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Jak se u nás krade a vraždí
Otakar Osmancík

Od snení ke skutecnosti
z pametí Jirího Dienstbiera

Rusko na prahu rozpadu
Paul Goble

Kdo bude hlídat tajné služby
Kieran Williams

Ceskoslovensko: 80 let
myllenlly, které se nevydarila
Lubomír Feldek, Jan Horálek, Fedor Gál,
Karel Hrubý, Jirí Musil, Jan Rataj, Jan Rychlík,
Milan Znoj

Tretí cesta Tonyho Blaira
Lenka Buštíková
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Kde dostanete Novou Prítomnost:

Knihkupectví
CS kniha
Knihkupectví
Knihkupectví
Knihkupectví
Knihkupectví

Cesta
StYJria
SmiRková
§a1>ata
Zeníšek

Rašínova 5, Brno
Kapucínské nám. 11, Brno
Dominikánské nám. 8, Brno
Palackého 66, Brno
Žerotínova 9, Brno
Kvetinárská 1, Brno

a
Academia
Academia
Bagel
FišeJr
F oJrtuna
F Jranz Kafka

Národní 7, Praha 1

G+G

Cerchovská 4, Praha 2

Kalich
KaJrolinum
Knihkupectví Modlrany
Mladá F Jronta
Na Mustku
Naše vojsko
Paseka

Jungmannova

P S
P Jrimus
P JrospektJrum
Samsa
Seidl
Topic
U knihomola
VyšehJrad

Václavské nám. 34, Praha 1
Na Újezde 16, Praha 1
Kaprova 10, Praha 1
Ostrovní 30, Praha 1
Staromestské nám. 12, Praha 1
9, Praha 1

Celetná 18, Praha 1
Modranská 1042, Praha 4
Spálená 53, Praha 1
Na Príkope 3, Praha 1
28. ríjna 9, Praha 1
Ibsenova 3, Praha 2
Jungmannova

5, Praha 1

Betlémská 14, Praha 1
Na Porící 7, Praha 1
VJáme 3, Praha 1
Štepánská 26, Praha 1
Národní 11, Praha 1
Mánesova 79, Praha 2
Karlovo nám. 5, Praha 1
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Slovo vydavatele
Volejte opraváre televizoru!
Pri posuzování dnešního stavu Ceské republiky je
zrejmé, že stojíme pred težkými casy. Ty postihnou
témer každý aspekt našeho života.
Zaprvé ekonomickáfakta:
inflace a nezamestnanost (dle nejnovéjších údaju ministerstva práce muže
postihnout pul milionu lidí) rostou, zatímco reálné
mzdy a produktivita
se snižují.
Veškeré možné politické kroky, jež mohou v soucasné situaci pomoc~
zustávají podmíneny souhlasem opozice, která muže nejen zamítnout vládní
návrhy, ale i vládu samu rozpustit odmítnutím dosavadní tolerance. Vládnoucí sociální demokraté jednají jako slon v porcelánu, jako by si ani situaci
neuvedomovali:
navrhují dlj"icitní rozpocet, snížení parlamentních
a senátních výdaju, ale výdaje na vedení vlády chtejí zdvojnásobit.
Ani v diplomacii se sociálním demokratum
zatím nedarí: premiér Zeman
zacal porovnáváním
urcitých Nemcu sfašisty, následovalo neuveritelné tvrzení ministra Svobody, že Rádio Svobodná Evropa neprispelo k urychlení pádu
komunismu, a nyní jsme se dozvedeli o netrpelivosti našeho velvyslance v Bulharsku, který vozem prejel nohu bulharskému celníkovi.
Naše politická, spolecenská a ekonomická budoucnost nás skutecne - a konecne - dohonila. Nicméne vzdor vší nezkušenosti, aroganci a netrpelivosti
sílí pocit, že skutecne nastal cas seriozního jednání. Dosavadní hospodská
debata - debata o všem a o nicem - se stává postupne neatm/,;tÍl'ní a nahrazuje ji diskuse, v níž dosažení seriozního a poctivého rešení je prioritou. Potreba
dohodnout se - i pres polaritu názoru - zacíná být chápána alespon intuitiv-

Obsah

Nicméne jedna vec je jistá: pokud se mají napravit negativní dusledky naší
minulosti, cesta nevede pres ekonomická a politická opatrení, ale pres rlj"ormu spoleénosti. Tak, jak jsou hodnoceni v témer každé dospelé západní demokracii, musí i naši kneží a poslanci dosáhnout vyššího spolecenského hodnocení než opravári televizoru. Teprve až ti, kterí by meli mít naší duveru, si
jideme
zaslouží,
a jedine
poté, republika
co my samije jim
tu duveru
ochotnéji ceste.
poskytneme,
bumoci ríci,
že Ceská
konecne
na té správné
Práve totiž
zasloužená duvera je to, oc musíme stát a co musíme ocenovat na prvním
míste.

MUDR. MARTIN JAN STRÁNSK)'

Mesíéník Nová Prítomnost se hlásí k tradici pi'edválecné P1'ítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jal'Oslavu Stránskému a šérredaktorovi
Ji'erdinandu Peroutkovi se podar'ilo pí'edstavit na stránkách PNtomnosti celou generací demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenái'i patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Jak dohlížet na tajné služby
Kieran Williams
Moskevská krize a ruské regiony
Paul Goble
Podmínená duvera
Robert Svoboda

2-4
5
6-7

Muj obrodný proces
Alexander Tomský
Blairova tretí cesta
Lenka Buštiková

22
23

Jak se mení svet ceského zlocinu
Otakar Osmancík
24-25

Nad nekolika politíckými mýty
Mílan Znoj
Pozitivní poselství dnešku
Jirí Musil
Slovenský fejtón
Lubomír Feldek

8-10
11-13
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Komu patrilo Ceskoslovensko
Jan Rychlík
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Na uvedené skutecnosti navazují výsledky nedávného pruzkumu institutu
výzkumu verejného mínení (lVVM), který požádal verejnost o posouzení kreditu ruzných povolání a profesí. Podle predpokladu
na prvním míste skoncili
lékari, profesori a vedci. Pozoruhodné bylo, že z uvedených 27 míst získali
poslanci až 23. místo a duchovní 24., na žebríku níže než serizovaci (19.),
bankovní úredníci (21.) a opravári televizoru (22). I když se tyto výsledky
zdají neuveritelné, jsou jistým barometrem dnešní ceské spolecnosti, která si
svých poslancu a kneží váží ve skutecnosti mín, než televizních opraváru.
Duvody, které stojí za nynéjším hodnocením, jsou jak zrejmé, tak skryté; patrí
mezi ne komunistická
minulost, tradicní ceský cynismus a silná ateistická tradice.
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Ceština, slovenština a pocity emigrace
Fedor Gál
16-17
Útok na duši národa
Karel Hrubý
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Jan Rataj
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Jak dohlížet na tajné služby
Kieran Williams
Jaroslav
Bašta si
sice vyžádal
pul roku na zjištení
skutecného
stavu

Od pólu k pólu
Tuhle koukám v novinách na titulek "Muž ubil psa, snedl a vyškvafil sádlo". Jazykove není zrovna
perfektní (napf.: snedl sádlo, pak
je vyškvaril?), o to víc však pusobivý (kdo: muž; co udelal: ubil; koho/co: pNtele cloveka - dále se docteme, že dokonce fenku). Teze (vycházím z clánecku o 12 rádcích):
jakýsi podnapilý duchodce usmrtil
psa - nevíme, byl-li jeho majitelem
- dfevenou tycí, stáhl mrtvé zvífe
z kuže a z masa si udelal pokrm.
Nadto si prý vyškvafil sádlo a nabízel je k prodeji. Hrozí mu rok vezení. Antiteze: miliony lidí denne
zabíjejí chovná i lovná zvífata,
aby je jedli, popf. nabízeli k prodeji. Nekterým se vyhýbají (semité
vepfum, hindové kravám, cást Evropanu psum), jiná preferují (Stredoevropané prasata, Americani
hovezí dobytek, Romové psy atd.).
Synteze: jde tedy o záležitost civilizacní, kulturní - a nejen kulinární:
napNklad psí sádlo je prý dobré
na prsa.
Ve stejném císle se ozývá ctenáfka
Marksová- Tominová proti clánecku, podle nehož "Petra Buzková
ztratila korunu" nejkrásnejší poslankyne ceského parlamentu. Teze:
clánek je šovinistický (I) a tím, že
upozornuje na estetickou funkci vizáže zákonodárkyn, degraduje skutecný obsah jejich pusobení. Antiteze: rádo se traduje, že TGM byl po
léta nejelegantnejším poslancem rakousko-uherského snemu. Synteze:
obsah aforma verejnéhofungování
se navzájem neruší, nýbrž naopak.
A hned vedle si ekologický aktivista vyfizuje úcty s energetickým
oponentem: ten obvinil zelenou
mládež, že chce "nastolit pravek",
onen se mu zas vysmívá, že si "nabehl na vidle". Zde už nemá analýza smysl: rychtovat nutnosti a idestrana

2

ceských tajných služeb, nijak však neotálel s odhalením svých plánu, jak je
reformovat Plány nového ministra
bez portfeje se v hrubých rysech podobají tem, které se periodicky vynorovaly v dobách Klausových vlád: zaclenit ven zamerený Úrad pro zahranicní styky a informace (ÚZSI) do
Bezpecnostní informacní služby (BIS)
a podrídit BlS pod prímý vliv ministra vnitra. Na rozdíl od Klausovy vlády
kladou sociální demokraté duraz predevším na hospodárskou bezpecnost,
jejíž bremeno tak padne na ty složky
BlS, které byly zrízeny pro sledování
organizovaného zlocinu a hospodárské kriminality, a na policejní protikorupcní týmy. Vzhledem k tomu, že tyto oblasti skutecne predstavují pro
Ceskou republiku nejvetší nebezpecí
a již nyní se jich týká polovina operací Bezpecnostní služby, vypadají Baštovy plány rozumne.
Bašta, který již v roce 1991 sloužil
jako námestek reditele tajné služby,
tak naznacil smer rekonstrukce služeb, která bude podle jeho odhadu trvat tri roky. Stále však cekáme, až
nám Bašta jako bývalý pi'edseda parlamentní komise pro BIS predloží tomu odpovídající predstavu zákonného
dozoru nad tajnými službami.
Takový dozor pritom není jen nejaká záhadná, spíše technická pravomoc parlamentu, ale závažný politický proces, který se bytostne týká samotné delby moci ve státe. Kontrola
výkonné moci je jednou z hlavních
funkcí moderních zákonodárných
sboru. Nový duraz na hospodárskou
bezpecnost vyžaduje zvýšit ohledy na
soukromí obcanu a jejich práva a zabránit nezákonnému slídení v legitimních podnikatelských aktivitách, prípadne takové prípady odhalovat O
zpusobu této kontroly se však pravdepodobne rozhodne až na základe širší
verejné diskuse a s prihlédnutím k
praxi jiných státu.

Co Ceši zdedili
Ceský stát samozrejme nepostrádá
v této oblasti urcitou zkušenost
Obranný a bezpecnostní výbor ceskoslovenského Národního shromáždení
mel pravomoc kontrolovat v letech
1945-47 a 1968-69 i StB, a cinil tak.
V roce 1991 byl dohled nad tajnou

službou obnoven, podle zákona o FBlS
vznikl "zvláštní kontrolní orgán".
V praxi byl ovšem tento útvar velmi
omezen faktem, že dlouho nemel
predsedu, nezkušeností svých clenu a
všeobecným zmatkem, který vládl behem posledních mesícu existence federálních institucí. Nekteré pravomoci
prevzal obdobný orgán vytvorený ceským parlamentem ke konci roku
1992, zákon o tajných službách z roku
1994 je však radikálne omezil. Klausova vláda soustavne ignorovala rozhodnutí parlamentu, která ji vyzývala
k predložení zákona, jenž by tyto pravomoce obnovil. Od té doby se o dohled nad tajnými službami delí mezi
komisi pro BlS, komisi pro vojenskou
kontrarozvedku a komisi pro používání policejní sledovací techniky.

Neexistuje jednoduchý
návod
Pokud se ohlížíme po zahranicních
vzorech, rychle shledáme, že neexistuje níc jako jednotný západní standard. Dve velké zeme mužeme vyradit hned: Spojené státy, kde Kongres
disponuje takovým stupnem nezávislosti a takovým množstvím prostredku, že si o tom mohou ceští poslanci
jenom nechat zdát, a Francii, která
své tajné služby naopak parlamentní
kontrole nevystavuje vubec. Zbývá
i'ada clenských zemí Evropské unie a
ATO, jejichž zkušenosti jsou zcela
rozdílné. Není nijak prekvapivé, že ve
strední Evrope je nejduležitejší nemecký príklad jako pravé ztelesnení
výkonnosti a sebekázne. Bundestag
zrizuje ctyri kontrolní orgány, které
jsou pouze minimálne koordinovány.
První z nich, Parlamentní kontrolní
komise (PKK), má uloženo kontrolovat tri hlavní tajné služby. Má devet
clenu, z nichž pet zastupuje vládnoucí
koalici. Jsou do komise nominováni
prímo stranickými sjezdy velkých
stran, a malé strany, jako napi'fklad
exkomunistická PDS, nemají automatický nárok na zastoupení. V predsednictví PKK se po pul roce strídá koalice s opozicí a usnášeníschopná je
pouze tehdy, je-li prítomen alespon
jeden zástupce každé hlavní strany.
Schuze komise se zpravidla úcastní
vládní koordinátor pro tajné služby a
i'editelé trí hlavních služeb.
Aby získala a udržela si duveru
agentur, nad nimiž dohlíží, PKK jen
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velice zrídka promlouvá k verejnosti,
dokonce i k širšímu plénu Bundestagu. Zasedá každý mesíc, její jednání
jsou pi'ísne uzavrená a prípadná prohlášení pro tisk vydává pouze po
dvoutretinovém souhlasu svých clenu. Zprávu o své cinnosti predkládá
parlamentu pouze jednou za dva roky
a její bývalí clenové jsou vázáni prísahou mlcenlivosti.
Výzkum, který provedl Shlomo
Shpiro z adace Konrada Adenauera,
ukazuje, že práce PKK je úzce propojena s 6. oddelením Úi'adu vlády, které
komisi navrhuje témata k diskusi, zajištuje administrativní podporu, dodává požadované dokumenty a predává
tajným službám žádosti komise o podrobnejší informace. Jen ve výjimecných prípadech PKK predvolává
k osobnímu svedectví samotné agenty.
Další kontrolní orgány jsou zvláštní
rozpoctový podvýbor Bundestagu,
Vertrauensgl'emium, který ctyrikrát
rocne v prísné tajnosti zkoumá výdaje
tajných služeb a muže vetovat nabíd-

ky dodavatelu. Jiných devet poslancu
zasedá v grémiu G-l0, které se schází
dvakrát rocne, aby vyslechlo zprávu O
prípadech sledování pošty, faxu a telefonických rozhovoru. G-l0 nedostává
informace o jednotlivých prípadech,
ale rozhoduje o celkové strategii. K
prezkoumání jednotlivých prípadu
muže grémium ustavit komisi složenou ze ctyi' právníku, kterí sami nejsou poslanci, ale jsou blízcí hlavním
politickým stranám, a ti mají právo
ukoncit operaci, pokud zjistí, že je nezákonná nebo nevhodná. Pak mohou
rozhodnout, jestli bude sledovaná
osoba nebo skupina informována.
Clenové komise mají dále za úkol zadávat klícová slova pro scannery vyhledávající v éteru rozhovory na citlivá témata. Tajné služby mají pred
grémii i pred komisí znacný respekt,
který je vede i k tomu, aby své žádosti

«
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pHpravovaly dukladne a vyradily ty,
které by mohly být zpochybneny.

Kanada
Velice úcinné muže být i spojení kontrolních výboru, i když je to nárocné
na celkovou právní kulturu a stupen
verejného zájmu o budování státních
institucí. Jsou duvody se domnívat, že
vubec nejlepším príkladem je kanadský "mocenský auditor", Security Intelligence Review Committee (SIRC).
SIRC je orgán nikoliv parlamentní,
spadá pod Státní radu (Privy Council)
a jmenuje jej ministerský predseda.
Jeho pet clenu jsou však casto bývalí
poslanci a dva z nich jsou obycejne
spojeni s hlavními opozicnímí stranami, s jejichž vedením premiér jmenování do komise konzultuje.
Po složení slibu mlcenlivosti mají
clenové SIRC prístup ke všem informacím shromaždovaným kanadskou
bezpecnostní službou CSIS (Canadian
Security Intelligence Service) vcetne
podrobného rozpisu jejich výdaju.
Mají právo císt veškeré ministerské
rozkazy a pokyny a prezkoumávat
príkazy ke sledování. Jakmile má
SIRC nejaký dotaz nebo s necím nesouhlasí, její první kontakt vede prímo do vlády, predkládá však rovnež
výrocní zprávu parlamentu a má
oprávnení vybrané prípady publikovat. Komise se teší všeobecnému
uznání pro rozhodnost, s níž hájí obcanské svobody, a zasloužila se o podstatné zmeny ve zpusobu vedení tajných operací.
Laurence Lustgarten a lan Leigh
stanovili osm bodu, které se podílejí
na úspeších SIRC: je zcela nezávislá
na exekutive; má právo zahájit vyšetrování; její složení odpovídá politickému spektru, ale není stranické; má plný prístup k informacím; v prípade
poti'eby je schopna uchovat tajemství;
dále je to administrativní profesionalita a spolehlivost podpurného personálu; schopnost burcovat vei'ejné mínení prostrednictvím médií. Úcinnost
výboru ovšem v praxi ovlivnují i
osobnosti jejích clenu, jejichž postavení v kanadské spolecnosti je casto
prominentní, a duvera agentu tajných
služeb, že SIRC nikdy nezneužije informací, jež má k dispozici.
I když Ceská republika není tak malá, jak si nekdy její obyvatelé myslí,
možná by nekdo radeji znal príklady
nekterých "menších" zemí. Nuže, v takové Belgii nebo v Holandsku dozor
konají spojené a velice zvídavé týmy
s volným prístupem ke všem informacím. Príslušný ministr holandské vlády se úcastní všech schuzek bezpec-
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ály by znamenalo porovnávat vozy
s kozami.
Tezko se pak divit, ze i politická najme predvolební - masáz nás nutí zaujímat vyhranená binárne
opozitní stanoviska bud-nebo; vyznávat-zatratit; zivot-smrt ... Samozarejmé, ze problémy se nejlíp
osvetlují na protikladnosti; to je
cesta k poznání. Jenze az po nem
prichází klopotnéjsí krok, totiz rozhodnutí: co udélám.
Slýchávám od mládí bohorovné
"kdyz nejde o zivot, jde o hovno"
(pardon). Vtip ale je v tom, ze aspon
trochu jde o zivot vzdycky - a pritom skoro nikdy úplne. Neumím-li
délat rozhodnutí jiná, nez vyhranene jednostranná, popírám tím
i kousek zivota; protoze zivot je predevsím dialog a domluva.
(jh)
Co S živou fosi/ií?

KSCMje vnímána jako groteskní
skansen. Pravda, se svými cca 10 %
volicské podpory ponékud nákladný. Protoze je pravdepodobné, ze
nesejde ze sveta prirozenou odúmrti, nýbrž ze bude fungovat jako gravitacní centrum tzv. protestní volby, je otázka "co s ní" na míste. Bylo
by rozumné rozptýlit obecne rozsírený omyl: KSCM, i když se tak blbe
jmenuje, není generální dedickou
KSC, jak jsme ji zazili od konce války az po listopad. Mediátori nejhorsího zla bývalého rezimu se soustredili - anebo spiSe rozptýlili -jinam. Dusledná diskriminace KSCM
na soucasné politické scéne slouzí
zvlástnímu úcelu: protoze se ceská
spolecnost rozhodla, ze neprovede
inventuru své minulosti, odbývá si
tuto nesplnenou povinnost zástupným aktem: okázale nenávistným
pohrdáním KSCM.
Tato strana je pritom schopna
plnit "pozitivní historickou úlohu".
Poslechneme si,jakou. Úsílí naSeho
"ctyrlistku" (KDU, US, ODA, DEU)
znemoznit dvema tzv. velkým stranám dosazení ústavní vetsiny v Senáte je chvályhodné. Vetsinový
systém ve spolecnosti nejen bezradné, ale i demoralizované by se mohl
snadno stát bipolaritou pripomínající Monteky a Capulety v Shakespearove stredovéké Verone. Mohli bychom tu mít dve pele§e lotrovské a
nic víc. ](SCM se tak stává "prirozeným" spojencem tzv. malých stran.
Duvod k sondázním kontaktum?
Zajisté. Mluvit spolu je vzdycky lepsí nez spolu nemluvit.
(pri)
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nostní komise, která existuje od roku
1952, a predkládá vše, co komise potrebuje vedet s výhradou toho, co by
mohlo ohrozit zdroj. Dokonce i na rutinní skartace starých spisu nizozemské zpravodajské služby dohlíží tríclenná skupina externích znalcu dosazených parlamentní komisí.

Ztracená príležitost

Myšlenka, která neuspela
Byly by déjiny jiné, kdyby se Ceskoslovensko nejmenovalo Ceskoslovensko, ale Stredoevropská republika? Selhání myšlenky cechoslovakísmu ukázalo, jak hluboce
zakoreneny byly ceská a slovenská
identita a jak silne jsou pocitovány
dodnes. Moderní dejiny Ceslwslovenska nicméne podávají dobrý dukaz, že národy nejsou prirozené entity, ale jsou vytváreny a udržovány
duchovními a politickými vudci.
Nekdy se idea uchytí - tak, jak tomu
bylo v prípade národa ceského a
slovenského, které oba povstaly ze
znacne ruznorodých stredoevropských pospolitostí v prubehu 19.
století -, nekdy však nikoli, a to byl
prípad ceskoslovenského národa.
Ceskoslovensko a cechoslovakismus však odhalují ješte neco, totiž
jak rigidní dosud v Evrope bývá
zduvodnování existence státu. Nejcastejším argumentem bylo a stále
je, že stát vzniká pro urcitý národ.
A práve to, že úsilí vytvorit ceskoslovenský národ bylo chápáno jako
soucást budování a zduvodnení
ceskoslovenského státu, jasne ukázalo, jak široce sdílena je víra
o prednosti národu pred státy. Všeobecné presvedcení, že každý národ
by mel mít svuj stát (které britský
hístorik Eric Hobsbawm puvabne
prekrtil na "leninismus-wilsonismus''), stále zaujímá v psychologii
stredoevropských národu silné postavení.
Práve to je možná dnes skutecný
odkaz Ceskoslovenska: jak pri jeho
vzniku, tak pri jeho pozdejším dvojím rozpadu dostaly prednost "zájmy národa" (národu). Predstava,

Možný zdroj inspirace však nespocívá
ani v minulosti, ani v zahranicních
vzorech, ale v návrhu zákona pI'edloženém ceskému parlamentu v lednu
1996 dvema poslanci ODA. Vladimír
Šuman a Oldrich Kužílek již meli dost
cekání na vládní zákon a navrhli rešení, které spocívalo v rozdelení odpovednosti mezi dva útvary. Peticlenná "dozorcí komise" by mela za úkol
obvyklým zpusobem kontrolovat rozpocet a již uzavrené prípady BlS a vojenské kontrarozvedky. Naproti tomu
tríclenný "kontrolní orgán" by dohlížel na všechny tajné služby a mel by
oprávnení prezkoumávat i práve probíhající operace. Komise by se pritom
skládala ze clenu poslanecké snemovny, zatimco clenové "orgánu" by byli
duveryhodní obcané vybraní prezidentem, vládou a Senátem.
Šumanuv a Kužílkuv návrh, jakkoli
nedokonalý, šikovne rešil rozpor mezi
volným prístupem poverených osob k
vetšine spisu a rizikem úniku informací. Vláda však návrh zákona pohrbila. Použila k tomu prapodivnou
interpretaci zásad delby moci: trvala
na tom, že práve jen vláda má právo
sledovat výdaje a další interní záležitosti služeb. Žárlivá exekutiva parlamentu nechala jediný úkol, sledovat
"politické zneužívání" tajných služeb,
a hystericky strašila tim, že navrhovaný kontrolní orgán by se sám stal
"svého druhu zpravodajskou službou". Šumanuv a Kužílkuv návrh tak
byl "zabit" pri prvním ctení sotva

usnášeníschopnou poslaneckou snemovnou, a to 59 hlasy, z nichž 46 patrilo ODS a 5 pozdeji zaniklé KDS Ivana Pilipa. Zákon tak nemohl postoupit
do stadia projednávání ve výborech.

Už nikdy kufríky
Sociální demokraté se nyní musí srovnat s drsnou skutecnosti menšinové
vlády. Aby se jim podarilo prosadit
zákon o dozoru nad tajnými službami,
budou muset ponekud slevit v tvurcím rozmachu. Dve veci však budou
stát za pozornost i nadále. Za prvé lze
spojit otázku dozoru s úmyslem vlády
zavést instituci ombudsmana. Napríklad v Holandsku a v Madarsku byl
pri urcitých príležitostech ombudsman schopen odhalovat provinení tajných služeb mnohem úcinneji než
parlamentní komise.
A za druhé, dozor by se mel opírat tak, jak tomu je v západní praxi - na
velmi dobre konstruovaných institucích, a to vyžaduje obecnou kulturu
duvery ve státní úrady. Belgická a holandská parlamentní komise zduraznují, že jejich úspech spocívá práve
v tom, že v ocích verejnosti i tajných
služeb mají vysokou autoritu - a ta se
zakládá na vedomí, že poslanci budou
zacházet s informacemi zcela odpovedne. V príkrém rozporu k tomu stojí
nekteré rysy ceské politiky: od "divokých" lustrací v letech 1990-91 v ní
prevládá tendence zneužívat tajných
informaci, a sociální demokraté patrili
v tomto ohledu v posledních letech
mezi nejhorší hríšníky. Úcinná kontrola tajných služeb je možná pouze
v prostredí, kde neprekážejí kufríky
plné padelaných dokumentu.
KlERAN WILLlAMS i!9671
Britský politolog, spoluautor chystané
knihy o reformách tajných služeb ve strední
Evrope, pi'ednáší na University or London.

UŠETRENÉ PENÍZE MAJÍ STEJNOU HODNOTU JAKO VYDELANÉ
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VÁM UMOŽNÍ OVERENÝ ELEKTRONICKÝ
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Podrobné informace Vám na požádání zašle:
Ota Bezdecný
U Tonasa 2
403 31 Ústí nad Labem
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Moskevská krize a ruské regiony
Paul Goble
Stav
postihlnaprostého
moskevské ochrnutí,
politické který
centrum,
vede cím dál více odlehlých oblastí
Ruska k tomu, že zacínají rozhodovat
samy. Tento model bude do budoucna
pravdepodobne daleko významnejší
než jakékoli rozhodnutí ucinené v
hlavním meste.
Jsou v zásade tN duvody k tomu, co
muže na první pohled vypadat jako
príliš rozmáchlý záver:
Za prvé tato faktická decentralizace
moci zpusobí, že v Moskve nebude v
nejbližší dobe nikdo schopen vrátit
autoritu ústrední vláde. Zcela nedávno sverdlovský gubernátor Edvard
Rossel vyhlásil svuj sedmnáctibodový
protikrizový plán. Krasnojarský gubernátor Alexandr Lebed zavedl regulaci cen. A v sibirské kemerovské oblasti gubernátor Aman Tulejev svým
podrízeným oznámil, že mají jednat
"bez ohledu na Moskvu" ...
Jakýkoli pokus obnovit centrální Nzení techto regionálních predstavitelu
nevyhnutelne jen posílí jejich odpor,
zvlášte když nyní mají zkušenost s
vlastním rozhodováním.
Za druhé vzrustající odlišnost zpusobu rozhodování oblastních cinitelu
predstavuje pro ústrední vládu stále
vetší obtíž v zachovávání jednotné politiky pro celou zemi. Rozdíly mezi
oblastmi jsou dokonce vetší než jejich
odlišnost od Moskvy. ekterí z regionálních politiku - napNklad archangelský gubernátor Nikolaj Malakov se pokoušejí zapojit do distribuce stále více nedostatkového zboží tržní síly. Mnoho jiných - jako napríklad omský gubernátor Leonid Poležajev - se
uchylují k administrativním metodám
známým z minulosti, kontrolují ceny
a trestají ty, kdo je prekrocí.
Z toho všeho vyplývá, že i když se
moskevská vláda bude schopna rozhodnout pro nejaké rešení, velmi
pravdepodobne se brzy octne v podobne bezvýchodné situaci, v jaké se
kdysi ocitl poslední sovetský vládce
MichaiJ Gorbacov. Bude-li se Moskva
pokoušet pro i'adu velice rozdílných
regionu prosadit spolecná i'ešení, vyvolá to odpor. Bude-li se naopak snažit o složitejší politiku, která by jejich
odlišnosti brala v úvahu, je možné, že
nekteré oblasti se zradikalizují a budou považovat stejné výhody, jaké
mají jiní.
Za treU jak decentralizace, tak diferenciace Ruské federace pNnuti západní inversory a nakonec i západní

vlády k tomu, aby jednaly prímo s regiony, a to i tehdy, prejí-Ii si, aby se síla a autorita Moskvy obnovila. Dosud
se vetšina západních vlád a investoru
soustredila na hlavní mesto Ruska,
nyní však se objevují náznaky, že prinejmenším nekterí z nich se mohou
zacít obracet k regionum.
Jeden z takových náznaku se objevil v Petrohrade 8. zárí v prohlášení
zástupce nemeckých investoru, že
Moskva možná zustane "klícem k ruským problémum", nicméne že investicní klima v jednotlivých regionech
by mohla podminovat rozhodnuti
místních pi'edstavitelu. Dieter Schubert, reditel významné nemecké hospodárské instituce, dodal, že ac ztráta
duveryhodnosti Moskvy zahranicní
investory poplašila, petrohradské vedení by ji alespon pro jejich region
mohlo samostatnou akcí obnovit. Prestože zopakoval, že hodne bude záležet na událostech v Moskve, jeho prohlášení jasne ukazuje, že cizí investoi'i i vlády jsou pripraveni poohlédnout
se dále od Moskvy, at už si prejí zotavení ústrední vlády nebo nikoli.
Vývoj do pozoruhodné míry pripomíná to, co se delo v roce 1991 v Sovetském svazu. V leccem se ale liší,
takže analogie nemusí být úplná.
Moskva ješte muže situaci zvládnout.
Tomu by mohly napomoci i nesouhlas Západu s dalším delením kontroly nad ruským jaderným arsenálem,
smutné zkušenosti mnoha bývalých
sovetských republik a síla ruské národní identity.
Soucasný úpadek ústrední moci by
mohl mít pro Ruskou federaci skutecne dalekosáhlé dusledky, uvedomíme-li si, že by mohl odhalit neschopnost místních politiku získat dostatecný respekt, že by se zcela rozpadly
Ndící struktury a že by se ješte prohloubila propast mezi relativne prosperujícími oblastmi, které více odvádejí než dostávají, a temi, které si na
vzniklé prebytky delají zálusk.
Teprve uvidíme, jaká tendence zvítezí, už dnes je však jasné, že bez
ohledu na to, co ruská vláda a ruský
parlament v nejbližších týdnech udelají, zmínené rozdíly budou mít lví
podíl na promene Ruské federace.
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že stát je tu proto, aby sloužil národu, že stát se musí zamerit na potfeby národa, že národ je základní
jednotkou, kolem které by mela vyrust mezinárodne uznávaná geopolitická struktura, že národ je to jádro, kolem kterého by se mela organizovat celá spolecnost, tato
pfedstava stála za vznikem éeskoslovenska a ve stfední Evrope sejí
stále daN.
NékteN komentátori litovali rozpadu éeskoslovenska, protože prý
pfedstavovalo mnohonárodní alternativu, jež mohla být dobrým
pNkladem, jak budovat mnohonárodní Evropskou unii. Ve skutecnosti už první republika v podstate
ignorovala multikulturní realitu
mladého státu, ceský a slovenský
nacionalismus pak byly ze zcela
zfejmých duvodu posíleny druhou
svetovou válkou, k pražskému jaru
valnou merou pfispela slovenská
nespokojenost se spolecným státem
a ani krátké postkomunistické období obrozeného éeskoslovenska
nebylo záfným pNklademfungujícího vícenárodního státu.
éeskoslovensko ve skutecnosti nikdy nemelo daleko k omezenému,
úzkoprsému nacionalismu, a byl to
práve úzkoprsý nacionalismus, lcterý nakonec spolecný stát definitivne
pohfbil. Zásada státu založeného
na myšlence obcanské "národnosti",
se i dnes težce probojovává proti
tradicnímu nacionalistickému pojetí.
Zastánci Evropské unie se pokoušejí znovu vybudovat mnohonárodní spolecnost, bude to však nadlidský úkol, zvlášte tam, kde mnohonárodní státy již dNve existovaly a
rozpadly se (éeskoslovensko mírumilovné, Jugoslávie krvavé). Jestliže se lidé, kteN hovorí v podstate
stejnou fecí jako éeši a Slováci nebo Srbové a Chorvati, nemohou
shodnout, jak žít ve spolecném politickém útvaru, jak mužeme dou,fat,
že by toho byli schopni éeši s Nemci
nebo Slováci s Madary? Jinak feceno, éeskoslovensko se rozpadlo,
protože pNliš málo lidí cítilo
opravdu ceskoslovensky; tady ve
stfední Evrope muže selhat i evropský projekt, protože pNliš málo lidí
cítí evropsk.y.
(as)
Moje cesta do Evropy

PAUL GOBLE
Vydavatel HFE/RL
Newsline.

Sklonujeme Evropu ve všech pádech, ješte že tech pádu má ceština
sedm - pátým pádem voláme a sedmý je instrumentál. Vláda již do-
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konce vypracovala dokument, lépe
receno, vyplnila dotazník, v nemž
odpovídala na otázky Evropské
unie týkající se toho, jak jsme v jednotlivých disciplínách na vstup do
EU pripraveni. Své odpovedi však
vláda tají, takže žádná oficiální
zpráva o tom, kam až jsme na ceste
dorazili, zatím není k mání. Musíme tedy hledat své vlastní odpovedi.
Já jsem si nedávno objednal u
jednoho nemeckého univerzitního
nakladatelství Imihu Pierra Bourdieua Gegen feuer, jejíž podtitul sliboval výklad, jak se bránit neoliberální invazi. Když kniha prišla, dostal jsme s nífakturu na nejakých
17 DM, které jsme mel zaplatil na
jistý úcet u nemecké banky. Tím zacala anabáze, která o naší ceste do ,
Evropy vypovídá tak nejak od podlahy, vzhledem k podezrelému obsahy knihy mela navíc v sobe též jisté kouzlo nechteného. Pravda je, že
za reálného socialismu bych mel jiné starosti a sotva bych si z emecka nejakou knihu mohl objednat.
Sedel bych na zadku a nemel bych
roupy. Uznávám, že v tomto smyslu je neco na známé neoliberální tezi, že socialistický stát své obcany
vodí za rucic1r,u,všechno za ne zarídí a vlastne je tak rozmazluje, aby
nemeli zbytecné starosti. Jenomže
ted žádný opatrovnický stát nemáme. A tak si mohu objednávat podvratné knihy, díky tomu jsem ale
mel i starost, jak za objednané knihy zaplatit, a to prímo na úcet nemecké banky.
Naštestí jsem si vzpomnel, jak Tomáš Ježek jednou v televizi, když
jsme zavedli smenitelnost koruny,
nadšene vykládal, že nyni již nemusíme závidet západním turistum, že
mají svou vlajecku na tabulkách
smenných kursu. Témer se slzou v
oku licil, že nyní i my budeme mít
svou vlajecku na tabulkách, které
visí pred každou bankou nebo smenárnou. Zašel jsem tedy do sporitelny, kde mám sporožirový úcet, a
myslel si, že vec pekne po evropsku
vyrídíme. Já mám svou vlajecku,
nemecké nakladatelství má také
svou a sporitelna má jiste svou tabulku, kde se dozvím podle jakého
kurzu a za kolik. Tomáš Ježek nelhal, sporitelna mela tabulku se
smennými kursy, vedle nich však
mela ješte nejakou brožurku, kde
jsem vycetl, že taková evropská
transakce stojí "min. 200 Kc".
Ochotný smenárník mi navíc vysvetlil, že to není všechno, že ješte
nejméne stejnou cástku spolknou
poplatky za bankovní prevody.
strana
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Podmínená duvera
Robert Svoboda
Madarská vláda "s lidskou tvárí"

"lVTláda
ViktoraodOrbána
se svoukabistrukturou
predchozího
netu podstatne liší. Nekterým ministerstvum byly prideleny nové názvy a
zúžený ci rozšírený okruh pLlsobnosti,
vznikla také ministerstva nová, mimo
jiné treba Ministerstvo mládeže a
sportu, jež ovšem má být fakticky založeno až na pocátku roku 1999. Mezi
sedmnácti cleny nového kabinetu premiéra nepocítaje - jsou dva ministri bez portfeje (jeden z nich odpovídá
za tajné služby, druhý za rozdelování
financní podpory poskytované Madarsku v rámci programu PHARE Evropskou tmlí), ale titul ministra byl udelen vedoucímu Úi'adu predsedy vlády, nebotv duchu "kanclérského
systému", napodobujícího nemecký
vzor, má posilený Úrad predsedy vlády plnit roli jakéhosi analytického,
prípravného a kontrolního centra
vládní strategie, zároven však má na
starosti i komunikaci s verejností.
Nekterí pozorovatelé vyslovili podezrení, že reorganizovaný úrad má být
jakousi "vládou ve vláde", zamerující
se zejména na kontrolu tech resortu,
které nerídí clen strany "mladých demokratu" FIDESZ-MPP. To ovšem
príslušní cinitelé rozhodne popreli.
Zaznela kritika, že státní správa se
príliš zacíná plnit "navrátil ci" z Antallovy éry, jakož i pripomínka, že v nové vládní struktui'e panuje vidítelná
nerovnováha mezi ministerskými kolosy (napr. hospodárství nebo zemedelství) a malými, prípadne oproti minulému cyklu ješte zmenšenými resorty (napríklad rozdelený resort

i

školství a kultury apod.). Tuto nerovnováhu je však patrne nutno brát jako
urcitou dan za sympaticky rychlý a
hladký prubeh koalicních jednání. Jako pregnantní príklad uvedme "pacifikaci" pi'edsedy malorolnické strany
FKGP: Orbánuv kabinet byl sestaven
navzdory pesimistickým prognózám
z opacného politického tábora v obdivuhodne krátké dobe a s viditelnou
razancí, pricemž dr. Józsefu Torgyánovi, predsedovi malorolnické strany,
premiér sveril rízení snad príliš velkého - ale práve proto dostatecne duležitého - Ministerstva zemedelství a
rozvoje venkova, což jednak bezpecne
otupilo ostrí tech malorolnických požadavku, které byly málo slucitelné
s plány FIDESZ-MPP, jednak to nového ministra nutí vážne se podílet na
vládní odpovednosti a rozmyslit si
vcas jakékoli nezodpovedné výlevy ci
kroky. Jako prominent vládní strany
pravdepodobne na nic podobného
stejne nepomýšlel, ale tímto tahem
odpovedel Viktor Orbán na opozicní
obavy z Torgyánovy nevypocitatelnosti. Navíc koalicní dohoda zajištuje
malorolníkum právo navrhnout za
dva roky kandidáta na prezidentský
úrad, díky cemuž Torgyán prestal lpet
na prosazení prímé volby hlavy státu.
Odhlédneme-li od povinne kritických opozicních výroku, jimiž zejména predstavitelé socialistu neskrývane
vyjadrují presvedcení, že FIDESZMPP a jeho spojenci hodlají jen nabubi'ele sklidil, co oni v potu tváre zaseli, mužeme konstatoval, že hlavní
pojem charakterizující povolební Ma-
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darsko zní duvera. Duvera a nadeje,
že tentokrát si vetšina volicu vybrala
opravdu dobre. ová vládní garnitura
se na politické scéne snažila uvést
energicky a chopila se vesla s mladistvou vervou, pramálo se zajímajíc rekneme o nárky poražených, zaražených a uražených socialistu, kterí
dnes - trochu opoždene - volicum sdelují, že v tomto volebním období, kdy
už se budou projevovat blahodárné
úcinky ekonomických opatrení Hornovy vlády, byl by prišel na radu clovek. Jenže za kampane bohužel volic
s tímto úmyslem seznámen nebyl. Socialistické MSZP se k nemu obracela
s prostým heslem: "deláme to dobi'e,
jen tak dál". aproti tomu FIDESZMPP nabídl volici jednoznacne vládu
"s lidskou tvárí". Využil hlavní chyby
volební kampane svých politických
odpurcu a vyslovil to, na co volicovo
ucho toužebne cekalo, ale co na druhé
strane vysloveno nebylo: vy, lidé, jste
pro nás duležitejší, než bezcitná ruka
trhu a chladne netecní "cifršpióni" z
E - ci odkud. V objektivne príznivé
situaci FIDESZ-MPP podal (nebo alespon slíbil podat) pomocnou ruku uondanému "obyvateli", jehož navíc oslovil jako "obcana", probudiv tak jeho
sebevedomí - a získav si jeho vdecnost.

Rychlým krokem
Vdecní príznivci stávající koalice nežehrají ani na to, že ve srovnání s volebními sliby vypadá ve vládním programu ona štedrá pomocná ruka o poznání váhaveji a opatrneji. Je to
ovšem vyváženo rychlými kroky v zájmu okamžitého uskutecnení tech slibu, jejichž splnení si vláda predsevzala beze zbytku: financní podpora rodin s detmi (obnovený automatismus
poskytování rodinných prídavku), jakož i zrušení školného (s urcitými
podmínkami sice, ale prece) jako signál: my vzdelání nebereme na lehkou
váhu, prikládáme mu strategický význam a prejeme je všem. A za tretí
krok snad nejzávažnejší, konfliktní, i
když dopredu ohlášený: zrušení samospráv financních fondu zdravotního a duchodového pojištení. Na fondy
od nynejška dohlíží vládní poverenkyne. Neví se však zatím (z vládního
programu vycíst nelze), jakým zpusobem hodlá stát tyto fondy spravovat.
Mimochodem, není to jediná vec,
kterou pozorovatelé ve vládním programu postrádají. Mnozí konstatují,
že text tohoto dokumentu je pouze
príslibem, snuškou obecne formulovaných pi'ání bez císelných údaju,
takže skutecný a konkrétní program

se z neho vyklube až na podzim s návrhem státního rozpoctu na príští rok,
obsahujícím konkrétní cástky a jejich
zdroje. A tak je bezpredmetné podrobovat program v tomto stadiu jakékoli
analýze, mužeme z neho uvést jen nekolik stežejních úmyslu, jako je radikální danová reforma (plánovaná na
rok 2000), kroky pNznivé drobným a
stredním podnikatelum a financní
úlevy pro zamestnavatele v zájmu vytvorení 200 tisíc nových pracovních
míst do konce volebního období, dále
rázná protiinflacní opatrení nebo zesílení boje proti kriminalite. V centru
zahranicne politického úsilí stojí príprava vstupu do EU - v kombinaci s
markantnejším prosazováním národních zájmu, ale s vedomím, že integrace si vyžaduje potrebný stupen pi'izpusobivost.
Uvedené body, jak vidno, se opravdu konkrétností zrovna nevyznacují.
Duvera obcanu vuci nové vláde,
vzbuzená zejména šikovne zvoleným
tónem volební kampane a mladistvou
energicností, vystav ovanou jako vládní image neustále na odiv, je tedy zatím, jak zrejmo, víceméne duverou na
zkoušku. Od startovní cáry se kabinet
Viktora Orbána odpíchl sebevedome,
cíl je vytycen, cesta k jeho dosažení je
však zatím zahalena mlhou dohadu.
Mlhou, která v sobe skrývá i radu nadejí. Opozice je povinne skeptická,
presto však nelze tvrdit, že všechny
kroky, které nynejší vládní subjekty
zamýšlejí ucinit (a nejde jen o hlavní
zahranicne politické priority), by opozicním stranám byly proti mysli. I samotná koalice spocívá na stabilnejších a pro budoucnost slibnejších základech, než jaké jí byly tesne po
volbách z nejednech úst prorokovány.
Nejeden politický expert vidí velkou
šanci, skrytou v novém stylu, v mýcení zakorenených stereotypu a reflexu
(z nichž mnohé Hornova vláda bez
ohledu na nepríznivé reakce prevážné
cásti obcanu naopak konzervovala), v
neotrelých formulacích a nápadech
mladé generace, jež by snad mohla bude-li se opravdu temito rysy vyznacovat - politiku ocistit a rehabilitovat
v ocích verejnosti.
Nejbližší budoucnost dá odpoved
na otázku, jaká úskalí, víry a prípadná
vlnobití bude muset lod konzervativní
koalice prekonat, a je-li na tuto úlohu
stavena.

ROBERT

SVOBODA

Když jsem se zeptal, co tedy mám
delat, dostalo se mi rady, abych si
do Nlmecka radlji zajel sám. Bude
to také nlco stát, ale udelám si alespon výlet.
A tak jsem jel puvabnou krajinou
jižních éech k éesko-nlmecké hranici. Byl to opravdu hezký výlet.
Mezi Horní Vltavicí a Strážným
jsem míjel procesí spore odlných
krasavic, které na ml vesele mávaly. Vedle cestjsem mohl pozorovat
známky nové lidové kultury, která
k nám prišla z Evropy, jmenovitl
z Bavorska. Rozmohl se nový typ
vesnických stavení pripomínajících
drevníky z mého dltsví. Není v
nich ovšem uskladnlno drevo na
zimu, ale jsou plny nejruznljších
šatu, bot, i zvírena se najde, videl
jsem plno hus, dokonce i stádo beranu se u nich páslo, nemluvlo trpaslících, to ale není zvírena. Stáli
plknl v klidu, vyrovnáni v radách, jako noví strážci hranic, naštlstí zcela neškodní. Znovu podotýkám, za reálného socialismu bych
sedel plknl na zadku.
Štastnl jsem prekroéil hranice.
V nejbližším bavorském okresním
mlstl s krásným název Freyung
jsem zaéal hledat poboéku prislušné banky. Bohužel nebyla v mlstl
ta pravá. Naštlstí jsem peníze mohl
podat na pošté. Zaplatil jsem onlch
17 DM a kroml toho i požadované
poplatky. Uklidnilo mne, že jejich
výše zhruba odpovídala tomu, co
uvádel onen dobrý muž z naší sporitelny.
Nakonec tedy vše dobre dopadlo.
Mel jsem svou knihu slibující obranu proti neoliberální invazi. A sám
jsem si zmlril, kam až jsme došli na
té naší cestl do Evropy.

(1956)

Novinár a publicista, od 80. let
žije v Budapešti

(zno)
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Nad nekolika politickými

mýty
Milan Znoj
JSOU
tací, co
demokracii
republiky
nebe vy-je
chvalují,
a jiní,
co ji hanízaa první
zatracují.
Svým do
zpusobem
to soucasné téma, protože svou moderní identitu hledáme
práve v tomto období. ení divu, že vznikla rada politických mýtu, které vypovídají o celé té pohnuté historii, na
jejímž zacátku je obdivuhodné zrození demokracie, následuje její krátké trvání, poté tragický zánik a více ci méne
úspešné pokusy o obnovu. Mýtus, pripomínám, neznamená smyšlenku nebo blud, jak se píše ve slovníku, ale je to
inspirativní vyprávení, které událostem dává vyznení a
smysl. Mýtus ovšem není úplne racionální, poslední jeho
duvody nám unikají. Je to neco jako poslední argument,
když už argumenty docházejí.
Z vrcholných politických mýtu, jež se týkají první republiky a jejího osudu, jsem vybral tri, jež hovorí o povaze
tehdejší demokracie. První praví, že republika byla ostrov
demokracie v neklidné strední Evrope, druhý, že to byla
demokracie zkažená partajnicením, a tretí, že to byla demokracie ohrožená vnitrním neprítelem. Tyto mýty navzájcm neladí, každý vypráví o stejné demokracii, ale ríká neco jiného.
Srovnáme-li první a druhý mýtus, nabízí se otázka, jaká
byla za první republiky role politických stran. Uvážíme-li
pomer prvního a tretího mýtu, budeme se zase ptát, jaké
místo za první republiky zaujímali naši Nemci.

Demokracie a politické strany
Je zrejmé, že první republika sotva mohla být ostrovem
demokracie a soucasne být zkažená partajnictvím. Vyprávení o roz kladném vlivu partajnictví, korupce a intrikách
bylo jedním z hlavních motivu kritiky demokracie, jak ji
pestovali její konzervativní kritikové za casu druhé republiky. Heslem se stalo "zjednodušení politického života". To nebylo žádáno z nouze, jenom pod tlakem nemeckého diktátorského režimu. V požadavku na "zjednodušení politiky" se primárne dostalo ke slovu presvedcení,
které si ceská konzervativní pravice odnesla z úvah o dobové krizi demokracie, a hlavne pak z prohry demokracie
v Mnichove. Strana národní jednoty, jež za druhé republiky na této bázi vznikla, mela z politiky odstranit "vše, co
dusilo, oslabovalo a dovedlo k pohrome". Jan Mertl, teoretik této tzv. autoritativní demokracie, prohlašoval, že pluralitní demokracie (užíval termín humanistické demokI'acie, zjevná to narážka na Masarykovu koncepci) jsou slabé
a nevýkonné, a soupei'ení stran brání vyjádrit jednotnou
vuli národa. Z tohoto hlediska ovšem první republika nebyla žádným ostrovem stability, ale byl to režim, který národ svedl na scestí.
Vyprávení o rozkladném vlivu partajnicení bylo za války
(i po válce) tak silné, že podstatne poznamenalo výklady o
republice jako ostrovu demokracie. Politickým programem Edvarda Beneše byl již od brezna 1939 požadavek na
obnovení Ceskoslovenska v pomerech, jaké byly za první
republiky. Jednalo se nejen o obnovu puvodních hranic,
spolumínena byla též obnova demokratického režimu. Zatímco však požadavek na obnovu hranic byl nekompromisní, nikdo se neodvažoval stejne nekompromisne poža-

dovat obnovu demokracie v puvodní podobe. Všeobecne
se soudilo, že máme z první republiky a jejího mnichovského konce nekolikerou zápornou zkušenost, která ríká,
cemu je treba se v budoucnu vyhnout.
Rovnež demokraté tedy mluvili o první republice jako o
republice zkažené partajnictvím. Beneš, jak známo, požadoval, aby v obnovené demokracii došlo k "omezení poctu
politických stran". Bylo to též zjednodušení politiky svého
druhu. Ani zde nebyl hlavní duvod taktický - eliminovat
interne pravici a mezinárodne se pÍ'Ípodobnit komunistickému Rusku - , argumenty má ideové. Ve své knize o demokracii je rozvádí. Stranictví, ríká zde, je svou tendencí
proti demokratické. Stranictví údajne pí'enáší rysy individuálního sobectví a egoismu na kolektivní úroven. V politice tak plodí nesnášenlivost, fanatismus, neuprímnost,
stranické pokrytectví, machiavelismus, štvaní, lživou agitaci, sklon k oligarchii ve strane, k despotismu a k diktátorství. Stejne vehementne ale Beneš trvá na tom, že strany
jsou podmínkou demokracie. Proc však strany v demokracii potrebujeme? Na to dává Beneš svou starou odpoved, kterou zformuloval již ve svém habilitacním spisu
,,0 stranictví" z roku 1913: Strany jsou nástroj, jak vyjádrit vuli lidu. Vuli lidu totiž prímo vyjádrit nejde. Lid ve své
bezprostrednosti je neorganizovaná masa, musí být teprve
zorganizován. V Benešove chápání tato organizace lidu
znamá predevším racionalizaci jednání: z chaosu rozmanítého, vzájemne se krížícího jednání ucinit spolecnou vuli, vuli jednotnou a racionální. Demokracie chápaná jako
vyjádrení vule lidu je racionalizací spolecenského jednání,
které ale neruší oprávnenost zvláštních zájmu. Je to organická pí'edstava celku, která je myšlena hodne technicky
a suše racionalisticky: celek je neco jako výsledný vektor
sil. Strany jsou jen nástrojem této organizace, nástrojem
sice nezbytným, ale porád jen nástrojem: "strany mají cenu jen relativní vzhledem k vyššímu celku - státu a národu; - vše, co podnikají, musí být:podNzeno zájmum tohoto
celku."
Jaká je ale záruka, že strany nezvI cí, že jejich negativní
sklony v politice nepreváží, že se partajnictví nerozbují?
Benešova odpoved v tomto bode není dost presvedcivá.
Má dve roviny. Beneš uvažuje jednak o roli vudcu, jednak
o mravní výchove obcanu. Oblíbená jeho teze vždy byla:
není krize demokracie, je jenom krize demokratu. Podobnou myšlenku zastával též Masaryk. Beneš ji prejal, obmenil ji však, a použil v úvahách méne moralistních. Tvrdil,
že politika je zároven veda i umení. Politik vystupoval též
jako umelec, který vkládá své city a vize do masy, v níž se
pak rodí spolecenský a politický život. Tyto myšlenky mohou být docela zavádející. V Benešove pojetí ovšem zustává toto umelecké tvorení lidu vázáno na racionálne definované demokratické principy, jimž politik "jen" dodává
živosti a ducha.
Ferdinand Peroutka také chápal demokracii jako vládu
lidu, jak bylo v kraji bežne zvykem, ale o povaze lidu a
jeho jednotné vuli mel docela jiné pí'edstavy než Beneš.
Dobí'e to vysvítá z jeho polemiky se Zdenkem Nejedlým,
jehož koncept lidu se již v roce 1924 stal povestným. "Pan
prof. ejedlý, jak se zdá, získalo lidu jednou provždy
predstavu ze Smetanových oper. Tam ovšem lid ve vzácné
jednote postaví se do pulkI'uhu a zpívá. Ale politický lid
podobá se velmi málo lidu opernímu. (...) To je velmi starý
omyl, videt v lidu bytost nadanou jednotným rozumem.
(...) Lid není bytost, lid jsou skupiny. Dnes se muže i konservativní, i pokrokový politik uderit do prsou a odvolávat
se na vúli lidu. Každá politická strana má za sebou cást lidu ... To znamená jen tolik, že po dlouhém vzájemném boji
skupin se podarí tomu ci onomu názoru dostat na svou
stranu vetšinu hlasú, cili, jak to í'ekl jeden anglický politik,
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že v praxi znamená vúle lidu vúli ponekud vetší jeho poloviny,"
Peroutka se pNsne drží zásady, že není demokracie bez
plurality stran. Valných iluzí o stranách za první republiky
si ovšem nedelal. Psal syte o stranickém korupcnictví a
partajnicení. Vzpomíná na to i za druhé republiky, když na
pOl'ad dne prislo ono zjednodušení politického života. Peroutka si podržel strízlivý pohled na demokracii za první
republiky. Pi'itom ale na pluralismu stran jako principu
demokracie nadále trval.
Demokracie v té podobe, jak se rozvinula za první republiky, byla podvakráte znevážena. Soudím ale, že vyprávení o ostrovu demokracie, je-li vyvedeno ve strízlivých
barvách, obstojí p.i'ed touto dvojí kritikou. Úvahy o demokracii zkažené partajnictvím mohou být vhodným korek tivem, neznamená to ale, že výhrady konzervativní pravice
anebo komunistické levice vuci první republice byly "tak
trochu" oprávnené. Byly totiž neseny zcela temnými myšlenkami, takže i ty méne povedené obhajoby demokracie
mají prednost. O vadách demokracie vedeli její strujci a
obhájci dost, ac zpusob, jak je formulovali, nás dnes nemusí uspokojit.

Demokracie a naši Nemci
Mezi mýtem o ostrovu demokracie a mýtem o vnitrním
nepNteli, kterým jsou míneni naši emci, je zjevné významové napetí, které provokuje otázku, jaký podíl meli sudetští Nemci na demokracii první republiky. Lze namítnout, že mezi obema mýty žádný rozpor není, že obe vyprávení do sebe zapadají. To by však bylo pouze v tom
pNpade, kdyby sudetští emci jako vniti'ní nepl'ítel byli z
demokracie úplne vylouceni, nemeli by tedy na ostrove
své místo a byli by plne oddáni své nep.i'átelské roli. Tato
radikální p.i'edstava o vyloucení emcu z demokracie je
zjevne pozdní a ozývá se v ní trauma ze zániku první republiky a z pomeru za nemecké okupace. Ptáme se ale,
zda vyloucení p.i'ece jen v nejaké vnitrní podobe neexistovalo.
Už z hledíska ústavne právního je to obtížná otázka.
Stát na jedné strane zarucoval všem svým obcanúm rovná
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základní práva a svobody. Zároven ale na strane druhé vyhlašoval, že je státem ceskoslovenského národa, a jako jeden ze svých hlavních cílu žádá upevnit jednotu tohoto
národa. Tento rozpor nelze jednoduše smést se stolu s
tím, že uvedné vyhlášení je "pouze" v preambuly ústavy,
že je to deklarace, nikoli zákon. Problém vyloucení jiných
etnických skupin vystupuje zvlášte zretelne, když si uvedomíme, že politická konstituce ceskoslovenského státu
využívala bežných nacionálních predstavo národe, jenž
mluví jedním jazykem. Ceskoslovenský národ, stejne jako
ceskoslovenský jazyk byly politickou konstrukcí. V žádném pNpade ale z toho neplyne, že by ceskoslovenský stát
byl nejakým umelým útvarem, jak zní obvyklá výhrada jeho odpúrcu, když volí smíNivejší slova, než "zplozenec
Versailles". Je ovšem treba uznat, že ceskoslovenská identita se z valné cásti opírala o identitu ceskou. Ta dávala
politický obsah vzniklému státu a urcovala povahu budované demokracie.
Politický a právní i'ád první republiky zná a užívá etnické charakteristiky. Proto znovu ona otázka, zda to není v
rozporu se zásadou rovných práva svobod obcanu. Nelze
jednoduše odpovedet, že rovná práva jsou politická, a ta se
rozdílu etnických netýkají. Demokratickou zásadu rovnosti ale možná obhájíme, i když politickou relevanci etnických charakteristik pripustíme. Musíme ale být schopni
ukázat, že i v tech otázkách, u kterých ústava užívá etnických charakteristik, byla stejná práva priznána i obcanum
jiných etnických skupin. Musíme pak být schopni ukázat,
že se nejednalo o etnické vyloucení, nebot práva menšin
byla dostatecnou zárukou proti pHpadné etnické nadvláde.
Diskuse o tom by mohla být dalekosáhlá. Zde jenom její
náznak. V rámci versailleských ujednání na sebe ceskoslovenská vláda vzala závazky týkající se práv menšin. Príslušné clánky saint-germainské smlouvy stanoví, že ceskoslovenským obcanum nebude ukládáno žádné omezení,
pokud jde o volné užívání jakéhokoliv jazyka, at ve stycích
soukromých nebo obchodních ci ve vecech náboženství,
tisku nebo verejných projevú jakéhokoli druhu. O školství
se tam ríká, že ve mestech a okresech, v nichž je usedlý
znacný zlomek ceskoslovenských príslušníku jiného jazyka než ceského, vláda poskytne pHmerené možnosti zajištující, aby se detem techto ceskoslovenských príslušníku
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dostalo vyucování v jejich vlastní reci. Navíc je uvedeno,
že v mestech a okresech, v nichž je usedlý znacný pocet
ceskoslovenských pi'íslušníku náležejících k menšinám etnickým, náboženským nebo jazykovým, se temto menšinám zabezpecí slušný podíl požitku a použiti cástek, které
mají být vynaloženy na výchovu, náboženství nebo lidumilnost z verejných fondu podle rozpoctu státního, rozpoctu obecních a jiných. Všechny tyto závazky našly svou zákonnou úpravu a byly vteleny do ústavního porádku první
republiky. Srovnáme-li to s pomery, jaké v tomto ohledu
na daném území pi'edcházely a jaké následovaly, je zjevno,
že první republika byla hluboce demokratickým státem.
Ferdinand Peroutka již s jistým odstupem v roce 1968
v jednom rozhovoru na vlnách Svobodné Evropy dokonce
vyjádril názor, že pi'ed nástupem nacismu se Ceskoslovenská republika rozhodne vyvíjela ke klidnému nenárodnímu státu, národnostne spravedlivému.
Demokracie, jak jsme i videli, byla bežne chápána jako
vláda lidu, smerodatné v tomto ohledu potom je, zda byl
tento státotvorný lid chápán etnicky a v jak sytých národoveckých barvách byl vymalován. Vyloucení potom znamená vyloucení Nemcu z lidu. Nelze jednoduše ríci, že neco
takového je nám neznámo. Zmínený mýtu s o Nemcích jako vnitrním nepríteli se práve o takové vyloucení opírá.
Vezmeme-li v úvahu koncepce demokracie jejích hlavních
strujcu a obhájcu, získáme naštestí ponekud jiný obrázek.
Predstavy Edvarda Beneše o lidu mají sice blízko k organickému pojetí, podle nehož lid je více než soucet jedincu,
nebot je to jeden celek, k nemuž dobre (tj. harmonicky)
postavený jedinec svým drobtem prispívá. Hlavní duraz je
kladen na organizaci lidu, na jeho racionální usporádání.
Skoro jako by Benešoví chybel smysl pro faktické etnické
rozdíly. Nemci mají stejné místo v lidu jako všechna ostatní etnika. Benešuv koncept lidu je koncept ryze polítický,
možná i docela formální v tom smyslu, že k definici lídu
stací, že obývá urcité území a je pod jednou vládou. Etnické rozdíly pak v jeho ocích byly spíše hrozbou, jež narušovala organizaci jednotné vule státu. Jako jeden z mála byl
proto Beneš v kritických momentech ochoten uvažovat o
odstoupení nekterých území i s nemeckým obyvatelstvem,
a nebyla to u nej jen "realpolitik". Nemel totiž príliš smysl
aní pro ceské historické právo. Etnické menšiny se v jeho
demokracii príliš volne asi necítily, v žádném prípade to
ale nebyl koncept vyloucení etnických menšin.
Ferdinand Peroutka mel s pojmem lidu své problémy.
Predstava demokracie jako vetšinového hlasování, o kte-
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rou se opíral, asi také není príliš pNtažlivá, byt má svuj
morální obsah a opírá se o obcanské ctnosti, jež si Peroutka zvykl oznacovat jako genUemanství. Jeho predstava o
demokracii osciluje mezi pomerne utilitární predstavou
lidu a morálním požadavkem obcanských ctností. Tvárí v
tvár nacionálnímu nadšení se ovšem gentJemanství težko
udrží, spíše se jeví jako projev slabosti, která demokracii
neochrání v casech zlých. Když už je nekdo z takové demokracie vyloucen, tak to není etnický nadšenec, ale spíše
onen vecný gentleman.

Demokracie ano, ale ...
Smerodatný pro ideové zduvodnení demokracie první republiky byl ovšem predevším Masarykuv pohled výjimecný již tím, že se neopíralo pojem lidu, ale formuloval
mravní ideál, který demokracie mela uskutecnit. Legitimita demokracie nespocívala v tom, že se v ní vyjadruje vule lidu, ale v tom, že vychovává a vede k ideálum obecného lidství. Významové rozpetí tohoto rozvrhu sahá od ideje
národní (pochopitelne ceské), zahrnuje motivy sociální a
vrcholí v náboženských predstavách o cinné lásce k cloveku, která vládne svetu. Nelze ovšem pi'ehlédnout, že ani
Masarykovo pojetí demokracie nemá dostatecné pochopení pro politickou relevanci etnických menšin. Svazek s
druhými lidmi nahlíží jen v rovine morálního ideálu, který muže být príliš tesný a protivný pro nekteré skupiny,
nebot onen ideál má u Masaryka rekneme protestantské a
národovecké rysy, které jsou v ocích odlišných skupin
prinejmenším sporné, má-li jejich identita také své náboženské, sociální ci etnické rysy, jenomže ponekud jiné.
Všechny zmínené myšlenky, které lze v politickém
smyslu pripsat Hradu, jsou bytostne demokratické. Dávají
jistý prostor etnické ruznosti, v jejich rámci je možné formulovat požadavky, znají toleranci a neznají pojem vyloucení z etnických duvodu. Byt jsou svým zpusobem
omezené, nepochybne obstojí ve srovnání s idejemi, které
byly tehdy ve hre. Demokratický prostor ve verejném živote za první republiky byl veliký a byl úctyhodne založen.
Nelze jej však dostatecne pochopit, aniž vezmeme v úvahu
vyprávení o rozkladném vlivu partajnictví a o vnitrním
nepríteli. Jen v napetí techto politických mýtu muže být
obraz demokracie za první republiky verohodný.
MILAN ZNOJ
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Pozitivní poselství
dnešku
Jirí Musil
DneCeskoslovenské
14. ríjna 1918národní
oznámil rady,
v Paríži
dr. Beneš
jménem
že byla
ustavena
prozatímní ceskoslovenská vláda v cele s T. G. Masarykem.
18. i"íjna byla ve Washingtonu prohlášena ceskoslovenská
nezávislost a celý proces vyvrcholil v Praze 28. i'íjna revolucním vyhlášením ceskoslovenské samostatnosti. 30. ríjna pak se v Turcianském sv. Martine k novému samostatnému státu phhlásilo Slovensko hlasy clenu slovenské árodní rady. ení pochyb o tom, že je to nejvýznamnejší
událost ceských moderních dejin. Vznikl nový stát a zacala
se formovat spolecnost, jež se významne lišila od spolecnosti státu, který se rozpadl.
Symboly státu z roku 1918 prevzal po roce 1992 i nový
ceský stát. Slovenská republika protestovala proti tomu, že
Ceši nadále užívají starou ceskoslovenskou vlajku, tentokrát jako symbol Ceské republiky. Podle ústavního zákona
o zániku Ceské a Slovenské federativní republiky z listopadu 1992 bylo ustanoveno, že žádný z nových státu nesmí
dále používat staré symboly spolecného státu. Ceši se vlajky i dalších upravených symbolu kontinuity s Ceskoslovenskem nevzdali a nevrátili se treba k historické vlajce
cervenobílé. Ale jak je to doopravdy? Kolik lidí si myslí, že
dnešní Ceská republika je ci mela by b)'1:v politickém, sociálním a kulturním smyslu pokracováním ceskoslovenského státu a zejména Ceskoslovenské republiky z období
1918 až 1938? Hledání odpovedi se ovšem musí opírat o
hlubší znalosti první Ceskoslovenské republiky, o poznání
povahy její spolecnosti. Potrebujeme, zjednodušene receno, sociologickou interpretaci Ceskoslovenské republiky.
Jedno je zrejmé: hospodárské podmínky zeme byly obtižné a z hlediska ekonomického rozvoje nebyla první republika pi'íliš úspešná. Ve srovnání s druhou polovinou 19.
století se naše hospodárské postavení ve 20. století postupne zhoršovalo. Chudší zeme a oblasti Evropy nás postupne
predstihovaly. Tomuto fenoménu oslabování naší hospodárské síly ve srovnání s jinými evropskými zememi bychom meli venovat pozornost. Šlo nejen o období první republiky, ale i o desetiletí, která následovala.
Rakousko-uherské

veno

Z celoevropského pohledu patrilo Rakousko-Uhersko jako
celek ke konci 19. století do jakéhosi prechodového pásma.
Východní cásti ríše vcetne Slovenska - tehdejších Horních
Uher - byly již periferní zónou Evropy. Ceské zeme a vetší
cást vlastního Rakouska byly okrajem evropské jádrové
oblasti. Byly však svou hospodárskou orientací strhávány
rovnež k periferii. icméne z hlediska tempa hospodárského rozvoje mezi rokem 1870 až 1910 patrila tato západní cást ríše mezi ty evropské zeme, které zaznamenaly
rychlý rozvoj. Z dat o národním produktu vyplývá, že roku
1870 cinil rocní národní produkt Rakouska na hlavu 450
dolaru, roku 1910 to bylo již 810 dolart1. Pro srovnání: analogická data pro emecko byla 580 a 960, pro Velkou Británii 900 a 1300 dolaru. To naznacuje, že rust rakouské
ekonomie byl v tomto období dynamictejší než rust ekonomie britské a zhruba stejný jako v Nemecku. Byly to zejména Víden a její okolí, tedy Dolní Rakousko, a ceské zeme, které zaznamenaly v té dobe nejvetší rozvoj. Ceské ze-
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me na zacátku 20. století patrily v rámci samotného Rakouska mezi jeho nejbohatší cásti. Rozdil mezi ceskými
zememi a Uhrami byl v tomto období znacný. Americký
historik David F. Good, zabývající se hospodárskými dejinami habsburské ríše, nedávno propocítal hrubý národní
produkt za jednotlivé rakouské zeme v letech 1911 až
1913. Z jeho výpoctu vyplývá nekolik zajímavých skutecností. V té dobe cinila hodnota tohoto produktu na hlavu
v Dolním Rakousku 850 rakouských korun, v Cechách
761, na Morave 648, v Salzburgu 641. Chudší než Cechy a
Morava bylo Horní Rakousko, Tyrolsko, Korutany i Štýrsko. Ceské zeme z hlediska ekonomického patrily k zemím s vyšším stredním postavením. Z hlediska rady uka-

zatelu byly na tom lépe než skandinávské zeme vcetne
Švédska, ale též než Itálie, Španelsko, Portugalsko a ovšem
než zeme Balkánu a Rusko.
Habsburská ríše byla od pocátku 19. století lidove oznacována jako "Cína Evropy" a pozdeji jako "nemocný muž
na Dunaji", ale to se týkalo spíše politických než ekonomických struktur. Hospodárská dynamika Rakouska narážela na politické a institucionální bariéry. Byla to totiž pres
konstituce z roku 1861 a 1867 stále stavovská spolecnost.
ProHnaly se v ní prvky feudální s prvky spolecnosti liberálne kapitalistické. Role státu v ní byla znacne vetší než
v západoevropských zemích a existovalo silné propojení
katolické církve a státu. Proces oddelování jednotlivých životních sfér, tak typický pro liberální spolecnosti západní
Evropy, nebyl pi'íliš pokrocilý a rakouská i ceská spolecnost té doby byla jakousi "nedostatecnou obcanskou spolecností". Je však treba zduraznit, že pi"ese vše to byl právní stát. Významná role státu se promítala do silné pozice
státní byrokracie, jejíž status byl vyšší než v západní Evrope. Podobne silné bylo i postavení armády a príslušníku
dustojnického sboru. Naproti tomu, a opet ve srovnání se
západoevropskými zememi, pozice obchodníku, prumyslníku i bankéru byla méne významná.
a vrcholu spolecenské hierarchie se udržovala šlechta, prevážne konzervativne orientovaná. Ceská spolecnost byla prece jen odlišná. Hrála v ní nepochybne významnejší roli inteligence.
Ta mela velice casto rolnický nebo venkovský puvod. Naproti tomu role šlechty byla podstatne slabší ..Když pak
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T. G. Masaryk požadoval"odrakouštení", mel na mysli
práve odstranování stavovských, sociálních i politických
struktur a zpt1sobu chování a jejich nahrazování demokratickými institucemi i demokratickým étosem.
Ovšem nejmocnejší silou, která posunovala habsburskou monarchii k rozpadu, byla její neochota a neschopnost vyrovnat se s politickými aspiracemi slovanských národních komunit, jejichž obyvatelstvo bylo v ríši jako celku o neco pocetnejší než etnické komunity, které mely v
zemi moc, tj. rakouští Nemci a Madari. Nekdy se zapomíná, že rostoucí konflikt nacionálne orientovaných hnutí v
monarchii byl propleten i se sociálními motivy. To platilo
zejména o ceské situaci. Ceská spolecnost, tak jak se zformovala na konci 19. století, byla - zejména díky své sociální struktui'e - demokraticky orientována a soutežily v ní
predevším myšlenky liberální a sociální demokracie.
Dnešní konzervativní kritika tehdejší ceské politiky vedoucí k vzniku samostatného Ceskoslovenska postrádá z
hlediska historické sociologie realistické pochopení tehdejší situace.

Spolecnost mezi válkami
Do roku 1918 hospodársky, kulturne a do jisté míry i sociálne rozvinutá ceská spolecnost fungovala bez vlastního
státu. Ustavení národního státu, které bylo puvodne cílem
pouze radikálnejších složek ceského národního hnutí,
vedlo - pri známé etnické strukture nove vzniklého státu k cetným problémúm. Pi'edevším proto, že z majoritních etnických skupin,
Nemcu a Madaru, se staly minority.
Zcela nove se zacaly utváret také
vztahy mezi Cechy a Slováky. Ale to
nebyly jediné velké zmeny. Vedle reorientace zahranicního obchodu, na
kterém do znacné míry závisela životní llroven obyvatel, spolecnost ceských zemí procházela po roce 1918
také hlubokými sociálními zmenami,
úpravou právního i'ádu a administrativy. Hluboké byly rovnež promeny
politického systému a jeho institucí.
a druhé strane však pi'ežívaly cetné
instituce z rakouského období, hospodárské struktury a zejména zpusoby
chování lidí, reagování na životní situace apod.
A práve toto prolínání starých institucí a životních forem na jedné strane
a nových politických rámcu, nové politické kultury a nové geopolitické orientace, rychle probíhajících promen životních hodnot, kulturních norem, vkusu i životního slohu na strane druhé je jedním z klícu k
pochopení specifických rysu ceské spolecnosti první republiky. K tomu všemu je ješte treba pricíst úcinky první
svetové války a revolucí i otresu, které na ni navazovaly.
Bez pochopení tehdejšího stavu sti'ední a východní Evropy
nelze dobre rozumet úsilí tehdejší ceské politické reprezentace o rád a stabilitu. Politické otresy a hospodárský
rozvrat v Nemecku, Rakousku, Madarsku a v menší míre
i v Polsku, pusobení ríjnové revoluce v Rusku, ale také
vnitrní krize vyvolané odporem cásti nemeckého obyvatelstva vúci novému státu, pokusy o zrízení komunistické republiky na východním Slovensku i krize zpusobená radikalizací politické levice a vedoucí ke vzniku Komunistické strany Ceskoslovenska nutne poznamenaly nove se
vytvárející stát a celou spolecnost. Úsilí o rychlé a úplné

uplatnení institucí a mechanismú liberální demokracie,
doplnované sociálními reformami, bylo pod tlakem vnitrních a vnejších rizik stále více doplnováno snahami o kontrolu a regulaci politických, ale také hospodárských procesu. Velká hospodárská krize z let 1929-1935, nacismus v
emecku a fašizující režimy prakticky ve všech okolních
státech udržovaly pocit ohrožení po celá tricátá léta.
Nezanedbatelnou skutecností byla kontinuita hospodárského systému s tím, co bylo pred rokem 1918. Nový stát
nemusel menit základní vlastnické a právní prvky systému a prevzal rozvinutou soustavu penežnictví, daní, obchodu a hospodárského práva. Zdedil také kvalifikovanou
státní byrokracii i relativne dobre vzdelanou vrstvu úredníku soukromých firem. Prosperita ceských zemí v Habsburské monarchii byla dusledkem rozsáhlého odberatelského trhu uvnitr celé ríše a pronikání na další trhy jihovýchodní Evropy. To vše se zacalo po roce 1918 menit,
zahranicní obchod s tzv. následnickými státy, zejména s
Madarskem, Rakouskou republikou a dalšími, rychle klesal. Totéž plati o emecku.
Situace pro takovou zemi, pro stát prumyslove zemedelský, v nemž je úspešný zahranicní obchod klícovou podmínkou udržení slušné životní úrovne a tudíž i sociálního
míru, nebyla príznívá. Presto se nová republika s tímto
handicapem vyrovnala, ovšem za cenu rady neliberálních
opatrení, zejména kartelizace výroby.
Ceská spolecnost se vyvíjela v rámci pomerne rozvinuté
kapitalistické ekonomiky se silným podílem prumyslu, jehož relativní prínos v tvorbe národního produktu se po do-

bu trvání první republiky zvyšoval a dosáhl roku 1938
zhruba 65 procent. Pritom však z rady duvodu, napi'. v dusledku velké krize, souhrnný rozsah prumyslové výroby
rostl jen ve dvacátých letech a vetší cást let tricátých klesal. Roku 1938 proto prumyslová výroba mela úroven, která se prakticky rovnala stavu z roku 1913!
Silnou stránkou hospodárské struktury první republiky
bylo její zemedelství. Výnosy na hektar byly o 29 procent
vyšší, než byl evropský prumer. V nekterých plodinách dosahovalo špickové evropské úrovne (brambory, chmel, i'epa). Zemedelství, i když celilo rovnež cetným potížím, zejména v letech 1929 až 1937, se neustále modernizovalo.
A to nejen technologicky, nýbrž i organizacne, Jedním
z nástrojú této modernizace byl rozvoj úverních, nákupneprodejních a výrobních zemedelských družstev, Mezi roky
1919 až 1929 se jejich pocet zvýšil z 2400 na 4100! Rozvoji
zemedelství nepochybne prospela i pozemková reforma,
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která byla jedním z duležitých politických cinu první republiky, i když se její cíle v plném rozsahu neuskutecnily.
Kombinace bohate strukturovaného prumyslu - který
byl casto umísten v malých mestech a který navazoval na
starou remeslnickou tradici - a modernizujícího se zemedelství byla nepochybne hospodársky a sociálne stabilizující složkou ceské spolecnosti. Byla tu však jedna nerovnováha, jejíž dusledky prispely k politické krizi ceskoslovenského státu ke konci 30. let. Lehký prumysl vyrábející
pi'evážne spotrební zboží byl nadmerne soustreden v oblastech, kde žilo predevším nemecké obyvatelstvo. Svetová
hospodái'ská krize, která vypukla roku 1929, postihla predevším tento druh prumyslu a nove zakládané továrny
zbrojního prumyslu se umístovaly mimo pohranicní oblasti. To vedlo k tomu, že nezamestnanost v nemeckých
okresech byla výrazne vyšší než v ceských cástech státu.
A to opet prispelo k destabilizaci tamního obyvatelstva,
které jinak postupne zacalo pi'ijímat existenci Ceskoslovenska pozitivne.
Ceskoslovenská spolecnost se v silné míre vyznacovala
venkovskými a malomestskými životními formami i hodnotami. Praha a jiná velká mesta sice nabývala na významu, ale puvodní a velkomestské formy života existovaly
stále paralelne vedle sebe a vzájemne na sebe pusobily.
Mnoho lidí žijících ve velkomestech bylo v kontaktu s príbuznými na venkove nebo v malých mestech. Hustá sít
malých a stredne velkých mest, casto s pozoruhodne intenzivním kulturním životem, neexistence velkých a izolovaných venkovských periferií a skutecnost, že tolik prumyslových delníku žilo v malých obcích, v sousedství
svých spoluobcanu rolníku, vedla k tomu, že rozdíl mezi
mestem a venkovem nebyl v ceských zemích vnímán konfrontacne. Zvláštní sídelní struktura zeme a skutecnost, že
neexistovaly velké prumyslové aglomerace, prispely rovnež k tomu, že se ceské delnictvo neradikalizovalo.
Jeden ze zahranicních analytiku meziválecného Ceskoslovenska upozornil na urcitý paradox té doby. Z cesl,é
strany se casto zduraznovalo, že patríme mezi deset nejsilnejších prumyslových zemí sveta. Politicky nejsilnejší a dá
se ríci i nejstabilnejší stranou byla však Republikánská
strana zastupující agrární zájmy. Není pochyb o tom, že tato strana byla hnací silou modernizace ceského zemedelství, že to byla také síla, která pomohla ceskému zemedelství projít bez velkých katastrof agrární krizí 30. let. Potíže
ceského hospodárství se ovšem jak ve 20. letech, tak zejména v 30. letech projevily i'adou kritických symptomu
i v zemedelství. Pati'ilo k ním velké zadlužení zemedelcu,
exekuce majetku, zánik 70 tisíc drobných zemedelských
hospodárství. To vše se promítalo do
chudoby jako sociálního jevu. Ta existovala v Praze a v mnoha dalších mestech,
ale i na venkove. Jak uvádejí historikové, v nekterých okresech tzv. obecní
chudí tvorili až 10 procent obyvatelstva,
z milodarú žilo v roce 1931 408 tisíc lidí!
Chudoba cásti obyvatelstva celého Ceskoslovenska byla zejména v první polovine ti'icátých let znepokojující.
Paralelne s tím ovšem období 1. republiky prineslo celkovou demokratizaci
života, a to nejen díky takovým zmenám,
jako bylo rozšíi'ení volebního práva na
ženy nebo odstranení stavovských výsad
šlechty po roce 1918, ale také díky sociálne orientovanému zákonodárství v
oblasti práce a odmenování za práci.
Rychle se zacaly rovnež stírat dosud výrazné rozdíly ve spotrebních vzorcích, v
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odívání sociálních tríd a vrstev, v chování mužu a žen na
verejnosti; mizí role kulturních vzorú chování prejímaných od aristokracie. Tyto vzory jsou nahrazovány republikanismem, který se mísí s tradicní kulturou chování nížších sti'edních vrstev. Je to zmena dynamická, mnohem
vetší - a to je zapotrebí zduraznit - než zmena ekonomických struktur nebo demografického chování. Soucástí
i podmínkou této sociálne kulturní promeny je formování
spolecnosti hromadné spoti'eby. Nejde tu jen o konzum
zboží, ale také o služby a o zábavu. Institucionální zajištení individuální svobody, uvolnení z tradicních klišé minulosti otevi'elo cestu k dalšímu sociologickému jevu tak
charakteristickému pro první republiku. Došlo k uvolnení
spolecenského života, k spontánnímu rozvoji zábavy. Zábavy, která i na pozadí velkých denních starostí pramenila
z pocitu životní radosti. Souhlasím s komentátorem života
1. republiky, který napsal roku 1983 do Tigridova Svedectví: "Rozhodne nechybí elegance, duchaplnost, respekt,
kultura projevu, smysl pro cest, životní optimismus ... Už
ve dvacátých letech si demokracie vytvárí svuj vlastní osobitý styl!" To vše je zapotrebí doplnit poznámkou o školství. Uprostred obtížných hospodárských podmínek, reorientace ekonomiky a hospodárské krize první republika
byla ochotna investovat co nejvíce do školství a rozvíjet
prístup ke vzdelání - predevším strednímu - nejvetšímu
možnému poctu lidí.

Poselství
První Ceskoslovenská republika nebyla hospodárským zázrakem, procházela obtížnými obdobími adaptace na nové
podmínky, ztratila tradicní trhy, nebyla s to vytvorit zdroje
pro radikální zlepšení životní úrovne svých obcanu, jen
s obtížemí modernizovala svou technickou a sociální infrastrukturu, byla etnicky velmi nesourodým státem, byla ve
svém geopolitickém prostoru znacne osamocena a spoléhala se príliš na nepevný systém kolektivní bezpecnosti opírající se o politickou vuli západních demokracií. Jedno jí
však nelze uprít: pokusila se vytvorit moderní liberálne sociální stát a fungující, tvoi'ivou obcanskou spolecnost. Vsadila na humanitu, na obcanskou slušnost, na loajalitu
k spojencum, na solidaritu s pronásledovanými a na otevrenost svetu. Pres všechny její slabiny patrí její krátký život
k nejvetším obdobím moderních ceských dejin, a úsilí navazovat na její tradici lze považovat za legitimní a žádoucí.
JIRí MUSIL
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Slovenský fejfón
Eubomír Feldek

r

T)in
redaktor že
si mi
u mna
objednal
"slovenský
fejt6n" a spisobol tak:ý láskavý,
dal aj
tému: ako
saja, slovenský
vatef, vyrovnávam v Prahe s cestinou.
Díky za optání, nie je to najhorsie.
Ale to nic nemeni na veci, že slovencina a cdtina sú len na
pohfad vefmi podobné jazyky. Vo chvíl~ ked ich Clovek zacne používat v praktickom živote, narazi na úctyhodné odlisnosti.
Zuzlw Minácová, slovenskáfotogrqfka žijúca v Prahe, mi
nedávno opisovala svoj zážitok z "prádelny": "Predstav s~
ani jedna cast postefnej bielizne sa v Cechách nepovie tak ako
na Slovensku! Bielizen je prádlo, plachta prosteradlo, obliecka povlecení, vankúS polstáf ... v6bec som sa tam nemohla
dohovorit"
Zásadne iná postefná terminol6gia má možno svoj p6vod v
odliSnejfilozofii postefného života na Slovensku a v Cechách.
Svoj úžas nad tým opisuje moja žena v jednej svojej poviedke takto:

"Nijaký ženatý Cech, ktorého som tu doteraz stretla, sa nezmienil o tom, že by mal milenku. Každy hovorí len o tom, že
má ,pfítelkyni' - a na príatefstve predsa nie je nic zlé. Eubo ešte ,pfítelkyni' nemá ..."
V tej istej poviedke (zvedavci ju najdú v knihe "Svet je aj inde", ktorú smeja a moja žena spoluautorsky vydali tohto roku a nedostat ju nikde) je zaznamenaná aj dalsia skúsenost
Ofgy Feldekovej s praktickým použivanim cdtiny: " ...jesen

••.••••.

Jan Rychlík
Jazyková spríznenost Cechu a Slováku muže klamat
nitivního zániku v roce 1992 se nekolik generací ceskoslovenských obcanu ucilo ve školách všech stupnu,
že Ceši a Slováci jsou si vzájemne
blízcí. Až do roku 1938 platila oficiální
teze o dvou vetvích jediného ceskoslovenského národa. Po roce 1945 se
tvrdilo, že Ceši a Slováci jsou sice
dvema odlišnými národy, avšak že
mají k sobe vzájemne nejblíže. Je
však otázka, zda tomu tak skutecne
bylo. Ve skutecnosti toho o sobe Ceši
a Slováci mnoho nevedeli, pricemž
deficit byl markantní predevším na
ceské strane.

Jazyk není všechno
K pochopení problému cesko-slovenských vztahu a místa Slovenska v
ceské politice je nejprve treba si ujasnit proces vzniku obou národu. Ve
stí'edoveku národy v dnešním slova
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bola mimoriadne studená. Vauguste sme sa sem prestahovali
a zakrátko sme už museli kúrit. Bola som zvedavá, Ci aj susedia už kúria a tak som sajedného na to opýtala. Býva na vedfajsej ulici, volá sa Metelka a je to ,truhláf', bol nám zmontovat skrinu. Roboty s nou bolo až-až, na dva dni, a musel si
tu a tam aj oddýchnut Je to už starií pán na penzi~ zomrela
mu, chudákovi, žena, ale hOVOlil, že má vefmi dobrú nevestu,
ktorá sa onho stará. Tak som ho medzi robotou zavolala do
kuchyne na kávicku a pri kávicke som sa ho opýtala ,už koufíte?', pretože som sa rozhodla, že ked už bývame v Prahe,
budem hovorit cesky.Pozrel sa na mna ako keb:yzacudovane
a pokrútil hlavou: ,Né, v živote jsem nekoutil. ' To sa pre zmenu zdalo cudné mne, pretože zas až na takého otužilca nevyzerai. Ale potom som sa dovtípila - mali doma asi zavedenú
defbu práce. On robil pri ponku - a o také veci ako kúrenie sa
starala manželka, alebo nesk6r, ked manželka zomrela, prevzala jej povinnosti na seba nevesta. ,Ani nevesta vám nekoufí?' opýtala som sa. Pán Metelka na to už nepovedal niC, iba
sa ponáhfal dopit kávicku a Eubo, ked som mu to potom porozprávala, mi odporúeal, aby som predbežne v styku so susedmi radSej eštenepoužívala cdtinu ..."
Slovencina a Cestinasa však vdaka svojim rozdielom aj
pekne dop[najú.
Cdtina napríklad prderuje pasívnu, zatiaf co slovencina
aktívnu vazbu.
No hoci je pasívna vazba v slovencine chybou, za dlhé roky
spolužitia Cechov a Slovákov v jednom státe sa aj Slováci naucili majstrovsky zahrávat svoju zodpovednost do autu formuláciami typu "uznesenia neboli splnené", "chyby boli spravené'~ "peniaze boli ukradnuté" ... A Cdi si zase obfúbili slovenské citoslovce "joj" ...
Ale to je už téma na iný fejt6n.

Komu patrilo Ceskoslovensko

Odlikyvzniku
Ceskoslovenské
repubv roce
1918 až do jejího
defi-

~~~

smyslu neexistovaly. Stredoveký ceský stát Ledynebyl státem ceského národa, stejne jako stredoveký uherský
stát nebyl státem madarským. Šlo o
dynastické útvary, na jejichž správe
se podílela i etnicky ruznorodá stavovská obec, tedy privilegované vrstvy feudální spolecnosti. Rozklad feudalismu a vznik kapitalismu vedl na
jedné strane k rozbití stavovských
prehrad mezi lidmi a k postupnému
vytvárení obcanské spolecnosti sobe
rovných, soucasne byl ale stavovský
princip sdružování nahrazen principem etnickým. Zatímco v období feudalismu byla etnicita pro urcování
pi"íslušnosti cloveka ke kolektivu zcela podradná, v 19. a 20. století se stává
hlavním prostredkem sociability. Promena etnických jazykových komunit
v moderní politické národy, která ve
strední a jihovýchodní Evrope probehla v první polovine 19. století, je tradicne (byt nepresne) oznacována jako
"národní obrození". Neobešla samozrejme ani Cechy a Slováky, u obou

probíhala paralelne. Na jedné strane
si Ceši a Slováci uvedomovali svou
blízkost, soucasne ale, a to predevším
na strane slovenské, i svou vzájemnou odlišnost. Znacnou roli hrálo pritom jazykové chápání národa, pi'enesené do strední Evropy z emecka.
Protože národ byl chápán jako jazykové spolecenství a protože Slováci hovorili jazykem blízkým ceštine, zacali
je Ceši pokládat bud prímo za soucást
ceského národa, nebo alespon za jeho
odnož.
árod však není spolecenstvím lidí
hovoi"ících týmž jazykem, ale spolecenstvím lidí subjektivne se za národ
považujících.
árod, receno slovy Ernesta Renana, je každodenní plebiscit,
protože národní príslušnost si každý
clovek urcuje sám. Jazyk sice muže,
ale také nemusí být pro cloveka kritériem prihlášení se k urcitému národu
a v žádném pi"ípade není kritériem
jediným. Pres jazykovou blízkost slovenštiny k ceštine a pres prekážky
zpusobené násilnou madarizací v
druhé polovine 19. století pokracovalo
formování národního vedomí Slováku
cestou vzdalování se a nikoliv pi'ibližování se Cechum. Obe komunity se
vyvíjely v odlišném prostredí, mely
odlišnou historii a odlišné kulturní
tradice a na preklenutí tohoto odlišného vývoje pouhá jazyková blízkost ne-
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stacila. Proto také pokusy T. G. Masaryka a jeho stoupencu o postupné
sbližování obou komunit a vytvorení
ceskoslovenského politického národa
zustaly omezeny na pomerne úzký
okruh lidí, zejména intelektuálu, a
slovenský vývoj podstatneji neovlivni-

dovou stranou (HS~S), a evangelická
Slovenská národná strana (S S) básníka a luteránského duchovního Martina Rázuse, avšak autonomismus
postupne získal pudu i ve slovenské
vetvi agrární strany, která puvodne
stála na centralistických pozicích.
Rovnež mladí slovenští komunisté
(Vlado Clementis, Gustáv Husák, Ladislav Novomeský) meli v programu
autonomii.
Existence Ceskoslovenska mela pro
slovenský národ epochální význam.
Pres ústavne zakotveno u fikci jednotného ceskoslovenského národa poskytla Ceskoslovenská republika Slovákum možnost nerušeného kulturního vývoje. V neobycejne krátké dobe
vznikly slovenské školy od základních
až po univerzitu, spolky nejruznejšího

ly.

Ceskoslovensko jako
ceský národní stát
Vznik Ceskoslovenské republiky v roce 1918 je nutno chápat práve v tomto
kontextu. Jak Ceši, tak i Slováci vznik
nového státu privítali, avšak chápali
jej rozdílne. Pro Cechy byl nový stát
proste obnoveným ceským státem,
rozšÍÍ'eným o Slovensko a Podkarpat-

skou Rus. 28. ríjen 1918 byl - receno
slovy dobové ceské publicistiky - "odcinením Bílé hory". Ceským politikum se podarilo uskutecnit státoprávní program, který se od poloviny 19.
století pokoušeli realizovat v rámci
Rakouska a na který byla ceská spolecnost cílevedome pripravována. Slováci si však až na tehdejší Masarykovy stoupence a cást evangelické menšiny nepráli, aby byli proste jen
pripojeni k ceskému státu. Cílem slovenské politiky nebyla realizace ceské, ale slovenské státnosti, což ceská
politika nevidela nebo nechtela videt.
Pritom slovenský státoprávní program vznikl stejne jako program ceský již v roce 1848 a ve svém konecném znení, formulovaném Slovenskou národní stranou (S S) v roce
1861, zi-etelne požadoval autonomní
slovenský státní útvar. V Uhrách se
nepodarilo tento projekt uskutecnit.
Po roce 1918 mel být proto tentýž program realizován v Ceskoslovensku,
ovšem postupne. Ceskoslovensko melo být Cesko-Slovenskem, tedy dualistickým soustátím na zpusob nekdejšího Rakouska- herska. Tento autonomistický program pi'ijala za svuj
pi'edevším katolická Slovenská fudová strana, od roku 1925 nazývaná
podle svého zakladatele, kneze Andreje Hlinky Hlinkovou slovenskou fu-
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zamerení, národní kulturní instituce.
V Ceskoslovensku se Slovákum dostalo demokratických práv, predevším
pak všeobecného aktivního a pasivního volebního práva, které v Uhrách
nemeli. Vlastne teprve v Ceskoslovenské republice se Slováci zcela dotvoHli v moderní národ. Avšak samotná možnost kulturní saturace žádnému národu nestací. Jakmile jí
dosáhne, logicky vždy žádá vlastní politickou strukturu v podobe urcité
formy státnosti. Tak tomu bylo u Cechu v Rakousku i u Slováku v Ceskoslovensku.

Autonomie a víc
Masarykova myšlenka postupného
budování jednotného ceskoslovenského politíckého národa se ukázala jako
nerealizovatelná. Masaryk podcenil
míru emancipace Slováku: byla znacná již pred rokem 1914 a behem existence Cekoslovenska se ješte zvýšila.
Slováci nechteli být Cechoslováky ani
v etnickém ani v politickém smyslu
a žádaJi, aby jejich odlišnost uznali
nejen samotní Ceši, ale rovnež (a predevším) okolní svet. Jednotný spolecný stát, jak jej koncipovali T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav
Štefánik, vetšine Slováku od konce

N O V A

P ~ I TOM

N O S T

dvacátých let již nestacil. a Sjezdu
mladé slovenské generace v Trencianských Teplicích v roce 1932 byla
Masarykova myšlenka na vytvorení
jednotného ceskoslovenského národa
otevrene odmítnuta všemi politickými
stranami od fudáku až po komunisty.
avíc vytvorení ceskoslovenského
národa jako nové kvality by vyžadovalo, aby se Ceši zrekli svého cešství.
K tomu nedošlo: slovenská kultura a
slovenský vývoj ovlivnily Cechy jen
minimálne, rozhodne mnohem méne,
než ceská kultura Slovensko. Ze slovenského kulturního dedictví neprejali Ceši prakticky nic. Ideové základy
nového státu byly budovány takrka
výlucne na událostech a osobnostech
ceských dejin. Nový stát napr. otevrene vyzdvihoval husitství a osobnost
Jana Husa, ackoliv šlo o epochu a
osobnost pro slovenskou katolickou
vetšinu neprijatelnou.
Ceskoslovenskou státnost, která byla ve skutecnosti jen metamorfózou
státnosti ceské, sice Slováci akceptovali, avšak na rozdíl od Cechu se s ní
vetšinou neztotožnili. Výrazem slovenského postoje k Ceskoslovensku
se stala tzv. státoprávní teorie slovenského národa, kterou formuloval v
roce 1930 místopredseda HS~S Jozef
Tiso. Podle této teorie Slováci sice
hodlají setrvat v Ceskoslovensku,
avšak nilwliv proto, že by bylo jejich
národním státem, ale proto, že je to
pro ne momentálne výhodné. Z toho
vyplývaly dva závery: jednak si tím
Slováci vyhrazovali právo na úpravu
postavení Slovenska v Ceskoslovensku, jednak si do budoucna rezervovali možnost Ceskoslovensko opustit.
Výraz "autonomie" tedy nevystihuje
presne podstatu programu HS~S a
S S. Nešlo o to, aby si Slováci mohli
v rámci všeobecných predpisu rešit
urcité veci sami, ale o to, aby mohli
samostatne rozhodovat o všech vecech na Slovensku a aby mohli také
rozhodnout o tom, co z této agendy
presunou na spolecné cesko-slovenské úrady. Šlo tedy vlastne nikoliv o
autonomii, ale o velmi volnou federaci se silnými konfederativními prvky.
Ceská politika pokládala autonomii za
první krok k rozpadu státu. Odmítala
ji také z obavy, že by s podobnými
požadavky prišly i ostatní národnosti
v Ceskoslovensku, predevším Nemci
a Madari. Subjektivne autonomisté ve
dvacátých a tricátých letech nepomýšleli na rozbití Ceskoslovenska a mnozí z nich se naopak domnívali, že autonomie republiku posílí. Objektivne
ovšem jejich snažení skutecne smerovalo k rozpadu Ceskoslovenska, a to
tím spíše, že HS~S na sjezdu v Pieštanech v roce 1936 odmítla demokracii
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a pi'esla na totalitní fašizující pozice.
avíc dva plne konstituované politické národy težko mohou trvale žít v
jednom st.:'Í.tea rámec autonomie by
se zi'ejme di'íve ci pozdeji stal pro Slováky príliš úzký, stejne jako se stal
príliš úzký rámec federace po roce
1989.

Od slovenské "samostatnosti" k slovenské
samostatnosti
Vznik formálne samoslatného slovenského státu 14. bi'ezna 1939 a okupace Cech a Moravy nacistickým emeckem následující den posunuly
slovenskou otázku do zcela nové polohy. Pro Cechy nebyl tzv. Protektorát
Cechy a Morava jejich národním státem, a proto svuj cíl videli v obnovení
Ceskoslovenska. Cudácká Slovenská
republika, jakkoliv vznikla z poti'eby
Nemecka a jako vedlejší produkt nacistické likvidace Ceskoslovenska, byla naproti tomu nemalou cástí Slováku pokládána za vlastní národní stát,
byt nedokonalý a jen formálne samostatný. Slováci si v letech 1939-1945
overili, že mohou žít i ve vlaSlJlím státe, tedy že se nutne nemusejí spojoval
s žádným národem - ani s Cechy.

Dnes již není možné i'íci, zda vetšina
SlovákLl v roce 1944 chtela ci nechtela samoslatný slovenský stát. Tato
otázka totiž vubec nepricházela v
úvahu, protože spojenci ze zásadních
duvodu nechteli zachovat žádné zmeny, které vznikly jako dusledek nemecké politiky. Slováci se museli vrátit do Ceskoslovenska a šlo jen o to, za
jakých podmínek. Slovenské národní
povstání v roce 1944 umožnilo Slovákum získat znacnou míru autonomie.
Jakmile však válka skoncila, ústrední
úi'ady v Praze ji zacaly postupne osekával, až ji nakonec po komunistickém prevratu v roce 1948 zbavily reálného obsahu. Nakonec ústava z roku 1960 zvláštní postavení Slovenska
prakticky zrušila.
Ackoliv demokratické síly v ceských zemích se po celé poúnorové období vracely k první Ceskoslovenské
republice jako ke svému ideálu, v
státoprávním ohledu nebylnávral k
Masarykovi možný. Demokratické
Ceskoslovensko mohlo fungovat jedine jako volná federace dvou slátu se
vzájemne se omezující suverenitou.
Jasne se to ukázalo v roce 1968, kdy
požadavek federace znel na slovenské
strane mnohem silneji, než požadavky na demokratizaci systému. Formálne uzákonená federace ovšem
musela v podmínkách poinvazní ko-

Ceština, slovenština
a pocity emigrace
Fedor Gál
Není
pochyb o zahájil
tom, žeodluku
rozpad CeCeskoslovenska
chu a Slováku v opravdu podstatných
dimenzích spolecenského života. Ceši
si dnes spokojene pi'itakávají: "Podívejte se na ne. Dob/'e, že to už s náma
nemá co delat." a Slovensku se v politice prosadil Meciar a politický Idientelismus. Slovenskému politickému
kabaretu už v Cechách málokdo rozu-

mÍ. Praha se stává pro Slováky turistickou atrakcí, kterou si mohou dovolit jen ti lépe situovanÍ. Moje žena zacíná psát scénái'e pro televizi cesky.
Já sám jsem se pí'istihl, jak si na slovensko-ceských hranicích ríkám "Konecne doma". Mám v byte k trvalému
pobytu prihlášeno nekolik lidí, ktei'i
se rozhodli pro emigraci. Slovenských
knih v Cechách ubývá. etvrdím, že

munistické diktatury nutne zustat jen
na papíi'e. Po roce 1989 se ukázalo, že
federace je pro Slováky již pi'íliš
skromný program. Výsledkem byl
rozpad Ceskoslovenska v roce 1992.
Celný fudácký historik František
Hrušovský o významu Ceskoslovenska pro Slováky napsal: "Ceskoslovenská republika nebola konecnou
stanicou na ceste politického vývoja
slovenského národa. Tento štát mal
povahu akejsi preslupnej stanice, cez
klor11bolo lreba prejst, aby Slováci
dozreli, zmužneli a nadobudli odvahy
rozbehnút sa ku skutocnému cieru,
ktorým mohla byt len samostatnost
Slovenska, ako predpoklad naozaj slobodného slovenského života." Ceskoslovenská republika trvala pi'iliš krátce, než aby se ceskoslovenská státnosl
mohla upevnit ve vedomí velšiny Slováku, byt nepochybne zanechala své
stopy. Príbuznost Cechu a Slováku a
historické vazby mezi nimi nelze poprít. Ceši a Slováci si však ve skutecnosti zdaleka nebyli tak blízcí, jak se
tvrdilo v ucebnicích, a proto ceskoslovenská státnost nezískala nikdy potl'ebnou nosnost a pevnost.
JAN RYCHLÍK
Hislorik.

narustají slovensko-ceské averze.
Tvrdím však, že odcizení tady je. Jeho
soucástí je i narustající komunikacní
propast.
Problém komunikace patrí mezi
nejdramatictejší zážitky emigrantu.
Schopnost zvládnout a používat jazyk
mezi nimi dominuje. Je samozi'ejme
rozdíl mezi zkušeností odborníka, který používá jazyk své disciplíny a s
profesionální adaptací nemusí mít
problémy, a zkušeností cloveka, který
se chce vclenit do komunity a je pronásledován neschopností reprodukovat její akcent, slovník, výrazy. Krajané v Anglii me nejednou upozornili
na neúprosné spolecenské rozvrstvení
práve podle akcentu. Znám starou dámu, která si i po pulstoletí života na
anglickém venkove pí'ipadala jako cizinka, protože nedokázala vyslovil vetu nebo slovo tak jako domorodci. Jiný známý, který je desítky let redakloreml:-llasu Ameriky v SA, se mi
svehl se svým mindrákem: "Nedokážu anglicky ríct, co si skutecne myslím a cítím. Až do penze budu muset
pracovat jen ve slovenském vysíláni."
A potom je tu zkušenost lidí, jako
jsem já. Poprvé jsem se dostal na Západ sedmactyhcetiletý. Mel jsem problém s temi nejzákladnejšími úkony.
eznalost ci nedostacující znalost ja-
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zyka nebo nedostatek zkušeností s jeho používáním muže být opravdu nepNjemným zážitkem, Ješte ho umocní
mentalita cloveka, který prožil život v
uzavi'ené spolecnosti.
ikdy jsem si však nemyslel, že tuto
zkušenost budou muset absolvovat i
deseti tisíce obcanu Ceskoslovenska
ve své bývalé vlasti - v prostoru, který
považovali kulturne, ekonomicky,
právne i geograficky za svuj.
Múj bývalý kolega Otakar Šoltys, se
kterým jsem na tomto tématu tesne po
rozpadu Ceskoslovenska spolupracoval, napsal: "Co to znamená být etnickým emigrantem ve státe, který vznikl rozdelením Ceskoslovenska? V zásade je to emigrantství svérázné a tak
trochu napúL Všichni v tomto státe
jsou si vedomi toho, že jde o emigraci
vzniklou náhodne, nikoli z vlastního
rozhodnutí, ale z politického vývoje.
Xenofobie, která emigraci vetšinou
provázi, tak nenastala, i když je její latentní pNtomnost cítil. Problémy s
pracovním a spolecenským zarazením emigranta také nenastaly, protože emigrant se zhusta stal emigrantem práve proto, že byl pracovne a
spolecensky zarazen, a tak volba pro-
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fesního obcanství byla pro nej cestou
menšího odporu, Zbývají tedy potíže s
jazykem a potíže s obecne pojímanou
kulturou, aby vubec prožitek emigranta a emigrantství mohl vzniknoul." K tomu dodávám: ctrnáctiletá
dívka, jejíž rodice se po dlouhé štvanici na otce rozhodli opustit Slovensko,
na otázku, jakým jazykem bude mluvit v Cechách, odpovedela bez rozmýšlení: "Ceským, protože to je jazyk
zeme, v níž jsem se rozhodla Žíl." Ta
dívka si však ješte neuvedomuje, co já
už vím. Cesky bude dlouho jen žvatlat
- a slovensky bude postupne mluvit
stále hur a hur.
Toto konstatování. však platí jen ted
a jen pro bežnou emigraci. Je tu i pomerne významná - ne poctem, ale
kvalitou - cást slovenské emigrace,
která se rekrutuje predevším z rad intelektuálu a která emigrací manifestuje svoji neduveru k politickým pomerum na Slovensku. Dá se predpokládat, že jde o lidi, kterí jsou pevneji
spojeni s jazykem a kulturou své materské zeme. Tito "zlí Slováci" - abych
použil rétoriku slovenských nacionalistú - vytvárejí most mezi obema jazykya kulturami. Ve hre je však ješte

Utok na duši národa
Karel Hrubý
Co ješte zbývá z "padesátých" let?

V litickým,
historii sehospodárským,
vyskytují období,
kdy národ
je vystaven
posociálním
a kulturním
zmenám takové intenzity, že si vyhnutí i zmenu víry a zpusobu myšlení, tedy prijetí jiných hodnot a kritérií. U nás jedním z takových "exemplárních" období byla doba pobelohorská, kdy z potomku husitu a Ceských bratrí se stávali
pod tlakem "dobrí" katolíci a z národa mizela jeho duchovní a politická elita. Ale tehdy byly zmeny rozloženy do více než pl11druhého století
a vzhledem k nižší úrovni propagandistické
techniky a donucovací organizace bylo
možno se jim dlouho bránit nebo pred nimi
uhýbal. - Po únoru 1948, v proslulých padesát)'ch letech, se však behem velmi krátké
doby menil nejen politický charakter spolecnosti, ale i její ekonomická a sociologická struktura. A tato násilná promena byla
provázena ideologickým náporem takové
síly, jak jen bylo s použitím centralistické,
absolutistické moci státu, vyvinuté propagandy a perzekucních metod vubec možné.

Sociální vichrice
Nejvýraznejší byly zmeny politické. Klasická delba moci prestala existovat: všechna
moc ve státe, výkonná, zákonodárná i soud-
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faktor casu. Pretrvávání soucasných
tendencí (jako je napr. eskalace sociálních a etnických problému) však
múže zpllsobit, že "bežná" slovenská
emigrace vynaloží znacnou energii na
jazykové a kulturní. splynutí s ceským
prostredím, Vzhledem k blízkosti
obou jazykll a kultur se jí to bude darit a z nekdejšího emigrantského statutu zbude "jen" neviditelná emocionáhlí jizva.
Osobne však reším ješte dva problémy navíc. Chte nechte jsem se stal exkluzivnim emigrantem. Hodne se o
mém prípadu psalo a pred odchodem
do Prahy jsem byl verejnou osobou.
Dodnes nevím, jestli mám v obchodu
ci na úrade mluvit slovensky (tak jako
tak vedí, že jsem Gál), anebo cesky
(mel bych preci mluvit jazykem zeme,
ve které žiji), A druhý problém? Živím
se psaním. Po padesátce už nemám
šanci zvládnout ceštinu suverénne,
A kdo mi bude vecne prekládat texty
do domácího jazyka? A když se nekdo
najde, budou i po prekladu opravdu
mými?

FEOOR GÁL

ní, byla soustredena v rukou vudcll jedné politické strany KSC. Ostatní politické strany byly rozvráceny a prakticky
vyi'azeny ze hry. Jejich kolaborantská vedení smela pusobit jen jako šálivý ornament, byly to instituce podrízené plne komunistum. Zmenil se smysl i metody politiky: zájem
státu a spolecnosti byl napríšte definován nikoli podle skutecných potreb, nýbrž podle smernic predsednictva a
ústredního sekretariátu KSC, který k prosazení svých cílu
neváhal použít všech prostredku vcetne policejního, justicní.ho, existencního a psychického teroru. Zatímco vítezové
slavili svuj vzestup a opájeli se vyhlídkami na své "zárivé
zíti'ky" (byly tehdy pro mnohé i pozitivní vyhlídky!), stala
se vetšina ceské a slovenské spolecnosti zajatcem komunistické vlády, jejích metod a ideologie. Izolována od ostatního demokratického sveta neprodyšnou hranicí, cenzu-
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rou informací a praktickým zákazem cestování do západních zemí, byla témer bezbranne vystavena nátlaku nového režimu a jeho videní sveta. Všechno dení ve státe bylo
podrízeno diktátu shora.
Také v oblasti hospodárské došlo k prevratným zmenám.
Soukromý sektor výroby, distribuce a služeb byl behem nekolika let drasticky zúžen. Zestátnení podniku, zapocaté už
v roce 1945, se urychlilo a rozšírilo. Rozšíril se i komunální
a družstevní sektor a vesnice mela brzy projít dramatem
násilné kolektivizace provázené "zespolecenštením" pudy,
dobytka, inventáre a tvrdým postihem tech, kterí se tomu
bránili. Veškerý hospodárský život zeme byl rízen centrálním plánem, který byl stále více podrizován zájmum mocného spojence, Sovetského svazu. S postupným zapojováním ceskoslovenského hospodárství do ekonomického
systému sovetského bloku a s rostoucími vojenskými nároky SSSR se stále silneji prosazovala tzv. ocelová koncepce,
výstavba težkého prumyslu na úkor prumyslu lehkého a
spotrebního, který mel pro naše hospodárství mnohem vetší význam. To byla težká hypotéka, která brzdila hospodárský vývoj po celá desetiletí.
Meníla se i sociální struktura spolecnosti. Po likvidaci
podnikatelské vrstvy došlo postupne i na drobné výrobce a
živnostníky, likvidováni byli samostatne hospodarící zemedelci, z nichž se stávali námezdní
pracovníci družstev. Cást nepohodlných administrativních pracovníku a "nespolehlivých" intelektuálu
byla pi'evedena k manuální práci;
do prumyslu se také prelila velká
cást pracovních sil ze zemedelství.
Tím se menilo i složení delnictva.
Na konci padesátých let se ceskoslovenská spolecnost ve své strukture od predúnorového období
znacne lišila.
Všechny tyto zmeny zasahovaly
hluboce do osobního života postižených a jejich rodin. Presuny v
zamestnání, provázené sociálním
sestupem, politickou bariérou v dalším vzdelání nebo v
uplatnení profesní kvalifikace vytvárely trídu vyrazených,
obcanu druhého a tretího rádu, jimž byla budoucnost uzavrena. Naproti tomu rostla nová elita nadrazených a privilegovaných, kterou tvorili predevším funkcionári strany a
jimi poverení hospodárští, správní a kulturní kapitáni.

Léta temné noci
ejcitelneji se však projevil postih policejní a justicní, zasahující ty, kterí dali najevo svuj nesouhlas s režímem nebo kterí se proste narodili do rodin oznacených za "trídne
neprátelské". Politický, ale i jen názorový odpor byl drasticky trestán. Témer tri stovky poprav, desetitisíce trestu sahajících až po doživotí za "velezrady", za "rozvratnou cinnost", ale také jen za zatajení informace o chování druhých
("vedel, ale nepovedel"), za neopatrný výrok - to byla bilance tehdejšího komunistického "boje s neprítelem". Jen v
letech 1948-1954 dosáhl pocet obetí "socialistické" justice
témer dvou set tisíc lidí! Patrily sem i inscenované procesy,
z nichž zejména proces s Miladou Horákovou a jejími práteli v polovine roku 1950 prenášený rozhlasem do ulic i závodu mel ctyrmi rozsudky smrti a vysokými tresty vezení
zastrašit verejnost pred jakýmkoli odporem k "revolucním
zmenám". O dva roky pozdeji vyslal režim z popudu Moskvy drastické varování i do rad komunistu, aby si nedovolili
nejaké pochybnosti ci odchylky od liníe urcované Stalinem:
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generální tajemník strany Rudolf Slánský a jeho "sionistictí
pomahaci" byli pozatýkáni, jedenáct obvinených bylo odsouzeno k smrti, tri na doživotí. Strach a nejistota z nevyzpytatelných zásahu Státní bezpecnosti byl v padesátých letech trvalým stínem nad životem zeme.
Politické, hospodárské i sociální zmeny i zážitky teroru a
celé temné atmosféry padesátých let poznamenaly ceskou a
slovenskou spolecnost na celá desetiletí. Ani tzv. procitnutí,
které prišlo po odhalení zlocinu stalinismu v letech 1956 a
1957, na nich už mnoho nezmenilo. Politicky zustalo vše pri
starém, strana se nemýlila, to jen nekterí její funkcionái'i
(mnozí z nich v té dobe už mrtví) to prehnali... Ale páni zustávali pány a zbytek spolecnosti setrvával v úzkém prostoru príkaznického systému. Pro zlociny minulých let byl nalezen eufemistický termín "kult osobnosti", pod nímž výkriky mucených a popravovaných ani utrpení režimem
pronásledovaných už nebylo tolik slyšet.

Matení jazyka a soudnosti
Co však z padesátých let zustalo v hlavách lidí, co vrhá
dlouhé stíny i do dnešního polistopadového období, to jsou
zmeny na duši národa, zmeny v jeho zpusobu myšlení a

hodnocení, které promenily ceského cloveka více než zmeny politických, hospodárských ci sociálních struktur.
Hlavní úlohu tu sehrála marx-Ieninská ideologie a všichni ti, kdo at z dobré ci naivní víry, at ze služebnické horlivosti ci kariéristického cynismu k jejímu proniknutí a k destrukci duchovní i hodnotové tradice národa prispeli.
Tato ideologie se vydávala za "první skutecne vedecký a
pravdivý svetový názor", který každému umožnuje "správne" se orientovat ve svete, v dejinách, ve spolecnosti, v každé životní situaci. Arbitrem pravdy a správnosti prestával
být nezávislý rozum, veda, empirická verifikace, a stávala
se jím Strana. Tato ideologie urcovala naprosto kategoricky
nejen výklad sveta, nýbrž i to, co je "kladné" (dobré, spravedlivé, spolecensky žádoucí) a co je "záporné" (neprátelské, škodlivé, urcené k likvidaci). Byla tak nejen programem nového spolecenského systému, ale i soudem nad temi, kterí lpeli na svém názoru a na tradicních hodnotách.
Ideologie marx-Ieninismu (správneji: stalinismu) byla
uplatnována ve výchove, ve školách, v tisku, v kulture, stala
se závaznou ve státní správe, v soudnictví, v hospodárském
živote; její stín padl i na soukromou sféru života. Z vedomí
spolecnosti i každého jednotlivce se melo "vymýt" všechno,
co jí odporovalo. Byl vyhrocen boj proti jiným názorovým
smerum, proti náboženství a zejména katolické církvi, byl
zatracován liberalismus a sociáldemokratismus, dejiny byly
prekrucovány a prepisovány. Byla jí podrízena i kritéria estetická a všechen kulturní život. Proverky šly všemi segmenty života. Vrcholem této glajchšaltace ideologické a
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umelecké se staly v roce 1952 procesy proti spisovatelum,
kterým byly vymei'ovány tresty na deset:, patnáct:, dvacetpet let i na doživotí. ešlo jen o znicení techto lidí, ale predevším o zastrašení všech, kdo meli na režimu nezávislý
názor.
Teror zasáhl i vysoké školy, odkud byli vyháneni profesoj'i, docenti a tisíce studentu, jejichž "hríchem" byl nesprávný trídní puvod nebo nesprávné názory na svobodu a
dustojnost cloveka. Proverky postihovaly i knihovny, které
byly "ocištovány" od nepohodlných del a autoru. Trnem v
oku se stal zejména T. G. Masaryk, jehož kritika marxismu
(Otázka sociální, 1898) a bolševických metod (na pocátku
dvacátých let) už dávno národ varovala pred zotrocením
jednotlivce i celé spolecnosti "diktaturou proletariátu".
Bylo pr'ekvapivé, jak velká cást zejména "píšící" inteligence, vyrosUé ješte v úzkém kontaktu s kulturou a civilizací západní, podlehla bez vetšího odporu dogmatickému zpúsobu myšlení, jak se vzdala mravního a právního
univerzalismu a pr'istoupila horlive na dialektickou dichotomii a tzv. trídní hodnocení; stávala se tak - at vedome ci nevedomky - pomahacskou garniturou politiky duchovní destrukce, která byla prostredkem k "vycištení
pole" nejen pro vzestupy horlivých vyznavacu, ale i k implantování nového vedomí spolecnosti. Tato režimní cást
inteligence se také podílela na matení jazyka, jímž se
špatné zboží melo lépe prodávat. Slova dostávala nový
obsah, nové citové zabarvení a také zmenenou "morální"
hodnotu. Tak napr. diktatura mocenské elity KSC, která
vládla absolutisticky nad vším lidem, se nazývala "demokracií" - dokonce lidovou. Zestátnení podniku a prakticky celého hospodár'ského sektoru, centralisticky a príkaznicky rízeného komunistickou státostranou, se prezentovalo jako "socialismus"; pod "kapitalismem" se naopak
mel rozumet nikoli hospodárský systém prevažující na
Západe, nýbrž fantóm "zbídacování pracujících" spojený
s obrazem masové nezamestnanosti tricátých let. "Revoluce" se stala synonymem pro otevrení cesty k pokroku,
lidskému blahobytu a štestí. "Reformismus" naopak znamenal zdržování tohoto vývoje ke svobode a štestí a reformisté byli prohlašování za zrádce delnické trídy a zaprodance buržoazie.
Menil se i zpusob myšlení. To se napríšte melo odvíjet
"dialekticky" v ostrých dichotomiích, v cernobílých protivách, jejichž smyslem není neco konstatovat, nýbrž predevším soudit. VytváI'ejí se tak neprátelské obrazy "imperiaJistú", "revanšisru", "tr'ídních neprátel" a rozpoutává se
proti nim nenávist a nesmij'itelný boj. Justicní, policejní
teror, existencní postih a atmosféra strachu, které provázely padesátá léta, jsou dnes pro mladé generace težko predstavitelné. A stejne težko pochopitelný je ideologický, psy-
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chický i morální tlak, jemuž byly v tomto období vystaveny generace jejich rodicu a dedil.

Jak jsme poznamenáni

I

I když v dalších desetiletích totality se ideologie stávala
stále více jen soucástí povinného rituálu, slovním formalismem, žargonem, který bylo treba ovládat, ale jehož obsah se stále více vytrácel, mnohé z myšlenkových stereotypu pretrvávaly; nekteré pretrvávají podnes. Za dlouhé
období komunistické vlády se ve vedomí lidí nahromadil
archiv "poznatku" a "vedomostí", kterými bylo videní
skutecnosti zámerne deformováno. Teze, domnenky,
hodnotící nálepky, jimiž byly ve vedomí po léta fixovány
ideologické predsudky, byly sice usvedceny ze své nespolehlivosti, ale nebyly také ješte beze zbytku nahrazeny
novými, adekvátnejšími. Nadále se pestují obrazy "neprítele", nacionálne, stranicky, sociálne nebo ideologicky
pojatého. Tak prežívá nacionalistická zášt k Nemcum,
úcelove vybicovaná padesátými léty a peclive pi'ikrmovaná po celé další roky. Dnes se její formy prenášejí na videní sudetonemecké otázky a populisté všech zabarvení
si jejím prihríváním zajištují stále ješte pozoruhodne silné zázemí sympatií. Politikové nadále využívají totalitne
zmatené terminologie: jednou varují pred nebezpecím
"pinochetovské diktatury" zprava - jindy pred nebezpecím nového "socialistického experimentu" zleva; nejde
jim pritom vubec o postižení podstaty údajného nebezpecí, nýbrž o využití negativních emocí, které jsou se slovy
"diktatura" a "socialismus" ve vedomí verejnosti spojovány. Po roce 1989 se sice hodnotící predznamenání
mnohých slov zmenilo a mení se pozvolna i morální kritéria, ale por'ád ješte prežívá pseudomorálka odplaty, pomsty, nenávisti k nepríteli - i když dnes jinak definovanému. Stále trvá sklon k jednostrannému apodiktickému
pojetí "pravdy" bez smyslu pro toleranci, bez zdravé
skepse, která radí k neustálé verifikaci, k neustálému
prezkoumání rutinních soudu - a predsudkú.
Stále ješte není jasno, jak vysvetlit tak velký podíl lidí
na perzekucích a "trídním boji" padesátých let. Byli to
jen "zlí lidé", kterí byli u díla, anebo je zlo v celé naší
spolecnosti a záleží jen na okolnostech, aby dostalo individuální tvár? Byly príciny zhroucení politické, ale hlavne ideologické fronty jen násilné povahy - anebo tu koreny slabosti existovaly latentne už z drívejších období? Jak
zasáhlo selhání padesátých let naši národní identitu? Byla to jen docasná deviace, z níž jsme už vyšli, anebo lhostejnost ke zlu, která se tehdy projevila v takové míre, jde
stále s námi? Objasnovat tyto otázky není úkolem jen historiografie a spolecenských ved, které tu už odvedly slušný kus odborné práce (verejnosti, žel,
málo známé; výjimku tvorí knihy Karla Kaplana,
které odkrývají charakter tohoto období s obdivuhodnou znalostí fakt, pramenu a s úctyhodnou vytrvalostí). Nebude-li toto období verejnosti pripomínáno, zustane-Ii nereflektováno, pak hrozí nebezpecí, že se pojem "padesátá léta" stane pouhou
casovou metaforou, pod jejímž pláštem se podstata onech let a jejich vliv na další vývoj naší národní identity zamlží podobne, jak se termínem "kult
osobnosti" zakryla osobní odpovednost za zlociny
stalinského období. ejde o žádné "úctování s minulostí" - jde o cistotu duše národa.

------

KAR"L HRUBÝ

1925

Vystudoval filosofii, od r. 1968 žije ve
Švýcarsku, kde pusobil jako sociolog.
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Za viníka katastrofy CSR 1938 nebyly
oznaceny západní demokracie, ani
Nemecko a jeho italský, polský a madarský spojenec, ale nesprávná orientace a ideologie demokratické a socialistické elity první republiky.
V ríjnu až listopadu 1938 se dosavadní stranický systém parlamentní
demokracie zhroutil. Do cela revize
politického a duchovního života ceské
spolecnosti se dostala konzervativní
pravice, jejíž vedoucí osobnost pred-

stavoval predseda agrární strany Rudolf Beran. Tim vyvrcholila dlouhodobá konfrontacní mocenská politika
konzervativní pravice a fašismu uvnitr první republiky. R. Beran predložil ceské verejnosti líbivý projekt národní politické a duchovní jednoty, rádu a cistoty. Mýtus národní jednoty
posloužil k odbourání politického pluralismu. Na základe zmocnovacího
zákona vláda vyradila parlament,
vládla nekontrolovatelne sama a mohla vydávat i ústavní zákony.
Nesouteživý stranický model sestával ze Strany národní jednoty, která se
identifikovala se státem a národem, a
druhoradé Národní strany práce, která se nemohla podílet na vláde.
Princip koalice byl zrušen. NSP nesmela predstavovat ani opozici. Její
smysl byl v loajální spolupráci. SNJ
postupne zabírala stát, nezávislé
spolky a organizace, média a nahrazovala je centralizovanými organizacemi totalitního typu. Koncem druhé

pen ve vedení SNJ a poprvé se stal
soucástí cs. vládnoucí elity. Tato skutecnost svedcí o krajne pravicovém
charakteru režimu, zvlášte když v dalším vývoji druhé republiky fašismus
uvnitr SNJ zatlacil konzervativne pravicové vedení do defenzívy. Tesne
pred okupací byl prijat program Strany národní jednoty, jehož autorem byl
ceský fašista katolík Jan Scheinost.
Ceský fašismus se v obecném historickém povedomí spojuje s plebejským
lumpenproletariátem, dustojníky a generály 8 manky ducha, proste s patologickou sedlinou. Analyzujeme-li složení fašistických druhorepublikových
organízací, vidíme odlišný obraz. emám nyní na mysli pouze známý prípad katolických intelektuálu, ale Akci
národní obrody. Zde byla zastoupena
elita ceské vedy, mimo jiné i tri rektori
Univerzity Karlovy, výkvet prumyslu,
kapitálu, velkostatku i cást generality.
Svaz ceskoslovenského studentstva
vstoupil do této organízace jako celek.

Jan Rataj
ceskoslovenské prvorepublikové státnosti, s jejím pokusem o demokratickou, liberální a evropskou modernizaci ceské spolecnosti, S ríjnem je
však také spjato výrocí tzv. podzimní
revoluce 1938, jejímž výsledkem byla
diametrálne odlišná druhorepubliková tradice ceskoslovenské státnosti konzervativne autoritárská, antidemokratická a maloceská. Tato nepríliš
slavná etapa naší moderní historie byla brzy zasunuta do zapomnení, aby
nenarušila ceský konvencní mýtizovaný obraz sebe sama. Pro nekteré
politické proudy se tak stalo pohodlnejší cestou politického zapomnení,
potreby bez sebereflexe budovat své
demokratické Slavíny. Také obzor necetných prací historiku neprekrocil
pohodlný limit hodnocení režimu pomnichovského Cesko-Slovenska jako
vnuceného zvencí. Smutná tendence
nenazývat druhorepublikové skutecnosti pravými jmény je patrná i v
ekvilibristice studie konzervativního
politologa (1997), podle nehož druhá
republika byla autoritativní, lec níkoli
nedemokratická.
Kam nás posunula druhá republika? Co bylo jejim myšlenkovým a politickým obsahem? Má smysl vyvolávat ducha tak krátkého casového období jejího trvání, tj. od ríjna 1938 do
15. brezna 1939?
Mnichov 1938 neznamenal pouze
cs. státní porážku, ale vytvoril i vhodné podmínky pro nástup odpurcu liberálne demokratického režimu k
moci. Rozcarovaná a dezorientovaná
ceská verejnost prožívala pocit ohrožení demokracie v mezinárodním
i vnitropolitickém merítku. Nebývale
nesmlouvave byly vnímány všechny
nedostatky a problémy uplynulých
dvaceti let: vleklá hospodárská krize
postihující i strední vrstvy, profanace
parlamentní demokracie "neschopnými parazity", tj. rozbujelými politickými stranami, které ucinily z politiky
semenište korupce a nebyly prý
schopny rešit skutecné zájmy národa
a státu. Mladou generaci radikalizovala stagnující generacní obmena. Prestiž liberalismu v ceské spolecnosti
vzala na nekolik desetiletí za své, a to
i ve vlastních radách. Listování druhorepublikovou Prítomností muže být
pro mnohé necekaným pí'ekvapením.
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republiky rozhodla i o likvidaci bezmocné "socialistické"
árodní strany
práce.
Pomerne bezproblémová, zpocátku
dokonce spontánne prijímaná likvidace demokratických institucí a obcanských svobod vnucuje nutne otázku,
nakolik dokázala Masarykova modernizace a ideály otevrené spolecnosti
v ,ceské politické kultuí'e, formující se
v provincním rámci habsburské monarchie, zakotvit. Není výmluvný Masarykuv povzdech o CSR: "Demokracii bychom meli, ted potrebujeme ješte demokraty."? Neprecenujeme liberální charakter první republiky?
Beran prizval do Strany národní jednoty ty fašistické proudy a hnutí, které
s ní byly ochotny spolupracovat. Ceský fašismus ve své vetšine byl zastou-

Zapomenutá konzervativní
revoluce 1938
Mesíc
i'íjen
je vs ceské
historické
pameti
spjat
výrocím
tradice
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Podzimní revoluci 1938 odstartovala politická cistka Cechu proti Cechum, dobovým výrazivem "budovatelu" proti "záškodníkum a rozvratníkum". Smerována byla proti
"benešovcum", tj. demokratum, liberálum a socialistum. V ní sehrála
smutnou roli ceská provládní žurnalistika. Dríve etablovaná na demokratické pomery, nyní se nebývalým tempem adaptovala na ofenzívní propagandu nacistického strihu. Konala
vyhledávacskou udavacskou cinnost a
do ceské verejnosti vnášela brutálne
nelítostný násilnický verbalismus.
V predních radách jakobínského tažení proti "strukturám" první republiky byla ceská mládež, organizovaná
ve ctvrtmilionové Mladé národní jednote. Politické špicky druhé republiky
nešetrily mladým sliby, pestovaly kult
fyzické síly a plodnosti a nehlede na
svúj casto kmetský vek, vášnive dehonestovaly senilní nepoužitelnost
svých politických protivníkú. M J
mela své oddíly v uniformách s nezbytnými holinkami. Mely upozornovat na rozvratné živly a konat pomocné policejní úkoly pri vyhoštování
emigrace a neárijcu z Cesko-Slovenska.
Autoritárská mocenská elita druhé
republiky usilovala o jednotnou ideologickou indoktrinaci ceské spolecnosti. ové politické myšlení bylo
smesicí konzervativního návratu ke
katolickému tradicionalismu predmladoceské casové dimenze a nástupu fašistického "modernismu".
a
prvním míste byl rozchod s "fingovaným ideálem", "nejhorší formou vládní" - demokracií. Vrchnostenské Cesko-Slovensko opet zmenilo svobodného obcana v závislý subjekt, diskusi
nahradilo imperativem vernosti a poslušnosti rádu ci vudcovskému principu. Podle politického tajemníka prezidenta Háchy doc. J. Klimenta mel být
obcan místo práva na informace naplnen vírou ve svou kompetentní vládu.
Velmi castá popularizace prírozené
nerovnosti byla zdúvodnována hie- .
rarchií rádu ci sociálním darwinismem. Druhá republika obnovila úlolm šlechty ve státe a zrušila rovnoprávnost žen. Nebývale vzrostla úloha
katolické církve ve verejném živote,
ve školství a kulture. Do cela ceského
katolicismu se dostal jeho fundamentální proud, který své krestanskodemokraticky orientované souverce nepokládal za verohodné. Vyhlášený
program odsekularizování ceské spolecnosti chtel rešit podle hesla "Katolictví zákonem!" Zásadním zpusobem
byla znectena humanita jako slabošství ("Malý národ nemá mátožného
poslání všelidského"). Spolecnost opa-

~

__

':;'''<::-

".'

,

noval kult síly, násilí byla priznána
pozitivní ocistná úloha, je-li uplatneno ve prospech národní kolektivity.
Nejvyšší hodnotou se stal ceský nacionalismus, provincne uzavrený
pred svetem, nadmerne akcentující
jazykový znak národního vedomí a
"obohacený" o rasové pojeti národa
jako spolecenství krve, k nemuž nelze
pristoupit svobodnou volbou. Heslo
"Poceštime Cechy!" bylo zamereno
predevším proti Cechúm židovského
puvodu a proti Židum. ejvetší právní
aktivity druhé republiky se týkaly definice Žida a prípravy omezujících
protižidovských zákonu. Obcan s židovským puvodem se nemohl stát clenem vládnoucí SNJ. Ješte pred prijetim protektorátních protižidovských
zákonných norem se podarilo nové
elite a s ní spjatým tiskem zanést mezi
ceskou verejnost a na ceskou ulici vlnu antisemitské zášti.
Jednotné índoktrínaci neuniklo ani
umení a kultura. Pod Beranovou
smernicí "Pryc s paumením!" a za asistence árodní kulturní rady (J. Durych, R. Medek, R. 1. Malý, V. Renc, J.
Knap, A. M. Brousil, O. Šourek, V. Beneš) mely být vymýceny moderní
smery XX. století a multikulturní rozmer ceské kultury. Byla negována svoboda umelecké tvorby, kultura mela
plnit národne a lil'estansky služebnou
výchovnou funkci s pozitivne budovatelským patosem.
Verejnost byla bezesporu zaujata
vládním programem "sociálne stavovského státu", který po vzoru Nemecka
a Itálie chtel napravovat neduhy zdedené z "kapitalisticko-liberalistické"
první republiky. Stát proklamoval
svou vuli se ujmout direktivního rízení ekonomiky, garantoval sociální
spravedlnost a likvidaci nezamestnanosti. Vše pod heslem: Omezit práva
kapitálu, odstranit iluze socialismu!
Propaganda nastinovala grandiózní
obraz technické modernizace nového
Cesko-Slovenska.
Druhá republika chtela nový rád
budovat na zeleném drnu, a proto
programove se distancovala od kontinuity s ceskoslovenskou státností r.
1918. Nová svatováclavská státnost se
kontinuálne navracela k omezené
ceské historické státnosti z dob monarchie. Ceskoslovenská státnost byla
hodnocena jako nový, cizorode vnesený, neorganický fenomén. Svatováclavská státnost zduvodnovala neplnohodnotnou svrchovanost pomnichovského Cesko-Slovenska. Vazalský
syndrom Cechu k Nemcum byl oznacován za tradicní, prirozený náš údel
odvozený od poplatnosti knížete Václava. Dvacet let svébytné CSR bylo
anomálií v mori ceskonemecké spolu-
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práce. Druhá repubHka šla ovšem ješte dále. Akceptovala nacistické pojetí
strední Evropy a pripustila, že žijeme
"v geopolitickém podnájmu" v nemeckém životním a hospodárském
prostoru. Tato orientace byla posilována tezí o ceském národním zájmu a
výhodnosti z podrízení nemecké velmocenské politice. Na strane druhé
byl systematicky živen ceský defétismus zduraznováním ceské malosti
v kontrastu s nemeckou velikostí.
V zapomenutí upadla vládní kampan
za konecné smírení Cechu s emci.
Vina byla shledávána predevším na
ceské strane.
V obrazu Nemce nastala odlišná
hodnotová hierarchie. V centru pozitivního zájmu stanul Í'Íšský Nemecnacista jako velký ucitel Cecha, gentleman a lenní pán, zatímco nemecký
antifašista, demokrat a emec židovského puvodu byl oznacen za neprítele, bránícího porozumení s Tretí ríší.
Poslyšme na záver, jaké byly ctnosti
nového cloveka, ceského cloveka zítrka, jehož ideál druhorepubliková propaganda heroizovala: kázen, porádek,
odpovednost, vernost, víra, kamarádství, statecnost, tvrdost, hrdinské pojetí života.
Jedním z mnoha paradoxu našich
moderních dejin je skutecnost, že nacistická okupace Cesko-Slovenska 15.
brezna 1939 vlastne zabránila úplné
fašizaci ceské cásti státu vlastními
mocenskými prostredky a z vlastních
programových zdroju, lapidárne receno vlastními lidmi.
Pády první i druhé republiky neznamenaly pády hodnot, s nimiž byly
oba režimy spjaty. Ceská identita, ceská politická kultura v sobe nese váhu
a tíhu obou tradic. Jejich renesance ci
rezistence je patrná po obnovení parlamentní demokracie r. 1989. Elitární
autoritárství, pravicový extremismus
i rasismus prokázaly viditelne svou
vitalitu. Máme-li zájem, aby infiltrovaly naši nepevnou demokracii co nejméne, pak je nutné dbát o to, aby jejich nepríliš povzbudivá minulost byla videt, nikoli ji auto cenzurou zakrývat.

JAN RATAJ

1951

Historik, vedecký pracovník
Masarykova ústavu AV CR,
prednáší na VŠE
a na FFUK v Praze
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Muj obrodný proces
Alexander Tomský
Bylo
dvacet let, rodiny,
pocházel
jsemmiz tenkrát
antikomunistické
muj otec se stylizoval do role trídne
uvedomelého malomeštáka, takže
jsem ani nemohl vnímat nadcházející
svobodu jinak než rozporuplne. Celá
šedesátá léta jsem vyrustal do vetší
svobody, kterou jsem chápal intuitivne jako atrofii socialistické ideologie a
tím i režimu. Malé scény, zvlášte Semafor, casopis Tvár, Literární noviny,
ba i slovenský Kultúrny život zvestovaly príchod normálního života. Slábla cenzura a ze západu k nám pronikala hudba, film a literatura, jejíž levicová orientace mé generaci unikala,
jednak proto, že jsme západnímu levicáctví nerozumeli - bylo totiž namíreno proti necemu, co jsme neznali -,
jednak nás ani nezajímalo, protože
nás fascinoval predevším výhled do
svobodného, kreativního sveta.
Rozporuplnost tu však byla prítomna od pocátku, protože naši kulturtragri, namátkou alespon ti nejprominentnejší - Liehm, Pelikán, Goldstiicker, Kundera, Kohout - byli všichni
bývalí stalinisté a chteli znovu prožít
svuj mladistvý sen o socialismu, jemuž by ovšem vládli. Pochopitelne
jsme je casto omlouvali a chápali jejich socialistické teoretizování jako
nezbytnou taktiku vuci cenzure a komunistickému aparátu. Pamatuji se,
že jsem dokázal zhltnout celé "Literárky", aniž bych si slova socialismus
vubec všimnul, byl jsem pak po létech
prekvapen, že se v každém císle objevilo asi 50x. Šlo tehdy o to, aby pribývalo té pravé neideologické svobody,
která v jinotajích bujela Wavne v poezii 60. let - Gruša, Kabeš, Pištora, Holan - a v návratu starých hytostne odlišných básníku jako Deml, Zahradnícek, Katka ci PaJivec. Protože politika
možná nebyla, žili jsme literaturou,
chápanou jako únik, poznání neceho
jiného a predevším protest Ta literatura mi až dodnes zustala a nostalgicky pošilhávám po oné literární ére,
kdy slovo a nikoli obraz bylo existenciálne nezastupitelné. Pozdeji jsem
zjistil, že i ve zcela odlišných podmínkách západní svobody hrála literatura
obdobnou roli. Milionové náklady autoru jako Camus, Waugh ci Greene by
byly dnes nemyslitelné.
Rozporuplnost doby narustala s pribývající svobodou. Národ neartikulovane, jalw zdánlive neprítomný aktér
chtel více svobody a tJacil na obroditele socialistické kultury, kterí nako-

nec nakrátko zvítezili nad stranickým
aparátem, aby pak vypuklo krátké jaro politiky, která se už nemohla rozvinout a vyrešit svuj sen o svobode bez
prívlastJ,u. Vznikl tak nový mýtus o
socialismu s lidskou tvárí, zatímco
zrazení obcané upadli do letargie zcela soukromých životu.
Prožíval jsem to tehdy všechno tušene a nereflektovane, a prece naplno,
protože muj prozaický otec požádal
druhý den po pádu cenzury, tuším v
breznu, o vystehování do USA. Pád jara prišel dríve a tak jsme postupne celá rodina emigrovali. Maminka, která
už zažila sovetskou invazi pi'ed 50 lety
v Polsku, mi zabalila kufry a poslala
na Západ, nedbajíc mých vlasteneckých protestu. Ostatne i ty byly nahlodány zmateným hlasem zrazené
ulice. Smešné polední stávky, klukovské výpady proti tankum, úhybné manévrování komunistických politiku.
Bylo to neštastné a trapné zároven.
ení vubec divu, že se rok 1989 nemel k cemu vracet.
Na Západe pak zacal muj osobní
obrodný proces konfrontací s fungující spolecností. Postupne jsem se musel zbavovat teoretických konstrukcí
ideologického myšlení, kterým jsem,
ac nesocialista, byl prece jen infikován. Musel jsem nejdríve rozplést
onen totalitní spletenec, v nemž kultura, politika a ekonomika tvorily jen jiné kulisy téže mocenské reality. V anglosaském svete nikdo nikdy nebojoval za novou kulturu, nebot kultura je
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chápána jako svébytná svou podstatou. Nemela zapotrebí ani masivních
dotací, na rozdíl od ideologictejších
Nemcu a Francouzu, a prece vytvárela více hodnotnejších filmu, dramat i
knih. Dotace sloužily pouze jednomu
skromnému cíli, který bych nazval
kultivovaností. Státní divadlo a opera
mely za úkol jediné: udržovat estetickou úroven, televize a rozhlas pak
kultivovanou propagaci všeho krásného a v politice informovanou, stÍ'Ízlivou a v souhrnu apolitickou politicnost. A to vše takríkajíc v singuláru,
aby to príliš nezatežovalo danového
poplatníka, který mel prece právo na
šmíru a bulvár, což me dlouho znepokojovalo. Ze stovek divadel, kin, stanic rozhlasových i televizních bylo
nezávislou komisí (Arts Council) podporováno jen po dvou od každého, jako príklad, jako vzor pro ulici.
Odlišit politiku a ekonomii bylo obtížnejší, nebot zásluhou labouristických vlád (zažil jsem osobne tri) byl
veden útok na tradicní liberální ekonomickou filosofii. Stát jako podnikatel, byrokrat a sociální prerozdelovac
je schopen pouze plýtvání prostredky,
vede ke korupci, k závisti a posléze i k
všeobecnému pocitu nespravedlnosti,
protože sociální rozdily prestávají být
prirozené. výsostnou doménou politiky není správa majetku, nýbrž neviditelné predivo zákonu a pravidel, které
chrání svobodné obcany i svobodný
trh. Jak je to jednoduché! Jen stát, který nic nevlastní, lec jako ostríž hlídá,
aby si vlastníci navzájem neubližovali, muže být státem bohatým. Protože
chudým: bohatá bude spolecnost.
Nezastupitelná pomoc státu muže
být vykonávána neprímo, pomocí
charitativních, dobrovolných spolku,
jejichž altruismus budiž dotován. A
nestací-li ani toto - spolecnost mÍ1že
být dosti zlá - je jiste státní almužna
namíste. Jen tak neztratí národ svou
prirozenou vitalitu.
To už jsem byl na hony vzdálen nejen osmašedesátníkum s jejich kolektivní vírou v samospasitelnost jimi vytvárené kultury, ale i všem socialistum všech stran, nebot mnoho berou
a málo dávají. Dávný úskok, který je
treba vždy zastrít nejakou novou ideologií. A pi'esto mi cosi z myšlení našich osmašedesátníku zustalo. Jejich
des z prázdna. Jejich víra, že ne samým chlebem živ jest clovek. ebot
jen ten, kdo ctí tradici a šanuje generace budoucí, se vyhne prázdnote socialismu i liberalismu zároven.
ALEXANDER TOMSKÝ (941)
Reditel nakladatelství Acadernia, do roku
1989 žil v Londýne, kde "edl exilové
nakladatelství Rozmluvy.
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Blairova tretí cesta
Lenka Buštíková
Podívejme
se blíže
na vystudovaného
osobu nejmladšího
britského
premiéra tohoto
století,
právníka
z Oxfordu,
clena moderního pravého krídla Labour party, jejíž hlavou
byl zvolen v cervenci 1994. Svou stranu, ve které radikálne
oslabil vliv odboru a donutil ji zrušit clánek ctyri ve stanovách (závazek prosazovat spolecné socialistické vlastnictví), privedl v roce 1997 na Svátek práce pod heslem ew
Labour, ew Life for Britain k oslnivému vítezství ve volbách nad konzervativci.
Toryové vládli již 18 let, nyní ztratili Skotsko, Wales, Londýn, strední Anglii. Labouristé mají v Dolní Snemovne 419
kresel (oproti 165 kreslum konzervativcu), z toho 119 žen,
poprvé je ve snemovne muslim a mezi poslanci jsou th,
kterí se již pred volbami otevrene hlásili ke své homosexualite. "Cool Britannia" se pokusila summit nejvyspelejších
zemí G7 plus 1 v Birminghamu promenit ze snobské diskusní exhibice v pracovní setkání lidí zodpovedných za
stav sveta, angažuje se v mírových rozhovorech Palestiny a
Izraele. Labouristé se snaží o decentralizaci vlády phznáním vetší autonomie Skotsku a Walesu a aktivne se staví k
jednáním se Sinn Fein v Severním Irsku.
Blair je nekdy obvinován z bezkoncepcnosti, z prázdného, ac pusobivého tlachání, z pouhého kopírování politiky
toryu. Snad provokuje jako prestavitel doby, kde viditelne
prestávají platit ustálené vzory toho, co je levice a co pravice a kdo jsou jejich volici. Blair jde napHc ideologiemi, pro
nej skoncila politika jako projekt. Ve svém projevu k odborum v zárí 1997 prohlásil: "Tretí cesta existuje, je to moderní cesta ... tato modernizace je bohatá na tradicní hodnoty ...
budeme levicoví, ale moderní." A na záver:" emužeme
ztratit nic než svá dogmata. Tedy, ztratme je, nebot lid má
všechny predpoklady pro to, aby zvítezil."
Blairuv projekt modernizace má za cíl, aby se Británie
stala "spravedlivejší spolecností, kterou nazýváme spolecností našich prání", tedy projekt nikoliv pro spolecnost, jejíž obcané by v ní mohli bez vetších obtíží dosahovat uspokojení svých základních potreb (napríklad získat strechu
nad hlavou), ale projekt pro bohatou a vyspelou zemi, kde
prumysl designu zamestnává 500 000 lidí a "návratnost výdaju na rockovou muziku je vyšší než návratnost výdaju na
ocel" a kde dochází k cím dál vetší diferenciaci životních
stylu, biografických drah a zvyšují se nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Vedle snahy posílit roli Británie ve svete a decentralizace správy zduraznují labouristé nutnost reformovat systém sociálního zabezpecení tak, aby zeme byla
konkurenceschopná v ére globalizace. Británie pristoupila
k Sociální charte EU vcetne zavedení minimální mzdy a
heslem její reformy se stalo "Welfare to Work", tedy program pro nezamestnané, který je primeje, aby pracovali
alespon na cástecný úvazek. Odbory byly vyzvány ke spolupráci s vládou a podniky ph zvyšování kvalifikace zamestnancu. Británie vidí svou šanci obstát na svetovém trhu v
podpore vzdelávacího systému. Blair by rád dlouhodobe
vládl organické spolecnosti konsensu stmelené britskou
príslušností. Z historické perspektivy se zdá, že vláda labouristu by mohla být obdobím konsolidace politického režimu. Tak jako v roce 1951 prevzala konzervativní vláda po
svém vítezství program labouristu (znárodnování, verejné
bydlení, program plné zamestnanosti, prerozdelování), tak
v roce 1997 navazují naopak labouristé na konzervativce
(reforma penzijního systému, podpora soukromého sektoru, racionalizace systému sociálního zabezpecení).

Blair je teoreticky inspirován komunitarismem a sociálním liberalismem. V jeho projevech se snoubí právo s odmenou, odpovednost s povinnostmi. Tvrdí, že jedinec má
žít v souladu se zájmy spolecnosti, vyzdvihuje úctu k rodine, morálku a solidaritu. Podobne jako Thatcherová je Blair
pro rovnost pi'íležitostí, nikoliv pro rovnost podmínek, jako
ona zapudila konzervativní dedictví v tom, že odmítla státní
paternalismus a rízenou korporativní ekonomiku, tak on
zapudil socialismus a vyzdvihl roli individua pri hledání
vlastního štestí a nutnost flexibility pracovních sil.
Nekým je Blair považován za zrádce levícových myšlenek, za loutku mezinárodních financních trhu. V porovnání
s francouzským premiérem Jospinem, který míní bránit
pracující v boji s nezamestnaností proti globalizacním tlakum a který nehodlá obetovat sociální soudržnost pružnosti
pracovního trhu, je Blairovi vycítáno, že oslabení vlivu odboru a duraz na vetší pružnost pracovních sil povede ke
zvyšující se nejistote stredních tríd.
Jiní vidí Blaira jako toho, kdo nalézá novou cestu. Jeho
projekt radikálního stredu je urcen tem, kterí toto hledání
podporují, a to napríc spolecenskými vrstvami. Odmítá tradicní protiklad státu a trhu; naopak stát má být aktivním cinitelem experimentování s novými institucemi a trh nástrojem, kterým stát muže dosahovat svých cílu. Kombinuje
duraz na soulad individuálního výberu s obecne definovaným cílem. Blair chce oddémonizovat levici. Pro svou zamýšlenou reformu potrebuje více než jedno volební období,
proto si pomalými, obratnými kroky musí na svou stranu
obrátit vetšinu britské spolecnosti.
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Británii lze jen závidet schopnost tvorive se ucit od politického protivníka, odvahu riskovat. Trend, kdy se rozplývají hranice mezi stranami, promena hodnotových orientací, podle kterých mužeme verejné osobnosti zaradít na pravo-Ievou škálu politického spektra, a fakt, že moderní vlády
jsou vystaveny silným globalizacním tlakum, což omezuje
jejich manévrovací prostor, se dríve nebo pozdeji nevyhne
ani nám.

LENKA

BUŠTíKOVÁ
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Studentka sociologie na FSV Úl( v Praze.
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Jak se mení svet ceského zlocinu
Otakar Osmancík
Kriminalita pred rokem 1989 a dnes
Bývalé
zemealespon
mely málo
cím se pred
svetem
ukázat.socialistické
Dávaly na odiv
bezplatnou
lékarskou
péci, plnou zamestnanost, úspechy ve sportu a také nízkou
kriminalitu. Postupem casu se ukázala odvrácená strana
techto pi'edpokládaných predností. Zdravotní péce byla síce
bezplatná, ale špatná: kvalitnejší byla vykupována úplatky.
Místo nezamestnanosti zjevné tu byla nezamestnanost
skrytá v podobe pi'ezamestnanosti, která vedla na jedné
strane k nízké životní úrovni, na strane druhé k úpadku
pracovní morálky, k malé produktivite práce a nakonec k
ekonomickému krachu. Úspechy ve sportu byly dosahovány díky anabolikúm a dopingu. A lze pochybovat i o tom,
zda císla trestních statistik, vzbuzující tehdy tolik oficiálního optimismu, vystihovala skutecnou situaci v oblasti kriminality verne. Všeobecná nedokonalost trestních statistik,
z nichž lze jakž takž usuzovat pouze o trendech zlocinnosti,
je známa, jak snadno lze manipulovat se statistickými daty
vubec a s daty trestní statistiky, zejména statistiky policejní,
zvlášt. Vládnoucí ideologie stanovila, že kriminalita ve spolecnosti "reálného socialismu" existuje jen díky prežitkum
kapitalismu ve vedomí a jednání lidí, pI-ípadne kvuli subjektivním chybám a deformacím jinak správných idejí, a že
tedy s prechodem ke spolecnosti komunistické bude postupne mizet. Skutecnost se sice tomuto ideologickému klišé dosti vzpírala, ale trestní statistiky tu také byly od toho,
aby v žádoucím smeru obraz reality upravily.

Nespolehlivé statistiky
Chceme-Ii seriózne uvažovat o vývoji kriminality po roce
1989, tedy po demokratickém prevratu, musíme jej konfrontovat se situací pred ním. Pokud vycházíme pouze z policií evidovaných skutku, dojdeme k záveru, že ve srovnání
s rokem 1989 a léty predcházejícími se k roku 1994 kriminalita zhruba ztrojnásobila. Tento údaj sám o sobe svádí k
tomu, aby se hovoI-ilo o "explozi kriminality" po listopadu
1989. Exploze je ovšem silný, expresivní, metaforický výraz
s urcitým emocionálním nábojem, a provokuje k tomu, aby
jeho zdánlivá samozi'ejmost a výstižnost byla kritícky overena.
Zpochybnují ji již ony zmínené ideologicky motivované
manipulace s trestní statistikou. Jedním z hlavních kritérií
hodnocení nejen jednotlivých policistu, ale celých policejních útvaru a jejich velitelu (a tím i jejich odmenování a
vývoj služební kariéry) bylo "procento objasnenosti". Za
techto okolností bylo zcela logické, že se policie nezabývala
prípady, u kterých bylo jen velice málo pravdepodobné, že
pachatel bude odhalen, nebo se jimi zabývala pouze tehdy,
kdy to z ruzných duvodu, napr. pro závažnost cinu, bylo
nezbytné. Pod nejruznejšími záminkami, leckdy i zastrašováním, odmítala prijímat trestní oznámení obcanu a organizací, pokud nebyl zároven udán konkrétní podezrelý pachatel. Policie byla v ocích verejnosti symbolem represivního totalitního režimu, vymykala se jakékoli verejné kontrole, mela nejruznejší privilegia a obcané z ní meli strach.
Snažili se proto pokud možno vyhýbat jakýmkoliv kontaktum s ní. Ponevadž ani policie príliš netoužila po styku s
verejností, byla oznamovací aktivita ze strany obcanu velice slabá. Vlastní aktivní vyhledávací cinnost policie se se-

lektivne sousti'edovala jednak na osoby trídne a politicky
neprátelské, jednak na prípady s vysokou pravdepodobností, že pachatel bude zajišten, a ovšem na kampane a akce,
které úcelove sloužily momentálním politickým a ideologickým potrebám režjm u.
O znacné selektivite práce policie ve výše uvedeném smeru svedcí neprímo i policejní statistikou vykazovaná procenta objasnenosti, presahující v osmdesátých letech zpravidla 70 a více procent. Takové výsledky, které by mohly závidet i nejvyspelejší bezpecnostní služby sveta, dosahované
navíc policií ve svém prumeru po stránce profesionální a
materiálne technického vybavení nijak vynikající, samy o
sobe vzbuzují pochybnosti o své korektnosti i o serióznosti
postupu, které k nim vedly.

Dábelský systém
Latentní kriminalita pravdepodobne byla v posledních desetiletích starého režimu mimorádne vysoká. Objektivní výzkumy jejího rozsahu pi'ipušteny pochopitelne nebyly, takže
se o její míi'e dnes múžeme jen dohadovat. Je nutno se zmínit zejména o kriminalite majetkové. Jestliže pocet skutku
celkové kriminality podle policejní statistiky vzrostl od 80.
let do soucasné doby približne trikrát, u majetkové kriminality takové zvýšení ciní približne petinásobek. V absolutních
císlech jen tento druh kriminality témer zcela absorboval
veškerý nárúst kriminality celkové (zhruba 250000 skutkú).
Vzestup majetkové kriminality po roce 1989 je sice racionálne vysvetlitelný, ale jeho výše se nezdá verohodná. Musíme
si uvedomit následující skutecnosti: komunistický režím bývalého Ceskoslovenska pati'il v tehdejším východním bloku
k nejortodoxnejším. Krátce po svém nástupu zlikvidoval
veškeré soukromé podnikání a zkolektivIzoval všechen majetek, který ztratil konkrétního vlastníka a byl oznacován jako "všelidový", pokud šlo o prevažující majetek státní, a
"skupinový", pokud šlo o zbývající majetek socialistických
družstev, takže se stal fakticky anonymním vlastnictvím.
Centrálne direktivne rízená ekonomika svou nevýkonností
zpusobila, že spolecnost i jednotlivci se nacházeli v trvale
deficitní situaci, v níž poptávka po všem, a to i po nejbežnejším zboží denní potreby, vysoko pi'esahovala nabídku. výdelky byly znivelizovány a i když nevelké, prevyšovaly kapacitu tehdejšího trhu. V masovém rozsahu se tak rozšírilo
rozkrádání "anonymního" majetku, které režim, vedom si
rostoucí nespokojenosti obyvatelstva, trpne snášel a pi'istupoval k trestnímu postihu dosti váhave. Všeobecná neúcta
k cizímu majetku, kterou se režimu podarilo vypestovat, se
tak obracela proti nemu samému. Rozkrádání se stalo natolik všeobecným jevem, že pocalo být v podmínkách života v
socIalismu považováno za standardní zpusob chování, za
nedílnou soucást "folklóru". Latence krIminality tehdy zrejme dosahovala mimorádných rozmeru.
Masové rozkrádání a s ním související bujení síte stínové
ekonomiky však byly také jedním ze symptomú hluboké
anomie vnitrne se hroutícího režimu, jehož celková eroze
se urychlila po sovetské okupaci v roce 1968 a pak po nástupu "perestrojky", jež se setkávala u zdejší nomenklatury jen
s velmi chladným ohlasem. Tehdy se již zacaly objevovat
príznaky komplexní sociální dezorganizace a bylo jen otáz-
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kou casu, kdy se zvedne mohutná vlna kriminality. Leccos
tomu již nasvedcovalo. Nápadne se zvyšovala brutalita deliktu násilné povahy. Dríve spolehlivé mechanismy formální institucionalizované kontroly, jimiž disponoval totalitní
centralizovaný policejní systém, kterému se ješte donedávna darilo reglementovat každého i v nejbežnejších záležitostech, zacaly selhávat. Panoptikální spolecnost, tedy spolecnost organizovaná po zpusobu vezení, kasáren ci továren z raného období industrializace, jež byla protkána sítí
agentu státní bezpecnosti, donašecu z rad závodních a ulicních stranických organizací, domovních duverníku a obcanských výboru, pomocných stráží a odposlouchávacích
zarízení, prestala fungovat. Všeobecnou kontrolu dosud
usnadnovala fakticky všeobecná pracovní povinnost i institut trvalého bydlište. Púsobila tu jakási zrudná, ale dokonale promyšlená odruda systému "rozširující se síte", založená ovšem nikoliv na ideologii komunitární, ale komunistické.

Ruzný metr
Vrátíme-li se k otázce, zda nárust kriminality po roce 1989
lze oznacit výrazem "exploze", nemužeme vycházet pouze
ze statistiky policejní, ale musíme se obrátit i k jiným druhúm trestních statistik. Tak v roce 1989 bylo v úhrnu všech
druhu trestú uloženo 43 % nepodmínených trestú odnetí
svobody, zatímco v roce 1997 to bylo pouhých 23 %, z cehož
64 % cinily tresty do 1 roku. Index uveznených osob v 80.
letech vysoko presahoval i tak vysoký index uveznených v
prvé polovine let devadesátých, nehlede na to, že dnes je z
celkového poctu uveznených daleko vyšší podíl osob, nacházejících se jen ve vyšetrovací vazbe. Pochopitelne, že v
techto císlech se projevuje represivní charakter minulého
režimu. Domnívám se ale, že urcitou úlohu hraje i míra závažnosti trestných cinu. Opakuji, že komunistická justice
uplatnovala ti'ídní a stranické principy, že byla benevolentní k príslušníkum delnické trídy a stoupencum režimu, kterým i za težší delikty byla svolna udelovat tresty spíše "výchovné" povahy. Takto ti'ídne charakterizované osoby vždy
tvorily podstatnou cást všech pachatelu. Perzekuce trídne a
politicky neprátelských živlu se, zejména v dúsledku helsinského procesu, pi'esouvala z oblasti trestne právní do oblasti ekonomické a existencní. Velká cást tehdy odsouzených "protistátních" trestných cinu se týkala emigrantu pro
"nedovolené opuštení republiky". epodmínené tresty nad
temito osobami byly vyslovovány v jejich neprítomnosti,
takže výše indexu uveznených tím ovlivnena být nemohla.
Skutecný stupen "zamoreno sti" spolecnosti kriminalitou
pred rokem 1989 neznáme a nikdy znát již nebudeme.

Tvár "vyspelé" zlocinnosti
Podoba kriminality v Ceské republice se již približuje té podobe zlocinnosti, která je ve vyspelé cásti sveta. Ta v uplynulém pulstoletí doznala podstatných zmen, které jsou dusledkem rychlého a dynamického spolecenského vývoje.
Tyto zmeny se projevují jistými charakteristickými rysy:
1) "Tradicní" kriminalita, to jest kriminalita majetková,
násilná a mravnostní, není již pouhým hromadným spolecenským jevem, ale stává se jevem masovým, což jde zejména na vrub kriminality majetkové, popr. jiné trestné
cinnosti ziskuchtive motivované.
2) Vzrustá objem poulicní kriminality, tj. kriminality páchané na verejne prístupných místech, zejména roste pocet
loupeží, vloupání, krádeží aut a predmetu z aut a vandalismus.

3) Vzrústá pocet prípadú domácího násilí, vcetne týrání a
zneužívání detí.
4) Zvyšuje se samoúcelná brutalita a bezohlednost zvlášte v prípade mravnostní a násilné delikvence.
5) Roste podíl pachatelu z rad detí, mladistvých a mladých dospelých s výrazným posunem do nižších vekových
kategorií.
6) Vzrustá podil žen mezi pachateli trestných cinu.
7) Rovnež tak vzrustá podíl pachatelu i obetí z rad etnických a národnostních menšin, migrantu a cizincu.
8) Mení se prom pachatelu, kterí se prestávají markantneji lišit od prumeru celé populace. Zvyšuje se podíl tzv. prvopachatelu, jejichž trestná cinnost, byt nekdy závažná, bývá prevážne epizodického charakteru.
9) Stabilne vysoký je podíl neobjasnených, neregistrovaných a patrne i latentních trestných cinu.
10) Tradicní hospodárská kriminalita "bílých límecku" se
premenuje v kriminalitu korporací, zvlášte ve sfére ekonomické, ekologické, bezpecnosti práce a obecne ohrožujících
deliktú.
11) Roste pocet trestných cinu spáchaných v nejaké souvislosti s drogami a jinými závislostmi. Okruh zhoubných
závislostí se pritom neustále rozširuje.
12) Mohutný nástup mezinárodního organizovaného zlocinu nezrídka se prolínajícího s kriminalitou korporaci a
drogovou kriminalitou zacíná predstavovat nový sociálne
patologický fenomén nesrovnatelne nebezpecnejší než tradicní kriminalita.
13) Vzrústá pocet trestných cinu motivovaných národnostní, etnickou, rasovou a jinou nesnášenlivostí a nenávistí.

14) Ožívají rúzné militantní fundamentaJismy, pod jejichž vlivem jsou páchány teroristicky zamerené trestné ciny.
15) Prohlubuje se nerovnomernost v geografickém rozložení kriminality, která se ješte zretelneji koncentruje do
velkých mest a prúmyslových aglomerací. Zlocin se zretelne internacionalizuje.
Pri prognozách dalšího vývoje kriminality se mužeme
oprít pouze o "tvrdá císla" sociodemografických statistik,
jež se týkají tech kategorií, které ovlivnují objem a z cásti
strukturu kriminality. Jde hlavne o data týkající se složení
obyvatelstva podle veku, pohlaví a etnicity. Vychází se
z predpokladu, že i nadále budou "kriminálne rizikovejší",
a to jako potenciální pachatelé i obeti, osoby do triceti let
veku spíše než osoby starší, muži spíše než ženy a príslušníci etnických menšin spíše než príslušníci vetšinové spolecnosti.
Z techto statistických dat jsou pro úcely prognózy nejcennejší údaje o veku, nebot podíl žen a mužu zustává v populaci v podstate konstatní, i když se ovšem úcast žen na kriminalite postupem casu zvyšuje. Situace etnických menšin
je dost neprehledná a patrne i nestabilní. U zrejme nejpocetnejší etnické menšiny - Romú - neznáme ani jejich približný pocet: odhady se liší i o statisícové hodnoty. Krome
toho stále nelze vyloucit v dohledné budoucnosti mohutné
migracní vlny, které mohou situaci zmenit.
Protože populacní boom z prvé poloviny sedmdesátých
let byl nyní vystrídán nejnižší porodností za posledních více než dve ste let, lze mít za to, že pocty osob v kriminálne
nejrizikovejšim veku budou patrne klesat. Což by mohla
být dobrá zpráva.

~
OTAKAR OSMANéÍK 1932)
Reditel Institutu pro kriminologii a sociáln! prevenci v Praze.
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Všichni
hodin denne
ve stavu nepretržité
konkurence, jsou
která 24
nakonec
stlací novinárská
mei"ítka na
neNebezpecím
Evropu
není zcentralismus,
nýbrž
vincialismus,projaký
se ozývá
Mnichova. Platí
to ipropro
téma Ceska: jestliže chce Mnichov prijetí Ceska podminovat požadavky sudetonemeckého krajanstva, pak poškozuje pracne vybudovanou duveru ... S námi se renacionalizace
nemecké zahranicní politiky konat nebude.
Hans-Dietrich Genscher, bývalý ministr zahranici SRN

Nebezpecí
vedcevedení.
tkví v Ze
~om,
že nepozná
hranice
moci a tímprosvého
smísí
to, vec verí,
s tím,své
co
ví. Predevším však v jeho jistote, že má pravdu.
Francois Jacob, francouzský biolog, nositel Nobelovy ceny

Banky
a investori
se ucí zejména
ze ztrát
Podcímž
tlakem
trlm mnozí
chteli dosáhnout
rychlých
zisku,
trpelo
vedomí rizika. Takové chování je trestuhodné ... Musí být
jasné, že se veritel nemuže spoléhat na to, že verejné peníze ho uchrání pred škodami.
Otmar Issing, hlavní ekonom Bundesbanky

Dríve
zustaly
urcité nedokáže
oblasti sveta
dospelých
ty... Když
kultura
zachovat
pred detem
detmi

skrytajemství, nedá se zachovat ani to, cemu se ríká detství. Bez
tajemství je pak smešný celý proces socializace detí.
Neil Postman, americký mediolog

Tato
zeme siduchovní
podle mého
nemuže dovolit
rekrutovat
elitupresvedcení
ze své spolecenské
elity.
Krista Sagerová, hamburská senátorka pro vedu

jmenšího spolecného jmenovatele. Krome dalších hríchu
zamenuje fikci a fakta.
Marvin Kalb, harvardský politolog
o amerických médiích

Vzestup
emocionální politiky
nápadne
souvisí s politickou neangažovaností.
Srovnejme
jen politickou
apatii
britské verejnosti s kolektivními emocemi okolo Diany ...
Kdo nemá chut projevovat své city na verejnosti, je denuncován jako nehumánní... Soucasné vystupnování citu na
úkor intelektu bude mít možná zlé, totiž antidemokratické
dusledky.
Frank Furedi, anglický sociolog

Tragika
mladé ruskéJelcinovy
demokracie
tkví v tom,jako
že lidé
prisuzují deformace
éry demokracii
spolecenské forme ... Sklicující smes dirigismu, silného státu, nacionální rétoriky a levicových populistických hesel je vysoce cenena jak porádkumilovnými obcany a zchudlými
pracujícími, tak kozáky, milicionári a pravoslavnou církví.
Michael Thumann, Die Zeit

,

Ulek
ze skutecnosti,
že se va této
zeminormálních
stali ze zcela
málních
mužu vrahové
ze zcela
detí,noržen
a mužu obeti, se zmenil v utkvelou predstavu o jedinecnosti
Nemcu. Pochopitelne o negativní jedinecnosti. Ale psychologové dovedou vysvetlit, že vše zvláštní a jedinecné, byt
negativní, má magickou pritažlivost.
Joachim Gauck, vedoucí úradu pro dokumentaci zlocinu v bývalé NDR

•I •

Odvahu k vlastenectví

Ad: Clánky o éesko-némeckých

vztazích

Jste ve službách cizi propagandy!
Hluboce nesouhlasím s vašimi clánky o poválecném odsunu sudetských
Nemcu do Nemecka. Snažíte se prepsat historii podle bavorských zájmu
a v rozporu s národními zájmy ceského národa. Tím dezinformujete mladé
ctenáre, kterí tuto dobu nezažili, a to
jen pro úcely cizí propagandy. To není neutrální stanovisko!
Na základe rozhodnutí vítezných
mocností z roku 1945 museli být etnictí Nemci odsunuti (nikoli vyhnáni)
z Polska, Ceskoslovenska a Madarska, protože pi'edstavovali stálý zdroj
nestability a potenciálních konfliktu.
Mnoho z techto Nemcu odešlo dobrovolne a zbytek byl odsunut za pomoci
okupacních mocností, Spojených státu
a Sovetského svazu. Vše bylo provedeno pomerne sporádaným zpusobem,
jak bylo zaznamenáno vojenskými
autoritami.
Moje žena, Corry Anna, která pochází z vestfálského Miinsteru, žila v
letech 1942-1945 jako dospívající dívka v Ústí nad Labem. Muže dosvedcit,
že její rodice opustili Ceskoslovensko

dobrovolne a nebylo na nich pácháno
žádné násilí. ekolikrát prohlásila, že
odsun emcu z Ceskoslovenska byl
proveden v jejich vlastním zájmu a že
bavorská propaganda je žvást, který
jen pomáhá "ctvrtému bavorskému
kmenu".
Sloužil jsem behem války u RAF a
respektuji fakta. emecky mluvící
obyvatelstvo v CSR podporovalo
z 95 % Henleina a nebylo loajální k
Ceskoslovensku. Kvuli své koloniální
mentalite by sudetští Nemci zustali trvalým ohrožením míru ve strední Evrope. Ani oni, ani jejich potomci se
nesmí vrátit do Cech, protože koloniální éra už skoncila. Ceští novináh
píšící v jejich zájmu slouží špatné veci
a váš casopis si nezaslouží úctu.
-- M. A. LISKUTIN
-(operacní

pilol145., 512. a 515. peruti)
Fareham, Velká Británie

"Nejsem nacionalista, ale cím déle
pobývám v této cásti sveta - žil jsem
ve Vídni, ted žiji v Praze - tím jsem
ochotnejší mávat svou americkou vlajeckou. Ucit se od vás? evím o nicem, cemu bychom se od vás mohli
naucit"
Tento výrok zaznel z úst amerického novinárského veterána na nedávné konferenci v Pardubicích. Mluvilo
se o televizi, nekdo prišel s kritikou
nekterých amerických mediálních
praktik a podotkl, že u nás se urcité
veci na obrazovce objevit nemohou.
V tomto se od nás Americané mohou
poucit. - Americanova slova zaznela
tesne pred koncem sezení a už se na
ne dost dobre nedalo reagovat. Mnohým prítomným Stredoevropanum
zustala trcet v krku jako dobre zapíchnutá rybí kosticka.
Autor výroku jiste neoplývá citlivostí k prostredí, ve kterém žije. Je také možné, že reagoval na rostoucí antiamerikanismus, pozorovatelný i v
pomerne prozápadní ceské spolecnosti. Ale k podstate - cemu bychom se
mohli naucit, my od nich, oní od nás?
Od osmdesátých let jsem mela možnost v pomerne pravidelných intervalech pobývat za oceánem a denne sledovat americkou a kanadskou televi-
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zL ejvíce mne zajímaly programy
pro deti a mládež. Pobui"ovalo mne,
jak dumyslne byly nekteré z nich propojeny s reklamou, a vytvái'ely tak
soustredený nátlak na rodicovskou
verejnost. Nekteré seriály pro mládež
se mi zdály slaboduché a agresivní,
vetšina jejich hrdinu však nesla zcela
zretelné poselství: neboj se, bojuj za
svou vec, bran se, veríš-Ii v neco, neco
pro to taky udelej. A dál: všichni lidé
jsou stejne cenní, bílí i barevní, zdraví
i telesne postižení.
Za posledních tricet let prošla americká spolecnost neuveritelným vývojem. K tomu nemohlo dojít bez prispení televize. Ona sama pritom také
zmenila svou tvár'. Bílá už dávno není
na obrazovce privilegovanou barvou.
Mimochodem, kdy uvidíme na CTI
romskou hlasatelku?
eco s tou dnešní ostudnou situací prece musíme
udelat!
aše televize se obrací k verejnosti,
která je mnohem vzdelanejší než
americká, ale zároven mnohem méne
odolná vuci ideologiím a jiným deformujícím vlivum. Je to asi jen zdánlivý
paradox. evím, zda se u nás nekdo
hloubeji zamýšlel nad souvztažností
vzdelávacího a politického systému.
Naše škola poskytuje vedomosti, americká vychovává obcana.
Sebevedomé a tolerantní obcanství
je u nás dnes vysoce nedostatkové .
zboží. Posledních šedesát let težce
podlomilo sebeduveru národa. Události nejméne od Mnichova dosud neprošly dostatecnou verejnou diskusí,
asi proto, že jsou sotva necím jiným
než sledem politických a mravních
selhání. Není dost odvahy. Tu zi"ejme
nemají ani intelektuální elity, které u
nás vždy hráli dllležitou úlohu, v dobrém ci ve zlém. ejsem si úplne jistá,
že pravda vítezí, ale vím, že osvobozuje. aše vykrocení k pravde se muže stát základem nové sebeúcty. Zbaví
nás strachu a podezíravosti, které jsou
nejjistejší cestou k agresivnímu chování.
.
Pi'irozeným fórem pro diskusi je
tisk, a mely by jím být také univerzity,
ale dnešní Agorou je prece jen televizní obrazovka. Je nacase, aby poskytla
své verejné prostranství všem, kdo
chtejí promluvit.
a poucování druhých asi ješte
dlouho mít nebudeme, ale snad pak
budeme ochotnejší tou svou cervenomodro-bílou vlajeckou mávat i jindy
než po vítezství hokejistu v Naganu.
Treba 28. Njna.

JARMILA DROZoíKOVÁ
Bratislava
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Stát a jméno
Vcelku nedlouhou historii novodobé ceské státnosti provázejí casté problémy pojmenovací. Od stfedovéku zavedenájirma Ceské království se takríkajíc pf'ežila:
vídenská hypermonarchie ji dlouho bagatelizovala; historicky nemohla zahrnout
uherské Horní zeme; dále pak adjektivum ceský (v nemcine zahrnující bohmiscb
i tschechisch) se v prubehu predchozího vývoje stalo znackou jazykovou a etnickou; království pak bylo nepoužitelné pro republikánský projekt obnovy.
Nové pojmenování vykrystalizovalo difinitivne v prubehu prvé svetové války,
najme s pusobením legU, melo ovšem oporu v blízkých starších pojmenováních
ceskoslovanský, Cechoslovan (tj. nejen ceský Slovan, ale i - ridceji - Slovák). Prece
však mela pojmenování Ceskoslovensko, Ceskoslovenská republika ci Cechoslovák své odpurce i mezi ceskými patrioty. J(arel Capek je pripomíná ješte víc než
tri roky po vzniku (a pojmenování) státu: "Není to vubec jméno teritoriální, a není
to také jméno národa. ( ..) Nemec z Liberce ( ..) se také necítí zrovna Cechoslovákem, protože to jméno je etnogrqfické, a nikoliv teritoriálnl."
Capek se tu dotýká duležité otázky identity jména: není duležité pouze to, s jakým útvarem bude jméno ztotožnováno, nýbrž i kdo (predevším zevnitr) se ztotožní s ním. Jiste za to jméno samo nemuže; alej akt, že behem pulosma desetiletí existence státu se vlastne všechna jeho neceská etnika tím ci oním zpusobem jaksi (receno ezifemicky) povytrácela, nebude tak úplne bez souvislostí.
Ještejednou Capka pripomenme, tentokrát prímo z okamžiku vzniku státu (29.
10. 1918): "Nepovažujte seza pány nad druhým zemským kmenem; budou našimi
rovnoprávnými obcany." Stali sejimi? My už pres šedesát let tvrdíme, že ano, že
jestli se s naším státem neztotožnili, chyba jejich. - Nu, Ceskoslovensko (nerkuli jeho jméno) za Hitlera nemuže; klást nedokonalosti ceské národnostní politiky s nacifikací ceskonemecké menšiny do prícinné souvislosti by bylo prinejmenšímjlagelantské. (Ostatne nacifikaci Nemcu vubec my težko pochopíme, když i Nemci sami
jsou na to dodnes krátcí.) Priznat ale musíme, že po porážce Tretí ríše už nebylo
reci nejen o jejich rovnoprávnosti, ale ani o jejich obcanství.
Traduje se, že první i druhou republiku rozbili Nemci. I(dybychom však místo
príciny hledeli k dusledku, mohli bychom ríct, že ji rozdrolily menšiny, ac nestejne
o vlastní vuli (nejmín jiste Rusíni). Vubec nechci qforizovat historii; rád bych jen
poukázal na jistou paralelnosts nedávným druhým, už difinitivním
zánikem Ceskoslovenska. Zásluhu ci vinu za nej pricítáme Slovákum; neradi si však klademe
otázltU - proc se i oni v tom státe cítili menšinou?
Dnes máme, zdá se, alespon v této veci nadlouho vystaráno. Cikáni-Romové se k
národní emancipaci nemajl, Nemce zpet nepustíme ani náhodou a tech osmdesát
ci kolik tisíc ceských Slováku už nestojí ani o vlastní školy. Neco nám však prece
zustalo: otázka jména. Jde sicejen o jeho poloojiciální jednoslovnou podobu, zamestnávat a jitrit nás však zacalo, ješte než se Ceská republika vyhlásila, a dráždí
nás dodnes: Cesko.
Príznacné je, že sejim zabýváme pokaždé, když se to houpe s Ceskoslovenskem:
koncem tricátých let, koncem šedesátých, a od pocátku devadesátých stále. Rekl
jsem to "houpe se" povrchne a./rivolne; ovšem jen abych zduraznil, že mi zde o
historii nejde. A nechci seplést plést ani do onomastiky: o lingvistické ci slovo tvorné samozrejmosti názvu Cesko i o jeho sociopsychické nesamozrejmosti se namluvilo a namluví dost jindy. Zajímavá se mi zdá zase ta otázka identifikace.
Vždyt z nás Cechu to Ceskoslovensko vadilo tak málokomu; i citovaný Capek
si na ne brzy a myslím rád zvykl. Naproti tomu se Cesko ne a ne stát samozrejmé.
Dokonce i jeho skalní zastánci, napr. mezi novinári, je užívají jakoby s kreclfotbalových vlajkonošu, protože za každou cenu. Je to myslím jednoduché: sejménem Ceskoslovensko jsme sebe,svou státnost a státní príslušnost ztotožnili natolik,
že Ceslw vnímáme stále jen jako jeho zmrzacené torzo.
Mužeme "špekulovat", proc. Jiste byla identifikace s Ceskoslovenskem a ceskoslovenstvím (netreba hned zamenovat s cechoslovakismem) výrazem touhy nejen po
státnosti, ale i po velikosti; snad i projevem prijetí velikosti zakladatelských idejí
masarykovských. Ten sen však je dnes odespán - ne že nebyl dost dobrý, ale že nevydržel. Proto však na sny ješte nezanevrem; dokonce ani na sny o národní velikosti. Jen si zas - po kolikáté už - pripomenem, že sny o velikosti se naplnují zevnitf, a nejen prázdnou slámou. Samo jméno na to nestací.
JAN HORÁLEK
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Od snení
ke skutecnosti
Jirí Dienstbier

O

evropskéBush
bezpecnosti
podrobne
jednali na
summitu
George
s Michailem
Gorbacovem.
V dopise
Václavu Havlovi, v nemž ho 4. cervna o tomto setkání informuje, prezident Bush píše: "Nacrtl jsem prezidentu Gorbacovovi... svou vizi transformované Atlantické aliance.
Dále jsem navrhl, aby vrcholná schuzka NATO dospela ke
spolecným cílum aliance pro budoucnost Konference o evropské bezpecnosti a spolupráci. KEBS by mela pomoci
demokratickým silám ve východní Evrope zajistit jejich
výsledky a uplatnení jejich hlasu v nové Evrope."
Rovnež Henry Kissinger pri cervnové návšteve v Praze
navrhoval, aby helsinský proces byl využíván k rozvíjení
celoevropské spolupráce. Prakticky však vyclenil otázky
vojenské bezpecnosti, když chtel "široce koncipované instituce ... spíše orientovat na ochranu životního prostredí,
ekonomický rozvoj, verifikaci odzbrojení a podobne." Podle jeho názoru "Ceskoslovensko a další zeme strední Evropy by nemely usilovat o clenství v ATO. Ceskoslovensko
nebude v dohledné dobe ani v politických institucích Evropských spolecenství. Proto jsou jeho snahy o vytvorení
urcitých mezinárodních závazku pro zajištení bezpecnosti
zcela pochopitelné. Avšak NATO by se "po vojenské stránce vubec nemelo rozširovat za stávající delicí linii mezi
bloky. Ceskoslovensko, Polsko, Madarsko a Rakousko by
mely vytvorit zvláštní bezpecnostní zónu."
Na prímý dotaz novináru, jak hodnoti ceskoslovenskou
zahranicní politiku, Kissinger rekl: "Podporuji konkrétní
cíle ceskoslovenské zahranicní politiky, které chápu jako
úsilí o mír a zmírnení napeti, i zahranicní politiku Ceskoslovenska vuci Nemecku." Podle Kissingera je myšlenka
celo evropských institucí dobrá, nesmí se však dotýkat bezpecnostní oblasti. "Je nutné, aby bylo zachováno NATO a
posílena Evropská spolecenství. SSSR nemuže vstoupit do
NATO ani do ES."
Uvedomoval si však presne naše dilema, když dodal:
"Úsili ceskoslovenské zahranicní politiky o vytvorení
systému mírových závazku bezpecnosti je pochopitelné,
nebot by nemela opet nastat situace, kdy by se Ceskoslovensko ocitlo osamoceno tvárí v tvár hrozbe."
Rozpad Sovetského s,vazu, potíže evropské integrace,
válka v Perském zálivu, a predevším vznik a prubeh balkánské války soustredily pozornost jinam. S vývojem v
dalších peti letech, který zmrazil nadeje na novou architekturu svetové bezpecnosti a vedl k pokusum alespon o
dílcí stavby, Kissinger svuj názor zcela zmenil. V ríjnu
1995 mi v New Yorku rekl do mikrofonu, tedy s cílem svuj
názor publikovat: "Jsem pro rozšH'ení ATO. emá žádný
smysl, aby jeho východní hranicí byla hranice emecka s
Ceskou republikou a Polskem, které nejsou hrozbou západní bezpecnosti. Praktickým výsledkem odmítnuti rozšírit NATO by bylo vyvorení zeme nikoho mezi Nemeckem
a Ruskem, což by byla nejhorší ze všech možných situaci.
To by opakovalo nekteré problémy, které vedly k druhé
svetové válce. Východní Evropa, zvlášte Ceská republika,
Polsko a Madarsko, jsou úzce svázány se Západem a jeho
organickými institucemi. Nemely by být ponechány v izolaci. Proto si myslím, že NATO má být rozšíreno a má být
rozšíreno rychle."
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Když
jsmesmlouvy,
zacali probírat
podklady
a dokumenty
Varšavské
které byly
po desítileti
nedostupné,
protože supertajné, nevycházeli jsme z prekvapení. ikoli
z toho, co jsme našli, ale z toho, že jsme nemohli najít skoro nic. Ve Varšave byla v roce 1955 podepsána smlouva,
pojmenovaná po polském hlavním meste, ale nic nedokládalo existenci alespon náznaku nejaké organizace. Hlavním tajemstvím Varšavské smlouvy bylo, že jako organizace vlastne vubec neexistovala.
Originál zakládajícího dokumentu byl zi'ejme ve Varšave. Clenské státy dostaly mizerné fotokopie. Vypadaly, jako
by je narychlo porídil amatér. Svázané do desek, provlecených provázkem, jehož konce byly zapeceteny lepicí páskou s kulatým razítkem.
Politický orgán existoval. Jmenoval se Politický poradní
výbor clenských státu Varšavské smlouvy. Znali jsme ho z
novin. Jednou za rok se sešli v jednom z hlavních mest generální tajemníci komunistických stran, predsedové vlád,
ministri zahranicí, obrany, pNpadne další, den nebo dva
pronášeli projevy a vyfotografovali se pro titulní stránky
novin. ekde se jim vybudovala zvláštní sídla, jakým byl
hotel Praga. Pro každého generálního tajemníka bylo pripraveno apartmá s izolacemi pro prípad jaderného útoku.
Protože se tu meli sejít jednou za šest let, byl to dost absurdní podnik.
Politický poradní výbor byl tedy obycejnou schuzí, debatující o politice, ci presneji schvalující práve platnou koncepci sovetské zahranicní politiky. Snad jedine v bourlivém léte 1968 se generální tajemníci opravdu dohadovali,
co s Ceskoslovenskem. Polský Gomulka a východoberlínský Ulbricht prosazovali vojenský zásah drív, než se k nemu rozhodli šéfové supervelmoci. Také pri jednání o možné intervenci v Polsku proti Solidarite vystoupili bulharský
generální tajemník Živkov a ceskoslovenský Gustáv Husák proti zásahu. Postavili se však nikoli proti jednotnému
sovetskému vedení, ale na podporu Brežneva proti Suslovovi. Rozhodnuti však stejne muselo vyjít z Kremlu. Poradní výbor nerídil nic.
Skutecne existovala vojenská složka. Ríkalo se jí spolecné velení, ale to predstavovali sovetšti maršálové a generálové. Dokumentace byla v Moskve. Armáda mela nejaké operacní podklady. Z nich neplynulo nic, co by naznacovalo, že tu existuje organizace sedmi státu. Krome
toho i toto jakoby spolecné, ve skutecnosti sovetské velení
bylo prímo podHzeno generálnímu štábu sovetské armády. Generál Václav Prchlík to velmi opatrne odhalil v roce
1968, když na tiskové konferenci poznamenal, že velení by
melo být rozšíreno o dustojníky ostatních státu Varšavské
smlouvy. Pod sovetským nátlakem bylo ihned zrušeno
branné a bezpecnostní oddelení ÚV KSC, které v Pražském
jaru vedl. Po roce 1969 v období "normalizace" byl generál
Prchlík za tuto jedinou vetu uveznen.
Politický
poradní výbor
Varšavské
smlouvy
se sešel
svém pravidelném
výrocním
zasedání
7. cervna
v na
Moskve, aby rozhodlo zásadních zmenách Varšavské
smlouvy, vcetne návrhu na rozpuštení vojenské organizace.
Prileteli jsme spolecne z Kodane se Skubiszewským a
Meckelem, novým východonemeckým ministrem po prvních svobodných volbách, který nám nabídl, že nás sveze
svým speciálem. V hotelu Oktjabrskaja se zatim experti
ani námestkové ministru nedohodli o žádném z textu protokolu, tiskové zpráve, deklaraci.
Rozhodnout meli ministri. Když ani jejich debata nespela k záveru, Eduard Ševardnadze asi v deset vecer jako
predsedající oznámil, že jde spát a námestci necht jednají
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tak dlouho, než se dohodnou. Ministri se sejdou ráno v devet hodin, aby posoudili výsledek. Bylo zrejmé, že pro sovetského ministra je to jenom hra. Vedel, že vojenské velení zmizí a nemel na nem žádný osobní zájem. Potreboval
pouze ukázat maršálum a generalite, že neustoupí snadno.
Ministri se konecne jednou vyspali, námestci sedeli do
kuropení. Dohodli se pouze na tom, že protokol, byt neverejný, nebude zai'azen mezi dokumenty. Ivan Aboimov nemel samozrejme mandát, aby ustoupil. Luboš Dobrovský a
Zdenek Matejka strávili noc úsilím o dosažení jednotného
stanoviska ostatních delegací. Madarský námestek se cítil
vázán oficiálním postojem parlamentu, že Madarsko má
vystoupit z paktu, a odmítl jakoukoli specifikaci Varšavské
smlouvy. V tom jsme vedli s Madary zásadní spor. Nechteli jsme, aby jednotlivé zeme vystupovaly, ale aby se dohodly na zrušení paktu v nekolika etapách. Vystoupení by
pripadalo v úvahu, kdyby dohoda nebyla možná.
Pro zásadní odpor Madaru se nedohodli na deklaraci
ani ministri, kterí se sešli ráno v devet hodin. Madari odmítli i kompromisní návrh, který jsem predložil, aby byla
vyškrtnuta pasáž "s velkým durazem na politickou spolupráci a konzultace" a zustala pouze veta o "premene Varšavské smlouvy ve smlouvu suverenních a rovnoprávných
státu na zajištení bezpecnosti, založené na demokratických principech". Pri odchodu jsem se ptal, co Madarsku
vadi na suverenních státech a demokratických principech.
Prý "zajištení bezpecnosti", protože Soveti tím míní vojenskou spolupráci. Podle me to znamenalo odzbrojení a podíl na vytvárení celoevropských bezpecnostních struktur.
Tím spíše, že ministri se prece shodli na zrušení vojenské
organizace paktu.
Ševardnadze si ráno vyslechl výsledky debat námestku
a v této veci okamžite rekl, že Sovetský svaz se demokraticky podrobuje vetšine. O všem, vcetne nedohodnuté deklarace, musí definitivne rozhodnout vedoucí delegací.
Pri jednání celých delegací Gorbacov podporil demokratizaci a decentralizaci Varšavské smlouvy. Chtel ji
ovšem zachovat. Vedle už klasických argumentu, napr.
jednání o konvencních silách ve Vídni, žádalo solidaritu
spojencu, protože Sovetský svaz nese hlavní bríme stahováním voj sk. Celý systém bezpecnosti byl založen na dvou
blocích a predcasné rozpuštení Varšavské smlouvy by proto zkomplikovalo celý odzbroj ovací proces. 'Je však nutná
zmena. Varšavská smlouva už nemuže být svazkem vládnoucích stran. Zmínil mnoho možných úkolu, které by
mela prevzít, od opatreni na posíleni duvery po protiteroristickou spolupráci.
V souvislosti se sjednocením Nemecka Gorbacov navrhoval, aby Nemecko bylo v obou blocích. "Byl by to krok
ke spolecným strukturám." Z jeho projevu však zaznívaly
temné hrozby, plynoucí zrejme také z obavo vlastní postaveni. "Získá-li sovetský lid pocit, že v otázce Nemecka se s
námi nepocítá, povede to k prehodnocení evropské politiky vcetne vídenských jednání... Sovetský lid si to vynutí
bez ohledu na to, kdo bude vládnout." Dovedli jsme si
predstavit, jaký "sovetský lid" má na mysli a jakým tlakum
musí celit. PH obede se ho Václav Havel zeptal, jak moc to
má težké. Gorbacov se na chvilku zamyslel a pak rekl, že
težké to je, ale nejtežší bylo pred nekolika lety prijmout
rozhodnutí pustit se do zásadní premeny spolecnosti.
(ukázka z rukopisných pameti)

JIRí DIENSTBIER

(1937)

Novinái', publicista, v letech 1989 - 92
ceskoslovenský

ministr zahranicí
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HROBKA KRÁLU A KNíŽAT CESKÝCH
Tichá noc krajinu krýje;
dvanáctá hodina bije,
tíše mlcí starý chrám.
Hruzne z veže sejcek skucí,
mezi hroby vichr fucí:
já pak v chráme stojím sám.
Oknem zrí sem Luna bledá.
Oko moje hrobku hledá,
ceští králové kde spí;
Luna na ni s bledou tvárí
hledí; hrobka v její zári
jako snežný vrch se stkví.
Jaký cit to ve mne budí?
Co me mocne blíže pudí?
Co me nutí dolu jít?
Co mé prsa nyní ouží?
Proc mé oko snažne touží
vás, vy mocní Ivové, zrít?
Rychle nyní v hrobku vkrocím,
vprostred cernou rakev zocím,
krásný jinoch leží v ní,
v bílé roucho oblecený,
zdá se, jinoch ovencený
o své milence sní.
Ješte ruka drží mece,
však on zapomnel již sece
kruté, nezná boj ni strast.
Mrtvé oko otevrené
vzhuru k nebi jest oprené,
jak by hledal tam svou vlasi
Celá hrobka, všecky steny
cerne stojí obestreny,
cerný závoj kol se dme.

•••
Karel Hynek Mácha (1810-1836)
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Demokracie
a obrady
Karel Capek
Chce-Ii
nekdo strašného
ríci o politických
stranách
v demokracii
neco hodne
a hanlivého,
rekne,
že jsou církevnické. Po jisté stránce je to pravda: politické strany jsou
fanatické, nesnášenlivé, omezené, zarputilé, bojovné a pitomé jako církve. Ale po jiné velmi podstatné stránce jsou docela nepodobny kterékoliv církvi na svete, vcetne s církvemi lidožroutskými; nejsou totiž ani za mák slavnostní, obradné a zkrátka církevnické. Nebot podstata církve není jen
ta, že ukládá víru v nejaké clánky verouky, nýbrž i ta, že tuto víru projevuje a oslavuje obcasným plesáním, hodováním a hudbou. Býti údem církve znamená zároven býti
úcastníkem zvláštních a svátecních radovánek. Proste církev jest pospolitost; a každá živá a upi'ímná pospolitost se
projevuje plesáním a úcastí na spolecném rozjai·eni. Proti
tomu být údem politické strany znamená dostavit se jako
jeden muž na schuzi a zachmurene poslouchat, co ten pán
na podiu povídá, aniž by pak cloveka doma cekala lepší a
bohatší vecere na znamení svátecní radosti. Jsou-li politické strany církevnické, jsou jenom úpadkem církevnictví.
Ale to konecne je dobre; svetu by nebylo pomoženo, kdyby národní socialisté místo pouhého recnení pi'edvádeli na
Václavském námestí tance poslancu nebo zpevy a sebemrskání senátoru, nebo kdyby narozeniny dra Kramái'e
byly mezi jeho verícími oslavovány rituálním pojídánÚll
skopové kýty a okurkového salátu. Nejde mi jen o pitoresknost techto obradu. Zaráží mne, že veškeré obradné zvyky
života jsou jen konservativne udržovány, pokud nejsou pomalu odkládány; a že se vubec nerodí nové. Kdyby nebylo
jisté náboženské tradice, nepojídali bychom na Štedrý vecer kapra ani na Velikonoce peceného beránka, ale nejen
to: kdyby nebylo recené tradice, neoslavovali bychom ani
zimní slunovrat ani príchod jara ani vrchol léta. Myslím tu
na církevní svátky, protože jsou pohanské a prírodní. Vánoce nejsou jen oslava božského i lidského dítete, nýbrž
také oslava zimy; je to plesání ve snehu a svátek domáCích
kamen. Kdyby nebylo Vánoc, meli bychom je stvorit; ale
nestvoi'ili bychom jich. Kdyby nebylo Velikonoc, meli bychom oslavovat nejaké jiné vzkNšení; ale jak se zdá, nebyli
bychom s to neco takového vynalézl. Na štestí pro jisté
stránky života je náš život hloubeji prorostlý pohanstvím
nebo sentimentalitou Gmenujte to jak chcete), než si uvedomujeme. Jsem rád, že dosud žádný pokrokový politik
nenavrhl zrušení Vánoc; mám za to, že by nedovedl pak
vymyslit nejaký osvícený duvod pro pojídání kapra, dávání
daru nebo rozsvecování svícek na vánocním smrcku. Každá porádná církev od starých Reku až po ové Kaledonce
pokládala ctvero rocních dob za událost dosti duležitou a
obecne zajímavou, aby ji obi'adne oslavila. Demokracie
však nerozdelila rok na ctvero rocních casuv, nýbrž na ctyri platební kvartály. (00.)
Je jakýsi nepsaný a tajemný zákon, podle nehož si demokracie nepotrpí na pompu a obrady; zvláštní však je, že
demos cili lid si naopak na pompu a obrady potrpí; dokonce pompa a paráda bylo to jediné opravdu lidové ve starých monarchiích a theokraciích. Ubírával-li se kníže
"v nádherném pruvodu" po ulicích mesta, delal to steží pro
své potešení, nýbrž pro potešení lidu; ale týž lid by así reptal, kdyby se dejme tomu doktor Franke ubíral v nádherném pruvodu, za hlaholu zvonu a ve zlato tkaném rouše,
po ulicích mesta. Lid shledával v porádku, teklo-Ii pri krá-
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lovské korunovaci víno ze všech kašen; ale mrucel by asi
na vyhazování erárních penez, kdyby teklo víno pri utvoi'ení nového kabinetu. Demokracie jaksi vylucuje okázalost; toliko v monarchiích mají ministri vyšívané fraky a
prsa pokrytá i'ády. Bylo by nevhodno žádat, aby naši senátori nosili bílé togy s nachovým lemem; ale bylo by také
marno žádat, aby naši kandidáti poslanectví stáli na nárožích s hlavou na znamení pokory odkrytou, jako stávali
kandidáti ve starém Ríme. Nebot demokracie neodmítá jenom pompu; neprijímá také symboliku.
Každý obrad je konec koncu symbolický; a každý porádný symbol je sociální, nebot je obecný. Kdyby každý z nás
kouril viržinky, byla by snad víržinka symbolem našeho
národa. Symbol nevzniká jenom tím, že znamená neco
hlubšího, nýbrž tím, že je poznán a uznáván všemi nebo
velmi mnoha lidmi. Koruna je symbol království, protože
lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle nosu nebo podle moudrosti. Dvorané znali krále po hlase nebo podle nosu; širší lid jej znal jen podle koruny (...).
Každá vetší pospolitost si vytvárí obrady týmž pochodem, jako si vytvárí symboly; symbol není tak tuze obraz
nejaké veci, jako spíš obraz a odznak spolecného smýšlení
a chování, a nejen to: je to zároven oslava. Snubní prsten
nemá snad pi'ipominat manželské povinnosti, nýbrž slávu
manželství, jež byla udelena prvního dne. Státní prapor nemá pripomínat, že jsme poslušni zákonu, nýbrž že jsme
pripraveni bojovat a dokonce i zvítezit, když už to musí
být. Vánocní stromek nepripomíná, že jsou Vánoce, nýbrž
že Vánoce jsou slavné nad vše jiné. Kdybych si zdobil doma smrcek svickami a cukrovím rekneme 19. listopadu
nebo 27. února, bylo by to bláznovství, protože to nedelá
toho dne nikdo. Hlubší význam vánocního stromku je
v tom, že jej zdobí skoro všichni lidé téhož dne. Kdybych
jedl kapra pátého ledna, byla by to má soukromá záležitost; ale budu-li jej jíst na Štedrý vecer, bude to jistý obrad,
nebot toho dne bude skoro celý svet jíst svého kapra. Bude
to svého zpusobu obcování lidí. Bude to svátek ne proto, že
jím kapra (nebot jím ho nerad), nýbrž proto, že ho jí toho
dne skoro celý svel. Jisto je, že republika není tak populární jako Vánoce; 28. ríjna nejíme všichni totéž posvátné jídlo a dokonce neplesáme všichni stejným zpusobem, nýbrž
na deseti ruzných politických táborech. Vyhýbáme se obradnosti jak cert kríži, i když by tato obradnost znamenala
oslavu demokracie. Protože nemáme smyslu pro symboliku státu, nemáme smyslu ani pro skutecnost státu; pokud
si nepredstavíme stát jako prapor nebo jako krásnou pannu, nepredstavíme si jej vubec. O státním svátku se nám
ríká, abychom se vzali za ruce a tancili. ic nesdružuje lidi
tak jako symbol; nic je neisoluje tak jako premýšlení. Vláda lidu bude plnou skutecností teprve tehdy, až pochopíme, že je stejne slavná, že je stejne slavná a hodna obi'adu
jako vláda císare Augusta nebo vláda boží na zemi. Není
vskutku ti'eba, aby poslanci meli v rukou žezla nebo ministri bílé kone; ale je treba, abychom si zvykli uctívat demokracii jistými formálnostmi; aby sama demokracie byla
jistý obrad; abychom si vytvorili zvyky. Demokracie bude
na veky zajištena, stane-Ii se velikým národním obycejem.
Což nepujde bez symbolu a skutecných svátku a skutecné
pospolité radosti.
(Pfítomnost, 24. prosince 1925)
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Ceský Krumlov
Vátení pfátelé,
kdyt jsem nedávno šel od jednoho z éeskokrumlovských sídlišt podél hlavní silnice, kterou
pfijíždí vetšina návštevníku mesta, a míjely mne
šnury koutících aut, s jejicht pyšnými majiteli si
stejne nakonec zcela bezostyšne pohrávaly bludiéky semqforu, pocítil jsem náhle onen známý neklid, kdy se élovek sám sebeptá, kam vlastne smefuje. Jako by náhle pfes clonu nutkavé touhy po
rychlosti, nových iriformacích a intenzivnejších
prožitcích pronikl slaboulince, ale o to naléhaveji
hlásek, jent zneklidnuje i laská, provokuje i dodává nadeji, ale pfedevším zve - ke zklidnení, zastavení a hledání. A tak pod dojmem okamtiku
uzrálo rozhodnutí, te Vás sice pozvu do našeho
mesta, ale maliéko jinak, net bývá zvykem. Zastavíme se totit na nekolika místech, která nám
pomohou zprostfedkovat vzájemné setkání, na jehož konci možná nalezneme inspiraci pro další,
ješte niternejší setkávání s mestem i lidmi, které tu
potkáme.
Zastavení první: Budejovická brána. Z puvodních nekolika vstupních bran zustala pouze tato
jediná. Ostatní v dobách minulých padly za obet
rozšifování mesta. Ješte te se nenaplnily pfedstavy jakýchsi stalinistických plánovaéu, ktetí meli
svého éasu v úmyslu zbofit historické centrum a
na jeho základech vystavet železo betonové panoptikum Nestalo se, a tak hrde rozkroéená brána s veží obezfetne vpouští návštevníky dovnitf.
Nedovoluje vpadnout do starobylých uliéek s neurvalostí dobyvatelu, ale pfipravuje nás na setkání
s minulostí. Na nízké zdi domu nedaleko brány
nalezneme vybledloufresku, na níž jen s obtížemi
rozeznáme putující Svatou rodinu. Pfestote malba nedosahuje dokonalosti opraveného historického jádra, cítíme, te si tu pokorná stfídmost podává ruku s ryzostí a nadejí. Pozorujeme desítky turistu, jakýchsi novodobých poutníku, míjející tuto fresku bez
povšimnutí, a mimodek hledáme v jejich gestech, pohledech
i slovech odkaz té dávné rodiny na ceste.Nalezneme jej?
Snad zítra, pozíttí ...
Zastavení druhé: Cikánská jizba. Jdeme-li smerem od
Latránu (nejstarší mestské étvrti) k námestí a odboéíme-li
kousek za mostem doprava, dostaneme se do uliéky, v níž
nás brzy obklopí vune slaniny, guláše a éeského piva. Pod
nenápadným štítem s nápisem "Cikánská jizba" nalezneme
nifalšovanou cikánskou hospodu. Je vtdycky plná a ví se o
ní (na rozdíl od jiných) také u protinotcu. Soudím tak alespon po shlédnutí tlustého bedekru, který s sebou pfivezli
australští studenti. Co ješte dodat? Snad jen že si více vátím
jednoho poctivého romského hostinského net deseti loupetivých zlatokopu jakékoli barvy pleti. A te rád a bez obav posílám naše dve deti na smíšený éesko-romský letní tábor,
který pofádá již po nekolikáté jedno z místních kfestanských spoleéenství. Pomníky a památníky se dají stavet jak
z chladného kamene, tak z úsmevu, ptátelství a podané ruky.
Zastavení tfetí: námestí Svornosti. Toto místo si svuj novodobý název jiste zasloutí. Tady se totit v památných
dnech sametové revoluce rodila kolem mariánského sloupu,
zahaleného do sychravého listopadu, svoboda. Lidé se tu
tenkrát drteli za ruce, plakali, zpívali, radovali se i modlili.
Vzpomínám si na okamžik, kdy sejakémusi nezodpovednému feéníkovi témef podafilo shromátdený dav vyburcovat

k útoku na radnici, v níž se za okny schovávali vystrašení
pfedstavitelé hroutícího se režimu. Staéila jen veta a ta by
jako jiskra roztehla niéivý požár nenávisti. Nestalo se to,
nebot jiní nedovolili práve tu jedinou osudovou vetu vyslovit. A tak se éas od éasu pod onou sochou Matky Boží zastavím, zhluboka vdechuji svobodu a s nadejí éekám, že
snad dnes už koneéne pfijde. Sestra Svornost
Zastavení étvrté a poslední: Na první pohled se zdá, že
nejvetší poklad našeho mesta pfedstavují krásné a starobylé
domy, zámek, umelecká díla éi hudebnífestivaly. ffiuboce s
tímto názorem nesouhlasím. Prsten ve vitríne muže být sice
krásný, ale smysl získává teprve ve spojení s ušlechtilou rukou. A tak za nejvetší "poklad" povatuji lidi - nejen ty, ktetí
tu bydlí, ale i ty, ktetí sem pfijítdejí. Katdoroéne jich jsou
statisíce z celého sveta - bílí, éerní, tlutí a nevím jací ješte.
Jejich tivoty, nábotenství, lásky, smích, feé, kroky i vztahy
"posvecují" mesto, jemuž se také obéas tíká perla jižních
Cech. Pfestože sejejich vymefený éas nedá srovnávat s vátnou trpelivostí kamenných portálu a blíží sepomíjivosti,
práve oni se stávají spolutvurci a vdechují šperku na Vltave
život. A tak Vám ze srdce pfeji, abyste i Vy pficházeli, zastavovali se, vdechovali, tvofili, oéekávali a pfedevším nacházeli to, co si pfejete najít. Šalom.
S ptáním dobrého dne

Stanislav Dragoun

•.••
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Stalo se
24. 8. Obyvatelé

severoceských

miUi v obci pi'ijmout
chu .•

Vrkoslavic

ír'án a Ir'ák odmiUy vysiláni

bodná Evropa

od-

~est rodin kaza~ských

25.8. Byl zvei'ejnen

drog množství,

vládni záme,' cistek ve

podnicich

s významnou

hr'anice

státni úcas-

U.

vnitra nrcilo u jednotlivých

beztrestnosti

zablokovali

Nemecká

vláda odmiUa

nabidku

nemeckýcb

nucene

fi-

nasaze-

ných.
26. 8. Ruská ekonomika
keré obcbodováni
~eno .•

s rublem

Ministerstvo

vyplatit

prispevek

neuhradi

se zacala

hroutit,

veš-

bylo do odvolání

zru-

financi

za letošní

odmiUo SPR-RSC

.•

Západoevropští

francouzské

volby, dokud strana

hranicni

urcený

RFE do íránu

i ceská vláda .•

miUa vpustit

a Ir'ákn se odmíSr'bská policie od-

do Kosova humanitární

kosovskoalbánským

konvoj OSN

pu~ten z nemocnice

.•

Rada bezpecnosti

podminecné

zastaveni

sankci

byi, vydá-Ii mezinárodnimu

soudu

podezrelé

atentátu

z deset let starého

spolecnosti

PanAm,

ho Lockerbie

proti Li-

v Haagu muže
na letadlo

pri ncmž zahynulo

u skotské-

270 lidi.

bez incidentu,

zemi'el jedcn

alkoholem

pani-

Humpolce

deska Alexandru

který zde 1. zári 1992 zahynul

pomerného

necké snemovny

byla

pri autohavárii

.•

se vyslovili

pro na-

systému

do posla-

volebního

Korea odpálila

do Japonského

more .•

svou posledni

základnu

balistickou

Ruská armáda
v pobaltských

raketu
uzavrela

"epubli-

lecne .•

US, ODA a DEU podepsaly

a do senátních

Bili Clinton

bankách

podle vlastnich

3.9.

konta

C B tak
motivovat

zahynulo

ke

vlády Vladimirem

mzdových

tar'ilu v r'ozpoctové

nepi'eroste

rozpoctu

15 miliard

5.9. írán zacal posilovat
s Afghánistánem

Pri tero-

zahynulo

18 lidi.

své vojenské
a pohrozil

jednotky

ozbrojeným

konfliktem.

svetoznámý

Prahy zranil dva turisty.
japonský

režisér

Akira

KUl'osawa.

né zakázky

ODS dostávali

od pražského

zahranici

ban-

pro zahranicní

vztahy

A. Gilman

se ob-

Havla se žádosti

o zaji~tení

vysi-

ruským

Primakov.

pr'cmiérem

predstavitelé

ský premiér

bývalé KSSS .•

Milošem

na obnoveni

Zemanem

cinnosti

spolecného

komise

v Praze dohodli
pro deleni bývalého

majetku.

s návrhem

že predstoupí

rozpoctu

pred

se schodkem

27

korun.

13. 9. Vitezem

Hercegovine

bavorských

probehly

druhé

války. Zvítezili

voleb se

V Bosne a

volby od konce ob-

v nich nacionalisté.
Varnsdorfu

mezi kosovskými

zahynul

zemských

53 % hlasu .•

14.9. V severoceském
dentu

Sloven-

V1adimir Meciar se se svým ceským

protejškem

miliar'd

byl zvolen

V jeho vláde se maji objevit i

došlo k inci-

Albánci a Romy, pricemž

jeden Rom .•

15. 9. Prezident
návštevu

V Albánii

vypukla

obcan-

Václav Havel odletel na státni

USA .•

Slovenskou

opozicí, obsadili

rozhodlo,

pražské

u Ústi

prostredí
radnice

Miloš Kužúzemniho

Organízacní

plá-

nu hlavniho

mesta .•

v Karlových

Varech v cele s Jirím Barto~kou

17.9. V Rakousku
v Lassingu,

rada MFF
byla

zjistili, že dulní neštestí

pri kterém

zpusobeno

ilegální

podle tisku výhod-

magistrátu

Bronislaw

zahynulo

težbou

18.9. lnvesticnimu

Nzeni.

•

Geremek

.•

Polský
prohlásil,

deset lidí, bylo

mastku.

fondu Trend,

jedné z prv-

firem, poskytla

pujcku

Deutsche

na do vyrešeni

Václav Havel v USA prohlásil,

"lepší nemocné

soudních
že je

Rusko, než zdravý Sovetský

svaz".
19. 9. Byl zverejnen
na boj proti korupci,

které budou

návrh

ministerstva

vnitra

který pocítá mj. s "agenty-

a zrízením
obcané

telefonních

linek, na

moci hlásit prípady

úplatkárstvi.

t.ezili sociální
V,Rostocku
a anarchislú.

všeobecných

demokr'até
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Inzerce v NP

cást obce neod-

plotem.

životního

98

Markíza,

v Neštemicich

že romskou

delí zdi, ale keramickým

vart odmitl návrh

televizi

lidé ze spolecnosti

Zastupitclstvo

nad Labem

20.9. Ve švédských

7.9. Sponzoi'i

ministr

Jevgenij

-provokatéry"

6.9. Výbuch v centru
Zemrel

na rus-

vlastni

lání RFE na Sti'ední východ.

Bank významnou

v žádném

korun .•

útoku v Dagestánu

u hranic

Gubernie

Benjamin

ních "vytunelovaných"

vlády Pavell\ychetský

že deficit státniho

ristickém

Odbo-

sfére o 17 %.

4.9. Mistopi'cdseda
oznámil,

letoun

215 lidi. •

s místopredsedou

na zvýšení

a prfspevkové

pome-

odvolána.
bi'ehu havaroval

Swissair;

ry se dohodly

pNpade

pojištená.

slov chtela obcany

kanadských

.•

výboru

16.9. Ministr

Ruska.

v ceské mene.

spolecnosti

Špidlou

návštevu

o tom, že valutová

nejsou

koa-

voleb pl jdou spo-

zahájil

2.9. Tisk infor'moval
v ceských

spoi'ení

rátil na Václava

Gamatex .•

licní smlouvu

prezidentova

zacaly tisknout

Kongresu

podporující

kách.
I. 9. KDU-CSL,

na jejichž
prezident

ská válka.

velŠinovým.

31. 8. Severni

amerického

canské

Dubcekovi,

Starr pre-

kovky.

stala CSU se ziskem

Václav Havel a Miloš Zeman
hrazení

však

Ruská krize vyvolala

01 nedaleko

pametni

Lewínskou
východe

snemovnu

tr·zich.

30.8. U dálnice
odhalena

na otravu

muž .•

ku na svetových

- týkají se pi'edevšim

12.9. Vláda se dohodla,

29.8. Local Str'eet Party se v Praze tentokrát
obešla

Clinton

významnl

OS

Kenneth

dokumenty,

by mel podle nej být odvolán

ru s Monikou

na pro-

dobe.

základe

11. 9. Novým

uprchlikum.

28.8. Václav Havel byl po vice než mesici pro-

schválila

vy~etrovatel

i-idici

rechody

pracovní

Kongr'esu

10. 9. Pi'edseda

své dluhy.

27.8. K vysiláni
tave postavila

9. 9. Nezávislý
dal americkému

kém dálném

po dru-

záležitosti.

které je "vetší než malé", a tedy i

test proti prfliš dlouhé

rem vytvoNt fond na odškodneni

•

emcí, odsunutých

válce je uzavrenou

8.9. Ministerstvo

I\adia Svo-

(RFE) z Pmhy.

str'ategických

že otázka odškodneni
hé svetové

Ce-

I

se ziskem

volbách
36,2 % .•

se sti'etly tisíce nacionalistu

zví-

ová Prllomnost
Vám nabizí inzel'ci za výhodných podmínek.
'aši ctenári jsou lidé, kteÍ'Í sleduji deni ve spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete. Vychází cesky a
anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových
mutací
I strana
22500 Kc t/8 sU'any
..4 000 Kc
1/2 sU'ana
12 600 Kc 1/16 strany
2 500 Kc
1/4 strany
7 100 Kc 1/32 strany
1 400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové
mutace
1 strana
12 900 Kc 1/8 strany
2 500 Kc
1/2 sU'any
7 400 Kc 1/16 strany
1 400 Kc
1/4 strany
4 500 Kc 1/32 strany
800 Kc
Cena ínzerce na 3 a 4 stranc obálky
dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Za grafickou
úpravu inzerátu
5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná
inzerce
dvakrát
trikrát

úctujeme

5 %
10 %
15 %

ct.yrikrát
20 %
ahizíme též možnost barevné inzerce .
Uzáverka
objednávek:
Do desátého každého mesice. Nové císlo vychází
vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Ohjednávky
zašlete na: Nová Pi'ftomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1, tel. 22 075 600,
lax 22 075 605.

Arrnenia

Azerl>aija"

Back

~ Location: ~

ForViard

R~10ad

Ihttp://VI~bd~v~l.rf~r

S~arch

Guid~

J~i
Imag~s

8elarus

1.0rg /

RADIO FREE EUROPE
RADIO LIBERTY
,

~~

8os"iaa"d
Hercegovina

recelve and lmpart Infonnatlon
"Everyonehastheright
...to.seek,and ":;:
o';;:'
ideas through any media and
1::ii'

regardlessoffrontiers."UlÚvt''Sll
Dtc!Nllion of HIUIl.'" R~hlS

________________________________

8ulgaria

'::::'

mm
~H

Search I Newsline I Magazine I Reuorts I Services I RealAudio
Croatia

Czech Repul>lic

Visit our Websitel
http://

www.

Esto"ia

rf e r I. o r e

Georgia

Kazakhsta"

R E A D news and analyses every

weekday about Eastem and Southeastem
Europe, Russia, the Caucasus,
and Central Asia.

=

/(yrgyzsta"

Latvia

L I ST E N to programs in 13 languages
at our 24-Hour LIVE RealAudio
Broadcast Studio.
S E ARe

H our archives for news

and analyses from 1995 to the present.

Lithua"ia

iii

Romania

Russia

Serl>ia a"d
Mo"te"egro

SIovakia

Tajikista"

;==~

O

Tatarsta"

8ashkortosta"

Turkme"ista"

For further information:

Vinohradska " 110 00 PJ h
1201 Connecticut

Ave ::a ah.l,Czech Republic, (42 O 2) 2112 1111
.,
S IMgton DC 2003
6, U. S. A.. (202) 4576900

a"d

Ukrai"e

Uzl>ekista"

Toto je reklama na:

S

Vl

Za nás nemluví velké, bombastické billboardy, televizní reklama pred zprávami, ci barevná celostrana v nejctenejším deníku.

http://www.gentleman.cz/

Britské tis
http://bllsty.internet.cz/

~NIHY

~~ULTURNI

ZPRAVODAJ ~'N~

http://knihy.internet.cz/

http://www.cesky-dialog.cz/

NEVIDITELNÝ PES
http://pes.eunet.cz/

Za nás mluví to, co udeláme!
info@internet.cz

