vlastnlch slov, mys
lela humánne a dobre, Nobelovu cenu
mlru za nej nejsplš nedostanete. To vlte,
ten Západ! Co oni vedl o demokracii ...
Váš návrh nenl také zcela originálnl:
možná si ješte vzpomenete na jistého
Adolfa Hillera, který nám Cechum
chtel zaplatil cestu až do Patagonie,
nebot nás nechtel prlmo plynovat. Ne
prál si, abychom mu tady kradli a de
lali ostudu.

Když jsem premýšlel, jak mám nejlépe
vysvetlit podstatu Vašeho návrhu (ne
bot se mi zdá, že jste ho ne zcela domy
slela), napadlo me následujlcl. Pred
stavte si naprlklad, panl starostko, že
se nám neUbl VáJ "kratky ostravsky
prizvuk". Proste nám, lidove receno,
leze na nervy. Deláte si svou práci, to
ano, ale ten prlzvuk ... Nejak moc nám
pripomlná ten polský, jako byste ani
nebyla tady od nás ...

A protože nám tak vad(te, chceme
Vám udelal: humanitárnl nabídku.

Vystehujete se! My Vám rádi zaplatl
me letenku nebo Ustek na vlak - to

kdybyste chtela jen do Polska. Že jste
nic neudelala ani Vy, ani vetšina z
tech, kdo také vyslovuji krátce? My
to prece s Vámi mysllme dobre. A
navlc si nejsme jisti. Nemá náhodou
zrovna Ostrava nejvetšl kriminalitu
z celé Ceské republiky?

Nás, obcanu s normálnlm prlzvu
kem, je vlce než vás. Takže byste nám
radeji mela verit! Že se Vám nikam
nechce, že jste tady doma? Možná. Tre
ba si to ale rozmysUte, když Vás pre
staneme obsluhovat v restauraclch a

Vašedeti, pokud nejaké máte, posadlme
ve škole do zadnlch lavic. To aby nám
lim svým krátkým prlzvukem nekazily
ty naše, normálnl ...

Zvažte to. Tvrdl se, že at už se odste
hujete kamkoliv západnlm smerem,
bude se s Vámi zacházet lépe. Co oni
tam védl o krátkém prlzvuku, o iom,
jak nám tady leze na nervy. My tady
budeme všichni konecne mluvil jenom
správným prlzvukem, takže se konecne
všichni domluvlme. Je sice pravdepo
dobné, že nás, kvuli svým predsudkum,

Fedor Gál

Miloš Žiak napsal a v léte 1997v Bratislave vlastním nákla
dem vydal knihu Jewropean. Mluví
se v ní o té cásti slovenské židovské
komunity, která se po hruzách holo
caustu upnula k budování komunis
mu v nadeji, že prispívá k odstranení
antisemitismu a rasové nenávisti a
k budování spolecnosti rovných
mezi rovnými.

Nekterým z techto budovatelu šlo
soucasne i o dobré bydlo ci alespon
o prežití bez spolecenských a poli
tických kolizí. Hlavní postava Žiako
vy knihy - "strýko Oskar" - zteles
nuje prímo modelový príbeh tako
vého cloveka. Život mu nadelí pra
covní tábor a "konecné rešení židov
ské otázky" ho mine jen o vlásek. Po
válce absolvuje všechno, co postna
cistická strední Evropa nabízela 
heroické vzepetí pod praporem ko
munismu, vystrízlivení, pragmatic
ké profilování na príslušnosti ke
strane, vyloucení z jejích rad, upa
dek komunistických režimu a jejich
definitivní kolaps, nástup nových
pomeru a vyrovnávání se s nimi.

Knihu jsem si precetl se zájmem.
Vadilo mi sice, že autor vynal clove
ka-Žida ze stredu ostatních lidí, pro
tože ve skutecnosti šlo o príbeh cásti
naší populace bez ohledu na víru,
národnost, majetkové pomery,
vzdelání... Téma však nesporne je
hodno diskuse. Ostatne, ze života
vlastní rodiny (muj "strýko Oskar"
vstupoval do komunistické strany
v mladickém zápalu v casech ná
rodnesocialistického besnení a po
válce - až do svého zatcení v pade
sátých letech - sloužil v tajné policii
jako vysoký dustojník) i ze svedectví
tech, kdo prežili holocaust, v kterých
zaznívá motiv pritažlivosti komu
nistické ideologie pro koncentráky
zdecimovanou židovskou komuni
tu, jsem vedel, že Žiak si nevymyslel
téma ze suterénu reálného života.
Zarazilo me však, jak na knihu za
reagovali lidé mne blízcí.

2

Nejprve jsem se dozvedel, že S.Z.
identifikovala strýce Oskara jako
svého otce a na autora, který byl
ješte donedávna jejím prítelem, na
dosmrti zanevrela. S odsudkem
mluvil o Žiakove knize i muj bratr 
též Žiakuv prítel - a nemálo pred
stavitelu slovenské. židovské obce.
O knize se debatovalo predevším
z hlediska jejího žánru. Jde o neco
mezi románem a literaturou faktu a
je otázkou, zda má autor právo fabu
lovat príbeh s využitím biografií
známých lidí - strýc Oskar byl totož
ný s J.S., charismatickou postavou
slovenského literárního života 
zpusobem, který jejich životy zbavu
je nekterých duležitých rozmeru a
jiné zase pridává. ejtvrdší odsudek
na Žiakovu adres u zaznel kvuli jeho
'"rasismu" - takto byla interpretová
na jeho snaha vyclenit ze stredu slo
venských obcanu kolaborujících
s komunistickým režimem Židy a
z nich výhradne "zlé" Židy, jakými
se mu jevili tzv. asimilanti. Nekoli
krát totiž zaznelo: "Vie Boh, kto mu
to zaplatil."

Doopravdy ústrední je zrejme tato
otázka: cím to, že komunistická uto
pie byla natolik pritažlivá práve pro
lidi, kterí byli nejvíce zasažení dra
maty našeho veku? Mám na mysli
pronásledované menšiny, lidi chu
dé, intelektuály (jedním z príkladu
postižených skupin jsou i mnozí ži
dovští intelektuálové). Vždyt maso
vý nástup bezohledných kariéristu a
zlocincu prišel až potom, co si tato
utopie vydobyla pozice vládnoucí
ideologie v urcité cásti sveta.

Odpoved mi dnes pripadá vcelku
jednoduchá: bylo to nejspíš touhou
po víre (vizi, nadeji, spravedlivé
spolecnosti, rovnosti a podobne),
v casech, kdy mnozí ztratili nejen
Boha a úctu k náboženství, ale také
trpelivost a pokoru. Nový svá mel
být "vybudován" naráz, pokud mož
no ihned. Pozdeji prišla touha po
moci, osobním prospechu - a strach.
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Ztratit víru v Boha a úctu k nábo
ženství nebylo tak težké. Clovek-Ev
ropan byl konfrontován s masovou
paranoiou monolitních ideologií,
prumyslovým vyvraždováním, vy
mýváním mozku a leccím jiným. Jen
se ptám, zda zkušenost napríklad·
s národním socialismem a komunis
mem vyvolá katarzi. Miloš Žiak 
také muj prítel a cím dál ortodoxnejší
Žid - u mne vyvolává obavu, že ne:
Ironizování ideologické závislosti
generace našich otcu, lineární pre
zentace jejich pohnutých a casto i
promrhaných životu, verejná exhibi
ce ve jménu hledání vlastní identity
a integrity neobjasnují minulost spo
lecnosti, skupin ani jednotlivcu. To
však zdaleka není jen problém textu
Miloše Žiaka. A tak cítím, jak se z ci
rého znechucení pomalu pretvárím
do jakési mutace strýce Oskara post
moderního veku. Ver si cemu chceš,
pracuj nebo lenoš, ·miluj si a nená
vid ... - nenic však pritom prírodu,
neubližuj lidem a když uvidíš neko
ho trpet, podej mu ruku.

V této optice cítím potrebu vrátit se
zpet k príbehum našich otcu a strýcu.
Aktivne participovat na budování a
udržování komunistického režimu
po roce 1945 (pred válkou a behem
ní šlo o neco trochu jiného - excesy
komunismu už sice prosakovaly

mezi ty, kterí chteli vedet a videt,
"velký experiment" se však ješte stá
le nerozbehl naplno) a neubližovat
pritom konkrétním lidem nebylo
možné ani teoreticky. Fakt, že to byli
naši otcové a strýcové, na této zkuše
nosti nemuže nic zmenit. Stejne ~ak
nezmuže nic zmenit fakt, že mnozí
z nich byli vzdelaní, v osobním kon
taktu milí, vtipní a dobráctí. Nic na
tom nezmení dokonce ani to, že je~
nali pod tíhou doby a ve zralém ci
pozdním veku prozreli, mnohé po
chopili a nejednou dokázali i trýzni
ve reflektovat bludnost vlastních ži
votu. Jsou vinni a jsou zodpovedni.

Myslím to velmi vážne ... a mám
pritom pred ocima oba zmínené strý
ce Oskary, které jsem mel a st.ále
mám tak rád.

Nakonec kladu otázku sám sobe: A
jak by ses choval ty, Fedore, na míste
strýce Oskara a jemu podobných?
Opravdu nevím. Noa? Má tó snad být
duvod k cudnému mlcení? Vždyt
bída slovenského (ceského, stredo
evropského ...) intelektuála spocívá
v tom, že paralyzovane cumí. na
vlastní obraz v zrcadle dejin. •

FEDOR GAL (1945)
Sociolog, publicista, nakladatel.
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zpátky do té Evropy asi nevezmou, ale
jen at! Nebyli jsme tam ctyricet let, ne
musime tam preci být ani ted.

S pozdravem
Jirí Pehe

Rasismus

je vec mimorádne ohavná, podlá a ne
bezpecná. Všem tem dobrovolným
sdružeTJim a obcanským iniciativám,
které proti nemu bojuji, patri vel
ké uznáni. Jejich úsilt však bohu
žel dennodenne križi jiná sdruženi
nebo skupiny se zamerenim práve
opacným. Tak v pražských tramvajich,
jen co zacne turistická sez6na, oper.uji
skupinky mladiku a divek tmavé pleti,
co okrádaji hloupé turisty. Domorodci,
kteri jezdi mezi Karlovým náméstlm a
Pražským hradem, jednu takovou sku
pinku duverne znaji - však pred pár
lety pred ni varovaly tramvajové tlam
pace hned v nekolika svetových jazy-·
cich. Ted už nevaruji, ale skupinka se
cini jako driv, dokonce i na téže trase.
Protože to delá z duvodu ciste výchov
ných, domorodcu si vubec nevšimá - a
domorodi policisté i revizori ji tuto
ohleduplnost opláceji: nevšimaji si ji
také. Necháme-li stranou mrzký zisk,
který si taková skupinka nakrade, má
jeji pocináni jediný smysl a úcel: školit
Pražany v rasismu. Od rána do noci,
ve všedni den i v nedeli. Takové uprim
ne minené a s takovým nasazenim ko
nané úsilt se nemuže minout úcinkem.
Máme se na co tešit.

(sok)

Náš clovek v nouzi

Mysltm, že to neni nacionalismus, ný
brž cosi jiného, težko definovatelného:
"Zustali tam naši lidé (mineno Ameri
cané), musime jim neprodlené pomo
ci." Jisté, lze namitnout, že muže jit o
záminku, jak proniknout na urcité po
liticky, vojensky ci ekonomicky zajima
vé teritorium. Prece jen však, ono "mu
sime udelat všechno, co je v našich si
lách, jsou to naši lidé..." A to zni. Je
v tom obsaženo, že ocitnete-li se v ne
snázich, tj. hrozi nebo už vypukla re
voluce, válka, zeme treseni, epidemie,
spolehlivý stát nastoupi.

Reknete, v ceských zemich to prece
taky funguje. Zrovna nedávno, když
zbankrotovala šnura cestovnich kan

celári, angažovalo se ministerstvo za-
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hranicí velmi bystre. Zprostredková
valo, postaralo se, pomohlo. I když, jak
poznamenal premiér Klaus, stát nemu
že prece brát odpovednost za to, že si
nekdo zvolil špatnou cestovku. A sku
tecné, tohle nedelají nikde v civilizova
ných zemích. Zato však stojí za svými
lidmi. Spolehlive a s duverou. Když vel
vyslanec v zemi, kde práve probíhá puc
a vyhlásili stanné právo, potrebuje do
stat o život zápasící vlastní ženu s po
krocilým 'zánetem pobrišnice do ne
mocnice, pošlou bez vyptávání speciál.
Nepredávají si rozhodnutí k podpisu
jako horký brambor, dokud se zoufalý
ambasador nedovtípí a nenabídne, že
let speciálu zaplatí ze svého. Nepoža
dují nadto ješte odfaxování písemného
šlibu, že tak skutecne uciní.

A ješte malickost: na stáži v Pekingu
se sejdou ceský a kanadský vedec. Oba
približne stejne významní. Zatímco
kanadského zve materské velvyslanec
tví na veceri a žive se zajímá o predmet
jeho pusobení, ceský se nedocká anifor
máln,ího telefonu. Když má úraz, je
myšlenka, že by se obracel na naše za
stupitelství, tou poslední. Proc taky?
Od našich institucí radeji dál.

Pekingská historka je už dva tri roky
stará. Možná se pomery zlepšily. Avšak
zemí, z níž žádalo pomoc onen velvys
lanec, byla letošní Albánie.
(lb)

Francouzská
housenka,

jak jsme mohli videt v,,Mikrokosmu",
hledá stín a vodu tak, že se chytí zadeé
ku nejaké jiné, která zrovna leze okolo.
Zrejme doufá, že i ona hledá totéž a na
to správné místo ji dovede: jen se jí
pekné drž a nevymýšlej žádné tretí ces
ty! Však ona už ví, kam leze! Po case se
tak udelá impozantní vlak, a pri troše
štestí dokonce kolecko. Housenky se
pak sice moc daleko nedostanou, zato
mají hrejivý pocit, jak velice se všechny
snaží. Jak tak pozorujeme vývoj do
pravy v pražských ulicích, cosi nám to
pripomíná. Nejenom proto, že se tu
také delají docela impozantní vlaky
aut, která se drží zadecku toho pred
chozího. Horší je, že dopravní pomery
ve meste spolehlive smerují tam, kam
dospely v mnoha evropských a americ
kých mestech a odkud - jak už dnes
všecky radnice na svete vedí - cesta
nevede nikam. Když se totiž pripustí,
aby mestské ulice ovládla individuální

I'

ZAPLAVY

jako

PaVel Šremer

Pro naše predky byly význacnéprírodní jevy a události urcitými
znameními, o jejichž poselství pre
mýšleli. Moderní doba o nich uvažo
vat prestala, nebot prevládlo opti
mistické presvedcení, že "umíme po
rucit vetru, dešti". Heslo se sice u nás
zprofanovalo, zpusob myšlení o
všem nikoli. Doufejme jen, že po
stupne dojde k urcitému obratu.
Mohla by k tomu pomoci reflexe po
vodne, která v cervenci težce postih
la velké cásti povodí Moravy, Odry a
horního Labe.

Príklady tu byly

Zmenu myšlení znacne ztežuje fe
nomén ztráty historické pameti pro
vázený bezmeznou vírou v dokona
lá technická rešení. Jak jinak si lze
vysvetlit výstavbu domu a celých
sídlišt v bezprostrední blízkosti rek
a dokonce i ve sníženinách terénu?
Pritom archeologické vykopávky i
historické údaje dosvedcují, že naši
predci budovali svoje sídla na výše
položených místech, kam záplavy
nedosahovaly. Ne náhodou se letos
voda zastavila pred nekdejším vel
komoravským hradištem v Mikulci
cích.

Argument, že dnešní generace ne
pamatuje velkou vodu, je prav~ivý
vlastne jen z cásti. Když pomineme
televizní prenosy záplav na Rýnu,
v USAci jinde ve svete, které nejsou
prímou zkušeností zažitou na vlast
ní kuži, jsou tady prinejmenším ješ
te dve varování: lonské záplavy na
Bruntálsku, omezené víceméne na
jeden region, a rok 1965, kdy se po
protržení dunajských hrází ocitla
pod vodou vetšina Žitného ostrova.
Je zarážející, že na tehdejší povoden
si ted nikdo v médiích nevzpomnel,
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ac tehdy pomáhalo vojsko i brigád
níci z celého Ceskoslovenska. Na
Slovensku mají od té doby vodohos
podári velké slovo, v ceských ze
mích jsme si tak závažnou zkuše
nost neosvojili.

Pritom vodní zákon dával vodo
hospodárským orgánum znacný
prostor k ochrane inundacních (zá
plavových) území. Ani pred listopa
dem ani po nem však nebyl dosta
tecne durazne uplatnován. Chybelo
povedomí o duležitých funkcích zá
plavových území, které by odolalo
obrovskému tlaku ruzných zájmo
vých skupin.

Nejen vyšší moc

Vzhledem k mohutným srážkám je
jasné, že k letošní povodni dojít mu
selo. Její rozsah a intenzitu však ne
pochybne nepríznive ovlivnil clo
vek, a to hned nekolika zpusoby.

Predevším samotné extrémní deš
te mohou být predzvestí zmen pod
nebí. Clovek uvolnuje svojí cinností
velká množství skleníkových plynu,
zejména oxidu uhlicitého pri spalo
vání fosilních paliv, a tím dochází ke
zmenám v atmosfére, jež následne
vedou ke klimatickým zmenám, ne
kdy zjednodušene oznacovaným
jako globální oteplování. Vedci dis
kutují charakter a rozsah techto
zmen. Pro nás je duležité, že v našich
zemepisných šírkách se zmena kli
matu bude nejspíše projevovat vet
šími výkyvy pocasí - bude velký
mráz i velké horko, prijdou silné
dešte i dlouhá sucha, casteji se vy
skytnou nicivé vichrice. Na tyto
zmeny se musíme pripravit.

V této souvislosti púnekud zaráží
cervnové prohlášení pana premiéra,
že žádné globální oteplování nena-



N o v Á PRíTOMNOST 9/1997

o CEM SE (NE)MLUví

stává a tak zvaný skleníkový efekt
neexistuje. A to presne v dobe, kdy
o techto problémech jednalo zvlášt
ní zasedání OSNza úcasti nejvyšších
predstavitelu clenských státu a zva
žovalo jak, dokdy a na jakou úroven
snížit produkci skleníkových plynu.
Na témže zasedání ovšem místo
predseda ceské vlády Jirí Skalický
verejne podporil snahu zemí Evrop
ské unie snížit emise skleníkových
plynu. Vzápetí prišla voda ...

Výrazem lidské pýchy a neporozu
mení bylo sevrení živé reky do hrází
bez ohledu na charakter toku. Hráze
vybudované príliš blízko toku se ne
vyplatily, zvlášte když byly dimen
zovány pouze na padesátiletou až
stoletou vodu. Lepší situace byla
tam, kde zustalo širší inundacní úze
mí i s lužními lesy. Verme, že odpo
vedné orgány nyní prehodnotí umís
tení i charakter hrází a prizpusobí je
místním prírodním i socioekono
mickým podmínkám.

Dalším duležitým faktorem byly
dlouhodobé lidské zásahy do kraji
ny, které snížily její retencní schop
nost, tedy schopnost zadržovat vodu.
Voda byla z krajiny odvedena na
primováním a kanalizací toku, stej
ne jako neuváženými melioracemi.
Rychlost odtoku se zvýšila též rozo
ráním mezí, likvidací brehových po
rostu, lužních lesu i oslabením les
ních porostu exhalacemi a necitli
vým hospodarením. Ve výctu by
bylo možné dlouze pokracovat, pod
statné však je, že pokud bychom
meli zdravou krajinu, povodnová
vlna by byla rozhodne pomalejší a
plošší, tedy i daleko méne nicivá. Od
zacátku devadesátých let se sice za
caly realizovat nekteré ozdravné
programy, jako je napríklad revita
lizace rícních toku nebo obnova ves
nické krajiny, náprava však postu
puje pomalu. Navíc v posledních le
tech nepatrily tyto programy zrovna
mezi priority.

Nechceme,
nepotrebujeme ...

Krátkozrakost se projevila i pri prí
prave varovného a záchranného
systému pro prípad katastrof a pru
myslóvých havárií. Nový systém,
který by využíval jak prvky záchran
ného systému z dob komunismu, tak
i nové zkušenosti západních zemí,
zacal být pripravován v letech 1991
a 1992, a to na úrovni federace i
republik.

Na federální úrovni práci vedl mi
nistr - predseda Federálního výboru
pro životní prostredí - JosefVavrou
šek, který jako systémový inženýr a
náš prední environmentalista po
chopil duležitost integrace jednotli
vých záchranných složek, které se
podílejí na likvidaci prírodní kata
strofy ci prumyslové havárie. Tehdy·
prevažující mínení však takovou
potrebu neuznávalo, napr. civilní
obrana se považovala za neco nad
bytecného. Pritom snahou odborní
ku bylo vybudovat systém operativ
ní, nikoliv byrokratický. Dríve než
byl pripraven, federace se rozpadla.

Práci velmi komplikovaly ko~pe
tencní tahanice, které se objevily
znovu i po zániku spolecného státu,
nebot tak složitý systém vyžaduje
soucinnost nekolika ministerstev,
jim podrízených úradu, organizací i
specializovaných služeb. Za celé
funkcní období vlády od roku 1992
do roku 1996 se nepodarilo dát to
muto systému právní základ, natož
ho dokoncit. Ažteprve nutná harmo
nizace našich právních norem s Ev
ropskou unií a zmena v osobe minis
tra životního prostredí vedly v letoš
'ním roce k tomu, že se zacal pripra
vovat zákon o prevenci havárií a in
tegrovaný záchranný systém. Minis
terstvo životního prostredí predloži
lo návrh k meziresortním pripomín
kám koncem cervna, nekolik dní
pred záplavami. Netýkal se však prí
rodních katastrof, na což Spolecnost
pro trvale udržitelný život upozor
novala. Na to se nám dostalo odpo
vedi, že prírodní katastrofy budou
v budoucnu rešeny jiným zákonem.

Ješte na pocátku záplav Václav
Klaus zpochybnoval nutnost zave
dení integrovaného záchranného
systému - v dobe, kdy bylo už jasné,
že vázne systém výstrahy, koordina
ce a komunikace mezi jednotlivými
složkami. Nakonec vláda prece jen
návrh projednala v souvislosti se
zkušenostmi z povodne. V brzké
dobe mají být predloženy zákon o
haváriích, zákon o katastrofách, zá
kon o integrovaném záchranném
systému a zastrešující zákon o obec
ném ohrožení. Pachut z toho, co
všechno se muselo stát, aby došlo
k temto rozhodným krokum, však
zustává.

Je cas se poucit

Je více než zrejmé, že zvlášte obetí
na životech by bylo podstatne méne,
kdyby zminovaný systém dobre fun-
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doprava, nastane nevyhnutelne nikdy
nekoncícl cyklus: širší ulice - parkovací
místa - ješte víc aut - ješte širší ulice, a
tak dále. Jako housenky. Av tom hem
žení navíc skomírá verejná doprava.
Jezdí pomalu - používá jí méne lidí 
jezdí ješte hur a dráž - vydelá ješte
méne penez, a tak dále.

Jen pražská radnice to zrejme ješte
neví; v dojemné shode s príslušnými
ministerstvy, policií a tak dále sleduje
ucenlive odstrašující príklad jiných
velkomest - a podporuje individuální
dopravu. Jak by také ne? Radní i po
slanci jezdí svými auty; v parlamentu
si nedávno dokonce nechali (za nemalý
peníz) vybudovat podzemní garáže,
aby poslanci nemuseli chodit tech pa
desát metru od tramvaje pešky. Du
vod? Tramvaje jezdí špatné. Ted budou
jezdit ješte hur. Místo aby autobusy
dostaly vlastní jízdní pruhy, jak se to
dnes delá už i v Americe, brání housen
ky aut tramvajím i tam, kde na kolejích
nemají co delat, kde má tramvaj vlast
ní teleso. Po obou stranách Národní

trídy parkují vesele auta, nekdy i ve
dvou radách. Na zelenou se auta na

cpou do križovatky - a teprve tam zjis
tí, že dál to nejde. Policie si toho príliš
nevšímá a ani vyhláška o silnicním
provozu zrejme ješte nenahlédla, že ve
rejná doprava je vec verejného zájmu.

Ale budme pozitivní, jak si doba
žádá. Televizní divák, unavenývšelija
kými cizáckými kovboji, Batmany a
Schwarzeneggery, by jiste ocenil, kdyby
se konecne na obrazovce objevil skutec
ný hrdina této doby, ceský clovék s oce
lovou paží a železnými nervy. Kdo je
ten clovék, zdalipak ho znáš? Tot prece
pražský tramvaják, jak se s rukou na
zvonku plouží zasekanými ulicemi,
projíždí prískokem a o vlásek kolem
špatne parkujících aut a snaží se za
chránit tu dobrou mestskou dopravu,
kterou nám každý American hlasite
závidí. Ješteji máme -jak dlouho ješte?
(sok)
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každá zkušenost nenahraditelná.
O zmenách v chování úradu však za
tím príliš nesvedcí fakt, že z jednání
vlády o návrzích zminovaných záko
nu se na verejnost dostalo jen velmi
málo informací.

Vzhledem k tomu, že ve svete pri
bývá prírodních a humanitárních
katastrof, prikrocily nekteré státy ci
organizace k vytvárení speciálních,
dobre vycvicených oddílu, které na
sazují do postižených oblastí. Tyto
jednotky mohou pusobit i v rámci
vetšího regionu, jako napr. Karibská
pohotovostní agentura, nebo dokon
ce po celé planete, jak je tomu u Cri
sis Corps Amerických mírových sbo
ru. Verme, že ani u nás nebude zapo
trebí dalších katastrof, abychom
možná rizika konecne prestali pod
cenovat. •

PAVEL ŠREMER (1949)
Prírodovedec a ekolog. V letech 1991-92
pusobil ve funkci námestka p"edsedy
Federálniho výboru pro životní prostredí. Nyní
predseda Spolecnosti pro trvale udržitelný
život (STUŽ).
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goval. A to se v prípade této povodne
rozhodovalo v horizontu hodin až
dnu - clovek si netroufá pomyslet,
jaký prubeh by mela velká prumys
lová havárie, kdy rozhodnutí na
ochranu obyvatelstva pred nebez
pecnými chemickými látkami je pot
reba prijmout behem nekolika mi
nut. Svet se poucil po velkých pru
myslových haváriích v Sevesu a Bhó
pálu, nyní je tedy rada na nás.

Obetavost, hrdinství a operativnost
mnohých našich obcanu zastoupily
prvotní zaváhání státních orgánu.
Velká vlna obcanské solidarity pre
kvapila a ukázala lidské hodnoty v ji
ném svetle. Nyní jde o to, aby težko
pádná státní mašinerie tuto solidari
tu a vuli pomoci nepromarnila a ne
znechutila všechny, kdo se na ní po
díleli.

To však bude vyžadovat nový prí
stup státní správy vuci verejnosti, od
práva na informace až po verejnou
úcast na rozhodování. Verejnost
vcetne její odborné cásti a vcetne ne
vládních organizací musí nyní dostat
príležitost podílet se na príprave
techto duležitých norem, u nichž je

Tretí stadium
konzervatiYDÍ ODS

Po revolucním konzervatismu, který
ODS hlásala, když se drala k moci, pres
konzervatismus apologie moci z doby
nejlepších let její vlády, se nyní, zdá se,
naše nejvetší koalicní strana dobrala
tretího a patrne nejzralejšího stadia
konzervatismu. Její konzervatismus se
stává umením, jak se u moci udržet, i
když kolem hromy a blesky padají.
Pravý konzervativec se pozná podle
toho, že je dokonale zakopán na svém
postu, umne celí všem výhradám a pri
jme rešení, které na veci vubec nic ne
zmení.

Trenice kolem podloudných skutku
kanclére senátu pana Knežínka ukáza
ly toto umení ve velkém stylu. Jak zjis
tila patricná ústavní kontrolní institu
ce,Knežínkuv úrad nekolikráte porušil
zákon. Z hlediska obcanského nelze
v tom nevidet známku toho, že zákony
neplatí pro všechny siejne a je možné je
podle potreby obejít. Varovné by méjo
být, že tuto pobídku k nezákonnosti
dává zrovna senát, který chce být stráž
cem zákonnosti. Pak by meli ovšem se
nátori tuto svou roli vzít vážne a zasa

dil se o to, aby byla z porušení zákona
skutecne vyvozena osobní odpoved
nost. Misto toho jsme slyšeli, že sice.byl,
ale vlastne nebyl porušen zákon, že
není co rešit, nebot se vše již dríve vy
rešilo, a že pan Knežínek nedostane
prémie. Vše tedy zustalo na svém míste,
jak to u správného konzervatismu má
být.

Ješte pusobiveji predvedla ODS své
konzervativní umení v prípade rom
ské otázky. Nejprve si senátor Klausner
revolucne pohrál s lidovými emocemi
a zkusmo pustil do obehu myšlenku, že
by bylo dobré vystehovat nepohodlné
Romy z Prahy nekam stranou, kde by
nevadili. Když se ukázalo, že ODS dbá
na svou státotvornou povést a pro ta
kové revolucní akce není, Klausner
prohlásil, že to úplne tak nemyslel. Ze
když psalo Romech, tak nemyslel na
stehování, a když myslel na stehování,
lak nemyslel na Romy. Apologetu našel
Klausner ve své strane dost a všichni

vynikali podobným umením, jak
Klausnera udržet v sedle.

Když však starostka ODS vyzvala
k tomu, aby obecní úrady prispely Ro
mum na letenky do Kanady, hrozilo
vystehovalecké téma mezinárodní o
studou. ODSjako státotvorná strana se
odhodlala k cinu a výkonná rada vy-
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dala prohlášeni. Toto prohlášeni je
pekným dokladem jejiho zralého kon
zervatismu. ODS se v nem distancuje
od projevu svých clenu, které by se
mohli (sic!) chápat jako rasistické. Se
nátor Klausner a podobni však mohou
zustat klidni. Stále jsou vernými syny
a dcerami ODS. Žádná stranická dut
ka je nestihne. ODS se distancuje od
názoru svých jednotlivcu, od nich sa
mých však nikoli. Tím je vývoj jejiho
konzervatismu patrne završen.
(zoo)

Lapsus obligationis
Okurková sez6na si žádá své, a tak se
druhou srpnovou sobotu sešly na titul
ni strane novin hned tri témata se spo
lecným jmenovatelem: ceským vzta
hem k normám. K senátnimu obcháze

ni zákona a prezidentskému objiždeni
závor pribyl tiskový šotek ministerstva
financt - "bylište" mlsto bydlište na
státnich povodnových obligaclch. A to
v pasáži, jež sdeluje právni závaznost
- "Emisni podminky 17. emise státnich
dluhopisu".

Reditel príslušného odboru MF se
háji casovým presem: "Vydáni emis
nich podminek muselo trvat sedm ho
din vcetne korektur." Ctenár sice nevi,
proc muselo, ovšem ten kvalt pozná i
jinak: v 7. rádku druhého odstavce
chybi cárka za vedlejši vetou, v pátém

rádku ctrnáctého odstavce,.pak je dost
nejasný smysl vloženého "mimo jiné".
Casová tisen rediteli odboru na omlu

vu staci: "Já se tedy na pracovnika,
který korektury delal, musimzlobit, na
druhé strane mu to musim promi
nout." - Normálni obcan sotva. Jiné

velmi duležité texty - napr. diploma
tické demarše - je treba vyhotovit
(ovšemže bez chyb) ve lhute kratši. Os
tatne má naše ministerstvo financi
prakticky pres ulici Ústav pro jazyk
ceský AV: proc si nerekli o pomoc tam?

Úzus, že normy (právni, jazykové,
jakékoli jiné) plati jen za urcitých
okolnosti, jsme vždycky spojovali s mi
nulým režimem. Ale zlozvyk delat veci
jen tak ze tri ctvrtin a zbytek "okecat"
zrejme v sobe máme hloub. Meli by
chom se sami už zatra rychle zacít 
receno s Masarykem - "odrakouš!o
vat".

(jh)
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Mel by

10ny Blair
"

v Cechách šanci?

ceská sociální demokracie
a britská labour party

Jan Culík

Procetl jsem si znovu podrobne politický program ces-'ké sociální demokracie i diskusi "Odkud a kam jd.e
sociální demokracie", která probíhala v poslední dobe na
stránkách dvoumesícníku Listy. Potvrdilo se mi znovu,
že ceské politické spektrum je v dusledku traumatu ko
munismu stále ješte neprirozene vychýleno doprava.

Jsem si vedom toho, co lze v evropském kontextu
oznacit za nerealistické, levicove etatistické ci utopické
postoje. Zdá se mi, že politický program ceských sociál
ních demokratu až na urcité tradicionalistictejší výjim
ky výrazné "levicové hlouposti" neobsahuje. Je znacne
umírnený a centristický a príliš se neodlišuje od pro
gramu "Nových labouristu" Tonyho Blaira. Dokonce se
mi zdá, že byl v nekterých oblastech od nich trochu
neumele opsán.

Pri srovnávání obou programu pomíjím otázku, do
jaké míry mají cešti sociální demokraté sílu a schopnosti
svuj oficiálne zverejnený program realizovat a nakolik
je oslabují populistické výroky šéfa strany Miloše Zema
na, stranické boje mezi prípadnými frakcemi, úsilí pro
sadit železnou disciplínu a ruzné financní nesrovnalosti
ci skandály. Pomlcím i o tom, co v programu ceské
sociální demokracie není, ac se to v postojích jejích
poslancu obcas projevuje - napríklad neduvera vuci
zahranicnímu kapitálu ci záporné postoje k Nemecku.

Dostredivá síla

Britští labouristé volicum prezentovali svuj politický
program s naprostou marketingovou dokonalostí. Po
ucili se z traumatu opakovaných volebních porážek.
Zacátkem osmdesátých let mela jejich strana povest
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nerealistických levicových extremistu, treba pro její po
litiku jednostranného jaderného odzbrojení vuci Sovet
skému svazu. Museli proto dokázat svou naprostou du
veryhodnost, rozumnost a solidnost. Zemanovská faux
pas si proste zakázali.

Kvetnové labouristické vítezství bylo do znacné míry
výsledkem nanejvýš efektivne vedené volební kampa
ne, pri níž bylo využíváno nejmodernejší technologie
podle presného strategického programu. Prvotním cí
lem bylo presvedcit sdelovací prostredky, že se jádro
strany modernizuje, opouští extrémní postoje a posunu
je se do stredu politického spektra. Labouristé se pritom
do nejmenších podrobností inspirovali úspešnou Clin
tonovou kampaní "Nových demokratu" ve Spojených
státech. Zduraznovala se jednoduchost politického
programu: žádné prehnané sliby, jen snížení poctu žáku
ve trídách, snížení nezamestnanosti, reforma zdravot
nictví, omezení zlocinnosti. Techto pár príslibu bylo
prezentováno jako neco velkého.

Týdeník. Respekt napsal v c. 19/1997, že je Blairuv
program založen na umírneném thatcheristickém kon
sensu, obávám se však (a každý si muže precíst labou
ristický predvolební manifest na internetové adrese
http://www.labour.org.ukl), že by Tony Balir se svým
moralistickým, až skoro nábožensky motivovaným me
sianismem v Ceské republice neuspel. Je ješte brzo po
pádu komunismu a Ceši zatím nemíní dodržovat prísná
pravidla tržního hospodárství.

Labouristický volební program je velmi ostre zameren
proti konzervativcum - zároven však zduraznuje, že
labouristé po príchodu k moci nezruší to, co konzerva
tivci zavedli rozumného. Labouristická strana už není
otrokem žádných vycichlých doktrín, pravicových ani
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levicových. Ceská sociální demokracie také ve svém
programu odmítá neživotné doktríny a ideologická sché
mata, má však zrejme na mysli hlavne doktríny pravice.

Malý a velký

V cem se tedy program ceských sociálních demokratu s
programem britských labouristu shoduje a v cem se
odlišuje?

Tony Blair vymýtil z programu i ze slovníku své strany
slovo socialismus. Nenašel jsem ho ani v programu so
ciálních demokratu, s výjimkou zmínky, že strana je
clenem Socialistické internacionály.

Jednotlivé oddíly programu Labour Party i ceské so
ciálne demokratické strany vždy vycházejí z ostré kritiky
jejich pravicových politických oponentu, jimž se vytýká
predevším sklon ke korupci a k podvodum. Labouristic
ké útoky jsou však konkrétnejší a tvrdší než formulace
sociálních demokratu. Blairova kampan za zlepšení ve
rejné morálky a za obnovu duvery volicu ve vládní struk
tury je velmi silná.

CSSDje tradicionalistická v tom, že zduraznuje silneji
než labouristé prímou roli státu pri náprave nedokona
lostí trhu a pri vytvárení rovných pocátecních šancí pro
všechy. Zejména v kapitole o sociálním zabezpecení
pripomínají jejich formulace výroky ceských komunistu
z konce ctyricátých let: "Soudruzi, berte, je z ceho roz
dávat." Jejich politika duchodového zabezpecení je zma
tená a nedomyšlená.

Labouristé jsou vuci roli státu v oblasti sociálního
zabezpecení i ve všech ostatních oblastech podstatne
opatrnejší. Slibují volicum, že udelají vše, co bude v
jejich silách, ale nic nezarucují, urcite nic tak pošetilého,
jako je "právo na práci", o nemž se zminuje program
ceských sociálních demokratu.

Opatrný postoj Blairových labouristu zduraznuje, že
stát není sanatorium a že se lidé o sebe musejí aktivne
postarat. Hezky to vyjádril tento kreslený vtip z britského
tisku: Tony Blair nechává ráno vzkaz své manželce Che
rie: "Mléko k snídani máš v lednicce. Nezarucuj u ovšem,
že ho bude dost." Labouristé chtejí uvolnit potenciál
všech lidí, aby se mohli ve spolecnosti plne realizovat.

ikdo však nedostane nic zadarmo. Mladiství nezamest
naní se budou muset prihlásit na preškolovací programy,
nebo jim bude odeprena podpora v nezamestnanosti.

Ceská i britská levice ovšem verí v nezastupitelnou
regulacní úlohu státu. Labouristé však dávají prednost
neprímé roli státu v podnikání, v kulturní sfére i v infra
strukture - Blairova strana vždy zduraznuje potrebu
"partnerství mezi soukromým a státním sektorem". S
ceskými sociálními demokraty se však shodují (obdobne
jako britští konzervativci) v tom, že zdravotnictví by
melo být i nadále státní. Labouristé však chtejí zjedno
dušit vnitrní zdravotnický trh zatížený množstvím byro
kracie.

Ctižádost i soucit

Ceská sociální demokracie dává volný prostor odborum,
britští labouristé se pojištují pred možným obvinením,
že by odbory mohly tak jako v sedmdesátých letec~
diktovat vláde politiku, a spíše zduraznují právo obcanu
nebýt v odborech. Omezení premrštených odborárských
práv, které prosadíla Margaret Thatcherová, nová vláda
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nezruší. Není príliš jasné, jak budou ceští sociální demo
kraté vytváret nové pracovní príležitosti prostrednictvím
státu. Nová britská vláda naopak nehodlá dotovat žádná
umelá místa. CSSDnadšene prijímá myšlenku evropské
integrace, Maastrichtskou smlouvu i s její sociální kapi
tolou, kterou britští labouristé akceptují jen neochotne a
varují, že se Evropská unie bude muset zreformovat,
posílit své demokratické mechanismy a redukovat dota
ce a státní výdaje.

Britští labouristé se snaží pozvednout nad zastaralé
ideologické principy, morální zápal však zustává. Tony
Blair píše v labouristickém programu vizionársky: "Jsme
široce založené hnutí za pokrok a spravedlnost. Veríme
ve férové jednání uvnitr silných komunit. Odmítám po
litiku závistivosti. Británie potrebuje více úspešných
podnikatelu, ne méne. Chceme vytvorit spolecnost, v níž
jsou si ctižádost a soucit partnery, spolecnost, která si
váží verejné služby i hmotného bohatství. Veríme ve
spolecnost, v níž neprosazujeme jen své individuální
cíle, ale máme mnoho spolecných cílu a spolupracujeme
pri jejich realizaci. Musíme vybudovat prumysl a pra
covní príležitosti pro budoucnost, odstranit rozdelení a
nerovnost, chránit a zlepšit životní prostredí, vytvorit
moderní školství a zdravotnictví, vybudovat komunity,
jejichž clenové budou žít v bezpecí, ve snášenlivosti a
budou se navzájem respektovat. Moje vize je vizí národní
obrody, chceme vytvorit zemi plnou energie, která zná
cíl, za kterým jde. Musí se zrodit Británie schopná pro
sperovat v gobální ekonomice technologických zmen,
s moderním sociálním státem, s politiky, kterí se budou
více zodpovídat obcanum, Británie, která sebejiste za
ujme své místo ve svete."

To všechno je v podstate vyjádreno i v ceském progra
mu, jenže mlhave a neumele. Obe strany kladou velký
duraz na vzdelání. Labouristický volební manifest kon
statuje: "Vzdelání není dobré jen pro jednotlivého obca
na. Pro Británii je to ekonomická nutnost... Kvalita schop
ná konkurence vzniká rozvíjením potenciálu našich
lidí." Program CSSDpraví obdobne: "Bohatství osobností
a kvalifikace obcanu jsou dlouhodobe duležitejší než
prumyslová kapacita nebo úrodnost pudy ... Pri soucas
ném zaostávání za nejvyspelejšími zememi si mužeme
vybrat jen mezi spolecností vzdelání a sociální katastro
fou."

Na rozdíl od svých ceských kolegu však labouristé
predložili volicum velmi konkrétní program, jak britské
školství zlepšit. Jeho soucástí je i dohoda se soukromými
telekomunikacními spolecnostmi, že pripojí všechny
britské školy, knihovny a nemocnice zdarma na Internet.

V ekonomické oblasti labouristé prosazují stabilní hos
podárskou politiku bez zvyšování daní. Zavázali se do
konce, že po dobu dvou let ponechají existující konzer
vativní rozpocty ministerstev. Program se opatrnými for
mulacemi odlišuje od postoju CSSD:"Budeme podporo
vat investice do prumyslu, získávání kvalifikace, do in
frastruktury i do nových technologií. Vláda ale nemuže
vyrešit všechny problémy ekonomického cyklu. Za kon
zervativcu se ukázalo jako falešné presvedcení, že každý
problém lze vyrešit tím, že na nej budeme vydávat vetší
množství penez. Daleko duležitejší než objem prostred
ku je to, na co byly vydány. Naše vláda si bude vypujcovat
jen za úcelem investic, nikoliv k placení bežných výda
ju."

Ceští sociální demokraté sice konstatují: "Nezríkáme.
se možnosti docasného rozpoctového deficitu v souladu
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s Maastrichtskou smlouvou (do trí procent HDP), a to
tak, aby jeho užití bylo prísne úcelové a jeho výše ne
ohrozila budoucí menovou rovnováhu," v "antibalícku"
jsou však méne opatrní.

100 dní

Zacátkem cervna 1997 zverejnili labouristé svuj první,
relativne prísný státní rozpocet. Úspech bezpochyby ne
muže zarucit nikdo. Po osmnácti letech konzervativní
vlády však prijala znacná cást Britu labouristické "prag
matické vizionárství" s ulehcením. Ti, kterí se obávali
doktrinárských metod, rádi pripouštejí, že na ne zatím
nedošlo. Labouristé vedí, že je nemožné vrátit se k pred
thatcherovské rovnosti hmotných statku, a tak se snaží
obycejným obcanum nahradit tuto ztrátu tím, že výrazne
posílí jejich rozhodování v politickém procesu.

Pri príle"žitostihodnocení prvních sto dní labouristické
vlády konstatovala vetšina komentátoru, že u britských
volicu je labouristická vláda stále velmi populání. I kon
zervativní deník Daily Telegraph priznal, že nekterá

rozhodnutí byla velmi správná a konzervativci je meli
ucinit už dávno. List však kritizoval kontroverzní zvý
šení dane z dividend duchodových fondu, údajne nedo
konalou reformu šk,olství a príliš vstrícný prístup blai
rovcu k Evropské unii. Blairova vláda je krome toho prý
príliš autoritárská: z morálního piedestalu káže obca-
num to ci ono. ,

Obrovské Blairovo volebního vítezství se budou jiste
snažit napodobovat mnohé evropské sociálne demokra
tické strany. Zdá se mi, že ceská sociální demokracie
ušla alespon formálne urcitý kus cesty k blairovskému
myšlení, ceská verejnost však na to dosud není pripra
vena. Možná proto, že ceští sociální demokraté dosud
nepusobí takovým dojmem solidnosti jako Tony Blair a
jeho kolegové. Neumejí svoji koncepci jasne sdelit. Krát
kými, konkrétními vetami. •

JAN CULlK (1952)
Vyucuje bohemistice na Glasgow University a vydává na Internetu
deník Britské listy (adresa http://www.pes.euneLcz/index_b.htm).

Sociální demokracie

Na politickém horizontu se rýsujevýmena stráží. Letos v kvetnu
(podle STEMo mesíc dríve) vystrída
la sociální demokracie na vrcholu
žebrícku volebních preferencí Klau
sovu ODS.I pruzkumy dalších reno
movaných agentur (IVVM,Factum) v
následujících mesících shodne po
tvrdily, že nejde o chvilkový zákmit
volicské prízne k CSSD jako loni v
zárí, nýbrž že se jedná o dlouhodo
bejší vývojový trend. Nejspíš coby
reakce na vládní "balícky", prizná
vající hrubé chyby transformace, se
pak v cervnu priblížily volební pre
ference sociální demokracie k ma
gické tricetiprocentní hranici a její
náskok pred ODSvzrostl na výmluv
ných devet procentních bodu.

Vzestup Zemanovy strany potvrzo
valy i další údaje. Reprezentanti
CSSD Petra Buzková, Stanislav
Gross a Miloš Zeman se usadili na
prvé, druhé a ctvrté prícce žebrícku

k moci

popularity politiku. Kvantitativní
nárust volebních preferencí CSSDa
popularity jejich leadru byl prová
zen i zlepšující se kvalitou podpory
Zemanovy strany. Sociologové ze
STEM zjistili, že na 58 procent zesí
lilo "pevné jádro" jejich stoupencu,
obecne mezi nimi pribylo lidí mlad
ších a vzdelanejších a sociální de
mokracie potvrdila roli "univerzál
ního príjemce" sympatizantu, jež
pretahuje ze všech cástí politického
spektra.

Miloš Zeman se netají názorem, že
pocítá príští rok na podzim s pred
casnými volbami do Poslanecké
snemovny. Cervencová záplavová
katastrofa, ac na ni promptne a po
merne energicky reagovala vláda
vcetne dotud nejiste pusobícího Vác
lava Klause, na této Zemanove kal
kulaci asi príliš nezmení.

Možnost, že mužové a ženy z Li
dového domu v dohlednu vstoupí do
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vládních palácu, je tedy znacne
pravdepodobná. Jaká je ale vlastne
dnešní Ceská strana sociálne demo
kratická? Pripravuje se na prevzetí
vládní spoluodpovednosti do té míry
seriózne, aby to pro zemi nebylo prí
liš riskantní?

Málo platná tradice
Naše sociální demokracie sedm
roku po témer padesátiletém preru
šení cinnosti strany zacíná z niceho.
Ac byla založena roku 1878, je na
tom v tomto smyslu podobne jako



Pritom i otazníky nad "personální
politikou" v sociální demokracii

Kdekdo chce být
ministrem

rovnaná. Spokojenost vládne s náro
dohospodárskými a financními ex
pertizami (Jan Klacek, Jan Mládek,
Ivo Svoboda a' další), s analýzami
týkajícími se dopravy (nekdejší ná
mestek ministra dopravy Antonín
Peltrám, takto muž Kvetoslavy Ko
rínkové), obchodu a turistiky (Vlasta
Štepová), školství (sená tor František
Vízek), sociální politiky (poslanec
Vladimír Špidla), zahranicní politi
ky (senátor Jan Kavan) a ekologie
(Miloš Kužvart). Výsledky jiných ko
misí jsou ovšem velmi prumerné
nebo podprumerné (napríklad ko
mise zdravotní, kterou vede psy
chiatr Ivan David).

Okolí Lidového domu uvádí radu
prícin tohoto stavu. Nekterí odborní
ci jsou vytíženi svým obcanským po
voláním (Klacek, Mládek aj.). Vcele
nekterých komisí stojí kontroverzní
typy (makro ekonom profesor Pick)
ci lidé, jejichž tvurcí potenciál je za
zenitem ("osmašedesátníci" jako
profesor Jicínský, šéf právní komi
se). Kvuli chronickému nedostatku
penez komise témer nemohou vy
užívat služeb externistu. Z téhož du
vodu se nekolik komisí (obvykle tri)
delí o spolecného tajemníka (bývá
jím pracovník aparátu Lidového
domu).

Od breznového sjezdu má odborné
komise na starosti místopredseda
CSSD Zdenek Škromach, který je
soucasne poslancem zvoleným na
jižní Morave a navíc ješte odboro
vým funkcionárem. Intenzívne do
hlížet na výkonnost komisí, koordi
novat jejich cinnost - to je oyšem
úkol, který se nedá zvládnout na cás
tecný úvazek.

Zatím spíše zakopanou hrivnou
jsou odborné komise CSSDna regi
onální úrovni. Vzhledem ke kumu
laci významných institucí - vyso
kých škol, klinik, vedeckých praco
višf a podobne - je témer jisté, že
zejména pražská organizace, ale i
Brno ci Ostrava by mohly Lidovému
domu ledacos nabídnout. Pražská
CSSDprý disponuje propracovanou
koncepcí komunální politiky a kva
litními odborníky pro otázky zdra
votnictví. Využití techto zdroju však
dosud bránily nejspíš prestižní du
vody a asi také osobní rivalita.

Trapné extempore
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Sociální demokracie však riskuje
ztrátu duvery ješte dríve, než dosta
ne príležitost prípadne vyhrát volby.
Prímo troufalý pokus ucinila v tomto
smeru s Miroslavem Šloufem, které
ho predsednictvo strany 12. cerven
ce jmenovalo volebním manažerem
CSSD,aby jej 2. srpna z této funkce
opet odvolalo.

Bývalý vysoký svazácký a komu
nistický funkcionár Šlouf, autor ná
padu s volebním autobusem Zemák,
je jiste schopný organizátor. Miloš
Zeman, místopredseda CSSDVladi
slav Schrom a nekterí další clenové
predsedriictva však neprospeli obec-

marí její úsilí stát se duveryhodnou
stranou. Loni v lednu zverejnil Mi
loš Zeman jména takzvaných od
borných mluvcích, považovaných
za "stínové ministry". Jen pár z nich
však figuruje v cele zmínených od
borných komisí. Nekterí vysvetlují
tento rozpor tím, že odborní mluvcí
zastrešují príslušné oblasti politic
ky, jak tomu bývá u regulérních mi
nistru, a není tudíž nic mimorádrié
ho na, tom, jestliže odborné komise
vede nekdo jiný. Proc se ale po vet
šine odborných mluvcích témer
slehla zem? Jak to, že jim sociální
demokracie nedelá takovou rekla
mu, aby vubec meli príležitost vcas
verejnost presvedcit, že budou za
"nekompetentního" Jana Rumla,
Jindricha Vodicku ci Jana Stráského
kvalitnejší náhradou? I

Duvod je prostý: sami odborní
mluvcí nevedí, budou-li temi vyvo
lenými oni, anebo nekdo jiný. Miloš
Zeman prý loni pred volbami rade
lidí, jež si chtel zavázat, nasliboval
kariéry. "Vím asi o padesáti našich
budoucích ministrech a trech stov
kách námestku," sveruje se jistý
clen predsednictva strany. "Na mi
nisterstvo vnitra se pocítá s Jarosla
vem Baštou i Stanislavem Grossem,
na obranu s Petrem Taxem i Antoní
nem Raškou, do Cernínského paláce
s Janem Kavanem nebo s Petrem
Morávkem ..." Podobných kombina
cí lze v kuloárech Lidového domu
zaslechnout tucet. Pokracujícím
premítáním si CSSD znesnadnuje
intenzívní prípravu svých budou
cích ministru a formování týmu je
jich spolupracovníku. Tím riskuje,
že po prípadném prevzetí moci bude
spíš prešlapovat na míste, než aby
vyvedla zemi z krize, jak to slibuje
verejnosti Miloš Zeman.

PRíTOMNOSTN o v Á

Netikají jako hodinky
Presto není sociální demokracie stá
le ješte pripravena na to, aby doká
zala pevne uchopit oteže státní sprá
vy a poradit si s resorty lépe než
jejich soucasní správci.

Hlavní prícina tkví v odborných
komisích strany. Ne že by jich CSSD
mela málo: pri centrále v Lidovém
dome jich (vcetne sekcí) existuje již
bezmála dvacet, pražská organizace
jich má deset a další fungují v regi
onech. Podle zdroju z vedení strany
je v~ak jejich kvalita znacne nevy-

mladická ODS ci ODA, jež ke svým
západoevropským vzorum mají
stejne daleko jako CSSDa Miloš Ze
man k Labour Party a Tonymu Blai
rovi.

Nakolik tradice CSSDmálo váží, je
videt z toho, že strana "lidí práce"
trpí, a to navzdory zretelné "spole
censké objednávce", stále znacným
nedostatkem clenu. Stávajících asi
13 tisíc je preskromné císlo. Dusled
kem byl a ješte je omezený vliv
CSSD v nekterých místech (dlouho
to platilo o Praze). Navíc k opozicní
strane, až donedávna bez reálné
šance na vládnutí, se zrovna nehr
nuli ani špickoví odborníci, ani šted
rí sponzori. Tomu odpovídá i kvalita
programových dokumentu CSSD.
Dlouho byla pro ne príznacná po
všechnost, príliš úzký tematický zá
ber a hlavne nedostatek presvedci
vých, vecných argumentu, vyvažo
vaný ovšem drsným slovníkem.
Chybely "mozky", chybely informa
ce a chybely peníze.

Lonské parlamentní volby prines
ly jistý pokrok. Již pred nimi Lidový
dum posílili Kveta Korínková, Vlasta
Štepová, Zdenek Jicínský, Pavel Ry
chetský, Ivo Svoboda a další osob
nosti puvodem z Obcanského fóra
(OF), disponující znalostmi a zkuše
ností z polistopadové státní exekuti
vy a parlamentu. Prišli ekonomové
Jan Klacek a Jan Mládek i další od
borníci. Nejspíš díky zlepšení vzta
hu s nemeckou SPD (za Zemanova
predchudce profesora Horáka byly
na bodu mrazu) se pro CSSDotevre
ly i zdroje Socialistické internacio
nály. "Strih" lonského volebního
programu Zemanovy strany ("Lid
skost proti sobectví") a hlavne ino
vovaného programu "Alternativa
pro tuto zemi", schváleného v brez
nu 1997XXVIII.sjezdem, myšlenko
vé pochody a praktické návody In
ternacionály zretelne kopíruje.

11
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né duveryhodnosti své strany, mel-li
se o její vítezství v demokratických
volbách postarat práve boss minulé
ho režimu. Z Lidového domu se na
víc proneslo, že Šlouf byl uveden do
funkce volebního manažera podra
zem: stalo se tak mimo ohlášený
program schuze predsednictva za
neprítomnosti místopredsedu CSSD
Petry Buzkové a Zdenka Škromacha
i šéfa poslanecké frakce Stanislava
Grosse, jejichž odmítavé stanovisko
bylo známo. Jako by se tím jen po
tvrzovaly dohady, které se šírily so
ciální demokracií a posléze prosko
cily i do médií: Šloufprý pripravuje
neco jako vnitrostranický puc. Ze
svých predlistopadových prátel a'
kariéristu uvnitr strany dává dohro
mady týmy, jež by mely nejprve
"neutralizovat" lidi jako Buzkovou,
Grosse ci Svobodu, a po vyhraných
volbách obsadit ministerstva a "rea
lizovat vliv CSSD".
Fakticky šlo pouze o dohady, nic

méne i samu sociální demokracii
vydesily do té míry, že povstalo ne
kolik regionálních organizací, nacež
byl Šlouf po tajném hlasování v
predsednictvu rozdílem dvou hlasu
z funkce stažen. Miroslav Šloufvšak
není borec, který by se jen tak vzdal.
Navíc existuje i názor, že hlavním
tercem nebyl on, nýbrž Miloš Ze
man, jemuž zejména nekterí poslan
ci chteli naznacit, že predsedova au
torita má své meze. V CSSD však
zatím neexistují ani jen obrysy frak
cí, jež by pred volbami vestíly vnit
rostranickou rež. Pred volbami by to
ostatne byla pro sociální demokracii
sebevražda.

S kýIn a kam?

Extempore se Šloufem nejspíš rozla
dilo takrecené nerozhodnuté volice
- príznivce sociální demokracie
však težko. Jistý sociálnedemokra
tický funkcionár, známý ve strane
svou umírneností, se sveril s násle
dující zkušeností: "Když prijedu na
venkov, casto tam slyším: Nejaký
Šlouf nás nezajímá. Pro nás je dule
žité, jestli do toho už konecne šláp
nete a vyrídíte Klause. eštvete nás,
už aby to bylo, nebo budeme muset
volit Grebenícka a Sládka." Miloš
Zeman prý podobným tlakum zatím
odolává. Predsednictvo strany více
méne souhlasí s jeho predstavou, že
predcasné volby do snemovny by
mely být príští rok na podzim, aby
se na ne sociální demokracie stacila
náležite pripravit.

Na druhé strane Miloš Zeman 14.
brezna 1997 na sjezdu v Bohumíne
zverejnil a zatím neodvolal následu
jící úmysl: "Máme-li se stát stan
dardní sociálnedemokratickou stra
nou západoevropského typu, musí
me tak, jako tito naši kolegové, ko
munistické volice získat na svou
stranu ... Podobne si vzpomínám, že
jsme již v roce 1992ve volební kam
pani v jižních Cechách oznacovali
volice SPR-RSC jako ,zdivocelé so
ciální demokraty'." Bude-li však
chtít Miloš Zeman urvat komunis
tum a republikánum cást jejich príz
nivcu, težko bude ješte rok oddalo
vat útok na vládní paláce, zvlášte v
situaci, kdyby duveryhodnost Klau
sovy vlády dále poklesla. Stejne tež
kobude ale získávat radikály a ne
ztrácet zároven oporu u vyznavacu
"levého stredu", kterí drží palce Ze
manovým námluvám s Josefem Lu
xem a jeho KDU-CSL.

Vubec se zdá, že otázka s kým a
kdy k moci je pro sociální demokra
oii duležitejší, než kdo a jak s ní
potom bude prakticky nakládat.
Pravda, existuje napríklad témer tri
cetistránkový návrh "Opatrení k
prevenci krize ekonomiky CR",jímž
se 17.dubna zabývalo predsednictvo
CSSD.Predpokládá zavedení dovoz
ní prirážky ve výši až 20 procent,
danová i jiná zvýhodnení exportují
cích podniku, zvýšení státní podpo
ry vede, výzkumu, zemedelství ci
bytové výstavbe a sérii dalších opat-
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rení. Jejich spolecným jmenovate
lem je znacná míra prerozdelování
a státního intervencionismu, odpo
vídající obycejum tech západoev
ropských vlád, v nichž mají vý
znamné zastoupení strany Socia
listické internacionály.

Pocátkem podzimu údajne obdrží
predsednictvo od príslušné odborné
komise výrazne aktualizovanou va
riantu "prevence krize ekonomiky".
Leccos by se dalo vytušit z alterna
tivního návrhu státního rozpoctu na
rok 1998, který míní snemovne
predložit klub CSSD. Jestliže však
pujde jen o velmi hrubý nárys a pár
základních císel, jak naznacují ne
kterí poslanci, nebudeme toho ani
pak vedet o Zemanových plánech o
mnoho více, než dnes.

Že neznáme osobnosti, které by
plány CSSDmely na ministerstvech
uskutecnovat, rovnež na klidu ne
pridá. a druhé strane - kdo znal
takového Jindricha Vodicku ješte
mesíc pred volbami v roce 1992? S
delným týmem po ruce se lze v po
litice stát z "nikoho" rázem "ne
kým". Pravda, polistopadová vstríc
nost verejného mínení vuci držite
lum moci dávno vyvanula. Sociální
demokracie, nastoupí-li do státní
služby, bude mít dost možná k dis
pozici jen lichvárský lokýtek casu
na to, aby se osvedcila. •

PETR OVACEK (1946)
Politický komentátor týdeníku Týden.
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"
Cerní pasažéri
Studi.e o rozvoji automobilismu hovorí nepríjemne jasne

Jan Keller

Pokud nekdo použije dopravní prostredek a za jízdunemá v úmyslu zaplatit, nazveme takového cloveka
bez váhání cerným pasažérem. Prisvojil si urcitou výho
du, aniž by se podílel na krytí výloh s ní spojených. Rádní
lidé takovéto jednání odsuzují a sami jezdí nacerno jen
v nejnutnejších prípadech. Problém je v tom, že to, co
moderní civilizovaná spolecnost odmítá u neukáznených
jednotlivcu, provozuje zcela systematicky a masove na
svých dálnicích, a mnohé vlády cinily až dosud z tohoto
excesu dokonce základ své dopravní politiky. Miliony
cerných pasažéru prohánejících se ve svých automobi
lech považujeme zcela iracionálne za významný indiká
tor prosperity.

Kdo jezdí nacerno

Výše "nezaplaceného jízdného" v soucasné doprave je
enormní a prozíravejší ekonomové vyspelých zemí se ji
snaží vycíslit. Ciní tak pomocí konceptu externích ná
kladu dopravy cili negativních dopravních externalit.
Vznikají, když uživatel dopravy po vzoru cerného pasa
žéra neplatí náklady na svou jízdu. Skodu pak hradí ze
své kapsy nekdo jiný, anebo zustává nezaplacena, což
znamená, že bude spolecnosti predložena k placení ne
kdy v budoucnu. Externality dopravy vystupují v mnoha
podobách: cást jako neuhrazené náklady na údržbu in
frastruktury, cást jako nezaplacená ztráta vzniklá zábo
rem pudy pro potreby parkovišt a dálnic, cást vyplývá
ze škod z dopravních nehod, které nestacil zaplatit viník
ani nebyly kryty pojištením.

egativní externality zahrnují.i ekologické náklady:
nejcasteji znecištený vzduch, otrávené vody ci nadmer
ný hluk. Zvlášt drahé jsou škody pusobené v silnicní
doprave periodickým ucpáváním ulic a dlouhými fron
tami na dálnicích.

Motoristicky vyspelá zeme se pozná podle toho, že
"cerných jízd" v ní prudce pribývá a ztráta z nich se
pohybuje (jako napríklad v zemích Evropské unie) ko
lem ctyr ci peti procent hrubého domácího produktu.
Zeme západní Evropy vycíslily v roce 1994 celkové ex
terní náklady své dopravy (pri vyloucení ztrát vzniklých
kongescí) na 154 miliard ECU (více než pet a pul bilionu
korun). Tolik ciní približná rocní ztráta na všech jejich
silnicích, železnicích, vodních i leteckých cestách, aniž
by ji ridici anebo' cestující uhradili.
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Jak dojít k správným cenám

Zajímavejší než samotná výše sumy je identifikace tech,
kdo vzniklou ztrátu zpusobili. Jak referuje takzvaná
Zelená kniha Evropské komise, z plných 77 % se o ni
pricinili automobilisté se svými osobními vozy. Z 21 %
se na ní podílí kamionová silnicní doprava. Teprve zbylá
dve procenta si rovným dílem rozdelily osobní a náklad
ní železnicní doprava. Výpocty skutecné ceny dopravy
vcetne ztrát jsou ovšem zatíženy mnoha problémy.

Predevším odhady škod jsou z mnoha duvodu jen
velmi približné. Chybejí napríklad informace o vzdále
nejších a zprostredkovanejších dusledcích ruzných typu
poškozování prírody i lidského zdraví, ruzní odborníci
mohou volit odlišné metodické postupy. Navíc je obtížné
uvést ruznorodé škody na spolecného jmenovatele v po
dobe penežních jednotek. To vše relativizule verohod
nost výsledných cástek a dává dostatek prostoru k jejich
zpochybnování, prestože o základních trendech, tedy o
vysoké škodlivosti dopravy silnicní ve srovnání s ostat
ními formami dopravy, velké pochybnosti být nemohou.

I kdybychom ovšem znali presnejší císla o vzniklých
škodách, cerní pasažéri by z našich cest nezmizeli. Vzá
sade by mohla nastat dvojí situace. Pokud by ztráty byly
vzhledem k financním možnostem úcastníku dopravy
príliš vysoké, zustaly by proste i nadále nezaplaceny.
Steží by se našla politická síla, která by mohla nesolvent
ní úcastníky z dopravy vyloucit. I nadále by se jezdilo
na úcet budoucnosti.

Pokud by naopak úcastníci provozu mohli veškeré
škody zaplatit, ocitli bychom se v situaci snad ješte horší.

enapravitelné škody by byly páchány se zduvodnením,
že si je jejich puvodci prece už predplatili. To tvurci
techto studií samozrejme nezamýšlejí, chtejí naopak do
sáhnout toho, aby pravdivé ceny za používání ruzných
dopravních prostredku vedly úcastníky provozu auto
maticky k volbe lacinejších, tedy nejméne škodlivých
zpusobu premístování.

Prosadit takové správné ceny je však otázkou politické
vule a tu spoluurcuje vliv ruzných dopravních lobby v
politickém zákulisí. Zde bude mít zrejme pravdu Heinz
Diirr, podle nehož "za automobilem stojí úcinné lobby
- za železnicí jen spolek fandu".

Nejobludnejší forma dane, kterou odevzdáváme silni
cím, má bezesporu podobu mrtvých a ranených. V silne
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motorizovaném Nemecku je každou hodinu zabit na
cestách jeden clovek a témer každou minutu je jeden
zranen. Dnes je tomu tak, že životy zmarené vinou mo
toristu a vyjádrené v jazyku národohospodárských ztrát
jsou z velké cásti hrazeny všemi danovými poplatníky,
tedy i nemotoristy. Pokud bychom o príslušnou cástku
zvýšili napríklad cenu benzinu, podelili by se o placení
pouze motoristé, ovšem zase nespravedlive. Ten, kdo
jezdí opatrne, by platil za benzin tolik co hazardér. Sa
motní viníci by pritom za své obeti platit nemohli, s
výjimkou tech zdaleka nejbohatších by si na tak velkou
sumu proste nenašetrili. Ti nejbohatší ale mívají zase
nejlepší právníky.

Podobné propocty platí také pro bolest a utrpení rane
ných a zmrzacených obetí provozu. I tady není cílem
snažit se dodatecne proplatit co nejvyšší díl lidského
utrpení prevedeného do meritelného poklesu výkonu
ekonomiky. Cílem je tomuto utrpení v maximální možné
míre zabránit. To by ale znamenalo omezovat prostred
nictvím správnejších cen tu formu dopravy, která pro
dukuje mrtvé, ranené a nadosmrti zmrzacené jako na
bežícím pásu, a investovat o to více do forem bezpecnej
ších. Automobilismus by v tomto prípade nemel v kon
kurenci se železnicí naprosto žádnou šanci.

Nesoumeritelnost plateb se škodami, které by byly
pokutováním "cerných jízd" uhrazeny, je zrejmá i v
prípade dalších forem poškozování prostredí dopravou,
at již se jedná o nadmerný hluk, zdraví škodlivé emise,
emise skleníkových plynu ci o zábor pudy.

Nejen krajina trpí

.Z oficiálních statistik zápádních zemí jednoznacne vy
plývá, že práve oblast dopravy zustala vuci snahám o

šetrný prístup k životnímu prostredí imunní. Zatímco
energetická spotreba prumyslu i domácností ve vyspe
lých zemích behem posledních dvaceti let lehce klesá ci
alespon stagnuje, doprava se chová, jako kdyby nebylo
žádných úsporných opatrení.

Podíl energie, kterou doprava.v moderních spolecnos
tech spotrebovává, rok od roku stoupá. V prubehu 70. a
80. let stoupl v zemích západní Evropy podíl dopravy na
celkové spotrebe energie ze 21 % na 27 % a dále narustá.
Spolu s tím se neustále zvyšuje podíl skleníkových plynu
ze silnic a dálnic. Vinou dopravy jsou tak výrazne zne
hodnocovány výsledky, jichž se v zápase proti skleníko
vému efektu podarilo, za cenu nemalých obetí, dosáh
nout v jiných oblastech.

I tady platí, že cílem nemuže být již napáchanou škodu
proplatit, nýbrž ji do budoucna minimalizovat tím, že
šetrnejší formy dopravy budou cenove zvýhodneny. To,
že zahrnutí externalit do cen dopravy (pokud by se je
podarilo vubec politicky prosadit) by vedlo k presednutí
cásti cestujících z automobilu do vlaku, je pochopitelne
pozitivní. Existuje však riziko, že tento presun by byl
príliš malý, a znamenal by proto jen nepatrrrou úlevu
vzhledem k nevratnosti pusobených škod. Cím bohatší
spolecnost, tím vetší riziko, že si cást uživatelu dopravy
priplatí, aby mohli využívat pohodlnejší a nicivejší formy
transportu.

Opet se vnucuje z hlediska úzce ekonomického pohle
du vcelku nezajímavá otázka: chceme žít v zemi, která
je tak bohatá, že její ridici budou moci zaplatit rekneme
na dani z pohonných hmot stoupající pocty alergií detí a
pokracující poškozování lesu, anebo dáme prednost
zemi, která je natolik rozumná, že neco takového proste
nedovolí?

Jednou z hlavních obetí rozvoje automobilismu je
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nepochybne krajina. Silnicní do
prava je vysoce nárocná na pros
tor. Na silnicích potrebuje ridic
automobilu petkrát až devetkrát
více plochy než uživatel hro
madné dopravy. V krajine vyža
duje silnicní provoz pri stejném
prepravním výkon u-pet- až de
setkrát více prostoru, než kolik
potrebuje železnice. Jediné mi
moúrovnové dálnicní krížení za
bere zhruba tolik plochy, na ja
kou se vešlo celé menší stredo
vek-émestecko ci historické cen
trum velkého mesta typu Salz
burgu.

Krajinu nicí tríštení, silnicemi
a zejména dálnicemi je zeme
rozkrájena na funkcne neplno
hodnotné cáry a pruhy. Zejména
dálnicní stavby spojují sice
vzdálená místa, neprirozene
však rozpojují místa sousedící,
která vždy patrila k sobe. Mizejí
tak souvislá území nepretnutá
dosud žádnou velkou komuni
kací, která jsou podstatná pro ži
vot rostlin i pro migraci zvírat,
ale mají také nezanedbatelný vý
znam napríklad pro vodní režim
krajiny. Existuje více zpusobu,
jak vycíslovat ztráty, které jsou
dusledkem tohoto "rozpojování"
krajiny. Všechny se shodují v
tom, že silnice a predevším dál
nice krajinu poškozují mnohem
více než železnicní trati.

Nekrytý šek

Vycíslování výše negativních ex
ternalit u ruzných druhu dopra
vy však rozhodne není zcela bez
užitku ani v prípade, že chybející
politická vule nedovolí, aby byly
výpocty promítnuty do praxe a ceny narovnány. Podob
né výpocty prinejmenším odhalují iluzi o tržních pome
rech v doprave, a to predevším v doprave silnicní. Rozdíl
mezi soukromými náklady majitelu vozidel a skutecnou
cenou, kterou na jejich jízdu doplácí celá spolecnost,
celá príroda, vypovídá o zcela chybné alokaci zdroju.
Iluze nízkých dopravních nákladu spojených s provo
zem automobilu vede k chybným rozhodnutim jak pri
volbe bydlište, tak pri volbe dopravního prostredku pro
dojíždení do práce, za kulturou ci na dovolenou. Neza
placená suma tak dále narustá, cerná jízda se prodražu
je. Jako by si každý majitel automobilu nechal vystavit
u spolecnosti otevrený úcet, na který každou svou další
jízdou pripisuje další cárky. Nejpikantnejší na celé veci
je, že motoristé o svém zadlužení patrne nic nevedí a
nasedají do svých automobilu bez pocitu jakéhokoliv
provinení.,

Pritom deformují nejen ekonomické prostredí v zemi;
deformují také strukturu dopravy v neprospech dopravy

ekologicky citlivejší, a deformují i samotnou silnicní
dopravu, nebot používají silnice príliš intenzívne. Pouze
ekonomické ztráty z kongescí jsou v zemích Evropské
unie každorocne odhadovány na zhruba dve procenta
hrubého domácího produktu.

Oslava stavby nových silnic a dálnic, jež jsou u nás
prezentovány -jako privilegovaní poslové budoucí pro
sperity, je tedy jen dalším z rady velkých nedorozumení.
Naše zeme není tak bohatá, aby mohla rušit železnici a

_podporovat nejdražší formy dopravy. Donekonecna ne
bude možno zavírat oci pred tvrdými dusledky spanilých
jízd cerných pasažéru. Oslava motorismu, jíž jsme stále
svedky, by se tak mela zmenit spíše ve smutecní cere
m0J.liiza správné ceny v této oblasti. •

JAN KELLER (1955)
Sociolog, publicista, pusobí na Masarykove univerzite v Brne.
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SoucasnéPolsko násjako sousedcím dál víc zajímá. Po létechpfehlížení z ceskéstrany mužeme mluvit o znovuobjevení
Polska. Najednou zjištujeme v národní povaze i ve vefejném živote Poláku mnoho životaschopného, co bychom si
potfebovali v rozumné mífe sami osvojit, abychom konecnepfekonali tradicní ceskéslabiny. Na dr.uhou stranu vidíme
i hluboké pfíkopy uvnitf polské spolecnosti, které nejak souvisí s našimi starostmi, a pfece jsou jiné.

Hluboká propast zdá serozdelovat Polsko katolické a Polsko nepfesnefecenopostkomunistické: hrozí však izolovat
i Polsko liberální. Adam Michnik, hlas z liberálního tábora možná nejsilnejší, riflektuje tento problém v klícovém
okamžiku - když do zeme pfijíždí Jan Pavel lI., aby vykonal pout po své staré vlasti. Ceskému ctenáfi nabízíme ve
zkrácené podobe dva Michnikovy clánky, publikované v jeho listu Gazeta Wyborcza tesnepfed papežovou návštevou
letos v cervnu a tesnepo ní. Prokládáme je pohledem do znacné míry zrcadlovým. Myslitel zcela jiného založení,
pfesto dobrý Michnikuv pfítel, katolický knez Józrj' Tischner vysvetluje a pfesvedcuje, proc Polsko potfebuje vedle
katolické církve také Adama Michnika.
(red)

Adam Michnik .
"" ,

PROC POTREBUJEME CIRKEV?

Jan Pavel II. prijíždí do hluboce rozdelené zeme. Co
rekne na adresu Poláku?

Jan Pavel II.,vždy Polákum ríkal vážné veci. Jak tem
svatým - ci spíše tem, kterí se sami za svaté považují -,
tak tem hríšným, kterí si jsou svých hríchu více méne
vedomi. Jan Pavel II. promlouval jakoby ke každému
z nás osobne, každého z nás privádel k premýšlení o
sobe samých, o svete i o našem míste v nem. Dokázal
vystihnout jádro veci. V dobách nesvobody byl hlasem
polské nezávislosti, suverenity polského ducha, národní
identity a kulturní tradice. Byl také nejduležitejším vel
vyslancem polské veci ve svete.

PromlQuval nejen k nám, ale i za nás. Byl vždy tím,
kdo osvecoval a osvobozoval, sjednocoval a ucil, pripo
mínal a posiloval. Byl vždy tím, kdo miloval.

Nedokážu se vyhnout temto možná patetickým slo
vum, protože nedokážu potlacit v pameti okamžik, kdy
se do sveta rozletela zpráva, že krakovský metropolita,
arcibiskup Karol Wojtyla, byl zvolen papežem.

edá se pritom ríci, že by nám nekdy lichotil. Hovoril
k nám tvrdou a obtížnou recí: pripomínal nám naši
odpovednost za hodnoty, za Polsko, za sebe. Hovoril
však tak, že uvolnoval to nejlepší, co je v nás - jako
moudrý prítel, ne jako necitlivý žalobce.

yní k nám prijíždí znovu. Co nám rekne?
Prijíždí do zeme, která je na mnoho ruzných zpusobu

rozdelena, v níž byla nová ústava prijata nevýraznou vet
šinou hlasu, pri slabé úcasti obcanu. Nová ústava rozhodla
o dvou podstatných vecech: Polsko bude zemí s demokra
tickou, ne antikomunistickou identitou. Polsko bude spíše
laickým státem respektujícím autonomii církve a politiky,
ne státem konfesním. Co rekne Jan Pavel II. této zemi?

Dnes nemódní pojem patriotismu mel v papežove
ucení zvláštní akcent. Znovu jsme se ucili verne milovat
svou vlast, ale bez iluzí. Jan Pavel II. nám casto pripo
mínal "okamžik Westerplatte", v nemž je treba zachovat
vernost veci, za kterou nelze nebojovat - a to i ve chvíli,
kdy tato vec prohrává.
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Všem nám tehdy bylo jasné, o cem papež hovorí. Dnes
tato slova chápeme mnoha odlišnými zpusoby. Vcetne
zpusobu, který je y protikladu se zámery Jana Pavla II.
A také premýšlíme, cemu zachovat vernost. Tomu, co je
hlasem mnohých polských biskupu? Nebo tomu, co je
hlasem vlastního svedomí?

Jan Pavel II. hovorilo svobode: "Tam, kde spolecenské
usporádání ohrožuje a omezuje sféru svobody obcanu,
podléhá život spolecnosti postupnému rozkladu a od
umírá." Vtotalitních nebo autokratických režimech byla
zásada nadrazování síly rozumu dovedena do krajnosti.
Clovek je násilím nucen, aby se podvolil svetovému
názoru, který nevyplývá z jeho vlastního rozumového
úsilí a vlastní svobody. Tuto zásadu je treba obrátit a
uznat nedelitelné právo lidského svedomí, jež muže
zavazovat pouze pravda, at už prirozená nebo zjevená."

Hovoril i o spravedlnosti a milosrdenství: "Je dosta
tecne známo, že ve jménu údajné spravedlnosti - naprí
klad dejinné nebo trídní - byli casto likvidováni druzí
lidé. Bylizabíjeni, zbavováni svobody a byla jim upírána
základní lidská práva. Minulá i soucasná zkušenost uka
zuje, že spravedlnost samotná nestací, že muže dokonce
vést k poprení a znicení sebe samé, je-li z utvárení
lidského života v ruzných jeho dimenzích eliminována
ona hlubší síla, jakou je láska. Vždyt práve sama histo
rická zkušenost umožnila mimo jiné formulovat tvrze
ní: summum ius - summa iniuria. Toto tvrzení nijak
nezlehcuje spravedlnost, nesnižuje význam usporádání,
které z ní vyrustá, pripomíná pouze z jiného hlediska
stejnou potrebu oprít se o ješte hlubší sily ducha, které
rád spravedlnosti podminují."

O odpuštení: " áš lidský svet se muže stávat ,lid
štejším' pouze tehdy, jestliže do vzájemných vztahu,
které utvárejí jeho morální tvár, vneseme moment od
puštení, neodmyslitelný od evangelia. Odpuštení svedcí
o tom, že ve svete je prítomna láska silnejší než hrích.
Odpuštení je také základní podmínkou smírení - nejen
ve vztahu Boha k cloveku, ale také ve vzájemných vzta-
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zich mezi lidmi. Svet, z nejž vyloucíme odpuštení, muže
být pouze svetem studené, bezpodmínecné spravedlnos
ti, jejímž jménem bude každý uplatnovat svá práva
vzhledem k druhému, a ruzné druhy egoismu, které
drímají v cloveku, mohou zmenit život a soužití lidí bud
v systém útisku slabších silnejšími, nebo v arénu neustá
lého boje jednech proti druhým."

O událostech roku 1989: Je to príklad "vítezství vule
k dialogu i evangelního ducha v boji s protivníkem,
který se necítí být vázán morálními principy: z toho
duvodu varováním pro ty, kterí chtejí ve jménu politic
kého realismu vytlacit z politické arény právo a morál
ku. Není pochyb o tom, že boj, který mel za následek
zmeny roku 1989, vyžadoval velkou duchaprítomnost
rozumu, umírnenost, utrpení i obeti".

O fundamentalismu: "Církev v žádném prípade neza
vírá oci pred nebezpecím fanatismu nebo fundamenta
lismu lidí, kterí jménem ideologie považující se za ve
deckou nebo náboženskou se
cítí povoláni vnucovat jiným
vlastní koncepci pravdy a dob
ra."

Jinde Jan Pavel II.napsal: "Cír
kev respektuje oprávnenou au
tonomii demokratického uspo
rádání a nemá duvod dávat
prednost tomu ci onomu institu
cionálnímu ci ústavnímu reše
ní." A prohlásil: "K mnohým in
dividuálním a spolecenským ne
spravedlnostem, které zasáhly
celé regiony nebo národy, došlo
v letech vlády komunismu, ale
již dríve se nashromáždilo mno
ho nenávisti a traumat. Existuje
reálné nebezpecí, že po pádu
diktatury vybuchn9u znovu a
zpusobí vážné problémy a krve
prolití, jestliže bude chybet mo
rální postoj a vedomé úsilí vydá
vat svedectví pravde, jak tomu
bylo v minulých dobách. Musí
me si prát, aby nenávist a násilí
netriumfovaly predevším v srdcích tech, kterí vedou
zápas o spravedlnost, a aby všemi prostupoval duch
pokoje a odpuštení."

Uvedomme si, že podstatu dnešního polského rozde
lení tvorí spor o to, co je vetší hrozbou: zkarikovaný
postoj vernosti, který se u integristu zvrhl v nenávist,
nebo v rovnež zkarikovaný postoj nezávislosti, který se
u nihilistu zvrhl v imoralismus. Nihilismus spocívá v
presvedcení, že všechno je bahno a že pravda, dobro a
svatost neexistují. Tudíž ani neexistuje žádný morální
kánon a jakékoli odlišné mínení v tomto ohledu je bud
dílem naivní hlouposti, nebo iluze a pokrytectví.

Integrismus je presvedcen, že když toneme v bahne
nihilismu, je nutno svet usporádaný podle požadavku
pravdy, dobra a svatosti nastolovat všemi dostupnými
zpusoby, pocítaje v to i zlo, verolomnost a nenávist 
svatý úcel má ospravedlnit zlocinné prostredky. Zdá se,
že odpoved Jana Pavla II. je jasná: nejvetší hrozbou je
nihilismus.

Nechci volit "menší zlo". Kdybych však byl nucen volit,
musím priznat, že v Polsku, naší spolecné vlasti, se více
hrozím nenávistného fundamentalismu. Cynický nihi-
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lismus ohrožuje kvalitu demokracie v Polsku, ale fun
damentalismus samu její podstatu.

Dlouho jsem byl presvedcen; že Jan Pavel II. je tvur
cem nové polské syntézy Polska verného s Polskem
nezávislým. Polska, v nemž nejsou vítezi ani poražení.
Polska spolecného - vlasti všech obcanu Rzeczypospo
litej (Republiky). Dnes jsem pri bilancování své víry,
nadeje a lásky ponekud bezradný. Nevím. Skutecne ne
vím. Jl1stliženekdo muže v prítomnosti polského prima
se oznacit mé nejbližší prátele za "ružové hyeny", muže
-li nás nekdo prirovnávat k vlastizrádným Targovica
num, kterí Polsko prodali cizí mocnosti, muže-li nás
nekdo stavet na roven bolševické záplave z roku 1920,
potom skutecne nevím, co si mám myslet.

Ptám-li se však vlastního svedomí, prikazuje mi ríci:
Svatý otce, dopustili jsme se mnoha hríchu, ale toto není
pravda. Nejsme zrádci ani Targovicané, ani bolševická
záplava. Odpouštíme jim však jejich nedustojnou lež,

protože oni nevedí, co ciní. A v ten
to mimorádný den prosíme: odpusf
nám naše viny, jako i my odpouští
me našim viníkum.

Je možné tento stav "studené ob
canské války" prekonat? Knez Jó
zef Tischner napsal: "Dospívá-li
clovek k nekompromisnosti v tom,
co je dobré, skrývá to urcitý para
dox. Ukazuje se, že pouze díky ne
kompromisnosti v tom, co je dobré,
muže nastat situace harmonického
soužití mezi lidmi, které casto
oznacujeme pojmem ,rozumný
kompromis'. Paradox spocívá v
tom, že by ,rozumný kompromis'
mel vyplynout z ,nekompromis
nosti' a ,nekompromisnost' by
mela být rovnocenná s ,rozumným
kompromisem'. ení v tom však
žádný rozpor! Nekompromisnost v
dobrém je totiž podmínkou, aby
clovek mohl dospet k rozumnému

c kompromisu s druhým clovekem
-= na hodnotové úrovni nižší než ta

nejvyšší. Je treba chtít nekompromisne spravedlnost,
abychom se neutloukli pri rozdelování chleba."

Leszek Kolakowski napsal: "Duch smírlivosti a ochota
ke kompromisu bez zbabelosti a konformismu, schop
nost eliminovat vyhrocené neprátelské postoje, aniž by
chom ustupovali v tom, co považujeme za zásadní, je
umením, jehož se nikomu nedostává bez námahy, jako
prirozeného daru. Na naší schopnosti osvojit si toto
umení závisí v podstate osud demokratického porádku
ve svete."

Polská demokracie potrebuje církev, protože polská
demokracie potrebuje hlas svedomí.

Polská demokracie potrebuje církev, která promlouvá
jazykem evangelia, a ne hlasem krížové výpravy. Cír
kev, která je a zustává znamením odporu, a ne zname
ním násilného vynucování. Církev, která nám vrátí víru,
že je možné premoci zlo dobrem. •

ADAM MICHNIK (1946)
Polský historik a esejista, šéfredaktor liberárnJho denJku
Gazela Wyborcza.
pfeložil Jost;[ Mlejnek
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SetMní polských a éeskoslovenských disidentu na éesko-polské hranici v Krkonoších v zárí 1988.

8tojkí zleva: Piotr Niemczyk., Petr Uhl, Józtj' Pinior, Adam Michnik, Jan Litynski, Mieczyslaw Piotrowski, Jaroslav Sabata, Stanislav Devátý, Zbigniew

Bujak., Anna Sabatová, Václav Malý, Ján éarnogurský; sedkí zleva: Miroslaw Jasinski, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Janas, Václav Havel, Petr

Pospíchal, Jan Urban, Jacek KurolÍ, Danuta Winiarska, Ladislav Lis, Alexandr Vondra

Proc Buh stvoril Michnika?
Józef Tischner

V polštine neexistuje urážka, kterou by Adamu Michnikovi ne
vmetli do tváre, ani pochvala, jíž by
ho neovencili. Rozumejí mu však?
To! otázka. Chceme-li být duslední,
musíme se ptát eschatologicky: proc
Buh stvoril Michnika? Kdyby ho tu
nechtel, Michnik by tu nebyl, ale on
tu je. Prý až príliš.

Morálka a politika

Michnik vystudoval historii, pusobí
jako novinár, ale jeho posláním je
boj za "morálku v politice". Kdyby
tak cinil v rovine abstrakce, nikoho
by nerušil a sklízel by uznání odbor
níku. On však prichází mezi kon
krétní lidi do konkrétních situací;
kritizuje-li ideje, nešetrí jejich za-

stánce. Proto provokuje a dráždí.
Slýcháme, že "nutí premýšlet", cas
teji ale, že "dává zabrat". Zaslouží si
tedy, aby mu taky dali zabrat Však
s ním polemizuj í nej casteji tak, že ho
dopalují. A ne vždy kvuli názorum,
které zastává, ale proto, že vubec
existuje.

Michnikova politická etika není a
nebude systémem. Vytvárí se v duši,
která je vnímavá vuci hodnotám a
miluje historii. Tento historik sledu
je jedinecné události - zejména ve
stredovýchodní Evrope -, aby z nich
vycetl víceméne univerzální hodno
ty a predložil je svedomí. Události
jsou kapky rosy, v nichž se odráží
slunce. Odlesku je mnoho, ale slun
ce je jedno. Historik se ubírá od udá
lostí k jejich smyslu. Moralisté po-
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stupují vetšinou opacne: nejprve
vnímají princip, pak teprve hledají
fakta. Michnik spojuje fakta s hod
notou a hodnotu s clovekem. Proto
se jeho hodnocení dríve ci pozdeji
dotýká lidí.

o jaké hodnoty tu
vlastne jde?
Michnik je bytostným neprítelem to
tality. Zabývá se mocí. Nikoli vše
obecne, nýbrž její patologickou po
dobou. Totalitní moc se zajímala á'

nej, zacal se tedy zajímat o ni, o ko
munismus, fašismus, nacionalismus.
Skritikou totality jde ruku v ruce jeho
prátelstvi k demokracii a demokra
tum, i když nikoli nekritické.
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Na tom by nebylo nic zvláštního,
nebýt pár zdánlivých malickostí. Po
chopíme je, pohlédneme-li na Mich
nika ocima jeho odpurcu. Smysl
Michnikovy existence vystihuje nej
líp kritika na jeho adre~u.

Spory kolem Michnika

Byly casy, kdy se zdálo, že s komu
nismem skoncuje pouze tretí sveto
vá válka a že jedinou opozicí je "ile
gální cinnost". Kým byl pro tuto "ile
gální opozici" Michnik a jemu podo
bní, kterí predstavovali pocátky
"otevrené opozice"? Koncepce "éto
su lidí z ilegality" byla dedictvím ne
mecké okupace. Do jisté doby inspi
rovala úsilí o porážku komunismu.

áhle vystoupila ilegalita z úkrytu.
Bylo to po breznových událostech
roku 1968. .

Vzpomínám na ten šok. Sám pat
rím ke generaci "ilegálu", chodících
v prestrojení. Lidé Michnikova typu
však nekonspirovali, nýbrž ríkali, co
si myslí, a otevrene kritizovali sys
tém. Zacalo období nové etiky. Ne
vím, zda tušili, že útocí nejen na ko
munistický systém, ale i na "étos ile
gality". Asi jim to došlo, jakmile se
jim doneslo, že jsou "úskocnou pro
vokací strany, zamerené proti náro
du".

Za zmenu étosu
se platí
Disidenti jsou podezrelí ze dvou du
vodu. Komunisté je podezírají z "im
periaJisticko-sionistického spiknu
tí". A "disidentský" kus duše skoro
každého Poláka je vnímá jako na
straženou past. V nesnázích je i cír
kev. Kardinál Wyszynski i katolictí
poslanci skupiny Znak ty, kterí vy
stoupili z ilegality, hájí. Michnik se
jim odvdecí knihou Církev - levice
dialog (1917). Sám pochází z komu
nistické rodiny. Co tedy muže chtít
on a jemu podobní? - ptá se "disi
dentská duše". Jen jediné: komunis
mus "lepší" a úcinnejší. "Ažse Mich
nikové dostanou k moci, to nám te
prv zatnou tipec," ríkávalo se.

Sám jsem ponekud podlehl tomuto
názoru. Ješte v roce 1979 onu Mich
nikovu knihu v podstate chválím,
ale snažím se Adama usadit otáz
kou: A jaký je vztah váženého pana
autora k socialistickým idejím? Bylo
to záludné. Co mel Michnik odpove
det? Tehdy ješte žádný rozumný
opozicník neríkal, že je proti socia-

lismu; na- nejvýš proti "socialismu
s nelidskou tvárí".

Další "malickostí" v Michnikove
politícké etice je jeho fascinace kres
tanstvím. Nikoli dogmatem, ale lid
mi, kterí verejne jednají v duchu
krestanských hodnot, a tím mu pred
ocima ovlivnují polské dejiny. Wys
zynski, Wojtyla, Popieluszko. Delají
politiku holýma rukama proti zvuli
státu a - vyhrávají. Je to nesmírná
moc bezmocných, tajemství kres
tanství a zdroj nadeje.

Na jedné strane se Michnik pre s
klérem, na druhé hlasite obdivuje
ciny církve v dejinách. Jedni na zá
klade historie církve víru ztrácejí,
on však v téže historii nalézá hodno
tu víry.

"Demokratická opozice" byla dít
kem osvícenství. Kritízovala komu
nismus, protože zradil osvícenské
ideály - lidská práva, demokracii,
obcanský stát. Krestanství, církev, to
byl pro dítky osvícenství návrat do
predosvícenské doby, ke klerokra
cii, k autoritárství. Dítky mely potíže
s rozlišováním víry náboženské a
komunistické. Michnik si vzal za
úkol vysvetlovat tento rozdíl i to, že
jeho spríznenost s krestanstvím
není zpátecnictvím.

Co na to církev, byl-Ii
za krestanství bit?
Polští katolictí intelektuálové o
Michnikovi mlceli (k jeho myšlen
kám nenašli vztah dodnes). Záhy se
objevily "názory dobre informova
ných". Když se Michnik stal clenem
Výboru na obranu delníku (KOR),
ríkalo se o nem a o jemu podobných,
že jsou proste "trockisty". Móda
trockistu pominula a objevili se
"zednári". Existence KORu v totalit
ním státe, to muže být jedine dílo
zednárské lóže (predtím se ríkalo, že
se zednári zasloužili o svolání kon
cilu). Kdosi pak k "trockistum" a
"zednárum" pridal - "katolickou le
vici". To meli být katolíci kolem Ma
zowieckého; byli prý ke svým pro
následovatelum pripoutáni natolik,
že se od nich nedovedli odtrhnout
ani po jejich pádu. Spolecným jme
novatelem mel být "kryptokomunis
mus": Michnik prý vyhazuje komu
nismus dvermi, aby ho vpustil ok
nem.

Prilitím oleje do ohne bylo téma
odpuštení. Michnik, za výjimecného
stavu veznený, dospel k tomu, že
neprátelum je treba odpustit. Prelo-
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žil ideu evangelia do jazyka kon
krétní politiky. Idea se už nevznáší
nad oblaky, ale dopadá na hlavy
konkrétních lidí, Jaruzelského, Kis
zczaka aj. Reakcí je "pobourení sve
domí", pohoršení. Jak? A co sprave
dlnost? ,Není odpuštení projevem
morálního relativismu? Nekterí za
tloukají hrebík do rakve: "Je to jas
né, copak svuj muže sv/mu ublížit?"

Idea odpuštení píchla do vosíh-o
hnízda. Práve ona je duležitým prv
kem Michnikovy politické morálky.
Nespadla z nebe, ale zrodila se v
konkrétní situaci pro potreby po
stkomunistické spolecnosti. Podí
vejme se na ni dukladneji - pohle
dem odpurcu.

Kdo chce psa bíti ...

Na ideu odpuštení v politice reago
vali jinak "katolictí integristé", jinak
ti, co tvorí cosi na zpusob politické
poezie, a ješte jinak "bývalí komu
nisté".

Idea odpuštení není církvi cizí. V
roce 1966se obrátil polský episkopát
na Nemce slovy: "Odpouštíme a pro
síme o odpuštení!" Zdálo by se, že se
Michnikuv postoj setká s obecným
uznáním. Nic takového. Težko ríci,
proc. Jedno z možných vysvetlení
zní: co má co trockista, zednár atd.
poucovat církev o podstate krestan
ství? Protože nebylo záhodno stát pri
Michnikovi, vznikl pojem "spraved
livého zadostiucinení". Odpouštet?
Ano, ale podmínkou je priznání viny
a verejná lítost.

V souvislosti se sporem o odpušte
ní se v polské církvi projevilo neco,
co predtím nebylo videt - l,klasický
integrismus", který chápe zásadu, že
mimo církev není spásy, po svém.
Hlásá-li teologie, že spásy lze dosáh
nout pouze díky Kristove smrti na
kríži, chápou to integristé tak, že
dobro muže konat pouze aktivní ka
tolík a že mimo církev není nic dob
rého. Integrista trpí kvuli "zlu ve
svete" i kvuli "zlu v církvi", aniž
ztrácí duševní rovnováhu. Potíže
mu nastanou, když se ukáže dobro i
mimo církev. To otrásá jeho duve
rou: k cemu církev, jsou-li dobrí lidé
i mimo ni? V zájmu své víry musí
integrista dokázat, že to je jen zdání
dobra, za nímž vezí dábel.

Takovéto reakce Michnik provo
koval. Približoval se kres~anství, ale
nebyl jeho soucástí. Mel právo být
lepší než tí, co pristupují k oltári? Ne.
Musel být nositelem nejakého zla.
Kauza Michnik však odhalila pro-
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blém: uvnitr církve vzniká neduvera
ke všemu, co mimo církev vyrustá
nad prumer.

Ješte hlubší byl konflikt s "politic
kou poezií". To je stav, kdy etika
prorustá estetikou a morálka se stá
vá "otázkou vkusu". Celý ten socia
lismus, komunismus ci jak to na
zvat, byl prý zkrátka "nevkusný".
Stací se dívat. Bezduché tváre apa
rátníku, prázdná gesta a proslovy. Je
nejvyšší cas setrást to jako smetí.

Pojem vkusu má své dejiny. Zprvu
mel význam morální. Kant mu dal
význam estetický. Dnes zahrnuje
obojí, ale tak, že se morálka odvozu
je od estetiky. Gadamer píše: "Vkus
je urcitým druhem smyslu. Už ne
disponuje apriorním poznáním opí
rajícím se o principy. Objeví-li clo
vek ve veci vkusu neco negativního,

, není schopen to zduvodnit, ale za
kouší to zcela presvedcive. Jistota
vkusu je jistotou vuci tomu, co vkus
postrádá ..." (Pravda a metoda).

"Dobrý vkus" se prenáší do politi
ky a vládne tam v prestrojení etiky.
Deje se tak, ztrácí-li clovek vedomí
etických hodnot. Když lež vystrnadi
la pravdu a dobro bylo smeneno za
cirý pragmatismus, jediné, co se zdá
platit, je hodnota estetická. Nevyža
duje nárocné studium, vycerpávající
kritiku, ekonomické vycíslení, stací
pouhá smyslová citlivost. To ona vy
náší neodvolatelný rozsudek nad ko
munismem, nebot se stala absolut
ním svedomím. - A Michnik, který
mluví o odpuštení, o evangeliu, a
ukazuje se verejne s Jaruzelským,

zranuje "pocit vkusu". Je tedy abso
lutne vinen.

Povýšení vkusu na nejvyššího roz
hodcího má své dusledky. Estetika
totiž dovoluje, aby se clovek na tomto
svete stal "božstvem nejvyššího im
perativu". yní muže obvinovat, ale
sám nemuže být obvinen. Estetické
svedomí je trans cendentální skutec
nost, dokáže vše krome jediného: od
pouštet. Copak umelec muže vzít na
milost to, co pokládá za "kýc"?

Zbývají komunisté. Tento spor se
vede kvuli nim. Co soudí oni o od
puštení? Vnímají je po svém. "Od
pustit" znamená "nabídnout mož
nost ješte jednou uchopit moc". Za
jisté, napáchali mnoho zla, ale ne
chtene. V podstate to mysleli dobre.
Nastal cas "rehabilitace", kdy mo
hou, už bez Stalina, vést národ k
svetlým zítrkum, ke kapitalismu s
lidskou tvárí. A kdo je vinen tím, že
se znovu dostali k moci? Adam
Michnik ...

Konflikt s dedictvím
osvícenství

Co zamýšlel Buh stv.orením Michni
ka? Snad toto: události, jichž se úcast
ní a které do jisté míry sám vytvárí,
prosévá Michnik-historik svou duší,
telem, rozumem, citem, svedomím.
Stále naráží na nejhlubší mravní
problémy. Když proniká do dnešních
sporu o moc (v Polsku, v Cechách, v
Rusku, v bývalé Jugoslávii i v kaž
dém lepším Zapadákove), naráží ne-

jen na politiky, ale i na filozofii, teo
logii, náboženství. Tehdy musí pre
stat být pouhým historikem (hodne
se naucil od Kolakowského). Pak už
nejde o pouhou politiku. O co tedy?

Michnik se úcastní sporu o podsta
tu zla. Jako díte osvícenství i jako
svedek prohry osvícenství, završené
Osvetimí a Kolymou. - Osvícenské
pojetí zla formuloval Leibniz. Ve své
obrane Boha, Stvoritele nejlepšího z
možných svetu, dokazoval, že dílcí
nedokonalosti tohoto sveta nevylu
cují celkové dobro. Moudrý Buh do
pouští jednotlivé zlo, aby dosáhl do
konalosti celku. Osvícenství smiruje
osvícené s malým zlem, aby jim dalo
nadeji na velké dobro. Jeho pojetí se
stává podstatou totality. I ona jde v
šlépejích "Boha osvícencu" a slibuje
velké obecné dobro za cenu malého
partikulárního zla. Nepostupuje
snad demokracie podobne? Cožpak
nesouhlasí s menším zlem, aby se
vyhnula vetšímu?

Adam Michnik v sobe nese tento
paradox. On sám je tímto parado
xem. Ctu-li jeho texty, vrací se mi
"metafyzická" otázka: co je zlo a dob
ro našich casu? Ne,necekám definici,
ale vidím, jak se ze strípku vynoruje
nezvyklá cesta, nepodobná jiným,
která me, katolického kneze a kres
tanského filosofa, nutí se ptát: nachá
zíme se dnes, po dvou tisíciletích na
šich dejin, na konci krestanství, ane
bo na jeho pocátku? Vnucuje mi ji
ten, kdo sám tíhne k pocátkum. •
JOZEFTISCI-lNER (1931)
Polský knez, teolog a filosof.

Adam Michnik

JanPavel II. nemluvil o odpuštení a smírení mezi Poláky, ale v jakémsi smyslu odpouštel nám všem a smi
roval se s námi.

"Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vuci všem mejte na
mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte
se všemi v pokoji. Nechtejte sami odplácet, milovaní, ale
nechte místo pro Boží soud, nebot je psáno: Mne patrí
pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také: Jestliže má tvuj
neprítel hlad, nasyt ho, a má-li žízen, dej mu pít; tím ho
zahanbíš a privedeš k lítosti. Nedej se premoci zlem, ale
premáhej zlo dobrem" (List svatého Pavla Rímanum).

V prubehu všech tech neobycejných dnu pouti Jana
Pavla II. do Polska mi vírila v hlave slova svatého Pavla.
Naslouchali jsme papeži pozorne a trpelive, protože nám
sdeloval pravdy obtížné, nebanální, byt v urcitém smyslu
samozrejmé. Vjeho slovech bylo ukryto vyzvání k dialo-
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PREMÁHEJ ZLO DOBREM

gu. Tento nejvyšší predstavitel církve se k nám obracel
jako partner a prítel, ne jako mentorující kantor. Jeho
slova nebyla obžalobou, ale prosbou a modlitbou. Obcas
nás napomínal, ale nikoho z nás neexkomunikoval.

Tento velký ucitel nás vyzval ke spolecnému premýšleni.
Konstituce 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes

ríká: "Církev zmocnena svým posláním, které jí prika
zuje osvecovat zvestí evangelia celý svet a sjednotit
všechny lidi z kteréhokoliv národa, rasy ci kultury v
jednote Ducha, se stává znamením bratrství, které
umocnuje uprímný dialog a tento dialog upevnuje. To
samo vyžaduje, abychom predevším v církvi samotné
meli na zreteli vzájemnou úctu, vážnost a souhlas, pri
poušteli každou oprávnenou ruznost pohledu, aby byla
o to plodnejší výmena názoru mezi všemi, kdo tvorí
jeden Boží lid, pastýre i verící jako celek. Nebot silnejší
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je mezi verícími to, co je spojuje, než to, co je rozdeluje:
,V nutných vecech necht panuje jednota, v pochybných
svoboda, ale ve všem láska.'"

Jednota. Slova Jana Pavla II. o dramatické minulosti
našeho národa, o totalitních diktaturách, o utrpení církve
a její osvoboditelské úloze jsou slovy jednoty. Zde panuje
shoda a mužeme spolecne církvi podekovat, že pomohla
Polsku pretrvat v težkých dobách útlaku. Myslím, že si
nepríliš casto pripomínáme, že bez církve a bez moudré
strategie polského primase kardinála Stefana WysziÍlské
ho, oné zvláštní smesi morálního svedectví s diplomatic
kou opatrností, by nebyla polská svoboda. eexistovalo
by dnes ono Polsko, které prezident Spojených státu ne
dávno doporucil celému svetu jako vzor.

Papež Jan Pavel II. jednoznacne odsoudil epochu dik
tatury - období lži opírající se o násilí. Jan Pavel II.
vyjádril svuj souhlas s polskou svobodou.

Každá svoboda, dokonce i ta hríšná a zmrzacená, je
lepší než kterákoli diktatura, nezávisle na jejím ideolo
gickém zabarvení. Pouze demokratický stát lidem umož
nuje být obcany. Pouze demokratický stát zpusobuje, že
Poláci jsou natrvalo národem a ne pouhou populací,
pouze demokratický stát chrání naše prirozené právo žít
v souladu s vlastním svedomím.

Jan Pavel II. vyrkl radu horkých slov na adresu libe
rální demokracie (jiná dnes v podstate ani neexistuje). S
veškerou otevreností zkritizoval etický relativismus, kte
rý provází demokratické usporádání.

V jeho kritice je obsažena výzva vydat pocet ze svedo
mí. Jakým zpusobem budovat demokratický stát, v nemž
by zákony byly liberální, ale mravy tvrdé? Jakým zpuso
bem chránit morální hodnoty krestanství v demokratic
kém státe? Tím, že budou písemne zanesena do ústavy?
Tím, že budou zarucena prepisováním zákonu a trestního
kodexu? Nebo má spíše pravdu Leszek Kolakowski, když
píše: "Vyplývají podobné nároky z dogmatických výcho
disek církve a musí je církev nutne vznášet? To není
nezbytne treba. Nemáme žádný duvod tvrdit, že státní
zákony mají používat církev k šírení morálky a že lidé
musí být k torpu, aby byli dobrí a ušlechtilí, prinuceni
karabácem. Neznám rovnež presvedcivé argumenty, kte
ré by podporily názor, že nejlepším zpusobem, jak upev
nit krestanskou morálku, je rozširování poctu špehounu
a donašecu, stále více policistu a více vezení. Jestliže
církev nedokáže prostrednictvím svého ucení a svým
duchovním vlivem omezovat bez užití násilí hríchy 
mám na mysli hríchy, které vubec není nutné trestat ze
strachu pred rozpadem spolecnosti, chaosem a zákonem
džungle - a je-li tudíž její poslání bud málo úcinné, nebo
úcinné ne tak, jak by si prála, potom musí spíše obvinovat
samu sebe, než se dovolávat svetského ramene."

Dnes neohrožuje svobodu Polska násilná ateizace. e
pochybne ji ohrožuje postmoderní nihilismus, krize ži
vota a myšlení podle hodnot, triumfvulgarity a duchovní
prázdnoty. Na toto téma hovoril Jan Pavel II. zcela jasne
a presvedcive. Polsku však také hrozí náboženský fana
tismus, fundamentalistická ideologizace náboženství,
která se neštítí lži a nenávisti. Ale o tom Jan Pavel II.
verejne nehovoril. Proc mlcel? Zdá se, že zde papež
zásadní nebezpecí nevidí: není presvedcen, že by odsud
hrozilo demokratickému usporádání nebezpecí.

Bohužel, považuji za svou povinnost otevrene prohlá
sit, že jsem jiného názoru. Jsem presvedcen, že nelze
prehlížet - cituji Jana Pavla II. - "nebezpecí fanatismu
ci fundamentalismu lidí, kterí se jménem ideologie po-

važované za vedeckou nebo náboženskou cítí být povo
láni k tomu, aby jiným vnucovali svou koncepci pravdy
a dobra" (encyklika Centesimus annus).

Behem pouti Jana Pavla II. jsme mohli vyslechnout z
úst arcibiskupa Michalika výrok o zednárském spiknutí,
které hrozí svetu. Tento nesmysl nevyrkl nejaký politic
ký exot nebo exotický katolický knez typu otce Rydzyka.
Tento nenávistný blábol, který otravuje polské myšlení,
vyšel z úst katolického arcibiskupa.

Nedokážu to brát na lehkou váhu a prejít to mávnutím
rukou. Polskou demokracii ohrožuje práve hloupost to
hoto druhu, která se muže projevit jako její zhouba.

Na podporu myšlenky evropské integrace pripomenul
Jan Pavel II. v Gniezdnu krestanské koreny Evropy. Je
však treba položit otázku, jsou-li to jediné koreny. Evro
pa je prece také filosofie starovekých Reku, rímské prá
vo, islám a judaismus, tradice laického humanismu.

ebo to snad nejsou rovilež trvalé složky evropské iden
tity jako krestanství? Je snad prehlížení takových nedíl
ných soucástí evropské reflexe, jakými jsou díla Marcela
Prousta, André Malrauxa, Alberta Camuse, Franze Kafky
nebo Andreje Sacharova odpovídající pedagogikou pro
naše težké 'casy? Bude Evropa kontinentem katolického
monopolu, nebo kontinentem dialogu pluralistického
sveta kultur, ver a systému hodnot?

Krestanství je neodmyslitelným - myslím, že dokonce
konstitutivním - elementem evropské kultury, není však
prvkem jediným. Je nepochybne tím nejkrásnejším
svazkem kvetu v kytici, ale ne jediným.

Acím je koneckoncu svoboda?Je to stav volnosti odnásilí
nebo rovnež volnosti od hríchu? Volnostodhríchu je vmém
videní vecí svatost. Svoboda vždycky znamená zajištení
pred násilím, možnost volby je rovnež možností volby
hríchu. V konstituci 2. vatikánského koncilu cteme, že "k
lidem, kterí žijí v mylné perspektive nebo v nevedomosti
ve vecech víry, je treba pristupovat s láskou, moudrostí a
trpelivostí". Za to se podle mne primlouvá Jan Pavel II. 
ne za obranu ctnostiprostrednictvím policajta, prokurátora
a donašece, v což podle všeho verí nekterí politici.

Láska. Z Jana Pavla II. vyzarovala láska. Do našeho
sveta hlucných sváru vnesl jiný styl, jiný jazyk, nepo
merne odlišný od formulací typu "šnafající voríšci", "ži
dozednári", "targovictí zrádci", "bolševická záplava"
nebo - na druhé strane - "cernoprdelníci" ci "Brežnev z

. Vatikánu". Hovoril ohríchu a milosrdenství, oposvecení,
o obeti i utrpení, o Golgote života a umírání. Promlouval
k nám o naší vlasti a jeho slova si musíme vepsat do
našeho svedomí.

Jan Pavel II. znovu zmenil tvár zeme. aší polské, svaté
i hrešící zeme. Díky papežovi jsme dnes titíž, ale ne už
tak docela stejní.

Jan Pavel II. nehovoril o odpuštení a smírení mezi
Poláky. Presto však nám všem urcitým zpusobem odpou
štel a urcitým zpusobem se s námi všemi smiroval.

Zvažme to všechno! Jan Pavel II. nikoho z nás nepro
klínal. Jan Pavel II.nás všechny obracel. Ajsem presved
cen, že každého z nás obrátil - alespon trochu.

Konaje práve takto, shrnul reravé uhlí na hlavy svých
neprátel. •

Preložil Josif Mlejnek

21



9/1997 N O v Á PRíTOMNOST

"

CESKÝ KNiŽNí TRH:

Hure

j šte·bude,
ale opravdu zle

Ž b 10

Daniel Anýž

Snad pro pobavení, ale vcelku patricne položila jednaseveromoravská knižní distribucní spolecnost, která
pravidelne provádí pruzkumy trhu, letos na jare nekolika
desítkám místních nakladatelu následující otázku: Mys
líte si, že hure již bylo? Dvoutretinove vetšinová odpoved
znela: Ne. A to ješte pred balícky, pred povodnemi, tedy
pred vším, co težce doléhá (a teprve dolehne) na veškeré
podnikatelské dení, produkci knih nevyjímaje.

Jiste, muže jít o projev "zdravé ceské skepse". Jenže
nyní, na prahu klícového období podnikatelského roku
- nebot podzim s návratem ctenáru z letních toulek a s
predvánocním trhem tradicne rozhoduje o tom, jak
úspešnou sezónu si kdo na Silvestra pripíše - jsou na
kladatelé ješte o neco trudnomyslnejší.

Jejich základním pocitem je nejistota, neurcitost toho,
co na ne vlastne v nejbližších mesících ceká. Podle
katastrofického scénáre by mohl nastat odliv lidí z knih
kupectví, provázený prudkým snížením prodeje knih,
retezovým zánikem mnoha nakladatelství; jedním (oš
klivým) slovem - cistka.

Trest oné nejistoty však z velké cásti paradoxne tkví
ve skutecnosti, že podle všech predpovedí, paralel, eko
nomických dat i zdravého selského rozumu by mel mít
zdejší nakladatelský svet ten tušený hororový podnika
telský krvák už nekolik let za sebou.

I první republika zažila boom
a ochlazení

Vprincipu se totiž nedeje nic neznámého. Jak napríklad
upozornuje historik knižního podnikání Aleš Zach, i
svobodou a koncem války rozjásaná první' republika
zažila ze dne na den rozkvet nakladatelování. Neboli
boom, kdy každý najednou mohl vydat, co mel na srdci
ci v šuplíku. Tehdy se však krize z nadvýroby dostavila
vskutku záhy - v letech 1921 až 1922. Mnozí odpadli a

zbylí produkovali tolik, na kolik ctenárstvo koupeschop
ne stacilo.

Polistopadový cas tyto doby - zatím alespon pokud jde
o fázi rozkvetu - kopíruje, ba vydatne predhání. Podle
statistiky Národní knihovny v Praze vyšlo v lonském
roce v Ceské republice více než deset tisíc knih. O ctrnáct
procent více než v roce 1995 a zhruba dvakrát tolik než
v roce 1989.

Toto císlo ohromuje samotné nakladatele. Všichni ve
smes tvrdí, že je to na ceské pomery príliš mnoho, ale
vetšina z nich knihy vydává dál. Ceny knih pritom po
malu, ale vytrvale rostou a lidé mají pomalu, ale jiste
hloubeji do kapes. Proc se tedy historie doposud nezo
pakovala celá, a proc zdejší knižní trh navzdory všemu
již osmým rokem - aspon co se poctu titulu týce - zatím
nezadržitelne bobtná? A jaká je v techto protikladech
logika?

Knih je stále více, protože jich je
stále více

Prehledný implikacní retez to zrovna není, ale své zá
chytné body tento na první pohled zcela zmatený obraz
má. Prímer s prvorepublikovou zkušeností nesedí pri
nejmenším v jednom velmi zajímavém bode. Vydatkni
hu je dnes mnohem snazší než tehdy. Nejenže ji lze v
principu napsat, zlomit, graficky upravit (a konec koncu
i vytisknout) doma na pocítaci, ale hlavne - oficiální
polygrafická velkovýroba je ve srovnání s nekdejší hor
kou sazbou výletem v challengeru.

Udelat knihu je tak velmi lákavé a není od veci, že
obdobný vývoj zažívají i tržne kovanejší zeme, než je
Ceská republika. Prakticky všude na Západe produkce
knih v:posledních nekolika letech roste. Ve Velké Britá
nii napríklad v lonském roce preskocila hranici sto tisíc
titulu, v emecku to bylo "jen" rekordních petasedmde
sát tisíc knih. To, že duležité ekomické údaje, jako je
obrat a zisk nakladatelských firem, tento rust ani zdaleka
nesledují, pri tom nikoho ani príliš neprekvapuje, ani
nevzrušuje.

Konstatování, že na trhu je více a více knih, je tak
možno prijmout i jako prostou skutecnost, jakýsi pru
vodní jev poloviny devadesátých let, a po možných kon

- cích této spirály již dále radeji nepátrat. S takovým kon
statováním bychom se však spokojovat nemeli.

život je jinde: Za oponou

Tím spíše, že podrobnejší pohled objeví mnohem kon
krétnejší obrysy, než je rozpínání nakladatelského ves
míru. Ukazuje totiž, že v zákulisí scény, pódia, na kterém
se cosi predvádí, se mezitím mnohé opravdu nefalšova
ne událo a že v tuzemském nakladatelském dramatu
nepujde o náhlý masakr, ale o postupné provetrá vání
dusného, príliš plného domu.

O pruvan, který již zadul. Zatímco v jednu chvíli, pred
peti lety, zde byly registrovány vskutku nesmyslné ctyri
tisícovky nakladatelu, dnes je to zhruba polovina. I to by
bylo iracionální císlo, pokud by všechna tato naklada
telství byla opravdu "aktivní. Odhaduje se však, že tako
vých je zde v soucasnosti asi ctyri sta. Ostatní podnika
telé se jen neobtežovali úredne odhlásit živnost v praxi
dávno pohrbenou. Z tohoto pohledu má vlastne zdejší
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nakladatelské spolecenství svuj základní "nucený vý
sek" za sebou.

S tím rezonuje i další duležitý jev - prakticky dokon
cená transformace predrevolucních "kamenných" na
kladatelství. Slovo transformace je zde samozrejme než
ným eufemismem, nebot vetšina techto nekdejších mo
lochu se rozpadla v prach, ci se sbírá z trosek - ale již
jako nekdo zcela jiný. Jen Vladimír Pistorius vyvedl
Mladou frontu z pasti jako mohutného, v nové pružné
souteži však nemotorného otesánka. Tento výjimecný
prípad prímo odkazuje k asi vubec nejpodstatnejší ka
pitole polistopadového formování zdejší nakladatelské
komunity.

Je jí stále prehlednejší zaujímání pozic na válecném
poli. Jednak se zde ustavi~a skupina již težko porazitel
ných bojovníku,. a za druhé je stále zrejmejší, jaké zbra
ne kdo muže nasadit. Jinými slovy, nakladatelství jako
napríklad zmínená Mladá fronta, Torst, Nakladatelství
Lidové noviny, Argo, a také Knižní klub, Ikar ci Svojtka
a Vašut tvorí nové pevné body nakladatelského dení,
chceme-li, nové kamenné domy. Jejich edicní politika
se sice muže vyvíjet, není však nahodilá a zbrklá, má
svoji logiku a tvár.

Všechno to nakladatelé (vcetne nynejších premiantu)
museli po roce 1989 budovat zcela od nuly. Tras samo
volného pohybu molekul prvních nakladatelských se
zón po roce 1989 odpadl. Pruvodním jevem pocátního
chaosu byla snaha dát lidem hojne a honem vše, co jim

o
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bylo roky odepreno, proto ony zmatene vysoké náklady.
Postupne se dospelo k poznání, že stejne jako všude
jinde ve svete je 'i u nás literatura faktu žádanejší než
beletrie. ,Z toho vyplynula potreba vedet co nejvíce o
ctenárské obci, o stavu odvetví, o konkurenci.

Prevedeno do denní pr!,!xeto znamená, že nakladatelé
již jemne posuzují na vahách nabytých zkušeností ná
klady knih, a casto se drží spíše pri zdi. Kdo by pred
nekolika lety rekl, že napríklad Argo se v prípade Ang
lického pacienta spokojí se startovním nákladem dva a
pul tisíce výtisku? A kdo by to tehdy vubec považoval, i
z komercního hlediska, jak je tomu dnes, za pomerne
slušný pocin? Jen necelá tretina v lonském roce vyda
ných knih patrí beletrii, což je asi o pet procent méne
než v roce 1995. Snad nikdo to však již nepovažuje za
degradaci knižní kultury, a "non-ficton" tituly mají ve
své výbave i nekdejší beletristictí puristé. A konecne, v
odezve na spolecenskou poptávku svých clenu zacal
Svaz ceských knihkupcu a nakladatelu, nejduležitejší
profesní organizace branže, pripravovat marketingovou
studii, jež se bude snažit odpovedet na nekolik otázek:
Proc a jak moc lidé ctou? Kde a proc se prodávají knihy?
Kolik vlastne knihy v prumeru stojí? To jsou dotazy,
které si nakladetelé v porevolucním opojení nejdríve
vubec nekladli, ci si troufali znát odpovedi predem.

Pripraveným o život nepujde

Je toto vše málo, nebo hodne? Záleží, jak prísní chceme
být. Dosti málo, pokud se do -obrazu zakomponuje i
distribuce a prodej knih - vskutku neuralgické body
ceského knižního trhu, v nichž se odráží obecnejší pod
nikatelský marasmus doby. S neplacením dluhu, s po
rušováním dohod a zejména s profesním diletanstvím,
které casto koná chvilkove hltavé, ale ve svém výsledku
sebedestrukcní kroky.

Avšak vcelku dost, jsou-li predmetem zájmu práve jen
nakladatelé. Je zrejIlfé, že samocistící reakce v jejich
radách již nejaký cas probíhá. Pred sebou sice nemají
nic príjemného, mnozí ješte odpadnou, ale kolaps to
nebude.

Spíše pristrižení kridélek. Ekonomická nouze odsouvá
zatím na neurcito cas, kdy by i tady prodejn í cena knih
cinila, jak tomu je ve slušných tržních zemích, sedmi
až osminásobek výrobních nákladu. Zdejší ctyr- až pe
tinásobek zatím nedovoluje vytváret potrebný zisk, což
nakladatele nemrzí jen pro samotný cinkot penez, ale.
hlavne pro jejich omezenou manévrovací (edicní, rek
lamní atd.) schopnost. Nakladatelé budou také muset
znovu vzít edicní rozum do hrsti a porovnat své plány s
aktuálními silami - vlastními i ctenárskými. Apribrzdit,
což muže být velmi bolestivé. Výhodu mají ti, kdo vlastne
rozhodují jen sami o sobe a nekolika málo zamestan
cích. Viz Viktor Stoilov, který v Torstu v lonském roce
vydal ctyricet, letos již však programove priškrcuje na
tricet a v príští sezóne na dvacet petadvacet titulu.

Hure tedy ješte vskutku teprve bude. Ale o život pujde
jen tem, kdo se trápí, i když je relativne dobre. Ato knižní
trh prežije. A kdyby nic jiného, pohled na hojne, až
divoce marnotratne prostrenou knižní tabuli nás vždy
znovu musí upamatovat, že opravdu zle zde již bylo. •

DANIEL A ÝŽ (1963)
Redaktor deníku Mladá Fronta Dnes.
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Odsúdení na vecnú nevinnosf?

Pavel Vilikovský

V bratislavském mesícníku OS - Fórum obéumskej spolnénosti (vydává Kalligram, odpovedný redaktor Laszló Szigeti,
predseda redakcního kruhu Rudolf Chmel) se sešli lidé, kterí chtejí spoleéne premýšlet: o Slovensku, o jeho obcanech,
minulosti a budoucnosti, o jeho sousedech, o svete, který ho obklopuje, a jiste o mnohém jiném Alespon tak to Rudolf Chmel
naznacuje ve svém úvodním slove v dubnovém startovnlm císle OS. Vymyslet si a udržet si premýšlejlcl casopis, to vubec
nenl jednoduché, to známe z vlastní zkušenosti. OS se to zatím darí. Každé z doposud vyšlých císel nablzí bezmála osmdesát
stránek toho nejlepšího, co lze v slovenské publicistice nalézt, ale také ceské autory, stejne jako kvalitní preklady duležitých
zahranicních textu. Tentokrát predstavujeme úvodní clánek cervencového císla OS z pera Pavla Vilikovského, avšak obsahu
meslcnlku, s nímž se cítíme být duchovne spríznen~ si hodláme všímat i nadále.
(red)

Ak chceme mat nieže svetlú, ale vóbec nejakú budúcnost, musíme zostat nažive, teda prežit. Túžba prežit
je prirodzená, patrí k základným inštinktom každého
živého tvora. Clovek má však okrem inštinktov aj rozvi
nuté vedomie, vyznáva urcité hodnoty a principy, nie
každý, ale vacšina ludí áno. Prežitie nie je pre nich jed
noznacným a nespochybnitelným úspechom, vedome
alebo podvedome si kladú otázku, za akú cenu sa dosiah
10a v mene coho. Aby som to povedal celkom jednodu
cho: prežit je dobre, ale nie je to všetko. Nemali bysme
prežit iba my ako osoby, ale spolu s nami by mali prežit
isté hodnoty, zásady, predsavzatia a predstavy.

Co plati o ludoch, platí aj o o dalšom živom organizme,
o národe. Slováci sú, zdá sa, majstrami v prežívaní,
aspon to sami o sebe tvrdia a sami na sebe obdivujú.

echajme teraz bokom tisícrocný útlak, rovnako dlhý
boj o vlastnú štátnost a iné staré povesti slovenské, a
spomenme len, co všetko museli prežit v tomto storocí:
národnú asimiláciu vzdelaných vrstiev v Rakúsko
Uhorsku, prvú svetovú vojnu, krátke a nezavfšené ob
dobie emancipácie v prvej Ceskoslovenskej republike,
druhú svetovú vojnu pod autoritárskym národnosocia
lizujúcim režimom vo vlastnom štáte, vyše štyridsat
rokov komunistického režimu, rozpad federatívneho
Cesko-Slovenska ...Aj ked už zvacša nešlo o holý národ
ný život, je iste obdivuhodné, že Slováci také rušné
storocie prežili, ako sa vraví, v zdraví. No ešte obdivu
hodnejšie sa mi vidí, že spomínané i dalšie kataklyzmy
prežili nevinne - pokial ide o ich odraz v spolocenskom
ci historickom vedomí, vyzerá to, akoby Slováci pri tom
všetkom ani neboli, alebo nanajvýš iba v pozícH trpené
obete cudzích síl a záujmov. Vzniká podozrenie, že Slo
váci prežívajú nevinne najma vdaka tomu, že nic nepre
žívajú. Odmietajú sa, obrazne povedané, pozriet svojim
zážitkom do ocí.

Ludská pamat je výberová, má prirodzený sklon vracat
sa k pekným chvíIam a na zlé radšej zabúda. Ale clovek,
ktorý si chce sám seba vážit, nezatvára oci pred svojimi
slabostami a zlyhaniami, lebo iba ked si ich prizná, móže
z nich vyvodit poucenia a dósledky, iba vtedy ich móže
prekonat a ludsky rást a dozrievaf. S pamatou národa je
to, domnievam sa, podobné. Dóležitú, možno aj rozho
dujúcu cast národnej pamati tvorí umenie, najma slo
vesné, preto som si ako príklad zvolil dvoch predstavi-
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telov slovenskej literatúry, ktorí mali reflexiu spolocen
ského diania takpovediac v úvazku a svojím dielom sa
k tejto ambícii aj hlásili; obaja sa navyše aktívne zúcast
novali na politickom živote svolich cias, co im teoreticky
umožnovalo "hlbší a prenikavejší vhlad do udalostí. Po
dotýkam, že nejde o umelcov, ako sa dnes s oblubou
vraví, tretotriednych - niektoré ich výkony vzbudzujú
zaslúžený rešpekt, aj mój, a mjú trvalé miesto v dejinách
našej literatúry.

Prvým príkladom je epizóda z pamatí Mila Urbana.
Rád ale odbocujem, a ani teraz neodolám, lebo to, co
chcem povedat, názorne demonštruje iný, takpovediac
vrchnostenský ci inštitucionálny spósob uchovávania
Slovákov v stave nevinnosti: Po úspechu prvého dielu
Urbanových pamatí Zelená krv uvažovali zaciatkom
normalizacných sedemdesiatych rokov vo vydavatel
stve Tatran, ci vydat druhý diel, opisujúci roky buržoáz
nej republiky. Predseda edicnej rady, dvorný komunis
tický historik, inác na vtedajšie pomery vystupujúci re
latívne osvietene a nedogmaticky, uzavrel diskusiu o
rukopise vyhlásením, že kniha nemóže vyjst, lebo auto
rova osobná skúsenost nie je celkom v súlade s tézami
marxistickej historiografie a co je horšie, podáva ju tak
pútavo a pritažlivo, že jej citatelia dajú prednost pred
oficiálnym výkladom našich historikov, cím celé ich
úsilie vyjde nazmar. Kniha si, pravdaže, musela na vy
danie pockat dlhé roky:

Ale epizóda, ktorú mám na mysli, pochádza z tretieho
dielu Urbanových pamatí, ktorý pod názvom Na brehu
krvavej riekyvyšiel až po novembri 1989. Autor spomína
na casy, ked pracoval ako šéfredaktor ústredného orgá
nu Hlinkovej gardy, denníka Gardista, ktorý bol hlásnou
trúbou najradikálnejších politických kruhov slovenské
ho štátu. Minister vnútra Alexander Mach, sám bývalý
novinár, bol ako velitel Hlinkovej gardy zároven zodpo
vedným redaktorom novín, a tak letmo, heslovite, casto
iba cez telefón diktoval šéfredaktorovi myšlienky, ktoré
ten mal za úlohu rozviest v redakcnom úvodníku. Milovi
Urbanovi bolo toto, ako to sám nazýva, "inšpirované"
hlásanie cudzích myšlienok, s ktorými sa navyše vnú
torne nestotožnoval, proti srsti, a ked si už nevedel rady,
pohrozil Machovi, že z postu šéfredaktora odstúpi. Mach
sprvu jeho vyhrážky nebral vážne, ale napokon nahne
vaný s výpovedou súhlasil. Ked sa Urban vecer so svojím
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rozhodnutím zdoveril žene, tá
mu povedala: A kam pojdeš?
To sa chceš s celou rodinou
ocitnut na ulici? Urban v noci
o veci pouvažoval, usúdil, že
ocitnúf sa na ulici by naozaj
nebolo dobré, a zostal šéfre
daktorom Gardistu až do trp
kého konca.

Nechcem v tejto chvíli po
sudzovat Urbanovo posobenie
v politicky exponovaných novinách za autoritárskeho,
fašizoidného režimu, viem pochopit aj strach otca rodiny
pred neistou budúcnostou, hoci významný a uznávaný
spisovattel by iste nemusel žobrat na rohu, nato mal
privela priatelov a konexií. Ale strašné sa mi zdá, že
spisovatel, u ktorého musíme predpokládaf istú schop
nost reflexie, ani po mnohorocnom odstupe nemá k to
muto zdovodnieniu svojho kroku co dodat, že ho stále
považuje za platné a je si viacmenej istý, že ho za platné
bude považovat aj citatel; že, povedané s Mozartom,
"jeho Slováci mu rozumejú". Zaujíma pozíciu nie síce
mftveho, ale usilovného a nevinného chrobáka, a radšej
sa venuje dlhému opisu zimných radovánok s detmi na
Orave, kde po prekonaných útrapách nachádza vytúžené
uvolnenie. Tým k niekdajšiemu morálnemu zlyhaniu
pridává cerstvé zlyhanie intelektuálne.

Druhým príkladom je naoko nenápdná veticka Vladi
míra Mináca. Protestujúc proti "diktátu" európskych in
štitúcií, Min~ poznamenal, že tak ako nás kedysi pres
viedcali, že všetko dobré pochádza z Moskvy, teraz nás
chcú presvedcif, že všetko dobré pochádza z Bruselu.
Ako vravím, nenápadná veticka; a opat, v tejto chvíli
nejde o to, že sa Minác stavia proti orientácii na Brusel,
to je z hladiska jeho osobnej histórie prirodzené a logic
ké, mohli by sme ho nanajvýš pochválit za doslednost.
Keby bol, pravda, naozaj dosledný - keby sa on, ktorý po
dlhé roky zastával v komunistickém sys,téme rozlicné
vysoké funkcie (poslanec Národného zhromaždenia,
clen PV KSC a ÚV KSS), nestaval do pozície nevinného
chrobácika: presviedcali nás, teda vás, mna a aj jeho.
Neviem, kto presviedcal Mináca, ale mna o tom, že všetko

dobré pochádza z Moskvy,
presviedcal už od školských
lavíc práve Minác. Je pravda,
že jeho názory, najma ústne,
neboli vždy ortodoxné, ale tak
ako Meciar na SDL, aj komu
nisti na Mináca sa mohli spo
lahnút, že ked bude treba, za
každým "zaberie". Máme tu
opat do cinenia s intelektuál-
nym zlyhaním, ak nie priamo

podvodom. Ale Minác sa nebojí, že by sa mu to neprepie
klo: jeho Slováci mu rozumejú.

Historik, ktorí sa nehanbí ani neobáva pred kolégiom
najpoprednešjích literárnych vedcov zdovodnit zákaz
knihy tým, že je citatelsky pritažlivejšia ako oficiálne
historické práce; významný spisovatel, ktorý v štvavých
úvodníkoch robí poslícka cudzích myšlienok a ešte aj na
sklonku života pred citatelskou verejnostou považuje za
dostatocné morálne ospravedlnenie nebezpecenstvo, že
by sa mohol ocitnút na ulici; iný významný spisovatel,
celoživotný hlásatel a vývesný štít komunistickej ideoló
gie, ktorí sa po páde tejto ideológie pred citatelskou
verejnostou štylizuje ako jej bezbranná obet - to sú tri
osobnosti, ktoré aktívne formujú pamiit národa. NemýIte
sa, táto úvaha je len zdánlivo o nich, v skutocnosti je o
nás: nerobili by to totiž, keby nevedeli, že to nieže strpí
me, ale uvítame, keby si neboli istí, že nám hovoria z
duše. Áno, je to tak: my, ich Slováci, im rozumieme, a
ešte ako! (A my Ceši?- pozn. red. NP)

Može nás potom prekvapit, ked sa súcasný minister
vnútra, na ktorého sa nekladú nijaké intelektuálne náro
ky,pred novinármi vyjadrí, že politika je predajná dievka?
Dobre on vie, ten Mozart našej bezpecnosti, ako nám
brnknút na strunu! To ma zároven privádza k záverecnej
kvízovej otázke pre našich citatelov: Ak je politika pre
dajná dievka, co je potom ministervnútra, ktorí tú politiku
tvorí a vykonáva? Odpovede radšej do redakcie neposie
lajte, jedinou výhrou by mohla byt súdna žaloba. •

(Redakcne kráceno)

Jak pomáhat lidem s drogovou závislostí
Poradenské stredisko Domus a jeho práce s klienty

Eva SlaVÍcková

V minulém císlejsme uverejnili clá
nek "Nenávist" Filipa Cerného, kte
rý se umístil na druhém míste v sou
teži pro mladé novináre organizo
vané Nadací pro obcanskou spolec
nost (The Foundationfor a Civil So
ciety). Tentokrát predkládáme vítez
nou práci Evy Slavíckové.

Drogy a závislost na nich predstavují jeden z ústredních celosve
tových problému konce druhého tisí
ciletí. Jestliže se dríve tradovalo, že
zneužívání omamných látek je výsa
dou Západu, dnes už zmínené tvrze
ni zdaleka neplatí. Rozklad totalitní
ho systému a s ním související uvol
není spolecenské atmosféry neprímo
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zpusobily znacný nárust spotreby
drog v Ceské republice.

Vek konzumentu drog se neustále
snižuje, naopak narustá pocet expe
rimentátoru s nimi. Centrum dení se
presouvá z velkomest i do menších
regionu, kde distributori nacházejí
klientelu zejména mezi školní a stu
dentskou mládeží.



9/1997 N O v Á PRíTOMNOST

Ani mesto Šumperk se neubránilo
podobnému trendu, jak potvrzují
dva provedené pruzkumy, mapující
vztah mladé generace k drogám. Ze
šetrení Okresní hygienické stanice v
Šumperku, která pro svuj dotazník
použila jako vzorku 551 studentu
dvanácti stredních škol, vyplývá, že
osobní zkušenost s drogou zazna
menalo 29 procent patnáctiletých a
47 procent sedmnáctiletých.

Obdobnou sondu mezi žáky os
mých tríd základních a zvláštních
škol provedla také Okresní
protidrogová komise v Šum
perku. I výsledky tohoto
pruzkumu jsou varující.
Z více než jednoho tisíce
respondentu drogy vyzkou
šelo 19 procent školáku a
každý druhý má mezi svými
práteli nekoho, kdo je užil.

Kontak.tní a poradenské
stredisko Domus, jež vznik
lo roku 1994, si klade za cíl
pomáhat lidem závislým na
drogách. Jednou z jeho akti
vit je práce s klienty, tedy
lidmi, které si droga více ci
méne podmanila, a osobami
z jejich nejbližšího okolí.

Jakým zpusobem se dá
pracovat s drogove závislý
mi? Jaké metody se uplatnu
jí? Co je úspechem v terapii?
Jací jsou klienti navštevující
Domus? Proc Domus navštevují?

Nad podobnými otázkami se za
mýšleli predstavitelé Domusu - ve
doucí Petr Hromada a psychotera
peut Jirí Minarcík, kterí shodne tvr
dí: "Snažíme se naucit klienty, jak žít
normální život. Jak dát jejich my
šlenkám konkrétní podobu. Tak,
aby je neco v jejich živote zaujalo a
chytlo natolik, aby se vymanili ze
stereotypu braní drog."

První setkání

"S klienty pracuji na základe vlast
ních zkušeností. Nejedná se jen
o vlastní zkušenost s drogami, ale
i zkušenost toxikomana, který se
delší cas lécil. Za tu dobu jsem mohl
prožít prístupy ruzných lidí, škol a
metod," sdeluje Jirí Minarcík. Zku
Šenosti, kterých jako ex-user, tedy
bývalý uživatel drog nabyl, konfron
tuje s odbornými znalostmi získáva
nými úcastí v tríletém psychotera
peutickém výcviku v Praze.

Pokracuje: "Nejsem zastáncem
žádné konkrétní školy, ale snažím se

hledat normální lidský prístup. Za
stávám názor, že jestli je nekdo
ochoten pomáhat cloveku, nepotre
buje k tomu žádné speciální školy."

Vlastní práce s klientem probíhá v
nekolika stupních. Primárním úko
lem psychoterapeuta je navázat s
klientem kontakt a zejména formou
rozhovoru a doplnujících otázek zís
kat prehled o jeho problémech.
"Typy klientu pricházejících do 1)0:
musu jsou ruzné. Nekdo sem prijde
proto, že se doslechlo tom, že vyme-

nujeme stríkacky, jiný proto, že má
strach z problému s okolím, další je
kvuli užívání drog bez práce, bez
domova, bez penez," vysvetluje Jirí
Minarcík. Petr Hromada dodává:
"Lidé sem nechodí proto, že se chtejí
zbavit vlastní závislosti. Do Domusu
vetšinou prijdou, když neco nezvlá
dají. Jsou napríklad pod tlakem ško
ly, rodicu, zamestnání, a jejich pred
stava je ta, že je zbavíme problému,
a ne závislosti. Klienti si nejsou
ochotni pripustit, že jejich problémy
souvisí s drogou. Oni sami nepoci
fují problém s drogou, ale spíš s tím,
že jejich okolí má problém s nimi."

Proto jsou terapeutické rozhovory
nejprve zamereny na to, aby klient
došel k názoru, že zdrojem všech
jeho problému jsou práve drogy.

Úlohu terapeuta popisuje J. Minar
cík takto: "Nejsem tu od toho, abych
lidi káral a narizoval jim, že mají
prestat drogy užívat. Presto, že
smyslem mé práce je motivovat kli
enta k tomu, aby nebral, je toto roz
hodnutí nutné slyšet od nej. Apokud
prijme nabízené podmínky, muže
me pokracovat ve spolecné práci."
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Rozhodnutí klienta, že chce s dro
gami prestat, protože mu už nic ne
dávají, je cílem, ke kterému smerují
v Domusu pri práci s klienty. Casto
je výsledkem nekolika týdnu až let.

V tomto prípade je úkolem centra
zprostredkovat klientovi pobyt v lé
cebne ci komunite, kde dostane šan
ci zbavit se závislosti. Domus navá
zal spolupráci s psychiatrickými lé
cebnami v Bílé Vode a Opave.

Jak dál?

Období mezi cílovým sta
vem a první návštevou dro
gove závislého je vyplneno
nekolika desítkami ci stov
kami hodin spolecných seze
ní. Vjejich rámci Domus uží
vá nekolika metod. Pri práci
s klienty jsou kombinovány
prvky muzikoterapie a arte
terapie, klient má za úkol
zformulovat svuj životopis ci
napsat úvahu na téma, proc
bere drogy. " apríklad me
toda muzikoterapie napo
máhá k tomu, že prostred
nictvím poslouchané hudby
muže clovek prožívat prí
jemné zážitky i bez drog,"
upresnuje J. Minarcík.

O stupen výše stojí metoda
zvaná autogenní trénink.

"Metodu autogenního tréninku jsem
si zvolil proto, že jsem jím sám pro
šel a výrazne mi pomohl na ceste od
závislosti," dodává Jirí Minarcík.

Autogenní trénink má nekolik fází.
Jeho princip spocívá v tom, že
všechny etapy si clovek vyzkouší
sám na sobe. Po úvodním uvolnení
a relaxaci .pricházejí ruzné typy vi
zualizace a práce s podvedomými
motivy. Tretí, konecnou fází je sebe
poznávání, kdy clovek muže progra
movat svoji mysl a podvedomé me
chanismy, dostávat odpovedi podve
domí na své otázky. Tato etapa je
urcena jen pro vyzrálou osobnost,
která má zvládnuty všechny pred
chozí typy tréninku.

"Autogenní trénink je založen na
poznání, že vedomí je jen desetina
fungující lidské psychiky. Zbylých
devet desetin je vlastní podvedomí,
které ovlivnuje zpusob našeho živo
ta. Odsud vychází reakce cloveka na
veškeré situace. Clovek muže pomo
cí autogenního tréninku dospet k in
tenzívním, krásným zážitkum, které
jej mohou inspirovat, dodávat životu
tvurcí rozmer."



Hledat - to je asi nejvlastnejši projev aktivniho živého bytl. Nejenom lidského.
At si o vzniku ci stvoreni života mysUme cokoli, jeho trváni, zmnožováni a
zpestrováni je vlastne neco tak nepravdepodobného, že hledáni - cesticek, mož
nosti, východisek - k nemu musi patrit vic než látková výmena.

Každé byti je pouti odnekud a nekudy; ale ovšem i nekam, k necemu. My po celý
život hledáme, a mysUme si, že práve ten cll a smysl; pritom tou hlavni potrebou
je neztratit se. - Cim min toho o své cesteznáme, tim splše jen tápeme; a prece i
to je hledáni.

Jenže od chvlle, kdy si svou hledavou existenci uvedomime, po sedne nás potfeba
nacházet. Nerad bych, aby tento" výmer" vyznel odmltave; konstatuji tu jen jednu
z prirozenosti; pouze bych rád, abychom byli s to si ji (kdykoli) uvedomit.

Reknu to malounko ucene: hledáni toliko implikuje (zahrnuje, ale nevyjadfuje)
cll, zatlmco nacházeni jej explikuje, to jest vyjadruje a vykládá. Dá se to fict i

gramaticteji a sémanticteji. Slovesa vyjadruj~cl hledáni jsou jednak primárne
nedokonavá (oznacuji nedokoncený dej), jednak souviseji s duševní, predevším
smyslovou cinnosti (hledat, pátrat, pozorovat - tj. vnímat zrakem; zjištovat 
tj. cinit jistým, urcitým; vnímat -cinit uchopitelným/uchopeným apod.). - Naproti
tomu slovesa nacházeni jsou ("velmi") dokonavá a užívají oznacení chuze ci
pohybu, zpravidla s predponou na- (najít, nalézt); jejich imperjektiva, vidové
protejšky (nacházet, nalézat) vyjadfuji jen opakovanost dosaženi deje hledáni.

Jazyk jen znova a znova replikuje zkušenost do nej uloženou a (tak snadno ci
tím snáz) pak zapomínanou. Clovek má nerad milniky a rozcesti; otázky jsou
nepohodlné: chceme clle, zodpovezené a hotové, dnes pokud možno jabrikované
a v mikroténu. Ale nechme dndek dneškem: snaha docházet a nacházet byla 
soude jazykem - prius vždycky. Pro dojiti a nalezení byl clovek odjakživa ochoten
se i snažit (tj. obnažit, odhalit svou vuli do nahoty: zvecneli etymologové F.
!(opecný i V.Machek snad nehodnému skorožáku odpusti- oni to vykládají každý
ješte jinak).

Vlastne každá lidská snaha je projevem hledání: i když ji vykládáme jako
potrebu, nutnost nebo nutkáni, anebo rozmar ci "jen" chteni, vždy smefuje k clli:
uspokojení, naplnení ... Muže to vyznít hodnotivé, nemelo by však - prvé i druhé
patrí k životu stejne prirozené. Ostatne jedno bez druhého by ztrácelo smysl.

Zde snadno vytane na mysli Frommova dichotomie existenciálnich poloh "být"
a "mít": hledání koresponduje s bytím, nacházeni s privlastnováním. Fromm prvé
adoruje, ve druhém (ci lépe: v tihnuti,k nemu) spatruje zdroj všeho úpadku.
Zkušenost uložená do slov, jejich významu a logiky jejich vztahu se tomu jen
shovivave pousmeje.

Nicméne: hledání je klopota, nacházení sladkost. Není darmo zvedavost jednou
z nejmocnejších lidských slabostí (a taky silnosti, chceme-li): smeruje vždy k
zarucenému clll, naplnení. Odpovedi, vysvetlení, rozlušteni. Lhostejno, má-li jím
být objev pulsaru, odhalení vraha, vyluštení krížovky, rada horoskopu - ci
abychom nebyli nespravedliví, treba vybrednutí z dluhu nebo vyrešení rodinného
konfliktu. Arci v posledních príkladech není zvedavost prvoradá - ale potfeba
hledání a nutnost najít zustávají v kauzálním svazku.

Prec jen však pojem hledání spojujeme spíš s potrebou uspokojit hlad duchovní
než s nezbytností vybrednout z nouze hmotné. Mne k této celé úvaze privedlo
hledání odpovedi na otázku, kde se bere hlad dnešních mladých lidí po nové
spiritualité, po nových náboženstvich, po nových smyslech bytí. Zajisté, nenašli
doma; a zrejme hledali. Tak hledají jinde, dál.

To však není vysvetlení. Hledat dál, pryc od domovského zázemí kuliurnich ci
aspon informacních kontextu, to prece dá daleko vic práce a daleko mín vyhUdek

na úspech. Až mi pak došlo: oni nepotfebují hledat; potrebují nacházet.

JAN HORÁLEK •
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Hledání a nacházeni

N O V Á

Je otázka, kdy se muže mluvit pri
práci s drogove závislými o uspe
chu. "Úspech své práce vidím práve
v malickostech. apríklad když kli
ent prijde po úvodní návšteve naše
ho centra znovu. Prijde tedy proto,
že ho zde neco zaujalo, a já vím, že
mu mohu neco dát, i když to nebude
to nejduležitejší v jeho živote - tím
je práve droga," ríká záverem Jirí
Minarcík a Petr Hromada dodává:
"Co je úspechem pro jednoho klien
ta, muže být pro jiného naprosto
bezcenné. Pri své práci musíme ten
to fakt respektovat, a teprve potom ji
naši klienti vnímají jako pomoc a
má také smysl i pro nás." •

Vedle individuální práce s klienty se
Domus chystá zavést skupinovou te
rapii. "Tento plán prozatím vetšinou
ztroskotával na tom, že nejsme
šchopni klienty primet k tomu, aby
se v urcitou dobu sešli. Jedná se o
problém zejména menších mest. Za
tímco ve velkých mestech jde klien-,
tela do stovek lidí, naši klienti se
pohybují v desítkách," tvrdí P. Hro
mada. Vychází z faktu, že za rok 1995
navštívilo Domus na 40 klientu, z
nichž 23 melo problémy s užíváním
drog.

Jirí Minarcík: "Nejvetší význam
skupinové terapie spocívá v tom, že
zkušenosti lidé predávají sami sobe,
a to má pro ne vetší váhu, než kdyby
jim to rekl terapeut. Klienti zde pro
žívají mechanismy napetí, tlaku,
nebo naopak radosti a ocenení, které
jim v bežném živote chybí. Mohou si
predávat své zkušenosti s úspechy."

Protože prostredí, ve kterém se kli
ent pohybuje, má na nej nepochyb
ný vliv, jeví se i spolupráce s osoba
mi z jeho bezprostrední blízkosti ne
zbytná. Pro tento ucel hodlá Domus
zavést tzv. rodicovskou skupinu.
"Jde o to, aby se rodice spojili s ne
kým, kdo jim poradí, jak postupovat.
Jak se vyvarovat chyb a díteti ne
uškodit. Je duležité privést rodice k
tomu, aby prijímali fakt takový, jaký
je, tedy že jejich díte bere drogy.
Jsme rádi, že se nám podarilo spo
lupráci s rodici vetšiny klientu na
vázat, a musím ríct, že jsou velmi
vstrícní," tvrdí Petr Hromada.

Úspech je relativní
pojem

Co do budoucna?
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Dimitris Nollas

Dimitris Nollas se narodil ve vesnici Adriani poblíž se
veroreckého mesta Drama, ale žije od detství v Athé
nách a strávil delší dobu studijním a pracovním poby
tem v zahranicí. V dobe vojenské diktatury žil v exilu
v Bruselu a Amsterodamu. Po návratu do Athén
pusobil jako scenáristický poradce v recké státní televi
zi a v posledních letech vyucuje scenáristiku na univer
zite v Athénách. Je autorem osmi knih a spolupracoval
na scénárích s mnoha reckými jilmovými režiséry, mezi
nimiž jsou Angelopoulos a Panousis.

Jeho sbírka povídek Hebká kUže obdržela v roce
1983 státní cenu a sbírka Sen o prátelích (1991) byla
zpracována jako úspešný celovecerníjilm. Román
Hrobka u more získal státní cenu v roce 1993. Jeho nej
novejšími tituly jsou román Muž, který zapomnel
(1995) a povídky Zamžená okna (1996). Jeho strohá,
úsporná próza prozrazuje ruku jilmového scenár;istya
staví postavy do bežných situací, které pod bezvýraz
ným povrchem každodennosti skrývají základní kon
flikty a hnutí lidského života. Stejnejako v prípadepo
vídky Bethesda, kterou našim ctenárum tohoto autora
predstavujeme, jsou tituly jeho próz casto klícem k hlub
šímu významu vypráveného príbehu.

Práve když se v zákrutu venkovské cesty objevily prvnídomy, obloha se zatáhla, snesla se predcasná tma, a
ve chvili, kdy nás málo používaný autobus vysadil na
návsi, spustil se mrholivý listopadový déšt. Na posledním
schudku se Anthi zlomil podpatek a ona se o me oprela,
aby neupadla. Napadlo me, že si vyvrtla kotník, a v tom
okamžiku jsem ztuhl v návalu bezmocné paniky. Opírala
se mi dálo rameno a aniž by si botu zula, odlomila rozbitý
podpatek a strcila si ho do kapsy s tím, že tu prece ksakru
musí být nejaký švec. Cestou k místní kavárne jsme
museli uhnout a nechat projít tri podsadité krávy vrace
jící se opoždene z pastvy. Když jsme stanuli ve dverích
s nehmotnými stíny v zádech, zavládlo hrobové ticho
a každý z tech nekolika štamgastu, co tusedeli, se na nás
zadival, jeden po druhém, až na policistu, který mel nos
zaborený do novin. Reknu: "Dobrý vecer," a je znovu'
nastolen porádek a jejich pohledy jsou najednou predstí
rane lhostejné. Anthi si svlece promoklou bundu a zatre
pe lesklými cernými vlasy: pak se skloní, zdvihne opatrne
dlan k ocím a zkušeným pohybem si vyjme kontaktní
cocky. Usmeje sa na me, usadí se co nejpohodlneji na
židli a poprvé si zacne prohlížet vnitrek kavárny svým
nežným, nezaostreným zrakem. Kavárník se k nám bliží
zmetí polohlasný-ch hovoru a já si v duchu reknu, že
objednám vroucí caj pro Anthi a pro sebe konak. Anthi
na to nejspíš rekne: "Srdce moje, už jsi vypil pulku láhve
v autobuse, to nemáš gost?" Ona ale na místo toho rekne:

"Myslim, že si dám konak," a já ho objednám. Kavárník
prinese dve sklenicky a prohodí: "To je pocasí, co?" a dál
stojí nad námi a ceká, až ochutnáme laciný konak, který
kupuje ve velkém a nalévá ho ze sedmihvezdickových
lahví. Jakmile Anthi vyprázdní sklenicku, zeptá se na
hlas: "Jorgicisuv dum je tady blizko?" Obrací se ke všem
najednou a oni se na nás dívají tak jako pred chvilickou,
když jsme stanuli ve dverích. Kavárník jí dolije sklenic
ku, policista pomalu složí noviny a ten, co sedí u kamen,
rekne: "Je v Athénách, má tam nejaké vyrizování," a
jejich oci nabydou tvrdého tázavého odstínu. Kavárník
míní, že "možná zítra ...možná pozítrí", naproti mu kdosi
odpoví, policista pokrcí rameny, otvírají a zavirají ústa, a
já ríkám, že to víme, protže nám sám dal klíce, abychom
tu pár dní pobyli. "Je to ta cesta nalevo, co vede nahoru,
poslední dum," rekne starec u vedlejšího stolu a mne se
z té odporné chuti konaku obrací žaludek, on vstane
k odchodu a jak prochází pred námi, dupe ztežka dreve
nými protézami, které mu dole ostre vycnívají z kalhot.
Obrátím sklenicku na stole dnem vzhuru a Anthi, která
se na starce nedívá (nebo alespon to predstírá), se mi
dotkne jemne dlaní ruky a rekne: "Tak už dost, prosím
te!" Konak udelá na dreve skvrnu a kavárník prohodí:
"To prináší štestí," a pokusí se usmát tou svou cernou
proláklinou v obliceji a znovu naplní sklenicky. Anthi
vytáhne z cestovní tašky pár bot a obuje si je namísto
rozbitých mokasínu. Ten kudrnatý, co delá, jako by si
pocítal prsty od chvíle, kdy jsme vkrocili dovnitr, rekne:
"Chcete, abych vám ukázal cestu?" a pohledem roztrhne
Anthinu sukni a oci se mu promení v ruce, které jí
prejíždejí po stehnech, a dodá: "Obcas sem jezdi cizí lidi,
kamarádi od Jorgicise ...jsou ale vetšinou prima." Akaždé
jeho slovo dopadá na Anthinu hebkou kuži, kde se roz
plizne jako hlemýžd. Anthi si vytáhne brýle, nasadi si je,
pohlédne na nej s vážným výrazem a rekne: "Máte tu
peknou vesnici," a oci se jí za skly brýli zvetší. A já ji
miluju. Co tu vlastne hledáme v téhle místnosti, která
vypadá jako sklad? Když jsme ješte vcera ... ješte vcera
jsme poslouchali elektronickou hudbu a popíjeli sladké
nápoje, zahaleni v oblacích koure, a meli príchut cemen
tu v žilách. A tys za mnou prišla, po kolika schodech jsi
musela sejít dolu, kam až jsi musela dojít, jen abys me
privedla sem? A jakmile jsi me zahlédla, reklas: "Prišla
jsem s tebou oslavovat, lásko moje," a potom: "Za chvili
budeš mít léta" - (v tom okamžiku se u baru rozbily
nejaké sklenice a to slovo zaniklo v rinkotu) - "Pomyslel
jsi na to vubec, lásko moje?Na to rozcestí?" Ajá jsem ješte
stacil uslyšet vlastní hlas: "K certu stím," a postavil jsem
si židli na stul - chtel jsem barov:ou stolicku, ale cíšník
na me zakricél "Zabiješ se, nech tuna zemi!" - a tak jsem
postavil na stul židli a vylezl jsem na ni a rval z plna hrdla:
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Z reétiny preložila Alexandra Bilchlerová.
Sbírka povídek Hebká kuže (Tender Skin) vyjde v dubnu
1998 v Nakladatelství Vlasty Brtníkové.

Šátráme úzkou chodbou a vejdeme do svetnice, kde se
bázlivými kroky potácíme v labyritnu nábytku. Jediné,
co tu chybí, jsou kyvadlové hodiny, které by zacaly
odbíjet cas bez konce. "Andreas ví, že jsme tady?" Pre
vrátila židli a po zemi se kutálí medený kotlík. Ted už
jen zbývá, aby se zacaly sypat tašky se strechy. Zdá se
mi, že se zacínám pochechtávat, alespon cítím, jak se mi
ústa roztahují do úsmešku." ejaká tu prece musí být...
au ...zatracená truhla." - "Kde je lampa, co ríkal, že bude
vedle dverí?" - "Predstav si, že nás sem sledoval a ted
sem má namíreno s celou policejní jednotkou a oznámil
to také Lefce, a ted se sem všichni hrnou se psy a
pochodnemi, s krikem a štekotem" - "Tak už zmlkni!
Zacínáš být vulgární." Rozsvítí lampu suchou zápalkou
a postaví ji na krb. Vnitrek domu je zarízen v nucene
venkovském stylu. "Slyšíš je? Pricházejí!" - "Nevíš, co
mluvíš ... Máš hlad?" - "Vubec ne." - "Nesed tady v
mokrém," rekne a zacne z tašky vybalovat suché oble
cení. "Ostatní místnosti budou jako lednice. Radši bude
me spát tady." - "Prinesu polena." Když se vrátím, je už
prevlecená, vlasy má ovinuté bílým rucníkem, pres ra
mena má prehozenou cervenou pokrývku, kterou vlácí
po zemi, v ruce drží cigaretu a prohlíží si místnost.
Rekne: "Od té doby, co tenhle clovek zacal vyrábet ty
kovové trubky, plní si domy vecma." Plameny v krbu
sílí, klecím pred nimi a nemohu na ne pohlédnout. "A
co já, který mám doma jeden obraz bd Parthenise, a co
z toho mám?" zeptám se potichu. Praskání polen prehlu
šuje její lehké kroky. Spustí se vedle me na hunatý
vlnený koberec a mluví s tvárí odvrácenou k ohni. "Kdy
bys me alespon udržel u sebe. Kdybys me pevne chytil
a nepustil- ach bože, tak moc to chci - protože te miluj u
a je to všechno ucinené peklo ... a tak dobre te znám ... od
té chvíle, co jsem se te dotkla a celá jsem se roztrásla a
ty ses na me podíval tema svýma hloupouckýma chla
peckýma ocima." Stocím se ve~lle ní a ona se sladce
usmívá (je to odraz ohne, nebo její tvár?) a dotyky ko
necku jejích prstu jsou cítit jako by me zlehka bodalo
borové jehlicí, a když se jí uhnízdím na prsou, hladí me
ocima po tele, a ty její nohy jako vetve se proplétají s
mými, cítím, jak me objímají, a nerozeznávám je od
svých, a na polenech v krbu praská kura a smula se
škvarí a vznítí se a všechno to padá bezhlesne do popele.

PRíTOMNOST

Anglické knihy, casopisy a noviny, audio- a videokazety

Více než 7 000 titulu

Nejvetší výber ucebnic anglictiny v Praze

Objednávková služba zdarma

NOVÁ

"Já ji miluju! Miluju ji!" dokud jsem se neskutálel dolu,
tak jako se kutálejí prázdné láhve se schodu, a tys me
objala: "Pojd, pujdem pryc," a sevrela jsi mi hlavu v rukou
a rekla jsi: "Treba všechno bude zase jako drív."

Jdeme do kopce v temnote, promoklí do poslední nitky.
"Vesklepe budou nejaká polena do krbu." Ona na to nic,
jen klopýtá po kluzkých kamenech a tentokrát se me
nazachytí. "Jen aby byla suchá," dodám, zatímco chci ríct,
že to byl nápad sem jet, a pripadám si jako kus nábytku,
který chtejí postavit na staré místo. Aty po- slední stránky
mého života, come trápí a nebere to konce, a to, jak znova
a znova zacínáme od zacátku a v rukou nám nezustává
nic než rozmotané predivo a nebere to konce. A nic
nezapadá na své místo. "Pozor! Príkop!" Sešli jsme z
kamenité cestícky a pustili se zkratkou po neosetém poli,
které se táhne až k domu, jehož cerné kamenné zdi
splývají s nocí, jen obrysy dreveného balkonu se rýsují v
temnote. Aj ejí tvár. Jako svetelná reka. ohy se nám borí
do bahna a težknou tak, že je nemužeme vytáhnout. Duše
moje, kde je jaro, kdy se rudá puda topí ve žluti a modri
a v záplave vune? Klíce se ne a ne otocit v zámku. "Škrtni
sirkou, prosím te, at vidím, co se deje!" Zkouším to nale
vo, napravo, zasunu klíc hloubeji, povytáhnu ho, zalom
cuji zpuchrelými dvermi, ale nic. "Tak už prece zapal tu
zatracenou sirku!" "Nemusíš tak kricet. Jsou všechny
zvlhlé!" Vítr se obrátil a déšt nás smácí vlna za vlnou.
Ruce se mi samým rozcilením tresou a možná práve
proto se dvere nedají otevrít. Mám chut je vylomit. Kde
to jsme? Ohlédnu se pres rameno a nevidím ani obrysy
hor. Vylouceno! Tohle není ten správný dum. Možná
jsme si spletli i vesnici. A ta melodie, co se mi neustále
dere na rty od té chvíle, co jsme vyšli z kavá·rny. To není
pravda, ješte déle. Od chvíle, kdy jsme nastoupili do
autobusu. Ani to ne. Od vcerejška. A ten hajzl Andreas,
když mu Anthi všechno vyklopila, rekl: "Už je pozde.
Delej, jak myslíš." Co tím chtel ríct: delej, jak myslíš?
Vylomím je! Copak to tak nedeláme od narození? enajde
se nikdo -" o tak, to se s temi dvermi pereš nebo co?"
- "A co mám podle tebe delat? Ríct ,sezame, otevri se'?"
- "Klíc nejspíš patrí k jiným dverím." Obejdeme dum a
všude voda, proudy vody. Zaborím se po kolena do vý
molu a pocítím hruzu okamžiku pred utopením. Topíme
se. Takhle, venku, pred tímhle temným, nehostinným
domem. Avoda se valí stále prudceji, jako by se protrhly
celé nádrže, celé prehrady, taková síla vody, proudy jako
lana, nemáme ani kdy nebrat dech a topíme se, topíme
bez hlesu. Voda jako ledová ruka na rameni.

Klíc samozrejme patrí k postranním dverím, které ve
dou do dvora vydláždeného kameny.

Malá Štupartská 5. Praha 1
tel: 231.8021

fax: 231.9848

email: <bigben@terminal.cZ>
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Ad: Diskuse k cesko-nemeckým
vztahum (NP 5/97)
Zamlcované místo v naší
cesko-némecké minulosti

V celé diskusi o cesko-nemeckých vzta- .
zích a jejich minulosti jsem se nesetkal
s pojmenováním prícin onoho "fatálního
selhání velké cásti našich obcanu ne

mecké národnosti, kterí pred demokra
cií, dialogem a tolerancí dali prednost

diktature, konfrontaci a násilí" (V. Havel,
17.2.95). Jako by toto "selhání" nemelo
vnejší príciny a bylo spácháno z cistého
nebe. Je tomu tak i v dopisech Milana
Znoje a Ivo Horáka uverejnených v kvet
novém císle Nové Prítomnosti.

Nemcum v Cechách a na Morave bylo
po ·první svetové válce upreno právo na
sebeurcení, jinak proklamované jako zá

klad nového usporádání Evropy. Nebyl
to zámer vítezných mocností, stalo se tak

predevším v dusledku zkre~Jujících úda
ju usilovne propagovaných na mírových
jednáních ceskoslovenským vedením.

Nová republika se mezinárodne zavá
zala usporádat své nárgdnostní pomery
podle vzoru Švýcarska. Uskutecnovala
ale pravý opak. emcum byla prisouzena
role "národnostní menšiny", ac tvorili

velkou cást populace (22,5 % v celém
mnohonárodnostním státním útvaru,

30 % v ceských zemích). '
Jazykový zákon ustanovíl ceštinu (spo

lu s její slovenskou variantou, podle teh

dejšího pojetí) jediným úredním jazy
kem, používání nemciny v úradech a u

soudu bylo sice upraveno mnoha rozum
nými a humánními ustanoveními, ale
pouze jako výjimka z obecného pravidla.

Samozrejme, že byli všichni obcané bez

ohledu na národnost právne a politicky
rovnoprávní. Ale skutecná rovnopráv
nostje dána teprve urcitou samosprávou
jazykových, národnostních ci jiných sku
pin, garancí nerušené exis- tence jejich
života. Po celou dobu trvání republiky, i
za dob pomerne slušné spolupráce, se
Nemci marne snažili o dosažení nejaké
ho stupne autonomie, predevším autono
mie kulturní. Nedosáhli niceho. Museli

spíš prihlížet systematickému poceštová
ní. Do nemeckých obcí a mest bylo nasa
zováno pokud možno co nejvíc ceských
úredníku a zamestnancu s rodinami, rust

ceských menšin - a tím i škol a dalších
zarízení - byl všemožne podporován.
Nálada "r"econquisty" byla velmi zretel
ná.

I v klidných dobách 1921-1930 bylo ze
státních služeb propušteno na 33 000
Nemcu, ale zároven bylo vzato do služby
41 000 úredníku ceských.

Stát podporoval ceské podnikání, ne

mecké pokud možno brzdil, ovšem ne
nápadne a v rámci zákona. Situace se

stala dramatickou za hospodárské krize
tricátých let. Sudetonemecké poh,'anicí

se svým spotrebflím prumyslem jí bylo
postiženo zvlášt težce. Vláda sice nepri
hližela událostem necinne, byly usku
tecnovány rozsáhlé investicní a pomoc
né programy, ale prevážne ve prospech
ceského a slovenského težkého (strojí

renského a stavebního) prumyslu. Pod
státním rízením tak probíhal presun vý
robních kapacit z prevážne lehkého
prumyslu Sudet do zmínených oblastí.
Státní zakázky šly když ne do vnitroze
mí, pak radši do sprátelené ciziny, místo
do Sudet, i když i tam na ne byly kapa
city. Z 846 000 nezamestaných v celé
republice roku 1936 bylo 525 000 em
cu.

To ovšem vyvolávalo u Nemcu bez
mocnou zlobu. Mnohému úcastníku se

tehdejší uprednostnování muže zdát sa
mozrejmé a legitimní. Bylo ale vzato za
príklad Švýcarsko.

Pomer poctu obyvatelstva nemecké a

francouzské cásti Švýcarska je podobný,
jako byl pomer ceského a nemeckého
obyvatelstva u nás. Predstavme si, co by
se delo, kdyby byly nastoleny pomery
podobné tehdejším ceskoslovenským:
nemecky mluví Švýcari by v nejaké kri
tické situaci ustavili parlament, kde by
byli zastoupeni jen oni; ten by zrušil lo
kální samosprávu, kantonální zrízení a
celý stát by byl rízen centrálne; správní,
soudní a policejní aparát by byl obsazo
ván nemeckým Švýcary; úrední recí by
byla všude jen nemcina; i v Ženeve a v
Lausanne by musely být všechny verejné
nápisy nejprve nemecky a až potom fran
couzsky; ve francouzsky mluvících mes
tech a krajích by systematicky ~ za pod
pory z centra silne vzrustaly nemecky
mluvící menšiny; zavládla by zretelná, i
když úredne neproklamovaná vule celé

území ponemcit.
Znamenalo by to švýcarskou sebevraž

du: francouzsky mluvící obcané by se
velmi rychle prestali považovat za švýca
ry, ztratili by jakýkoli vlastenecký cit a
jiste by usilovali o pripojení k Francii. A
kdo by jim to mohl mít za zlé? Svetová
verejnost by je bezpochyby podporovala.
Tak stabilne se jevící "Spríseženství" by
se urcite nedožilo dalších dvaceti let. Ta

kovou sebevraždu spáchalo Ceskoslo
vensko, mnichovská dohoda už byla jen
jeho rakví.

Tento obraz nebere na zretel predchá
zející historii, poukazuje pouze na ne
únosnost nadvlády jedné jazykové sku
piny i za j'inak demokratických pomeru.
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Na to, že taková nadvláda musí zákonite
vést k rozpadu státu.

LADISLAV JOSEF BERAN

Séfredaktor exUového casopisu Polygon,
který vycházl v Curychu.

Ad: Jak je to s afjirmative action
(NP 8/97)

Nemíním se s Otou lcem prít o to, zda
kalifornská porážka affirmative action
55:45 byla tesná ci nikoli, myslím, že to
není tak podstatné. Rozhodne se však
nedá ríci, že by odpurci alirmative action
byli v médiích nejak utiskováni: jejich
hlavní stan mel stejne. tak mohutnou
kampan jako druhá strana. Navíc je po
sílila i soubežná, velmi agresivní propa
ganda proti pristehovalcum a affirmative
action ze strany republikánského kandi
dáta na prezidenta Boba Oolea. Byl jsem
v té dobe v Kalifornii, vím, o cem mluvím.

Cínani a Japonci patrí skutecne mezi
odpurce affirmative action, u Korejcu a
Filipíncu to zdaleka není jednoznacné,
chicagská komunita Indu, kterou jsme
navštívili, preferencní pro- gramy pod
poruje. Systém kvót opravdu pusobí proti
zájmum japonské a cínské komunity,
proto jsou nyní na prání svých vlastních
predstavitelu z techto programu vyi'azo
váni. elze proto, jak to ciní Ota Ulc,
kritizovat obojí - neúcast Asiatu na pre
ferencním systému, i jejich úcast.

Moje veta "žádný melting pot se neko
ná" patrila predmestím Chicaga, nikoliv
Americe jako takové. Nezpochybnoval
jsem obrovskou integrující sílu americké
spolecnosti, pouze jsem stejne jako mno
ho jiných pozorovatelu poukázal na to, že
v posledních letech se tato síla znacne
oslabuje. Pokud Ota Ulc tvrdí, že americ
ká média jsou zaujatá pro affirmative ac
tion, pak já tvrdím, že ceská média jsou
zaujatá proti ní. Informují o ní velmi
zkreslene a povrchne, zpusobem "kdeja
ká cerná lesbicka ...". A o to mi šlo ve

zminovaném clánku: nikoliv hájitaflIrm
ative action a už vubec ne systém kvót,
ale poskytnout ceskému ctenári hlubší
informaci o kladech a záporech americ
kého rešení etnické problematiky, což se
nás, jak známo, bezprostredne týká.

Uznávám, že pan Ulc má jako obcan
Spojených státu a profesor na americké
univerzite s touto problematikou daleko
hlubší zkušenost než já, pouhý úcastník
krátkodobého, byt na toto téma zamere
ného pobytu. a své ceste jsem se však
setkal s mnoha v této oblasti pusobícími
Americany, kterí by se s jeho závery také
neztotožnili. Je na nich totiž znát nejen
jeho životní zkušenost, ale také politické
presvedcení. To plne respektuji, ale ne
sdílím. Proto si dovoluji u svého ponekud
odlišném názoru setrval.

JAKUB CAMRDA
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Ahoj redakce,
dou/ám, že se Vám léto opravdu poved

lo, jste odpocinutl a máte hodne energie
pro další práci na Nové Prítomnosti. Já
si dovolenou schovávám až na zárí, a tak
se alespon snažím využít každý volný
víkend. Ten poslední jsem strávila v Kyt
lici, v míste s nejlepším ovzduším v seve
roceském kraji.

Kytlice není jenom staroceské roucho,
jak by se snad mohlo zdát. Z ](ytlice v
Lužických horách, nadaleko Nového
Boru posílal kdysi Miroslav Hornícek po
hlednici Janu Werichovi: " Vzpomínám
na Tebe v Kytlici!" A ten mu odepsal: "A
j(J na Tebe ve fraku.'" a::;ev této obce
nutno odvozovat od jména sklárské rodi
ny Kittelu, která tu leccos založila a jejíž
náhrobek najdete na zdejším hfbitove.
Zpocátku se tedy vsi ríkalo Kiltelwitz a
až pozdeji se ujalo Kiulitz neboli Kytlice.

Dnešní Kytlice vznikly sloucením obcí Dolní Falknov,
Falknov a ](ytlice v roce 1758. Rozvoj obce podporovalo
nekolik mlýnu, pil a predevším pakfalknovská sklárská
hut Se sklárstvím jako hlavním zdrojem obživy bezpros
tredne souvisel vývoj populace a sídel. Ve vsi panoval cilý
remeslnický i obchodní ruch a jak pribývaly nové domy,
rostl i pocet obyvatelstva. První škola byla postavena již
v roce 1766, a protože budova brzy nedostacovala poctu
žáku, kytlické deti dostaly novou, pro 300 žáku a v roce
1883 dokonce tretí a zároven poslední. V letošním škol
ním roce však škola osirí, protože udržovat vyucování
pro 3 deti se proste nevyplatí. V roce 1830 zde žilo 2525
obyvatel, v roce 1930 jich bylo 2520, údaj z roku 1950 (po
odsunu nemeckého obyvatelstva) uvádí císlo 1270. Do
roku 1995 kleslo na 408.

Vysídlení nemeckých obcanu v roce 1945 prineslo radikál
ní zmenu pomeru v obci, byly zpretrhány tradice a preruše
na kontinuita vývoje. Pricházeli noví obyvatelé z vnitroze
mí, bez vztahu k této krajine. S Nemci odešel i sklárský
prumysl. Všechny snahy tech nekolika málo ceských skláru
na oživení výroby ztroskotaly. Domy zaéaly chátrat, pres
taly plnit své provozní]unkce a hrozila jim zkáza. Z pros
perující bohaté Kytlice se stalo "dobre utajené místo". Co by
se stalo s Kytlicí, kdyby ji znovu neobjevili lidé, jako byl napr.
herec Rehor nebo pánové Miroslav Hornícek, Vlastimil
BrodskÝ, Pavel Landovský, Eduard Goldstucker, težko ríct.
Díky nim se dnes o ](ytlici zase ví. Na své chalupy se sem
rádi vrací verní pražští "luj(áci".

Zato ostatních rekreantu je rok od roku méne a ubývá
i detí, které tu za totality zaplnovaly pionýrské tábory.
Na jedné strane se zdejší krajina jiste teší z menšího poctu
návštevníku, kterí se k ní casto chovají neohleduplné, na
druhou stranu velmi up«dá zdejší kulturní život. Chybí
ten, pro kterého to všechno má smysl. Vždyt ješte pred
nedávnem existovalo proslavené lesní divadlo v nedale
kých Mlýnech, dnes je zarostlé a opuštené, bylo tady kino,
museli ho zavrít.

V dnešních podmínkách odtud asi težko vzejdou noví slavní
rodácí, ja/w byli kdysi A. Bernard Gurtler, biskup a zpovedník
královny Marie Karolíny v Neapolí, F Xaver Zippe, profesor
mineralogie na vídenské univerzite a první kustod Národního
mu:zeav Praze nebo Antonín 11'éiss,zakladatel k:ytlickémalífské
školy, proslavený až v Amsterodamu jako malír kvetin. Dnes
šírí.slávu Kytlic asi jen výtecná k:ytlická kapsa (bramborák se

KYTLICE - FALKNOV

zelím) v restauraci U žaludu, na kterou když se jednou
zajde, tak se tam musí znovu. V obci býval pivovar a dnes
se tu pije jihlavský Ježek, který opravdu bodne, nebo Brež
Mk, který už tak moc ne.

A prece se neco zachovalo. Krásná lidová architektura,
také kostel Sv. Antonína Paduánského - dílo barokního
decínského architekta Václava Kosche, dále chránené na
lezište šafránu jarního a kamzíci, které sem v letech 1907
-12 privezli z Alp a vysadili tehdejší majitelé panství,
Kinští. Je toho hodne nebo málo?

Ale málem jsem zapomnela na kytlického vodníka Leo
polda Smidrkala, kterého tady navždy zanechal spisova
tel Jan Ryska. To bylo tak. Nebyl tu tehdá ani rybník, ani
porádný potok. Vodník se tedy na prání rychtáre stal
obecním ponocným. Služba to byla težká, nevdecná, a tak
ji brzy povesil na hrebík. Radeji usedl za verpánek u
zdejšího ševcovského mistra Fikejze. Sil a vyšíval botky
jedna radost - pro celou ](ytlici. Dockal se i nového ryb
níku a byl v nem ustanoven obecním vodníkem. Ani Fi
kejze neopustil a obe remesla zvládal k všeobecné spoko
jenosti. Dnes by si možná radeji nechal vyplácet podporu
v nezamestnanosti, než aby si tak težce vydelával. Vždyt
to tak delají i ostatní. Do práce je daleko, musí se za ní
dojíždet, žádný velký výber a v lese ted pracují cizinci.
Ješte pred válkou tu prý byly tri bankovní domy a k mi
lionárské dani se prihlásila celá desítka lidí.

Ale s temi potoky pan Ryska pravdu nemel. Kytlicí
protéká krásný (dnes bezejmenný) potok na své ceste od
Malého Buku do ](amenice. Dríve me7 potok i svá krásná
jména: Hranicní (Grenzbach - tvoril východní hranici
obce), Perlový (perlenbach - snad podle brusicu perel) ci
Buchberbach.

Mám Kytlici moc ráda. Ráda se sem vracím nejen za
kytlickou kapsou manželu Žaludových. Vždycky se straš
ne teším, že treba jednou z vecera, když se zažíhají po
cestách a v mokrých loukách bludicky, uvidím vodníka
Leopolda Smidrkala. Teším se, že jednou zase uvidím
béžetfalknovskou hut, budu tady potkávat brusice perel,
jejichž deti se sem zase vrátí do školy. Verím, že tento kraj
má blíž k Mlécné dráze než Praha a že je opravdu kou
zelný. Loucím se s Kytlicí slovy Miroslava Hornícka:
"Bud pozdravena Kytlice, jedna z hlubin mé bezpecnosti,

jeden z ráju mého srdce, bud pozdravena. "

Vaše Jana Matejková
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Prítomnost
25.7. Vláda neschválila prodej stovky mo
dernizovaných tanku do Alžírska.1&Mezi
národni komisi se podarilo objevitve švýcar
ských bankách kolem 2 tisíc "spících kont".
24.7. Po té, co se ODA rázne postavila proti
prodeji tanku do Alžírska, pohrozil ministr
Výborný demisí a Josef Lux odchodem li
dovcu z vlády.
25.7. Podle záveru NKÚ porušila kancelár
senátu pri rekonstrukci Valdštejnského pa
láce nekolikrát zákon.

26.7. V souvisloti s protestními akcemi be
loruské opozice zatkly behem víkendu be
loruské úrady dva cleny štábu ruské televiz
ní stanice ORT a jejich ridice .• Kambodžští
Rudi Khmerové odsoudili svého nekdejšího
vudce Pol Pota k doživotnímu vezení.

27.7.Povodnová situace na polsko-nemecké
hranici na dolním toku Odry je kritická.
Prudké bourky v Karpatech zpusobují zápla

'vy v Rumunsku a na Ukrajine.
28.7. Nový výtvor skotské genetiky, klon 0
vané jehne Poliy má lidské geny.
29.7. 15 lidí zemrelo pri palestinském se

bevražedném pumovém atentátu na mest
ském tržišti v Jeruzaléme.

50.7. Financní skupinu Motoinvest ceká
likvidace.

51.7. V souvislosti se zatcením ruských no
vináru v Belorusku došlo k ostrému kon

fliktu mezi prezidenty obou zemí Lukašen
kem a Jelcinem.

1.8. Organizacní výbor senátu rozdílem je
diného hlasu neschválil návrh predsedy
senátu Petra Pitharta na odvolání kanclére
Knežínka.

2.8. Po trech týdnech ve funkci odvolalo

predsednictvo CSSD volebního manažera
'strany, bývalého komunistického funkcio
náre Miroslava Šloufa.

5.8. V Rusku propukl korupcní skandál
kolem privatizace telekomunikacní spolec
nosti Svjazinvest, do nehož je zapleten i
první ruský vicepremiér Boris Nemcov.
4.8. Mistryní sveta v trojskoku se stala ceská
atletka Šárka Kašpárková.
5.8. Ministerstvo vnitra priznalo, že pracov

níku ceské rozvedky byl v kvetnu odcizen
pocítac s prísne tajnými informacemi.@ Pad
la další cestovní kancelár Peter's Travel Club.

6.8. Ceši žijící na Slovensku patrne nezís
kají nazpet ceské obC3llstvi, protože ceské
úrady se odmítly rídit právním názorem

Ústavního soudu vyjádreným v prípadu
Petr Uhl.$ Druhé ceské zlato na mistrostvi

sveta v atletice v Aténách vybojoval deseti
bojar Tomáš Dvorák.
7.8. Šéfprotikorupcního týmu Augustin Hr

botický má být vyšetrován v souvislosti s
údajne nezákonnými intervencemi v prí
padu zpronevery v IPB.
8.8. Na vydaných povodnových obligacích
je tisková chyba.! Islámské skupinyvjižním

Libanonu podnikly raketový útok na se
verní Izrael. Izrael útok opetoval.
9.8. Tragédii jihokorejského letadla, které
se zrítilo na tichomorském ostrove Guamu,
má patrne na svedomí chyba v softwaro
vém vybavení palubního pocítace.
10.8. Bývalý šéf ochranky ruského prezi

denta Alexandr Koržakov vydává skandál
ní knihu o Borisi Jelcinovi a jeho nových
spojencích.
11.8. Po odvysílání reportáže televize
NOVA o relativne bezproblémovém živote
ceských Romu v Kanade se znacná cást
romského obyvatelstva rozhodla opustit
Ceskou republiku.
12.8. V souvislosti s možným exodem ces
kých Romu pohrozila Kanada obnovením
vízové povinnosti pro ceské obcany.
15.8. Zpráva Rady pro národnosti varuje
pred stále otevrenejším konfliktem mezi vet
šinovou spolecností a romskou menšinou a
obvinuje vládu, že úcinne nezakrocila proti
rasismu.l4i Radnice v Ostrave-Mariánských
Lázních zacala vydávat zvláštní formuláre
pro místní Romy, kterí by chteli vymenit byt
za príspevek na letenku do Kanady.

140.8. Zastupitelstvo Ostravy-Mariánských
Lázní nakonec nehlasovalo o návrhu sta

rostky Liany Janáckové, který mel financne

podporit vystehování místních Romu.
15.8. Václav Klaus se sešel s predstaviteli
romské komunity a vyzval Romy, aby ne
odcházeli.fill VPraze koncertovali írští U2.

16.8. Poté, co Kanada vrátila první skupinu
ceských Romu, zacal zájem o vycestování
do zámorí klesat Podle nekterých zpráv
odchází do Kanady predevším romská in
teligence a podnikatelé.
17.8. Pád cestovní kanceláre PROG zane

chal v zahranicí, predevším v Turecku,
okolo pul druhého tisíce bezprizorných ces
kých turistu.@ Byl odhalen pomník obetem
bývalého cikánského pracovního tábora v
Hodonine u Kunštátu.

18.8. Speciální komando státu NATO má

chytit mezinárodního zlocince Radovana
Karadžice.1& Slovenští Romové zacínají
hromadne odcházet do Velké Británie.

19.8. Klienti Progu budou na vlastní nákla

dy dopraveni do vlasti letadly CSA.
20.8. Akcionári Harvardského prumyslo
vého holdingu rozhodli o likvidaci této nej
vetší ceské soukromé firmy. Tím, zdá se,
koncí aktivity Viktora Koženého v Ceské
republice.$ Vláda zrušila dovozní depozita.
21.8. Prohlubuje se konflikt mezi prezi
dentkou Republiky srbské Biljanou Plavci
covou a bosenskosrbským vedením v Pale.
22.8. Desítky tisíc lidí musely uprchnout z
Kambodže pred ozbrojeným konfliktem
mezi dosavadními spolupremiéry proviet
namiským komunistou Hun Senem a prin
cem Norodomem Ranariddhem.
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Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spo
lecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Ceuík inzerce do obou jazykových mutací
1 strana 22500 Kc 1/8 strany 4 000 Kc
112 strana 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
112 strany 7400 Kc 1/16 strany l 400 Kc
1/4 strany 4 300 Kc 1(32 strany .800 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5 %
dvakrát 10 %
trikrát 15 %

ctyrikrát 20 %
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové císlo vychá
zí vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 22 075 600, 26 62 16, fax 22 075 605.
Tešíme se na Vaši objednávku!



picovo knihkupectví, Národní 11
,KanzeJsberger, Knihkupectví a nakladatelství, Václavské nám. 42
idemia, VácJavské nám. 58
ihkupectvl Pišer, Kaprova 10
S, Jungmannova 5
konsorcium 495, Na Florenci 3

ihkupectví Samsa, Vjáme 3
ihkupectví Seidl, Stepánská 26
ldá fronta, Spálená 53
iladatelstvl Pl"imus, Vezenská 7
emé matky boží, Celetná 34
JJkupectví Dobra Bednárová, Celetná 32
!llka Voldánová, Pštrossova 29
:lka V.O.S., Truhlárská 55
Jika, Siroká 9
.flka, Templová 6
ma records, PW'kyrlOva 4
hkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5
hkupectví Paseka, Ibsenova 5
hkupectví Jana Cechová, Italská 19
tA knihkupectví a velkoobchod, Opletalova uJ.
hkupectví Rozmluvy, Vinohradská 28
eopujcL1vna, trafika, Lidická 20
vox Globátor, Opatovická ul.
hkupectví Filip, Thámova 22

nibkupectví Daniela, Masarykovo nám. 3
ihkupectví U radnice, Husovo nám.
ovice - Knihkupectví Zlatý klas, Lannova 6
ovice - Knihkupectví Omikron, Nám. Premysla Otakara JJ 25
ovice - Gregorius, Lidická 54a
Knihkupectví, Ruská 86
ihkupectví Otava, Komenského 33
kupectví u Zlaté kosy, Pmžská 2
- Knihkupectví, Král!'lv DVl'" 58

<upectví, Rozkvet budovatelu
iIihkupectví Tycho, Ostružinská 3
,\.universitní knihkupectví, Sedláckova 51
~jna knih, Keterovská 120
Knihkupectví, Turinského 44
hkupectví u kostela, Kratochvílova 8
líhkupectvf, P"ažská 128
lhkupectví Garpio, nám. TG.M. 95
em - Knihkupectvf university J.E. Pur'kyne, Brnenská 2
,kupectví Malina, Dolní nám. 547

Kde dostanete

NOVOU
PRÍTOMNOST

LITERÁRNÍ KAvÁRNY

Praha 1 Café restaurant Gany's, Národní 20
Praha 1 Velryba, Opatovická 24
Praha 1 U zavešeného kafe, Malá Strana
P"aha 1 JazzCafé, Opatovická ul.
Praha 2 Medúza, Belgická ul.



VIOLA FISCHEROVÁ

Co však ty malé holky v nich?
Ty které stala

ješte jim nebylo dvanáct
samotná láska
samotná zrada

Ty plavé s lilií
co za noci lítaly

nad dlouhými temnými vlnami
s kolínky sevrenými

Už brzy pujdou
do té hnedé tmy

kde otcové odloží brnení
a na zlatém listí je nazí

budou milovat jako muži

a matka ta svatá
pod plachetkou

tam nebude
odejde do kláštera

a milenky zdrevení
a upadnou jim ruce

a tam v té tme
kam každá pujde sama
tem malým holkám zas

priroste utatá hlava
a jejich rozbité srdce

se zcelí

a ony už navždycky
budou milovat

jak milovaly jen jednou
tak úplne
a bez viny

muže
který je otec a buh

(Ze sbírky Babí hodina)


