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Kde sídlí pravda
V poslední dobé jsou noviny plné zprávo Milosi Zemanovi,
nebot pfedseda ceskésociální demokracie se ocitl v obtízné
situaci. Musí sezodpovídat z toho, ze bez védomí pfedsednictva strany jednal seskupinou svýcarských podnikatelu,
kterým údajné obratem za výhodnoujinancní pujcku nabízel vládníjunkce. Bývalý místopfedseda CSSD Karel
Machovec tvrdil, ze némecky psaná dohoda je sice podvrh,
ale ze obsahové odpovídá dokumentu, který s pfedsedou
Zemanem skutecné podepsali. Aféra a její dusledky mohutní: stfedoceská organizace
CSSDjiz vyskrtla Machovce z kandidátní listiny. Zemanovo heslo "padni komu
padni" vyslovovali i clenovéjeho vlastní strany, a zároven upozornovali na asymetrii
stranického rozhodování týkající seMachovcovy a Zemanovy spolecné akce.
Švýcarsko a s ním spojené qféry nám podle vseho hned tak nesejdou z mysli. Tato
zemé prý nadále skrývá cerné konto Obcanské demokratické strany, na které mé/i za
slíbené investicní výhody v ceských podnicích pfispívat utajení sponzofi strany. Po
odhalení této a pfíbuzné kauzy nastala fetézová reakce vedoucí az k pádu Klausovy
vlády, ackoli si bývalý premiér pfedstavoval, ze se udé/á "tlustá cára" a pojede sevesele dál. Drama vsak pokracovalo tak dlouho, dokud sezcela nerozpadla ceskápravice.
Pouze vila ve Švýcarsku zustala nedotcena.
Nyní sevydejme na cestu casem do zacátku tohoto století. Uvidíme mladého Lenina
a dalSí radikální socialisty, jak putují do Švýcarska, aby tam péstovali semínka revolucního janatismu, které tak dobfe klícily v Evropé znicené imperiální válkou.
Konecné dusledky této dalsí 3výcarské dohody" nesemedodnes.
Vratme sejesté dál do déjin. V roce 1648 je podepsán Veslfálský mír, kterým Švýcarsko ddinitivné získává nezávislost. Nový stát si od pocátku své existencezvolil za svou
obrannou strategii agresivné uplatnovanou neutralitu. Tato taktika umoznila Švýcarsku spísepozorovat déjiny, nez je pfímo ovlivnovat. Švýcarsko sestalo jakýmsi depozitáfem produktu hístorie i lidského snazení, nedobytné svýcarské hory sestaly útocistém skrytých penéz i skrytých pravd. Jejich úcinky ses tradicni neutralitou vzájemné
násobi, a zeméje sidlem bezpoctu mírových organizací, Cerveného kfíze, Spojených
národu; zde byly podepsány zenevskékonvence. Zdálo by se,ze taková malá zeme, a
pfitom impozantní, s nádhernou pfírodou, centrálné položená, nedobytná, a navic
vzor blahobytného soužiti ruzných etnických skupin, nemá daleko k ideálu.
Má. Konta plná spinavých penéz, zlato ukradené obétem nacísmu, xenojobni a uzavfená §Výcarská spolecnost, epidemie HIV v Curychu a dalSíjakta nám ukazuji, žeje
to zemé s problémy, zeméjako katdá jiná, zeme, která nemá monopol na pravdu, mir
ani morálku. Jeji neutralita nezarucuje nevinnost - spise naopak, umožnuje, aby se
pravda schovaná pfed zraky svéta pfekrucovala a zakrývala.
Je ironické, ze nGSivrcholni politici se nakonec potkali s pravdou právé pfes Švýcarsko. Jakmile vypusténa, pravda i se svými dusledky cestuje rychle, vrací se ke svým
puvodcum. Ve stfedoceské kotliné i na Matterhornu je totiž pravda jedna a táz. Po
pádu pánu Klause a Skalického zustává tedy pád Zemana pouze otázkou casu.
Zemanova zádost, aby nejeden, ale hned dva nezávíslé orgány prosetfily bamberskou
kauzu, aniz by z ni ovsem on sám vyvodil dusledky, potvrzuje, že pan Zeman dosud
principu pravdy vubec neporozumé/. A tak - "padni komu padni".
Soucasnépocity zot,ifalstvi ale pomalu stfídá poznáni, že moudrost prostých lidi,
ktefí védi, ze nevédí,je mnohem potfebnéjsi, než suverenita téch, ktefí jen pfedstíraji a
lžou. To vysvétluje stále hlasitéjsi projevy nesouhlasu obcanu a cím dál ostfejsi kritiku
dne§ního politikafení. Moment, kdy se opét jednou spoji život jednotlivce s životem
nGSehonároda, se o dalsí krok pfiblíŽil. Roste touha po pravde, touha, která muže dát
jednou základ nové, vzne§enéjsípolitice. Politice, která by nejen tvofila dobré zákony,
ale zároven je opirala o základní, obecnéplatné pravdy. Pára nad hrncem cesképolitiky nemusí jen sycet, muze nás jednou i skutecné pohánét. Dokonce až pfes svýcarské
Alpy.
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Bude hur,
pokud ovsem dopustíme, aby bylo.
Že doba není snadná? Kdo ví
o nejaké snadné dobe, kdo ví
o zemi, kde by lídé cas od casu
nebylí zhnuseni politikou, at poradí. Tretine Cechu a Moravanu se
stýská po starém režimu. Toje
urcite protivná zpráva, at už se
jejich nostalgie váže k milicionárským manévrum nebo proste ke
ztracenému zdraví a mládí.
Tretina lidí u nás tedy nemá duveru nejen v polítiku - tech je víc - ale
vubec v budoucnost.
Míra skepse k polítickým stranám nebo prídel osobního trápení
budou asi po svete podobné, stupen
otevrenosti k vlastní budoucnosti
vsak dneSní svetové spolecenství
výrazne rozdeluje. Spojené státy
americké vznikly a prekvapive
dodnes stojí na nezlomné víre
v budoucnost, na víre jednotlívce
ve svobodu nakládat se svým osudem. Takoví Rusové se naopak po
dohasnuti silove optimistické epizody komunismu propadají do
dávné apatie. Souvislost s politikou
je jednoduchá. Budoucnost se projasnuje v úmere s ochotou potlacit
své znechucení, s vulí zustat nelze-lí jinak - skeptikem, ale
nestát se cynikem.
Celá Evropa je unavena kolotocem voleb a referend s beznadejnými výsledky J1:49, a mnozí pochybují o zpusobilosti tradicních
parlamentních procedur rídit
moderní státy. Nemci si prece
Hitlera zprvu také zvolili, Cesi
komunisty, Belorusové LukaSenka
a Slováci Meciara. Jsou ale opakující sefatální omyly vetSiny duvodem k odstavení demokracie?
Co by tedy mel vedet obcan, který
chce bojovat se svou maloverností?
Snad pro zacátek dve veci.
Nepujde-lí k volbám, dá hlas
komunistum a republíkánum, ti
chodí. A neumíme-li presvedcive
vybrat dve u moci se strídající konkurencní státotvorné síly, budeme
možná muset zatnout zuby
a smestnat se ve velké koalíci.
Žádná sláva, ale také žádná tragédie, první republíka prakticky nic
jiného neznala. Když si jeste uvedomi, že volby jsou jen vercajk, ne
dílo samo, možná mu zbudou síly
i na spetku toho vysmívaného amerického optimismu. Budeme-li
chtít, zustanou nás takových porád
skoro dve tretiny.
(tmv)

Utopie stále živá
Robert Mareš

---------------

Jakou roli u nás hraje mladá radikální levice
Svetové
hnutí se vyvipo
mnoha anarchistické
dejinných peripetiích
nulo do trí základních proudu, které
prežily až do soucasnosti. Jsou to
anarchoindividualismus Michaila
Alexandrovíce Bakunina s dusledným
odmítáním jakékoli autority a s protistátne teroristickým ladením, anarchokomunismus knížete Petra
Alexejevice Kropotkina, podle nehož
by spolecnost mela být organizována
jako federace svobodných výrobních
obcin (komun), a konecne anarchosyndikalismus, jehož základem je
myšlenka tvorby autonomních odborových a politických jednotek - syndikátu, které by mely pí'evzít moc prostí'ednictvím revolucní generální
stávky.

Ríkají si autonomové
V tomto míste je u'eba provést terminologický exkurs. Soucasné radikálne
levicové skupiny se casto brání oznacování za anarchistické, pricemž
argumentují ponekud odlišnými
názorovými východisky. Jde o názory
na funkci státu, míru jeho "žádoucí
destrukce" a na podobu systému, jenž
by mel stát nahradit. Protestních akcí
se casto úcastní i jednotlivci a skupiny, u nichž nejsou na prvním míste
ciste ideologické, ale spíše "aplikované" požadavky - príkladem jsou ekologická hnutí. Pro široký názorový
proud, stmelovaný kritickým pohledem na ekonomický model západního sveta a z nej plynoucí životní zpusob, se na prelomu sedmdesátých
a osmdesátých let vžilo oznacení
autonomní nebo alternativní scéna.
Stoupenci tohoto širšího antisystémového hnutí se nazývají autonomové.
Na hranici antisystémovosti se
ovšem pohybuje i rada politických
stran, definujících se jako levicové,
na prvním míste parlamentní KSCM.
Chceme-li se však zabývat aktivitami
pí'evážne mladých, protitotalitne
smýšlejících lidí, ponecháme komunistické a parakomunistické spolky
stranou, již s ohledem na vesmes
vysoký vekový prumer jejich clenské
a volicské základny.
Stoupenci autonomní scény samozrejme nežijí pouze svými sociálními
a politickými aktivitami. Nedílnou a pro mnohé možná dominantní soucástí jejich sveta je i specifická

autonomní kultura. Ta se vyvíjí
a profiluje jako polemická odpoved
na casto uniformní a sterilní masovou kulturu "pro mladé". Užívá se
také termínu "subkultura" nebo
"kontrakultura". Obecne nejznámejší
"levicovou" subkulturou je punk.
Vznikl pritom puvodne jako generacní hudební hnutí, které se politicky
nijak nedefinovalo a své težište videlo
v provokaci, ostentativním pohrdání
spolecenskými normami. Odpor
k autoritám vcetne autority státu,
sociální kriticnost a pozdeji i boj
proti fašistickým skupinám postupne
dovedl punk na levicové pozice.
ekterí punkeri jsou prímo angažováni i v anarchistickém hnutí. Punk
se behem první poloviny 80. let dosti
vycerpal a zcásti se transformoval
v hard core (HC).
Celé autonomní hnutí je již ze
svého principu znacne názorove diferencované, chybí vetšinou jakákoli
vyšší forma organizace. Stmelující
úlohu hrají neformálne vydávané
a rozširované tiskoviny, takzvanéfanziny. Informace o subkulturních aktivitách jejich vydavatelé casto doplnují antisystémovými clánky. Mnoho
prostoru má ekologická problematika, propagace vegetariánství, kultura
a náboženství prírodních národu,
odmítání vojenské služby atd.
Fanziny mají casto pouze jediného
redaktora, a tedy i velmi ruznou
obsahovou i jazykovou úroven,
a vesmes nepríliš dlouhé trvání.

Krajinou ceského
anarchismu
Ceské zeme jako prumyslove nejvyspelejší soucást monarchie nezustávaly stranou evropského sociálního
hnutí vcetne anarchismu. V roce 1896
byl publikován "Manifest anarchistu
ceských", hnutí vyvrcholilo vznikem

Ceskéanarchistickéfederace (19041914). Tradice ceského anarchismu
byly prerušeny druhou svetovou válkou a hlavne komunistickým režimem po únoru 1948. Vítezná KSC
nemela pro anarchismus pres jeho
proklamovanou levicovost sebemenší
pochopení.
Nekomunistické protitotalitní levicové smýšlení existovalo i v disentu
normalizacního období, ale k restauraci anarchismu jako takového došlo
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až tesne pred listopadem 1989.
Vzniklo Ceskéanarchistickésdruzení
(CAS), které hned po zmene pomeru
zacalo vydávat vlastní casopis A-kontra, odvozený od svého pÍ'edchudce,
undergroundového casopisu Kontra.
A-kontra dosahoval nákladu nekolika
tisíc kusu a rozširován byl i prostrednictvím PNS. Šéfredaktorem byl
Jakub Polák, charismatická vÍldcí
osobnost ceského anarchistického
hnutí.
Odštepením od CASu vznikla
Anarchistickájederace (AF), která se
profiluje ješte vyhraneneji smerem
k anarchokomunismu. Pozdeji vzniká

Ceská anarchistickájederace (CAF)
jako pokus o zastrešení ceské anarchistické scény. Vydává kvalitní
samizdatový casopis Autonomie (plus
leták Autonom) s durazem na informace o alternativní kulture a hnutí
squattingu.
ekterá programová prohlášení, uverejnovaná na stránkách
A-kontra, naznacují ochotu prejít do
otevrené konfrontace se státní mocí nejvetší pozornost v tomto smeru
vzbudilo prohlášení tzv. Revolucní
partyzánské autonomie z roku 1992.
Podobné dokumenty však slouží
spíše k "upevnování morálky" pÍ'Íznivcu hnutí a zároven k provokaci
státních orgánÍl, než že by byly míneny zcela vážne.
Pomerne významným volným
seskupením levicových radikálu jsou
takzvaní militantní autonomové.
Sdružují se v malých, casove i personálne nestálých bunkách a jsou
zamereni predevším na boj proti
fašistickým skinheads. Jsou pÍ'esvedceni o tom, že na násilnosti pravicových extremistu je nutno odpovídat stejným zpusobem nebo
dokonce aktivne vyhledávat
a napadat stoupence neonacismu.
V jejich radách mužeme najít i ojedinelé zástupce ceských Redskins ostre levicového krídla skinheadské subkultury. Tito autonomovése sdružují i kolem nekterých
samizdatových casopisu.
Nejvýznamnejší programove protifašistickou organizací je
Antifašistická akce, pusobící jako
soucást stejnojmenné mezinárodní
organizace s centrálou v Nemecku.
Ve spektru ultralevicových aktivit nacházíme i ty, jež staví na
doktríne "revolucního marxismu".
Tyto proudy navazují na odkaz
Trockého IV. internacionály
a bývají proto souhrnne nazývány
jako trockistické.Hlavní ideou je
svetová socialistická revoluce,
v níž budou bok po boku bojovat
aktivisté z vyspelých západních
zemí a bývalého východního bloku
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s národne osvobozeneckými hnutími
zemí tretího sveta.
Nejvýznamnejšími organizacemi,
hlásícími se u nás k revolucnímu
marxismu, jsou Socialistickásolidari-

ta, Délnický vzdélávací spolek-Budoucnosta Asociacesamosprávného socialismu (ASS). Socialistická
solidarita (dríve Délnická demokracie)
je intelektuální skupinka, hlásící se
ve svém stejnojmenném casopise
výslovne k myšlenkám socialismu. Ve
spolupráci s dalšími seskupeními
porádala napr. protestní akci proti
vstupu Ceské republiky do NATO.
Okruh kolem casopisu Budoucnost se
soustredí predevším na "boj za sociální práva mládeže", napr. akce
proti zavedení školného apod. ASS
vyvíjí cinnost v rámci IV. internacionály, pred volbami 1992 spolupracovala s Levým blokem.
Kuriózneji pusobí cinnost Svazu
komunistické mládeze, jenž na sebe
upozornil na podzim 1995 vzpomínkovou akcí u príležitosti "velkého
vítezství delnické trídy - VRSR" na
Václavském námestí. Tento pohrobek
SSM, pÍ'Ímo financovaný KSCM, se
snaží bez výraznejších úspechu navazovat kontakty s ostatními vetvemi
ceské radikální levice.

Spolecenská kritika
Jaké jsou hlavní oblasti zájmu dnešních ceských anarchistu? Lze ríci, že
leitmotivem vetšiny iniciativ je komplexní kritika spolecensko-ekonomické situace v zemi. Prícinou všech problému má být prevzetí
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Pripomenutí

Ministr vnitra Cyril Svoboda se
nechal slyšet, že pocet rasove motivovaných trestných cinu tvorí jen
mizivé procento z celkového objemu kriminálnich deliktu a že tudiž
rasové násill nijak významne neovlivnuje bezpecnostni situaci
v Ceské republice. Jinými slovy, že
tento problém je precenován.
V boji proti kriminalite však
nemužeme mít na pameti jenom
cetnost jednotlivých druhu trestné
cinnosti, ale také jejich spolecenskou nebezpecnost. Ta je u rasových útoku, a zejména u rasových
vražd, extrémne vysoká. Každá
nová skinheadská agrese zvyšuje
bariéru mezi romskou komunitou
a vetJinovou spolecnosti, širí mezi
Romy strach i touhu po pomste,
vede je v lepšim prípade k nedovoleným prostredkum sebeobrany,
v horším prlpade k úteku nebo
otevrené agresi vuci spolecnosti,
která je ohrožuje. O tom, že dusledky tohoto vývoje už dávno prestaly
být vnitrni záležitosti Ceské republiky, snad nemusime pana ministra
presvedcovat. Celková bezpecnostni
situace v Ceské republice má pro
ceského Roma jen malý význam,
pokud se musi každý den bát
o život a zdravi své i svých bllzkých, pokud nemuže bez strachu jít
po ulici, pokud nemuže své deti
pustit samotné tramvaji. Podle
romských svedectvi bychom zejména ve velkých mestech našli jen
málo romských rodin, které seješte
nikdy nesetkaly s rasovým násillm.
Vetšinu techto prlpadu Romové ani
nehlási, protože neveri, že je policie
rádne prošetrí.
Kdyby Romové prekonali všechny
své nynejši handicapy, stejne by ve
státe, který jim neumi poskytnout
ani základni ochranu jejich života
a majetku, nemohli normálne žit.
Policejni složky musi radikálnim
zpusobem zlepšit svoji práci pri
poskytováni této ochrany.
Samozrejme že nemohou rasový
kon,/likt rešit samy. To je úkol pro
celou spolecnost. Ale jejich dobrá
práce je nezbytnou podminkou
k tomu, aby byl jakýkoli pokrok
v této oblasti vubec možný.
Neméne vysoká je samozrejme
spolecenská nebezpecnost útoku
proti cizincum. Ceská republika
pomalu ziskává povest zeme zasllbené pro jašistické bojuvky, rasismus a xenojobii, kam neni radno
cestovat nebo vystlat kvalifikované
odborniky. Bude nám lhostejná
taková povest?
(cam)
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Dum

s terasou,

podsklepený

Ceské jaro 1998, politika a média:
co kdo rekl, co to znamenalo a co
kdo proti tomu, kolik komu preferencí, kdo s kým, kdo proti komu ...
Pod nejvyšším podlažím, vlastné
terasou na streše, prístupnou zraku
kibicu, je další patro. Tam se preskupuje éeská stranickopolitická
scéna, resp. její "pravá" éást. Jedna
strana se štépí, jiná zaniká. Pétina
scény je stabilné mimo hru, tam
jsou ti, s nimiž není rozumná reé.
Vytvorit akceschopnouformaci na
zbylých étyrech pétinách není
snadné.
O poschodí níž kvasí nesourodé
pocity. Mají ruzná jména. Napr.:
"Délalo se to dobre!" Nebo: "Délali
jste to špatné, predtím bylo
líp!" Prípadné: "Zachran se kdo
mužeš!" Nebo taky: "Sláva, jsem za
vodou, po mné potopa!"
Pak je prízemí. Tam to pripomíná príboj dorážejícj na skalnaté
pobreží. Polistopadová dynamika
se stretává se setrvaéností struktur
v institucích a se stereotypy v lidské
duši. Dochází jí dech.
Suterén obnáší ukotvení základních pilíru kultury, je-li tu jaká.
Zde se rozhoduje, zda impulsy
dmoucí se do vyšších podlaží
budou produktivni, anebo niéivé;
zda se podarí transformovat syrovou agresi v tvorivost. Když už ne
jinde, tak tady musí být jasné, kde
je nahore a kde dole.
Dá se s tím néco délat? Snad,
ale musí to být ve všech podlažích
souéasné.
(pri)
strana
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"nevyhovujícího, prekonaného modelu ekonomiky volného trhu", jehož
základní nedostatky jsou prý již
dávno zrejmé. Patrí k nim podle nich
narustající vykoristování pracujících,
zvyšování nezamestnanosti, príjmových rozdílu mezi lidmi. Soucasne je
kritizován i samotný systém parlamentní demokracie - volby jsou pro
anarchisty pouhou fraškou, která jen
potvrzuje moc privilegované vrstvy,
establishmentu. Príslušníci této vrstvy
pak sledují pouze svuj osobní prospech, proto politicky podporují
zájmy financní a prumyslové oligarchie, která se tak stává skutecnou
držitelkou moci ve státe. Vládnoucí
špicky se snaží udržet status quo, utužují mocenské struktury státu
a pomocí tech pak postihují neprizpusobivé jedince. Proto autonomové
nejvíce nenávidí práve mocenské
složky: policii, armádu a byrokracii.
Z tohoto úhlu pohledu je logický
i nesouhlas s rozvíjením nadnárodních hospodársko-politických struktur typu Evropské unie.
Nemilosrdne je též kritizován údajný nezájem státu o životní prostredí
a práva zvírat. To do autonomního
hnutí privádí organizace radikálních
ekologu, nebot se shodují v odmítavém postoji ke zpusobu života vetšiny
populace, konzumací masa pocínaje
a honbou za hmotným zabezpecením
konce. Velký vliv je pritom pripisován
pusobení reklamy, která údajne
"vymývá mozky" již nejmenším
detem. Z cloveka je vychováván konzumní tvor, jehož umele vytvárené
pseudopotreby pak uspokojuje rostoucí produkce.
Stálým tématem je také boj proti
rasistickým, xenofobním a fašizujícím
tendencím ve spolecnosti. Mladí stoupenci levice se profilují jako skupina
výrazne tolerantní k etnickým, náboženským, sexuálním a dalším minoritám, címž se výrazne liší nejen od
svých "vlastenecky" orientovaných
vrstevníku, ale i od starších volicu
napr. komunistických stran. Z rasismu je vinena i policie, úrady a vetšinová spolecnost vubec.

Navrhovaná rešení
Jako rešení výše naznacených problému anarchisté vetšinou konstruují
modely samosprávného spolecenského usporádání na principu dobrovolnosti. Tato organizace spolecnosti by
mela vyplývat z individuálních potl'eb
každého zúcastneného, jejichž naplnování by nebylo omezováno zákonem, nýbrž dohodou svobodných jednotlivcu. Racionálnejší smery
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v anarchistickém hnutí rezignují na
zmenu celospolecenského zrízení
a zamerují se na tvorbu dobrovolných samospráv v rámci existujících
pomeru. Snaží se na státní moci dobýt
co možná nejvetší prostor pro pestování svého alternativního životního
stylu.
Pres nekteré inspirativní momenty,
které lze najít v ideologii anarchismu
(samospráva, prímá demokracie
apod.), nelze si nepovšimnout zásadního nedostatku. Anarchisté se totiž
málo zajímají o to, jakým zpusobem
získat od stále konzumneji žijící spolecnosti mandát k provádení techto
zmen (cesta teroristických akcí je,
zdá se, bohudík opuštena). Rada aktivistu si myšlenkovou izolaci hnutí ve
spolecnosti pravdepodobne uvedomuje, ale nelze se zbavit dojmu, že uzavrenost, extravagantnost a jistá míra
intelektuální nadrazenosti je nezbytnou soucástí identity techto skupin.
Snad jediným fungujícím naplnením autonomních idejí samosprávného soužití je squatting, tedy skupinový život v nelegálne obsazených
domech. V mnoha smerech jde
o pokracování štafety, zapocaté venkovskými komunami hippies v šedesátých letech. Osazenstvo squatu tvorí
nejenom lidé ve skutecné bytové krizi
- mladí nezamestnaní, bezdomovci,
imigranti a podobne, ale i intelektuálne ladená mládež, pro kterou je tento
zpusob života šancí odpoutat se od
vlivu rodicu a "žít jinak". Nekteré
squaty se ale staly útocištem narkomanu, asociálu nebo kriminálního
podsvetí. Ostatní squatteri se od
podobných skupin striktne distancují.
V nekterých západních velkomestech dochází k ostrým konfrontacím
mezi squattery na strane jedné
a majiteli domu a policií na strane
druhé (u nás se vedl spor okolo pražského squatu Ladronka). . rady se
proto v poslední dobe snaži o kompromisní postup a potom se hovorí
o tzv. legalizaci squatu. Jsou stanoveny podmínky, za nichž lze dum obývat pri placení minimálního nájemného.
V roce 1994 vzbudilo velkou polemiku zarazení nekterých ekologických aktivit na seznam potenciálne
extremistických hnutí. Seznam sestavily ministerstvo vnitra a BlS a svuj
krok oduvodnovaly akcemi, jako byly
blokáda elektrarny v Temelíne
a narušení dostihu pardubicích v roce
1992. Ty sice nepochybne prestoupily
hranici zákona, nicméne hovorit
o ekoterorismu je v tomto prípade
prehnané. Ve svete funguje rada skutecne militantních ochranárských
sdružení (Animal Liberation Front,
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Earth First), u nichž by o tomto oznacení snad bylo možno uvažovat.

Existuje nebezpecí?
Policejní a bezpecnostní složky venují
anarchistickým a všem príbuzným
ultralevicovým skupinám soustredenou pozornost. Zdá se tedy, že se
"establishment pomocí svých pochopu" (anarchistickou rétorikou receno)
snaží eliminovat ty, kdo mu pripravují konec. Pokud se ale zamyslíme nad
procentuálním zastoupením prívržencu beztrídní a bezstátní spolecnosti
mezi mladými lidmi, je zrejmé, že
tato okrajová skupinka byt velmi
aktivních jednotlivcu nemuže pro
spolecnost znamenat žádné nebezpecí. Výzkumy hodnotových preferencí
mladé populace jednoznacne dokumentují príklon k výkonovému životnímu stylu. Generace, která si bere za
vzor západní spolecnost s vysokou
úrovní osobní spotreby, nevytvárí
klima príznivé pro rozkvet protokomunistických vizí.
Anarchismus bývá v médiích
i v myslích lidí tradicne spojován
s predstavou hnutí, které se otevrene
hlásí k násilným metodám prosazování svých názoru. Situace je, jak již
to bývá, ponekud odlišná. Uvnitr
jakékoli komunity, která si definuje
urcité cíle, muže existovat "tvrdé
jádro", skupinka osob, která at
z duvodu osobního prospechu, nebo
fanatického presvedcení o vlastní
neomylnosti neváhá užít jakýchkoli
metod. Tento boj pak muže snadno
nabýt ozbrojených forem a prerust až
do záškodnických a teroristických
akcí.
Prestože zdaleka ne všechny teroristické útoky mají na svedomí militantní levicové organizace, práve
anarchoterommus toto hnutí nejvíce
proslavil (a zdiskreditoval) v ocích
verejnosti. Ze myšlenka "partyzánské války" proti systému nemusí být
jen doménou Latinské Ameriky, uvedomila si Evropa již na konci 60. let.
Vznik teroristických ultralevicových
bojuvek souvisí s hnutím Nové levice,
širokým názorovým proudem, hlásajícím mj. právo "utlacovaných" na
násilný odpor. Teroristické metody
ovšem odmítá jako nelidské, neúcelné a diskreditující i vetšina prívržencu radikální levice.
Obvyklé porušování zákonu sympatizanty autonomního hnutí má podstatne civilnejší charakter. K nejcastejším prekrocením zákona dochází
v souvislosti s protestními akcemi
a demonstracemi zejména proti fašistickým, rasistickým a xenofobním

tendencím ve spolecnosti, k ekologickým otázkám apod. eohlášené akce
se casto policisté snaží rozehnat hned
na zacátku, u ohlášených akcí pak
zasahují napr. po opuštení stanovené
trasy, pri verbálních útocích na policisty nebo pri nicení majetku. Stací
vzpomenout prvomájovou demonstraci v roce 1995, kdy byl napaden
štáb TV Nova a jídelna McDonald's.
Tyto útoky mají na svedomí vesmes
stoupenci hnutí punk, kterí patrí
u nás i v zahranicí k "úderným hrotum" autonomních skupin. V západní
Evrope však mají násilnosti mnohem
vážnejší charakter; nejvýraznejším
príkladem je emecko. V Berlíne se
každorocne konají "revolucní" prvomájové oslavy, ale jak priznávají
sami aktivisté, politický aspekt se vetšinou ztrácí a zustává príležitost k bitkám s policií. Zábava, karneval, provokace - tak hodnotí nocní rádení
sami úcastníci. K dalším pravidelným
stretum dochází behem tzv. Chaos
Days v severním Nemecku. Tyto
demonstrace plné násilností bývají
nezrídka doprovázeny plenením
a žhárstvím, namíreným proti luxusním automobilum, obchodum, bankám apod.
Krome stretu s policejními silami
se odehrávají i potycky se stoupenci
neofašistických skupin, které casto
napadají anarchistické demonstrace.
Výsledkem bývají výtržnosti a ublížení na zdraví. Nutno podotknout, že
i v CR, ale zejména v západní Evrope
postupují obdobne také levicoví radikálové - "kontrademonstracemi"
se
snaží hatit prubeh verejných vystoupení fašizujících skupin. Prípady
útoku na skinheads se množí, což
souvisí nejen s radikalizací levice, ale
predevším s rostoucí agresivitou neofašistu. Zprávy o potyckách mezi mladými neofašisty a levicovými radikály
pricházejí nejcasteji z Brna.

Cervení a cerní
Cím se tedy vlastne tyto dve nesmiritelné skupiny odlišují? Na prvém
míste je treba poznamenat, že jak
ultrapravicová skinheadská subkultura, tak anarchismus a autonomní
scéna vubec jsou predevším generacní vrstevnické skupiny. V obtížné
etape dospívání je bežné hledat své
vymezení vuci generaci rodicu, své
"velké téma", které by zároven bylo
možno sdílet se skupinou svých vrstevníku. Proc, jakým zpusobem a na
jak dlouho se konkrétní mladý clovek
stane clenem konkrétní referencní
skupiny, to je do znacné míry otázkou
náhody. Obecne platí, že sklon k non-

Zase jedno klišé

rozmohlo se nyni na ceské pravici
a zejména v médiich. Klausova
vláda prý doplatila na to, ze ac
hlásala liberálni program, ve skutecnosti provádela sociálnédemokratickou politiku. Tak to ale nebylo. Klaus neprohrál proto, ze byl ve
skutecnosti skrytý sociálni demokrat. Je pravda, ze jeho vláda
pomérné rychle po svém vzestupu
k moci ztratila reformni tempo a se
znacnou liknavosti pristupovala
k restrukturalizaci dulezitých
odvétvi, jako je právni rád, bankovnictvi, bydleni, energetická politika, doprava, zdravotnictvi, vzdélávaci systém atd. Avšak co je na
pouhém nedostatku odvahy, na
politice neprovádéni reforem sociálnédemokratického? Vzdyt ze
zkušenost{ našich stredoevropských
sousedu vime, ze tamni levicové
vlády si v mnoha traniformacnich
krocich pocinaly odváznéji
a razantnéji nez predchozi vlády
pravicové.
Jiná otázka je, zda k podobné
váhavému a populistickému zpusobu politiky neinklinuje i ceská sociálni demokracie, konkrétné jedno
z jejich dvou kridel. Ale proc ceskou specialitu povyšovat na všeobecné platný princip a delat ze
sociálniho populismu difinici sociálnédemokratické politiky jako
takové? Pravicové a levicové pristupy k reformám v postkomunistických zemich se mohou lišit
akcenty, mirou sociálnich kompenzaci, nacasovánim jednotlivých
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kroku, ale to je vsechno. Cílový stav
zustává stejný, tím je spolecnost,
kterou vybudovaly obcanské i sociálnedemokratické vlády na
Západé. K ní máme nejen svým
bohatstvím, ale i strukturou ceské
spolecnosti jeste daleko, proto by
pokracování reforem mélo být
v zájmu pravice i levice.
Skutecným duvodem krachu
minulé vlády tedy nebyla sociálnedemokratická politika, ale absence
politiky jako takové - nedostatek
jakékoli koncepce v mnoha duležitých oblastech. Lidé Klausova týmu
proste uverili tomu, že úplne postací hlídat stabilitu meny a rovnováhu makroekonomických ukazatelu.
Taková cinnost vsak není v normálních zemích hlavní úlohou
vlády, ale spíse centrální banky.
Vláda se má starat predevsím
o resorty, které jí byly svereny. Je to
nesmírne banální konstatování, ale
predchozí vláda práve toto nedélala. Otresné dedictví na jednotlivých
ministerstvech vychází najevo až
dnes. Není divu, že se nakonec sesypaly i samotné úspechy v makroekonomice.
Proc vláda vlastne nevládla?
Bránila jí v tom její ideologie - ona
svérázná smes západního neoliberalismu a východního populismu,
která se z,formovala v casech rozpadu Obcanského f6ra a Ceskoslovenska. Úvahy o omezení role státu
v ekonomice pochopili vládní politici a také mnozí novinári a publicisté po svém. náda se méla prestat
starat nejen o podnikovou Véru,
ale i o mnohé verejné funkce státu,
na než ovsem sama vybírala dane.
Ve státní správe, na železnici, ve
zdravotnictví tak nastal místo
tranvormace pozvolný rozklad,
vývoj v techto i jiných resortech se
vymkl kontrole. 1 kdyby nebylo svýcarského konta, odstoupení vlády
bylo za této situace nevyhnutelné.
Proc se znovu vracíme k napul
zapomenutým okolnostem pádu
Klausova kabinetu? Protože jsme
toho názoru, že na dukladné
a uprímné reflexi jeho skutecných
prícin do znacné míry závisí
i dlouhodobý úspech "postklausovské" pravice, zvláste když její predstavitelé prohlaIují, že se chtejí
rozejít se stylem politiky, jaký délala ODS. A podobne: jinak velmi
prospesná diskuse o tom, jak se
média chovala v klausovském
období, nebude mít potrebný úcinek, pokud nevyjde najevo, že
mnozí novinári byli naplno zasaženi tehdejSí ideologií.
(cam)
strana
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konformite (at vrozený nebo výchovou získaný) významne zvyšuje
pravdepodobnost vstupu do subkulturní skupiny. Tyto skupiny poskytují
predevším uspokojení z exkluzivity,
pocit vymanení se z prumeru
a "šedi". U politicky orientovaných
subkultur, jako jsou práve anarchisté
nebo skinheads, pak osobní sebevedomí clena zvyšuje mesianisticky
ladený boj za "vyšší ideály", at je to
beztrídní spolecnost nebo cistá rasa.
Zpocátku však tato stránka nebývá to
hlavní - impulsem muže být proste
kamarád nebo spolužák.
Pokud jde však od dva základní
proudy - radikálne pravicový a radikálne levicový, jejich príslušníci se od
sebe výrazne liší. Mladí skinheads
jsou prevážne ucni, delníci, prípadne
nezamestnaní, maturitu má malá cást
z nich, vysokoškoláci jsou raritou.
Mají sklon k jednoduchým siJovým
rešením problému, v dnešní technologické spolecnosti se cítí spíše nejis-

te. Stoupenci radikální levice naproti
tomu bývají intelektuálního ražení, casto
studenti gymnázií a vysokých škol.
Palcive pocitují neduhy soucasného sveta
a nechtejí žít konzumním zpusobem vetšinové spolecnosti. elze ale ríci, že by
jedni nebo druzí pocházeli z nejakého
vyhraneného rodinného prostredí, at po
stránce materiální, úplnosti rodiny apod.
Drtivá cást mladých aktivistu nalezne
po dvacítce jiné zpusoby, jak budovat
svou identitu: nejcasteji trvalejší partnerský vztah ústící v manželství, profesní
kariéru, konícky nárocné na cas a podobne. Hnutí pak bud zcela opouštejí, nebo
se stanou málo aktivními cleny, kterí
obcas zajdou na demonstraci. Jen hrstka
nejvernejších prijímá funkcí "oldies",
chodících legend, které udržují kontinuitu hnutí a privádejí do ní cerstvé síly.

ROBERT MARES

(1968)

Autor se venuje kriminologii a výzkumu
sociálne patologických jevíl mezi mládeží.

Kdo nás vlastne ohrožuje?
Miloslav Petrusek
Pred
nedávnem
pozoruhodný,

jsem však
kdesiv cetl
spíše
jistém
smyslu odpudivý clánek z pera jednoho údajne sociologa, snad cerstvého
absolventa jedné z fakult Karlovy
univerzity. Základní teze, navíc chybne argumentovaná Schumpeterem,
znela zhruba takto: kapitalismus jako
nejlepší z možných svetu je aktuálne
ohrožen tím, že vzniká, rozmáhá se
a zacíná si sebe samu uvedomovat
nová trída - nová trída tech, kterí se
zabývají cinnostmi, jež jsou na trhu
prakticky neprodejné, po nichž není
tržní poptávka a jejichž nabídka roste
prímo úmerne poctu lidí, kterí se
temito aktivitami zabývají. Po varování z historické zkušenosti konce 60.
let v západní Evrope a Americe autor
kategoricky tvrdí, že kapitalismus je
ohrožen, a explicite vyjmenovává
kým: uciteli, novinári, sociology
a filosofy, kterí jsou nejvýraznejšími
nositeli toho, co kdysi Ludwig von
Mises nazval protikapita1istickou
mentalitou.
U Misese, nikoliv tedy u ceského
kapitalistického revolucionái'e, má
puvod myšlenka, že produktivními
vrstvami jsou pouze a výhradne ti,
kdož sporí, ti, kdož investují, a ti,
kdož vytvárejí nové metody využití
kapitálu. Mises ale také bez skrupulí

neváhá sdelit, že fungování trhu
umožnuje obycejnému cloveku používat ke svému prospechu výsledky
práce jiných. U Misese jsou tedy nazveme veci pravými jmény - sociálními parazity vlastne všichni
"obycejní lidé", ona nedotknutelná
modla, prapodivná intelektuální konstrukce pokleslého liberalismu,
zatímco u ceského mladého myslitele
pouze vybraná a specifikovaná skupina intelektuálu.
ic nového pod sluncem, zajisté. Ale téma samo je nepochybne dostatecne vážné k zamyšlení.
Lze jen tušit, jaké praktické závery by
chtel autor ze svého zjištení prípadne
vyvodit (zkušenosti se "zvláštním
zacházením" s neproduktivními silami predvedly všechny totalitní režimy
všech barevných odrud a ideologií),
nicméne o tom, že jde o systémové
ohrožení, které vyplývá ze struktury
vzdelání a profesních preferencí mladých lidí, nenechal nikoho na pochybách.
emám rád taková zkratkovitá tvrzení, a to z nekolika duvodu. O tom,
že sociologie je socialistická veda,
psal neúnavne Hayek, aniž kdy
vysvetlil, proc totalitní režimy všeho
druhu sociologii tak bytostne nesnášejí. O tom, že sociologové trpí sadomasochistickými sklony, že sami sebe
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rádi vidí v nejkritictejším svetle,
zejména srovnávají-li se s tzv. exaktními vedami, psal již Merton v roce
1947. O tom, že sociologie má sklony
ke kriticismu ve vztahu k industriální
a postindustriální spolecnosti, se
nejen popsalo mnoho papíru, ale toto
tvrzení lze mít za prokázaný fakt.
Sociologie tradicní i postmoderní (jež
je ostatne z vetší cásti levicové provenience, což se u nás pomerne málo
ví) je silne kriticky orientována
k "pozdnímu kapitalismu" (Jameson).
Jako by to bylo hlavní náplní práce
sociologie v demokratické spolecnosti: dnes už nikoli kritikou boNt, jak
chteli proslulí (a mladými dodnes
i u nás chtive ctení) "frankfurtáci"
(Adorno, Marcuse, ale zejména
Fromm), ale kritikou stabilizovat. Ví
se prece dobi'e, že podle nekterých
spekulací kapitalismus "prežil" díky
tomu, že ti, kdo jej reprezentovali,
dali vcas na Marxovo varování, že se
stanou sami sobe hrobari. ejenže se
nestali hrobaÍ'i sobe, ale na funus
doprovodili tyl kdo jim horký konec
predpovídali. A potom, jak lze pominout, že nejúplnejší a nejsystematictejší analýzy totalitních režimu
a jejich sociálních i psychologických
dusledku podali práve sociologové a nezrídka levicove orientovaní?
Konecne pak, zatímco ceský sociolog vidí ohrožení kapitalismu v existenci a pusobení novináru, sociologu, poradcu, psychiatru, filosofu
a ucitelu, pak presne, ale doslova
v identické skupine hledá a nachází
ohrožení svého politického režimu
Vladimír Meciar! Tato pozoruhodná
shoda okolností - témer na den nacasovaná - me vede pouze k jedinému
záveru - nechme psy štekat a jdeme
svou sociologickou karavanou, práce
je stále dost.
Ostatne kdo kdy dokázal, že každý
kapitalismus je nejlepším z možných
svetu? Max Weber, dnes nejcitovanejší klasik sociologie, dávno rozlišil
kapitalismus racionalistický, který je
opren o jisté mravní hodnoty a který
je výsledkem soubehu velice neopakovatelných, protože velice nepravdepodobných koincidencí mezi fenomény ekonomickými, duchovními,
intelektuálními a mravními, a kapitalismus parazitický. To je onen kapitalismus - nejen metaforicky, ale i fakticky - který nedokáže, protože
nechce a nemusí, rozlišovat trh
s botami a trh se zbranemi, trh s ovocem a trh s otroky. Chci verit, že nám
stále ješte nehrozí to, o cem jsme se
mohli pred nedávném docíst, že totiž
tzv. noví Rusové kupují ke zvýšení
své sociální prestiže otrokyne ze
sti'edoasijských zemí - kus za 200 až
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500 dolaru. To je prece taky kapitalismus - v Rusku jej ale zatím filosofové,
sociologové a psychiatí'i neohrožují,
jenom ho mají plné zuby.
Je dost všeobecne známo, že slavná
weberovská teze o puvodu ducha
kapitalismu z protestantské etiky je
tzv. ideál typickou konstrukcí, která
nemá dostatecné historické zakotvení: kapitalismus jiste nevznikl jenom
v dusledku náboženských vlivu, ale
soubehem rady složitých dejinných
okolností (každopádne ale taky jinak,
než si predstavoval Marx - to byla
jiná ideáltypická konstrukce, historicky stejne pochybená, ale bez weberovského mravního vyznení). Podnet
k zamyšlení však Max Weber v každém prípade nabízí alespoú tento:
uvedomme si, jak podstatne se zmenila predstava o dominantních hodnotách, které mají být hybnou silou
moderního racionálního kapitalismu!
Prostým porovnáním weberovské
vize a soudobé pro kapitalistické rétoriky dostaneme dve rady hodnot
a dve rady vlastností. Proti weberovské askezi stojí hedonismus, proti
odložené rozkoši bezprostrední satisfakce a proti investici okamžitá spotreba, tedy vše ovládající a všemu
poroucející konzum. Proti weberovské dlouhodobé píli stojí "rychlé peníze", proti opatrnosti a obezi'etnosti
hrácské riziko, proti presnosti nonšalantní nedbalost a proti dochvilnosti zejména v placení - nespolehlivost.
Budme ale presvedceni - spolu
s Misesem, ale nejen s ním, trebas
s Popperem, Arendtovou a jinými,
že žijeme ve spolecnosti, která nemá
historicky obdobu co do možností,
které pred clovekem otevírá, že žijeme ve spolecnosti chybujících lidí,
která poprvé po pul století dostala
šanci - a možná tentokrát opravdu
neopakovatelnou. Jenom se mi zdá,
že si té jedinecnosti nejsme vedomi,
jinak bychom se nevzpouzeli každému kritickému slovu a pozorne
bychom naslouchali predevším hlasum varovným a až potom chvalozpevum na to, ceho všeho jsme
dosáhli. Za tech víc než osm let toho
totiž zase tolik nebylo - alespoú
vzhledem k povaze šance, jež nám
byla nabídnuta ne zcela naší
zásluhou.

MILOSLAV

PETR

SEK

(1936)

Sociolog, prorektor Univerzity Kal'lovy.
Upravená verze projevu pi'edneseného na
konferenci Ceská spolecnost na konci
tisíciletí, kterou usporádala univerzita v rámci
oslav 650. výroci svého založení.

Nechtejí

PRITOMNOST

nás

V Belgii, Francii, Nemecku
a Rakousku je víc tech, kdo nás
v Evropské unii nechtejí, než tech,
kdo by nás tam videli rádi. Skoda,
že jsme se nedozvedeli, jak by
v techto zemích dopadli Poláci
a Madari, V souhrnu élenských
zemí EU prejí hlavne Madarum
a nás sice spiSe chtejí než nechtejí,
ale nejhur nás vidí práve naši sousedé.
Máme sklon nepríjemná zjištení
neutralizovat: obracejí se k nám
zády tam, kde si nevedí rady
s vlastní nezamestnaností. Nevím,
nevím, možná že tam vedí své
o našich taxikárích, éíšnících,
o našich úradech a podnicích.
Mladý Francouz, jehožjirma tady
budovala injormaéní síte a už
konéí, vypoéítával: nespolehlivost,
neprojesionalita, nemotivovanost
k práci. Teodor Marjanovié
v Mladéjronte Dnes do toho ríznul: je to strach z éeského buranství. Podobný postoj mají éeši
k lidem z Balkánu ...
Vedel bych o dvojím zpusobu, jak
zaéít prekonávat "éeské buranství".
Prvním je kultivovanejší rozprava
politiku (duely typu Zeman-Klaus
verejnost zbyteéne a dlouho demoralizovaly), druhým je svedomitejší
práce novináru.
(pri)
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Cesta pres
zaprenou minulost
Petr Pithart
Co táhneme za sebou
do evropských struktur
Evropskébychom
unie jemohli
pro nás
strmého
Cesta
vrchu.do Nahore
být cestou
- hodnedozadýchaní,
i když si jiste dokážeme vyjednat nekteré prozatímní
výjimky a odlehcení - nekdy po roce 2005. To je, myslím
si, strízlivý, a pritom optimistický predpoklad. Co bude
nahore? Výhled po širším svete, globálnejší odpovednost?
Proc se však tolik trmácet vzhuru? Vetšina kalkulací,
porovnávajících jednotlivé spocitatelné ekonomické
výhody a nevýhody našeho vstupu do EU, není, obávám
se, pro našince presvedcivá. A to ani tehdy, zduvodnuje-li,
proc ano, ani tehdy, hledá-li argumenty, proc ne. Jak
výhody, tak i nevýhody se totiž budou postupne promenovat v case.
Budoucnost je pro mnohé z nás nejen neznámé, ale
prímo neprátelské území: neveríme jí, protože nám dlouho nepatNla. Budoucnost je dosud neduveryhodná, ne-li
záludná vec, kterou na nás kdosi uchystal.
Proto je také tato dlouhá a namáhavá cesta do strmého
vrchu proti naší soucasné prirozenosti. Tou je nejspíše
prézentismus - na zítrek radeji nemyslet, co je doma, to se
pocítá.

Trh bez duvery a bez budoucnosti
Posledních šedesát let jsme pi'ežívali v podmínkách, kdy
budoucnost byla nejistá. Když se nekdy stala jistá, byla to
budoucnost, o kterou nebylo co stát. Mnohé z nás tato
zkušenost s odcizenou, neprátelskou budoucností vybavila jakousi prazákladní neduverou v to, že zítra bude
platit totéž, co platí dnes, že dané slovo bude dodrženo, že
poctive nabytý majetek zustane nabyvateli. Tato naše
skepse byla pred listopadem pochopitelná, dnes však nám
pusobí škodu.
Proto až dosud mnozí z nás soudí, že k výhode, k bohat-
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ství je treba dostat se co nejrychleji, a když to nejde legálne, tak treba i nelegálne. A pak pro jistotu co nejvíc hned
utratit, spotrebovat, než nám to nekdo vezme.
Tržní hospodárství se u nás zatím ujímá jen pomalu
a s velkými ztrátami konec koncu proto, že motor "kapitalismu", jehož palivem je práve odhodlanost odkládat spotrebu a radeji investovat, dosud nenaskocil, nebo v lepším
prípade jede jen na nekolik válcu.
Mnohé poucky Samuelsonovy klasické ucebnice ekonomie proto u nás zatím leckdy neplatí. Muže se zdát, že pro
skutecne tržní chování nejsme dostatecne motivováni, ale
ve skutecnosti platí, že jsme motivováni k necemu jinému. K tomu, co dobre známe a ovládáme, ke zlozvykum
šedé ekonomiky, které vycházejí z apriorní neduvery
v partnery a samy nedúveru plodí.
Taková skepse ovšem paradoxne vytvárí - jako svou
psychologickou kompenzaci - zároven i detinskou lehkovernost. Tak jako je dnes skepse ke krestanské zvesti
kompenzována poverecností, vírou v siderické kyvadélko,
pritažlivostí sekt, tak neduvera v dané slovo a v platnost
smlouvy vede k podnikání "jinými prostredky", k víre
v možnost zázracného zbohatnutí pres noc.
Všelijaké podvodné fondy - slibotechny, nabízející pred
nekolika lety triceti a výše procentní zhodnocení vkladu,
mohly prece v i'ade prípadu po nejakou dobu profilovat
jenom proto, že našli dost dúverivých klientu, kterí
nepochybovali o tom, že bohatství mohou mít hned, bez
odNkání, bez práce.
Skepse ci lehkovernost? Mnozí z techto lidí totiž zároven never'ili, že odríkání a práce povedou nakonec
k bohatství - meli nejednou možnost presvedcit se, že
tomu tak skutecne nemusí být. "Letadlo" se prece hrálo
už za minulého režimu.
aše cesta z Husákova reálného socialismu do
Klausova rádo by kapitalismu je nejspíše mnohem plynulejší, než jsme byli dosud ochotni priznat. Novotou svítící
pravicová a liberální rétorika let 1992-1996 tuto plynulost spíše zatemnila než ozrejmila, protože v ní bylo více
subjektivních prání (a také ješitnosti) než realistické
myšlenky.

Investice do míru
Proc se do toho evropského vrchu trmácet až do roku
2005, a ješte pritom znásilnovat vlastní prirozenost?
Protože dúvody pro naše clenství v EU nejsou zdaleka
jen ekonomické. Ekonomické duvody pro by v této chvíli
(kdyby byly všechny karty na stole a hlasovalo se o tom
v referendu) nemusely prevážit.
Integrovaná Evropa mluví od rána do vecera o ekonomice proto, aby co nejvíce prosperovala, ale prosperuje
také proto, aby mohla cást vyprodukovaného bohatství
investovat do stability a míru na kontinente. To je vlastní
smysl Unie, práve tím se liší od tolika již úspešne existujících unií celních.
Co možná rovnomerný rozvoj kontinentu je po všech
tragických zkušenostech tou nejspolehlivejší podmínkou
stability, tedy konec koncu podmínkou míru. (Realisticky
vzato jde alespon o to, aby se rozdíly príliš nezvetšovaly.)
Velkou cást toho, co clenské zeme vloží do rozpoctu EU,
investují zejména prostrednictvím tzv. strukturálních
fondú do vyrovnávání rozdílu mezi bohatými a chudými
evropskými regiony: mezi Portugalskem ci Reckem na
jedné strane a spolkovou zemí Hamburk (nejbohatší entita EU) na strane druhé, ci mezi jižní Itálií a Dánskem.
Za pár let také mezi Ceskou republikou a treba
Holandskem.

4 198

"
Folo: Jaromlr

N

o

V A

pRi

TOM

N O S T

Cejka

Rovnomernost rozvoje se ale
v podmínkách svobodného
podnikání musí týkat také lidských práva ochrany všech
možných menšin. My máme
jen jednu národnostní menšinu a vÍlbec nám to s ní
nejde ... Ekonomický rozvoj
totiž predpokládá volný pohyb
zboží a kapitálu, ale také volný
pohyb lidí, hledající nejen
práci, ale i vyhovující zpusob
života, vzdelání, anebo treba
i príhodnejší pocasí. Bohatství
- duchovní i materiální - nikdy
nevzniká v uzavrených svetech, ale v antickém
Stredomorí, ve svete hanzovních mest na severu, podél
clenitého pobi'eží jihovýchodní
Asie.
Na naší ceste do vrchu se
tedy setkáváme nejen s nároky
na promenu našeho ekonomického myšlení a chování, ale i
s naším sebeobranným provincialismem. Ten má sice svuj rozšafný názor na cokoli na
svete, ale máme-li se domluvit s cizincem o necem konkrétním, naše sebevedomí povážlive rychle klesá.
(Naštestí to prestává platit pro mladou generaci, nevím
ale, zda dosti rychle.)

Co máme a jiní nemají
výstup je a bude ekonomicky a psychologicky velmi
nárocný a bude od nás zpocátku žádat mnoho.
Kdybychom nemeli jiný duvod ucházet se o vstup do EU
než ten, že se nám tam dostane nejruznejších výhod, vcetne stability, bylo by to žalostne málo a "tam nahore"
bychom nejspíše shledali, že jsme si mezitím prestali
sami sebe vážit.
I když si zrejme dokážeme vyjednat jako odlehcení
nekteré výjimky, varování pred hrozbou byrokratizace
budoucí Evropy, její homogenizace, zglajchšaltování,
které i u nás zaznívá z nejruznejších stran, je na míste,
je-li míneno vecne, proevropsky.
Co mužeme Evrope prinést nezamenitelne ceského?
( epocítáme-li to, co proste máme, protože jsme to vlastne vždycky meli: krajinu, historické památky, Prahu.) Co
mužeme prinést osobitého?
Prošli jsme od roku 1914, kdy se Masaryk definitivne
rozhodl vystoupit proti Rakousku-Uhersku ve jménu
samostatného státu, historií, kterou nám steží muže kdo
závidet, v níž je ale nashromáždena nedocenitelná zkušenost. Jen ji z vrstev minulosti dostat, jen ji pojmenovat,
jen o ní dukladneji premýšlet. Ucinit ji srozumitelnou
i pro jiné.
Príklad: všude na svete byl a je dnes zájem o tzv. pražské jaro 1968 vetší než u nás doma. Tak v Paríži se bude
v cervnu konat na pude francouzského Senátu velké
mezinárodní kolokvium o této tricet let staré historii, pro
Francouze stále zajímavé, živé, a to pod záštitou obou
prezidentu.
áš zastupitelský úrad však všechny nabídky
francouzské strany a vubec všechny prípravy dlouho
(nevedel ovšem o záštitách ... ) a okázale (príkazem pracovníku ambasády) ignoroval, nejspíše z obav, že by
kolokvium mohlo vést k nástupu dubcekovcu do mocen-

ských pozic v Praze ... Neuveritelná prikrcenost, malichernost, zapšklost, natvrdlost, prízemnost.
Jsme zajímaví leccím, cím jsme prošli, predevším však
naší zkušeností se socialismem, který nám zprvu zdaleka
nebyl jen vnucován. Tato naše zkušenost je nezamenitelná treba se zkušeností Poláku ci Madaru, kterí se socialismu bránili zuby nehty, a ani pak se s ním nesmírili.
Pocítejme s tím, že západní Evropa se bude znovu
a znovu ocitat ve vetším ci menším pokušení se socialismem to znovu zkusit, samozrejme, že tentokráte s tím
správným, autentickým ... Dokonce je pravdepodobné, že
po SSSR bude toto pokušení spíše vetší než menší, protože na dosavadním socialismu odpuzoval jeho mocenský
patronát. Socialismus totiž je, a ne že není alternativou,
a práve my, více než kdo jiný, o tom víme své.
Takže naše strízlivá reflexe minulosti, zejména naše
zkušenost se se socialismem, to jsou dnes naše hrivny,
náš aktuálne možný prínos Evrope: je prece o tolik
instruktivnejší, jak se socialismem zapletla slecna z dobré
rodiny, než krvavá historie o znásilnení.
áš flirt se socialismem nebyl totiž jen flirtem - práve
to je však skutecnost zapíraná, vytesnovaná. Hrivny jsou
tedy zatím zakopané, jak už to s hrivnami bývá.
Vytesnená minulost nám tedy dnes dvojím zpusobem
brání s duverou se vztáhnout k budoucnosti:
1. Bez reflektované minulosti málo rozumíme tomu,
proc naše ekonomika nefunguje tak, jak by mela.
Tato ekonomika nezacala být "šedivá" až po té, co Klaus
ponekud lehkomyslne pripustil, že pred špinavými penezi
nezbývá než rezignovat. Nezacali jsme totiž na vydezinfikovaném stole makroekonomické laboratore, ale uprostred kolonie socialistických víkendových chat "z nakradenejch cihel", jak se u nás zpívá.
2. Bez reflektované minulosti nám zustává jen horký
pocit z toho, že vyspelý svet stejne nikdy nedoženeme.
Pritom je možné, že práve my bychom mohli vedet neco
z toho, co on neví. Evropa momentálne "jde doleva", a my
zapíráme nos mezi ocima: nejenže jsme tam už byli, ale
hlavne jsme tam nešli jen z prinucení.
Naše zkušenost je zcela ojedinelá - museli bychom se
však k ní priznat.
PETR PITHART
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Jací tedy

vlastne jsme?
Jirí Musil
Americký výzkum ceské povahy
Premýšlení
o národních mentalitách
posedlostí Stredoevropanu,
prestože není
právejenv podivnou
ceských
zemích, Rakousku a Madarsku patrilo a patrí k tradicnímu literárnímu folkloru. Je ovšem pravdepodobné, že
tam, kde se národní identity formovaly v nedávné minulosti a kde zárovei'J procházely velkými otresy, bude zájem
o to, "jací jsme", vždy vetší než tam, kde se národní státy
a národní identity ustálily dríve a teší se jisté kontinuite.
U nás by studie a knihy venované ceské mentalite
v moderní dobe vydaly již na malou knihovnicku. Jsou to
však prevážne úvahy filosofu, historikú, sociologu, literárních kritikll i publicistú a novináru. Opírají se o hlubší ci
povrchnejší pozorování a analýzy a jejich kvalita je velmi
rúznorodá. Casto jsou spojovány s historicko-filosofickými
úvahami o "smyslu ceských dejin", což celou otázku ješte
více komplikuje. Ale není pochyb o tom, že lepší cást
techto prací kladla duležité otázky, na než mohl reagovat
sociologický výzkum anebo soudobá historiografie.
Chybejí nám však empiricky orientované práce, které by
pomocí metod moderní sociální psychologie odhalovaly
znaky ci charakteristiky ceské mentality, a to pokud
možno v mezinárodním srovnání.

Národy pod drobnohledem sociologa
Ke studiím tohoto druhu patrí kniha amerického autora
Deana Peabodyho National Characteristics z roku 1985,

..

'·i~'I. _____________

~4

/9 8

která obsahuje i data o Ceších. Kniha samotná je zamerena predevším na mentality velkých evropských národu Anglicanu, Nemcu, Francouzu, Italll a Rusll, ale je doplnena analýzou Americanu a nekterých národll strední
Evropy. Pokud vím, nevzbudila u nás velkou pozornost.
Zasluhuje ji však, protože je vecná, informativní, metodologicky dukladná a spojuje uvažování o národních mentalitách se základními otázkami moderní sociologie.
Podle Peabodyho je úcelné vymezovat národní mentality pomocí peti komparativních pohledu: 1) Pomocí zarazení jednotlivých národních spolecností na škále (tradicní) pospolitost - (moderní, smluvní) spolecnost; 2) pomocí
jejich zarazení na škále sociálních pravidel, tedy do jaké
míry se spolecnost reguluje formálními procedurálními
pravidly, a do jaké míry naopak stojí na pravidlech obsahových (na urcilých hodnotách); 5) pomocí typu kontroly
neprátelství v sociálních vztazích; 4) pomocí typu kontroly emocionálních impulsu v chování lidí a 5) pomocí typu
vztahu k autorite a sociálnímu rozvrstvení.
Smysl techto peti hledisek si nejlépe vysvetlíme na
výsledcích, které byly zjišteny u jednotlivých velkých
národll. Na ose pospolitost versus smluvní spolecnost byli
pospolitostní mentalite - tedy mentalite zdllraznující
závislost na rodine, na komunite, na jazyku, na partikularismu, na pripsaném sociálním postavení - nejblíže
Rusové a Italové. Naopak, nejvíce tech znakú, které zdllrazi'Jují individualismus, smluvní vztahy, univerzální pravidla, vykazovali Americané a Anglicané. emci
a Francouzi byli uprostred.
Osa procedurální zvniti'nená pravidla versus podrobná
obsahová pravidla: Anglicané a Americané zdúrazi'Jují
obecne platné procedury - napi". v právu, ale také v návodech na vhodné chování atd. To znamená, že jednotlivci
je ponecháno na jeho vniti"ním rozhodnutí, jak si obecná
pravidla vyloží. aproti tomu emci požadují co možná
nejpodrobnejší pravidla pro rešení všech možných situací.
Role individuálního výkladu obecných pravidel je minimalizována. Vystihuje to známý slogan, "co není povoleno, je zakázáno", který je opakem anglosaského principu
vlády zákona. To vede ovšem
k nesmírnému množství
detailních pravidel a predpiSLl. Ceši se v tomto ohledu
podobají Nemcllm. Osa kontroly neprátelství ve verejném sociálním živote: latinský, tedy francouzský
a italský model je postaven
na tom, že verejne vyjadi"ovanému nepi"átelství se zabral i'Juje pravídly, formální,
chladnou zdvorilostí, anglosaský model spocívá v tom,
že i v neprátelském vztahu
je treba usmívat se. Pri neexistenci techto pravidel "úsmevu" anebo formální zdvorilosti se neprátelství mení ve
verejné, casto hrubé konflikty. Násilí je totiž další formou
rešení nekterých spolecenských situací.
Osa kontroly emocí: Je
dobre známo, že tvrdá kontrola emocí, ono chování
s "kamennou tvárí" (stiff
upper lip) je soucástí anglic.
kého
vystupování a charakteeJka
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ru. Vyjádi'eno psychoanaIytickou terminologií, je
zde predevším hodne
silné superego a také
hodne represe. Latinský
model naopak potlacováni
a kontrolu emocí zevnitr
odmítá. V ruském modelu
také není kontrola emocí
vecí individuální.
Odvažuji se tvrdit, že Ceši
mají blízko k latinskému
modelu, nepatrne doplnenému skupinovými kontrolami.
a techto príkladech je
patrné, že národní mentality jsou složitým prusecíkem mnoha os. A navíc,
u každého jednotlivce
jsou tyto osy vždy ponekud jinak uspoi'ádány.
Presto lze tvrdit, že existují urcité typické a opakované formy myšlení a jednání, které charakterizují
jednotlivá národní spolecenství. Pouze to nás
vlastne opravnuje mluvit o národních mentalitách.
Zdrojem dat, které byly posléze analyzovány pomocí
shora uvedených peti hledisek, byly rozhovory s príslušníky jiných, casto sousedních národu, s tzv. posuzovateH.
nekterých velkých národu patrili posuzovatelé k ruzným národním spolecenstvím, v phpade Cechu a Madaru
jimi byli pouze Rakušané. Rakušané ovšem v tomto pruzkumu zároven hodnotili sami sebe.
Podívejme se tedy nejdríve na ty povahové vlastnosti,
které jsou v ruzné míi'e temto trem národum spolecné.
Vyjadi'ují rysy, které by se daly shrnout pod pojem
"stredoevropanství".

Jsme nezajímaví
Z rozboru Peabodyho studie vyplývá, že stredoevropanství se shlukuje do peti skupin znaku. První skupinu tvoh
bystrá povaha, cili slušný stupen inteligence, dosti znacný
skepticismus a jakási vybíravost.
Druhým charakterovým rysem stredoevropanstvi, který
rozvinuli nejvíce Ceši, je opatrnost. Ti'etí skupinou znaku
je veselost a aktivní postoj k životu. V tomto smeru vedou
kupodivu Madari. Ctvrtým shlukem je skromnost - až
nedostatek pruraznosti - a taktnost. A konecne, posledním je otevi'enost a prímost, kterou se nejvíce vyznacují
Madari a naopak nejméne Ceši.
Je neobycene zajímavé srovnat si výsledky nezúcastneného amerického badatele s pokusem popsat charakterové znaky typického Rakušana, který ve 20. letech provedl
známý rakouský spisovatel a dramatik Hugo von
Hofmannsthal. Podle neho se Rakušan vyznacuje sebeironii, veselou vtipností, nadmerným vcitováním se do
druhých, ale také letargií. Rakušan je hravý a hledá
radost, snaží se vyhýbat krizím, je prizpusobivý a chytrý.
Klade duraz na své soukromé role ve spolecnosti, na svou
individualitu, ale také na sociální vztahy.
Z Peabodyho dat lze práve srovnáním s Madary a
Rakušany odvodit nekteré specifické rysy ceské mentality.
Ceši jsou ve srovnání s Madary, a o neco méne
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s Rakušany, umerenejší a opatrnejší. Jsme také ve srovnání s uvedenými národy skeptictejší a vybíravejší, tj. více
rozvažující a rovnež vážnejší. Jsme považováni za praktický a z dané trojice dokonce nejpracovitejší národ. Ve
srovnání s Madary jsme mírumilovnejší, ve srovnání
s Rakušany je tomu však naopak.
Ostatní nás pi'ijímají jako príjemné partnery, ale zároven pro ne nejsme príliš zajímaví. Opatrnost, umerenost
i základní mírnost není necím, co by vzrušovalo nebo
zajímalo. Jsou to takové "kulaté" vlastnosti, které, byt okoreneny humorem a ironií, nepritahují a neprovokují. Vše
je ponekud nevýrazné. V naší mentalite je obsažen zvláštní, i když srozumitelný paradox. Všechny zvraty a otresy
moderních ceských dejin, ubohost, ale také statecnost
nekterých Cechu, tvrdohlavé lpení na skrytých hodnotách
ceského snu, a zase naopak opouštení techto hodnot pro
jiné, vedly k formování mentality, která nemá výrazné
hrany a kontury. Clovek by ocekával, že taková neprovokativní, umei'ená a podle vnejších posuzovatelu i nezajímavá mentální struktura múže vzniknout pouze v klidném a stabilizovaném prosu'edí neprocházejícím velkými
historickými zvraty a otresy, napr. v malých mestech
severoanglického Yorkshiru. Ale není tomu tak, stane se
to spíše v otloukané strední Evrope, kde umei'enost spojená s houževnatostí krystalizuje do myšlenkových forem,
postoju, hodnot a zpusobu života, které jsou pomerne stabilní a v daném prostoru funkcní. Tento prostor se ale pro
nás vstupem do Evropské unie ponekud zmení.
Pravdepodobne prestane otloukání, ale zato zacne nelítostná, na všechny strany otevrená konkurence.
Vystacíme pak se zdedenou sadou našich národních
vlastností? Odpoved je nutno hledat mimo jiné práve
v sousedním Rakousku.

JIRí MUSIL

(1928)

Profesor sociologie a demogl'3fie na Univerzite Karlove
a na Sti'edoevropské univerzite.
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Ceskoslovenská
ceská identita
.V

C

eši byly
žili vždy
jen v mnohonárodnostních
už
to
monarchie
nebo republiky, vždy státech.
tu s námiAttak
ci onak žila ješte další etnika. Prirozene se nabízí otázka,
zda nás tato multietnická zkušenost vhodne vybavila
k životu v integrující se Evrope. A zda politické ideály,
o které jsme usilovali a usilujeme, jsou dostatecne otevrené prípadnému spolužití ruzných národu. Na tyto otázky
máme své zažité odpovedi. Jsme z minulosti dobre vybaveni a dobre pripraveni. Jak známo, první republika byla
prece demokratickou oázou uprostred Evropy nakažené
nacionální a rasistickou hysterií. A když se po totalitních
režimech vrátila vláda demokracie a Slováci zacali hrát
na nacionální strunu, tak jsme vzorne nepodlehli nacionální emoci, ale s obcanskou rozvahou a velkorysostí
jsme souhlasili s rozdelením Ceskoslovenska. Zustali
jsme tak verni svému obcanskému presvedcení a vyhoveli
pritom nacionální touze Slováku po vlastním státe.
Obcanský princip zbavený nacionálních prímesí - to je
naše politické krédo. Totéž ocekáváme od Evropy.
V Evrope chceme jen rovné místo mezi ostatními národy.
Co se týce soužití s jinými národy, s námi nemuže být
žádný problém. Jsme už proste takoví.
Tolik naše obcanská, chcete-li multietnická idyla. Co
k tomu ríci? Také si myslím, že první republika byla ostruvkem demokracie v nacionalistické strední Evrope.
A souhlasím i s tím, že rozdelení Ceskoslovenska probehlo v klidu, bez nacionální hysterie. Presto mám své pochyby o našem obcanském presvedcení a naší národnostní
smírlivosti.
Ceskoslovenská identita byla politickou konstrukcí.
V jistém smyslu dokonce umelou konstrukcí. Dokladem
toho bylo uzákonení jednotného ceskoslovenského jazyka,
který reálne samozrejme nikdy neexistoval, ale bylo ho
treba. Za nositele státní svrchovanosti byl totiž v ústave
vyhlášen ceskoslovenský národ. A uznejte, národ nemuže
být bez jazyka. Nemyslím si ovšem, že šlo o konstrukci
úcelovou. Najdou se jiste hlasy, které budou tvrdit, že byl
ceskoslovenský národ vymyšlen proto, aby Nemci, kterých jinak bylo více než Slováku a skoro tolik jako polovina Cechu, byli v Ceskoslovensku jen národnostní menšinou a aby se Benešovi ve Versailles lépe jednalo
(a klamalo). Takový soud je zlovolný a neznalý veci. Ceskoslovenská identita je problematická konstrukce, ale
neskrývá se za ní machiavelismus.
Ceskoslovenský národ vystupuje hned v preambuli
Ústavní listiny z roku 1920. Praví se tam: "My, národ Ceskoslovenský, chtejíce upevniti dokonalou jednotu národa,
zavésti spravedlivé rády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny ceskoslovenské, prospeti obecnému blahu
všech obcanu tohoto státu a zabezpeciti požehnání svobody príštím pokolením, prijali jsme ..." Tyto formulace jsou
zjevne inspirovány preambulí k ústave Spojených státu
amerických, nekteré výrazy se doslova opakují. Presto je
zásadní rozdíl ve slovech "lid Spojených státu" a "ceskoslovenský národ". Zatímco americká ústava žádá "to form
a more perfect Union" (vytvorit dokonalejší unii), ústava
ceskoslovenská chce "upevnit dokonalou jednotu národa".
Na skryté stránky této ceskoslovenské identity upozornil
svého casu ceský filosof Emanuel RádI. Idea národa ceskoslovenského podle nej vychází z organického pojetí
národa. Je to etnicky pojatá Gemeinschqft (národní pospolitost). Ceskoslovenský národ tak tvorí Ceši a Slováci,

spolecný puvod ovšem mají v praotci Cechovi a jejich
identita se opírá o historické povedomí, jehož težištem je
"odkaz husitu" atd. Takto pojatý ceskoslovenský národ
potom "stojí proti Nemcum, Madarum, pristehovalcum
atd. a proti jednotlivcum, kterí národ zradili."
Nemusíme asi s RádIem ve všem souhlasit, ale je zrejmé, že ceskoslovenská identita byla ve skutecnosti identitou ceskou, slovenská k ní byla doplnkem a nemecká
jejím protejškem, vuci nemuž se vymezovala.
Tyto nepriznané motivy se dostaly ke slovu po listopadu
'89. Clánek Ludvíka Vaculíka "Naše slovenská otázka",
vyšel hned v kvetnu 1990 a vzbudil velkou pozornost.
Vaculik zacíná tím, že se hlásí k myšlence ceskoslovenské: "Obcanským názorem a pracovní ctižádostí jsem
Cechoslovák." Ceské zeme je ochoten ve svém nadnárodním nadšení ponekud devalvovat: "Ceský stát pro mne
neexistoval. Ceské symboly a omezené ceské zájmy ustupovaly." "Všichni velcí Slováci byli mi Cechoslováky."
Tento Vaculikuv nadnárodní ceskoslovenský entusiasmus
byl ale zranen, když ceskoslovenskou identitu zpochybnili
Slováci: "Zatracením jména Ceskoslovensko urazili nás
Slováci práve v naší stránce nadnárodní, té velkorysejší
a ambiciózní, z níž práve jsme dosud byli schopni se
neceho pro Slováky zríkat. Být Cechoslovákem - tot slušný
úkol. Být jen Cechem bude pro každého z nás pred
Slovákem hrackou." Vaculik se cítí být zrazen tím, že
Slováci nechtejí být Cechoslováky. Tomuto jejich postoji
nerozumí, vždyt ceskoslovenská identita byla neco tak
povzneseného a velkorysého.
Víme ovšem od RádIa, jak ceskoslovenská identita vypadala pri svém vzniku a jaké místo slovenské povaze nabízela. Pozdeji se rozmelnily motivy puvodu, ponekud se
zapomnelo na praotce Cecha a na husitství. V 90. letech
byla ceskoslovenská identita již zkrehlá, hodne utrpela
válkou a socialismem. Ve Vaculikove mysli ale porád má
dosti síly na to, aby se ho zmocnil vztek nad tím, že
Slovákum ceskoslovenská identita nestací, že usilují
o vlastní. Velice se tomu diví, vždyt to velké na Slovensku
bylo preci práve to ceskoslovenské.
Jakmile si Slováci zacali s vlastní identitou, je Vaculikovi vše jasné: "Být Cechem pred Slovákem je hrackou".
Jádrem této ceské pozice je tvrzení: "Slováci nejsou na
svobodný a rovnoprávný vztah k jiným národum dost pripraveni." Na doklad toho probírá dejiny Slováku, ale ve
skutecnosti uvádí snušku témer všech ceských resentimentu vuci nim. Tento výklad o Slovácích shrnuje potom
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v tezi: "Špatne vedeni svými dejinami, zkaženi naší sedmdesátiletou intervencí do jejich života, jsou znovu schopni
nepoznat, jak má samostatný hrdý národ jednat, a založit
si nové alibi pro své možné príští nezdary, a zas na naše
jméno! Máme to zapotrebí?" Opravdu, máme to my Ceši
zapotrebí? Otazník se záhy mení na vykricník. "Milan
Šimecka, muj bratislavský ceský prítel, nám napsal, že
mladší slovenský bratrícek vyrostl, chce svou postýlku,
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a starší ceský bratr má mu ji dát. Ale jak mladšího bratrícka známe, bude v léte chtít tu postýlku u okna a v zime tu
u pece. Žádnou postýlku, bratre, domecek si mej!"
Peripetie, kterými prošla ceskoslovenská identita, ruzné
prevleky, do kterých se ceská prezíravost odívala, ukazují,
že bez urcitého kritického zhodnocení naší historické
výbavy se pri vstupu do multietnické Evropy neobejdeme.
MILA

Z

OJ

Nedorozumení mezi domovem a exilem?
Hlavní
mezi

duvody neduvery
dorozumení
domovem
a exilemnebo
by sepotíží
daly vracionálne
vysvetlit. Jde pi'edevším o rozdílnou zkušenost, nabytou
behem velmi dlouhého údobí - zejména pokud je posuzujeme z perspektivy individuálního života - ci, ješte spíše,
o výrazne odlišný zážitek toho, cemu sociální veda ríká
"resocializace", trochu prosteji "spolecenská prevýchova".
Ve všech historických prípadech byl domov i exil soucasne vystaven resocializacnímu tlaku. Rozdíl spocíval v tom,
že exulant odešel a dobrovolne podstoupil resocializaci,
požadovanou novým prosti'edím, aby se vyhnul té forme
resocializace doma, kterou odmítal. Domovu 'naproti tomu
byla tato resocializace vnucena a snažil se jí vzdorovat.
Odpor mel nesporný úcinek, avšak dvoustranný: zmaril
sice plány resocializátora, ježto spolecnost se nepretvorila
v tom smyslu, jak si to držitelé moc pi'áli, ale presto se
pritom zmenila, a to ne vždy žádoucím zpusobem.
Výsledkem této rozdílné zkušenosti je obtíž v komunikaci a nekdy nevecné, nereálné predstavy jedné skupiny
o druhé. O první moderní emigraci, kterou motivoval
nesouhlas s Velkou francouzskou revolucí a s napoleonským režimem, se po jejím návratu tvrdilo, že "nic nezapomnela a nicemu se nenaucila". Prirovnáme-Ii to k dnešní situaci, musíme poslednímu exilu (který dokonce trval
déle) vystavit lepší vysvedcení. Jeho predstavy o podmínkách, za nichž žil domov v jeho neprítomnosti, byly bližší
skutecnosti, ba odchylovaly
se od ní vcelku méne než
prevládající obraz domova
o postavení a problémech
exulantu. V zájmu spravedlnosti by ostatne bylo, aby
merítka schopnosti dát se
poucit byla priložena na obe
strany, tedy také na domov.
Dovedeme si predstavit
alternativu ješte více sklicující, totiž že jeden z partneru
- nebo dokonce oba - by
"všechno zapomneli a nicemu se nenaucili". To se však
tentokrát naštestí nestalo.
Proc bychom se ale meli
nesnázemi jejich vzájemného pochopení vubec blíže
zabývat? Pomineme-li oprávnený teoretický zájem historiku, sociologu a sociálních
psychologú, má smysl
podrobne diskutovat o tomto
tématu jedine tehdy, jestliže
považujeme reintegraci exilu
nebo alespon jeho zapojení
v té ci oné forme do našeho

verejného života za možné a užitecné. Zde je však nutno
si hned uvedomit jeden fakt: z celkového poctu exulantu
obou vln, 1948 a 1968, odhadovaného na víc než 200 tisíc
osob, má o takové zapojení zájem jen malý zlomek.
Absence silného vlivu exilu není sama o sobe nic povážlivého - spíše naopak, zejména po zkušenostech z obou
svetových válek. Tam byl tento vliv dominantní, rozhodne
vetší, než bylo nekdy zdrávo. Zdá se však, že kyvadlo se
tentokrát vychýlilo príliš daleko v opacném smeru.
Prícinou je mimo jiné i ono ovzduší, ve kterém dialog
mezi obema tábory až dosud probíhal - pokud probíhal
vubec. Držet si exil, jak se lidove praví, "od tela" bylo
zrejme od pocátku i devizou politického vedení Ceské
republiky. Ta bezesporu dosáhla svého cíle, to jest zabránila významné úcasti exilu na domácím dení. Z této strany už nic nehrozí a nikdy hrozit nebude. Pi'esto by bylo
možno obratným postupem zhodnotit lidský kapitál a dobrou vuli, kterou predstavuje ona nepatrná složka exilu,
a leccos vytežit pro blaho spolecnosti z jejích znalostí
a zkušeností. Podmínkou by bylo odstranení prekážek
oboustranného pochopení, což už ovšem nebude tak
snadné. Možná ale, že by stacilo projevit uprímnou snahu.
ZOENltK SUOA

(1920)

Politolog a novinár', dlouhá léta pusobil v exilu, pi'edevším
v rozhlasové stanici Svobodná EYI'opa.
rolu:
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Co pro me
znamená cešství?
Jak se vidí adepti žurnalistiky
Taková, reklo by se, prirozená otázka. A preslo nepríjemná. Reakcí bývá horké pousmání, nebo i uškUbnutí, mávnutí rukou. A presto nám straSí v hlavé. Slovy
se na ni léžko reaguje, jinými zpusoby to snad jde
snáze. Viz agano.
Studenti 1. rocníku magisterského studia žurnalistiky na Fakulte sociálních ved UKse prece jen pokusili
odpovedet. Po pravde receno, nic jiného jim ani nezbývalo, takového zadání sejim totiž dostalo na jednom
ze semináru, který vede novinárka a stálá spolupracovnice Nové Prítomnosti, Libuše Koubská. Odpovedi,
z nichž jsme vybírali, byly formulovány na míste, bez
prípravy. Možná neoslnují presným myšlením, ale o
to vyssí je jejich autenticita. Studenti je psali skutecne
"ze sebe".
(red.)

Cešství jako území
evím, nakolik je tato otázka pro me dLlležitá. Jsem
z Yloravy, takže ani neumím poi'ádne odpovedet. Mohla
bych se naježit a zacít kricet, že ti "pražácci" a "cechácci"
zase zapomneli, že nejsou v republice sami. Ale já se
nepovažuji za nejakou nacionalistku a navíc je asi težké
najít souhrnný výraz pro "národní cítení obyvatel Ceské
republiky".
Ano, tak bych to asi chápala - ten pojem cešství pro me
totiž v podstate neznamená nic.
l.sem ráda, že jsem tady, kde jsem. Že jsem se narodila
na tomto lIzemí, vymezeném státními hranicemi a spolecným jazykem a kdoví cím ješte. Že je to prostor, kde potkávám lidi, kterí mi rozumejí, ty, kterí chodili do stejných
škol, navštevují tatáž divadla, kina, výstavy. Také nadávají
na stejnou politiku, nedostatek bytu, tíživou ekonomickou
situaci. Sem patrím - tak to cítím, proto zde žiju a jsem
tom u ráda.
Ale možná by to bylo stej né, kdybych se narodila a žila
nekde jinde. Možná. A možná taky ne. A proto jsem ráda,
že se nacházím práve zde a nyní. A snad práve toto je
mLlj pocit cešství rodáka z Moravy.

Lucie Baierová

Jako kultura

Marek Pšenicný

Mnozí celní politici volají po prekonání ceského provincialismu a otevrení se svetu. Debaty o cešství jsou casto
považovány za zbytecné a obhájci této myšlenky slouží
ostatním za príklad nepružných a nemoderních staromi!cu, ktei'í ustrnuli v dobách národního obrození. (00.)
Presto si vážím toho, že mohu mluvit cesky, nebot naše
materština je krásná a neuveritelne bohatá, mám ráda
ceskou historii, zajímá me ceské divadlo, ceské knihy,
urputne sleduji ceské filmy, výtvarné umení...
Paradoxne jsem si své cešství nejvíce uvedomila
v zahranicí, kde me pravidelne prepadaly pocity nostalgie
a touhy po "rodné hroude".

Lenka Holubcová

Jako zpoždení
Cešství - rod strední, vzor stavení. Jakési cosi, co oznacuje
a spojuje komunitu lidí, kterí když s vypetím všech sil
vylezou na posvátný Ríp a je parno, tak dohlédnou až na
šedavé obrysy kopeckÍl ohranicujících a chránících to, co
strana

14

je jejich, kde jsou doma. Taková prehlednost a poi'ádek
staly se nám již zcela vlastní a posilují v nás po staletí
predstavu o tom, kde máme domov hledat. Za Rakouska-Uherska jsme sice žili všichni tak trochu na vesnici, ale
na druhou stranu do Vídne také nebylo daleko. (.00)
Bourlivý konec osmdesátých let nás zastihl na chalupách myjící a lešticí své trabanty a škodovky. Do kursu se
opet dostaly staré oprášené hodnoty a vlastnosti po celá
léta peclive schovávané do šuplíkLl. Ale už to nejak neru nguje. Léta devadesátá od nás už zase vyžadují komunikaci, rychlost, flexibilitu. S tím jsme ovšem nepocítaJi, svet je
zase pred námi. EU a NATO, na co? Cernoši a Romovézase nás zaskocili!

Jako místo v Evrope
Jestliže je cešství vedomím pi'íslušnosti k ceskému národu, tak mohu prohlásit, že v sobe mám cešství trvale
a hluboce zakoreneno. Zakoi'eneno jako pocit zaclenení
do etnické skupiny, pocit sounáležitosti s vymezeným historickým prostorem a zdedenou národní kulturou.
Skutecnost pro mne nesmírne duležitá. Poskytuje mi možnost vymezit samu sebe vÍlci osobám jiných národností.
Možnost kdykoli se navrátit mezi lidi a do prostredí, kterému rozumím a je mi blízké. Ale nejen to. Vedomí cešství
je vedomím príslušnosti k evropské kulturní tradici a sounáležitosti s ostatními evropskými národy. Jen díky nemu
se mohu cítit Evropanem. Nebot cešství je pro mne zároven evropanstvím. A pokud pÍljdu dále, je rovnež lidstvím,
chápáno ve smyslu být clovekem. Já nejsem mimozemská
bytost, Martan ci ufon, nejsem ani zvírecí druh nebo
neznámá organická hmota, jsem clovek, Evropan, Cech.

Eva Danová
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Jako sklonená hlava

Jako lidství

Být ci nebýt Cechem. Probouzím se ráno s nejasným pocitem své prináležitosti. Zapomínám na sen, který se tentokrát odehrával v jakémsi pralese, plném domorodcu,
vyrážejících podivné skreky nad mým telem, divili se nejspíš mým ceským "džínám" a Pleas tricku, které do techto
koncin ješte nemohly prorazit.
Mé kroky budou dnes smerovat na úi"ad. "Teším se" na
dúležité úi'ednice, které jako obvykle nepochopí, co po
nich žádám, budou mi dávat najevo svoji nepostradatelnost a upozornovat mne na drzost mého prání. Budu
žádat, aby mi vystavili nový obcanský prukaz.
ejspíš se cítím být Cechem, jelikož bez zvláštních
okolkú skloním hlavu, zaplatím dve ste korun za kolek
a budu trpelive vyckávat, až prijdu na i'adu. Tak jako to
ostatne provádím celý svuj život, každý den. Trpelivost
rLlžepi'ináší a Cechúm dokonce i nekteré obcanské výhody, jež jsou pro jiné národy samozrejmostí.
Co to dnes ti domorodci pokhkovali? Jde se na lov
a odpoledne bude hostina? Hned bych se k nim pripojila,
ale v naší spolecnosti by to nebylo prijatelné. Dnes je pro
nás dLlležitý automobil, mobiJ, bil... Tedy BÍT Cechem
znamená pi'ebíjet se navzájem, bít se o své postavení, bít
hlava nehlava. Spolecná hostina? Ale ne, to by mi druzí
závideli. Kde na ty svoje recepce asi bere? A nikdo by
neprišel. Pi'áli by si, aby se neurodilo.
Tedy Cechem radeji nebýt. Poslouchat moudra a pi'íkazy v cizím jazyce, snažil se I'Ozumet cizímu charakteru
a podle nej se vymenit, zapomenout na prohry a výhry
vlastního národa. Snad to ostatní pochopí. Neutíkám, ale
bojím se zustat.
Chápu vás, ale nechápu sebe. Proc se ve dne snažím
radeji neboui·it, nekritizovat, se sklonenou hlavou prijímat
to, na co v noci, ve svých snech s úlevou zapomínám?
Hledám kompromis, anebo se phpravuji na jinou cestu?
Cechem zustat chci, ale nevím, zda-li mi nakonec domorodci nestrhají mé ceské šaty, nedají mi do ruky oštep
a nepozvou me odpoledne na domorodou hostinu.

Není toho moc, v cem se mladý clovek muže identifikovat
se svým národem, se všemi lidmi okolo sebe, a ne jen se
skupinou svých pi'átel. Muže být hrdý na ceské sportovce
(jak by ne, po lakovém vítezství v hokeji), na ceskou
muziku a prípadne literaturu, nebo snad ješte na naši celkovou kulturní úroven. Zbytek nepott'ebuje. Jak má verit
v historickou tradici, když mu ve škole lhali, proc by se
zajímalo politiku, když mu pi'ed ocima defiluje jeden
podvod za druhým a garda tech starších lidí, kteÍ'Í "za to
mužou", mu brání a odrazuje ho, aby se bral za veci ve
svém nejbližším okolí? Teprve pomalu se zvedá dusno,
vytvorené práve jeho spoluobcany.
Nadeji vidím v chápání ceské spolecnosti jako skupiny
lidí, ktei'í by si meli pomáhal. Co na tom, že máme spolecný jazyk a území, jestliže všechno dobré, co bylo kdy
vytvoreno, záviselo nakonec na jednotlivcích. A jejich
osobních kvalitách. Jestli se nacházíme v tak hlubokém
morálním marasmu, jak tvrdí Pavel Tigrid, je duležitejší
dostat se z nej a nesnažil se to zakrývat vlajkami. Skoncil
s podrazy a jedovatostmi, odnášením vecí, které nikdo
nehlídá a pi'itom je nepott'ebujeme, pomlouváním. Stát se
nejdNve opet lidmi a pak teprve národem.
Prodavac hamburgeru se vcera pi'ed mýma ocima
pokusil ošidit cizince. edovolil jsem mu to. A to je pro
me cešství.

Sona Valentová

Jako úkol
Pokud se z cešství nemá stát hloupý nebo dokonce nebezpecný pojem, nesmí být odvozováno od ryze národnostního principu. Musí být nahlíženo predevším jako systém
hodnot, které jsou sdíleny skupinou lidí. Tato skupina pak
v žádném pNpade nemúže být uzavrená, sobecká nebo
elitárská.
Základním kritériem, které pro me prichází v úvahu, je
respekt ke svobode druhého. Pri jakémkoli hodnocení,
definici, hrozbe je práve úcta k názoru a vyznání jiných
lidí zásadní. Pl'Otosi pri svých úvahách o príslušnosti ci
nepríslušnosti kladu predevším tuto otázku. Pakliže je
cešství onen pojem, který jsem se snažil popsat, hlásím se
k nemu - hrde. Pokud oznacuje xenofobní, uzavrené,
nepi'átelské spolecenství, stávám se Filipíncem, prípadne
Islandanem.

Jan Bumba

Jako klišé
Co nás teší, že jsme Ceši? Co nabídneme svým dravým
sousedum a kéž by - "kolegum" zE? Hrdost? Chytrost?
Vychytralost? Historii ci exkluzivitu? Á propos - musíme
vlastne neco nabízet, nebo dokonce - není co...?
Ale co, kdo nám chce rozumet, at se snaží sám. Precte si
Babicku, skoukne Hradcana a zajde na pívo! Vždyt my
jsme takový, takový, takový národ plný vlastencu. Alespon
se to tak ríká! Vždy a všude v Cechách.

Irena Prázová

Marek Sochor

Jako polovina
Od detství to bylo u nás doma rozdelené: táta byl Cech,
máma Slovenka, bydleli jsme na Morave. "To ceské" byl
teda táta, "to slovenské" ztelesnovala máma. A tak se
vlastnosti i skutky celého mého pÍ'Íbuzenstva z otcovy
a matciny strany staly symboly cešství nebo slovenství.
Ceský deda byl takový klidný. Když mu sebrali pole,
docházel každé ráno do textilky, za což se mu socialistický
stát odvdecil pametní medailí. Deda se ted na stará kolena
prochází po svých pozemcích, na kterých už nemá sílu
nic pestovat. Ale celý život byl spokojený - a upínal se
k malým cílúm, které mu byly zdrojem štestí.
Slováci - mamincini pi'íbuzní - byli tmavší, temperamentnejší, dobre se pamatuj u, jak si neuroticky zapalovali
jednu cigaretu od druhé.
Nikdy jsem si mezi nimi neumela vybrat. Bylo to, jako
bych si mela rozhodnout mezi tátou a mámou ...

Monika Králová

Jako smes
V porevolucní euforii dorazil na gymnázium v malém
severoceském meste, na kterém jsem studovala, americký
lektor John Davis. Vybaven touhou naucit se cesky, aby
mohl císt Haška, Kunderu nebo Kafku v originále. "Ten
ale pi'ece psal nemecky," i'ekli jsme Johnovi u piva. "Byl
to Žid a pražský Nemec." "Nemec?", divil se. "Jak mohl
být Nemec, když se tu narodil a Cechy prakticky vubec
neopustil?" Z Johnova pOhledu byl Kafka proste Cech.
Tehdy jsem Johnovi nerozumela. Cechem byl pro me
etnický Cech a o cešství Nemcu a Židú se vúbec nedalo
mluvit. Ale pak jsem se podívala zblízka na svou rodinu.
Z otcovy strany jsme Slováci, kterí po generace žili
v Rumunsku a do Cech pt'išli až po druhé svetové válce.
Matcin otec byl etnický emec a její matka Židovka.
A všichni jsme ted Ceši a své cešství považujeme za
nesporné. V žilách mi ovšem koluje slovansko-gennánsko-semitská krev. A tahle smes pro me ted predstavuje
cešství. Patrí k ní Ceši, Poláci, Romové, Nemci, Židé
a mnozí další.

Katerina Segeéová

N

ov

Á

pRI

TOM

N

o

lF

ST.

Cistota ideálu
a nutnost kompromisu
Bedrich Utitz
Zelení v Nemecku se už teší do Schroderovy vlády
Zacalo
jako pohádka.
V teniskáchto skoro
a sportovních
úborech,
s pletením v ruce a s malými detmi
na klíne se scházeli, hovorili o ochrane prírody, o svetovém míru, o sociální nespravedlnosti, o tretím svete,
o liberálních i komunistických ideálech. Zelení v Nemecku byli zpocátku
konglomerátem pestrých, ne zcela
sourodých skupin s ruznými zájmy.
Byly to skupiny mírového hnutí,
hnutí proti atomové energii, ochránci
prírody, nekdy i lidé s výrazne konzervativním zamerením, vedle toho
maoisté i marxisté, zastánci státního
monopolního kapitálu. Schuze mely
casto bourlivý prubeh a protahovaly
se dlouho do noci. Mluvilo se také
o polidštení politiky, o prohloubení
sociální solidarity, ale predevším - šlo
o hnutí, nikoli o politickou stranu.
Casem se požadavky konkretizovaly,
široký proud se zformoval, odpadli
nositelé nekterých krajních tendencí
a volné shromáždení pozvolna nabývalo charakter víceméne organizované, byt ješte dlouho ne jednotné politické síly.
Neformální charakter si ovšem
Zelení ponechali a vyjadrovali ho
i vnejší formou. Tenisky, dlouhé
neforemné svetry, rozhalené košile, to
byla jakási uniforma. Když se pozdeji
první zelení poslanci dostali do

Spolkového snemu, prišli na zahajovací shromáždení demonstrativne
v teniskách a rozhalenkách. Tak do
nejvyššího zákonodárného sboru
vkrocil i dnešní predseda parlamentní frakce Zelených, Joschka Fischer.
Dnes už ovšem chodí s vázankou a ve
stejne elegantním obleku jako jeho
krestanskodemokratictí kolegové.
Tím jakoby symbolizoval dlouhou
cestu, kterou Zelení urazili od pestrého hnutí k politické strane a která
byla nakonec k prosazení jejich cílu
nevyhnutelná.

Západní ekologové,
východní disidenti
Vznik strany Zelených sahá do konce
sedmdesátých let: v roce 1977 byly
v nekolika spolkových zemích založeny tzv. Zelené nebo Pestré listiny.
Svým zacílením na ekologii a protiatomovou kampan se jim podarilo
získávat nekolikaprocentní úspechy
v nekterých komunálních a zemských
volbách. V breznu 1979 bylo ve
Frankfurtu nad Mohanem založeno
"Politické sdružení Zelení", predchudce pozdejší strany Zelených.
Sdružení se zúcastnilo voleb do
Evropského parlamentu a hned pri
prvním pokusu získalo 3,2 % hlasu.
Strana Zelených byla založena
v lednu 1980, pred volbami do
Spolkového snemu. V nich však získala pouhých 1,5 % hlasu, protože se
vše soustredilo na osobní souboj
Helmuta Schmidta a Franze-Josefa
Strausse. Potenciální volici Zelených
posílili sociální demokraty. V následujících letech ovšem strana buduje
své pozice a její zástupci se dostávají
do mnoha komunálních zastupitelstev i do jedné zemské vlády za druhou. Strana Zelených získává charakter tvurcí politické síly, s níž se musí
vážne pocítat.
Po sjednocení Nemecka se západonemectí Zelení nejprve sloucili se
svými bratry na východe, kterí ovšem
nebyli nijak významní, ale integrace
pokracovala sbližováním s východonemeckým disidentským hnutím
Sdružení 90 (Bundnis 90) a vyústila
nakonec do celonárodního sjednocení
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obou subjektu. Sdružení 90 vzniklo
z ruzných disidentských hnutí bývalé
NDR. Na rozdíl od Zelených nebylo
tedy jeho prvotní politické zamerení
ekologické. Sdružení se proto obávalo, že by mohlo být "spolknuto"
Zelenými, a tak se nakonec dohodli,
že ve spolecném názvu Sdružení
90/Zelení bude Sdružení stát na prvním míste. Hovorí-li se však dnes
o této strane, užívá se bežne název
Zelení.

Rudozelené koalice
Strana Zelených má trvalý politický
úspech už jen proto, že existuje.
Vtiskla politické scéne i politické kulture zeme svuj specifický ráz. Žádná
politická strana, ani konzervativní ani
sociálnedemokratická, se dnes nevyhne ve svých programech ekologickým otázkám. Rozdíl je pochopitelne
v tom, jakou váhu ta která strana prisuzuje ekologii a do jaké míry ustupují ekologická hlediska ohledum
ekonomickým. Nemenší úspech muže
zelená politika zaznamenat v úsilí
o zrovnoprávnení žen. Jak v sociální
demokracii, tak u konzervativních
stran a postupne i v hospodárství se
ženy snáze prosazují než pred nekolika lety. Sporné jsou kvóty, které pro
obsazování stranických funkcí zavedli
Zelení a sociální demokraté. Jak však
ukazuje soucasný volební boj, jsou
špickové funkce v tradicních stranách
(CDU/CSU, SPD a FDP) stále ješte
mužskou doménou. Mnohem vetší
pocet žen ve vedení strany Zelených
však umožnil mnoha politickám prokázat vynikající kvality a získávat
uznání a respekt i ve svete mužu. Vliv
Zelených na politiku ostatních stran
však rozhodne neznamená, že by tím
Zelení ztratili svuj význam a své volice.
V soucasné dobe vládnou Zelení ve
ctyrech z šestnácti spolkových zemí,
a to vždy spolecne se sociálními
demokraty. Vyskytují se mezi nimi
rozpory obvyklé ve všech koalicních
vládách, v podstate však spojenectví
funguje bez vetších problému.
V Severním Porýní-Vestfálsku, které
je se svými 17 miliony obyvatel nejlidnatejší spolkovou zemí, se rozhorel
spor okolo rozsáhlého ložiska hnedého uhlí. Jde o typický prípad rozporu
mezi ekologickými a hospodárskými
zájmy. V soucasném Nemecku
s témer peti miliony nezamestnaných
hraje otázka pracovních míst klícovou roli. A v Severním Porýní je jich
v tomto prípade v sázce nekolik tisíc.
Presto se obe strany snaží - zejména
se zretelem k blížícím se volbám do
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Spolkového snemu - nedopustit, aby
na této otázce rudozelená koalice
ztroskotala. Mají štestí, že se o projektu má rozhodnout do peti let, takže je
na hledání kompromisního rešení
dost casu.
Zelení mají problémy také v jiných
spolkových zemích. V Hesensku se
stalo neco, co privádí Zelené opet do
jednoho šiku s ostatními stranami.
Hned dve ministryne po sobe musely
odejít ze svých funkcí, protože se
dopustily nepotismu. Pri zadávání
vládních projektú totiž zvýhodnily
své príbuzné nebo kolegy z vlastní
strany. Koalice na tom ovšem
neztroskotala.
Pravdepodobne nejúspešnejší rudozelená koalice vládla v Dolním Sasku,
v zemi soucasného kandidáta na
funkci spolkového kancléi'e,
Gerharda Schrodera. To bylo ovšem
pred osmi lety, nebot z úspechu spolecné vlády nakonec vy težil maximum práve ministerský pi'edseda
Schroder: jeho sociální demokraté
získali v dalších volbách absolutní
vetšinu a tím koalice skoncila. Také
ve treti rudozelené zemi, ve Šlesvicku-Holštýnsku, úraduje jediná ministerská predsedkyne v dejinách
Spolkové republiky, Heide
Simonisová, bez vetších problémú.
Pri tom práve tato sociální demokratka se púvodne bránila možnosti koalice se Zelenými. Zvláštní situace je
v Sasku-Anhaltsku, kde SPD tvorí se
Zelenými menšinovou vládu a je
casto odkázána na hlasy postkomunistické PDS. Ani tam se však vážné
problémy nerýsují a letošní dubnové
volby do zemského parlamentu ukáží,
jak se tato kombinace v ocích volicu
osvedcila.

,~;"

SchrOderem. Nejen ve verejných prúzkumech, ale i ve všech volbách
minulých let si Zelení upevnují své
pozice a zvetšují volební zisky.
V cele strany Sdružení 90/Zelených
mají zpravidla po jednom zástupci
realisté i fundamentalisté. Významné
postavení má ovšem predseda parlamentního klubu Joseph Fischer.
Nikdo z jeho stranických kolegú
i protivníkú mu ovšem nerekne jinak
než Joschka Fischer. Je to jeden
z nejlepších recníku v parlamentu.
Vyjde-li rudozelená koalice z parlamentních voleb vítezne, stane se nejspíš místopredsedou vlády a držitelem jednoho z klícových postu,
hovorí se - a i Schroder sám to naznacil - o funkci ministra zahranicí.
Tak jako o sociálních demokratech,
i o Zelených platí, že úspech ve volbách si mohou pokazit predevším
sami. A zatím se zdá, žefundis pilne
pracují práve v tomto smeru. K velkému prekvapení prosadili nekteré své
zásady do volebního programu strany
schváleného na breznovém celostátním sjezdu. Zatímco parlamentní
frakce v cele s Fischerem vyslovila
souhlas s úcastí bundeswehru na
akcích Spojených národú a NATO
v bývalé Jugoslávii, tesná vetšina
delegátú odmítla jakoukoli úcast
nemeckých branných sil na zahranicních vojenských akcích. Sjezd se
ovšem s velkou vetšinou vyslovil
proti jednostrannému vystoupení
emecka z NATO. Fundamentalisté
pak prosadili požadavek postupného
zvyšování cen benzinu až na pet
marek. V této i v nekterých otázkách
sociálních jsou jejich požadavky radikálnejší, než by sociálnedemokratický
kanclér mohl prijmout.
Sjezd byl studenou sprchou pro ty,

Fundis, realos a Joschka
Zelení se v Nemecku delí na "fundamentalisty" a "realisty" ("fundis"
a "realos"). Nerozdelují je ani tak
zásadní otázky, jako spíše míra požadavkú a ochota ke kompromisu pro
získání spoluúcasti na moci. Zatímco
realos jsou toho názoru, že menit
politiku lze jedine úcastí ve vláde,
vidí fundis hlavní cíl v nekompromisní cistote ideálu. V posledních letech
se rostoucí mírou prosazují realisté.
Jejich postavení bude rozhodující pri
letošních celonemeckých parlamentních volbách, kdy se poprvé rýsuje
reálná možnost vystrídat po více než
patnácti letech koalici CDU/CSU
a FDP s kanclérem Helmutem
Kohlem vcele rudozelenou koalicí
SPD a Zelených taženou velkou politickou hvezdou, Gerhardem
Foto: Jaromlr Cejka
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jimž se po triumfu Gerharda
Schrodera v Dolním Sasku zdála být
povolební koalice na dosah. Celný
mluvcí strany, který je reprezentantem fundamentalistu, ovšem ,zdúraznil, že program nijak nevylucuje
úcast strany ve vláde. Je obecne
známo, že žádná parlamentní frakce
a žádná vláda se nedrží verne stranického programu. To lze sledovat od
dob Adenauerových pi'es vládu
Helmuta Schmidta až po soucasnost.
V prípadné Schroderove by tomu
pravdepodobne nebylo jinak. a
postoj Zelených bude mít rozhodující
vliv ješte jeden moment: strach
z velké koalice SPD a CDU/CSU,
která by hrozila v pi'ípade krachu
rudozelených jednání nebo kdyby
mandáty SPD a Zelených nedaly
dohromady absolutní vetšinu v parlamentu.
Vzorem múže být Zeleným nynejší
postoj levého krídla SPD. Ani to
nesouhlasí bezvýhradne se
SchrOderovým programem, zatím
však jeho predstavitelé dávají najevo,
že pres ruznost názoru loajálne stojí
za svým kanclérským kandidátem.
Vzorem múže být ovšem
i CDU/CSU, která dnes už nemúže jít
do voleb s nikým jiným než
s Helmutem Kohlem. Ani Zelení
nemohou pocítat s úspechem, pokud
se jejich volební lídr - Joschka
Fischer - nebude uvnitr strany tešit
všeobecné duvere. Je proto pravdepodobné, že prece jen ješte pi'ekonají
rozbroje svých krídel a pujdou do
volebního boje jednotne.
BEDRICH UTITZ

(1920)

Novinái' a publicista,
od roku

1968 žije v Nemecku.
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Už nejsme
jen "pepíci"
Irena Krasnická
Pricházejí Ceši v Polsku do módy?

Prizahranicí
posledním
setkání
ministru
Polské
a Ceské
republiky informovala nekterá polská média
o tom, že pan Šedivý a Oeremek se
neshodli pouze v jediném. Polský
ministr pravil, že cesko-polské vztahy
nebyly nikdy v posledních peti stech
letech lepší než dnes, zatímco jeho
ceský kolega se domníval, že jde
o nejlepší vztahy minimálne za
poslední tisíciletí.
Tyto výroky se nikomu nezdály pritažené za vlasy. Po nesnadné sousedské historii, ac ve srovnání s ostatními sousedy nešlo o konlllkty
ohrožující samu státní ci národní existenci, po stretech ve dvacátém století, které ješte mají mnozí v pameti, po
proklamovaném bratrství, které nijak
výrazne negativní stereotypy neoslabilo, jsou konecne oba sousední státy
prirozenými partnery a spojenci,
mezi nimiž neplane úhlavní stl'et
zájmu.
Otázkou je, jak se tato politická
"idyla" projevuje v každodenním
živote, presneji receno, jestli slábnou
letité negativní stereotypy charakteristické pro vetšinu sousedících národu. Spojuje se mladým Polákúm stále
Cech jen s prízemním tvorem živícím
se knedlíky a pivem, který prost ideálu myslí i za cenu zotrocení jen na
své dobré bydlo, nebo je pro ne symbolem souputníka, na nehož lze obcas
na ceste zpet do civilizované Evropy
spiklenecky mrknout?

Návrat k normalite

v ocích polské verejnosti kvality intelektuální s morálními - a jeho nedávná návšteva Polska tyto sympatie
ješte posílila.
Stále vetší cást verejnosti zná naši
zemi .i z vlastní zkušenosti. Poláci si
jezdí overit, zda jim nelhala jejich
oblíbená literatura (na prvním míste
Hrabal) nebo film. Díky financní
výhodnosti se do Cech a na Moravu
jezdí do školy v prírode a na školní
výlety. Mládež v príhranicních oblastech navštevuje ceské diskotéky
a jezdí k nám i zájemci o rockovou
a jazzovou hudbu.
O stoupající duveryhodnosti ceských partneru svedcí neustálý rúst
vzájemného obchodu, a to nikoli
nálety ceských zákazníku na polská
tržište, ale bežný dovoz a vývoz.
Polsko dnes zaujímá ctvrtou pozici
v našem dovozu a pátou ve vývozu.
Aktivní bilanci máme my. Po pocátecním zahledení na Západ zacíná stále
více podnikatelu i firem navazovat
zpi'etrhané vazby nebo hledat spolecný odbyt na tretích trzích.
Koneckoncú polský trh je takrka ctyricetimilionový a má bližší vazby na
východní zeme, než kterákoli jiná
zeme CEFTA.
Vztah Poláku k Cechum se pohybuje smerem od prehlíživé lhostejnosti
k zájmu a od zájmu ke zkušenosti
a sympatiím. Tento zájem je samoúejme závislý na míste bydlište,
vzdelání, veku, profesi a podobne.
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Troufám si však tvrdit, že individuální vztahy Cechu a Poláku charakterizuje v posledních nekolika letech
návrat k prirozenosti. Je prece
naprosto phrozené, že se clovek nejdríve poohlédne po okolí, než se vydá
daleko do sveta. Až ted si plne uvedomujeme, jak neprodyšná a stresující
byla v sedmdesátých a osmdesátých
letech vzájemná hranice, alespon
pokud se týkalo cestování fyzických
osob. Jestliže se dá pri troše nadsázky
ríci, že v sedmdesátých a osmdesátých letech vedla cesta mladých
Cechu do Evropy casto pres Polsko
(zpravidla jen duchovne), dnes vede
cesta mladých Poláku. (fyzicky, ale
stále více i duchovne) do Evropy pres
Cechy a Moravu.

Slupské varování
Ony sympatické tendence se vždy
týkají jen urcité výsece spolecnosti,
jsou však stejne duležité jako problémy opacné, o nichž média zeširoka
informují. Bude záhodno zmínit se
o nedávných událostech v Slupsku,
jejich pÍ'Ícinách, dusledcích a zejména o jejich mediální tvái'l.
Polská spolecnost je mnohem méne
homogenní než spolecnost ceská, jsou
tu stále velké rozdíly mezi mestem
a vesnicí, je zde mnohem vetší nezamestnanost a alkoholismus je
v nekterých vrstvách problémem,
násilnosti, jejichž svedky byli nejen
šokovaní obcané Slupska, ale i svetoví zpravodajové, však nehrozí Polsku
v zásade více než jiné zemi. Bylo to
však extrémní varování, že polská
spolecnost není ješte pripravena na
rešení konfliktu na Západe v podstate
obvyklých. Co se vlastne opravdu
stalo? Dlouhodobé napetí mezi nezamestnanou mládeží a krajskou policií
(ve meste je policejní škola), která se
ješte nenaucila rozeznávat neškodné
od nebezpecného a nezbavila se
svých návykú z minula, vybuchlo
púvodne spravedlivým hnevem nad
brutálním zabitím trináctiletého školáka, který se byl poprvé v živote
podívat na košíkové. V podstate
nevinná záminka vyprovokovala
agresi policistu, kterí porušili dlouhou i'adu predpisu a nakonec dokonce odmítli pomoci smrtelne zranenému chlapci, ackoli je jeho prátelé
prosili, aby ho dopravili do nemocnice. Drobné potycky skoncily již druhý
den, ale místní rozhlas a televize
okouzleny faktem, že mají celoevropskou senzaci, neustále vysílaly
archivní materiál, jako kdyby šlo
o aktuální stav na ulicích. Tím média
vyprovokovala hysterii, do Slupska se
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sjeli vlajkonošové z celého Polska
a vypovedeli válku nejen policii, ale
doslova zdemolovali celé mesto.
Korunu všemu nasadila prokuratura,
která ZPOcátlUltvrdila, že chlapec
zahynul úderem o sloup, a nikoli na
následky zranení zpúsobených brutálními ranami obuškem do hlavy.
Policie, média i ministerstva byly
pres pocátecní vzájemné obvinování
nuceny priznat své zásadní chyby
a pj'islíbily, že se z nich pokusí vyvodit dusledky.
Podobne neutešená sociální situace
jako v okolí Slupska je také na jihu
Polska, v okolí Walbrzycha, ové
Rudy, Kladska, na územích sousedících s naší severní hranicí. Pri jedné
z konferenci v Kladsku jsme se ptali
na cestu do školy, kde jsme meli
zajištené obedy. Místní nám velmi
ochotne vysvetlili, že je to hned
naproti tržišti. a náš dotaz, jak se
tam dostaneme, dotycný vyti-eštil oci:
"Ceši, a nevedí, kde je tržište?" Pj-esto,
že vetšina místních obyvatel zná
Cechy zejména jako zurivé kupce na
tržištích hned za hranicí, pocituje
k nim spíše sympatie nebo k nim má
neutrální yztah. Z jazyka místních
lidí totiž vymizela dríve obvyklá posmešná pj-ezdívka "pepíci".

Príhranicní spolupráce
Když po roce 1989 ucitelé z kladského
pomezí usporádali první Cesko-polské dny ki-estanské kultury, naráželi
na pocátecní neduveru z druhé strany
hranice. Koho by tehdy napadlo, že
tato pí-íhranicní spolupráce povede až
k vytvorení Euroregio Glacensis - jednoho z nejaktivnejších evropských
euroregionú. Místní casopis Zeme
kladská, jehož nekteré pNspevky jsou
také ceské ci nemecké, dostal právem
cenu slavného parížského exilového
centra Kultura.
Cesko-poJské dny krestanské kulLury trvají nyní už mesíc, netýkají se
jen umení, ale i sportu a zábavy,
a u-ebaže se jejich zahájení zúcastnují
velvyslanci a nejvyšší pi'edstavitelé
církví, hlavním obsahem jsou desítky
vetších i menších setkání v desítkách
ceských a polských obcí. Starostové
techto obcí po obou stranách hranice
si doslova vydupali otevrení nekolika
prechodu pro turisty a malý pohranicní styk, protože je k tomu nutili
vlastní volici. Ceši a Poláci si prestali
být cizí, stoupl zájem o jazyk a kulturu sousedú. Dnes múžeme jen spekulovat, kolik životú zachránil pri IODské povodni fakt, že se Ceši a Poláci
v pi'íhranicních oblastech v predcho-
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zích letech vzájemne poznali a naucili se spolu komunikovat.
Také Tešín se díky nadšencum
z místních divadel stal dnes spíše
symbolem toho, co spojuje, než živou
výcitkou vzájemných vztahú.
Tešínský divadelní festival opravdu
zlomil hranicní závoru, vývoj
v posledních letech ukazuje, že pi-ekro cil regionální význam a má pí'ed
sebou velkou budoucnost jako špicková konfrontace ti-í kultur, ceské,
polské a slovenské. Dokáže-li Tešín
težit ze svých tradic i soucasné multikulturality, má šanci se prosadit
i v evropském kontextu.

Ceši jsou "cool"
Pro urcitou cást polské mládeže je
ceská kultura dnes možná dokonce
trochu módní. V dobe masové kultury a kulturního snobismu pritahují
pj'edevším velká jména - napríklad
Bohumil Hrabal, ale i Kundera, který
je zde stále ješte považován za ceského autora.
Zájem cásti mladých lidí však jde
více do hloubky, napi'íklad díky
Bohumilu Hrabalovi jsou známi
i Egon Bondy a Vladimír Boudník.
Pi'es "brýle" Urabalových textu se
mnozí mladí Poláci dívají nejen na
ceskou kulturu, ale na naši zemi
vúbec. Na rozdíl od kdysi bežného
ctení Hrabala jako pivních historek
dnešní mladí ctenái-i vnímají i básnickou ci surrealistickou stránku techto
textú, "druhý svet" schovaný za hrabalovskými pr-íbehy.
Pro mladou generaci je velkým

lákadlem ceský film. Samozrejme
šedesátá léta, tvorba manželú Svankmajerových, zájem je ale i o nová
díla, zejména mladých režisérú.
Velký ohlas mely Indiánské léto,
Jízda, Zapomenuté svetlo. Bohužel,
tyto filmy videli jen zájemci v klubech a na festivalech, protože jediným filmem zakoupeným po roce
[989 v omezené míre do distribuce
byl Kolja, který byl na rozdíl od nás
v zemi Wajdy a Zanussiho pi'ijat jednoznacne s nadšením diváky i kritikou. Radu filmu kupuje polská vei'ejnoprávní televize, což však
paradoxne casto zabrání jejich nákupu do filmové distribuce.
Ceská polistopadová kinematografie budí v Polsku pozornost a je srovnávána s novou produkcí polskou,
která se zatím až na cestné výjimky
nevymanila ze snahy napodobovat
americké akcní filmy a roubovat je na
polskou realitu; trvá i zájem o ceské
divadlo. Nejvýraznejší je ovšem
zájem o hudbu, zvlášte o tzv. ceskou
alternativu - lva Bittová, Už jsme
doma, Zuby nehty, Meh Band ...
a samozrejme klasikové: Plastic
People of tbe Universe a DG 307.
A jak je to s tou "ceskou módou"?
Nedávno prišel delat rozhovOl' jeden
redaktor známého kulturního týdenÍku a jeho první veta znela: "Zdá se
mi, že mezi mladými lidmi, kterí se
zajímají o nekomercní kulturu, jsou
Ceši v móde." Tak je to.

[HENA KHASNICKÁ

(1956)

Reditelka Ceského centra ve Varšavé.
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Žít
a nechat žít
Dita Dražilová
Proc chránit rozmanitost živé prírody
JSOU
tu živé
organismy
nebo pro
nejaká
práva?
I když sepro
jichcloveka,
nedomáhají?
Jak sebe?
je to Mají
s právem živocišných a rostlinných
druhu na existenci?
Tyto a podobné otázky jsme si u nás zacali klást pomerne
nedávno a pritom ne príliš soustredene.
Cosi zaznelo
v diskusi o Vaculíkove návrhu
"zelené hlavy Ústavy",
zažili jsme také ostré protesty ochráncu zvíí'at proti dostihum, nevybíravým
metodám lovu ci pokusum na zvíratech, ale spory brzy utichly a pozornost médií se obrátila
jinam. Následující rádky se snaží k pragmatické
rovine"k cemu jsou nám ostatní druhy dobré?"- pridat otázku
filosofickou a etickou - "jakou mají hodnotu o sobe?".
Ukazuje také, jak se vyvíjel názor na vec od pocátku
evropské civilizace až po soucasnost.

Další velké vymírání
Problémem
ohrožení prírodní rozmanitosti
planety (neboli biodiverzity) se zabývá americký biolog Edward O.
Wilson ve své knize Rozmanitost života ( LN, Praha
1995), kde rozeznává rozmanitost
na úrovni jednotlivcu,
druhu, rodu, celedí i celých ekosystému.
E. O. Wilson
považuje za nejduležitejší
zachování druhu. Zatímco rozdelení na rody, celedi ci celé ekosystémy je pouze umelé,
rozlišení druhu je od prírody pevne dáno. Druh se dá
zjednodušene
popsat jako skupina organismu, kterí se za
normálních
podmínek mezi sebou kríží. Druh má zásadní
význam pro zachovaní stability ekosystému
a celého života na Zemi. Ekosystém je propojen potravinovým
retezcem, takže každý organismus
je životne závislý na nekolika dalších druzích.
Autor sleduje vývoj biodiverzity pred pNchodem cloveka a pNcinami dnešního stále se zrychlujícího
vymíraní
druhu. Názory na rychlost vymíraní se samozrejme
ruzní.
Podle Wilsona zmizí každou hodinu ze sveta tri druhy. I ty
nejoptimistictejší
výpocty však mluví o jednom druhu za
hodinu, což ciní stále kolem 8760 druhu rocne, zatímco
pred príchodem cloveka vymi'el podle Wilsonova odhadu
jen asi jeden druh z milionu za rok. Život na Zemi prošel
ve své historii i obdobími rychlého vymírání, jež mohlo
být zpusobeno náhlou zmenou klimatu, nárazem obrovského meteoritu ci jinou pNcinou. Wilson je pi'esvedcen,
že dnes opet žijeme uprosti'ed jedné z epoch velkého
vymírání druhll. Dnešní svet znovu stojí na pokraji
katastrofy. Tentokrát je však duvodem prudkého poklesu
biodiverzity clovek. Život na Zemi se z této katastrofy
pravdepodobne
nakonec vzpamatuje,
ale obnova jeho rozmanitosti mllže trvat miliony let a nikdo z vyšších organisml1 ji nemusí prežít.

Lavina se jednou utrhne
Snad nejstarší filosofický text, který popisuje rozmanitost
živých organismu na Zemi, lze nalézt v Platónove dialogu
Prótagoras. Prótagoras vypráví Sókratovi mýtus o stvorení
živých druh li bohy: "Když pak je chteli vyvádeti na svetlo,
prikázali Prométheovi
a Epimétheovi,
aby je vystrojili
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a každému druhu aby udelili schopnosti, jak se sluší. (...)
Pri tom rozdelování
[EpiméUleusj jednem dával sílu bez
rychlosti, slabší pak vystrojoval rychlostí; ty ozbrojoval,
tem zase dával bezbrannou
prirozenost,
ale opatroval jim
nejakou jinou schopnost k záchrane.
ebot které z nich
odíval malostí, tem udílel útek na krídlech nebo bydlení
pod zemí; které pak zvelicil rozmery, tím samým je chránil: i ostatní vlastnosti takto vyrovnávaje
rozdílel. Toto
pak tak zarizoval z opatrnosti, aby žádný rod nebyl vyhlazen. (...) A jednem pridelil malé rozplozování,
tem pak,
které jsou od nich utracovány, velké rozplozování,
opatruje tak tomu rodu záchranu (preklad Fr. Novotný). "
Platónuv text dokonale vystihuje rovnováhu v prírode
a jasne z nej vyplývá nutnost zachování každého druhu
pro harmonii života na Zemi.
Vyvstává hlavní otázka: "Má druh hodnotu ve vztahu
k cloveku, nebo má vlastní hodnotu?" Americký filosof
Alan Randall se zabývá hodnotou organických
druhu pro
cloveka a rozdeluje ji na hodnotu užitkovou, potenciální,
existencní a globální. Organismy s užitkovou hodnotou
jsou pro cloveka zdrojem potravy ci materiálu a zachovalý ekosystém muže mít pro cloveka význam rekreacní ci
estetický. Potenciální hodnota je hodnota zatím neobjevená. Druh, který necháme bez rozmyslu nenávratne
vyhynout, muže být v budoucnu výhodnou potravou ci muže
obsahovat látku proti dosud nevylécitelné
nemoci. Podle
E. O. Wilsona byla napríklad pro lékarské úcely prozkoumána pouhá 3 % kvetoucích rostlin. Existencní hodnota se
zakládá na potešení z poznání, z vedomí, že tento druh
existuje. Konecne je tu globální hodnota každého druhu
pro zachování rovnováhy života na Zemi, a tím i pro prežití cloveka, který stojí až na samém konci potravinového
retezce.
Další American Elliot Sober považuje za nejsilnejší
argument práve globální hodnotu každého druhu. Pri
dnešní rychlosti vymírání muže zmizení jednoho druhu
strhnout lavinu. Problém je, že neznáme onen moment,
kdy se potravinový retezec nenávratne
zhroutí. Pro Sobera
je to dostatecný argument pro okamžité zastavení hubení
všech organických
druhu.
Vlastní hodnotou živých organismu se zabývá jeho
kolega J. Baird Callicott. Nevidí duvod, proc by druhy jako
takové nemohly mít svá práva. Práva nemusí náležet
pouze jednotlivcum,
ale i skupinám. Stejne jako mají svá
práva napríklad národnostní
menšiny ci homosexuálové,
mohou být práva prisouzena i druh lim. Argument, že
druhy si svých práv nejsou vedomy a nejsou schopny je
obhajovat, neplatí. Napríklad nemluvnata
mají práva, aniž
by o nich vedela. Baird Callicott podává ctyi'i myšlenkové
prístupy k vlastní hodnote druhl1.

Na arše Noemove
Jako první zkoumá Callicott židovsko-ki'estanský
postoj
k hodnote druhu. Odkazuje na Bibli, ve které lze nalézt
dva opacné prístupy. V Genesi Buh dává cloveku zver
a rostliny jako potravu, a nabádá ho, aby si zemi podmanil a panoval jí. Príroda má mít tedy pro cloveka pouze
vnejší instrumentální
hodnotu. Oproti tomu na jiném
míste Buh Adama ustavuje pecovatelem
o zemi. Zeme by
tedy mela svou vlastní hodnotu, nezávislou na cloveku.
Z druhého výkladu vyplývá, že všechny druhy jsou dobré
o sobe a lidé nemají právo je hubit. Callicott se domnívá,
že pouze tato verze výkladu mluví pro zachování druhu.
Ovšem i první výklad Bible musí nutne nabádat k zachování všech druhu. Pokud Buh stvoril živé organismy
pouze k užitku cloveka, proc by stvoi'il ty druhy, které
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jsou bez užitku? Buh nic nedelá náhodne.
Callicott dále mluví o tom míste v Bibli, kde Buh
Noemu pi'ikazuje, aby na svou lod vzal pár od každého
druhu živocicha a rostliny. Buh neprikázal zachránit
všechna zvírata a rostliny. Když se svet ocitne v nebezpecí, musí zájmy zachování jednotlivce ustoupit duležitosti
záchrany všech druhu.
Další prístup nazývá Callicott bioempatií. Vychází
z Humova názoru, že v prírode samé není dobro ani zlo.
Do prírody vkládá hodnotu až clovek. Clovek je schopen
soucitu i s mimolidskými bytostmi. Hodnota tak vychází
z cloveka, ale nemusí ji mít pouze clovek. CallicoU dále
mluví o Darwinove nutnosti lásky i nenávisti v prírode.
Clovek postupne rozširoval sociální instinkt soucítení na
svou rodinu, kmen, národ, rasu a pozdeji i na všechny
lidi. Je tedy možno ho rozšírit na veškerý život.
akonec Callicott porovnává Benthamuv utilitaristický
prístup s Kantovým racionálním postojem. Ani jeden
podle jeho názoru není schopen obhájit vnitrní hodnotu
rozmanitosti druhu. Benthamuv postoj založený na prožitku bolesti odmítá z nekolika duvodu. Bentham nebere
v potaz rostliny ani nižší živocichy, protože nejsou schopni cítit bolest. Navíc, pokud bychom Benthama vzali za
slovo, museli bychom se snažit co nejvíce zmírnit utrpení
v pNrode. Pak by ovšem bylo nejlepší držet všechna zvírata v zoologických zahradách, kde nejsou vystavena vzájemnému požírání, hladovení ci nemocem. Pro vymírající
druhy, které nejvíce trpí v posledním boji o prežití, by pak
mohlo být vysvobozením bezbolestné vyhubení. Príroda je
však naopak založena na krutosti vzájemného požírání
a využívání. Navíc utilitarismus nereší nutnost zachování
druhu, ale jde mu o utrpení jednotlivce. Kantuv etický prístup ke zvíratum odsuzuje zbytecné trápení zvíí'at pouze
pro lidské potešení, napríklad pri lovu. Hodnotu o sobe
má však pouze rozumná lidská bytost a ostatní živé organismy mají pouze instrumentální vnejší hodnotu ve vztahu k cloveku.

Rozmnožovací a sebezáchovný pud
Callicott zminuje i následovníky Immanuela Kanta. Mluví
o univerzálnejším principu, než je Kantovo pojetí rozumu.
Arthur Schopenhauer ve své knize Svet jako vule a predstava zduraznuje jako nejvlastnejší podstatu všeho živého
nevedomou "vuli k životu". Albert Schweitzer navazuje na
Arthura Schopenhauera, když hovorí o lidské povinnosti
"úcty k životu", tedy úcty ke každé "vuli k životu".
Samozrejme že tuto zásadu nelze brát doslova, protože žít
znamená nicit ostatní organismy. Jde však o to nezabíjet
zbytecne. S pomocí Kantova slavného kategorického
imperativu by se dalo ríci: "Vždy jednej s druhou živou
vulí zároven jako s cílem o sobe, nikdy jako s pouhým
prosti'edkem. "
Callicott považuje Schopenhauerovu a Schweitzerovu
etiku za príliš individualistickou. Takový prístup podle
jeho názoru nei'eší postavení druhu. V zmínené knize
však Schopenhauer ríká, že mnohem silnejší než vule
jedince k životu je vule k zachování druhu. Celý život
jedince je neustálou snahou o prežití, ale rozmnožovací
pud je ješte silnejší. PNroda je plná takových príkladu.
Schopenhauer byl fascinován jedním druhem veverky,
která dobrovolne vejde hadovi do tlamy, aby zachránila
svoje mládata.
V praxi se obcas musíme rozhodovat mezi jednotlivci
dvou druhu. Necháme napríklad uletet vzácného orla,
abychom za chvíli zastrelili jiný, obvyklejší druh ptáka.
To ovšem podle Alberta Schweitzera neznamená, že jeden
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druh, vyšší, užitecnejší ci ohroženejší, má vetší hodnotu
Ani to neznamená, že jednotlivci mají ruznou hodnotu.
V situaci dnešního ohrožení prírody se ovšem nekdy
musíme takto rozhodovat, a potom má jedinec ohroženého druhu prednost Jednáme-li v zájmu druhu na úkor
jedince, sledujeme pouze vlastní potreby prírody.
Odpovednost za tato rozhodnutí však dále neseme my,
lidé.
Vule k životu jako svébytná hodnota reší i problém
hodnoty tech druhu, které umele vyšlechtil clovek. Pokud
bychom posuzovali hodnotu techto zámerne vyšlechtených druhu z hlediska užitecnosti pro cloveka, prisoudili
bychom jim nejvyšši hodnotu. Zastánci estetické hodnoty
by však byli casto opacného názoru, stejne jako zastánci
globální hodnoty druhu, nebot vyšlechtené odrudy nicí
rovnováhu fungujících ekosystému. Je-li však nejvyšší
hodnotou vule druhu po prežití, mají veškeré živé druhy
právo na existenci.
Clovek je nejrozpínavejším druhem. Jeho expanze probíhá na úkor ostatních organismú. Avšak vybíjení celých
druhú nejen že není rozumné, protože ohrožuje samotné
lidstvo, ale hlavne - není oprávnené. Celý problém se
komplikuje tím, že nejvzácnejší a nejohroženejší druhy se
nacházejí v nejchudších oblastech sveta: v Jižní Americe,
v Africe a v Asii. Jak ríká Elliott Sober: "Je težké ocekávat
od hladovejícího a nemocemi trpícího národa, že se bude
zajímat o vlastní hodnotu svých ekosystému ..." Pomoc
musí tedy pricházet z bohatého Severu, který se již postaralo slušnou životní úroven vetšiny svých obyvatel.
Nutným požadavkem pro záchranu živých druhú je zastavení rozpínavosti cloveka. To vyžaduje nejen sebeomezení státú Severu, ale zejména zastavení populacní exploze
Jilm, kde se však nejvetší prekážkou opet stává chudoba.
DITA DRAžlLovÁ (1975)
Studentka
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Eisenhower Exchange Fellowships
invites applications from prospective Czech Fellows for 1999 who will be
invited to spend two months (March-May) in the U.S.A. where they will
pursue an individualized program of visits with leaders in their
profession. Fellows may bring along their spouses and may also pursue
individual professional programs if desired.
The goals for the Fellows are: specific insights and contacts in their professional field and a broad experience
of the traditional strengths of America's political system - private enterprise, local
initiative, and individual freedom. Americans who will come into contact with the Fellow will also gain a valuable
intemational perspective on their fields and operations.
EEF invites applications from men and women in mid-career (preferred age 35-45) who have already demonstrated
outstanding achievements, leaders in fields that will be paramount to the future development of the Czech Republic, individuals who can be expected to achieve even higher levels of responsibility upon their return home from their Fellowship.
Among the 1,200 Fellows worldwide, there have been four heads of governments and 92 appointments at cabinet level or
above, fellows have become ambassadors, nationallegislators,
university rectors, supreme court justices and governors.
They head corporations, foundations and non-profit organizations.
For application forms or additional information please contact
Prof Dr Jiri Zlatuška, FI MU, Botanická 68a, 602 00 Brno,
or look at http://www.fi.muni.cz/-zlatuska/EEF.

Application

deadline:

June 1, 1998.

Seleetion eommittee includes: Dr Jiri Grygar, Prof Josef JaRab (chair), Dr Pavel Novácek, Dr Martin Potucek, MUDr Martin Jan Stránský,
Prof Jan Švejnar, Prof Jiri Zlatuška (executive chair), EEF president: Adrian A. Basora, U.S. Ambassador (Ret.), Chairman ofthe Board ofTrustees:
The Honorable George Bush

Svet pocítacu

a lidé kolem nej, svet nepocítacový

je, predmetem

vtipných a ironických glos, které redaktor Ivan Straka

již po ctyri roky uverejnuje

a lidé v nem, to vše

ve svých proslulých Deníccích

v casopisu

Softwarové noviny. Nyní vyšly pro potechu široké verejnosti také
v sebrané a autorem komentované
užívá mlcky a Gentleman

podobe pod názvy Gentleman

se užírá

mlcky. Nelekejte se, v žádném
prípade nejde o ctení, které by bylo
vyhrazeno odborníkum.

Naopak,

potešení a poucení v nem najdou všichni,
kdo se rádi podívají na svet úsmevným
pohledem

zaujatého

pozorovatele.

kdo trpíme nedostatkem
minuty, a pak je potešene

Knihy jsou ideální pro ty z nás,

casu: lze je otevrít kdekoli, císt treba jen pul
nebo nakvašene, podle povahy, odložit.

K dostání v Praze, Ružickovo knihkupectví, Panská ul. 6,
v Ostrave, knihkupectví Profesio, Hollarova 14
nebo prímo u vydavatele ExpoData, Výstavište 1, 64803 Brno, e-mail: info@expodata.cz
Cena je lidová a jednotná 80 Kc.
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Vzestup
neliberální demokracie
TyFukuyamou
tam jsou

dny,
kdy jsme
si spolu
s Francisem
mysleli,
že svet
po pádu
železné opony je
definitivne zabezpecen pro liberální demokracii. Euforie
zacátku devadesátých
let, kdy se nejen v bývalém východním bloku hroutila jedna diktatura za druhou, rychle
pominula a happyend historie byl odložen na neurcito.
Jednou z prícin, proc liberální demokracie
obsadila jen
nepatrnou cást území, kterou vyklidí! komunismus,
byla
blesková ofenziva nového mocného soupere - režimu,
který sice cas od casu nechá promluvit hlas lidu v relativne svobodných a relativne regulérních volbách, ale jinak si nepocíná
o mnoho lépe než jeho komunistický
predchlldce,
Americký publicista
Fareed Zakaria nazývá systém, který
zavedl Vladimír Meciar na Slovensku,
Slobodan Miloševié v Srbsku,
Alexandr Lukašenko v Belorusku, ale
ti'eba také Alberto Fujimori v Peru,
(illiberal
"neliberální
demokracií"
democracy) a v posledním lonském
Foreign AJfairs
císle dvoumesícníku
mu venuje obsáblou analýzu.
Vzestup neliberální demokracie
podle Zakarii souvisí
s tím, že byla po pádu železné opony príliš zduraznována
jenom jedna dllležitá stránka západních demokracií, totiž
fakt, že moc ve státe získává svou legitimitu ve svobodných volbách. Ovšem západní státy nejsou jen demokratické, jsou také v nejširším slova smyslu liberální. To znamená, že demokraticky
zvolená moc je zároven omezena
tím, že je ústavou rozdelena na tri navzájem vyvážené
složky, že je vázána principy právního státu, dodržováním
lidských práv, samosprávným
principem atd. Predpoklad,
že demokraticky
zvolené reprezentace
budou i v zemích,
které se práve zbavily diktatury, automaticky
uskutecnovat liberální program, se ukázal jako mylný.
Naopak, demokratizující
se zeme jsou podle Zakarii nejvíce náchylné k tomu, že si v prosti'edí právního chaosu
a slabých institucí dobrovolne zvolí vládu s populistickým
nebo agresivne nacionalistickým
programem.
Tento jev
není jen doménou postkomunistických
zemí. O tom, že
demokratizace
v islámském svete nahrává casto radikální
islamizaci, svedcí príklady Alžírska, Íránu, Turecka a dalších zemí. Populistický typ demokracie
má dlouhou tradici
v Latinské Americe, o tom, jak se chovají mnozí demokraticky zvolení vládci subsaharské
Afriky (napríklad
v Etiopii), ani nemluve.
eliberální demokracie
se samozi'ejme mezi sebou liší mírou své neliberálnosti,
základní
princip je však stejný - demokraticky
zvolení vudci mají
sklon respektovat alespon v urcité míre všeobecné volební
právo, a nerespektovat
práva ostatní: svobodu projevu
(vždyt jsou to casto velcí mediální manipulátori!),
svedomí, shromaždovací
a sdružovací právo, právo na spravedlivý proces atd.
Odpoved na základní otázku, jak se mají zeme, které se
ocitly na trnité ceste od diktatury k demokracii, vyhnout
její neliberální forme, naznacuje Fareed Zakaria na nekolika historických
príkladech. Pí"edevším uvádí polozapomenutou skutecnost, že samotné vzorové západní demokracie phjaly všeobecné volební právo až pomerne
nedávno, jako poslední krok završující dlouhou vývojovou
cestu. Stalo se tak v momente, kdy byly již všechny
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nezbytné liberální instituce, z nichž na prvním míste stojí
nezávislé soudnictví, dobudovány
a zabezpeceny.
Tomuto
budování ovšem venovaly nejméne celé 19. století.
Zakaria uvádí, že v roce 1830 volilo ve Velké Británii,
nejdemokratictejším
státe tehdejší Evropy, kolem 2 % obyvatelstva, do roku 1867 se toto císlo zvýšilo na 7 %, v roce
1880 dosáhlo 40 %. I ve Spojených státech se volební
právo jen postupne rozširovalo na všechny vrstvy obyvatelstva. Americká ústava, vrchol konstitucního
liberalismu, dodnes garantuje takové liberální a zároven nedemokratické instituce, jako je Senát. Vždyt je to prece
tlagrantní porušení rovného volebního práva, když má triceUmilionová Kalifornie v Senátu stejné zastoupení jako
triaplllmilionová
Arizona.
Obdobný, i když zrychlený vývoj prodelaly podle
Zakarii mnohé zeme východní Asie, které dnes radíme
k ekonomickým
tygrum. Státy jako
Tchaj-wan, Malajsie, Jižní Korea, ale
i poválecné Japonsko se vyvíjely od
autokracií k "polodemokraciím"
a dodnes si uchovávají mnoho nedemokratických
prvku. Jedna vec je
však jistá: vláda zákona byla a je
v techto zemích zabezpecena,
a to
byla jedna z duležitých podmínek
nebývalého
ekonomického
rozvoje.
Zajímavým pNkladem je Hongkong.
ekdejší britská kolonie samozrejme
musela být ze samého principu koloniální správy nedemokratická
(první a možná i poslední
svobodné volby zažil Hongkong v roce 1991), nicméne
Britové zde zavedli kvalitní právní a soudní systém, který
kupodivu fungoval i bez demokracie.
Podobný princip
platí podle Zakarii i v subsaharské
Africe. Fungující africké demokracie vznikly prakticky bezvýjimecne
na troskách bývalých britských kolonií.
Ve vzestupu neliberálních
demokracií vidí Zakaria prímou výzvu pro americkou zahranicní
politiku. Existence
ci neexistence
svobodných voleb by nemela být v budoucnu jediným duležitým kritériem, podle kterého je ta která
zeme hodnocena. Americané by se meli orientovat spíše
na kultivaci existujících demokracií, tedy na jejich liberalizaci, než na hledání nových zemí, které by bylo možné
demokratizovat.
Demokracie
bez konstitucního
liberalismu múže být totiž velmi nebezpecná.
Stredoevropské
zeme - Ceská republika, Polsko
a Madarsko - se Zakariovi v globálním pohledu jeví jako
demokracie,
kde se již úspešne etabloval konstitucní liberalismus, cástecne díky živému dedictví klasické "liberální
autokracie",
Rakouska-Uherska.
(V1imochodem, není
pi'esnejším príkladem liberální autokracie dnešní
Evropská unie?) Z vlastní zkušenosti však víme, že prinejmenším
u nás není zápas o právní stát zdaleka vybojován, stejne jako na Slovensku není definitivne ztracen.
Zakaria se totiž nezabývá jedním dtUežitým aspektem
neliberálních
demokracií, a tou je jejich životnost. Jak
dlouho mllže v zemích, které mely delší zkušenost s liberálním režimem, trvat, než si lidé uvedomí, že právo volit
prece jen úzce souvisí s ostatními o.bcanskými a politickými právy?
a Slovensku je o tom již podle všeho presvedcena vetšina volictL Sáhne Meciarllv režim za této situace
na samotný princip lidového hlasování a pokusí se po
zmareném
referendu zmaht také paralmentní
volby?
O tom všem se na Slovensku rozhodne ješte letos.
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Právní reforma je zablokována!
Rozhovor s Pavlem Rychetským o nutných
zmenách našeho právního rádu

Predseda Ústavneprávního výboru Senátu JUDr. Pavel Rychetský je znám
jako otec ceské právní rej'ormy. V letech 1990-92pusobil v Caifove vláde ve
j'unkci místopredsedy pro legislativu, a tak se podílel na vetsine klícových
transj'ormacních zákonu, kterými byly nastaveny základní parametry
demokracie a tržní ekonomiky v Ceskoslovensku. Mnoho popularity si tím
ovsem nevysloužil, spiSe naopak - v roce 1992 se jako kandidát Obcanského
hnutí musel smírit s volební porážkou a odejít do advokacie. Do velké
politiky se ovsem vrátil v roce 1996, kdy byl za CSSD zvolen do Senátu.
Pavel Rychetský je jako prední právní odborník respektován i svým nepráteli a nijak se netají tím, že by v prípade volebního vítezství sociální demokracie opet rád stanul cele nasí legislativy. Jeho názory na to, co se v právní oblasti musí jeste zmenit, tedy mají svoji váhu.
Casto se u nás naríká na deravé
zákony. Budme však konkrétnejší...
Ani soubor právních predpisu ani
aplikace práva ani systém institucí,
které mají právo garantovat, není ve
stavu, který by mohl být považován
za uspokojivý. Pi'esto si myslím, že
první kroky, které jsme v právní
oblasti po listopadu 1989 provádeli,
lze dodnes považovat za konsekventní a velice užitecné. Zacalo se rušením takových norem, jako byla
vedoucí úloha KSC nebo ústavní princip plánovitého rízení hospodárství.
První série zákonu, která byla prijata,
byly normy z oblasti lidských práv
a svobod. Rychle byly schváleny
zákon o sdružování obcanu, zákon
o politických stranách, zákon o shromaždování, o právu peticním. Tato
etapa vyvrcholila 9. ledna 1991 prijetím Listiny základních práva svobod,
o které lze bez nadsázky ríci, že jde
o nejmodernejší dokument svého
druhu v Evrope.
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Druhou oblastí byl soubor právních
norem, které nás mely dovést k tržní
ekonomice. V podstate šlo o úplnou
rekodifikaci soukromého práva (do
soukromého práva patrí právo obcanské, obchodní atd.: subjekty soukromoprávních vztahu mají rovné postavení;
naproti tomu ve vefejném právu ústavním, správním, trestním atd. tato rovnost subjektu neplatí; stát,
obec ci jiná vefejnoprávní korporace
v nem vystupuji jako nositelé vefejné
moci - pozn. red.). Behem jednoho

roku se podarilo predložit obchodní
zákoník, velkou novelu obcanského
zákoníku, všechny s tím související
zákony jako zákon na ochranu hospodái'ské souteže, zákon o konkursu
a vyrovnání, živnostenský zákon
i velkou novelu obcanského soudního
rádu (upravuje rízeni v obcanskoprávnich vecech u soudu - pozn. red.), kterou jsme zrídili obchodní soudnictví.
Tyto normy byly nezbytné pro vytvorení fungujícího tržního prostredí,
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k nim však bylo ješte treba prijmout
témei' bolševické normy, které by
transformaci narídily a byly tak opakem znárodnovacích zákonu po roce
1948. Staly se jimi restitucní zákony
a privatizacní zákony. To byly zcela
unikátní zákony, pro které neexistoval vzor nikde ve svete, absolutní
novum byla kuponová privatizace.
Jak se podle vás tylo zákony
osvedcily?
Pro ono "pi'eklopení" ekonomiky
byly nezbytné, ale predpokládalo se
velice rychlé ukoncení jejich úcinnosti. Tady byl první omyl, protože tyto
zákony se staly dlouhodobou soucásti
našeho právního rádu. U i'ady z nich
do dneška zustávají nevyrízené soudní spory. Nejhorší situace je u zákona
o pude. Myslím, že se nepovedl. A ani
jedna z jeho nekolika desítek novelizací nebyla úspešná.
Krome techto dvou skupin zákonu
vznikla v období 1990-92 také skupina verejnoprávních zákonu, které se
týkaly médií, predevším rozhlasu
a televize. Danové zákony byly také
pripraveny na jare 1992, ale schváleny až v dalším volebním období.
Z tech základních kamenu demokratického právního rádu nebyl položen
pouze jediný: nestihla se rekodifikace
trestního práva.
Proc jsme tedy dospeli až do dnešního neveselého stavu?
ejhorší je, že po schválení tech
zákonu, které po nás Klausova vláda
po volbách v roce 1992 zdedila, legislativní proces skoncil. Skoncily systémové kodifikacní práce a pet let se
jenom príštipkarilo. Dnešní stav legislativy lze nejlépe popsat slovem
chaos. Legislativa ztratila jednotícího
ducha. Jednotlivé resorty si podle
svých subjektivních priorit predkládají vláde a parlamentu normy, aniž
by byly svázány se zbytkem právního
systému. Dokonce došlo k celé rade
brutálních zásahu do toho byt nedokonalého právního systému, který se
podarilo za první dva roky vytvorit.
Príkladem jsou postupné novelizace
zákona o velké privatizaci, jimiž se
odstranila platnost správního rádu,
soudní prezkoumatelnost, rucení
státu. Podobným prípadem je zákon
o státním zastupitelství, kterým se
zrušil institut všeobecného dozoru
a nenahradil se žádným analogickým
institutem, takže už pet a pul roku
neexistuje instituce, která by zejména
na úrovni státní správy a samosprávy
byla zpusobilá ke zjednání nápravy
nesprávných postupu nebo nezákonných rozhodnutí. Myslím si, že to je
jedna z prícin zoufalého stavu spolec-
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nosti. Když právo nefunguje, zacínají
se kupit nezákonná rozhodnutí, mizí
duvera v právo a lidé zacínají brát
spravedlnost do svých rukou.
Ovšem za Klausovy vlády se prece
podarilo schválil Ústavu ...
Nechci být zbytecne kritický.
Tvorba skutecne moderní ústavy,
takové, jakou po válce prijala vetšina
evropských zemí, by si vyžádala
nekolik let. Inspirující by pro nás byly
zejména státy, které se vymanily
z totality - Španelsko a Portugalsko
mají dve nejmodernejší ústavy sveta.
Cas pro ceskou politickou reprezentaci se však meril na týdny: od 1. ledna
1993 mel vzniknout ceský stát, který
ústavu nutne pou'eboval. Takže se
jako základ vzala Ústavní listina
z roku 1920, která byla ovšem modifikována. Napríklad tím, že jsme vedle
klasické delby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní postavili
nezávislé instituce, jako je Ceská
národní banka nebo ejvyšší kontrolní úrad. Mrzí me, že se do Ústavy
nedostal duležitý institut verejného
obránce lidských práv cili ombudsmana, který nechybí v žádné moderní
ústave. Prezidentovo postavení bylo
výrazným zpusobem potlaceno podle ústavy z roku 1920 mohl prezident kdykoli rozpustit parlament
- a místo toho byla výrazne posílena
pozice predsedy vlády. Výsledek je
prijatelný, ale je nepochybné, že dnes,
po peti letech, by si Ústava zasloužila
skutecne zásadní revizi, aby se prece
jen dostala do modernejší podoby
a aby byla odstranena rada nedostatku. Již se ukázalo, že vztah moci
zákonodárné a výkonné není dostatecne vyvážený, rešení soucasné politické krize za pomoci platné ústavy je
témer nemožné. ení také vhodné,
aby prípady neslucitelnosti funkce
poslance ci senátora byly roztroušeny
po ruzných zákonech bez jednotného
ústavního rešenÍ.
Jak daleko došlo sjednocování
ceské legislativy s právem Evropské
unie?
Podle posudku Evropské komise
z cervence 1997 máme v této oblasti
ze všech kandidátských zemí nejvetší
deficit. V dnešním legislativním procesu neexistuje místo, které by neslo
plnou odpovednost za soulad navrhované normy s kom unitárním právem.
Existuje pouze usnesení vlády, podle
nehož všichni odpovídají za všechno
a nikdo za nic. V této oblasti musí prijít doslova revoluce. Rada clenu EU,
dokonce zakládajících clenu, má
dodnes ministerstvo odpovedné za
harmonizaci, mají orgány postavené

nad parlament - ve Francii je to
Conseil d'État a Ústavní rada, ve Španelsku je to tak zvaná Státní rada,
které delají predbežnou kontrolu
zákonu, zda jsou v souladu s komunitárním právem. Vstup do Evropské
unie znamená absolutní prevrat
v právním myšlení, a to je treba si
uvedomit. Na vrcholku pomyslné
pyramidy již nestojí ústavy jednotlivých zemí, ale kom unitární právo.
Ústavní soudy clenských zemí se
staly ochránci lidských práv, ale jednotící úloha pí"ešla na Evropský soudní dvur v Lucemburku.
Druhou velkou bolestí je stav ceského soudnictví ...
Ceská republika ucinila zásadní
pozitivní krok, když zakotvila soudcovskou nezávislost. Lze se jen prít
o to, zda ho neucinila predcasne
a zda nezašla príliš daleko. Soudci se
stali absolutne nezávislými, tedy
i nepreložitelnými a až na úzce vymezené prípady neodvolatelnými.
Soudcovská profese se stala zdaleka
nejlépe honorovanou státní službou.
Zároven se podstatne obmenil -ze
dvou tretin - soudcovský stav. Presto
jsme svedky toho, že zejména
v nekterých oblastech soudy nejsou
schopny plnit své zásadní poslání,
totiž efektivne, v reálném case poskytovat obcanum ochranu jejich práv
a svobod. V tom nepochybne selhává
celá oblast rejstríkového soudnictví
(vedení obchodního rejstríku - pozn.
red.) a obchodního soudnictví, kde se

soudní spory casto táhnou radu let.
Domoci se svého práva je témer
nemožné, takže se veritelé obracejí
na ruzné vymahacské firmy nebo
dokonce se majetkové vztahy reší kriminálne. Nefunkcnost našich soudu
byla predmetem ostré kritiky bruselské komise, hledání východiska z této
situace nebude jednoduché. V každém prípade nelze nezávislost soudu
vykládat jako necinnost. V poslední
dobe se ovšem celá oblast soudnictví
považuje za nefunkcní - myslím, že
neprávem. Mnohé ceské soudy fungují ve srovnatelných lhutách jako
soudy vyspelých zemí. Problém je ve
jmenovaných oblastech a pak
v nekterých neatraktivních regionech,
jako je treba Chomutovsko, kde se
stále nedarí naplnit soudcovské stavy.
Pokud jde o kvalitu soudnictví, je
také mnoho co dohánet. Jednou z prícin je práve množství nových soudcu,
kterí ješte nemají zkušenosti, ale také
skutecnost, že soudci musejí denne
aplikovat neprehledný, rozporný,
vnitrne nesystematický právní rád.
Casto se právní výklad urcitého ustanovení liší okres od okresu. Myslím,

že jedním z chybných kroku bylo zrušení institutu stížnosti pro porušení
zákona v netrestní oblasti. ezákonné
rozsudky soudu budto nelze vubec
napadnout dovoláním (mimorádný
opravný prostredek do rozhodnutí
v obcanskoprávních vecech - pozn.
red.), nebo když se nevyužije krátká

lhuta pro dovolání, nelze již s nimi
nic delat. Výsledkem je, že se Ústavní
soud stal tím, cím nemá být - tretí ci
ctvrtou instancí soudního rízení.
Judikaturu obecného soudnictví má
ale sjednocovat Nejvyšší soud, ne
Ústavní soud. Myslím, že jedním
z prvních legislativních kroku po volbách by melo být obnovení institutu
stížnosti pro porušení zákona. Vedle
ministra spravedlnosti by mel mít
možnost napadat nezákonné rozsudky i onen stále chybející obránce lidských práv. Mimochodem v Polsku je
práve ombudsman tím, kdo nejcasteji
podává podnety k revizi rozsudku ve
vecech obcanskoprávních i správních. Jistý predstih ve výstavbe demokratických institucí, který jsme
v letech 1991-92 meli pred sousedními postkomunistickými zememi, jsme
definitivne ztratili.
Soudum bývá casto vycítán také
právní formalismus, který jde casto
proti duchu zákonu.
ení divu, že
pak panuje napetí mezi Ústavním
soudem a soudy obecnými ...
Pokud jde o Ústavní soud, mám
vážné pochybnosti o jeho organizaci.
70 až 80% vecí projednává Ústavní
soud v senátech, nikoli v plénu, a to
vede k tomu, že se zacíná rozcházet
i samotná judikatura Ústavního
soudu, když jednotlivé senáty rozhodují v analogických vecech opacne.
Dualismus obecného a ústavního
soudnictví je založen Ústavou, která
jim dává naprosto odlišné pokyny.
Obecné soudy jsou vázány zákony,
takže musí nepochybne vycházet z
pozitivne právních principu (tj. rídit
se platným psaným právem - pozn.
red.), Ústavní soud není krome záko-

na o Ústavním soudu vázán žádným
jiným zákonem, pouze Ústavou
a ústavním porádkem CR. Je tedy
logické, že inklinuje k prirozenoprávním výkladum, tedy že vychází
z principu univerzality lidských práv,
že cte mezi rádky Ústavy a Listiny.
Mnohdy je velmi nešetrný k psanému
právu této zeme. Tento dualismus lze
podle mého soudu preklenout jen
tim, že se výrazným zpusobem zdokonalí procesní pi'edpisy pro obecné
soudy, že se rozšírí možnosti opravných prostredku a tím se oleví'e prostor pro Nejvyšší soud, aby mohl
vstupovat do soudního rozhodovánÍ.
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stavní soud pak bude moci omezit
svoji cinnost skutecne jen na ochranu
ústavnosti. Bude naprosto nezbytné
reorganizovat Ústavní soud, zrušit
senátní rozhodování a zavést systém
budto dvou komor, který má nemecký ústavní soud, anebo dokonce
systém jednokomorový.
Sociální demokracie s vámi opet
pocítá na funkci clena vlády, který
by mel na starosti legislativu, mluvi
se o vás i jako o možném ministrovi spravedlnosti. Na co byste se
v takovém prípade zameril predevším?
Musím zduraznit, že stav resortu
ministerstva spravedlnosti vcetne
legislativy je tak zoufalý, že je témer
nemožné stanovit priority. Ve všech
jmenovaných oblastech je treba radikálních zmen. U legislativy nestací
mít jasnou koncepci, pokud nebudou
lidé, kterí by ji byli schopni realizovat. Resortu spravedlnosti se bolestne
dotýká nepomel' mezi platy úredníku
a platy soudcu, takže je tu ješte vážnejší personální situace než v jiných
úradech. Dávno už neplatí, že ti nejzkušenejší soudci pricházejí na záver
své kariéry na ministerstvo spravedlnosti, kde v zakourených kanceláNch
pracují na tvorbe nových kodexu.
Takže budu muset premýšlet o tom,
jak do tvorby právních predpisil vtáhnout jak predstavitele soudcovského
sboru, tak akademické obce.
Pokud jde o fungování soudil, je tu
jedno velké dilema. Prirozený vývoj
by nabádal k ješte striktnejšímu
oddelení soudní moci, k prerezání
i tech posledních vazeb mezi soudy
a ministerstvem spravedlnosti.
Budoucnost je nejen v soudcovské
nezávislosti, ale i v autonomii
soudu. To by si ovšem vyžádalo
zásah do ústavy, aby byl zrízen
ústavní orgán soudcovské samosprávy. Taková soudcovská rada by
rozhodovala o tom, který soudce
bude povýšen a který kárne stíhán
pro porušení povinností. Tak daleko však ješte žádný stát nezašel.
I v románských zemích, které jsou
v tomto nejdál, prevažují v soudcovském kárném orgánu nesoudci.
I u nás bude tf'eba nadále zajistit
jistou vnejší kontrolu soudnictví
a jeho organizace, presto by ministr
spravedlnosti mel být povinen konzultovat svá zásadní rozhodnutí
s predstaviteli Soudcovské unie
i s budoucím orgánem soudcovské
samosprávy.
Jak odstranit ten zoufalý stav
nefunkcních cástí soudnictví?
Prostredky ministra spravedlnosti
jsou omezeny jen na dve oblasti:
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možnost iniciovat kárná rízení a jmenovat a odvolávat predsedy soudu.
Predseda soudu totiž odpovídá za to,
jak soud funguje. Obe tyto možnosti
je treba využívat mnohem intenzivneji než dosud, ale vždy za spolupráce
se Soudcovskou unií. Ministerstvo
spravedlnosti by tady nemelo pusobit
jako cizorodý prvek, námestek pro
tuto oblast by mel být nepochybne
soudce. Zmeny kvality a rychlosti
rozhodování soudu však nelze dosáhnout ze dne na den.
Byl byste ochoten zacít práci na
rekodifikacích, prípadne na sjednocení celého soukromého práva
v jednom kodexu?
ejvetší "manko"existuje v oblasti
trestního práva. Parlament a neprímo
i vláda záplatuje trestní zákon i trestní rád otresným zpusobem, od roku
1989 byl novelizován skoro tf'icetkrát.
Zrušením Generální prokuratury
jsme ztratili obrovské množství
odborníku z oblasti trestního práva,
chybí nám kvalitní lidé, kteN by se na
rekodifikaci podíleli. Ješte horší je, že
v trestním právu procesním, které
potrebuje zásadní revizi, si nikdo
zatím netroufl ani nastolit základní
principiální otázku: chceme se nadále
držet zastaralého inkvizicního procesu, kde soud není soudem, nebot jen
opakuje dlouho predtím provedené
dukazy, kde se rozhoduje na základe
spisu, kde celá váha trestního procesu
spocívá v prípravném rízení? Nebo
prejdeme na anglosaský, kontradiktorní model procesu, ve kterém se
dokazování provádí pred soudem,
kde proti sobe stojí dve rovnoprávné
strany - žalobce a obžalovaný a soud skutecne soudí a rozhoduje

mezi nimi? To by byl krok jiste velmi
odvážný. Ale je nepochybné, že to je
budoucnost trestního procesu.
Pokud jde o soukromé právo, naše
zeme se potýká s jedním fenoménem,
který by v civilizovaných zemích
patrne vubec nebyl možný - jde
o jakousi lidovou tvorivost poslancu
v oblasti legislativy. Velkou cást návrhu zákonu tvoN poslanecké iniciativy
a schází zde jakési sebeomezení
našich zákonodárcu. Jejich posláním
není tvorba právních pí'edpisu, vždyt
jsou to absolutní laici a amatéri, oni
mají schvalovat politická rozhodnuti,
ale za kvalitu a strukturu právního
rádu má odpovídat vláda vybavená
odborným aparátem. Poslední rozsáhlá novela obchodního zákoníku (tzv.
Ježkova novela - pozn. red.) vznikla
touto cestou a je to na ní videt, je
hrube nekvalitní a prináší skoro nerešitelné situace. Oblast soukromého
práva vyžaduje základní kodifikaci.
Myslím, že každému právníkovi by
byla milejší úprava do jediného kodexu, který by upravil všechny soukromoprávní oblasti vcetne zvláštní
kapitoly o obchodních smlouvách.
Myslím, že základní koncepce je zde
jasná, zbývá ona legislativní nádenicina, ale to je také práce na roky pripravit, kvalitní kodex, který by vydržel tak dlouho, jako treba rakouský
všeobecný obcanský zákoník z roku
1811, který u nás platil až do roku
1950.
Bude se prípadná vláda sociálních demokratu vracet k restitucím
a privatizacím?
U restitucí se náš stát dopustil cinu,
který nemá v právních dejinách
obdoby. Mohou se ješte léta vést
spory o tom, zda byly restituce
neúmerne široké ci naopak úzké.
Já si napríklad myslím, že zákon
o pude zašel príliš daleko, dokonce
až pred pozemkovou reformu
z roku 1919. Na druhé strane je
nepochybné, že se rada skupin
obyvatelstva muže cítit dotcena
tím, že jejich krivdy a jejich bezpráví nebyly napraveny. Presto si
myslím, že nastal okamžik Nci, že
období restitucí koncí - s jednou
malou výjimkou, a tou je restituce
židovského majetku. Tím ovšem
nekoncí vyporádávání platných
nároku. Bohužel u zákona o pude
jsou dve tretiny platných nároku
nevyporádány a bude to trvat ješte
radu let.
Pokud jde o privatizaci, nepovažuji za možné rušit zákonnými
akty její výsledky. To však nebrání
tomu, aby byl zejména v prípade
nekterých privatizacních skandálu
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prezkoumán postup všech zúcastnených orgánu. Hlavní úkol každé
budoucí vlády bude obrátit negativní
ekonomický vývoj. K nastartování
ekonomického rustu potrebujeme
kapitál, který v této zemi není. Jediná
možnost je vytvorit takové prostredí legislativní, institucní, možná i danové, které sem priláká investory. Je
potrebný i jasný signál, pokud jde
o nedávnou minulost. Myslím, že by
zahranicní investori privítali, kdyby
se zde vyvodily dusledky z tech privatizací, které byly provedeny nezákonným zpusobem. Ze státních orgánu
bude treba výrazným zpusobem
vymýtit korupci.
Státní správa je dalším bolavým
místem. I tady chybí predevším
sjednocující právní úprava.
Každá polistopadová politická
reprezentace pricházela s tím, že je
treba zákon o státní službe, ale každá
ríkala, že je možný až po reforme
státní správy. Za temito vzletnými
slovy se casto skrývalo: až vyh.odíme
ty minulé a dosadíme své známé.
1 sociální demokracie považuje za
jeden z nejvýznamnejších kroku
zákon o státní správe, která musí být
apolitická, oddelená od politických
struktur, složená z odborníku, musí
mít definitivu, jasná pravidla a omezení pro svou cinnost. Na druhé strane i sociální demokracie si myslí, že
pro stávající strukturu státních úredníku nelze ješte tento zákon prijmout.
Jenže jak chcete do státní správy
dostat kvalitní lidi, když jim nenabídnete výhody, které jsou se státní
službou spojeny?
Velmi obtížne, samozrejme. Ani
jeden ze dvou klasických prostredku
fungujících ve vyspelých zemích dobre zaplatit a poskytnout spolecenskou úctu - u nás zatím není realizovatelný. Jde opravdu o dlouhodobý
proces, ale doufám - a neríkám to
s radostí, že se tak trochu muže opakovat situace z listopadu 89, kdy lidé
uvidí zoufalou situaci této zeme
a budou ochotni se ješte jednou angažovat za spolecnou vec. Je treba dát
jasný signál, že obcan, který chce dát
své schopnosti ve prospech spolecného díla, má do státní správy otevrené
dvere. Musíme zrušit ten systém,
který zavedli komunisté a který ODS
kopírovala, že stranická legitimace
byla propustkou do státních služeb.

Rozhovor pNpravil

Jakub Camrda

NOVA

PRITOMNOST

Význam a smysl
Každé slovo, chápané jako pojmenovací ci oznacovací jednotka, sestává ze zvukové podoby (formy) a obsahu: ten odkazuje k pojmenovávané skutecnosti,
respektive k jejímu zpracovanému odrazu v mysli toho, kdo jej užívá. To je jeho
význam.
Slovo vsak neslouží jen k uchopení a pochopení urcité skutecnosti; je i základním kamenem dorozumení. K dorozumívání ovsem nestací jen vládnout aparátem významonosných znaku: je nutné umet je uspofádat tak, aby mohly prenést
nejaké sdelení - dát jim smysl.
Vsimli jsme si, že slovo slovo, jak je užíváme, castokrát nejenže nese význam,
ale odkazuje práve ke smyslu. Zrovna tak i jeho odvozeniny: proslov, vyslovit se,
oslovit nekoho atp., a ovsem rada ustálených slovních spojení, napr. už lichotivé
staroceské "na slovo vzat jest". Lze v tom vubec udelat pofádek, když prece mezi
významem a smyslem je nebetycný rozdíl?
Možná bude lepsí podívat se na vec z druhé stránky - ne z hlediska obsahu,
nýbržjormy. Slovo je nejaký souhrn zvuku a sumu, celek ustálený užíváním
a ovsem nesoucí nejaký význam; ale vsimneme si, jak rád se ten celek roztahuje!
Nejprve obsahove - totiž sdružováním významu napr. slovotvornou kompozicí
(královéhradecký - pocházející z H. K., pfíslusný k nemu nebo související s ním),
univerbizací (Václavák - Václavské námestí) apod.; nekteré jazyky, nemcina
treba, to dovedou jefte dukladneji.
Tím vsím se zatím rozsiroval slovní význam. Slovo vsak sejaksi vztahuje i po
smyslu - predevsím tehdy, když smeruje k vyjádrení dejovosti. Napfíklad výraz
tys vyjadruje víc než jenom souhrn významu zájmene ty a slovesa být. (Klidne
nechme stranou, že tato podoba se dlouho považovala za nespisovnou a pravopis ji dlouho zdobil apostrojem na slovním svu. Duležité je, že to v úzujungovalo: "Tys ten lhár, ne já!")
Je ovsem zrejmé, že "smyslonosným" komponentem je zde sloveso, i když
v redukované podobe. Už minule jsme si vsimli, že sloveso má práve z hlediska
smyslu mezi ostatními slovními druhy výsadní postavení. Ceská jazyková terminologie se na to snaží reagovat od pradávna. Už Jesínuv komentár k Dalimilovi
(zac. 17. stol.) rozliSuje slóvce a slova pro latinské "nomina et verba": to prvé je
zdrobnelina, oznacuje jinak sluvko anebo hlásku ci písmeno. Tedy skutecná slova
byla slovesa. Naopak obrozenci zavedli pro sloveso augmentativum, slovo zvelicelé (jako koleso pro velké kolo); toto oznacení nám zustalo.
Tak ci onak se zdá, že puvodní pojmenovací motivace dovede dlouho ovlivnovat chápání slova. Konecne i recké logos, o nemž jsme už rekli, že výrazne zahrnuje i "smysl", odvozují etymologové od slovesa legein - "sbírat"; jenže tento
jyzicky velmi konkrétní význam, upomínající na jméno, onoma, name atp., se
abstrahoval už v dobe predklasické.
Z toho vseho se zdá, že indoevropské pojmenovací mySlení je výrazne nominální, vecné. Pozornost zaslouží srovnání s jazykem Starého zákona, prevádeném
do rectiny už tN století pred Kristem. Hebrejský výraz oznacující "slovo" - dábár souvisí s oznacením zádi ci pozadí v semitských jazycích (srov. arab. dubr
"záda"); tedy znát slovo znamenalo znát pozadí veci, tudíž její smysl. Slovo je
navíc u Hebrejcu nabito tvurcí silou: práve slovem stvoNl Hospodin svet i cloveka. - Už v Septuaginte (278 pr. l( r.) prekládají Rekové dábár nejen jako logos,
nýbrž i réma, tj. rcení, výrok: zde spíse než na význam klade se duraz na skutek
vyfcení.
V reckých prekladech Starého zákona i potom v textech novozákonních prevládá ovsem prece jen logos bez úzkostlivého roz lisování významu. Naproti tomu
už Kralictí vcelku dusledne užívají výrazu rec, jde-li o jazykový projev, tedy recový akt ci promluvu. Tedy tam, kde vyslovené nabývá smyslu.
Samozrejmé, že i slova sama dovedou nést a predávat smysl - napfíklad "ano"
vyfcené na radnici ci v kostele, nerkuli tzv. perjormaliva (tj. slova, která vyrcením uskutecnují sdelené) jako "proklínám", "odsuzuji", "kaju se" atp. Ale ani ta,
ba ani recové jednotky vysSí - výpovedi ci promluvy - to nedokáží bez vedomé
a rejlektované souvislosti: bez kontextu. Bez znalosti "pozadí".

JAN HORÁLEK
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• 20 .. 25. dubna1998
Príliš hlucná samota - Pocta Bohumilu Hrabalovi

Organizátor:
Nadace Festival spisovatelu Praha
Pondelí 6. dubna
17.00 hod. - Setkání s novinári
18.00 hod. - Vernisáž fotografické
výstavy "Koncit zase znovu"
Autori: Stanislav Tuma

Josef Topol

(CR)

Centrum Franze Kafky,
Staromestské nám. 22, Praha 1

Ivan Kužák
Výstava se koná ve spolupráci s hl. m.
Praha - Staromestská radnice,
Krížová chodba, Praha 1

Úterý ZL dubna - BRITSKÝ DEN
10.00 hod. - Autorské ctení:
Brian Patten: "Kloktání s želé"
The British Council, Národní tO,
Praha 1
lZ.00 hod. - Autorské ctení:

Úterý 7. dubna
17.00 hod. - Vernisáž fotografické
výstavy Janusze Szyndlera: "Snár"
Výstava se koná ve spolupráci s hl.m.
Praha, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, U radnice 5,
Praha 1

Isabel Fonseca:

Pondelí ZOo dubna
15.00 hod. - "Svetla velkomesta"
Hovory: Lawrence Ferlinghetti (USA)
Michael March (USA)
Centrum Franze Kafky, Staromestské
nám. 22, Praha 1
17.00 hod. - Vernisáž fotografické
výstavy "Hlucná samota"
Galerie Centra Franze Kafky,
Staromestské nám. 22, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:

The British Council,
Národní 10, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:
Brian Patten (Velká Británie)
Per Olov Enquist (Švédsko)
Martin Amis (Velká Británie)
Centrum Franze Kafky,
Staromestské nám. 22, Praha 1

Antigone Kefalá (Austrálie)
Lawrence Ferlinghetti (USA)

1
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"Pohrbete me ve stoje"
The British Council,
árodní 10, Praha 1
15.00 hod. - "Sublimace nevinnosti"
Hovory: Martin Amis

Brian Patten
Isabel Fonseca

SU'eda ZZ. dubna
- DEN PORTUGALSKY
MLUVíCÍCH

ZEMÍ

11.00 hod. - Brazilská hudba

dum U Kamenného zvonu,
Staromestské nám. 15, Praha 1
15.00 hod. - Autorská ctení:
Márcio Souza (Brazílie)
Mia Couto (Mozambik)
Germano Almeida (Kapverdy)
dum U Kamenného zvonu,
Staromestské nám. 13, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:
Pedro Tamen (Portugalsko)
Tahar Ben Jelloun (Maroko)

Miroslav Holub

(CR)

Centrum Franze Kafky,
Staromestské nám. 22, Praha 1
Ctvl'tek Z3. dubna
- RAKOUSKÝ DEN
10.00 hod. - Vernisáž fotografické
výstavy - Sascha Man6wicz
"Tretf generace - Portréty soucasných rakouských autoru"
Rakouské kulturní stredisko,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
11.00 hod. - "Román jako velký
úder" -Anna Mitgutsch,

Peter Rosei, Robert Menasse.
Hovory rakouských autoru
Rakouské kulturní stredisko,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
15.00 hod. - "Tradicní nenávist:
soucasná videnská literatura"
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Nezavislé

Americké Listy
se od dubna 1990 snaží opravit ctyricetiletou nepohodou a bolševickým cervotocem postižený, tradicne vratký most
mezi americkým exilem a domovem. Referují nejen o živote ceskoslovenských exulantu a emigrantu v Severní
Americe, ale predevším informují o posledních událostech v Ceské republice a na Slovensku, kde máme stálé dopisovatele. Aktuálními clánky pomáhají zahranicním Cechum a Slovákum vyznat se ve zmeti sociálních a ekonomických zmen v Ceské republice a na Slovensku a v nesnadném vývoji techto nám drahých spolecností. Navíc malý
oznamovatel, dopisy ctenáru, krížovka, vtipy a plná stránka cerstvých zpráv ze sveta sportu doplnují pestrou paletu
dvanácti stránek tohoto dvojjazycného ctrnáctideníku. Rocní predplatné je 35 USD v USA, 45 CND v Kanade a 55
USD letecky jinde ve svete.

o ukázkové

císlo se ozvete na

Americké Listy
26 Gruber Drive, Glen Cove, ew York 115 42, USA
516/674-9438 - fax 516/671-3147
e-mail: americke-listy@worldnet.att.net
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Elisabeth Reichart
Hazel Rosenstrauch
Peter Huemer

Hovory rakouských autoru
dum U Kamenného zvonu,
Staromestské nám. 13, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:

Ludvtk Vacultk (CR)
Lilian Faschinger (Rakousko)
Claudio Magris (Itálie)
Centrum Franze Katky,
Staromestské nám. 22, Praha 1
Pátek 24. dubna
15.00 hod. - Autorská ctení:
"Slzy Antigony"
Rhea Galanaki (Recko)

Staromestské nám. 13, Praha 1
15.00 hod. - "Mrtví odešli, nejvetší
rezignovali"- Hovory:
Andrzej Szczypiorski (Polsko)
Ryszard Krynicki (Polsko)
Gyorgy Petri (Madarsko)
John Banville (Irsko)
Centrum Franze Katky,
Staromestské nám. 22, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:
Gyorgy Petri (Madarsko)
Ryszard Krynicki (Polsko)
Andrzej Szczypiorski (Polsko)
Centrum Franze Katky,
Staromestské nám. 22, Praha
SPOLUPORADATEL:

Daniela Fischerová (CR)
Viera Prokešová (Slovensko)
Mtla Haugová (Slovensko)
dúm U Kamenného zvonu,
Staromestské nám. 13, Praha 1
19.00 hod. - Autorská ctení:

HLAVNí

MESTO PRAIIA

SPONZORI:
CEDOK, GLOBAL O E, DHL,
PARKER

Robert Creeley (USA)
Dante Marianacci (Itálie)
John Banville (Irsko)

VE SPOLUPRÁCI:

Centrum Franze Katky,
Staromestské nám. 22, Praha 1

aše podekování patrí:
Mesícníku Nová Prítomnost,
The Globe - knihkupectví a kavárna,
týdeníku Respekt, Galerii hl.m.
Prahy

s

Sobota 25. dubna - POLSKÝ DE
11.00 hod. - Vernisáž fotografické
výstavy: "Polšti nositelé
Nobelovy ceny"
Polský institut v Praze,
Václavské nám. 51, Praha 1
14.00 hod. - "Polský jazz"

Tokaj Trio
dum U Kamenného zvonu,

KULTURNÍ
KAvÁRNY

PROGRAM

CENTRE

1 FRAl ZE KAFKY

Kontakt:
Nadace Festival spisovatelu Praha,
Staromestské nám. 22,
110 01 Praha 1
tel./fax 02-24213030

UTERÁRNÍ

G PLUS G - DUBEN '98

ROBERT
CREELEY

Podle Frosta

(Shermanu Paulovi)

Prichází sem
kudy to jenom šlo,
ani moc pozde,
ani moc brzy.
Sedí a ceká.
Nechápe
proc vlastne má být
tak trpelivý.
U stolu sedí,
na židli.
Dost dobre
se tu zabydlil.
Nikdo krom neho
v pokoji.
Ne druzí, ne nadeje,
ne zvuky.
Kdyby bylo jiné
ceste vedel ríkají - nakonec
zas by tu sedel.

•••

Cerchovská 4, Praha 2,
tel., fax:

02 627 33 32

2. 4. (ctvrtek) : Folkový koncert Vladimíra Cápa.
6.4. (pondelí) : Vecer poezie básníka Jana Nováka, za úcasti prátel; básne precte Vanda
Hybnerová.
9.4. (ctvrtek) : Vera a Antonín GondolánovÍ. Jazzový koncert.
15.4. (streda) v 18 hod.: Vemisáž dvou nových knih nakladatelství G plus G - "Podruhé a
naposled" Karola Wolfa a ,,0 jinakosti" Fedora Gála & tisková konference.
16.4. (ctvrtek) : Koncert Oldricha Janoty.
20. 4. (pondelí) : Literární posezení se spisovatelem a básníkem Jánem Štrasserem.
22.4. (streda) v 18 hod.: Vemisáž knihy Paula Polanského "Living Through It Twice /
Dvakrát tím samým" (Básne O romském holocaustu 1940-1997; nakladatelství G plus G)
& tisková konference.
23. 4. (ctvrtek) : The Piccadilly Consort. Jazzový koncert.
25.4. (sobota) v 15 hod.: Vít Fiala - COUNT BASIE. Hudební porad o živote a tvorbe jazzové
legendy. (Do 17 hod.)
27.4. (pondelí) : Vecer s Magorem. Autorské ctení poesie básníka Ivana M. Jirouse.
30. 4. (ctvrtek) : Staré cikánské písne. Ida Kellarová & hosté.
(Porady zacínají ve 20 hodin, neni-Ii uvedeno jinak.)
Krome inzerovaných pol'adu je každé úterý od 19 h. koncert 1. Mazana (kytara) a ve stredu od
19 h. koncert P. Macáka (piano) - vstup volný.

ROBERT CREELEY

(1926)

Jeden z nejvýznamnejších
amerických
básníku. Pochází z MassachuseUs v Nové
Anglii, v šedesátých lelech založil spolu
s Charlesem Ohlsonem \J'sokou školu Black
ll40untain urcenou pro talenlované mladé lidi,
klerým chybelo formální vzdelání. Creeley žil
delší cas v Evrope, v nemeckém Freiburgu
spoluvydával mezinárodní casopis pro poezii
Jragmente. Je profesorem moderní americké
Iitemlury na univerzite v BulTalu. Roberl
Creeley vySloupí na lelošnfm Pmžském
festivalu spisovalelu. Ze sbfrky Ozveny
(Echoes) preložila Hana Zanlovská.
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Josef Kodícek
Vítezství
vyradilo nazecas
nemeckouzpusobu
ríši
z vývojeHitlerovo
západní civilizace,
západního
myšlení a morálky. Nemecko neposunulo svou rasu
k severu, jak je jeho programem, nýbrž do kalné vody
východní mystiky a do stredoveku. Tím se však upevnila
západní a soudobá tvárnost Ceskoslovenska. Boj mezi
východem a západem, který jest jednou z dramatických
myšlenek ceskoslovenského vnitrního života, byl na cas
rozhodnut ve prospech západu, ve prospech ducha humanity, logiky, racionálnosti a demokracie. Cechy, dosud križovatka kultur severních a jižních, východních i západních, dosud výspa v moi'i nerozhodnuté kultury nemecké,
staly se výspou kultury západní. Staleté úvahy o idei
a smyslu cešství, nové úvahy o smyslu ceskoslovenského
státu nejsou už pouhými hrami ducha; nabyly reálnosti.
V Nemecku byl evropský duch zcásti vyvražden, zcásti
zatcen a zcásti vyhnán. Dobrý díl jeho nalezl útocište
v ceskoslovenské demokracii. Nekolik tisíc uprchlíku,
kterí jsou nyní na ceskoslovenské pude, uteklo sem jako
do zeme evropské svobody. Kteroužto skutecnost není
radno precenovat, ale bylo by chybou, kdyby si ji demokraté neuvedomili také tak trochu s pýchou. Není ostatne
neužitecné vzpomenouti pri této príležitosti slavného
výroku Bismarckova, že pán Cech je pánem Evropy.
Pánem Cech je prozatím duch západní demokracie. Toto
faktum je evropsky významné.
Velký vnitropolitický význam má však i to, že cást
nemecké minority není u nás po vítezství nemecké barbarisace domovem v pouhém smyslu státních hranic. Po
prvé se po prevratu presvedcive projevuje, že cást Nemcu
je s ceskoslovenským státem spojena i vnitrne. Dosud
mohlo se soudit, že ceskoslovenští Nemci, pokud mají
aktivistické stanovisko vuci státu, mají je z duvodu taktic-

ké oportunity. Nyní, po prvé od prevratu, jsou spojeni
s ceskoslovenským státem na život a na smrt. Vítezství
Hitlerovy myšlenky, odloucení nemeckých cástí republiky
k Velkonemecku, bylo by statisícum našich obcanu
katastrofou. Príslušnost k ceskoslovenské demokracii
neznamená už pro ne jen hospodárské výhody a není jen
pocítáním s docasne nezmenitelnými pomery; jest záchranou jejich svobod. Rovnež statisícum židu, kterí tvorí cinitele, jejž nelze podcenovat, stalo se Ceskoslovensko nejen
státem, k nemuž prináleží, nýbrž i vlastí. (...)
Ucelením ceskoslovenského státního vedomí v cetných
obcanských vrstvách, upevnením poznání velkého množství cizincu, že Ceskoslovensko je zemí svobody, politickým osamocením Nemecka ve svete mezinárodním,
novým dotvrzením poznatku, že demokracie je jedinou
možnou státní formou ceskoslovenskou, konecne i navázáním nových hospodárských styku z Ceskoslovenska i do
Ceskoslovenska, vyvolaným HitJerovými brutálnostmi,
posílením i potvrzením správnosti kulturní a politické
orientace ceskoslovenské k západu, konecne i rozvážným
chováním obyvatelstva i vlády vuci dení, jež snadno by
mohlo vésti k rozcilení - všemi temito fakty spojenými
s Hitlerovým vítezstvím - deje se v Ceskoslovensku
i s Ceskoslovenskem premena, deje se upevnení, které
muže mít význam dejinný. Ceskoslovensku rýsují se jasneji než kdykoliv jindy cesta i cíl jeho státního útvaru
i smysl jeho kulturní orientace národní. Jde o to, abychom
si byli vedomi, že se v posledních mesících událo neprímo
i prímo mnoho vážných a cenných událostí, které potvrdily kladný ceskoslovenský význam v Evrope a správnost
cesty, již vidí státníci v západní demokracii, a cestný
národní smysl v zdravém evropském svetoobcanství.
(Prítomnost, 17. kvetna 1933)

Ad: My malí Ceši (NP 6/97)
Kdo je malý?
Cervnové vydání Nové Prítomnosti,
kde psal Andrew Stroehlein o poslední knize antropologa Ladislava
Holého "Malý Cech a velký ceský
národ", se mi dostalo do rukou až s
nekolikamesícním zpoždením. Téma
je to ale natolik obecné a živé, že
casový odstup není na závadu.
Kategorické soudy o významu "my"
jako "Ceši" vedou autora k záveru o
tom, že Ceši sdílejí velmi silný pocit
etnické soudržnosti. Úcelovost a rídkost této argumentace je zrejmá:
každý národ, jehož jazyk disponuje
první osobou množného císla, lze
osocit z propadnutí etnické soudržnosti. Význam "my" je proste "my",
ne "vy" nebo "oni". "My" jsou ti, které
v hovoru ci psaní na nejaké téma

zahrnujeme do kategorie lidí nejak
príbuzných. "My" není obecne vzato
žádná pevná skupina.
Jasno lingvistické (a následne též
etnické, nacionalistické a jiné) získal
autor podle vlastního tvrzení "poté, co
se naucil cesky". Ríká, že teprve po
nejaké dobe života v Cechách si uvedomil, že slovo "my" neznamená
mluvcího a jeho manželku, príbuzné
nebo prátele, ale "my Ceši": "Ceši
nejsou zvyklí, že se cizinci umejí
dohovorit jejich jazykem. Ceština je

všeobecne prijatý symbol jejich totožnosti. Clovek se narodí jako Cech a
mluví-li cesky, je to dukaz, že je
Cech. Jazyk je klícovým identifikacním znakem cešství. Takže když cizinec promluví cesky, je obtížné ho
zaradit do nejaké kategorie. Mluví
cesky, ale není jedním z nás - to
prece není logicky možné!"
Tato ukázka je pro me osobne velkým ponaucením, nebot si uvedomuji, že se nekdy podobne dívám na jiné
národy, stojící na pomyslném žebrícku "pod námi", obdobne jako nekterí
západní cizinci se, jak je videt,
domnívají, že stojí "nad námi".
Poslední poznámka: Nevím, co
brání tomu, interpretovat "my (Ceši)"
jako "my obcané CR". Tedy brát to
nikoli etnicky, ale obcansky. Není to
jednodušší?
IVAN
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Folo: L. Lachman

Vážení prátelé,
již devátým rokem pusobím jako lokální novinár. Je zrejmé, že hlavním tématem lokálního novináre z Olomouce musí
být Olomouc. Nemohu si vubec vzpomenout, o cem jsem dosud nepsal, ale vím
jiste, že jsem už psalo zavraždení posledního Premyslovce, o socialisticko-realisticMm orloji vsazeném do pozdne gotické
a renesancní radnice, o neštastné místní
politice, o syreckách cili tvaružcích, uvažoval jsem, zda Hanáci opravdu mají
zvláštní povahu, pochvaloval jsem si
pojem hanácká metropole, hanél jsem olomouckou provincnost a chválil její budoucí stredoevropanství. Vítal jsem odchod
pocetné sovetské posádky, ba i ztencení
domácího vojska. Neopomnél jsem
pochválit cilý stavební ruch a pozastavoval jsem se nad tím, zda je dostatecne cilý.
Budu se snažit - s úspechem jenom cástecným - neopakovat se.
I(dyž prátelé z Prahy prijedou do
Olomouce, shánejí se po vinných sklípcích,
nebot se prece ocitli na Morave.
V Olomouci je ale málo vinných sklípku
a víno se v okolí nepestuje. Jsou i jiné stereotypy, milé i mrzuté, ale nebudu se
s nimi prít. Není duvod: Olomouc nemá
prirozených neprátel. Praha je daleko
a její ústrední polohu i povahu celkem
nezpochybnujeme. Brno i Ostrava jsou také
daleko a nemužeme ani popírat, že jsou
vetší. V sousedství Olomouce neleží žádné
podobne velké mesto. Kdyby nékdy vznikly
nejaké úrední regiony, cemuž jsme už prestali verÚ,
Olomouc by se stala hlavním mestem jednoho z nich.
I(dyby méla vzniknout Zeme moravskoslezská, nastal by
problém, ale protože Brnané jsou temperamentnejší a politicky i kulturne silnejší, vybojovali by si postavení hlavního
mesta oni.
Starost - kdybych se nestydél, rekl bych frustrace - mesta
je jiná. Sídlo katolického metropolity moravského pripomíná dávnou slávu. Co horšího, na dávné postavení mesta
upomínají hradby i barokní paláce a chrámy a vubec celé
staré mesto s rozlehlými námestími. To zneklidnuje. Nevím,
zda opravdu a hluboce chceme být kulturní, ale všudyprítomné pametihodnosti nás nabádají, abychom byli kulturní
a provozovali rušný spolecenský život. Komunální volební
programy se k tomu prímo zavazují.
Jak je to se spolecenským životem? Rád bych se nékdy
zeptal sociologa, co to znamená, že po listopadu 1989
vznikly desítky nových restauracních zarízení, ale cistý
žánr jako by zanikl. Mám na mysli klasické kavárny a klasické pivnice. Kavárny a pivnice slouží k obcování, k rozhovoru, k debate. Možná už tolik nepotrebujeme rozmlouvat. Olomouc má ostatne také svou Slavii, nékolik SlavU jmenují se napríklad Národní dum (ten je neobycejne omšelý) ci Opera (ta zanikla). Nepohoršuji se príliš - kdyby byla
poptávka, jiste by vznikly jiné kavárny.
V Olomouci není ani poznat, že zhruba každý desátý
obyvatel je student. Na koleje se stále dojíždí jako do stredoškolského internátu, vetšina studentu se na víkend vrací
domu k rodicum. Pripadne-li majáles na pátek, sobotu,
nedeli nebo pondélí, musí se usporádat drív - jinak by
skoro nikdo neprišel.
Jaký je tedy duch dnešní Olomouce? Dodnes se mne vecer

Olomouc
zdává, že za rohem slyším krok sovetské patro ly. Po zavírací hodine, která bývala casná, už olomoucké ulice oživovaly skoro jen ty kroky. Puvab predlistopadových dob,
v podstate ponurých, spocíval ve snení o možnostech,
o naplnení nenaplnitelného, splnení nesplnitelného. Mohli
jsme si predstavovat, co by z nejakého cloveka bylo, kdyby
mohl. Co by bylo ze me, kdybych mohl. Co by bylo z mesta,
kdyby mohlo. Nyní už o sobe víme víc. V tom spocívá hlavní ponurost naší v podstate málo ponuré soucasnosti.
Predválecná Olomouc byla z velké cásti nemecká, ale
zase ne natolik, aby ji bylo nutné zabydlovat úplne znova.
Jedna olomoucká jizva je viditelná - divné prostninství
uprostred mesta. Stávala na nem synagoga a pak dvojsoší
Lenina a Stalina. Ted je tam parkovište.
Jisté je, že Olomouc je slušné místo k životu. Do Krakova
do Vídne.
není dál než do Prahy. Blízko je do Bratislavy
Zatím však zustávají spíše možnosti než jejich naplnení.
Prátelé z domova i z ciziny me presvedcují, že mestu nechybí duch. Ale jaký je? Možná se dosud zjevuje v ponurém
kouzlu predlistopadových dob. Stále si mužeme predstavovat, co by z nás mohlo být. Že by práve v tom vecném predstavování bydlil genius loci?
Pekne pozdravuje

i

VÁCLAV

Ps.

BURIAN

Uvedomuji si, že mohu pusobit jako lokální masochista. Vynechal jsem rozvoj univerzity, obnovu církevních
rádu, ba i nékteré úspechy urbanistické, nakladatelské,
sportovní a jiné. Ale s tou hlavní olomouckou starostí, to je
myslím pravda.
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Stalo se
25.2. Ceskému
pozorovateli
OSN v Gruzii,
podplukovníku
Jaroslavu
Kuliškovi
se
podarilo
uprchnout
ze zajetí.
• Novým
ministrem
životního
prostredí
se stal
Martin Bursík, doposud
poslanec
pražského zastupitelstva.
26.2. Nejvyšší soud zrušil rozsudky
Krajského
soudu v Ceských
Budejovicích
ve veci utonulého Roma Tibora Danihela,
nebot byl
pomšen
zákon ve prospech
obžalovaných.
27.2. Obvinení
z nelegálniho
odposlouchávání
íránských
diplomatu
ve Švýcarsku
musí
celit izraelská
tajná služba Mossad .•
Britský soud pfoiznal azyl tNclenné
rodine
ceských Romu, nebot byla v Ceské republice rasove diskriminována.
28.2. KDU-CŠL se na své konferenci
zabývala
myšlenkou
zestátnení
špatne zprivatizovaných podniku .• Srhská provincie
Kosovo
se ocítla na pokraji válecného
konniktu,
když srbské ozbrojené
složky krute zasáhly Pl"Oti albánskému
obyvatelstvu
požadujícímu nezávislost
na Belehradu.
1.5. Ceského
lva ze nejlepší
film I"Oku získali
Knoníkár'i
režiséra
Petra Zelenky .•
Dolnosaský
premiér
Gerhard
Schroder
pí-ivedl své sociální demokraty
k historickému vítezství v zemských
volbách
a stal
se oficiálním
kandidátem
SPD na lHad
spolkového
kancléj·e.
2.5. Srbská policie brutálne
rozehnala
albánskou demonstraci
v kosovské
metropoli
Prištine.
5.5. Vladimír
Meciar pj'evzal prezidenlské
pravomoci po odstupujícím
prezidentovi
Michalu
Kovácovi
a ihned vyhlásil
amnestii, která zarucuje
beztrestnost
únoscum
Michala
Kováce ml. a lidem, kteN zmahli
referendum
o NATO a o pNmé volbe prezidenta.
4.5. Za tri miliardy
komn prodala ceská vláda
japonské
Nomure
státní podíl v Investicní
a poštovní
bance .• Prahu navštívil
generální tajemník
NATO Javier Solana .•
Zálohu ve výší 30-50 tisíc korun mají
podle rozhodnutí
správní
rady ceskonemeckého
Fondu budoucnosti
dostat
ceské obeti nacismu.
5.5. Meciarova
vláda odvolala
více než polovinu slovenských
velvyslancu.
6.3. pj'edák kosovských
Albáncu
Ibrahim
Rugova obvinil Srby z etnického
cištení,
Miloševicova
vláda tvrdí, že jen zasahuje
proti teroristum.
7.5. Bývali nacisté EI'ich Priebke a Karl Hass
byli vojenským
soudem
v Ríme odsouzeni
na doživotí.
8.3.

asazení
težkých zbraní proti albánským
vesnicím
v Kosovu si vyžádalo
nejméne
45 mrtvých.
9.3. Clenové kontaktní
skupiny
pro bývalou
Jugoslávii
pohrozili
Belehradu
obnovením
sankcí, pokud neustanou
represe
v Kosovu .• Prezident
Havel osli'e kritizoval snahy
o NATO.
Podekování

CSSD uspoi"ádat

referendum

10.3. Poslanci CSSD se rozhodli
podpoí'it
vstup do NATO i bez referenda .•
Ostravští
Romové vysvetlovali
poradkyni
helsinského
výboru amerického
Kongresu
Erice Schlagerové,
proc musejí odcházet
ze zeme.
11.5. Vláda rozhodla
o zvýšení cen elekti-iny
pl"O domácnosti
024 %, plynu o 27 %.
ájem se zvýší o 27 % .• Václav Havel
navštívil
v rámci své cesty po Polsku
ceské krajany v mestecku
Zelow u Lodže.
12.3. V Londýne
se sešla konference
státu
Evropské
unie a pridružených
zemí.
13.5. Prednosta
bruntálské
nemocnice
zahájil
hladovku
na protest proti rozhodnutí
výberové
komise ministerstva
zdravotnictví o likvidaci
nemocnice.
14.5. Volicská podpora
Unie svobody dosáhla
18 %. Pražským
volební lídr'em US se stal
Vladimír
Mlynár.
15.5. Ve francouzských
regionálních
volbách
utrpela pravice drtivou
porážku .• Ceští
biskupové
vydali pastýrský
list na pomoc
Romum.
16.5. Pí-ijetí Ceské republiky
do Evropské
unie
by si prálo 41 % obyvatel
EU, proti je 33
% .• Vatikán se omluvil za to, že veNcí
neudelali
dost pro záchranu
Zidu za
druhé svetové války.
17.5.
a zavedení
kvót na dovoz jablek
z Evropské
unie do Ceské republiky
odpovedel Brusel tím, že odstranil
zvýhodnení
ceských dovozu vepj'ového
masa, drubeže
a ovocných
štáv.
18.3. Senát schválil
kontroverzní
novelu trestního zákona, podle níž bude pouhé držení
drogy trestné.
19.3. Senát schválil
ústavní
zákon o zkrácení
volebního
období Poslanecké
snemovny,
volby se budou konat 19. a 20. cervna .•
Naplno se rozhorela
tzv. Bamberská
aféra.
Podnikatel
Jan Vízek, žijící ve Švýcarsku,
tvrdí, že predseda
CSSD Miloš Zeman
a tehdejší místopredseda
strany Karel
Machovec
slíbili Vízkovi a jeho kolegum
na setkání v nemeckém
Bambergu
významné
vládní funkce výmenou
za
financní
podporu.
20.5. Indie nebude v prípade
polí'eby váhat
s výrobou
jaderných
zbraní.
21.5. Komunální
volby ve ŠlesvickuHolštýnsku
prinesly ocekávané
vítezství
sociálních
demokratu.
22.5. Bamberská
aféra nabírá obrátky.
Karel
Machovec
byl vyškrtnut
ze stredoceské
kandidátky
CSSD.
ekterí sociální
demokraté zpochybnují
Zemanovo
predsednictví.
25.5. Ruský

prezident

Boris Jelcin

odvolal

vládu premiéra
Viktora Cernomyrdina
a novým premiérem
jmenoval
mladého
ministra
Sergeje Kirijenka .• Návštevou
Ghany zahájil Bili Clinton cestu po Africe.
24.3. V Kosovu opet došlo k ostrým stretum
mezi Albánci a srbskou
policií, pet lidí
zahynulo.

ctenárilm:

V lednovém císle jsme Vás požádali o Váš názor na vývoj a dnešni podobu Nové Prítomnosti, a doufali jsme, že
si alespon nekteri z Vás udelají na vyplnení a odeslání dotazníku cas. Následující týdny predcily naše ocekávání.
Více než dva mesíce pošta prinášela Vaše odpovedi, v mnoha prípadech doprovázené dopisem. Výsledky ankety
jsou duležítým pramenem informací jak pro distribuci, tak pro redakcí casopisu, a budeme se k ním vracel.
Jakkoli ruzné jsou Vaše názory, spojuje je zájem o soucasnost a budoucnost Nové Prítomnosti. Dovedeme si
- stejne jako Vy - vážít casu, a tim spiše nás Vaše povzbuzení zavazuje.
Rádi plníme slib a prinášíme výsledky slosování:
Tricka s emblémem casopisu získávají:
dr. Josef Bilek z Jindrichova Hradce, Radka Chmelíková z Chrudími a Mistní úrad Praha-Satalíce,
rocní predplatné
Nové Prítomnosti pro sebe a pro dalši osobu dle své volby ziskává:
Alena Cinerová ze Sv. Míkuláše u Nových Dvoru.
Blahoprejeme

a dekujeme.
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Inzerce v NP
Nová Prítomnost
Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek.
Naši ctenMi jsou lidé, kterí sledují dení ve spolecnosti,
politiku a kulturu. Casopis je "ozesílán po celém svete. Vychází cesky a
anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových
mutaci
1 strana
22 500 Kc 1/8 sLJ'any
..4 000 Kc
1/2 strana
12 600 Kc 1/16 strany
2 500 Kc
1/4 strany
7 100 Kc 1/32 strany
1 400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana
12 900 Kc 1/8 strany
2 500 Kc
1/2 strany
7400 Kc 1/16 strany
1 400 Kc
1/4 strany
4 300 Kc 1/32 strany
800 Kc
Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky
dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 j'ádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu
úctujeme
5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná
inzerce
5%
d vakrá t
1()Ok
tri krát
15%
ctyri krát
2()ok
Nabízíme
též možnost
barevné inzerce.
Uzáverka
objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové císlo vychází
vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky
zašlete na: Nová Prftomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1, tel. 22 075 600, fax 22
075605.
Tešíme

se na Vaší objednávku!

