Prítomnost~
.~.I

Sí{.·;~.í1<.PI.lO.V.i\C.1 V.E.ll E•.I~.í\/.I).OI.J'I.'1
2R.-hJ. :! (..- Sk

f.: .•

K•.\ .- K.l'.LT.LH.A.-

CClla

Internet: ceii v síti
Jan Lipšanský

Soumrak filmového dokumentu
Libuše Koubská, Kazi Štastnová

Kosovo, síla beznadeje
Rozhovor s Ibrahimem Rugovou

Volha, Volha •••
Jirina Šiklová

Od knihy ke knize
Edmond Jabes

Evropská nevesta
a nedoekaví n_níd
Magdaléna Frouzová,
Petr Greger, Ingmar Karlsson,
Jirí Musil, Jolyon Naegele,
Tomáš Vrba

1.':K.O~.OI\.II.E -.I\.KO.U.)G.II\.-

.PH.A

V.O.l

2/98

.,

Kde dostanete Novou Prítomnost:
,

Knihlk1l1L]p>ectvJÍ Cesta
CS lkniha
Kn ihJk1l1L
]p>ectvJÍ S tYJria
KnihJk1l1L]p>ectvJÍ SIlliRlková
KnihJk1l1L]p>ectvJÍ Sa1bata
KnihJk1l1L]p>ectvJÍ ZenJÍšeJk

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

a
1

AcadeIllia

Národní 7, Praha

AcadeIllia

Vác1avské nám. 34, Praha

Bagel
JF'išeJr

Na Újezde 16, Praha 1

JF'o Jrt 1l1L
na

Ostrovní 30, Praha

JF'JraníZ KafJka

Staromestské nám. 12, Praha 1

G+G

Cerchovská 4, Praha 2

Kalich

Jungmannova 9, Praha
Celetná 18, Praha 1

KaJro

Kaprova 10, Praha 1

1i n 1l1LIll

1

Spálená 53, Praha

Na

Na Príkope 3, Praha

MustJk1l1L

1
1

Naše
vojsJko
PaseJka

28. ríjna 9, Praha 1
Ibsenova 3, Praha 2

PNS

Jungmannova 5, Praha
Betlémská 14, Praha 1

P Jri I111l1L
S

Na Porící 7, Praha
VJáme 3, Praha

Seidl

Štepánská 26, Praha

T o]p>ic

Národní 11, Praha 1

VyšehJrad

1

1

PJros]p>eJktJr1l1LIll
SaIllsa

JknihoIllola

1

Modranská 1042, Praha 4

KnihJk1l1L]p>ectvJÍModirany
Mladá
JF'Jronta

U

1

1
1

Mánesova 79, Praha 2
Karlovo nám. 5, Praha

1

1 2 I 9 8

."'M I

''Dh

.•.•.

N Ov

Trojka pro Ceskou republiku
1989 se na Letenské pláni v Praze sešlo pfes pul

lidí, docasne spojených myšlenkou,

uz jít nemuze. Vládlo porozumení,

ze dál to takhle

pocit, ze všichni táhnou

O devet let pozdeji, kdy:!, jsme na Topicove

za jeden provaz.
dome na Národní

tfíde vyvesili ceské vlajky,

se chodci táza-

ve zastavovali: co se deje, proc to deláme?
Rok 1998 ukázal, ze éeská republika je stále spíš postkomunisticlwu

zemí. J pfes to nejduleiitejší

nez demokratickou

spolecnost krácí vpfed stále kulhavejším
V po listopadové

politice

ovšem jednoznacne
základní orientaci.

ktefí sice tolerovali
pravidlum.

soucasné situace však povazuji

o mste, ale o pojmenování

jsou podrazy,
oznacil

politici,

pomluvy,

spolustraníka

hrubosti,

zlocinu.

Chybel dialog,

Výraz, který

Soubezne s temito jevy roste pocit rozcarování,

zdravý

vývoj národa je i v jejich dlouhodobém

la vzniklou

situaci pojmenovat

se. Sám expremiér
promarnil

nedokázal

potenciál

klad budoucnosti.
lebním hesle.

ani fešit.
pfekonat

by na Západe mel okamzité

entuziasmu

Bohuzel

Ani obcané, ani politici

prvních

ze

ry-sy, a tím, jak postupoval,

po listopadových

let, který mohl dát dobrý zá-

jak ostatne vyjádfil

i ve svém posledním

vo-

ceského státu v roce 1998 neznají koncepci dalšího smefování.

To, ze jsme nedávno dostali v Bruselu "trojku",

není dáno ani tak nepfipraveností
éeskou vlajku? Bedficha

se, ze fešení lze najít ve vete, jiz nedávno vyslovil

naSme-

ústavni soudce Vladimír

éermák: "Kazdá revoluce se skládá z vicefázi."
Je nezbytné si uvedomit, ze devet let po
revoluci jsme stále vefázi pocátecní. A na pocátku pfece vzdy stoji nadeje, ze se mohou
urcité veci (teprve) zalozit a zmenit.
Nejsme ohrozeni zvencí, nýbri zevnitf,
návat s vlastnimi
dalíové politice

problémy.

systém zustane

chování.

rozsudku navrhne
Dalíová riforma

postkomunistický,

nelze vytvofit

Je nezbytné co nejry-chleji odstranit

stejne jako postbolševické

zodpovednost

neschopností se vyrovzmeny

v justici, v

a v obcanském sektoru.

Pokud justicni
obcanského

svou nezodpovedností,

V tomto kontextu jsou nanejvýš zádoucí

soudce i absurdní

odvolací

základní

parametry-

dlouhé cekací lhuty u soudu,

systém, pfi nemz misto konecného

vyšší soud nizšímu soudu, aby rozsudek znovu "prozkoumal".
se musi fídit myšlenkou, ze oc více lidé pfevezmou kontrolu i.financní

za vlastni aktivity

(vcetne svého zdraví),

Coz je pfece pro stát lepší. Danová
stojime, totiz vytvofení
Je tfeba podotknout,

riforma

tím méne budou závislí na státu.

musí podpofit

nejdulezitejši

úkol, pfed nimz

silné obcanské spolecnosti.
ze v zádné zemi neexistuje silná obcanská spolecnost bez pevne

ukotvené role církví; silná obcanská spolecnost nemuze existovat v ateistickém prostfedi.
Proto musejí být otázky církevních

restitucí co nejdfíve vyfešeny, pficemz

nezálezí ani

tak na výsledku, jako na duchu jednání.
Je tu však pfece neco, co se od listopadu

1989 nezmenilo. Stále táhneme za jeden pro-

vaz. Je to náš ceský provaz,

naše fec, náš domov.

naše kultura,

Nejsou tu "oni" a "my",

ale pouze prezident, premiér, vláda, politici. Všechny je platíme. Neškodí si uvedomit,
kdo pracuje pro koho. Chovejme se proto jako obcané a ne jako
pouzí obyvatelé. To povede ke zrodu

- jednoduše

feceno-do-

brých vecí. A dobré veci vedou k dalšim dobrým vecem zdravé klima je totiz nakazlivé.
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Domnívám

a

zájmu. Dosud zádná strana se nepokusi-
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se s minulostí.

Není tedy divu, ze beznou soucástí zivota

a to i u nejvyšších politiku.

jako "debila".

systém,

který by nabídl
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Myslíme jinak než vy,
vmetli do tváre prekvapeným volicumfuriantsky, jako by se s nimi už
nikdy nechteli špinit.
Jiste, nemusíme mít Senát, abychom vedeli, jací jsme. Nepotrebujeme však nezbytne ani politology,
ani reditele ústavu verejného míneni k tomu, abychom si všimli, že se
v našem politickém živote pohybují
dva druhy lidí: jedni jsou kutilsky
fascinováni technologií moci, a
druzí možná také, ale presto pro ne
urcitou hodnotu predstavuje primerená slušnost vcetne dustojnosti
života, kterou urcite prejí sobe, ale i
svým sousedum, a buhvíproc i svým
volicum. A ono se to na nich nejak
pozná.
Senátní volby (zvlášte jejich druhé kolo) pri mizerné úcasti obcanstva nebyly žádným triumfálním
referendem. Nebyly ve svém druhém
kole ani parforsním honem na
ODS, cehož sejedni obávali a na
což se druzí trochu tešili - i když
místy to tak, stejne jako predlo ni,
málem vypadalo.
Ano, úcast byla proklate nízká,
ale to neznamená, že mandáty nových senátoru nejsou legitimní. Nízká úcast nemuže zpochybnitfakt,
že úspešnost ctyrkoalice v druhém
kole byla více než 90%,zatímco
ODS neco pres 40,že podobným
rozdílem trídy vyprášili "civilní"
kandidáti zpupný klan Koukal-[(ondr-[(nížák a že to spousta nestraníku slavila šampanským podobne jako stehování republikánu
z parlamentu pred pul rokem.
Neco to všechno musí znamenat.
Vypovídá to o nálade lidí, a jestli to
ODS nechce pochopit, tak jí není
pomoci. Lidé mají dost mobilizací,
odmítají stranictví, prící sejim
sprostota. Vyzkoušeli si, že politické
aroganci se lze vzeprít, a to bez
ohledu na to, že ctyrkoalice je úcelová a že má své stranické zájmy.
Je úplne jedno, jak dlouho ctyrkoalice vydrží, a je úplne jedno, kolik
nakonec který kandidát dostal hlasu. Duležité je, že je cítit, jaké hodnoty lidé možná opravdu ocenují:
obcanství, sousedství'a slušnost, ne
inženýrsky mocenskou zdatnost,
partajní paranoiu, ulízanou umelou tvár nebo hulvátskou svalohru.
Ze to není namíreno a priori proti
ODS, o tom svedcí znovuzvolení
obecne respektovaných lidí jako
Premysl Sobotka. Premýšlel ing.
Koukal o tom, proc v Brne primátorka ODS muže vyhrát senátní
volby? Príznacné je, že byli zvoleni
"strejdové" Jirí Riickl a Daniel
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Internet:
Ceši v síti
Jan Lipšanský
Vláda

Zatímco v zahranicí neustáleroste
množství pocítacu pripojených do síte
internet,výsledky z konce lonského a
zacátku letošníhoroku nemluví pro
Ceskourepubliku nijak prívetive:nejenže pocet pripojenýchúcastníku rapidne nestoupá,naopak sezdá, že leckdy i klesá.
Presto,že bylo celkemv našemstáte k
5. zárí letošníhoroku zaznamenáno 71
129 originálníchIP (lnternationalProtocol) adrespripojenýchk internetu,
kvuli rocnímu poklesu sestoupilaCeská
republika v tabulkách až za Rusko,
Polsko,Madarsko, Slovinsko a Estonsko.Kdo ajak tedy internetvyužívá?

Za vlády ODS trpely vládní stránky
(www.vlada.cz) naprostým chaosem.
Asi se rídily presvedcením jejího
predsedy Václava Klause, že totiž "internet je jen obsáhlejší encyklopedií".
A tak se tehdejší zprávy omezovaly
pouze na informace o cinnosti ODS a
jejího predsedy, vládních dokumentu
zde mnoho nebylo. Teprve sociální
demokracie zacala využívat techto
stránek k prezentaci usnesení vlády,
ruzných dokumentu, k uverejnování
aktuálních kontaktu a životopisu. To
vše cesky i anglicky.

Prezident republiky

Politické strany

Stránky Pražského hradu (www.hrad
.cz) a ceského prezidenta vznikly díky
aktivite lidí kolem nej velmi brzy a
patrí k jednem z nejobsáhlejších a
nejinformativnejších na ceském internetu. Nejenže se zde v ceštine i anglictine dá virtuálne projít všemi zajímavými místy Hradu, ale prezidentská sekce nabízí úplný výcet
prezidentových aktivit (i plánovaných), životopis, bibliografii, životopis
první i soucasné prezidentovy manželky, a toto všechno pak i na stránkách všech ostatních prezidentu Ceskoslovenska od jeho vzniku v roce
1918 až do roku 1990. Jsou zde uvedeny i všechny kontakty na Prezidentskou kancelár, Tiskové oddelení, prípadne tvurce internetu. Krátce - pokud jde o design a obsahovou kvalitu,
nezadají si tyto stránky pri srovnání
se zahranicními.

Z pražské demonstrace

"Internet proti monopolu"

Kupodivu své vlastní stránky ODS
(W'I'Vw.ods.cz)nepodcenila, a prinášela
už od pocátku jejich existence veškeré
možné informace o strane, jejích predstavitelích a aktivitách predsedy, jehož
fotografie také hlavní stránce vévodí.
, Bohužel grafika je ponekud neprehledná. Informace jsou jak cesky, tak
anglicky, k dispozici je také diskusní
fórum. To nabízí na svých stránkách i
sociální demokracie (www.cssd.cz).
plus spoustu informací o strane, predstavitelích, vláde a volbách. Stránky
jsou v ceštine, anglicky pouze základní
informace. Stránky Unie svobody
(www.uniesvobody.cz) dokonce navíc
poskytují zvukové záznamy z projevu
predsedy Jana Rumla. KDU-CSL
(www.kdu.cz) podává jen informace o
strane a o volbách, prípadne o tom, co
o strane napsala nebo odvysílala média. Chybí sice interaktivnejší propoje-
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Internetové obchody

ní s návštevníky, ale zase tu jsou podrobné informace i v anglictine. Velice
mizernou grafikou a minimem informací (byt i v anglictine), se vyznacují
stránky KSCM (www.kscm.cz).

Zdálo by se, že on-line obchodu je
hodne a že i možnosti jsou prepestré:
od knih, CD, elektroniky až napr.
k erotickému zboží a ruzným esoterickým pomuckám. Nicméne nabídka
techto on-linových obchodu není príliš veliká. A co horšího - omezuje se
prevážne na nabídku zboží, jež bežne
clovek koupí v obycejném "kamenném" obchode.

Školy
Díky podpore nekterých softwarových
a internetových firem, jež nabízejí
školám své produkty zdarma nebo s
výraznou slevou, je školství (ve-dle
velkých a stredních soukromých firem) jedním z míst, kde se ceskému
internetu darí nejlépe. Každý student
má vetšinou pNstup k internetu zdarma, svou vlastní e-mailovou adresu a
možnost vystavit soukromou osobní
stránku. Nekteré školy jsou však pripojeny modemy, nikoliv pevnými linkami, a zvýšení telefonních poplatku
se jich tudíž dotkne nejvíce. Jak budou r·editelé škol reagovat, je otázka.

Podniky
Spousta ceských podniku dodnes nepochopila význam propagace na webových stránkách. A tak se nekteré
firmy na internetu vubec nepredstavují, jiné si nechaly jen narychlo,
amatérsk.y vytvorit základní prezentaci firmy, obsahující pouze kontaktní
údaje, historii spolecnosti a maximálne ješte fotografii podniku. Jen nekolik málo z nich nabízí na svých stránkách možnost okamžité on-line objednávky zboží, katalogy zboží ci
reference. Zatímco nezávislé analytické firmy predpokládají rust obchodování prostrednictvím internetu okolo
ctyi'iceti procent rocne, ceské firmy
tento nástup nové technologie dosud
vcelku nezaznamenaly, prípadne na
nej reagují velmi vlažne.

Banky
Díky Expandia bance (www.ebanka.cz) se však Ceská republika zaradila mezi nejvyspelejší internetové zeme, protože internet Banking není ani
v zahranicí dosud bežným postupem.
Podle posledních rešerší JDC dokonce
patr'í Expandia mezi první tri nejlepší
internetové banky na svete (zbývající
dve jsou v USA). Novými službami,
Phone Bankingem, možností ovládání
úctu mobilním telefonem a speciálním rozhraním pro úcetnictví podniku, pak soucasné standardy v této oblasti dokonce prekracuje.
Ostatní banky zatím nabízejí pouze
Phone Banking, a to ješte za prísne
omezujících podmínek.

Noviny

I

Co však na ceském internetu patrí od
vzniku Neviditelnéhopsa (pes.eunet.cz) k nejlépe se rozvíjejícím a nejobsažnejším hodnotám, jsou novinové servery. At jde o elektronické verze
obvyklých tištených titulu, ci prímo
pro internet psané elektronické noviny. Vedle už zmíneného Psa nelze zapomenout na Britské listy (blisty.internet.ez), jež nabízejí i informace v anglictine, iDnes (www.idnes.ez), noviny
CTK nazvané éeské noviny (etk.ceskenoviny.cz) ci celý server Trqfika
(www.trafika.cz). V této oblasti ceský
internet patrí mezi nejdynamicteji se
rozvíjející.

Kroupa, což vedlo prezidenta Havla k tomu, že projevil radost v
množství vetším než malém. To mu
ted vycítají ti, kterí presne vedí,
proc se radoval. Potešilo ho - a nebyl sám - že "nepolitická politika"
není zdaleka mrtva, že obcanská
spolecnost muže nabídnout daleko
víc, než mohou, jak si snad ke své
škode dosud myslí Václav Klaus,
politické strany, a že politické strany se snadno mohou stát, zejména
po hloupé a silácké reklamní kampani,.okoukaným zbožím, ale lidské kvality ne.
Tomáš Vrba

Politicno

Soukromé osoby
Zatímco v zahranicí se vetšina provideru i vlád aktivní cenovou politikou
snaží presunout pripojování k internetu lidem prímo domu, treba v Americe vláda zamýšlí dát každé domácnosti zdarma vlastní e-mailovou adresu, u nás je situace opacná. Lidé se
vetšinou pripojují na internet z práce,
ze škol, prípadne z internetových kaváren. Pripojení na internet z domova
tvoÍ'Í totiž nekolik položek: cena modemu (teprve nyní se na trhu objevily
homologované 56Kb modemy), poplatek providerovi a pak - jako nezanedbatelná položka - sazba Telecomu,
kdy se nyní za 3 minuty pripojení platí 2,40 Kc. Proti dalšímu zdražení v
príštim roce byla také zamerena akce
"Internet proti monopolu".

Co bude dál
Dalšímu vetšímu rozvoji internetu
brání v Ceské republice nekolik okolností:
1) Zákon o telekomunikacích pochází z roku 1964, a presto, že byl v
roce 1995 doplnen o dodatky, je nejen
zastaralý, ale odporuje i normám Evropské unie. O nové podobe zákona se
už pres dva roky jedná.

V

netušených barvách

Obcas ríkáme, že se veci nemají politizovat, neb doufáme ve vecná rešení. Za touto predstavou se skrývá
slušná porce duvery v technická rešení a soudy expertu. Proc ne, reknete si, vždyt co už má clovek delat
jiného, když celí problémum, než
vzít pekne rozum do hrsti, zvážit
všechna pro a proti a zvolit optimální strategii, která umožní dosáhnout kýženého cíle. Správná
technika a racionální volba cílu,
tot tajemství úspechu.
Nic z toho nechci popírat, ale precejenom se zdá, že takovýto technický optimismus kulhá prinejmenším na jednu nohu tvárí v tvár novým rizikum a obavám, které plodí
naše civilizace. Svéráznou afascinující odpoved na otázku, co v této
situaci delat, nabízí Ulrich Beck
v knize Vynález politicna, kterou
v techto dnech uvádí nakladatelství
Hynek. Je to kniha o nadeji, ale také
o jejích stinných stránkách a hrozivých alternativách. Nadejí není
technické vynálezectví, vlastní moderní dobe, ale objevení politicna i
v tech záležitostech, které moderna
prenechala expertum. Beck je racionalista a svým zpusobem stoupenec
moderny. Moderna sama svou
vlastní dynamikou, svým technickým provozem, globalizací ovšem
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zplodila své politické pokracování.
Toto pokracování moderny je jejím
vlastním vedlejším dusledkem Beck mluví o reflexní modernizaci.
Dusledky jsou to nezamýšlené, docela riskantní - další Beckuv slavný
pojem je rizilwvá spolecnost - podstatné je, že promenují všechny základní souradnicefungování spolecnosti, a mohou být i zdrojem nadeje. Objevuje se prece šance pro
verejnou diskusi, obcanskou angažovanost. Politika ziskává nové
zdroje, už není jen v rukou politické elity, stran, státu a jeho institucí,
ale stává se príležitostí každého obcana za všedního dne.
Kniha je to neuveritelne kreativní. Spojuje pádnost argumentace s
lehkostí a osobním zaujetím, které
lze vycíst z každé stránky. Témata
jsou to ovšem vážná a neodbytná:
prekonání moderny, antimoderna,
národní a globální moderna, problematizace cizince, cesty k ekodiktature nebo k ekodemokracii, návrat individua do spolecnosti, cesty
k jiným modernám, politika politiky, tretí cesta k obcanské spolecnosti, mimo pravici a levici. Ctete Becka, možná vás neco napadne.
Milan Znoj
Býti Nemcem
Je kolektivní znovunarození možné? Když se na troskách Tretí ríše
zacalo s budováním "Bonnské republiky", hovorilo se o hodine
"nula". Mínilo se tím práve takové
znovunarození. Neméne duležitým
produktem byl také pokus o jisté
anulování neblahé minulosti. Nelze však ríci, že by toto znovuzrození pusobilo príliš pritažlive. Sami
Nemci, jak konstatoval jeden nizozemský publicista, se ve svetle nacistické minulosti chteli stát címkoliv, jenom ne Nemci.
Jako Cech si troufám ríci, že tyto
casy jsou nyní neodvratnou minulostí. "Nemectví" dnes zažívá necekaný boom. Jisteže tomu napomohla i relativizace predstavy, že príslušnost k nemeckému národu
rovná se osudové prokletí. [( relativizaci prispelo vedle aktivního podílu "západního" Nemecka na vítezství Západu ve studené válce i
odhalování nacistické kolaborace
jiných, nedávno bohorovných spolecností.
Vliv historických exkurzí na pocity soucasníku však netreba precenovat. Lobby historiku sice dokáží
spolecnost ztraumatizovat ci povzbudit, všeho však do casu. Sebestrana
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2) Malé vedomosti o internetu u verejnosti. Doposud totiž platilo, že internet je nejaká zajímavost pro pár
vyvolených a bohatých lidí, ani reakce státních predstavitelu (viz výrok
Václava Klause) internetu nenahrávaly. Sice se v Ceské republice koná nekolik veletrhu na téma internet, Prague internet World, ComNet, prípadne
lnvex, ale vetšinou jde o akce príliš
zamerené na odborníky. Jedine snad
redaktor Jaroslav Winter z týdeníku
Profit uskutecnil svuj nápad nazvaný
"Brezen - mesíc internetu". V roce
1999 se bude konat podruhé.
3) Cenová politika Telecomu. Pokud totiž skutecne dojde k ohlášenému zdražení, spousta bežných uživatelu prestane internetové pripojení z
domova využívat.
4) Malá podpora ze strany státu.
Existuje aktivita, již vede bývalá tisko-

vá mluvcí Václava Klause Jana Marcová, která se snaží propagovat internet mezi poslanci a zasadit se o nové
zákony napr. proti spamum. Zatím
však takrka niceho nedosáhla.
5) Malé povedomí o internetu ze
strany podnikatelu a podniku. Ne
vždy firmy tuší, jak by správne mela
probíhat profesionální a úcinná prezentace jejich spolecnosti.
6) Diskuse o problematice internetu
se odehrávají pouze na stránkách odborných listu, místo aby pronikaly do
bežných novin a casopisu.
7) Predevším však vadí to, že žádná
z ceských televizí dosud nevysílá
v hlavním sledovacím case nejaký seriál o internetu, výukový porad nebo
neco podobného.
____
JAN LIPŠANSKÝ
(1968)
Autor je redaktorem

casopisu PC WORLD.

Cerstvé dojmy od Volhy
Jirina Šiklová
Vidy, kdyi prijedu z nekteréjiné postkomunistické zeme domu, jsem okouzlena Ceskourepublikou a slibuji,ie
prestanu kritizovat naši vládu. Obvykle mi to vydri.í z ruzynského letišteke
stanici metra. Poté, cojsem se ted vrátila z konferencesociologu, mi nadšení z vlasti snad vydri.í precejen trochu
déle.

Soucasná
podoba
Ruska,jealespon
cásti skoro
za Uralem,
šokující.té
Ne kvuli prevládající špíne, alkoholisnm a skutecnému nedostatku - to tu
bylo vždy, - ale proto, že absolutne nikdo neví, jak z marasmu ven. Na rozdíl od státu, které se staly soucástí sovetského bloku až po druhé svetové
válce, v Rusku zcela chybí zkušenost
s obcanskou spolecností, chybí politická kultura, ba i schopnost spontánní
obcanské aktivity a sebeorganizace.
Zapomíná se, že dnešní Rusko je
pouze následníkem toho, co na jeho
území existovalo po staletí. Celkový
dojem by se dal shrnout do metafory,
že pan ucitel vyvedl deti do lesa a pak
je opustil. A deti bezcílne bloumají,
nejak podle svého prežívají, obcas jim
nekdo poradi, kudy jít, oni se však za
chvíli zase vydají jinou pešinkou. Ale
žijí.
Noví Rusové
režimu neverí
Pohádkove bohatí "noví" Rusové,
které je možno spatrit v luxusních
hotelfch po celém svete, tvorí neco

pí'es jedno procento obyvatelstva.
Osmdesát miliónu Rusu má pi'íjem
pod 400 amerických dolaru mesícne,
ostatní sotva polovinu, pokud vubec
plat dostávají. Tato soucasná bída
není snad dusledkem krize na mezinárodních burzách nebo poklesu
hodnoty rublu. Zavinila ji "reprivatizace" státu, kdy vetšinu toho, co zbylo po pádu sovetské ríše, si rozebrali
ti, co "stáli nejblíže", to jest ti, kterí
meli takzvaný sociální kapitál, neboli
styky z Komsomolu, známosti s KGB,
s tajemníky stranických sekretariátu.
Jsou to lidé z poslední vlny nomenklatury, kdy se už nepopravovalo. Lidé, kterí už nebyli zkompromitováni
do té míry, aby se na ne prstem ukazovalo. Noví Rusové neverí režimu,
který momentálne vytvárejí - peníze
si vetšinou ukládají do zahranicí a
zeme chudne dál a dál. Donald N.
Jensen z RFE-Radio Liberty uvádí, že
suma, kterou poskytl Západ na transformaci Ruska, se skoro kryje s tím,
co mají tito "noví" Rusové uloženo
zpetne v západních bankách. Nezávislý audit zjistil, že nekdo odprodal
zlato v hodnote 160 milionu dolaru
bez souhlasu vlády. Ze na obnovu
Cecenska "dorazila" na místo urcení
sotva tretina toho, co bylo posláno ze
Západu... edovedu si ta císla pí'edstavit, ale umím si predstavit situaci
toho, kdo si vyhloubí vedle silnice na
letište zemljanku a místo strechy na
ni postaví starou karosérii. I situaci
toho, kdo prodává ridicum syrové ryby napíchnuté na klacku tesne pred
letištem.
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Rezervní
hlavní mesto SSSR
Skoro jedenapuJmilionové mesto Samara, ležící na Volze mezi jižní cástí Uralu
a Kaspickým morem, bylo vybráno za
místo konference sociologu z postsovetských zemí proto, že je to ješte Rusko,
ale už i trochu Asie. Ruskou a moskevskou dominanci zdejší neruské národy
nesou velmi nelibe, i když dosud všichni mluv:í a píší rusky. Na konferenci o
transformaci jsme pi'ijeli ze "Západu"
jenom tN, Bulhar, Rumun a já. Z pobaltských republik, z Polska, ba aní z
Petrohradu nepi'ijel nikdo. Treba se báli. Já konecne trochu také.
Letište tohoto jeden a pul milionového mesta pi'ipomíná venkovské autobusové nádraží. Na pristávací ploše
je stále volno. Místo detektoru má celník nad vaší hlavou a zády zrcadlo jako u nás nad regály v samoobsluze.
Dukladne si tech pár lidí prohlíží a
kontroluje podle seznamu. Cepici i
brýle si musíte sundat, kabát rozepnout I kdybych pronesla krabici
semtexu, stejne by nebylo co kolem
vyhodit do povetrí. Po ceste z letište
jsem zahlédla jenom dva ukazatele:
na jednu stranu Moskva 1125 km, a
na druhou Celjabinsk 840 km. V prostoru mezi tím urcite také nekdo žije,
ale asi to není duležité inzerovat
Konference se konala v hotelu,
údajne mezinárodne vehlasném sanatoriu na brehu Volhy. Neco mezi rekreaci Revolucního odborového hnutí
a pionýrským táborem. "Dežurnyje",
nástupy k jídlu, pridelené stoly s císlem. Kdo nedojedl, byl pokárán. V hotelu, krome perfektní nové sauny a
bazénu, nefungovalo témer nic. Dvei'e
a okna nedoléhala, na balkon se nesmelo vstoupit, nebot padal, schody
byly ruzne vysoké, takže jsem na nich
padala zase já, ale svetlo svítilo. Vodky, ackoliv v obchodech není skoro
nic a láhev stojí 35 rublu, bylo na stolech jako za starých sovetských casu.
Samo mesto Samara je postaveno
kolem mohutné a krásné reky Volhy a
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jedné železnicní trati. Je dlouhé petapadesát kilometru, má pekne rekonstruované divadlo z prelomu století se
zajímavým repertoárem, pomník
slavnému rudému veliteli Capajevovi
a pivovar podobný našemu branickému. Z poloviny se mesto Samara skládá z drevených prízemních domku
bez jakéhokoli folklorního puvabu.
Z druhé poloviny pak z neuveritelne
zchátralých paneláku, jejichž balkony
jsou nekdy zaskleny, nekdy zatluceny
drevenými latemi, nekdy se na nich
dokonce bydlí, nebo se na nich pestují
králíci a prasátka. Dovnitr jsem se nedostala, nikdo z tamejších kolegu me
nepozval ani domu, ani na univerzitu.
Na otázku, jak žijí lidé, pricházela stereotypní odpoved - "plocho, plocho".
Staré pravoslavné kostely chybí, nekolik je jich ale rozestaveno, základy
mají z pekných, cervených cihel. I
soukromé vilky se tu staví, ale není
videt jaké, protože každý si napred
vybuduje kolem stavenište vysokou
zdenou hradbu.
V rámci prohlídky mesta nám ukázali 37 metru hluboký kryt (Churchill
prý mel pouhý šestnáctimetrový), do
kterého se mel, kdyby padla Moskva,
prestehovat generalissimus Stalin. Samara byla "rezervní hlavní mesto" Sovetského svazu. Predvedli nám proto i
námestí, na nemž se konala v roce
1942 vojenská pi'ehlídka k výrocí Velké ríjnové socialistické revoluce, na
níž byli prítomni i verní staJinisté
maršál Voroši10v a Michail Kalinin. V
zasedací místnosti nikdy nepoužitého
bunkru už sice mezi ctyrmi portréty
vudcu chybela fotografie Stalina, ale
plakáty s jeho citáty a rozkazy zdobí
steny dál. Svetlo pod mozaikou, na
které byl Stalin vyobrazen, už vypnuli.
Možná zbytecne, vždyt mladí návštevníci si pletou Engelse s Leninem.

Nostalgie po Brežnevovi
Referáty ruských i neruských postsovetských sociologu, jejichž setkání
umožnil americký financník a filan-
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znicující historické práce jen málokdy vycházeji v dobách, kdy se spolecnosti daN spatné. Velmi casto
naopak dochází k nemilosrdnému
úctování s vlastní minulostí v dobách, kdy se ltajícníkum daN jako
málokdy predtím.
Atraktivita dnesního "nemectví"
proto daleko více spocívá v soudobé
politické kulture, než v procesu prerozdelování historických vin. Nedávno prislo v Bonnu velik strídání. Spolu s krestansko-liberální vládou byla odvolána i generace
dedicu "hodiny nula". Generace,
které se úspéSne zdarilo prevést nacistickým bacilem nakaženou nemeckou spolecnost do spolecnosti
civilizovaného Západu. Za to a za
aktivní úlohu, jíž tato generace v
osobe Helmuta Kohla sehrála pri
sjednocování Evropy, jí vyjádril
upNmný dík sociálnedemokratický
kanclér Gerhard Schroder. Spíse
vsak než na stranickou príslusnost
nového kanclére je treba poukázat
na generacní spríznenost s generací
"osma§edesátníku". Ti se kdysi v
Nemecku pokusili povstat proti
konzumní uspokojenosti, avsak politické nenárocnosti vlastních rodicu. Neúspesné, ale vseho do casu.
Od té doby proteklo hodne vody a
generace "hodiny nula" se nakazila
nekonvencnosti, stejne jako generace "osmasedesátníku" mámením
konzumu a nenárocnosti. Obema to
pri jejich polidstení jenom prospelo.
Proto nebyla náhoda, že když koncem ríjna 1998 prejímal Gerhard
Schroder z ru/wu Helmuta ](ohla
klíc od bonnského kanclérství na
pokraji stehování vlády a parlamentu do Berlína, mohl nejeden nestranný pozorovatel Nemcum vyhlídky na hodinu nula "Berlínské
republiky" závidet.
Jelikož vsak závist nepatri k lepsím vlastnostem nestranných pozorovatelu, dovolím si svuj kompliment modifikovat. Pres veskerou
globalizaci setrvává lidstvo nadále
v nevedeni, co bude po smrti. Jisté,
vseho do casu. Ale individuální
"hodinka nula"? Pro jistotu priznávám, že jako éech konce 20. století
zdaleka netrnu pri predstave narodit se príste jako Nemec x-té generace. A možná, že ani dnesní Nemec
pri pohledu na radu režimu nepohrdne príSti existencí jako éech.
Což budiž snad dukazem, že "hodina nula" pres vytrvalé historizování zacala i v cesko-nemeckých
vztazích.
Tomáš Katka
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Kam krácí evropské
vysoké školství

Pokud jde o skolství, nemají ústrední orgány Evropské unie žádnou
prímou pravomoc: skMství zustává
i v EU záležitostí "národní". Vsechny evropské zeme si vsak uvedomují, že zejména v souvislosti s volným
pohybem pracovní síly je nesmírne
duležité, aby se struktury vysokoskolského (a odborného) vzdelávání jednotlivých zemí postupne sbližovaly. Vyvstává tak obtížný úkol
na jedné strane zachovat žádoucí
rozmanitost vzdelávacích systému,
zároven je vsak ucinit navzájem
srovnatelnými a hlavne pruchodnými.
V kvetnu 1998 proto podepsali
ministri skolství ctyr nejvýznamnejUch evropských zemí - Británie,
Francie, Itálie a Nemecka - spolecnou deklaraci o hlavních zámerech
pro budoucí vývoj vysokého skolství v Evrope. Jakkoliv je to tedy
"jen" delílarace, je a bude i pro nás
velice významné, laerým smerem se
evropské vysoké skolství vydá. Žádné dokumenty "vetSí právní síly" tu
ocekávat nemužeme. Text je to
ostatne nejen zajímavý, ale také
prekvapivý v tom, že se ministri zemí se zcela rozdílnými tradicemi a
strukturami vysokého skolství dokáží shodnout na konkrétních a urcitých záverech. Což ocekával asi
málokdo.
Na prvním míste ministri uvádejí
mobilitu studentu s cílem, aby každý student strávil aspon semestr v
nélcteréjiné zemi. Proto zduraznují
potrebu mezinárodní spolupráce,
vzájemného uznávání kvalifikací a
odstranování vsech bariér.
DalUm podstatným tématem je
diverzifikace studia vzhledem k
pestré a velmi promenlivé nabídce
pracovních príležitostí. Metodou
má být zavádení kreditního hodnocení studia (zejména systému
ECTS), rozdelení studia do pregraduálního (bakalárského) a magisterského nebo doktorského stupne.
Pritom se predpokládá, že do vyssího stupne student nemusí nastoupit
bezprostredne po graduování,
nýbrž kdykoli v prubehu svého života. Snahou je i co nejvetsí oborová prostupnost techto studijních
stupnu: mají být prístupné studentum ,,from diverse backgrounds".
Už v pregraduálním stupni, lcterý
má být otevren vsem, se zduraznuje
význam interdisciplinarity, rozvoje
jazykových schopností a informacních dovedností. Bezprostredním
cílem je mezinárodní uznání pre-

trop George Soros, byly zajímavé. Vyplynulo z nich, že na reprivatizaci nejvíce získala bývalá brežnevovská nomenklatura. Na Brežnevovu vládu se
zde vzpomíná s nostalgií, jako na nejštastnejší období 20. století a možná i
celých dejin Ruska. Gorbacov to ale
všechno zkazil. Komunistická strana
sice urcovala, co se smí a bude zkoumat, co publikovat, co ucit, ale každý
dostával plat a základní potraviny byly
vetšinou k mání. "Ted aby se clovek
stydel nekde ríci, že je Rus, a navíc
ješte priznat, že pochází z Moskvy. Jako bychom práve my zavinili všechno
zlo na svete," rekl mi jeden z úcastníku konference.
Vetšina mladých nadaných lidí prý
chce emigrovat nebo pracovat pro nejakou zahranicní firmu. Anglictina s
ruštinou a znalost domácích pomeru
je žádaná, a tak se to mnohým studentum opravdu darí. "Všichni ale prece
emigrovat nemohou," podotkla jedna
ruská socioložka a dodala: "Máme povinnost k ruskému lidu, máme povinnost zde zustat a trpet s ním." Jinak
se však projevy patriotismu neobjevovaly. Ani u Rusu, ani u "neruských
národu". Prestože je svoboda, o Jelcinove vláde se nemluvilo, politické vtipy proti Rusum se nevyprávely. Konstatovalo se, že hranice mezi privátním a státním jsou nadále nejasné,
noví podnikatelé bohatnou s pomocí
nových politiku, kterým na oplátku
platí jejich politické kampane. Platy v
Moskve jsou až patnáctkrát vyšší než
v ostatních postsovetských státech.
Lokální republikové zákony se casto
neshodují se zákony federálními, takže se toho dá dobre využít k legalizování jakýchkoliv majetkových, celních ci danových podvodu. Ruští volici nesledují ve volebních programech,
kdo a jak chce co rešit, ocenují spíše
rozhodnost, ráznost a vojácké vystupování politiku na tribunách a emocne pribarvená prohlášení, že krize bude zažehnána. Jak, kdy, za co, to už se
volici neptají. Pohoršují se, když krade jedinec. Jde-li o banku, investorskou nebo poradenskou firmu, skoro
nikomu to nevadí, nebot každá instituce pripomíná lidem stát. A stát ci
car si vždy privlastnovali bohatství
zeme. Volici necítí zodpovednost za
to, že si zvolili špatné vedení, a zvolení zase necítí zodpovednost za své sliby volicum.

Ruština pro jednání

nikdy nemuže dojít k celkovému
zhroucení, pouze k lokálnímu krachu.
Lokální vládci, jejichž moc stoupá,
neodevzdávají centrální, tedy federální vláde dane krome jiného i proto, že
je nedovedou vybrat. Moskva, tedy
Jelcin a spol., je prý zase "okrádají" jinak, a casto si údajne udržují svuj
vliv tím, že místním patriarchum, tedy vládám republik, dávají prostredky
na mzdy alespon pro jejich úredníky.
Na potreby opravdu celostátní, jako
jsou silnice, mosty, železnice, nezbude skoro nic. Znovu mi tak kolegové
sociologové potvrdili první postreh z
hotelu: nic presne nefunguje, nic do
sebe zcela nezapadá, ale nejak ješte
všechno drží pohromade a zatím se v
tom dá žít.
Obrovským problémem soucasnosti
jsou a budou Rusové v diaspore, tedy
ti, co byli dosazeni, aby udržovali
správu impéria v neruských státech,
které se nyní odpojily. Vztahují se na
ne práva minorit, ale jsou nadále
místními chápáni jako bývalí okupanti. Napríklad v Litve a v Lotyšsku tvorí
až jednu tretinu obyvatelstva. Chtejí
tam zustat, Pobaltí pro ne predstavuje
Západ. Jiní Rusové se rozhodli vrátit,
ale nejsou pro ne ani byty, ani zamestnání. Nejsou ani úredníci, kterí
by se o ne meli postarat. Pokud se tihle lidé vrátili, bydlí vetšinou u príbuzných, stísneni v komunálních bytech, vnímáni jako uprchlíci. Jejich
detem se ostatní ve škole smejí, protože mají neruský prízvuk. Pocet techto
ruských bežencu se pocítá na desítky
milionu. Ti, kterí se vrátili, nemají
nárok ani na penzi, nebot pracovali
vlastne v jiném státe. A dovolat se není kde, Sovetský svaz už dávno neexistuje.
Tuto konferenci umožnila Sorosova nadace Open Society, tedy otevrená spolecnost. V zájmu rovnoprávnosti pro všechny zvolili jako jednací jazyk anglictinu. Tlumocníci byli
pripraveni, ale chybela sluchátka.
Všichni ti Kazaši, Uzbekové, Arméni,
Gruzínci se zcela samozrejme vzdali
svého privilegia a zacali mluvit rusky. Dokonce spolecne zpívali nejen
slavnou ruskou Katušu, ale i vojenské písne, které znali z vojny. Zeptala
jsem se jich, jakou recí budou mluvit
za deset až patnáct let na podobné
konferenci jejich dnešní posluchaci,
dnešní vysokoškoláci. "No pi'ece pidžin ingliš," smáli se. Pomyslela jsem
si, že to by snad prece jen byla škoda.

i zpev
Tato fragmentace Ruska, jeho rozpad
na pseudosamosprávné celky prý znamená pozitivní jev, nebot díky jemu
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Socioložka, vyucuie na katedí'e sociální
práce Filosofické fakulty UK.
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Ruské manévry
na sovetském dvorku
Paul Goble
Uplatnování
vojenské síly
Moskvy
v zemích Spolecenství
nezávislých státu možná nezávisí ani tak na
situaci v jednotlivých státech, jako
spíš na ruské zahranicní politice vuci
zemím a spojencum.
Tuto možnost, nad kterou se na Západe zamýšlel jen málokdo, uvedl minulý mesíc ázerbájdžánský prezident
Dejdar Alijev behem setkání se zástupci komise Severoatlantické aliance, zabývající se rozširováním NATO
a pomoci nove nezávislým státum. Pri
svém projevu 24. ríjna Alijev temto
zástupcúm prozradil, že od rúzných
Rusu slyšelo tom, jak Moskva ve velkém poskytuje vojenskou pomoc Arménii. Tato pomoc by prý mela Jerevanu sloužit jak proti Baku pri i'ešení
konfliktu v Náhorním Karabachu, tak
k vytvárení tlaku na Turecko a tím i
na jižní základny NATO.

Karabach jako zkouška?
Na jedné strane mely Alijevovy poznámky pripoutat pozornost více západoevropských zemí ke konfliktu v
áhorním Karabachu. Ázerbájdžánský prezident dal najevo, že tato de
facto vojenská aliance mezi Ruskem
a Arménií diskvalifikuje Moskvu coby nezávislého arbitra, kterým by jako spolupredseda Minské skupiny
OBSE, mající na starost rešení karabašského sporu, mela být. Zároven
však vyslovil nadeji, že se mu podarí
pi'esvedcit Západoevropany, aby v
budoucnu hráli vetší roli pri udržování míru v tomto regionu. Alijev sice
zopakoval, že jeho vláda je pripravena "poskytnout Náhornímu Karabachu vysoký stupen autonomie v rámci Ázerbájdžánu", pripomnel však, že
"víc už dát nemúžeme". Apeloval na
západní Evropu, aby "dala Arménii
jasne najevo, že její další požadavky
jsou neprijatelné a nebudou nikdy
akceptovány". Ázerbájdžánský vudce
zároven odrazil evropské námitky o
porušování lidských práv poukazem
na to, že nekteré mezinárodní organizace na ochranu lidských práv v Baku neudelaly vubec nic v prípade
"masového porušování" práv více
než milion Ázerbájdžáncu, kterí byli
nuceni opustit své domovy práve
kvuli konfliktu v Náhorním Karabachu. Úrad vysokého komisare OSN

pro uprchlíky odhaduje pocet lidí,
kterí takto prišli o svuj domov, na 860
tisíc.
Alijev také up'ozornil na problém,
kterým se nikdo dosud pNliš nezabývá, totiž možnost, že ruské akce v zemích, kterým se v Moskve stále ješte
ríká "blízké zahranicí", by ve skutecnosti mohly být namíreny na zahranicí "dálné".
S výjimkou diskusí o takzvaných
okrajových modifikacích Smlouvy o
konvencních silách v Evrope považuje vetšina analytiku vojenskou prítomnost Ruska v bývalých sovetských
republikách témer výhradne za zájem
Moskvy udržet si v techto zemích svuj
vliv. Proto ruská vojenská pomoc Arménii a vytvorení ruských vojenských
základen na jejím území byly obecne
vnímány jako pouze jako touha Moskvy upevnit si svou pozici na Kavkaze.
A o prítomnosti ruských vojsk v Moldove nebo v Tádžikistánu se diskutuje
pouze ve smyslu ruských zájmu v
techto zemích ci oblastech.

Co Rusko chystá
Pritom však pozorné sledování ruských manévrú je dúležité i vzhledem
k mezinárodní bezpecností. Vzhledem
k tomu, že ruské manévry jsou vnímány pouze brýlemi zemí SNS ci konceptu "nove nezávislých státú", mnoho vlád Západu by mohlo tíhnout ke
snižování významu toho, co Rusko
chystá.
Pokud západní zeme chápou cíle
Moskvy šíreji - jak to doporucuje Alijev, pak by mely dojít k záveru, že by
bylo záhodno sledovat pNtomnost
Ruska v bývalých sovetských republikách blíže. Pochopitelne, že je v Alijevove zájmu, aby si zeme Západu toto
uvedomily v souvislosti s ruskou prítomností v Arménii a konfliktem
v Náhorním Karabachu. icméne lze
takové uvažování vztáhnout na celý,
velice nestabilní region bývalého Sovetského svazu.
PAUL GOBLE

Vydavatel RFE/RL Newsline.

graduálních studií po celé Evropé.
DaLSívysokoškolské vzdelávání
by se podle této deklarace melo vétvit na kratší programy magisterské
a deLSídoktorské - samozrejmé s
možností ve studiu kdykoli dále pokraéovat. (Poznamenejme, že i u
nás se pred 2. svétovou válkou studium ukonéovalo bud státní zkouškou, nebo doktorátem.)
Pokud jde o mezinárodní uznávání vysokoškolských kvalifikací,
deklarace se nechce spokojit jen s
uznáním alwdemickým (jež opravnuje k dalšímu studiu), ale chce dosáhnout i uznání profesní, umožnující výkon príslušného povolání
(napr. právnického, lékarského nebo inženýrského).
ffiavní odpovédnost za další vývoj vysokoškolského vzdeláváni nesou pochopitelné univerzity samy:
je na nich, aby navazovaly spolupráci, jednaly o uznávání zkoušek,
srovnatelnosti studijních programu
a koneéné i uznávání diplomu. Vlády zmínéných zemí však chápou, že
jim k tomu musejí vytváret vhodné
podminky, podnécovat a povzbuzovat všechny kroky, které tímto smérem povedou. Ctyri zmínéní ministri se nakonec obracejí ke všem svým
evropským kolegum a vyzývají je,
aby se k této snaze pripojili. Ceská
republika tak uéinila letos v éervnu.
Nový vysokoškolský zákon a jeho
uvádéní do života nabízí výjimeénou príležitost udelat v našem vysokém školství další "krok do Evropy". Deklarace pomérné presné naznaéuje, jakým smérem. Nikdo nás
k žádnému "glajchšaltování" nutit
nebude. Malá stredoevropská zemé
si však sotva muže dovolit zustat
pri tomto celoevropském úsilí stranou.
Jan Sokol
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Evropská unie v hávu "nové Evropy"
Petr Greger
Tak, jak se némeckými volbami v zárí 1998 dotvorila politická zména Evropy, postupné se ménl i charakter politiky Evropské unie. Všechny éelné osobnosti 80. let již opustily svá mis ta. Novl politikové pficházejl nejen do sldel národnlch vlád, ale
také do Rady Evropské unie.

Nová
levice politikú
v Evropenastupujících
má diametrálne
od priorit
v 80.odlišné
letech. priority
Tehdy se
v Evrope pestovala makro ekonomická stabilita, aby se stala alfou a omegou politik všech stáli EU po dobu dvou dekád. Makroekonomická stabilita je také základem budování eura, zrejme nejambicióznejšího projektu EU 90. let.
Vedle makroekonomické stability se predstavitelé západní
Evropy soustredili na podporu demokracií v Recku, Španelsku a Portugalsku. V 80. letech dominoval v západní
Evrope princip solidarity. Nebylo divu, že se po pádu železné opony vetšina státú sdružených v evropské integraci
prihlásila k rozširování tehdy ješte Evropských spolecenství na východ. Vždyt tu byly pi'íklady úspešného politického a ekonomického rozvoje Španelska, Portugalska a Recka. Bez politické a ekonomické pomoci západní Evropy ( a
tedy EU) zemím strední a východní Evropy nebude politické stability na východ od Nemecka. Politika západoevropských mocností konce 80. a zacátku 90. let byla výrazne
idealistická ve vztahu k zemím strední a východní Evropy
a hlavne ve vztahu k aspiracím Polska, Madarska a bývalého Ceskoslovenska stát se cleny Evropských spolecenství.
Dnešní situace se zdá být ponekud jiná. Na rozdíl od
predvídatelných a dlouhodobých postupú bývalých politických garnitur clenských zemí EU, dnešní politické elity
prekvapují rychlými zmenami svých priorit. Francouzský
ministerský pi'edseda Lionel Jospin, pred volbami kritik
procesu evropské integrace a hlavne Amsterdamské
smlouvy, se stal jedním z hlavních pilírú nové Evropy a
nové Evropské unie. ový nemecký kancléi' Gerhard Schroder, do nedávna tvrdý kritik eura, se postupne stává zastáncem politiky jednotné evropské meny. Britský ministerský pi'edseda Tony Blair se snaží posunout Británii více
do stredu EU a rozšírit osu Bonn - Paríž o Londýn. V situa-

ci, kdy se osa Bonn - Pai'íž již sama mení v diametrálne
odlišnou osu Berlín - Paríž, je otázka, co nového by triangl
Bt;rlín, Pai'íž a Londýn Evrope a EU pÍ'Ínesl. Žádný analytik si netroufá prijít s hodnocením premeny "bonnské republiky" v "republiku berlínskou". Dnešní emecko je hádankou pro všechny jeho partnery v EU. Na její rozluštení
si ješte budeme muset nejaký cas pockat.
Jestliže jen nejasne vnímáme posun v oblasti politické,
pak posun v oblasti ekonomické politiky nové Evropy je razantní. Poslední mimorádný summit hlav státu a šéfu vlád
v Rakousku v i'íjnu tohoto roku jasne rozhodlo zmene ekonomických priorit EU. Makroekonomická stabilita již není
na prvním míste. Nyní jde o odvrácení hospodái'ské krize,
o oživení, odstranení strukturální nezamestnanosti. Jde tedy o to, že pi'ání a požadavky západoevropského elektorátu
musejí být splneny pomerne rychle. V soucasné situaci jde
tedy o zásadní zmenu postoje, která muže do budoucna
ovlivnít fungování jednotné evropské meny a v širším kontextu také fungování Evropské unie samé. Ekonomické priority Evropské unie se zmeníly.
Samozrejme, že tyto zmeny ovlivnují kalendái' rozšírení
Evropské unie a hlavne prubeh jednání o vstupu do EU.
Ono politické momentum príznivé rychlejšímu rozšírení
EU již vyprchalo. Odchodem Helmuta Kohla, posledního
z velkých evropských politiku pamatujících si hruzy války,
zmizel idealismus ve vztahu k rozšírení Evropské unie na
východ. S nástupem Jospina, Blaira a hlavne Schrodera
prichází výrazne realistický prístup k rozšírení EU. Samozrejme, že právo zemí strední a východní Evropy vstoupit
do E níkdo nepopírá stejne, jako nikdo nepopírá fakt, že
k rozšírení jednou dojde. Pouze podmínek, za kterých nové zeme budou vstupovat do EU bude výrazne více. Nepújde již pouze o jakési formální spojení Evropy, o odstranení posledních zbytkú železné opony. Nová evropská politická garnitura peclive dohlédne na to, aby
kandidátské zeme nerozmelnily EU, nebrzdily
její vývoj. Hlavní podmínkou však bude, aby
vstup nových zemí neohrozil sociálne ruzné zájmové skupiny uvnitr EU.
Zprávu Evropské komise o situaci v Ceské republice je treba císt také v tomto kontextu. Ackoliv jsme si vedomi, že reformu státní správy,
soudnictví, bankovnictví, kapitálových trhú nebo
boj s korupcí je treba zacít už pouze proto, že
všichni chceme žít v lépe fungujícím a prosperujícím státe, je treba se pripravit na to, že pokud
nezacneme pracovat s kritikou obsaženou v Následné zpráve Evropské komise, stane se tato naše necinnost velmi úcinnou zbraní v rukou tech,
kterí budou chtít proces zaclenení nových kandidátských zemí zdržovat.
ová Evropa konce 90. let není idealistickou
Evropou jásající na vítezstvím myšlenek demokracie a svobody na konci 80. let. Soucasné Evrope dominuje strízlivý realismus.

PETR
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Poradce v oblasti evropské integrace.
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Severní Irsko pred branami ráje
Tomáš Vrba
Víme, jak statecne Irové po staletí
vzdorovali anglické korune - stejne jako víme o statecném odporu Španelu
proti Francouzum, Nizozemcu proti
Španelum, Reku proti Turkum, o národnostních zápasech evropských národu 19. století proti všem možným
nadvládám. Historie byla brutální, a v
Irsku až hlub oko do 20. století. Svet a s
ním Evropa se ale zmenily, a Evropa
vetšinu ran dokázala zacelit. (príkladné jsou dnešní vztahy francouzsko-nemecké.) Nacionální konflikty, jež
probudil pád totalitních režimu pocátkem 90. let, lze chápat jako poslední
vzplanutí nenaplnených tužeb minulosti, které komunismus kdysi zmrazil;
jejich tragédie spocívá v tom, že dnes
jsou i vzpourou proti demokratickému
duchu, který za posledních padesát let
postupne zmenil kontinent. Severní Irsko nyní žije nadejí a dává nadeji
všem, kterí se odhodlají vykázat monstra vzájemných krutostí do minulosti.
Tem pak muže integrovaná Evropa
úcinne pomáhat.

COlm
reditel
SeveroirskéhoMcClemens,
centra pri EU
(NICE)
v
Bruselu, konstatuje, že mimorádný
zájem Evropské unie o Severní Irsko
spojený se štedrou podporou v rade
oblasti ješte zesílil po nástupu Blairovy vlády, která se zbavila tradicní
britské euroskeptické rétoriky. "V dosud znacne centralizovaném Spojeném království nemelo Severní Irsko
žádnou politickou váhu, aby se mohlo
podílet na formulaci evropské regionální politiky spolu s regiony federálních ci jinak decentralizovaných evropských zemí jako Nemecko, Rakousko, Belgie, Španelsko nebo
dokonce Francie." edávno však byly
ustaveny místní parlamenty ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku a
Severní Irsko bude moci - s výraznou
pomocí EU - budovat svou vlastní
správu.
Nová hrdost
V roce 1972, ti'i roky poté, co propukly
násilnosti mezi protestanty a katolíky,
rozpustila britská vláda Severoirský
parlament a od té doby provincii spravovala pi'ímo z Londýna. Když letos
dosáhli dávní protivníci podpisem Velikonocní dohody historického kompromisu - jímž si zasloužili i letošní
Nobelovu cenu míru - zacali vracet
vládu do rukou svých 1 650 000 kraj a-
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nu. Nepujde o žádné symbolické gesto
ze strany Londýna, ale o obnovu celé
vei"ejné a státní správy. Ta bude znamenat ne snad prímo budování státnosti, ale ohromné posílení regionální
identity, na níž by se mohli bývalí neprátelé shodnout Šance o to vetší, že
je presne v intencích Evropské unie:
EU je víc než svazek clenských státu;
na jedné strane totiž má její legislativa pi'ímý úcinek na clenské zeme a
má prednost pred jejich domácím zákonodárstvím, na druhé strane prisuzuje znacnou roli místním a regionálnim samosprávám.

Mír na prodej?
I mír lze koupit, musí ovšem být poptávka. Znesvárené strany musejí
projevit zájem o mír jednat; není tajemstvím, že mezinárodní spolecenství, zejména Evropská unie a USA,
vyvinuly na obe strany silný nátlak.
Mohly tak však ucinit až ve chvíli, kdy
na to prevažující verejné mínení bylo
pripraveno.
Severoirské drama nikdy nebylo jen
válkou náboženskou. Odehrávalo se
soucasne na ti"ech šachovnicích a jejich silová pole byla vymezena šesti
úhly: šlo o hru vztahu protestantských, pro britských unionistu (loyalistu) ke katolickým irským nacionalistum (republikánum), vztahu irského severlt k jihu ostrova a Irska
k Británii. Jejich historie byla krvavá,
na všech stranách byli berani, buldoci
a dubové palice, ale cím dál víc lidí se
v poslední dobe odmítalo pocítat k fanatickým prívržencum jakékoli strany. I v nepríznivých podmínkách postupne sílil obcanský princip a nekonfesijní strana Aliance získávala ve
volbách kolem osmi procent hlasu. V
roce 1993 britská a irská vláda dojednaly novou severoirskou strategii a
Dublin donutil Sinn Fein - politické

krídlo teroristické Irské republikánské armády (IRA) - k dialogu. O dva
roky pozdeji zacala jednání o složení
zbraní.
Devet z deseti protestantu je nadále
pro uchování svazku se Spojeným
královstvím, mezi katolíky je to jen
tretina - každý druhý Ir by dosud radeji videl spojené Irsko. Obe spolecenství však chtejí predevším klid a
nehodlají už za své predstavy vlasti
válcil.
Místní politická scéna se ustálila do
ctyr hlavních stran - v obou táborech
vždy jedna radikální (Sinn Fein Gerryho Adamse, 18 % hlasu v letošních
cervnových volbách; Demokratická
unionistická strana pastora lana Paysleyho, 18 %) a jedna umírnená (labouristická SDLP Johna Huma, 22 %;
Ulsterská unionistická strana budoucího premiéra Davida Trimbla, 21 %)
a obe komunity postupne zbavovaly
svých sympatií polovojenské extremistické skupiny. Letos na Velký pátek pak podepsali historickou dohodu,
která umožnila volby do nového severoirského parlamentu.
Evropská unie na léta 1995-99 uvolnila pí"es jednu miliardu ECU (více
než ceský rozpoctový schodek) ze
strukturálních a kohezních fondu a
další pul miliardy na programy pro
smírení a obnovu.

Ted už všechno
bude tajn ...
Peníze pomohou zrizovat zdejší verejné instituce a pi'ímo znicit ohniska sociálního napetí. Predmestské party nevzdelaných mladíku z tech cástí Derry
ci Belfastu, kde nezamestnanost dosahuje i 60-80 %, totiž predstavují jediný, ac slábnoucí zdroj rekrutu protestantských i katolických teroristických
brigád. Severní Irsko má husté venkovské osídlení (hlavní mesto Belfast
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s 280 tisíci obyvateli je o neco menší
než u'eba Ostrava) a na své malé rozloze (asi jako Jihomoravský kraj) tradicne uchovává velké sociální a demografické rozdíly. Vetšina "nepokoju", jak tu trochu eufemisticky ríkají
triceti letum násilí, se odehrávala tak
ríkajíc na stálých adresách, pricemž
naprostá vetšina území žila v klidu a
bezpecí, a to i oblasti se smíšeným
osídlením.
Irsko je opravdu zelený ostrov, všude pastviny, napjaté mezi strážními
hrady na pobrežních útesech, všude
živé ploty, posvátné háje a dávná stromoradí - poutník si pripadá jak v Tolkienove zemi Hobitu. A Irové obou
vyznání jsou mimorádne milí a pohostinní. O to absurdnejší jsou "bejrútské" rekvizity v zónách stretu.
Ostatné dráty, opevnené policejní stanice a zabarikádovaný generální štáb
Sinn Fein, vypálené krajní rady domku zneprátelených ctvrtí.
Ted už se na to jezdí dívat turisté -

jako na zbytky Berlínské zdi. Jednoho
dne jako by toho všeho meli Severoirové dost, porád jim nekdo bude predhazovat jejich barbarství. Dnes sílí
pocit spolecné vlasti i pocit spolecného ostrovanství, slábne prímý vliv
Dublinu i Londýna; že veci nejsou
cernobílé, o tom svedcí okolnost, že
irsky se ve vlne zájmu o puvodní jazyk ucí i rada protestantu. Zdálo by
se, že je skoro vyhráno. Zbývá malickost - minulost.

Ocistec
Policejní zprávy jsou prozaické:
"Troubles" si vzaly 3 300 životu, z toho tisíc britských vojáku a policistu.
V 70. letech zemí otrásaly stovky výbuchu rocne, zabaveno bylo celkem
115 tun trhavin (kolik semtexu, statistika neuvádí). Zdejší, zvlášte protestantskou specialitou byly trestní výpravy na vlastní "zrádce". V zemi, kde
je jinak minimální zlocinnost, byly ti-

síce veznu. Soucástí mírových dohod
je rozsáhlá amnestie. Už nyní dobrovolníci i psychologové pripravují pozustalé na den, kdy zacnou na ulici
potkávat vrahy svých blízkých. Terrymu Enwrightovi zabili republikánští
drogoví dealeri syna pred necelým rokem; on se ted plne venuje sociální
regeneraci kdysi konfliktního predm
stí Upper Springfield. Než prijde ráj,
který zaslíbený kraj slibuje, musí
zdejší lidé projít ocistcem ve vlastních
duších.
K usmírení v Severním Irsku vedla
i únava a rostoucí stud za špatnou povest ve svete - ovšem až ve chvíli, kdy
se napetí "prirozenou cestou" vybilo.
To není moc optimistická úvaha. Ani
Evropská unie zatím neumí v ohniscích napetí pusobit preventivn . Umí
ale hojive zasáhnout tam, kde už je k
tomu vhodné místní klima, tedy alespon náznak dobré vule.
TOMÁŠ

VRBA

Pootevrené dvere pro Turecko
JoI on Nae eIe
Po témer rocní roztržce mezi Tureckem a Evropskou UnU to vypadá, že se
vztahy mezi temito dvema velmocemi
zacínají zlepsovat, alespon tento dojem
vzbuzují nemectí a turectí vudci.

Vroce
1963 uzavrelo
Turecko
Spolecným
evropským
trhemseasociacní smlouvu, která vešla v platnost
následující rok a slibovala Turecku
plné clenství do dvaceti let. Tato asociacní smlouva však v podstate nebyla
nikdy naplnena. Celní unie, o které je
ve smlouve zmínka, zacala být uplatnována v roce 1993, ovšem dosud nefunguje tak, jak by mela.

Turecká invaze na Kypr v roce 1974
a jeho pokracující podpora Severokyperské Turecké republice stejne jako
domácí situace v Turecku, která zahrnuje vojenský prevrat roku 1980 a neustálé snahy zasahovat v zákulisí do
politického dení, prispely k zhoršování vztahu Ankary s EU.
Behem patnácti let, které uplynuly
od znovunastolení parlamentní demokracie, si turecká armáda udržela aktivní politickou roli, napríklad pri nedávném pokusu ochránit svuj sekulární stát od domnelého "fundamendalistického", tj. islámského, nebezpecí.
Pocit tohoto nebezpecí se možná prenesl i na nekteré eurokraty v
Bruselu nebezpecí
spocívající v
prijetí zeme
s populací
63 milionu,
z nichž proevropsky
orientovaní
lidé tvorí
pouhých 10
procent.
Patnáctiletý boj armády proti
Kurdské
delnické

strane (PKK), pri kterém prišlo o život
více než 28 000 lidí, a masivní vykorenení etnických Kurdu z jihovýchodního Turecka jen zvýšilo obavy Evropské unie týkající se dodržování lidských práv v této zemi. Krome
kyperské otázky a vnitrních problému
Turecka mohou za zhoršené vztahy i
dve clenské zeme EU.
Recko se staví proti vyjednávání EU
s Tureckem vzhledem k napjaté situaci na rozdeleném Kypru a dlouhodobým sporum o teritoriální vody Egejského more a vzdušný prostor.
Zajímavé je, že druhým problémovým clenem je nejbližší spojenec Tu. recka, totiž Nemecko. Nemecko se
dvema miliony tureckých gastarbeiteru má s touto zemí možná více zkušeností než kterýkoli jiný clen EU.
Behem jednoho lonského politického mítinku nemecký kanclér Helmut
Kohl rozcílil Turecko tím, když prohlásil, že EU je krestanským klubem,
který nebude prijímat žádné "banánové republiky".
Loni v prosinci odmítla EU na svém
summitu v Lucembursku kandidaturu
Turecka na clenství, zatímco otevrela
dvere jedenácti státum, konkrétne devíti zemím strední a východní Evropy,
Malte, a ke zlosti Turku i Kypru. Poté
Turecko prerušilo veškerý politický
dialog s EU.
Letos v léte rozzlobil turecký ministerský predseda Mesut Yilmaz kanclé-
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re Kohla tím, že apeloval na Turky žijící v Nemecku, aby v nadcházejících
volbách dali svuj hlas opozicním sociálním demokratum.
Kohlova porážka o dva mesíce pozdeji prinesla zásadní zmenu ve
vztazích Ankary s Bonnem a koneckoncu i s Bruselem. Nový nemecký
ministr zahranicí Joschka Fischer ve
svém prvním projevu na adresu Bruselu obvinil Kohlovu vládu z toho, že
"pribouchla Turecku dvere pi'ed nosem". Rekl, že Turecko musí dostat
príležitost priradit se k Evrope, a
musí mu být nabídnuta budoucí
možnost vstupu do EU s tím, že
všichni budoucí clenové musí prijmout evropské hodnoty pred tím,
než budou prijati. Podle Fischerových slov to znamená, že "clenství v
EU v podstate závisí na Turecku samotném, na jeho vnitrním vývoji, na
dodržování lidských práv, demokracie, rešení problému menšin, ekonomic1,ém vývoji, ale i na rešení problému hranic.

Nemecko, stejne jako Francie, Itálie a Nizozemí daly jasne najevo, že
budou blokovat jakýkoli pokus o integraci Kypru dokud na rozdeleném
ostrove nedojde k dohode. Fischerovy pripomínky prišly ve stejnou dobu
jako série zpráv vydaných výkonnou
radou EU o pokroku "kandidátských
zemí strední a východní Evropy,
Kypru a Turecka v oblasti plnení kritérií EU". Turecký ministr zahranicí
Izmaíl Cem na toreagoval, že zmínka
o Turecku jako dvanáctém kandidátovi otevrela cestu pro zlepšení vztahu."
Ovšem už za nekolik dní po techto
pozitivních odezvách se Turecko znovu ocitlo v obtížné pozici, když po Itálii žádalo vydáni jednoho ze svých
nejhledanejších zlocincu, vudce PKK
Abdullaha Ocalana.
Pi'edem ztracený pokus presvedcit Rím, aby Ocalana Turecku vydal, by mohl být vnímán jako test
toho, jak zralá je Ankara pro clenství v EU.

Poté, co italské úrady prohlásily, že
nemohou kurdského vudce vydat,
nebot by mohl být v Turecku popraven, turectí vudci okamžite zrušili
trest smrti. Turecký premiér Mesut
Yilmaz tvrdí, že jeho vláda nežádá o
vydání Ocalana proto, aby se mu pomstila, ale spíše proto, že "zlociny
proti lidskosti musí být potrestány a
spravedlnosti musí být ucineno zadost".
Místopredseda turecké vlády a ministr národní, obrany Ismet Sezgín po
návratu z Ríma prohlásil, že pokud
nebude Ocalan Turecku vydán, silne
to poškodí vztahy s Itálií.
Ale navzdory snaze nekterých
umírnených tureckých politiku a novináru o rozumné rešení pretrvává
negativní dojem davové hysterie v tureckých médiích a ulicích, které volají po lynci.

JOLYON

NAEGELE

Nezávislý americký novinár.

Co znamená Evropa pro ne
Budoucí inženýri ekonomie uvažují
Evropa
domov,
pevnost.
Tak z~elo
lakonickéjako
zadání
pro Evropa
krátlwu jako
glosu
na seminári
Zurnalistická tvorba, který vede naše redaktorka Libuše Koubská. Psali ji studenti Vysoké školy ekonomické v Praze
(magisterské studium), lidé dnes zhruba dvaadvacetiletí.
Ti, pokud vývoj dál pujde zapocatým smerem, by prakticky celý svuj dospelý život meli prožít v nove usporádané,
spolecné Evrope. Ne už stát, ale svetadíl by mel být jejich
domovským prostorem. Ale ani za hranicemi svetadílu
prece nekoncí svet. Jak si s tím vším poradit, jak se zorientovat... Z úvah budoucích inženýru ekonomie vyjímáme:

Jako povinnost
Pro malou zemi, stále ješte poznamenanou šrámy od velkého slovanského bratra, se zdá být nemyslitelné nezaclenit
se do evropských organizací. Má se ovšem snažit vstupovat
do cehokoliv a snad z bázlivé úcty prikyvovat všem rozhodnutím slepené Evropské unie? Ano, slepené, vždyt jednotlivé cásti starého kontinentu se vyvíjely znacne odlišne
a v dusledku primerené dávky národní hrdosti obyvatel
každého státu se mi zdá nemožné vybudovat Spojené státy
evropské. Evropská unie se sjednocovala metodou pokusomyl a mnohdy se stále nachází ve stadiu pokusu. Dnes
predstírá, možná z pocitu ménecennosti vuci Asii a USA,
jednotu. Zároven, vedoma si toho, že i krehké spojení vyspelých státu má urcitou sílu, zasahuje do fungování okolních zemí i svých bývalých kolonií zrídka kdy ve svuj neprospech.
Prijmeme obecné pravidlo, že pokud chci vstoupit do
nejakého spolecenství, musím respektovat a splnovat jeho
podmínky. Predpokládám však, že stávající clenové už urcená kritéria splnili, což v prípade EU zdaleka neplatí v

oblasti financí. Soucasne také predpokládám, že vstupuji
dobrovolne a prípadné neclenství negativne neovlivní moji
existenci. Evropa se však rídí heslem, kdo není v EU, jakoby nebyl.
JAROSLAVA

KYPETOVÁ

Evropa jako obrana
V Evrope vzniká fenomén, který nemá v historii obdoby. Samostatné a nezávislé zeme se dobrovolne spolcují, propojují
své ekonomiky, vyrovnávají rozdíly v úrovni blahobytu, vymenují si nejnovejší poznaU-y a otevírají hranice. Zavádejí
jednotnou menu. A navíc se nechovají jako spolecenství vyvolených, nýbrž nabízejí vstup mezi sebe i zemím, které se
osvobodily ze sféry sovetského vlivu. Také náš stát má reálnou šanci zapojit se do tohoto projektu.
Po pádu Sovetského svazu vzniká schopný a silný partner
pro dosud neomezenou politickou a ekonomickou sílu Spojených státu. Ale nejen to. Evropské spolecenství predstavuje sílu, která chybí rozdrobeným a izolovaným státum. Má
vetší šanci se ubránit prípadné agresi, která muže znenadání prijít z islámského sveta, nebo vubec z Asie.
JITKA

KOZÁKOVÁ

Jako za starýho Rakouska
"Spolecná Evropa? Jo, to bude jako za starýho Rakouska," podotld pan Peterka v hospode U cerného vola. Mel pravdu, pokud pujde všechno podle plánu, budeme jako pred osmdesáti
a více lety zase moci jezdit k mori bez pasu a za prací do Nemecka, bude-li jí doma málo. Taky se bude krásne žít našim
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politikúm, kteÍ'Í se budou moci vymlouvat: to my ne, to narízeni z EU. .Hospodská politika dostane velkolepejší rozmer.
Jsem pro, ale ne za cenu ztráty vlastní samostatnosti. ení
to škoda dobrovoble se vzdát teprve nedávno nabyté svobody? Proc se tak hrneme do E , kde ztratíme znacnou cást
rozhodovacích pravomoci? Což si neumíme vládnout sami?
Pravda, když nekdy sleduji naše politiky, skoro bych tomuto
názoru pi'itakal, ale co když je to tím, že ti lepší ješte nedostali
šanci. Jenže až budeme v EU, už ji možná vúbec nedostanou.
JAROSLAV

REJCI!A

Jako prekvapení

v norských fjordech, chlad ledovcú v Alpách, koberec boruvek v ceských lesích, víno rostoucí na úbocí portugalských rek, vítr na skotských pastvinách, vodka stoupající
do hlavy v moskevském hotelu Metropol. Evropa je úsilí
zachovat si vlastní tváí', kouzlo a jedinecnost pred tlakem
ze zámorí, Evropa jsou rozdíly v bohatství, vzdelání, víre,
í'eci, zvycích, Evropa jsou dlouhé fronty na potraviny i
pi'eplnené regály supermarketú, rozpadlé chatrce i luxusní
vily, žebráci na chodníku i byznysmeni v elegantních kancelárích, zastaralé psací stroje i nejnovejší notebooky. Evropa je splynutí tradic s novodobými trendy. Evropa je úsilí spravedlive rozdelit pomyslný bochník chleba mezi
strávníky tak, aby byli všichni spokojeni.
KATERINA

GRMELOVÁ

o clenství

Ceské republiky v Evropské unii je už dávno
rozhodnuto, pricemž naprosto nezáleží na názoru obcanu.
Jedná se totiž o politický tlak, který nemá s demokratickým rozhodováním mnoho spolecného. Spíš silne pNpomíná propagandu pí'edlistopadové doby. Lidé, kterí z toho~
to i z dalšich dúvodú (politické kampane za vstup do NATO nebo ustavení Senátu) postupne ztrácejí zájem o veci
verejné, a orientují se na svúj mikrosvet. O tom svedcí i
pro politiky "šokující" neúcast v senátních a komunálních
volbách. Pí'estože jsem u voleb byl, zjištuji, že jsem se do

Jako dusledek
Argumentace, že ve spolecné Evrope bude místo pro každého, že se ve spolecné Evrope budeme mít lépe, že si národy budou blíž, že Evropa jako celek muže dokázat dosáhnout toho, o cem se jednotlivým státúm ani nesnilo, je
pouhým vypocítáváním nekonkrétních frází. Mužeme jim
veNt, ale také nemusíme.
Lépe je zamyslet se, proc sjednocená Evropa práve ted
vzniká. Myslím si, že je to dusledek ctyriceti let bipolárních vztahu kapitalismus versus socialismus, kdy pri sebemenších problémech hrozilo vypuknutí války. Už proto by
Evropu nemely tvorit pouze "kapitalistické" státy, ale také
státy bývalého "socialistického tábora".
A pokud si predstavuji Evropu jako dum, rád bych, aby
v nem bylo uklizeno a zároven, aby pusobil zabydlene a
ne stToze a nevlídne. Jako pevnost ji chápu jako obranu
pí'ed nepNtelem. V soucasném svete je nekolik ohnisek
konfliktú, jež se mohou pí'elit, takže chránit se je vždy proti komu. esmíme také zapomínat, že lidstvo dosud postupovalo od války k válce, což je neblahá bilance.
MICHAL

MAOitRYé

Jako stav ducha
podobného stavu dostal také. Co prinese kýžený vstup do
EU mému mikrosvetu? Rust HDP o 2 procenta, pokles inflace o 1 procento, snížení pasivniho salda obchodní bilance... Dohromady vlastne nic. Snad jen pNsnou pasovou
kontrolu a ostnaté dráty na hranicích se Slovenskem.
Jiste, jsou tu dlouhodobé aspekty. Možná se do CR vrátí
morálka a právo. Možná se Evropa vzbourí proti americkému diktátu konzumu a vsadí na vlastní tradicní kulturu.
ebo se naopak v tavicím kotli rozpustí všechna její specifika a vzníkne takrka púlmiliardová homogenní spotrební
spolecnost. Pripadne zmizí jen kultury malé. Nechci ale vypadat jako euro skeptik. EU je pruvodnim jevem dnešního
globalizacního trendu. Chod dejin se nedá zastavit a já
jsem zvedavý a teším se, co nám clenství v EU pí'inese. Jen
nesmíme zapomínat, že každé emo bude mít svúj rub a líc.
TOMÁŠ

KOPRIVA

Jako starý dobrý kontinent
Evropa jsou hrady, zámecké parky, erbovní znamení, katedrály, orloje a kamenné mosty. Evropa jsou malíri, muzikanti a výtvarníci, kteri na námestích, mostech a pred
kostely prodávají tu laciné, jindy opravdové umení. Evropa je srne sice jazykú a temperamentú. Evropa je závrat

s trII

n,

Slyším-li spojení spolecná Evropa, musím prudce nesouhlasit. Akceptujeme-li totiž adjektivum "spolecná", dává-·
me tím najevo, že tento geografický prostor vnímáme rozdelený na více Evrop. Nebot spolecné múže být jen to, co
bylo dríve rozdeleno. Rozlišujeme tak Evropu západní a
východní, krestanskou a pohanskou, nositelku mírových
myšlenek a semenište nescetných válek, kulturní a barbarskou, pravicovou a levicovou, svodomyslnou a meštáckou ... Takovou predstavu odmítám. Pro me je Evropa pi'edevším domov, místo, kde jsem se narodil. To však neznamená, že popírám své cešství. Vždyt evropanství je v
cešství obsaženo a cešství je zase naopak rozprostreno v
evropanstvL Pojem Evropa vztahuji nejen k urcitému místu na zemekouli, ale predevším k urcitému souboru duchovních hodnot. Temi základními jsou svoboda a demokracie. Škarohlídové možná namítnou, jak muže být Evropa rodištem svobody, když zde vzniklo tolik diktatur a
totalitních hnuti. Ale naopak, diktatura se múže narodit
pouze tam, kde existuje svoboda. Protože chápeme-li diktaturu jako popí'ení svobody, pak múžeme popírat pouze
to, co existuje. Vše je ve vesmíru v rovnováze, sily dobra i
zla tvorí navzájem propojený celek, každé období svobody
musí být vystrídáno casem nesvobody a každá diktatura
skoncí jednou svobodou. "Je-li tomu tak," poznamená realista z Evropy, "máme pred sebou tisíc let svobody."
ALEŠ

BOROVAN
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NovA

PRITOMNOST

Nová Evropa, nebo nové Evropy?
Jirí Musil
ctenár, který má moznost sledovat západoevropskou spolecenskovední knizní produkci posledních let, si nemuze nevšimnout dvou vecí. Jednak rychle rostoucího poctu historických, polito logických a ekonomických praci, které mají v názvu pojem "nová Evropa" nebo "obnovená", "znovunalezená Evropa", jednak knih, které se dívají na soudobou evropskou integraci s neduverou a skepsí. Ty pak hovorí napríklad o "velké iluzi" nebo o tom, ze probíhající integrace vytlacuje demokracii
obcanu a nahrazuje ji demokracií organizací.

Aprotože
republika
vstupujeunie
do -dLtležitého
období jednáníCeská
o pr'ijetí
do Evropské
jednání, která
budou nepochybne trvat nekolik let - ,je úcelné, aby naše
veí'ejnost byla soustavneji seznamována s duležitými publikacemi o Evrope, které vycházejí v soucasné dobe v jednotlivých clenských zemích Unie. Nová Prítomnost se chce
tohoto úkolu ujmout a chce pravidelne své ctenál'e informovat o zajímavých a duležitých dílech venovaných formování soudobé Evropy.
Petisetstránkové kompendium s názvem Nová Evropa.
Hospodárství, spolecnost a prostredí vydal letos v nakladatelství John Willey profesor hospodárské geografie David
Pinder z univerzity v Plymouthu. Jeho spolupracovníky jsou
ekonomové, geografové, dopravní inženýi'i a další vesmes
. britští specialisté. Je to typické kolektivní dílo, do kterého
jednotliví autoi'i napsali oddelené kapitoly o postavení Evropy ve svetovém obchodu, o vývoji evropského prumyslu,
o turismu, ale i o sociálních problémech evropských mest, o
pi'istehovalectví do Evropy, o znecištení životního prostredí.
Nová Evropa se vyvarovala dvou nebezpecí. Na jedné
strane neupadla do hodne rozšíi'eného euro pesimismu,
který má koreny už v myšlení takových osobností, jako byl
Jean-Paul Sartre nebo historik GeofIrey BarracJough (který tak silne zapusobil svou knihou An lntroduction to Contemporary Historyna Jana Patocku), nemluve o autorech
starších, jako je Arnold J. Toynbee nebo Aldous Huxley.
Na druhé strane Pinder a jeho spolupracovníci neprijímají
nadmerne optimistické verze budoucnosti Evropy opírající
se o historii Evropy v období 1945-1989, v období, které
považuje Walter Laqueur ve své knize Europe in Our Time
z roku 1992 za dobu hospodárského zázraku, s nímž nepocítal ani ten nejvetší optimista. David Pinder se snaží videt
celek Evropy, to jest jak její západní, tak i východní cást.
Je to ovšem celek diferencovaný. A proto název úvodní kapitoly zní "Nová Evropa n'ebo nové Evropy?".
~MajOrllOW
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Struktur'u západoevr'opských zemí se po 2. svetové válce menila v dusledku
stehování milionu lidí z jiných zemí u konLinenlll. Mapka zachycuje váhy
jednotlivých proudu v letech 1945-1975.

Pi'i velmi povrchním pohledu se hospodárské zaostávání
východní Evropy pi'ipisuje období socialismu. Pinder ale
zduraznuje, že k rozdelení Evropy došlo již v dusledku
prumyslové revoluce v 18. a 19. století. Ta probíhala pi'edevším v severozápadní Evrope. Ve dvacátém století se
mezera mezi obema cástmi Evropy prohloubila jednak v
dusledku hospodái'ských potíží, kterými procházely státy
"Ýchodní Evropy v meziválecním období, jednak v dusledku špatne orientované modernizace ekonomik a sociální
infrastruktury zemí sovetského bloku po roce 1948. Nás
muže upoutat konstatování autora, že v mezi válecném období se v této cásti Evropy relativne uspokojive vyvíjelo
pouze tehdejší Ceskoslovensko.
Druhá svetová válka prinesla východní Evrope podstatne vetší destrukci hmotné infrastruktury, bytového fondu
. a vetší ztráty na životech než první svetová válka. Nevedla
však, krome Polska, k velkým zmenám hranic, ani k úplnému rozpadu vzájemných obchodních vztahu, i když ve
svých dusledcích znamenala omezení obchodní výmeny
se západní Evropou. Pinder poukazuje na to, že v prvním
období po válce dosahovaly socialistické zeme pozoruhodného hospodái'ského rustu a i zlepšování indikátoru sociálních pomeru (napr. kojenecké úmrtnosti, úrovne zamestnanosti, snatecnosti aj.). V 50. a 60. letech to bylo v celém regionu, i po korekci zkreslovaných statistik,
vyjádreno sedmiprocentními prumernými rocními prírustky hrubého národního produktu.
Ovšem kvalita a'zamei'ení tohoto rustu musely z dlouhodobého pohledu vést k potížím a zaostávání. Zatímco západní Evropa krok za krokem vytvái'ela spolecný velký trh
a bohatla, socialistické zeme uvázly v politice hospodárské
autarkie a stagnace. Až potud David Pinder shrnuje známé
veci. Zajímavejší jsou jeho pozorování o vývoji obou cástí
Evropy po roce 1989. Autor predevším prehledne upozornuje na to, že trend rozširování Evropských spolecenství - motivovaný úsilím o omezení napetí a konfliktu - nutne vedl k
sociální polarizaci uvnitr spolecenství. Rozdíly uvnitr sjednocující se Evropy se zvetšily. K tomu je zapotrebí pi'ipocítat
destabilizující prvky, které v západní Evrope pusobily zhruba od zacátlm 70. let: dve naftové krize, které vyvolaly rychlou inflaci, a zejména promeny evropských ekonomik v dusledku globalizace. Ta vedla k postupným zmenám struktury prumyslu, k omezování tradicnich prtlmyslových odvetví
(textilního, automobilového, výroby lodí) a technologický
pokrok soucasne se všemi stukturálními zmenami vyvolal
soustavný rust nezamestnanosti, zejména dlouhodobé. Presun práce do služeb nestací kompenzovat zánik tradicních
pracovních míst. Obecne receno, v západní Evrope v dohledné dobe nelze pocítat s vetším hospodái'ským rozvojem.
A jaký bude podle Pindera vývoj ve východní Evrope?
Možnost transformovat se podle modelu západní Evropy
nepochybne existuje, i politické predpoklady k tomu existují, k transformaci však chybí vnitrní kapitálové zdroje a
západní Evropa jich práve nyní také nemá dost. Transformace východoevropských ekonomik bude trvat podstatne
déle, než se predpokládalo.
JIRí MUSIL
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Evropská identita a rozšírení Evropské unie
Ingmar Karlsson
Evropskou identitu nelze d(jinovat tak, že vyjdeme ze zvláštního dedictví a historie. Tím spiš ji nelze použit jako základ evropské domácí a zahranicní politiky, protože ekonomická a politická integrace evropských zemí ješte nepokrocila natolik,
aby se dalo hovorit o spolecných zájmech. Naopak, proces utvárení spolecné evropské identity je zpomalen pádem komunismu, zánikem jednotícího spolecného ohrožení a rozširováním Evropské unie.

Moudrá
slova Edmunda
že "politické
dá ní nemuže
vzniknout Burkeho,
na rýsovacím
prkne,

uspoi'áale
musí
se rodit postupne", muže platit rovnež pro evropskou integraci. Politici a byrokrati se musí soustredit na okamžite
duležité a jasné problémy a na opatrení, jejichž dusledky
mohou posoudit sami obcané. Každé nové posílení evropské instituce je proto nutné konkrétne vysvetlit, aby bylo
akceptováno.
V procesu, který vedl ke vzniku evropských národních
státu, bude Evropská unie také elitním projektem dohledné
budoucnosti a evropské identity. Technol,rati a byrokrati v
Bruselu jsou nepochybne novou evropskou elitou, ztelesnují však evropskou kulturu nebo jsou pouze jen další mezinárodní "státní službou", která se postupem casu stále více odcizuje lidem, jimž mela sloužit? Nehrozí tu nebezpecí,
že loajalita k instituci preváží nad "evropským vedomím",
což se muže rozšírit v celé evropské elite? Stereotypne ne-

gativní postoje obcanu vuci eurokratum problém ješte
zhoršují, protože tito lidé nejsou považováni za první skutecné Evropany, ale pouze za nadmerne placené byrokraty
zasahující do záležitostí, které se jich netýkají.

Cit pro spolecný osud
Národní státy jsou ideologickou konstrukcí a každá národní identita je v konecném dusledku politickým stanoviskem. Nutnou podmínkou silné národní identity je to, že
obcané mají smysl pro loajalitu vuci svému státu na základe jeho schopnosti prerozdelování spolecenských
zdroju, poskytování vzdelání, infrastruktury, právního
systému atd.

Soucástí procesu, v jehož prllbehu se formovaly evropské
národy, bylo též utvái'ení národních symbolÍ1, mýtu a prepisování dejin. První prišel na radu stát, pak následoval vznik
národní komunity v teritoriálním rámci, a to postupnou integrací a kulturní standardizací. Architekti národu vzniklých v 19. století využili k navázání kontaktu mezi centrem
a periferiemi a k vytvorení prirozených hranic založených
na geografii, jazyku, etnickém principu ci náboženství, vznikající masová média. Ke vzniku sounáležitosti vÍ1ci národní
komunite prispel predevším rozvoj národních vzdelávacích
systému a také masová média a masová komunikace.
To mel zi'ejme na mysli Brusel, když v roce 1984 rozhodl,
že Evropské spolecenství zlepší styk s obcany a tím, jak se
ríká, vytvorí evropskou identitu - centrálne a shora. Na
summitu ve Fontainebleau shledala Evropská rada "absolutn.e nezbytným, aby Spolecenství naplnilo ocekávání lidu
Evropy a prijalo opati'ení k posílení a podpoi'e identity a
image Spolecenství vuci obcanllm i zbytlm sveta". K tomu
byl zrízen výbor Adonnino a zacal pracovat na kampani nazvané "Evropa lidí". Ta vycházela z výše uvedené citace z
preambule k Rímské smlouve o "ješte tesnejší jednote mezi
lidem Evropy" a z Tindemansovy zprávy z roku 1975; ta doporucila, aby se Evropa stala .blízkou svým obcanum a zduraznila, že Evropská unie se muže stát skutecností jedine
tehdy, když bude mít tato idea masovou podporu.
Jedním z výsledku práce uvedeného výboru bylo rozhodnutí o tom, že ES má mít svou vlastní vlajku. Když byla tato
vlajka poprvé vztycena 29. kvetna 1986 v Belaymontu, hrála
se tu poprvé také hymna ES - Óda na radost ze ctvrté vety
Beethovenovy 9. symfonie. Tím - vytvoi'ením vlajky a evropské národní hymny - splnila Unie atributy národního
státu. Byl rovnež vyhlášen Evropský den. Jeho termín padl
na 9. kvetna, datum projevu Roberta Schumana v roce 1950,
z nehož vzešlo první spolecenství, a to Evropské spolecenství uhlí a oceli (Montánní unie). Výbor Adonnino jak se zdá
predpokládal, že evropská identita bude vytvorena iniciativou politiku a byrokratu.
V roce 1988 rozhodla Evropská rada o tom, že evropské dimenze mají být zavedeny do nekterých školních pi'edmetu jako do literatury, historie, obcanské výchovy, zemepisu, jazyku
a hudební výchovy. Budoucí integrace je ospravedlnována odvoláváním se na spolecné dejiny a kulturni dedictví. Existuje
již evropský ridicský prukaz stejne jako cestoVlú pas EU, i
když v tomto pi'ipade trvalo deset let, než se dosáhlo shody
ohledne jeho barvy a podoby. Maastrichtská smlouva zavedla
novou koncepci "obcana" unie, i když jeho práva a povinnosti
ješte nebyly definovány. Spolecné evropské smernice se vytvárejí pomocí standardizovaného souboru symbolu a mýtu.
Tak se EU pokouší vytvorit evropskou identitu shora.
Solidního základu své legitímity však EU dosáhne, teprve
až Evropané budou vnímat evropskou politickou identitu.
To neznamená, že se už nebudou cítit Švédy, Finy, Francouzi, Portugalci, Cechy, Poláky ci Madary, k temto svým identitám však získají navíc cit pro spolecný evropský osud. I po
ctyrech desetiletích evropského integracního procesu je
však tento vývoj stále jen ve svých pocátcích.
Hlavním úkolem "tvÍ1rcu Evropy" proto nemuže být to, že
poskytnou Evropanum spolecnou identitu vycházející z an-
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tiky nebo stredoveku, ale že vypestují politickou sebeduveru
a schopnost jednání odpovídajícího roli Evropy ve 21. století. Toho se nikdy nedosáhne tím, že se EU stane zónou volného obchodu ve shode s idejemi Margaret Thatcherové,
ani tím, že vzniknou jakési Spojené státy evropské amerického stylu a proti vuli lidu. Základnu demokratické Evropy
akceptované jejími obcany vytvorí pouze dlouhodobý a trpelivý spolecný rust.

Evropy, kde se politická unie, menová unie, spolecná bezpecnostní i obranná politika nebudou vztahovat na stejné
geografické oblasti. Unie až triceti clenu s ruzným stupnem ekonomického vývoje bude moci fungovat v dohledné dobe jedine tehdy, bude-li organizována po více kolejích a na rozdílných úrovních.

Pestrost je žádoucí
Evropan jako vlasteRec
Evropská identita nemá žádný historický rámec. V soucasné
dobe neexistují evropské odbory ani jiná zájmová skupina.
A nadto tu nejsou žádné strany prekracující hranice a žádné
evropské verejné mínení.
ezbytnou podmínkou solidní evropské identity je proto
vznik evropských politických stran anebo alespon stranických sítí, a politická debata o problémech presahujících
hranice státu. Až se na evropské úrovni sejdou zástupci zamestnavatelských organizací a odboru a zacnou se zabývat
spolecnými zájmy svých clenu, budou tak ucineny první
kroky, nebot politika presáhne národní úroven.
Optimálním stavem dosažitelným na konci takového procesu bude evropský "ústavni stát" a obcanství EU pocitované jako pHrozený stav a nikoli umelý výtvor. Úspešná evropská politika v této a dalších oblastech muže napomoci
vývoji "ústavního evropského patriotismu" stejne tak, jako
se "loajalita vuci ústave" (Verfassungpatriotismus) stala realitou ve Spolkové republice Nemecko. Absolutne nezbytnou podmínkou rozvoje spolecné politické kultury a ústavního patriotismu v EU je to, aby obcané byli informováni a
spolupodíleli se na nadnárodním procesu rozhodování. Dríve, než se vubec zacne hovorit o evropském obcanství, musí
vzniknout evropské verejné mínení.
Patrne nejvetší prekážkou, stojící v ceste vytvorení evropské politické identity a tím i evropského demokratického
projektu, je rozmanitost jazyku. Demokracie neexistuje,
jestliže vetšina obcanu si navzájem nerozumí. Dnes ani
prední evropští politici nemohou jeden druhého poznat a
seznámit se bez tlumocníka, jen málokterí se dorozumejí s
vetšinou evropských volicu v jejich vlastním jazyku. Neexistují žádné evropské noviny, s výjiII!kou elitárských jako
The European. Není tu žádný evropský televizní kanál, který by mel širší sledovanost, až na Eurosport, na kterém ale
vetšina diváku zase sleduje utkání národních celku. Zkrátka, není tu žádná vei'ejná evropská diskuse, žádná evropská
politická debata, protože politické procesy mají stále návaznost na národní jazyky.
Otázka jazyka je v podstate otázkou demokracie. Na jazykový servis jde více než 40 procent výdaju administrativního rozpoctu EU. Jedenáct jazyku soucasných clenských zemí EU predstavuje 132 možných kombinací v prekladatelských kabinách. Pripojením dalších deseti jazyku zemí
strední a východní Evropy stoupne uvedený pocet na 420.
Proto bude nutná jistá forma funkcní diferenciace - nekteré
jazyky se stanou "rovnejší" než jiné, i když to bude mít negativní vliv na verejné mínení v menších clenských státech.
Cesta ke skutecnému evropskému obcanství bude vzhledem k rozšii'ování EU na východ spíše pomalejší. Už se
ukázalo, že je obtížné preklenout kulturní a jazykové rozdíly mezi katolíky a protestanty, mezi národy latinského a
germánského puvodu, Anglosasy a Skandinávci v Evrope.
Úkol integrování baltických, slovanských a ortodoxních Evropanu bude ješte težší.
Jak se clenská základna rozšírí a stane se heterogennejší,
vzroste potreba rozlišování mezi ruznými clenskými státy a
vytvoi'ení Evropy, jež se bude pohybovat ruznou rychlostí,

Všude v Evrope se však oživují historické regiony i regiony nové. Aktivní podporou procesu regionalizace mohou
Brusel a hlavní mesta ukázat, že E pi'enáší své instituce
blíže k obcanum a tudiž vytvárí vetší prostor ke kulturní a
jazykové diferenciaci, než to mohou dokázat národní státy.
Prispením k nové vízi - Evrope rozmanitosti a regionálních vlád na bázi subsidiarity - se muže stát idea Evropy
srozumitelnejší a pritažlivejší.
Tímto zpusobem muže regionální identita posílit vytvárející se identitu evropskou. Když se nyní regiony stále více obracejí na EU pokud jde o získání zdroju pro regionální rozvoj i prilákání investic, bude se jako na prátele
regionu pohlížet spíše na Brusel a EU nežli na národní
metropole.
Národy nejsou vecné, jsou tim, co Benedict Anderson
nazval "komunitami v predstave". Idea evropské komunity
nemuže vycházet z koncepce Blut und Boden (krev a puda), ani z ideje evropského národa (Volk) ci evropského
"kulturního národa". Skutecností se stane, jedine až obcané budou mít pocit, že oni osobne mají z integrace co získat, takže v referendu o EU budou hlasovat "ano", abychom použili klasické definice národa podle Ernsta Renanse. Evropská "supra-nacionalita" bude prijata až v
dobe, kdy tu nebude žádná hierarchie identit národních,
regionálních a supra-regionálních, ale kdy každý jednotlivec je bude považovat za soucást bežného života. Politika
uchování ruznosti se tak stane nezbytnou podmínkou vytvorení evropské identity, jež nebude jen náhražkou za národní identitu.
Vazba mezi státem a národem se tak uvolní. Kulturní
identita bude mít i nadále národní koreny, pronikne však
také hloubeji do mnoha odlišných regionálních identit.
Vztahy mezi Evropou a národními identitami mohou získat podobu zahranicní a bezpecnostní politiky v širokém
smyslu politické soucásti neceho, bez nutnosti cítit se cástí
evropského národa (Volk) ci evropského "kulturního národa".
árod zustane zachován v puvodní podobe, jak si predstavoval nemecký osvícenský filosof Johann Gottfried Herder: národ se nemusí nezbytne projevovat formou státu.
Zustávaje na bezpecné a pevné pude kultury, muže každý
clovek svým vlastním charakterem a kulturními ciny prispet k evropské komunite.
Kulturní národy tak budou oddeleny od specifického teritoria. Lidé budou mít pocit, že patrí do zvláštní oblasti a do
její kulturní i politické historie. Tato oblast však nemusí být
spojována s národním státem v jeho definovaných hranicích. Evropská politická identita múže tímto zpusobem
vzniknout a zároven ponechat nedotcenou kulturní národní nebo regionální identitu. Evropská ruznost za techto
podmínek nejen prežije, ale bude se dále rozvíjet. Dokud
nenastane tento vývoj, nebude nikdy vyrovnán demokratický deficit a nikdy se neuskutecní projekt Evropské unie.
INGMAR
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Európa a národy. Európský národ alebo Európa národov?, kterou ve ]
slovenštine letos v Bratislave vydal Slovenský inštitút ,~
medzinárodných študií. I:i.,
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Ženy na úteku
Magdaléna Frouzová
Uprchlice mají menší nadeji na azyl než uprchlíci
Aékoli je na svété vétsina uprchlíku ženského pohlaví, tvorí ženy jen jednu tretinu vsech žadatelu o azyl v západní Evrope.
A z nich, jak dokazují statistiky, kladného vyrízení své žádosti se nakonec doéká jen málokterá. Ženy jsou pritom na celém
svété mnohem éastéji zneužívány a pronásledovány než muži.

Jeden
z duvodu,
mužum
udelován neodpovídají
azyl casteji než
ženám,
je ten, žeproc
ženyjesvým
postavením
definici uprchlíka stanovené v Charte OSN z roku 1951. Podle
ní má právo na azyl v cizí zemi clovek, který byl nucen
uprchnout ze své vlasti z duvodu "rádne oduvodnené obavy
pred pronásledováním kvuli své rase, náboženství, národnosti, politickému názoru nebo clenství v urcité sociální
skupine". Ženy, které jsou nezrídka nuceny k úteku kvuli
pohlavnímu zneužívání ci jiným formám sexuálního násilí,
tedy v této definici nejsou zahrnuty. Ackoli nad jejich príbehy tuhne krev v žilách, nemají príliš nadeje na pomoc.

Slušne vychovaná žena
nevychází sama
Pro ženy je útek mnohem složitejší a bolestnejší záležitostí
než pro muže. Muž, kterému hrozí vezení za jeho politickou aktivitu, si muže pujcit peníze od príbuzných a porídit
za ne letenku a falešný pas. Ve vetšine rozvojových zemí je
rodina nejduležitejší sociální institucí a mezi jednotlivými
cleny existuje obrovská solidarita. Rodina se proto nezdráhá složit své úspory na pomoc jednomu z nich a umožnit
mu tak cestu do bezpecí. Žena je však v úplne jiném postavení. Její aktivita nebývá považována za tak duležitou a její ohrožení za tak akutní, takže se rodina v jejím prípade
muže zdráhat obetovat všechny své úspory. Muž muže v
prípade nouze prchnout i pešky, vandrovat v noci nebo si
cestou privydelávat na živobytí. Pro ženu se takový útek
muže rovnat sebevražde. Ve vetšine kultur jsou dívky drženy doma, nejsou posílány do žádných vzdelávacích institucí a jsou vychovávány tak, aby se jednou staly dobrými matkami a manželkami. Takto vychované dívky se casto neodváží jít samy ani do vedlejší vesnice a vubec nejsou
schopny si predstavit, že by mohly samy cestovat. Chybí
jim jakékoli znalosti ci dovednosti nutné k prežití, a protože se jim nedostalo ani žádného odborného vzdelání, neumejí nic, cím by si mohly samy vydelávat na živobytí. V
prípade, že se prece jen úteku odváží, jsou v nouzi témer
vždy nuceny živit se prostitucí.
Jinou prekážku pi'edstavuje fakt, že verejná sféra života
je v rozvojových zemích vyhrazena mužum, kterí jsou zamestnaní ve vetšine duležitých funkcí na úradech a ve
správních institucích. Pro prchající ženu je velmi težké obrátit se na nekterou z techto institucí o pomoc, aniž by se
tím vystavila nebezpecí sexuálního obtežování ci zneužití.
V zemích, kde jsou dívky vychovávány tradicne oddelene,
se pohlíží na osamele cestující ženu automaticky jako na
prostitutku. Slušne vychovaná žena prece nikdy nevychází
na ulici sama.

Západní Evropa uzavírá své hranice
Extrémní zvýšení poctu žadatelu o azyl behem posledních
deseti let vyvolal v západní Evrope strach z prílivu cizin-

cu. Výsledkem bylo urychlené uzavrení hranic, zpi'ísnení
podmínek ph udelování azylu a snížení kvóty oficiálne
uznaných uprchlíku. Podle údaju Úradu vysokého komisare OSN pro uprchlíky (UNHCR) Francie udelila v roce
1996 statut uprchlíka devatenácti procentum ze všech žadatelu, Nemecko šestnácti a Velká Británie pouze šesti. Rada opatrení jako by mela za úkol ztížit životní podmínky
žadatelu natolik, aby naprosto ztratili zájem o západní Evropu. Velká Británie napríklad asi padesát procent uchazecu o azyl umístí do vazby, aniž by uvedla konkrétní duvod.
Nikde neexistuje seznam podmínek, za kterých by uchazeci o azyl meli být dáváni do vazby, a tato rozhodnutí ciní
imigracní úredníci zcela svévolne ... Dalšími opatreními
pro snížení poctu uprchlíku je tzv. Seznam bezpecných zemí puvodu a Seznam bezpecných tretích zemí. První obsahuje soupis sestavený Evropskou unií, ve kterém jsou uvedeny zeme, v nichž "se lze domnívat, že by obcan mohl být
v bezpecí". V praxi to znamená, že pokud prichází uchazec
o azyl ze zeme, jejíž jméno soupis zahrnuje, nemá prakticky žádnou nadeji na udelení azylu, i kdyby v ní strávil polovinu života ve vezení. Jde nekdy o zeme, ve kterých je u
moci režim nerespektující lidská práva a trestající opozicníky krutým vezením nebo popravou, ale nezurí tam zrovna válecný konflikt a lidem nepadají denne na hlavy bomby. Uprchlík z takové zeme je pak oznacen jako nekdo,
kdo se navzdory možnosti žít ve vlastní zemi snaží kvuli
ekonomickým výhodám dostat do západní Evropy, a azyl
je mu odmítnut.
Seznam bezpecných tretích zemí je soupis víceméne demokratických státu, ve kterých nejsou známy prípady násilného porušování lidských práv. Tady jsou uvedeny prevážne státy strední a východní Evropy, pres než mnoho
utecencu cestuje dále do Evropské unie. Uprchlík, který se
do techto zemí dostane, je povinen již v nich požádat o
azyl a nesmí cestovat dál do západních státu. Vlády státu
EU se tak snaží omezit pocet imigrantu, usilujících dostat
se na Západ kvuli ekonomickým výhodám. Vycházejí z toho, že pokud se nekdo opravdu bojí o život, spokojí se s
bezpecím v zemi chudší a nebude se snažit dostat za každou cenu do zeme bohatší. Pokud se ph azylovém rízení
prokáže, že žadatel nepriletel rovnou do zeme EU, nýbrž
cestoval napríklad pres Ceskou republiku, je Ceské republice vrácen zpátky. Nemecko podepsalo s Polskem a Ceskou republikou dvoustranné smlouvy o navracení uprchlíku, za což obdrželo Polsko 120 milionu marek a Ceská republika 60 milionu.

Strach o život ani znásilnení nestací
Pri tak nízkém procentu kladne rozhodnutých žádostí o
azyl je jasné, že nadeji mají jen ti, kdo mohou svou ilegální politickou aktivitu spojenou s pronásledováním a ohrožením života doložit. Což ženy, ackoli bývají díky aktivitám svých mužu stejne ohroženy, zpravidla nemohou.
V mnoha kulturách muži o svých aktivitách se ženami ne-
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mluví, a ty pak nemohou uvést nejaké konkrétní informace o cinnosti svých mužu, ani se nevyznají v politice a válecných konfliktech své zeme. Tím ztrácejí jakoukoli šanci
být považovány za politicky aktivní a tudíž vážne ohrožené osoby. Ženy jsou v mnoha zemích jako ochránkyne domácího krbu z verejných aktivit vylouceny, muži jim nesdelují své názory na politickou situaci v zemi ci duležité
informace týkající se odbojových hnutí, takže jediné, co
pak mohou ženy pri azylo ém Í'Ízení udat jako duvod svého úteku, je strach o život. Pri tak vysokém poctu žadatelu
o azyl a tak nízké kvóte kladne vyrízených žádosti je jasné,
že "pouze" strach k udelení azylu nestací, a povolení k pobytu obdrží jen ti nejaktivnejší. Stává se, že se muži aktivnímu v odboji podarí uprchnout a dokonce získat v Evrope
statut uprchlíka, zatímco jeho žena je ve vlasti bezduvodne zatýkána, vyslýchána a pronásledována, a když se jí konecne podai'i dostat se za svým mužem, je vrácena zpátky
pro nedostatek pádných duvodu k úteku.
Dalším z duvodu k úteku muže být pro ženy tzv. ženská
obrízka, provádená približne ve 28 zemích severovýchodní Afriky a Blízkého východu. Tento zvyk pochází ješte
z dob pi'ed príchodem islámu a patrí k nejbolestivejším zásahum do organismu. Dívkám, které musí být podle tradice mladší deseti let, je barbarským zpusobem vyÍ'Íznut klitoris. Tento zákrok je o to hruznejší, že je prováden bez
uspání a casto nástrojem, který je po ruce, jako strepy,
nužky, ostré kameny ci v nejlepším prípade nuž. Provedení obrízky muže trvat až pul hodiny, pricemž dívka strídave upadá bolesti do bezvedomí a opakovaným týráním se
znovu probouzí. Existuje nekolik druhu obrízky. Pri té nejjednodušší je dívkám odríznuta jen predkožka klitorisu,

zatimco ph té nejtežší a nejbolestivejší, tzv. faraonské obÍ'Ízce, jsou jim odstraneny veškeré cásti klitorisu a stydké
pysky poté sešity k sobe. V den svatby pak musí být poševní otvor zpravidla znovu rozríznut. Pro dívku, která prodelala obrízku, predstavuje pak každý pohlavní styk bolest a
muž má tak zajištenu její vernost. V tradicních spolecnostech lidé verí, že neobrezaná dívka nejenže není pravou
ženou, ale je také necistá, neplodná a hríšná, protože nedokáže vládnout své sexualite. Pi'estože jde o tak krutý
zvyk, je na svete denne obi'ezáno více než šest tisíc dívek.
Mnoho soudcu v západní Evrope sice uznává obrízku jako
pádný duvod k udelení azylu, ale oficiálne to ješte nikde
uzákoneno není.
Velké procento žen se odhodlá k úteku poté, co byly ve
své vlasti pohlavne zneužL\'ány ci dokonce systematicky
znásilnovány. V zajateckých ci uteceneckých táborech v
Africe jsou tyto praktiky bežné a ženy musejí casto volit
mezi podvolením se nebo smrti. V Bosne bylo znásilnování používáno dokonce jako válecná zbran pri etnických
cistkách. Srbšti vojáci znásilnovali muslimské ženy, protože vedeli, že potrat je podle jejich náboženství neprípustný a nove narozené deti tak budou "patrit druhé strane".
Podle výpovedí jedné utecenkyne ze Súdánu, kde je v
soucasné dobe u moci islámská fundamentalistická strana, která nuti ženy zahalovat se na verejnosti od hlavy až
k pate, je znásilnování žen bežnou praktikou ph odvedení
na policii. avzdory podobným zkušenostem, které musely tyto ženy prodelat, nemají pÍ'Íliš velkou nadeji, aby jejich pohnutky byly uznány jako dostatecný duvod pri udelováni azylu. Na celém svete je totiž znásilnení ženy vnímáno jinak než mucení mužu ve vezení. Zatimco na
veznení a mucení mužu se pohlíží jak na politickou záležitost žádající si úcinné rešení, znásilnováni žen je chápáno jako záležitost soukromá a tudíž neovlivnitelná a nemenná. Muž mucený ve vezení je oslavován jako hrdina,
ale žena znásilnená ph zatcení je spolecnosti odsouzena
jako hríšnice, která si za své neštesti muže sama. Nadto
pro ženy mnoha kultur je znásilnení neprekonatelnou
hanbou, o které se ze strachu pred zavržením neodváží
mluvit.

První krok
Ochránci lidských práv na celém svete žádají, aby definice uprchlíka byla doplnena o "strach z pronásledování
kvuli pohlaví", címž by se postavení žen pri azylovém
procesu nesmírne zlepšilo. Odpurci tohoto argumentu
poukazují na to, že by pak mohly automaticky požádat o
azyl ženy celého sveta. Jak tato rozepre skoncí, ješte není
jasné.
Svetová organizace pro uprchlíky, výše zmínený úrad
U HCR, navrhuje školení úredníku, kteÍ'Í phjdou s
uprchlíky na letišti do styku jako první a behem úvodního
rozhovoru urcují, zda je okamžite odmítnou ci zaradí do
bežného azylového Í'Ízení. (Okamžite odmítnuti bývají príslušnici státu ze Seznamu bezpecných zemí puvodu.) Tito
úredníci jsou v prevážné vetšine muži a podle návrhu
U HCR by meli být v prípade utecencu ženského pohlaví
nahrazeni ženami. Ty by pak mely být speciálne školeny,
aby znaly kulturní zázemí uprchlic a dokázaly s nimi hovorit tak, aby se utecenkyne nebály o svých duvodech k
úteku otevrene mluvit.
___

M_AGDALÉNA

Studentka

FROUZOVÁ

(1977)

6. semestru politologie a sinologie
na univerzite v Hamburku.

NOVA

PRITOMNOST

12/98.

Volba "komunismus, nebo kapitalismus" je smešná
Hazel Hendersonová nabídla v Praze provokativní myšlenky

Hazel Hendersonová je známá jako nezávislájuturolo:lka,
autorka fady novinových sloupku a knih, mimo jiné
Building a Win-Win World. Je rovné:l
clenkou vedení Worldwatch !nstitute.
Do Prahy pfijela na konj'erenGi Fórum
2000 o globalizaci. Ve svém vystoupení
se casto zminovaLa o ekonomických a
etických problémech prostoru ovLádaného pocítaci. Na otázku, proc ji právé
tohle téma tak zajímá, odpovédéLa:

Existuje menící se propojení mezi
informací a penezi.. Nyní dochází k
prímému obchodování a smene založené na informacích. To znamená, že
poprvé za tisíc let mužeme pominout
peníze a uskutecnovat technicky vyspelé barterové operace po celém svete. Což skutecne velmi znepokojuje
banky, které se snaží opetovne vynalézt stav nouze na internetu.
Proc nouze?
Celá ekonomická teorie je postavena na ideji nouze. Lidé jsou si nyní
schopní vymenovat mezi sebou zboží
a služby bez úcasti penez, pouze prostrednictvím pocítace. A když dnes
mají takovou schopnost prímého obchodování s komoditami mezi sebou
navzájem zeme, mnohé z nich mohou
provádet troj, ctyr, peti ci šestismerné
obchody, pi'icemž pocítac je revizorem, který sleduje, kdo slíbil dodat jaké zboží výmenou za jiné a v kterém
case, aniž je k tomu všem treba referencní meny.
Verím, že tu existuje propojení mezi
krizi v globální ekonomice, která je v
podstate krizí nedostatecné monetárni
politiky v mnoha smerech. Jednou z
pÍ'Ícin, jež vedly ke krizi v mezinárodním tržním systému, je obchodování

pomocí výpocetní techniky. Pracovníci centrálních bank na to vubec nejsou pripraveni.. Lidé z centrálních financních institucí, jejichž úkolem je
spravovat domácí menu pro domácí
ekonomiku, sedí u téhož hracího stolku se všemi temi obchodníky s menou, kteÍ'Í pracují s marží sto ku jedné, takže to bankérum snadno natrou.
Tato krize nebude zažehnána, dokud se šéfové ústi'edních bank nespojí
k vytvorení vlastního devizového trhu
na pocítacových obrazovkách, který
bude možné provozovat jako verejne
užitecnou spolecnost. Napsala jsem o
tom pojednání, v nemž naznacuji, že
by mohli mít nejmodernejší pocítacový systém, který by propojil všechny
velké duležité centrální banky. Jakmi·
le se pro to podarí získat ony nejvetší,
bude se chtít úcastnit kdekdo. Což
umožní rádné úcetnictví a revizi
všech obchodu. Rovnež pak bude
možné zdanit obchodování s menou a
sledovat praní penez.
Jako jedna z mála jste ve svém vystoupení na Fóru 2000 nabídla konkrétní myšlenky. Rada vašich návrhu však naráží na americký odpor
vuci mezinárodním organizacím.
V americké spolecnosti je patrný
trend k silnému izolacionismu a
odmítání autorit Jak chcete presvedcit Americany, aby podporovali
globální autoritu?
Nedávno jsem se zúcastnila jedné
rozhlasové talk show. Hostitel mne
uvedl jako "tu paní, jejíž knihu chválí
takoví lidé, kterými on opovrhuje".
Predstavil mne jako príznivkyni OSN
a vysvetlil, že OSN se podílí na genocide. Zacala jsem hovorit o mnohonárodních korporacích a telefony se 1'0-

zeznely. Všichni ríkali: "Ne, ne, my
nechceme blaho korporací." Pak jsem
pi'ešla na federální bankovní systém a
všechny telefonáty se obrátily k tomuto tématu. Ti volající jasne predvedli,
že vedí, jaký podfuk je centrální bankovnictví.
Což dohromady svedcí o tom, že
jsou v USA i odlišné zpusoby jednání
než jakých používají politici tradicního typu. Mnozí radikálové jsou farmári, kterí o farmu prišli kvuli príliš vysokým úverovým sazbám a nátlaku
bank.
Osmdesát procent Americanu vyjádrilo v pruzkumu verejného mínení
souhlas se zrízením mezinárodního
tribunálu pro kriminální ciny. Zdálo
se nám to hodne, proto jsme v následujícím pruzkumu uvedli, že tento tribunál muže jednoho dne predvolat
amerického prezidenta anebo šéfy
velkých korporací. Obrátili jsme se na
dotazované, zda to zmení jejich názor.
Podpora stoupla na 86 procent.
Jednou jste rekla, že média jsou jedinou institucí, která nepodléhá
kontrole.
Všechna média v USA se schovávají
za první dodatek Ústavy. Když se odvážíte navrhnout zmeny, vypadáte jako Neandrtálec. Ale všichni víme, že
žádná svoboda ci právo nejsou absolutní. V televizi prece také nelze nabízet prodej cigaret nebo heroinu.
Predstavitelé médií však v soucasné
dobe nechtejí prijmout jakoukoliv verejnou odpovednost, myslí si, že jsou
nedotknutelní kvuli roli, jakou hrají v
oblasti svobody slova. Což bude velmi
težké zlomit a mimochodem je to duvod, proc se domnívám, že Clinton
musí odstoupit. Média mu nedovolí
vládnout. Odnekud se vynorí nejaké
jiné modré šaty, vždyt je to tak nádherne dráždivé.
Meli bychom jít do televize a ríci
tam, že média jsou bez kontroly a náš
prezident nemuže vládnout. Kdyby
byl neco podnikl v Kosovu, bylo by to
ve stylu filmu Vrtéti psem. Tenhle film
se v USA šírí jako požár.
Raketové útoky v Súdánu a v Afghánistánu urcite vyhlížely jako situace z onoho filmu.
Ano, mne se takové zdály, a to jsem
pro Clintona dvakrát hlasovala. Udelal by nám laskavost, kdyby promluvil
o mediální situaci a o tom, jak nyní žijeme v "mediokracii". Byla by to služba verejnosti.
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Trochu jsme se odchýliJi od tématu
globalizace.
Celá hra se dnes nazývá "dosáhnout
globálního standardu". At už jde o
globální technické standardy jako Intel a Microsoft, standardy ekologické
nebo z oblasti Mezinárodní organizace práce. Lidé mohou ucinit jediné,
totiž vrátit se zpet ke svým vlastním
hodnotám a rozhodnout se, co podniknou se svými životy.

lava státu. Takže je vlastne dost
zvláštní, že jsem mohla prijet.
Jinak si myslím, že letos byla konference závažnejší. Lonská mela spíš
charakter pruzkumný, ceremoniální,
což je pro zacátek docela primerené.
Tentokrát konference výrazne zvetšila
dimenzi debaty o globalizaci. Tohle
byla jediná plnokrevná konference o
globalizaci, jaké jsem se kdy zúcastnila.

Na lonském Fóru 2000 se delegáti
shodli, že zasloupení žen nebylo dostatecné. Problém mel býl vyrešen
lelos. Zj'ejme nebyl.
Žasnu. evím, jak k lomu dochází.
ejprve jsem poslala organizátorum
životopisy a údaje o mnoha ženách.
Požádala jsem svého prítele, aby ucinil totéž, protože je prece pekné, když
informace prijde od muže a ne "jen"
od ženy. Potíž tkví v tom, že pretrvává
staré schéma - má-li se zúcastnit žena, musí to být soucasná nebo bývalá

Panel venovaný životnímu prostredí
mel pouze malou úcast, jen asi devel
ci desel z padesáti prítomných. Proc?
Všimla jsem si, že druhý den, když
odcestovala Hillary Clintonová, se delegáti zacali vytrácet. Obycejný mediální efekt. Zmizí-li kamery, není nutno se už dál ukazovat. Krome toho
vím, že lidé i na jiných konferencích
radeji vynechávají jednání o životním
prosti'edí, protože si myslí, že pujde o
litanie na téma záhuba lidstva. Další
duvod pak pi'edstavuje to, že predná-

šely dve ženy. "Prece nebudeme
poslouchat, co ríkají holky",
i'ekli si delegáti. V jistém smyslu
je to pravda. To není sexistická
2OOO
poznámka, zaznamenávám to
kolem sebe stejne jako rada mých pÍ'Ítelkyn. Muži jsou mnohem méne
ochotni poslouchat, co ríkají ženy, než
když se úlohy vymení. HÍ"iŠteje nespravedlive rozdelené.
Libilo se mi ale, jak Fórum koncilo
záležitostmi lidských práv, problematikou jednotlivce a skupiny, vztahem
práva a odpovednosti .. To vše by melo
být v rovnováze. V USA se porád bláznive debatuje na téma, zda každé právo je absolutní. Vyrostla jsem v Británii,
takže taková rozprava se mi zdá primitivní. Tohle deleni je smešné - bud komunismus nebo kapitalismus, bud pravidla nebo trh. Ovšemže pi'ece nemužete mit trh bez pravidel.
A
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DREW STROEIILEIN

Preložil Jaromír Novotný.

Proc u nás neoliberalismus selhal?
Otakar Turek
Nékteré kapitoLy" eúplné situacní zprávy - Ceskoslovensko 1988" v konfrontaci sesoucasným stavem jsme uvedli už v
minuLém císLeNové Prítomnosti. ctenári si nad vetšinou z nich mohli fíci, že se toho po deseti letech moc nezmenilo, opet je
to horké, alarmující ctení. Tenkrát ovšem zpráva mohla vyjít pouze v samizdatu a pretisklo ji parížské Svedectví. Lidé si ji
všelijak potají pujcovali, opisovali, rozmlouvali o ní za staženými roletami a zavrenými dvermi. DostaLa se do rukou jen úzkému okruhu. Dnes mohou kritické srovnávací analýzy voLne vycházet v casopisech. To je rozdíl. Ale znamená neco, muže
mít nejaký praktický dus Ledek?Veríme, že ano. Proto se také v násLedujících rádcích znovu vracíme k ekonomické kapitole
eúplné zprávy. Jakže to vypadalo "predtím" a jak to vyhlíží "poté"? (red.)

Hlavní
ekonomické
kapitoly
v roce v1988
znelo: našeposelství
ekonomika
je neefektivní,
zaostává
produktivite, kvalite, konkurenceschopnosti, má deformovanou
strukturu výroby a ozdravení ve všech techto smerech
muže prinést jen opuštení systému centrálního plánováni
a posun k systému tržní ekonomiky. Tento názor ve své
dobe sdíleli snad všichni - krome normalizacních vládcu,
kteH pi'ikládali neskonale vetší váhu rizikum, jež zmena
implikovala pro jejich mocenské postavení. A tak nedovolili víc, než kosmetické úpravy plánovacího systému. Také
tento kontrasl mezi obecným pochopením systémových
korenu ekonomické bídy a chováním stranovlády významne prispel ke spolecenské krizi, jež vyvrcholila v listopadu 1989.

Rozcarování
Žába na prameni zmizela, otevrela se príležitost pro radikální nápravu vecí. Dnes však s rozcarováním zjištujeme:
k požadované výmene systému došlo, zaostávání ekonomiky nezmizelo, spíš se zvetšilo. Znamená to, že ono poselství z roku 1988 bylo falešné? To urcite ne. Pri hledání
vysvetlení vyjdeme spíše z toho, že jsou tržní systémy lépe
a hure fungující, lépe ci hure makroekonomicky regulované, vhodne ci nevhodne doplnované (nebo programove
vubec nedoplnované) dalšími hospodárskými politikami.

Ve všech techto trech smerech je ceský prípad na tom horším pólu možností. Bídu naší ekonomiky hledejme tedy v
chybách systémotvorné politiky, neadekvátnosti fiskálni a
menové politiky, v (témer úplné) absenci doplnujících politik, jakými jsou napr. prumyslová, proexportní politika,
primerená ochrana domácího trhu, podpora investic (zejména zahranicních) apod.
Nemužeme dnes identifikovat formální ani neformální
cesty, jimiž do naši transformacní politiky infiltroval recept tzv. Washingtonského konsensu (IMF, Svetová banka, US Treasury), který s krajní strucností charakterizuje
soucasný spolupracovník výzkumné skupiny Svetové
banky, polský ekonom Grzegorz W. Kolodko: "Liberalizujte co možná nejvíce, privatizujte co nejrychleji a budte
tvrdí ve fiskální a menové politice." Konstatujme jen tu
skutecnost, že skupina ekonomu, kterí vzali tvorbu transformacní politiky do svých rukou, se práve s tímto receptem plne ztotožnila a s krajní dusledností a rychlostí jej
ekonomice naordinovala. Implicitne práve tyto kroky ztotožnili s konstituováním tržního systému v domnení, že
prosperita se dostaví jako samozrejmý dusledek. Prostredek, jak dále uvidíme, sám o sobe ješte nikoli postacující se povýšil na cíl.
V pozadí této ultraliberální vize byla víra v neproblémovosti spontánních procesu. Klasikové ekonomie položili do
základu paradigmatu své disciplíny axiom, že lidské chování je "od prírody" nadáno maximalizací vlastních individu-
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Jaký díl z toho, co jinde trvalo staletí, bylo vubec možné stihnout za osm let? A jak málo se mohlo povést, jestliže význam
institucí nebyl hned na zacátku pochopen!

Opoždená snaha o nápravu
Zajímave vypovídá polský prípad. Svou transformaci delí na
neúspešnou fázi do roku 1994, kdy se orientovali na onen
úzký "washingtonský" recept a potáceli se v analogických
potížích jako my dodnes, a fázi po roce 1994, kdy prešli k plnokrevnejšímu, bohatšímu konceptu a od kdy zaznamenávají úctyhodný rust, pokles nezamestnanosti a inflace.
U nás - pokud jde o politickou scénu - se kritický pohled
na transformaci objevil s notným zpoždením. Dlouho dominovala autorská sebechvála. Úspech byl dokonce s chlubivou okázalostí vykrikován do sveta (a duchovní otcové aplikace washingtonské koncepce v postkomunistickém svete
prizvukovali svými výroky i ratingy). Pritom kritériem, podle kterého se úspech meril, byla práve rychlost a radikálnost
toho "polovicního" konstituování tržní ekonomiky: "jsme
premianty, privatizovali jsme kup6novou rychlostí, liberalizovali co se dalo, menová restrikce je tvrdá, rozpocet vyrovnaný". Zretelné svedectví o zúženém pojetí transformace je
v již nekolik roku starém výroku, že naše transformace už
byla dokoncena. Fundované a poctivé hodnocení podle výsledku ekonomiky se nekonalo, reálné problémy byly falešne interpretovány (napr. hluboký pokles bežného úctu platební bilance se vykládal jako technologická príprava budoucího tygra ke skoku v produktivite, kritický stav
podnikové sféry byl bagatelizován zcela neprofesionálním
tvrzením, že je-li v porádku "makro", musí být v porádku i
"mikro", privatizace byla považována za ukoncenou i tam,
kde vedla ke zcela neefektivní vlastnické strukture apod.).

1~R8

álních užitku (utilities) a uplatní-li se toto chování v rámci
tržní ekonomiky, soucasne rozhojnuje i spolecenský blahobyt Nezpochybnuji nijak tuto stránku paradigmatu ekonomie, jestliže reknu, že také rabování je neseno stejným lidským chováním, ovšem v podmínkách, kdy (treba ve válce
nebo chaotickém bezvládI') zcela zmizí instituce, bariéry, za
než se nesmí, pravidla. Maximalizace individuálních užitku
vyústuje do rustu spolecenského blahobytu jen tehdy, je-li
chování subjektu usmerneno institucemi (a ty chápu široce
jako pravidla daná právem, morálkou, etikou, pestovaná ve
staletí trvajících procesech) do recište, z nehož se nemuže vylít tam, kde táž maximalizace se uplatní dejme tomu tunelováním podniku a bank, neplacením dluhu, danovými úniky,
unfair hrou mezi obchodními partnery. Záleží práve na institucích tržní ekonomiky, vyústí-li spontánní, prirozené chování subjektu ve prospech ci na úkor obecné prosperity.

Jen polovicní pochopení
A práve na instituce se v naší transformaci hodne zapomnelo. Maximalizace individuálních užitku na úkor
obecné prosperity (vyhledávání renty, tedy penežního prospechu bez ekvivalentu) dosahuje u nás neúnosného rozsahu, nebezpecného zejména proto, že je výnosnejší a
snazší než maximalizace na bázi poctivého podnikání; které je navíc zatíženo vetší dávkou rizika, nejistot a prekážek.
K "polovicnímu" pochopení toho, co je tržní ekonomika
(liberalizace + privatizace, už ale ne instituce), prispela i inspirace neoklasickou ekonomií. Ta excelentne - verbálne,
matematicky i graficky - argumentuje, jak maximalizacní
chování subjektu vede k optimální alokaci zdroju, kdy nejenže nabídka a poptávka po jednotlivých komoditách tíhne
k rovnováze, ale kdy v souhrnu dochází k maximalizaci sumy individuálních užitku. Protože ovšem neoklasická ekonomie vznikla teprve jako teoretický obraz existující tržní
ekonomiky, brala existující instituce implicitne jako prirozené a explicitne je nedefinuje. Krome jediné instituce, s níž
se v argumentacním aparátu neoklasiky musí explicitne
operovat: svobodné tvorby cen na konkurencním trhu.
Po vystrízlivení z marxismu nastalo u nás okouzlení ekonomické obce neoklasickou ekonomií jako jedinou pravou
vedou. U katedrových ekonomu to je jen jistá pedagogická
jednostrannost U tvurcu transformacní politiky (kterí se meli inspirovat také - ne-li, s ohledem na atypicnost naší situace, hlavne - jejími zamlcenými predpoklady, bez nichž neoklasika je jen polovicní pravdou, tedy institucemi) to vede ke
zlým dusledkum pro ekonomiku. Hovorim-li o atypicnosti
naší situace, mám na mysli to, že utvárení a kultivace tržních institucí z podstaty veci nemohou být tak rychlé, jak
rychle bylo možné provést liberalizacní a privatizacní kroky.

I

Odsouzeni k televizi
Irena Reifová
Statisticky vypocitaná ceská domácnost vLastní dva teLevizní pflstroje. Ve srovnání s vyspelými západními kraji je
tak index naSl životní úrovné nižší a pfiznávám -je to moje
vina. Ješté nedávno jsem totiž nevLastnila teLevizní pflstroj
ani jeden. Ne snad, že by mi scházeLa potfeba, pfání, nutkání ci motivace být prumérnou ceskou domácnosti. ByLo to
néco jiného, co mi scházeLo... Bez magického oka jsem se
zkrátka museLa néjak obejit.
Zpocátku to nebyLo nijak nesnadné. Pfed pfáteLi nasazuji
výraz mžourajlcího knihomoLa: Ne, teLevize mi nechybí,
mám právé rozectené HLedání ztraceného casu. A pfáteLé
horlivé pfitakávají. Rozvzpomínají se sice, že snad teLevizi
doma nekde mají, aLezrovna ji nekam zaLožili, zfejmé bude
v krabici na pudé nebo že by to byLa ta bedna, co pfes ni v
pfedsíni kLopýtají každý vecer cestou do divadla?
Vecery vsak míjejí a jaksi se dLouŽí. Jakoby tu néco chybéLo. Copak je asi dneska nového v pásmu Gazy a na tokijské
burze? A jestLipak se v Liberecké ZOO nevyLlhLa néjaká nová
pstrosí mLádátka? Fascinace televizní obrazovkou je prý náhražkou za mýtické hledéní do plamenu ohné. (Latinskéjascinare je od toho dokonce pflmo odvozeno, píse odborník na
virtuáLní realitu MichaeL Heim.) Kdyi tojungovalo jedním
smérem, proc by to nemohLo jít i naopak? Jestliže mohla televize nahradit kfepcícl pLamínky, proc to dnes neobrátit. PLynového sporáku nemajíc, zapaluji alespon netekoucí svícku,
upfené zírám do jejího svétLa a pokouSím se napojit na odvéké duchovní prameny Lidstva. Nehnuté medituji a okamžité
mé napadá, co asi tak dávají v televizi. Je mi, jako bych byLa
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V souvislosti se zhoršujícím se vývojem hospodárství,
pod vlivem narustající kritiky ekonomu, publicistu i lidí z
pódniku a také pod tlakem koalicních partneru dozrála na
jare 1997 doba pro dva "balícky". Ty ovšem nelze prirovnat k polskému preorientování se od "washingtonského"
na rozvinutejší koncept transformacní politiky. Spíše odpovídaly tehdejšímu prezidentovu odnocení: "transformace dobre zacala, ale ted chybí energie dotáhnout ji do
konce". Ani Tošovského vláda neprinesla zásadní zmenu
transformacní politiky, i když svoje preklenovací poslání
splnila a udržela ekonomiku v její sice v mnoha smerech
velmi krehké (tak ji ovšem zdedila), ale pi'ece jen stabilite.
Nadeji - nic více než tu, a je predcasné soudit její míru na posun nejen ke kritickému poznání chyb sahajících casove až do zacátku transformace, ale i jejich hospodárskopolitickému prekonání muže nekdo spojovat s nástupem
sociálnedemokratické vlády. áznaky napodobování polského prístupu zde jsou. Ale zas ne víc než náznaky a CR
pritom zašla po ceste "washingtonského konsensu" o pet
let dále a verejnost jen povrchne pochopila, jak nás to zavedlo. Úspech, který by navodil sympatie verejnosti, se nemuže dostavit v dohledné dobe. A i kdyby se zacal rýsovat,
bude jej provázet mentorování de facto neúspešných
transformacních šampionu, kterí budou dál hlídat, jestli
procento privatizace narustá, zda nejaká instituce neomezí
jejich liberální pseudoidylu, a z pozice parlamentní prevahy i pretrvávající pÍ'Ízne médií budou blokovat to, co neodpovídá jejich kritériím transformace.

Tri poznámky na záver
Tomáš Ježek se v knize Budování kapitalismu v Cechách
za sebe i za spolutvurce transformacní politiky vyznává
pristitena S prstem v nose, s nemytýma nohama nebo pod
perinou s románem od markýze de Sade.
Jedna z velkolepých teorií ríká, te intelektuálové tak vášnivé péstují kritiku televize obzvlášté proto, te svét masové
kultury a zábavy jim bolestné pripomíná jejich neukojené
kulturní libido. Oni by vlastné nejradéji poslali neomarxismus, strukturalismus, existencialismus ci postmodernismus
k šípku a pronásledovali radéji padouchy s inspektorem Columbem, jenomte védí, že nesméjí, protože to by potom pfestali být intelektuály. Potlacená touha po sladkém kýci ... Je
zhola nemotné, aby rekreacní televizní utopie nepritahovaly každého bez rozdílu, praví tato teorie, protote televizní
obrazopis neoslovuje naše mozkovny, jejichž obsahem se lišíme, ale naše qfekty, pudy a emoce, v nichž jsme si my, živocichové, všichni rovni. Knihomol neknihomol. Odpor kulturních gurmánu k televizi a jiným lidovým tánrum tedy
není výsledkem nezkrotné vnitfní potfeby krátit si volné
chvíle Heideggerem, ale plodem urputné disciplíny a odpradávna zqfixovaného Nesmíš! Na televizi se nedívaj~ nebo to
o sobé alesp01í ríkají, protote televize pro né pfedstavuje
právé ono "Nesmíš!". Jente s každým "Nesmíš!" je problém
v tom, že jej vétšinou doprovází malý, potouchlý naschválnícek, který neúnavné našeptává "ale ty bys pfece chtél, ty
bys pfece tak móóóc chtél". Kdyby se tedy ubohým inteligentum podarilo soustavnou kritikou show bussines znicit, sprovodili by ze svéta i svého naschválnícka, zdroj svých
útrap a své schizojrenie. Pocínají si jako muž, který má zakázáno zmocnit se objektu své touhy, a proto se ho radéji
pokusí zavratdit.
Televize je nástupkyní šamanských ohnu a vysoká kultura se naopak prosazuje metodami, které vypadají, jako by je
opsala od církve. A témi nejúcinnéjšími jsou pocit viny a imperativ odfíkání. Procpak asi sociolog Durkheim napocítal

z neceho, co lze definovat jako její lidské, charakterové pozadí. Jeho sdelení lze strucne charakterizovat tak, že ceská
transformace zaznamenala onen skvelý úspech proto, že se
její realizace cílevedome chopila skupina ekonomu, kterí se
na svou dejinnou úlohu desítky let pripravovali a byli vyzbrojeni tou jedinou správnou teoretickou výbavou. Já jsem
si však z téže knihy vzal poucení opacné: dopadlo to tak
špatne proto, že si realizaci transformace usurpovala a monopol na rozum v médiích prosadila skupina, která si o sobe
mylne myslela to, co Ježek ríká.
Brzy po listopadu 1989 a pal, i pozdeji ve volbách získávala
prijatá a uskutecnovaná koncepce transformace podporu verejnosti. Asi ne proto, že by lidé umeli racionálne posoudit její kvality, ale proto, že byla radikální a slibovala brzký návrat
do Evropy, cemuž lidé rozumeli Wavne jako okopírování toho, co jím jako turistum na Západe tak imponovalo. Potvrdila
se jedna ze slabostí demokracie: v jistých situacích nedostává
prednost nejracionálnejší rešení, ale to, které hraje na strunu
okolnostmi vytvarovaného verejného mínení.. Snad by se dalo na adresu verejnost ríci: nehorekujte dnes nad výsledky
transformace, byla taková, jakou jste podporovali. V mnohem
oprávnenejší míre by ovšem stejná výtka mela být adresována do rad žurnalistu a Wavne do ekonomické obce.
Neoliberalizmus v našich postkomunistických podmínkách selhal. Suplovat spontánní (a nutne dlouhodobou)
tvorbu institucí lze ve zkrácené lhute jen pri akcentu na
úlohu státu, ne pri minimalizaci jeho role. Tak vypovídá nejen ceská zkušenost, ale zrejme i zkušenost celé skupiny
postkomunistických zemí. Ostatne i z východoasijské krize
lze soudit, že neoliberalizmus není adekvátní problémum
soucasné svetové ekonomiky.
OTAKAR TUREK
192
Nezávislý ekonom. V 60. letech pracoval v Ekonomickém ústavu
CSAV, v letech 1987 až 1992 v Prognostickém ústavu CSAV

mezi katolíky více sebevrahu než mezi protestanty? A procpak mezi nimi psychoanalytik Freud napocítal více neurotiku? Oba dva podali stejné vysvétlení, katolická církev disponuje mocnou zbraní pocitu viny. Toutét zbraní si klestí cestu
k tomu, aby byla uznávána jako ideál, i vysoká kultura.
Hodnocení konzumace více ci méné uméleckých výtvoru dnes
skutecné pfipomíná sekulární nábotenství. Pokud to pfináší
blaho a je-li to slastné a pfíjemné, pak je tu urcité Mích. Má-li to být hodnotné, pak to musí bolet.
Televizi ut mám. Zapujcila mi ji pfítelkyné na dobu neurcitou, takže je jaksi docasné umisténa na území mého bytu.
Cili - takové malé navždy. Spolu s Umbertem Ecem jsem si
proto fekla, te odmítat televizi v televizním vlku nemá smysl
a te "spíše net osvobodit se od stroje, je v této situaci prospéšnéjší zustat svobodný ve vztahu ke stroji". V rámci svobody
ve vztahu ke stroji se tedy dívat budu, ale jen na zprávy a na
programy CT2... Hned první vecer jsem zvládla tfijilmy na
Primé. Dostavil se tak strašlivý pocit viny, te jsem ho musela
pfehlušit vinou ješté obludnéjší a spolykat u toho navíc i polovinu bonboniéry.
Ano, odmítat televizi v televizním vlku nemá smysl. Jsme
odsouzeni k televizi, fekl by snad néjaký dnešní Jean-Paul
Sartre. Vzpomínáte si na pohádku, v nít méla princezna hlídat tajemnou kouzelnou skfínku a nesméla sepodívat dovnitf? Neodolala, otevfela ji a vyrojila se a vyskákala ven hejna postavicek, která ut se nikdy nedala zahnat zpátky. Stejné
tak, jak se to stalo nám, když první "homo telespectator" poprvé zapnul první televizi. V katdém pfípadé však neškodí
jednou za cas místo televize zazehnout ohen, nebo tfeba jenom netekoucí svícku, a zahledét sejen tak do plamenu. Jak
krásné je potom - kdyt je pokání u konce - svícku zhasnout a
znovu rozsvítit televizi...
IRENA REIFOVÁ
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Opouštená láska
Libuše Koubská, Kazi Štastnová
Jak pristupují k dokumentárnímu filmu Jan Špáta, Igor Chaun a jihlavští studenti
"Fascinuje me, ze lze s malými prostredky, ale s hrdinným nasazením vytvorit setkání dokumentaristu a nadšeného publika prumerného stárí dvaceti
let. Že ostrílení dokumentaristé ochotne prijí:idéjí a rozmlouvají, ze projekce
funguje, zejiZmy jsou na míste, ze katalog má puvab a úroven, jiz mu mohou závidet renomovanéjestivaly, ze
promítání uvádí vtipná znelka vyrobená na kolene, ze vybranéfilmy jsou
tím nejlepSlm, co v posledních deseti letech v ceské dokumentaristice vzniklo,
a tudíz upozornují ty vstrícné dvacetileté, ze existuje neco jako zivot tezký a
krásný. " Temito slovy zhodnotila dokumentaristka Olga Sommerová Festival ceského dokumentu v Jihlavé. Zcela neobvyklý festival, vždyt jeho lonský
první a letosní druhý rocník porádali
stredoskoláci. Studenti jihlavského
gymnázia.

Nevídaný producentský
pocin
Už první rocník, pri nemž se nejen
promítaly snímky predních osobností
ceského dokumentu, práce z Filmové
akademie múzických umení - studentské i ty cerstve absolventské, série "socialistických" dokumentu a filmy zakladatele ceské dokumentaristické školy Jirího Lehovce, se setkal s
mimorádnou odezvou u diváku, kritiku i filmahi. Studentum se nápad vydaril. Pri udelování novinárských ocenení Kristián 97 se díky tomu v kategorii "nejpozoruhodnejší producent-

Igor Chaun

ský pocin roku"
umístili na tretím
míste - za výsostnými profesionály
Cestmírem Kopeckým a Fero
Fenicem. Pro letošek si jihlavští
gymnazisti vymysleli další lahudky: nocní bloky významných
zahranicních hudebních dokumentárních snímku (napr. Jim Jarmush - Rok kone,
Krok pres hranici . Humberta a W.
Penzela - dokumentární road-movie
zachycující rozlicné podoby hudby
nekolika národu, ten ceský zastupuje
lva Bitová a Pavel Fajt), cenami ovencený film mladé nemecké režisérky
Susanne Ofteringerové Nico-Icon (o
živote slavné osobnosti hudební scény
60. let). Dále sérii nekonvencních dokumentárních snímku Viktora Kossakovského ze Sankt-Peterburku, filmy
lotyšské, blok Vzpomínka na Evalda
Schorma, snímky renomovaných dokumentaristu jako Olga Sommerová,
Pavel Koutecký, Helena Treštíková,
Dušan Hanák, Miroslav Janek, Igor
Chaun, Karel Vachek, Vladislav Kvasnicka, ale i Vera Chytilová, Juraj Jakubisko, Petr Zelenka. K tomu bohate
navštevované besedy s tvurci, stejne
jako setkání s Jaromírem Štetinou a
Petrou Procházkovou, kterí v Jihlave
predstavili to, co natocili v rámci své
agentury Epicentrum, jež, jak už z názvu vyplývá, pusobí v místech,
kde je situace
zrovna nanejvýš
nebezpecná a
dramatická. Vítezný film mezi
dokumenty na letošním festivalu
FAMU Život na
hrbitove Jakuba
Sommera inspiroval studentské
poradatele k sestavení série filmu, které mapují
téma zmar. Ve
speciální sekci
Znásilnená skutecnost predstavili vpád ideologie

do filmu na príkladech svetové kinematografie. Pokud byl nekdo z dívání
unaven, mohl zavrít oci a jen poslouchat. Do Jihlavy v rámci festivalu phjel Jan Burian se svými písnickami,
Václav Koubek s harmonikou, spisovatel Jáchym Topol s autorským ctením, skupina BUTY se svou muzikou.

Jan Špáta se loucí
Reknete si, velkolepý program, k tomu obecenstvo mladé, dychtivé ...
"Príští, tretí rocník už s nejvetší pravdepodobností nenastane. Duše a hlavní organizátor jihlavského festivalu
dokumentárniho filmu, student 4. rocníku tamejšího gymnázia Marek Hovorka, odejde studovat do Prahy," ríká Jan Špáta, zrejme nejvetší osobnost
ceského dokumentu vubec. Špátovo
celoživotní dílo obnáší jednadevadesát autorských filmu, za než obdržel
na šedesát cen na domácích i zahranicních festivalech. Do Jihlavy letos
prijel v souvislosti s promítáním svého bilancního, posledního filmu Láska, kterou opouštím. a otázku, co
soudí o soucasném stavu dokumentárního filmu, krcí rameny. "PNliš
svuj obor nesleduji, už proto, že jsem
se rozhodl odejít," vysvetluje. "Proste
jsem pupecní šnuru presti'ihl, abych
netrpel tím, že druzí delají dokument
jinak, a taky lim, že už ho sám nedelám. Ostatne jsem nikdy príliš nesledoval práci kolegu ani doma, ani v cizine. Jako dokumentarista jsem se
sousti'edil pouze na možnost vyjádrit
se práve prostrednictvím filmu o svete."
Na besede s diváky v Jihlave si Jan
Špáta stežoval na agresi audiovizuálních vjemu, na to, že se lidé v nich nedokáží orientovat, protože trpí prehlu-
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šením. Kdyby dnes zacínal, nechtel by
už být dokumentaristou, radeji treba
abstraktním malírem ci skl'adatelem
komorní hudby, nekým, kdo se obrací
ke skutecným zájemcum, k lidem zasveceným, soustredeným. K minoritám. Dokumentární film se tedy ubírá
jiným smerem, než jaký je Janu Špátoví vlastní? "Když jsem zacínal, byl
divák takovým polem ležícím ladem a
zrnícko do nej zapadlo, vzklícilo, diváci byli pripravení, zvedaví, meli cas.
Od tech casu se vztah k dokumentárnímu filmu zmenil, v kinech už pred
celovecerním filmem dokumenty nebeží, což znamená, že není diváku,
kterí soustredene sledují vypravece,
takže jsou s to vnímat jeho rec dokumentární zkratky. A protože tohle
zmizelo, už by me práce neuspokojovala. I když je tu ješte druhý televizní
program, neverím, že by se dnes našlo dost diváku, paleta nabídky je velice pestrá. Navíc promlouvat k minorite si filmar nemuže dovolit, jde o príliš drahou záležitost Jestliže chci
oslovovat tak malé množství lidí, nemohu to delat prostrednictvím audiovizuální techniky. Ledaže bych byl
bohatý rentiér a pak si tocil dokumentární filmy ze svých príjmu a pro své
potešení."
astal tedy opravdu soumrak dokumentárního filmu? "To snad prímo
ne," ríká Jan Špáta, "ale už to nebudou snímky, které predpokládají onoho soustredeného. klidného diváka."
Prestože Jan Špáta ríká, že se od dokumentu odstrihl, dál ucí na FAMU.
Tvrdí, že je to pro nej motivace, vede
ho k tomu, aby produkoval, formuloval a konfrontoval myšlenky, aby se
setl{ával s lidmi. "Prece jen jsem behem života neco poznal, necemu se
naucil, takže to mohu nabídnout další
generaci. Treba si neco z mých postoju k životu vyberou." A které postoje v
souvislosti s dokumentem Jan Špáta
zduraznuje? "Skromnost, vždyt profese dokumentaristy neskýtá ani velkou
slávu, ani velké peníze, je to zamestnání pro idealisty."
Dnešní dokumentarista by mel být
podle jeho slov širokopásmovou osobností, clovekem, který bude nejen vyhledávat a zpracovávat témata, ale
bude také kameramanem a zvukarem
a bude rovnež schopen i vystoupit
pred kameru. Zároven by mel mít i
urcité schopnosti podnikatelské, prípadne vzdelání manažerské, protože
dnes je duležité nejen umet práci vykonat, ale ji i dokázat prodat
Jak by se mel dokumentarista zachovat v roli válecného zpravodaje,
získá-li informace, jejichž pomocí bude moci zabránit masakru, má mu zabránit, nebo radeji pockat, masakr na-
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tocit a mít tak
unikátní filmový
materiál?
"Myslet jen na
svoji kariéru je z
hlediska morálky
sice nemravné,
ale zacíná se to
stávat urcitou
normou. Stejne
jako bulvár se už
mnohdy stává
normou. Ale clovek, dokud mezní
situaci nezažil na
vlastní kuži, neví,
jak by se zachoval. Ale k tomu,
aby zustal za kamerou clovekem,
se musí neustále
vychovávat Ríkám studentum, že clovek je na svete snad i proto, aby mel
urcitou radost. A ted jde o to, co mu
delá radost, k cemu je vychován ...
Jestliže mu delá radost jen úspech v
profesi, zvítezí chladný kalkul. Jestliže
bude pozorovat svet s láskou a soucitem, bude se chovat jinak. To by si
mel každý pro sebe zformulovat, vcetne hranic, pres než nepujde. Stejne jako za komunismu, každý mel v sobe
nejakou hranici, latku, pi'es kterou jít
nechtel. Disidenti ji meli nejvýš. A
dnes je na mladých lidech, aby si ji taky stanovili, zda pujdou se stádem,
nebo proti. Nebo alespon cástecne
proti."
Leitmotivem Špátových filmu je urcitá fascinace definitivitou, stárím, nemožností se vrátit nebo neco vrátit.
"Je to pro me charakteristické už od
detství ve smyslu uvedomení si zážitku, jeho hodnoty a jeho pomíjivosti.
Vždycky jsem vnímal hodnotu okamžiku. Jako dokumentarista vím, že
silné mezní okamžiky vetšinou divákovi utkví, protože ho osloví emocne,
a je-li clovek emocne zasažen, má pak
i jeho mozek snahu premýšlet o tom.
Podtext všech mých filmu ríká: nejvetší drama života spocívá v tom, že
uplyne. Toto vedomí jsem se vždycky
snažil zapi'áhnout do vozu pozitivní
motivace k radosti."

Igor Chaun se nedá
Výrazný mladý filmový režisér Igor
Chaun, z jehož dokumentu zná široká
vei'ejnost zejména Lécbu Klausem, se
domnívá, že už dnes nejde tocit takové jemné, cisté, krehké filmy, jako
jsou snímky Špátovy. Od listopadové
revoluce jsme vystaveni bombardování ze strany médií, amerických filmu,
reklam. "Je mi líto, že už nejsme tak
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horoucni, naivní, cistí. Ze ztrácíme
originální punc usilování."
Jan Špáta i'íká, že dokument jako
Mnr není už pro diváka únosný. Igor
Chaun si mysli, že se o to pokusil ve
svém filmu venovaném rockerovi Miki Volkovi, snažil se udelat ho co nejatraktivnejší. Zkusil nabídnout divákum chapadla, prizusobit se jejich
vnímání, které se za uplynulých devet
let tak výrazne zmenilo. "Ješte pred
nekolika lety byl každý nový film nebo dokument v televizil událostí. Dnes
jsou lidé skutecne prehlceni, ohlušeni. Ctyri TV kanály chrlí na cloveka
informace, filmy, seriály, reklamy, je
to tak silné, že zapadne i klenot. Kdybych natocil svuj film o dalajlámovi
už pred osmi lety, byl by to excelentni
zážitek, dnes už se jím nestal. Vzbudil
urcitý ohlas, ale to je všechno. Ale ono
je všechno zlé pro neco dobré. Konstelace poslední doby je zvláštne namíchaný elixír. Jakoby ta doba vzala
cloveka za ruku a vedla ho spletitou
chodbou, na jejímž konci by mu pristrcila zrcadlo: podívej se, clovece na
sebe a premýšlej, kdo jsi, jaká je tvoje
úloha. Dnešní výhodou je, že at odpovím jakkoliv, mám šanci tuto roli
uskutecnit. Zásadni rozdíl proti drívejšímu režimu. A jak bych mel ['ešit
svoji vlastní úlohu, pokud jde o dokumentární tvorbu? ic nereším, nad nicím neuvažuju, delám jednotlivé kroky. Ted bych radeji se venoval hrané
tvorbe. Nechci být jen dokumentaristou, když se však naskytne téma pro
dokument, rád ho natocím. Ale chtel
bych mít širší záber."
Na festivalu v Jihlave Igor Chaun
prohlásil, že se dusí v relativismu.
Zeptaly jsme se ho, jak z toho ven.
"Budu pozorovat život a snad v urcité
fázi dojdu k jeho pochopení."
LIBUŠE

KOUBSKÁ,

KAZ!
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Kosovo: energie
cerpaná z beznadeje
Rozhovor s prezidentem
"Republiky Kosovo" Ibrahimem Rugovou
Francouzský ctvrtletník Politique internationale vychází v Paríži již dvacet let. Výrocí oslavil v ríjnu více než petisetstránkovým 81.cislem. Mimorádne bohatý rozsah i obsah jubilejního
svazku nabfzí krome rady puvodních autorských textu trináct exklusivních rozhovoru s takovými osobnostmi, jako
jsou nový nemecký kanclér Gerhard Schroder, mladý ruský liberální politik Boris Nemcov, albánský spisovatel Ismail Kadaré, jeho slavný americký kolega Norman Mailer nebofrancouzský .filosof André Glucksmann. Vzhledem k dramatickému vývoji v Kosovu je zvlášte aktuální rozhovor s Ibrahimem
Rugovou, spisovatelem, umírneným politikem a mezinárodne
uznávaným predstavitelem kosovských Albáncu .

Jakmile
v roce
1989 zrušil
autonomii
Kosova,odkosovštíBelehrad
obcané se
hromadne
rozhodli
pro nenásilný
por. Zatímco jiní se už dávno priklonili k ilegálnímu ozbrojenému ci neozbrojenému odboji, Ibrahim Rugova, který
nejprve teror odsuzoval literární formou, se postavil do ce-

bové, podle nichž jsme meli príliš mnoho svobod, se snažili
naši autonomii okleštit. K prvním nenávistným kampaním
rozpoutaným srbskými intelektuály došlo už v roce 1985 na
sjezdu spisovatelu v Novém Sadu, po nemž následovalo Memorandum akademie ved a umení v roce 1986.
Byla válka predvídatelná?
Jugoslávská válka vlastne zacala v Kosovu v roce 1989 s
príjezdem belehradských tanku a zavedením výjimecných a
diskriminacním zákonu, které nás mely "racionalizovat".
90% Albáncu, to bylo moc! Bylo nás "príliš mnoho" v institucích, ve vedení dolu, ve školství a zejména nás príliš mnoho melo "iracionální" množství detí, jak Nkali Srbové.
Znamenalo toto výrazné zastoupení Albáncu v Kosovu
opravdu nejakou hrozbu pro "kolébku" Srbska?
DNv jsem ríkával, že "i Srbové musí brát ohled na tuto
kolébku - i když v ní jsou albánské deti!" To bylo v dobách,
kdy se ješte dalo žertovat. Ale už v šedesátých letech a
ovšem i pozdeji byli Albánci pronásledováni pod záminkou
"iredentismu" nebo "teroristických" piklu.
Myslíte
jako spadly
váš ministr
informací aXhafer
že
"bomby, sikteré
na Chorvatsko
Bosnu,Shatri,
byly urceny vám"?
Cílem vždy bylo zlomit identitu Kosova. Všemi prosu-edky. ejprve násilím, snahou vymýtit jeho kulturu, donutit

la otevreného nenásilného odporu, jehož
r=;;;;;;;;:============1
cílem je dosažení nezávislosti.
~
n0 81 _ outomne 1998
O deset let pozdeji však krveprolití, které ....•••
-------------

politique
Inlernatlonale

obyvatele k emigraci. Uvážíme-li, že v letech 1989 až 1997 jich odjelo 300000 až
400000, není prehnané mluvit o "plíživé

etnické cistce". Pak prišla na radu kosovchtel Rugova zažehnat, propuká naplno:
Západ opomenul zahrnout otázku Kosova
•
•
ská územní celistvost. Jiste jste slyšela o
ruzných srbských plánech na rozdelení,
do daytonských dohod, címž zemi de facto
vydal napospas Srbum. Výsledkem byl or- l.======:::;=======....l
které by kosovské obcany pripravily o nejganizovaný ozbrojený odboj. Prozatím posloužil pi-edevším I bohatší cást zeme, kde jsou doly, vodní elektrárny a rada
jako záminka k pogromúm a k brutálním etnickým cistklášterú. Byla by tím ohrožena sama naše existence.
kám.
Jak hodnotíte letošni událostí?
Rugova celí této kruté realite ve chvílích, kdy se zdá, že
V Kosovu jsme zažili skutecné etnické cištenÍ. Od brezna
všechna mírová rešení byla vycerpána. Spoléhá na pomoc
srbské armádní a zvláštní policejní jednotky denne útocily.
západních "prátel" a "spojencu". Snaží se také zacelovat trhTo není válka vojáku. Je to válka namírená proti civilnímu
liny ohrožující kosovskou jednotu. Pracuje neohrožene dál
obyvatelstvu, proti vesnicím a mesteckum. Oblast Dukadjinu
s energií, kterou mu dodává beznadej. (M.-F. A.)
na západe u albánské hranice je vycištena; stred zeme v DrePane prezidente, od konce února a srbské ofenzívy v
nici je vycišten. Domy jsou vydrancovány, úroda spálena.
Drenici bylo zabito více než 1700 AJbáncu, z toho mnoObyvatelé prišli o všechno. Vetšina se uchýlila do mest na výho žen a detí. Více než 900 osob bylo uvezneno, na 600 je
chode, ale nekterí zustávají v horách u Mališeva a v Drenici.
nezvestných. Do zárí bylo zniceno 50 000 domu, témer
Ti nemnozí, kterí se odvážili na výzvy srbské propagandy do
400 000 osob opustilo své domovy, a to nepocítáme
svých vesnic vrátit, byli casto vystaveni útokum. A to jsem
žádal mezinárodní spolecenství, aby pomohlo organizacím
množství uprchlíku za hranicemi (jen v Cerné Hore jich
je 72 000). O hrozbe ohrožující váš národ se šeptalo už
jako Cervený mž a další dohlížet na návrat uprchlíku. Je treléta. Kdy presne se osud Kosova takto zvrátíl?
ba, aby se kosovští Albánci mohli vrátit do svých domovu.
Na to je težká odpoved. Situace je natolik nestálá, že osud
Je treba zabránit etnickým cistkám. Nechci, aby z Kosova
Kosova se ješte muže prevážit k lepšímu ci k horšímu.
byl prázdný a vycištený "národní park".
Události posledních mesícu nekomu pripomínaly predválecná a poválecná léta, kdy byly desetitisíce Albáncu deporMáte ješte osud Kosova ve svých rukou?
továny do Turecka. Jiní v masakrech, k nimž letos v léte
Jsem tu, abych zachránil svuj národ. V rukou mám vuli
kosovského lidu.
došlo v Drenici, u Orahovace, Decani a Mališeva, vidí slabý
ohlas povstání Shabana Polluzhy v zime 1944-1945. Jako by
"Zachránit lid" hodlají i jiní: Osvobozenecká armáda
se historie opakovala. Jako by se nikdo ani nenamáhal se
poucit a vyhnout se tak opakování stejné tragédie ...
Kosova (DCK) a ozbrojený odpor vtiskly konfliktu KosoLidé trpí už príliš dlouho. V roce 1968 a zejména 1981 vyva se Srbskem vojenský rozmer. Jak jste reagoval na
šli hromadne do ulic a žádali rovnoprávnost s ostatními revpád tohoto nového cinitele na kosovskou scénu?
publikami.
echteli vystoupit z Jugoslávie, chteli jen víc
Jde o nevelké skupiny vlastencu a radových obcanu, kterí
sociálních a ekonomických práv. Toužili se vymanit ze zase chteli bránit. Proti dobre organizované armáde vybavené
ostalosti, v níž je komunistictí vládci udržovali. Už tenkrát
letadly a helikoptérami a proti delostrelectvu, které denne
došlo ke strašlivým represím: patrila k nim "diferenciace",
ostrelovalo vesnice, to však nešlo. Tím spíš, že srbská poli"izolace", mucení, "administrativní vazba", lidé mizeli, pácie se je snažila izolovat a zabránit jim ve vzájemné komuchali "sebevraždy". Už tu nebyl Tito, aby stanovil meze. Srnikaci. Nekterí radeji odešli ze zeme.
stra
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. Z našeho pohledu je jasné, že bychom chteli tyto skupiny
ovládat a disciplinovat, aby je Srbové nepoužili jako záminku k útoku a k znicení Kosova.
Sledují tyto "skupiny" stejné cíle jako vy?
Cílem všech Kosovanu je nezávislost Kosova. Paradoxne
práve v dobe, kdy jsme byli utlacováni, vystaveni režimu
apartheidu, kdy každý druhý dospelý prošel rukama policie, jsme se našli a vnitrne osvobodili. V deseti letech napríklad znacne poklesl pocet sebevražd - což dokazuje, že náš
systém fungoval. Ale nakonec meli mladí lidé dost chození
do škol skrytých v garážích a ve sklepích. Cást obyvatel se
radikalizovala a sáhla po zbraních.
Nezatahuje vás existence VCK do procesu militarizace?
Nenásilný odpor je jedinou možnou cestou, chceme-li zachránit obyvatelstvo Kosova. Pomer sil je pro nás nepríznivý. Máme proti sobe silné Srbsko s dobre vycvicenou armádou, která dokáže delat "hlouposti" nejen v Kosovu.
VCK se silou pokusila dobýt legitimitu, kterou vám dalo
všeobecné hlasování. Nebudete nucen jí podat ruku?
Tuto otázku skutecne nejextrémistictejší proudy v DCK nanesly. Ostatní podporují prezidenta, parlament a vládu. Pokud
jde o to, zda si "podat ruku" s DCK, ted je rada na nich.
Když jste v léte odmitl vytvorit "Radu národní spásy",
mluvcí Lidového svazu Kosova (LPK) Bardhyl Mahmuti
ve Švýcarsku odsoudil vaše "diktátorské" metody a vycetl
vám, že "jednáte proti požadavkum demokratických sil".
Snažím se den za dnem udržet politickou soudržnost Kosova v obzvlášt obtížných podmínkách. Politikové me mohou kritizovat. Me zajímá osud mého lidu.
A kdyby Kosovu nekdo dodal zbrane?
ikdy jsme nikoho o žádné zbrane nežádali.
Mezinárodní spolecenství se kloní k rešení rozšírenou
autonomií. Nekterí kosovští predáci dokonce sní o "Albánii všech Albáncu". Kam se radíte vy?
Jsem se svými lidem a ten chce nezávislost beze zmeny
hranic. K tomu se kloní všechny politické síly v Kosovu,
v Makedonii i v Albánii. Nezávislost by všechny uklidnila,
i když nekterí belehradští predstavitelé se proti ní z ekonomických duvodu staví. Pripomínám, že Kosovo bylo federativní jednotkou bývalé Jugoslávie a že jako ostatní máme
právo z ní vystoupit a zkusit své štestí sami.
Aby se zabránilo jakémukoli konfliktu, chtel bych, aby na
pi'echodnou dobu nekolika let bylo Kosovo mezinárodním
protektorátem, než se demilitarizuje a než se ustaví fungující demokratické instituce.
Co byste odpovedel prívržencum pripojení k Albánii?
Dokážu je pochopit. Ale z mezinárodního hlediska by
sjednocení vyvolalo príliš mnoho problému. Mezinárodní
spolecenství tomu neni nakloneno a my jsme o to nežádali.
V cem je nezávislost Kosova stabilizacnÍm faktorem?
ezávislé Kosovo by lidi uklidnilo, zejména Albánce v
Albánii. Pokud nám mezinárodní spolecenství bude upírat
nezávislost, je zbytecné doufat v uklidnení situace v této
cásti Evropy.

to prípade však jde o úvahy v rozporu s práním kosovského
lidu.
Domníváte se že srbsko-kosovský antagonismus je neprekonatelný?
Pokud šlo o Kosovo, byli bohužel všichni srbští predáci
vždy zajedno. Musejí však pochopit, že naše nezávislost by
byla dobrá i pro ne. Vzhledem ke všemu, co se stalo, už
soužití není možné. Je to škoda, protože srbské obyvatelstvo je mnohem méne neprátelské než jeho vudci.
ejste utopista, pane prezidente?
Možná to je utopie, alespon pro zatím. Pro vetšinu Srbu
Kosovo neexistuje. Záleží jim na tomto území jen kvuli jeho bohatství. Ale at se bývalé jugoslávské republiky nebojí:
jejich zájmy v Kosovu budou zachovány. Dál budeme celému regionu dodávat elektrinu. Ani Srbové, kterí u nás žijí,
se nemusejí obávat: poskytneme jim veškeré požadované
záruky. Politické usporádání, které jsme v posledních letech vybudovali, je predobrazem budoucího nezávislého
Kosova: tolerantní demokratické splecnosti, kde každý bude mít své místo.
"Politika je boj beze zbraní, špatná politika u zbraní
skoncí," tvrdil jste v roce 1992 v souvislosti s Bosnou a
Chorvatskem. Nedospel jste nyní i vy do oblasti "špatné
politiky"?
Vždycky
jsme byli v
oblasti špatné
politiky. Dosud se nám
podarilo
uchránit to
hlavní, totiž
udržet vetšinu
našich lidí v
Kosovu. Ale
do budoucna
za nic nerucím ...
Jak vidíte
budoucnost?
Bez pomoci
našich západních prátel a
spojencu se z
naší dramatické situace
nedostaneme.
ežádám mnoho. Chci jen, aby kosovský lid
mohl dál žít v této tak bohaté a krásné zemi, kde žije už po
staletí.
A nezávislost?
ezávislost samozrejme, ale až zítra. S mezinárodními
zárukami. A pak vám dám to vstupní vízum do Kosova, které vám Belehrad odmítl dát!
(Redakcne kráceno.)
MARIE- FRANCOISE ALLAINOV Á

pfeložila Helena Beguivinová.
Bývalý albánský premiér Fatos Nano navrhoval, aby se z
Kosova udelala jakási "nesvéprávná republika" bez práva na odtrlení. Co si o tom myslíte?
Albánie uznala Republiku Kosovo v roce 1991. Obvykle
podporuje kosovské požadavky, protože se jí to hodí. V tom-
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Opomenutá Wiskemannová
Eva Hahnová
Nesentimentální pohled na cesko-nemecké vztahy
OPOtíŽích
Cechu
a sudetských
Nemcu pri
hledání
spolecných
obrazu minulosti toho bylo v posledních letech už receno a napsáno
mnoho. Což se však netýká onech Cechu a sudetských Nemcu, kterí své
názory na minulost sdílejí. Bývají to
pi'íslušníci všech generací, nikoliv tedy pouze mladí lidé, jak casto tvrdívají politici a novinári. Setkáváme se s
nimi i ve všech politických stranách, a
pokud sami ješte prožili druhou svetovou válku, tak obvykle (nikoliv
vždy) už tehdy stáli spolecne na jedné
strane válecného príkopu.
Tito Ceši a tito emci již pred válkou nevnímali cesko-nemecké problémy tehdejšího Ceskoslovenska jako
konflikt mezi dvema národy, nýbrž jako konfrontaci prostredí liberálne demokratického s fašisticko-šovinistickým. Obdobne se rovnež shodují v odsouzení všech forem bezpráví a násilí,
bez ohledu na národnostní príslušnost
jejich puvodcu. Jsou skeptictí k ideolo-

gické vášnivosti a k dogmati-smu ve
službách jakýchkoliv cílu, a na historický vývoj stejne tak jako na spolecenské dení pohlížejí jako na souhru
nejruznejších názoru a zájmu. Své
spoluobcany chápou predevším jako
svéprávné indíviduální bytosti, jejichž
morální a právní postoje považují za
duležitejší než etnickou príslušnost.
Nedostatecná pozornost temto skupinám ceského a nemeckého obyvatelstva v tzv. cesko-nemeckém dialogu naznacuje, že se humanistické, liberální a demokratické hodnoty
práve v onech kruzích, které tento dialog vedou, neteší velké pozornosti.
Dokladem je i osud jedné ze zatím
nejobsažnejších studií o cesko-nemeckých problémech. Kniha vyšla
poprvé s titulem CeSi a Nemci na jare
1938 v Londýne, a napsala ji britská
historicka Elizabeth Wiskemannová
(1901-1971). Presto, že tato studie patrí už po generace ke standardním pomuckám historiku v anglosaském

Vnímá polsky, píše cesky
Libuše Koubská
Letošní Ortenovu cenu dostal Bogdan Tro;ak
Literární
cena básníka
JiríhoudeleOrtena byla ustavena
a poprvé
na v roce 1986 s cílem podporit tvorbu mladých, to jest ješte ne tÍ'Ícetiletých básníku nebo prozaiku píšících
cesky. Do i'ady tech, kdo ji obdrželi
behem uplynulých dvanácti let, patrí
ti'eba Martin M. Šimecka, Tereza
Boucková, Michal Viewegh, Božena
Správcová, Jan Jandourek - a také letošní laureát, teprve triadvacetiletý
Bogdan Trojak.
Narodil se v Ceském Tešíne, od trí
let žije ve Vendryni, absolvoval polské
gymnázium v Tešíne a od roku 1993
je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brne. Už na gymnáziu editorsky pi'ipravil dva sborníky
studentské poezie. Také se podílel na
živote vendrynských rockových klubu, v jejichž rámci se konala i ruzná
literární ctení a setkávání polských a
ceských spisovatelu a básníku. Dnes
je Bogdan Trojak šéfredaktorem literárního casopisu Weles a stejnojmenného nakladatelství, které se soustre-

duje predevším na soucasnou poezii,
ceskou i svetovou. V roce 1996 vydalo
brnenské nakladatelství Host jeho prvotinu, sbírku básní nazvanou J(un[m
štetcem. Letos vyšel ve stejnojmenném nakladatelství další svazek poe-
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svete pri jakékoli debate o cesko-nemeckých problémech, do ceštiny cí do
nemciny nebyla zatím ani preložena.
Kniha vznikla na podnet Královského institutu pro mezinárodní studie v
Londýne. Její autorka strávila v letech
1937/38 devet mesícu v Ceskoslovensku zkoumáním všech prístupných
informací a dokumentu, rozhovory s
celnými ceskými, slovenskými a sudetonemeckými politiky, cestováním
po ceském a moravském venkove a
studíem regionálních rozdílu v tehdy
vysoce napjatých politických pomerech. Když kniha na jai'e roku 1938
vyšla, britský tisk jí venoval velkou
pozornost. Vzbudila obdív predevším
množstvím informací, které autorka
shromáždila o historickém i aktuálním zázemí problému predmnichovského Ceskoslovenska. Recepce této
knihy totiž ukazuje, jak tehdejší cesko-sudetonemecké problémy vedly
casto i v Londýne k preferování bud
ceské nebo sudetonemecké strany, ke
kladení ruzných durazu na ruzné jevy, okolnosti ci rozhodnutí, k ruznému posuzování ruzných událostí. Autorcin postoj, dusledne humanisticky,
liberálne a demokraticky orientovaný,
se stává merítkem reakcí na knihu.
Elizabeth Wiskemannová navíc vydala v roce 1956 obsáhlou studii Nemeczie Bogdana Trojaka pod titulem Pan
Twardowski.
V Brožíkove síni Staromestské radnice v Praze ho postrcili pred mikrofon, drobného, pobledlého, v brýlích s
tmavou obrouckou, podobných, jaké
nosívali básníci pred triceti lety. Podekoval za cenu (spolecne ji udílejí
Hlavní mesto Praha, nakladatelství
Mladá fronta a její puvodní zakladatel
- Kolegium pro podporu nezávislé vedy, umení a vzdelání), podekoval rodicum a sourozencum, a pak už se jen
usmál.
eprofesionálne, hezky.
"Básnické slovo je vždy skutecností
dvojdomou a v prípade veršu Bogdana Trojaka to platí hned nekolikanásobne. Jeho poezie je poezií hranicnou, poezií-rozhovorem, a temi, kdo
tu spolu rozmlouvají, nejsou jen Daidalo s s Koré ci Twardowski s Borutou, ale kdesi v podverší i slovo strenka se slovem strunou, pozemský život
se svými zásvetními stíny," napsalo
tvorbe Bogdana Trojaka Miroslav Balaštík z nakladatelství Host. K tomu
lze dodat, že ona dvojdomost spocívá
ješte v cemsi dalším, v podívuhodné
kombinaci odlišného zpusobu vnímání a vyjadrování. Trojakovy básne
jsou skrz naskrz "polské", asi tak, jako je "polský" každý film Andrzeje
Wajdy. To, jak nahlíží Bogdan Trojak
za slova, veci, skutky a úkazy, odpoví-
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lfO a jeho východních sousedé,kde se
dukladne zabývala odsunem Nemcu
(predevším z Polska a Ceskoslovenska)
a politickým životem odsunutých v tehdejším západním Nemecku. I tady jde o
studii, jež nabízí více informací než vetšina novodobých ceských ci nemeckých publikací k tomuto tématu, a i v
tomto prípade je to studie vedená dus]edne humanistickým cítením a liberá]ne demokratickým politickým myš]ením. Ani tato studie nebyla preložena
do ceštiny nebo do nemciny. Že se v
rámci tzv. cesko-sudetonemeckého dia]ogu práve temto pracem nedostalo
cestného místa, je smutným vysvedcením pro jeho úcastníky. Ti zatím radeji
nekriticky prebírají staronové národovecké hádky a argumenty. Zdá se, že
ko]ektivistické nacionalistické fikce o
cesko-nemeckém zápolení jsou jim
bližší než humanistický postoj Elizabeth Wiskemannové. Její studie by si
již konecne zasloužily nejen náležitou
pozornost v rámci cesko-nemeckých
debat, ale bezesporu by našly i mnoho
zájemcu o poucení práve mezi temi Cechya sudetskými Nemci, jimž je všechno ono sentimentálne národovecké po]itikarení s tímto tématem protivné.
EVA HAHNOVÁ

Historicka, pracuje v mnichovském
Col1egiu Carolinu

dá polskému naturelu - ve]korysejšímu, vzletnejšímu, fata]istictejšímu.
To, co tam nalezl, však lící cesky - se
znacným citem pro zvukomalebnost a
obrazotvornost ceštiny. Je to podivuhodné a zdá se, že i štastné spojení.
V šestidílné básni "Gutský Daida]os" cteme: "V stežejích z hoblovaných
fošen/ skfípají rozložité vrátné./ Za nimi, jako v dílne mistra Stvošel, Daidalos feže akurátne /okrouhlá žebra,! éepy, / bidla/ pro svoje druhá kfídla ...! A
zatím rarach ze své škvíry/ do žeber
zkouší drápem vyrýti svuj kostrbatý
vzkaz:! Dokud ve tmách vládnou škvofi,! nadarmo se s dílem mofíš.! S
úcto u/ Mistr Das. "Lakonická po-

známka za básní uvádí, že až po napsání Daida]a autor zjisti], že se v roce
.1935 nad obcí Guty u Trince vznal
horkovzdušný balon, který startoval v
závode o Gordon-BenneUuv pohár. O
jednoho ze dvou lehce ranených aeronautu, nemeckého šlechtice, se postara]a místní mladá selka. Potomci. tohoto vzduchoplavce žijí prý v Gutech
dodnes: "V tom éase v šeru s bezem zápolí/ nahatý klouéek. Vetve láme.! Pak
jimi mává, skáée po poli, /blíží se k obzoru - belavý drobný plamen ..."

Zvuk
Musíme dnes asi zacít drobnou omluvou. Posledne jsme v této rubrice
psali o hluku a, zdá se, trochu zjednodušene pár vecí pospojovali: jednak
že staré pojmenování srocení ci davu slovem hluk (z cehož máme dodnes
shluk a hloucek) souvisí s pusobením rámusu, a jednak že hluk cili rámus je v prírode címsi spíše neprirozeným. Vadilo tedy propojení jisté
konstatace s trochu subjektivním hodnocením.
Ano; autor této rubriky priznává, že tu rád balancuje mezi výkladem a
úvahou; na jedné strane predkládá, jak asi se slova a jejich významy rodily a jak dodnes fungují, na druhé pak, jak treba mohou a dovedou pusobit. Snad není v tomto žánru zcela obvyklé tolik se obracet k minulosti:
pojmenovací motivace, slovotvornáfundace a vznik nových slovních významu, to nás sice muže zajímat, pri užívání slov nás to snad ale nijak
nezavazuje!? - Dost možná; slovum samým to však prece neškodí.
Dnes jsme si vzali zvuk. Na první "pohled" se od hluku tolik neliší: leda
intenzitou, a mírou usporádanosti. I slovníková definice zvuku ("vjem
vnímaný sluchem 'J to jakoby jen potvrzuje: vždyt hluk je také takovým
vjemem, jen chaotictejším a snad silnejším. A prece ta slova, ac oznacují
skutecnosti celkem podobné, vnímáme a hlavne hodnotíme dost ruzne.
Zase ta minulost: podle nekterých etymologu muže mít hluk spolecný
koren se slovem hlas. At už je to pravda nebo ne, mají spolecné to, že je
nekdo ci neco vydává. Naproti tomu (a v tom už se etymologové shodují)
souvisí zvuk nejen se slovesem znít, ale i s germánským sing- a zrejme i
latinským son-: tedy zvucet, znít také v podobe zpevu. I takový zvuk nekdo ci neco vydává; duležité je ovšem jeho urcení. U cloveka bychom to
nazvali funkcí.
Základní funkce produkování zvuku je u cloveka (ostatne stejne jako u
jiných akusticky aktivních tvoru) dvojí: expresivní a dorozumívací. Premenu hlasového orgánu v ústrojí schopné produkovat artikulované a modulované zvuky považují antropologové za jeden z rozhodujících mezníku vývoje lidského druhu. (Dnes si dokonce troufají - na základe vyhodnocení nálezu kosterních pozustatku - tento zlom datovat do pomerne
blízké minulosti triceti až ctyriceti tisíc let.) Mužeme ríct, že od tohoto
momentu difinitivne slouží produkce lidského hlasu potrebám komunikace.
A doprejeme-li si kousek pojmenovacího násilí, mužeme dodat, že od té
chvíle je vyšším posláním lidského hlasu vytváret nikoli pouhý hluk,
nýbrž zvuk. Nejen zvuky vyrážet, ale je utváret a organizovat; a nejen je
vysílat, nýbrž i adresovat.
Posláním vyšším, rekli jsme; nikoli primárním. Tím asi zustane hluk,
alespon pro chvíle bytostné potreby ci nouze. V lidském bytí máme pro
ten hluk pojmenování krik. Díte se od prvního výdechu hlásí krikem.
Hlasitý (hlucný) plác nazýváme krikem. Pekná sta 1'0 ceská slova okrik ci
pokrik mela též právní platnost hlasitého (hlucného) upozornování na
spáchané bezpráví. Ale jakmile pomine nouze, hluk ustupuje pouhému
zvuku.
Nemizí; jen ustupuje na druhé místo. Mohli bychom ríct, že se stává, totiž muže státfunkcní (ale jen nekdy žádoucí) složkou zvuku. Vjedné náboženské písni se volá: "Hory, doly, stráne, nebesa i zem, zvucte ke cti Páne hlucným ohlasem;" a lidé mají vzdát Hospodinu cest "jasným písne
zvukem". Ta písnicka sice náhodou vznikla v minulém století, které vnímalo i rachot prumyslové éry - dávající obživu milionum -jako soucást
nebeského hymnu. Jenže podobné motivy nacházíme již ve Starém zákone.'Buh má být chválen a veleben hlasite.
Vetšina z nás tem chvalozpevum moc nedá, jak je rok dlouhý. Leda
práve takhle na vánoce; Procež až budeme zpívat o krásném nemluvnátku, vydržme až k záverecnému verši: Mocne dudy dují, všichni prozpevu"1
}l.
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Od knihy ke knize
Edmond Jabes
Na každou otázku tid odpoví otázkou.
Reb Léma.
Mé jméno je otázka a má svoboda tkví v mém
sklonu k otázkám.
Reb Eglal.

- Nadeje pochází od vedení, rekl Reb Mendel. - Ale jeho
žáci s ním všichni nesouhlasili.
- To se ale musíme dohodnout, jaký dáváš slovu "vedení" smysl, rekl nejstarší z nich.
- Vedet znamená klást otázky, odpovedel Reb Mendel.
- Co z tech otázek vyvodíme? Co budeme mít ze všech
tech odpovedí, které nás povedou k dalším otázkám, protože otázka se muže zrodit jen z nedostatecné odpovedi?
i'ekl druhý žák.
- Príslib nové otázky, odpovedel Reb Mendel.
- Vždyt prijde chvíle, kdy se budeme muset prestat ptát,
znovu zacal nejstarší žák, bud proto, že na naši otázku nebude možné nijak odpovedet, nebo proto, že už nedokážeme otázky formulovat, tak k cemu zacínat?
- Vidíš, rekl Reb Mendel, uvažováním vždycky dojdeš k
nejaké nevyrešené rozhodující otázce.
- Tázat se, navázal druhý žák, znamená nastoupit cestu
beznadeje, nebot nikdy nebudeme znát to, co se snažíme
dozvedet.
- Pravé poznání je každý den vedet, že se koneckoncu
nic nenaucíme; nebot Nic je také poznání, jelikož je protejškem Všeho, jako vzduch je protejškem perute.
- Naše nadeje je perut beznadeje, nebot jak bychom jinak postupovali kupredu? odpovedel Reb Mendel.
- Inteligence je nebezpecnejší než srdce, které se opírá
jen o svuj vlastní tlukot, rekl tretí žák. Kdo z nás muže tvrdit, že má pravdu?
- Jen nadeje, že budeme mít pravdu, je skutecná. Pravda, to je prázdno, odpovedel Reb Mendel.
- Je-li pravda, která je v cloveku, prázdno, zacal zase
nejstarší žák, jsme jen nicota v tele z masa a kuže. Buh,
který je naší pravdou, je tedy také nicota?
- Buh je otázka, odvetil Reb Mendel, otázka, která nás
vede k Nemu, který je pro nás Svetlem, pro nás, kterí nejsme nicím.

Za knihou je zákniží, za záknižím je nesmírný prostor a
v tomto nesmírném prostoru je kniha, kterou v jejím záhadném retezení budeme psát.
Vše je prede Vším. Slovo je zítrek slova a kniha je zítrkem knihy.
Takže se navždy tocíme kolem toho, co bylo a co bude a
co k obrazu Božímu v Jeho vznešené neprítomnosti zustává tím, co je, totiž tajemným poutem s vesmírem a místem, kde se nachází vesmír k objevováni.
A provrtáváme se zapomnením, nebot zapomnení je
tlustá kura pocátku.

Okrová smrt, pochmurné úvahy klonícího se slunce.
Hlava draka v okovech, již záhy kov setne, se skutálí do

setmelé propasti svetu. Bdít. Snít. Bdít. Veta o behu sveta.
Sen budí sbeh vet. Konec je vždy v príštím slove.
Jako rýhování skalisek zpusobené postupem ledovce z
dávných dob nebo sotva znatelné žlábkování povrchu nekterých krystalu mezi stopami jiných ran proniká zákon
všude a jeho vláda vychází z netušené smrti, která predchází té naší.

"...zápis, zápas, totéž slovo jen s jednou zámenou písmene.
J(aždý zápis nám nabízí svuj díl zápasu", fíkala.
Beze všech korenu. Meze všech korenu.
Není jiná cesta než ta, která nás vede ke smrti, a práve tou
bychom se rádi bývali nemuseli brát.

Život má všechny barvy, a ty oživuje; smrt jen jedinou, k
níž donucuje.
Spisovatel a malír se rozcházejí pri prvních paprscích
slunce.
Jedinou barvou pro slovo je barva smrti. Jediná smrt pro
slovo je smrt barvy. Barva smrti je vecná: cerný a bílý popel, které voda mísí.
Spisovatel sází na dve barvy a umírá jednou z nich.
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Jedna barva nás stací oslepit.
Jednoho dne belost prestane být barvou a bude konecne
propastí.
"Cern nás zahladí," rekl.
Neznámo je na konci života a na zacátku smrti.
Známé má východisko jedine ve známém. Neznámo je
slepá ulicka, zazdený obzor.
Východisko snad bude odpovedí; nemožnost východiska
potom otázkou.
Problémem není smrt, ale východisko.
Východisko je díra, kterou si vyhrabáváme uvnitr vlastních mezí.
Na dne známého, tam, kde to mysl vzdává, se krcí neznámo.
Neznámo je predehrou prázdna.
O prázdno se opírá kniha.
Buh je krikem bílého slova, které naše písmo obkresluje
pro oko.
Hrotem každického pera je hrot kriku.
Boží krik je krikem veškeré neprítomnosti.
"Buh dovedl pojem neprítomnosti na nejvyšší úroven. V
takových výšinách se Kniha otevírá Knize," psal reb Segre.
Buh je neprítomností knihy a kniha pozvolným dešifrováním jeho neprítomnosti.
Není knihy mimo Boha.

Na vznesenou otázku: "Existuje vubec nejaký dialog a
jak k nemu muže mezi dvema cizími lidmi dojít?" odpovedel: "Nejspíš existuje nejaký preddialog, což jsou zrejme
naše pomalé nebo horecnaté prípravy k dialogu. ejspíš
nevíme, jak bude probíhat ani jakou bude mít formu, ale i
když to nedokážeme jasne vysvetlit, jsme jaksi predem
presvedceni, že už nastal: mlcenlivý dialog s neprítomným
partnerem.
Potom patrne existuje nejaký zadialog - nebo snad domlcení. To, co bychom byli mohli tomu druhému ríci pri
vzájemné slovní výmene - je to vlastne spíš ucení se slovum - potenciálne vyjadrující jen to mlcení; mlcení, k nemuž nás odkazuje každé nevyzpytatelné, plytké ci marne
zpytované slovo, zamerené na sebe.
A konecne existuje to, co by mohlo tvorit vlastní, nenahraditelný, životní dialog, který se však, 6 beda, konat nebude, nebot zacíná ve chvíli, kdy se oba loucíme a vracíme
každý do své samoty."
Jako dialog má i kníha své prístupové stupne.
Psaní je tedy nejspíš jen stoupáním po stupních vlastních nedostatku.

EDMOND
JABES

Písen bez názvu
A od té doby
mají ptáci ctyri krídla
nevesta prstýnek
príliv kytici
skalní útes jazyk
aby mohl tlachat, aby mohl tlachat ...
A od té noci
mají steny ctyri strechy
smutek oblek
krása hnízdo
a postel stežen
aby mohla plavat, aby mohla plavat...
A od toho ztroskotání
má more ctyri paže
sbohem všechny krysy
perly dýku
nebe šátek
aby mohlo plakat, aby mohlo plakat

Písen o cizinci
Hledám cloveka,
kterého neznám,
nikdy to nebyl tak já sám,
jako co ho tak hledám.
Má snad mé oci, mé ruce
a všechny ty myšlenky podobné
troskám naší doby?
Období tisíce ztroskotání,
more prestává být morem,
stalo se ledovou vodou hrobu.
Ale dál, kdo ví dál?
Devcátko zpívá pozpátku
a nad stromy panuje noc,
pastýrka uprostred ovcí.
Vyrvete žízen zrnku soli,
jehož žízen žádný nápoj neuhasí.
Ten svet se užírá kamením,
že jako já pochází odnikud

Na vrcholu je Slovo.

Preložila Helena Beguivinová.

•••
EOMONO JABES
Francouzský básník, puvodem z káhirské židovské komunity,
obcanským zamestnáni bankér a maklér. Od roku 1957 žil v Paríži.
Autor vice než dvaceti knih, vedle nekolika básnických sbírek jde
o texty zcela neobvyklé formy. Výbor Od knihy ke knize chystá pražské
nakladatelství Sefer.

Cizinec
Koketní snaha vecí
vypadat jaké jsou
Svet je uzavrená spolecnost
Cizinec se v nem težko prosadí
Vycítají mu gesta i jazyk
A za svou trpelivou zdvorilost
sklízí jen nadávky a výhružky
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Zpolitisovaná
administrativa
Jirí Rejda
Sekcní
za Rakouska
bylo
neco,
co už
nemelo daleko kšéf
Pánu
Bohu. Ale -totobyl
také
clovek
zpravidla
skvele kvalifikovaný, zatím co o kvalifikaci mnohých našich sekcních šéfu lze mít velmi duvodné pochybnosti. Máme u nás sekcní šéfy, z nichž jeden to v Rakousku dotáhl
až na odborového radu, pri cemž mu bylo diskrétne sdeleno, aby s ohledem na svoji kvalifikaci na další kariéru už
nepocítal. Ve starém Rakousku se ovšem služba partaji nebo osobe ministra neodmenovala vysokým úradem (na to
melo Rakousko i'ády), jako se to deje u nás pres všechnu
systemisaci. Vysoký byrokrat musel zpravidla necemu rozumet, jeho politická pÍ'Íslušnost - nebyl-li práve socialistou - byla už skoro vedlejší. Takovýto úredník mel však
možnost rozhodovati a snad mel také vetší chut k rozhodování. Je ti'eba si priznati, že jsme s naší vysokou byrokracií
nezacházeli práve v rukavickách. Když se provádelo snižování platu, vzalo se vysokým úredníkum pres 25 % (pocítáme-Ii v to také progresivní dane a prirážky), takže dnes
máme vysoké a odpovedné úrednictvo opravdu mizerne
placeno. Ale o tom a o dusledcích toho bude i'ec jeMe dále.
Jestliže nerozhoduje vysoká byrokracie, jaký div, že trpí
nehybností celý aparát a že kdekdo utíká pred odpovedností do vyrizování aktu. Administrativa se stává naprosto
nehybnou. Byli u mne úredníci od bernich úradu první instance, kterí si stežovali, jak se politicky rozhoduje. Uvádeli príklady, kdy s poplatníkem, dlužícím nekolik milionu
na daních, bylo provedeno narovnání, které melo vynésti
státu velmi slušný obnos, narovnání bylo podepsáno, dlužník se zavázal k nekolika splátkám, ale nezaplatil nic. Byla
tudíž naÍ'Ízena exekuce, ale v posledním okamžiku shora
byla zastavena. Protože to nebyl jediný prípad, prešla úrednictvu chut takto dále pracovat, a vrátilo se k systému starého úradování. Pochopitelne. Chudák úredník pi'ece nemuže vedet, nešlápl-li náhodou na prsty nekomu, kdo má
nekde strýcka.

Korupce. Je nebo není?
Jak je to ale s korupcí? Snad se o ní mluví více než je pravda, a tomu bychom verili, protože víme, jak lidovým podání vzrustá komár na velblouda. Ale pi'ijdou-li naši dobrí
prátelé, I.idévážní, kterým veríme a kterí zpravidla nelhou,
a tvrdí-li nám, že pi'i státních dodávkách se maže a mazat
musí, ukazují-li nám na prípady, kdy obchod, zamítnutý
jedním úradem, byl pres noc týmž úradem jinému cloveku, který "dovede vzíti vec do ruky", povolen, nemužeme
se prece jen zbavit dojmu, že zde neco není v por'ádku. Jiste to u nás není tak zlé jako na Balkáne. Tu anekdotu prece
znáte: V Nemecku každý ví, že úredníci neberou, na Balkáne zase každý ví, že úredníci berou; ve starém Rakousku to
bylo nejhorší, tam se nevedelo, zda berou nebo neberou.
evím, do jaké míry jsme se odrakouštili. I?ukazu o tom
(t j. dukazu, které by mohly pi'esvedciti i soud), že se bere
a kde se bere, bohužel nemáme. Pokoušeli jsme se získati
je. Mluvili jsme s lidmi, ktei'í nám tvrdili, že vedí o konkretních prípadech a velmi verohodne nám je dokazovali ale když jsme chteli písemné dukazy a svedky, rekli nám,
že nemohou proto, ponevadž by byli napHšte nemožní,
protože by nikdy už žádnou státní dodávku nedostali.
stranoa

• ,:,.'

___________

12I 9 8

~tomnos~
Chceme-li zjednati si jasno o korupci, musíme odstranit
náhubkový zákon, který zakázal úi'ednictvu vyzrazovati
neco z toho, co se v oboru jeho úrední pusobnosti stane, a
musíme - trebas je to nemorální - zarucit beztrestnost tem,
kterí korumpují. Nerozpakoval bych se ani na okamžik postaviti se na stanovisko praktické pred morálním. Kdybychom zákonem zarucili, že ten, kdo podplácí, bude beztrestný, uciní-li o úplatku trestní oznámení, znemožnm bychom nebo alespon ztížili podplácení, protože bychom je
ucinili velmi riskantním. Za dnešního stavu mezi úplatkárem a upláceným vzniká nerozlucné spojenectví, které vede bud k blahobytu (jestliže se neznali) nebo - do kriminálu.

Cím jsme se priblížili Balkánu
Ale ovšem, jsme-li už u tohoto špinavého problému - a bohužel je to problém a velmi vážný - musíme se zase zabývat platy státních zamestnancu. Svoje stanovisko k nim
jsme rekli tak casto a tak jasne, že bychom neradi opetne
opakovali, že pokládáme snížení, k nemuž došlo, za velkou
chybu, a težký omyl, kterého
se dopustila naše politika.
Tímto snížením jsme se priblížili Balkánu daleko více, než si
myslíme. Predstavme si, že
•••••~u n,~•••••••••
máme státní podniky, jichž
rocní obrat je stamilionový, a
I,t' .•••
Deset let po 6mrti Lenloove
že jim v cele stojí úredníci,
K& kritice naši tlOaniof politiky
kterí mají mesícne 2800 Kc
platu - zatím co úredníci kon"_"'-_h_•.••
kurencních podniku soukromých mají platy desetitisícové. NehoD liL a slálnlj •• yk
Kontrolujlef
li koulr<llovu.n1
Predstavme se, že v cele naší
Tabákové režie s miliardovým
,~__ ,,,,,__ ,,""'k"'''
~
•••••••••• \ohpt")'. 1••••••• llIf~-J
••• k ••••••
obratem stojí vládní rada, je._ .•.••":::;:~~.:=
'-",,_.
hož základní plat ciní 49.000
Kc (ale odpocítejme od neho 12% srážku) a 9000 Kc na byt,
takže si tento muž prijde se všemi prídavky, které má, na
neco pres 60.000 Kc. To jsou dnes tak nejvyšší platy, kterých se u nás v úrednické kariére dosahuje. Samozrejme,
že tyto platy se "zlepšují" inspekcními cestami po republice, pri nichž se inšpicírují veci, kterým treba tito dobrovolní inspektori rozumejí jako kozel harfe, rozdelují se odmeny (ovšemže nenápadne, protože trinácté služné bylo zákonem zrušeno) a vubec delají se veci, které nesnesou
dobi'e svetlo vei·ejnosti. Musí je objevit teprve náhoda, jako
na príklad rozpoctová sedm a, která pak zjistí, že v Pozemkovém úrade bylo za jeden rok vyplaceno 285 osobám 2,5
mil. Kc na cestovních dietách (na osobu prumerne 800 Kc,
na jednu cestu prumerne 400 Kc, což jiste není mnoho),
ale že jedna osoba dostala na ctyri cesty 14.000 Kc, což už
je docela slušné, a jedna osoba dokonce 2500 Kc za - žádnou cestu. Tyto tajuplné cestovní diety Nejvyšší úcetní
kontrolní úrad zjistil a také schválil. Jak videt, máme dokonalou organisaci administrativy.
_v._po_u'_a_da_v6

Prítomnost, 25. ledna 1933
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Bavorsko
Gruss Gott, milí prátelé,
žene se povoden! Utíkejte do kopcu! Anebo ne. Tady
jsme ve strední Evrope: zapadnete do kavárny!
Sedíme si tu v pomerne prostorné kavárne na brehu
Dunaje v nemeckém Rezne. Behem našeho týdenního
výletu po Bavorsku déšt víceméne neustal. Moje žena
Fiona sice tvrdí, že za posledních pet dní jednou zahlédla slunce, ale já jsem byl plne zamestnan pádlovaním a nemel jsem príležitost se podívat vzhuru, tak
nevím.
Tyhle provlhlé prázdniny v Bavorsku nám obema
pripomnely roky strávené v Cechách. Oba regiony
jsou víceméne stejné, s tím rozdílem, že Bavorsko je
bohatSí a v hospodách tam servírují éerstvé krupavé
preclíky. Vecí, ve kterých se tyto dve zeme podobají, je
daleko více. Z kulinárního hlediska jsou krome preclíku oba regiony identické. Bavorsko je zemí piva
a místní specialitou je maso, maso a maso, servírované s masem, polité masovou omáékou a s extra masovou prílohou. Personál vetšinou pusobí dojmem, že jej
zákazníci obtežují.
Jméno jednoho dortíéku, který prodávají na mnichovském trhu Viktualienmarkt, návštevníkovi pripomene zdejší všudyprítomný provincialismus: "Negruv
polibek". Vylezte už koneéne z jeskyní!
Mezi restauracemi v Bavorsku a v Cechách je však
prece jen jeden zásadní rozdíl: v Mnichove vám
v žádné hospode éi restauraci nenaúétují jako cizinci
více než hostu domácímu. Nekteré pražské restaurace
(a taky muzea a koncertní sály) mají porád ješte jiné
ceny pro místní, což si cizinci pochopitelne nemohou
preéíst, protože ceny jsou vypsány slovy. Vylezte už
koneéne z jeskyní! Restaurace v Mnichove úétují nehorázné ceny jednoduše každému. Všichni návštevníci jsou obráni stejne - tomu ríkámfair play.
Po pár dnech jsme se však zaéali cítit dobre, to
když jsme opustili Mnichova zamírili k Alpám. Jsem
si jistý, že stavební úrady ve mestech jako GarmischPartenkirchen mají zvláštní
oddelení pro malebnost. Jejich pracovníci mají za úkol
prísne kontrolovat plány architektu, aby zajistili, že si
všechny domy udržují místní
standard dokonalé roztomilosti a pitoresknosti. Všudyprítomná drevená pruéelí
a okenní rámy ozdobené hojne splývajícími pelargoniemi
uprostred listopadu by proste
nebyly možné bez prísne dodržovaného vládního plánu.
Bavorské ministerstvo pro turistiku musí poskytovat dotace na malebnost, dotace získané s nejvetší pravdepodobností danením jídel
v bavorských restauracích.
Uvnitr jednoho takového
památníku malebnosti jsme
si zapnuli televizi, aby se
nám vzápetí zjevil bavorský
ministerský predseda Ed-

mund Stoiber. Zrovna se bralo to, aby se sudetskonemecká otázka stala souéástí podmínek prijetí Ceské
republiky do Evropské unie. Stejne jako Cechy, i Bavorsko má své extrémisty.
Bavorsko má také svoje vudce, kterí -jak bych to
nejlíp vyjádril - nebyli vždy docela spojeni s realitou.
Vezmete si napríklad bavorského krále Ludvíka
(1786-1868). Jeho Walhallaje replikouParthenonu,
postavena víceméne v pustine, obsahuje stovky bust
skvelých Nemcu, jako prosím pekne naríklad polského astronoma Mikuláše Koperníka. Walhalla není
ani tak památníkem Nemcu, jako spíš památníkem
nacionalismu 19. století. Ludvík II bavorský (18451886) b:ylve svých architektonických nápadech ješte
zvláštnejší. Jeho fantastický hrad Neuschwanstein, jako vystrižený z prospektu Legolandu, je venován výhradne Wagnerovi a jeho operám.
Ludvíkovi II vlezl Wagner asi dost na mozek. Myslím, že není mnoho lidí, kterí by si hned vedle obýváku postavili umelou sluj na oslavu uréité Wagnerovy
opery. Nesnažte se me presvedéit, že vynálezcem kýée
je Walt Disney: Ludvík II byl prukopníkem kýée nekolik generací pred Ameriéany.
No, Ludvíkové byli možná trochu poznamenáni šílenstvím a nacionalismem, ale aspon po sobe zanechali zábavné atrakce pro turisty. Co po sobe ale zanechá Stoiber?
Jestli brzy neprestane pršet, nezustane tu za chvíli
nic krome Stredoevropského more. V téhle Konditorei
už sedíme dve hodiny a pozorujeme, jak Dunaj stále
stoupá. Voda zaéíná šplouchat o zdi. Je cosi dekadentního v pokojném usrkávání kávy a pojídání boruvkového dortu, zatimco venku se schyluje ke katastrofe.
Ale na druhou stranu, co mužeme s Fionou proti
prípadné povodni delat?
Vetru dešti neporuéíme. Mužeme si však objednat
další kávu a ješte jeden kousek Himbeertorte. Tajících
ledovcu si nevšímejte; Klncujte dál.

I

Srdeéneváš
Andrew Stroehlein

NOVA

PRITOMNOST

"'.".~

Stalo se
15,10,Václav Havel zahájil v Bruselu festival
EUl'Opalia98, který je venován našim kulturnfm tradicím a soucasnému umen!.
16,10, obelovu cenu míru získali dva severoirští politíctí vudci John Hume a David Trimble.
17.10. Bývalý chilský diktátor Augusto Pinochet byl zadržen v Londýne na žádost
španelské justice, která ho obvinuje z
vražd španelských obcanu v letech 1973
- 1990.
18.10.V Ríme vznikla za nová politická strana s názvem Strana italských komunistu.
19.10. V Kosovu vypukly opet tvrdé boje.
Výpoved amerického prezidenta Billa
Clintona v kauze Paula Jonesová byla
zverejnena na Internetu .• Prezident
Václav Havel jednal s britským premiérem Tony Blairem o emigraci Romu.
20.10. Nová nemecká vláda ujistila CR a
Polsko, že proces rozšii'ovánf EU nehodlá komplikovat otázkami minulosti.
21.10. University of Glasgow udelila prezidentu Havlovi cestný doktorát.
22.10. Novým velvyslancem USA v CR se
stal obhájce lidských práv John Shattuck.
23.10. a Pražském Hrade zacala výstava
korunovacních klenotu, v tomto století
zi'ejme naposled.
24.10. V Lovosicích ekologictí aktivisté na
pro testovali proti výstavbe dálnice D-8
do Dráždan.
25.10. Srbské bezpecnostní jednotky ostrelovaly v Kosovu pohrebni pruvod, který
doprovázel rakev jedenáctiletého albánského chlapce.
26.10. Prezident Václav Havel se rozhodl,
že neudelí Rád Bllého lva bývalému starostovi Vídne Helmutu Zilkovi kvuli
údajnému podezi'ení ze spolupráce s Stb.
• ODS zahájila voleb ni kampan odhalením billboardu s portrétem predsedy
Václava Klause v nadživotní velikosti na
mlste bývalého Stalinova pomníku v
Praze na Letné.
27.10. Nová sociálne demokratická vláda
Gerharda Schrtldera v Nemecku se oficiálne ujala moci.
28.10. Konaly se oslavy 80. výrocí vzniku
Ceskoslovenska.
29.10. Slovenský premiér Vladimír Meciar
podal demisi. • TELECOM ohlásil zvýšeni ceny místních hovoru a poplatku od
ledna 1999.
30.10. Ve švédském GOteborgu uhorelo nejméne 60 mladých lidí pri požáru na diskotéce .• Rádio Svobodná Evropa zacalo
vysílat z Prahy do íránu a Iráku. •
a
Slovensku byla jmenována nová vláda v
cele s Mikulášem Dzurindou.
31.10. Ceský rozhlas vysllal porad Rozhovory v Lánech, v nemž se poprvé utkali
Václav Klaus a Václav Havel. Shodli se
pouze na kritice novináru.
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1.11. Vojenské krídlo palestinského hnutí
Hamas obvinilo palestinského predáka
Jásira Arafata ze zrady.
2.11. Irák varoval Prahu kvuli vysílání Rádia Svobodná EVl'Opa.
3.11. írán uvalil sankce na Ceskou republiku kvuli vysllání Rádia Svobodná Evropa z Prahy.
4.11. Evropská komise vyjádrila znepokojení nad zaostáváním CR pri príprave na
clenství v Evropské unii.
5.11. Americký prezident Bili Clinton a
britský premiér Tony Blair pohrozili
Bagdádu vojensk:í'llli údery.
6.11. Vražedný útok v Jeruzaléme zastavil
jednání s Palestinci o mírové dohode.
7.11. V cele strany CDU/CSU stanul Wolfgang Schauble.
8.11. Byla otevi'ena nová trasa pražského
metra, které nyní jezdí až na Cerný
Most.
9.11. Zemrel Jean Marrais, legendární postava francouzského filmu a divadla.
10.11. V CR skoncila predvolební kampan
pro volby do obecních zastupitelstev a
do Senátu.
11.11. Bagdád opustila vetšina inspektoru
OSN kvuli odmítání spolupráce ze strany Iráku.
12.11. Kardinál Miloslav Vlk zpochybnil
duveryhodnost vlády CSSD.
13.11. V CR zacaly dve hodiny po poledni
komunální a senátní volby.
14.11. ODS se stala nejúspešnejší politickou stranou v I. kole senátních voleb.
15.11. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval palestinského vudce Jásira
Arafata pred vyhlášením nezávislosti.
16.11. Nemci odsunutí po válce z Ceskoslovenska hodlají žalovat o náhradu škody
ceské banky a pojištovny.
17.11. Obcané CR si pripomneli výrocí pádu komunismu v roce 1989.
18.11. Prezident Václav Havel jednal na
Pražském hrade s kardinálem Miloslavem Vlkem o vyrešení sporu mezi vládou a církvI.
19.11. Nezávislý vyšetrovatel Kenneth Starr
presvedcoval Kongres, aby odvolal prezidenta Clintona.
20.11. Propuštený manažer Chemapolu Hugo Sekyra spáchal ve Vídni sebevraždu.
21.11. ájemní vrahové zastrelili poslankyni ruské Státní dumy Galinu Starovojtovovou.
22.11. Americký prezident Bili Clinton a
jeho jihokorejský protejšek KimTedžung varovali, že nepristoupí na jakýkoli pokus Severní Koreje šírit jaderné
zbrane.
23.11. Predsedové ceské a slovenské vlády
Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda se v
Bratislave dohodli na obnovení cinnosti
komise pro vyporádání majetku bývalé
federace.
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lSSN 1211-3883, MK CR 6944.
Odbe"atelum
zasUá firma A.L.L. Produclion spol.
s r.o. Povoleno Ceskou pošlou s.p., OZSeC ÚsLi
nad Labem, j. zn. P, 347/98, dne 21. 1. 1998.
Veškeré objednávky
zasfJejle na adresu A.LL.
Production
P.O.B. 732, 111 21 Praha I, tel.
(02) 24 009 208, 24 222 599, fax: (02) 24 231 003,
e-mail: allpro@mbox.vol.cz.
Internet:
http:/www.allpro.cz.
Spolu s prvním výtiskem
Nové Prílomnosti obdržíte složenku. Plalbu lze
provést i bankovnfm
pí'evodem, bankovnf spojení: Cs. obchodnf banka,
c.ú. 8010-010030434310300, variabilnJ symbol:
rodné cislo, konstanlní
symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte vždy na objednacím
HSlku.)
Mimo CR platle šekem, poprípade kreditní kartou
VISA nebo MASTERCARD. V CR: 130 Kc/6 mesicu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé císlo. V SR:
190 SKl6 mesícu, 320 Sk/rok, 40 Sk/min. cislo.
V Evrope (letecky): 13 USD/6 mesícu, 25
USD/rok, 4 USD/min.cislo.
Ve Spojených stálech,
Kanade a oSlalJlích zemích (Ielecky): 15 USD/6
mesicu, 29 USD/rok, 4 USD/min.cislo.
Vycházi za podpory:
PHARE; MK CR; FUND
FOR CE TRAL AND EAST EUROPEAN BOO K
PROJECTS, Amslerdam;
Open Society Fund;
adace PRO HELVETlA, Program Východ/Západ;
AGROBANKA, a.s.; Internet
servis, a. s.

Inzerce v NP
Nová Prltomnost
Vám nabiz( inzerci za výhodných podnúnek.
Naši ctenái'i jsou lidé, kterf sleduji dení ve spolecnosti,
politiku a kulluru. Casopis je rozesílán po celém svele. Vychází cesky a
anglicky.
Cenik inzerce do obou jazykových
mutaci
1 slrana
22 500 Kc 118 strany
.4 000 Kc
1/2 strana
12 600 Kc 1/16 slrany
2500 Kc
114 slrany
7 100 Kc 1132 slJ'any
1 400 Kc
Cenik inzerce do jedné jazykové
mutace
1 strana
12 900 Kc 118 slrany
2 500 Kc
112 strany
7 400 Kc 1/16 strany
1 400 Kc
1/4 strany
.4 500 Kc 1/32 slrany
800 Kc
Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky
dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Za grafickou
úpravu inzerátu
úctujeme
5 0/. prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná
inzerce
5%
dvakrát
10 %
trikrál
15 %
ctyrikrát
20 %
Nabízlme
též možnost barevné inzerce.
Uzáverka
objednávek:
Do desátého každého mesfce. Nové císlo vychází
vždy v prvnfm týdnu dalšího mesfce.
Objednávky
zašlete na: Nová Prílomnost,
Národnf 11, 11000 P"aha 1, tel. 22 075 600,
fax 22 075 605.
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KOLOWRATSKÝ PALÁC
Národní divadlo

~

DUM NA PRÍKOPE
SKLO BOHEMIA a.s.
ESTHÉ klinika plastické chirurgie
doc. Mešták - Dr. Raková
HAYS CZECH REPUBUC s.r.o.

Agrobanka a.s.
oblast. pobocka Praha
M. Dušák hodinár - zlatník
FOTOPLUS - Alena }akubovová

~

DUM

CHICAGO

Atelier SK Zuzana Kovárová
Cermák, Horejš, Vrba
Lawyers and patent attorneys
Bubník, Myslil - advokáti
Advokátní kancelár
Turek, Mucha, Kostohryz
MARTON s.r.o. EXPORT-IMPORT
ZNALECKÝ ÚSTAV INFO 7
Notár Helena Capková

NÁRODNÍ
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NCR Ceská republika s.r.o.
Dr. Radim Dvorský - advokát
Dr. Ivana Krýslová Dr. Ivan Krýsl
Plastická a cévní chirurgie
Restaurace a cukrárna MONICA
DELTA AIR UNES
Alpha + Omega
Komercní banka a.s.
pobocka Praha-Spálená

KOMERCNí

vSroeECNÁ

KOMERCNf

STAVEBNf ~rTl'lNA

KOMERt:Nf

BANKAo.s.

BANKY

POJlšfoVNA

a.'.

ALL IN 0.5.

a.'.

Praha 4 - Michle ul. Týmlova, bytový dum
Zahájení výstavby
a prodeje únor

1998.
Predpokládané
dokoncení
konec roku 1998.

Rozsah výstavby
• 6 bytových jednotek 13x 2+ 1 a 3x 4+ 1
o velikosti 64 až 125 fTl21

• 6 garáží

s

vlastním vjezdem
stání na vlastním pozemku
• 78 fTl2komercních ploch

• 3 volná

Lokalita
• Praha 4 - Míchle, nároží ulic Pod
Stárkou, Týmlova, Dekanská
• zajímavá lokalita na úpatí Tyršova vrchu a Trešnovky

Bytový areál Mrázovka

,~

Rozsah

výstavby

• 234 bytových jednotek 11+kk až 5+ 11
• 243 garážových stání 1 garáží

• 23 povrchových odstavných
• cca 1 100 m2 obchodních

Mrázovlca

stání

a kancelárských ploch
Lokalita
• Praha 5 - Smíchov, ulice Ostrovského
• navazuje na urbanizovanou
cást Smíchova, ze severní strany
pak na kopec Mrázovka

Predpokládané
zahájení
výstavby
a prodeje
kveten 1998,
predpokládané
dokoncení
konec 1999.

Polyfunkcní dum Barrandov
Zahájení
výstavby
a prodeje
listopad 1997,
predpokládané
dokoncení
3. ctvrtletí 1999.
Fáze
rozestavenosti:
II. PP podlaží.

Rozsah výstavby
• 160 bytových jednotek 12+kk až 5+ 1
o velikosti 43 až 151m21
• 36 studií a ateliéru 146 až 70 m21

• 419 garážových stání 1 garáží
• 560 m2 kancelárských ploch
m2 obchodních ploch
Lokalita

• 6 680

• Praha 5 - Nový Barrandov,
ulice Hogerova 1 Steparská
• ekologicky príznivé prostredí v blízkosti
Prokopského údolí

Prodejní centrum: Revolucní 4, Praha 1, tel. 02 / 231 61 24, fax 02/ 2421 9604

