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Ultimátum ceskému myšlení
v šedesátých letech napsal Bob Dylan pisen o tom, ie "éasy
se meni". Odpovidala tehdejši nálade i událostem - v šede
sátých letech procházela americká spoleénost velkými zme
nami. Na rozdU od Ameriéanu musely národy na druhé
strane ielezné opony éekat na podobné obdob[ dalšfch peta
dvacet let. Toto zpoideni zustává i nadále velmi zretelné,
projevuje se i ve výrazech typu "musime dohonit éas", které
pouiivaji nejen západni návštévnici, ale i my sami.

Donedávna tikaly hodiny zmen na Západe ruzne - nekteré zpomaleni, jiné beiely
rychle a presné. Dnes ui to neplati. S pnchodem globalizace se zjistilo, ie ve svete exis
tuje pouze jedna éasomira. Vytvorily ji ekonomické sUy Západu a udriuji ji v behu za
pomoci neustálého technologického pokroku. Práve tato éasomira nám nastavi tempo
zmen na naši ceste do prlštiho stoleti. Ozubená koleéka v tomto stroji se nazývaji "ex
panze NATO", "rozšireni Evropské Unie" a "jednotná evropská mena". Jejich pouiiti je
ale závislé na politické vuli. Aby se taková vule prosadila, je treba, aby národ udrioval
krehkou rovnováhu mezi nezbytnou ekonomickou expanzi do sveta na strane jedné
a zachovánim národni identity a upevnovánim demokratických principu na strane
druhé. V zemich, jako jsou Jiini Afrika a Severni Irsko, tato vule jii zvltezila. Na
Slovensku, v Kosovu a v Palestiné dosud ne.

S timto teikým úkolem dnes zápasi i naše zemé. Pri posuzováni naši éasomiry jsme
ale zjistili, ie neni v porádku. Komunisté ji totii vubec neudriovali, nikdy ji nenatáhli,

a nakonec z ni vykradli všechny souéástky, které ješte nestihly zrezavet. Nový reiim se ji
rychle chopil a hned natáhl, anii by ovšem zajistil nezbytné opravy. Tento náš hluéný
vrzajíci "éasostroj" tedy blii, i kdyi ponekud krkolomne a nepravidelné. Vedle neho
ovšem pracuje - tiše, presne a neúprosne - elektronická digitálni éasom[ra budoucností.

Jsou uréité náznaky, ie si jí koneéne zaéináme všimat. S výjimkou demagogu z rad ko
munistu a republikánu se všechny hlavni strany naši zeme zavazuji k integraci do
NATO a EU Koordinaéní komise k tomu úéelu jii byly zrízeny a pracuji. Zákony ne

dávno schválené parlamentem, týka[ici se posíleni pravomoci centrálni banky, moinos
ti odpisovat z daní splátky hypotéénich úveru a také nove zaloiená povinnost úradu
zverejnovat injormace, mohou slouiit jako dobré pnklady této naši zvýšené pozornosti.

Co stále chybí, je rozhodujíci krok mezi vedomím o nutnosti zmen a skuteénou trans
jormaci. Bude to teiký krok, nebot ve spoleénosti jsou hluboce zakoreneny vlastnosti ja
ko sobeckost, xenojobie a vyhýbavost, špatne maskovaná ruznými racionalizacemi.
Tyto obranné mechanismy podporujici uzavrenou mentalitu jsou v éeské spoleénosti
velmi zretelné - nedávná zpráva, ie Velká Británie i Kanada poskytly našim obéanum
azyl z duvodu jejich politické a spoleéenské perzekuce v Ceské republice, byla u nás pri
jata se zivnutim a výmluvou. Kdyby se v Americe, ve Francii nebo v Nemecku dozvede
li podobnou zprávu, znamenalo by to okamiitou vládni a spoleéenskou krizi.

K urychlení nezbytných zmen musi nastat dve veci. Za prvé, nejduleiitejší je vytvorit

justiéni systém, který bude pracovat tj"ektivne a který bude zaruéovat rovnost pro všech
ny obéany. Schváleni novel danových zákonu, zakládáni komisi pro integraci do euro
atlantických struktur i dobre minená, ale nepromyšlená gesta (jako je prezidentovo ne

dávné udeleni milosti romským útoénikum) nesmí odvrátit naši pozornost od hlavniho
úkolu: musíme vytvoritjunkéní a tj"ektivni justiéni systém Teprve potom muieme vyuift
náš plný potenciál, který spoéivá nejen v moiném zlepšení ekonomické situace, ale prede
všim v posíleni obéanského sektoru. Za druhé, politici, predstavitelé národa i obéané by

nemeli být porád jen zahledeni do sebe. Ti, kten tak éini, nesmi být zvoleni, ani pripušte
ni zpet k moci. Nová, široká vize, podporovaná konstruktivní diskusi, musi nahradit
zapáchajici ideologickou rétoriku, slouiíci pouze éeské malosti. Naši prioritou se musí
stát vytvorenljunkéních systému, nikoliv pouze lééení symptomu.

Pri našem úsi/{ "dohonit" Evropu a Západ dnve nebo pozdeji zjistime, ie náš teiko
pádný rozvrzaný stroj na merení éasu nikdy nedohoní digitální éasomíru. Jakékoliv

dUéi opravy totii nepomohou. Pak bude záleiet na tom, ../JI~"/
zda si priznáme dalšíjakt - ie totii náš starý stroj je treba /- ''lI
vyhodit a ie se musime nauéit poéltat éas podle nového.

To je ultimátum, pred kterým dnes stojime. MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Mesléník Nová PNtomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a Mfredaktorovi
Ferdinandu Peroutkovi se podarilo pi'edstavit na stránkách Prítomnosti celou generaci demokra
ticky smýšlejícfch autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Strana nehorázná

a konfrontacní

Volí ji, kdo si verí - hlavu vzhuru,
všem ostatním hlavy dolu. Heslem
je odplata, a ostudou Jiránkovo
Vlevo, nebo s Klausem, kdo nejde s
námi, jde proti nám. Nakonec to
bude znovu vlevo s Klausem. Ti,
kdo si verí, nestojí zrejme o to, aby
jim verili i jiní. Nechtejí spoleéenský
smír, jakmile ucítí príležitost, vyra
zí. Jindrich Vodiéka mentálne do
ODS patrí. Václav Klaus, aby zvíte
zil, sestupuje o patro níž.

(tmv)

Izrael do další padesátky

Byly to - a vlastne stále ješte jsou 
mesíce radosti tesne provázané s až
úzkostným sebezkoumáním. Oslavy
padesátého výroéí vzniku Izraele
pomalu nabíraly spád k památné
mu dni, který podle židovského ka
lendáre letos pripadl na 30. duben.
Celou radou akcí budou oslavy do
znívat až do pozdních letních mesí
cu.

Krome nekolika ultraortodox
ních náboženských fanatiku neu
znávajících stát a stejne nalade
ných extrémních leviéáku se
i nejvetší izraelští skeptici shodli na
tom, že posbírat po celém svete roz
troušený národ a za pul století z nej
vybudovat moderní demokratický

Smerování

evropských dejin
Timothy Garton Ash

v

C eská republika má dnes slušnévyhlidky na to, aby se v dohledné
budoucnosti "vrátila do Evropy". K ja
ké "Evrope" se nyní ceské zeme pri
pojují? Jakým smerem se tato
"Evropa" vyvíjí? Mužeme o ní ríci ne
co smysluplného? Neukázaly události
z roku 1989, jak bláhové jsou veškeré
pokusy o predpovídání budoucnosti?
Který z nescetných politologických
modelu ci teorií predpovedel, že so
vetský komunismus takto skoncí a že
skoncí práve v roce 1989? Který uni
verzitní odborník na mezinárodní
vztahy tento vývoj predvídal? Jeden
americký vedec sebekriticky konstato
val:" ikdo z nás tyto události nepred
vídal, ale všichni dokážeme vysvetlit,
proc byly nevyhnutelné."

Evropa na ceste
k sobe samé

Dnes se casto užívá pojmu prechodné
obdobL Kdosi je správne definoval ja
ko období mezi dvema prechody.
Moderní evropské dejiny oscilují mezi
kratšími obdobími otevrenosti a chao
su a obvykle delšími klidnými casy,
jako byla období po míru Vestfálském,
Vídenském, Versailleském a Jaltském.
Z historické zkušenosti vyplývá, že
dnešní otevrenost asi príliš dlouho ne
vydržL

Omezím se dnes predevším na
vnitrní usporádání evropského konti
nentu. Nebudu se zabývat filosofií de
jin a budu se radeji držet více pri ze
mi, tam, kde se protíná politická
teorie s politickou realitou.

Existují dve Evropy. Na jedné stra
ne je to místo, kontinent, politická
a ekonomická realita, na druhé idea
a ideál, sen, projekt, proces, pokrok
smerující k jakési evropské definitiv
nosti. Tyto idealistické a teleologické
vize nejen utvárejí a legitimizují vývoj
Evropy, ale jsou politickým vývojem
Evropské unie samy utváreny a legiti
mizovány. Produktem tohoto prístupu
je samotný její název. Dnií zatím ne
ní; má se jí teprve stát. Extrémní po
doby nabývá v dialektickém idealis
mu nemeckého evropanstvL Jedna
nemecká práce o posledním vývoji
v Evrope má titul Europa der
Gegensatze auf dem Wege zu sich
selbst (Evropa rozporu na ceste k so
be samé). Nejen v Nemecku, ale do
konce i v Británii jsou evropské deji-

ny od roku 1945 interpretovány jako
cesta k vetší svobode, vetší demokra
cií, vetší prosperite, vetší integraci
a v posledku ke konecné jednote.

Tento pohled je pro Evropu charak
teristický, Lze hovorit napríklad
o "asijských hodnotách" nebo o poku
sech najít panafrickou identitu, ale
steží bychom mohli tvrdit, že analýzy
a politika politických elit Asie ci
Afriky jsou utváreny jakousi teleolo
gickou ci idealistickou predstavou, že
se jejich kontinent "stává sebou sa
mým". Totéž zrejme platí i o americ
kém kontinentu.

Evropské dejiny od roku 1945 jsou
nám predkládány jako príbeh sjedno
cení - obtížného, opoždeného, trpící
ho zvraty, ale presto postupujícího.
Takový príbeh se vypráví milionum
evropských školáku a prijímají jej
i politikové strední a východní
Evropy, když hovorí o návratu do
"sjednocující se Evropy", Další kapi
tolu tohoto vyprávení práve píše
prední nemecký historik, dr, Helmut
Kohl. Tento proces má vyvrcholit L
ledna roku 1999, kdy prý menová
unie definitivne spojí nekteré z hlav
ních evropských národu a státu, které
se pak stanou "magnetickým jádrem"
širší jednotné Evropy.

Evropské sjednocení není považo
váno jen za produkt politické vule vi
zionárských vudcu od Monneta
a Schumana po Mitterranda a Kohla,
ale také za nezbytnou, ba nevyhnutel
nou reakci na urcité hlubší síly.
Temto silám se dnes módne ríká "glo
balizace". Národní státy již nedokáží
chránit své hospodárské politické zá
jmy. emohou se vyrovnat meziná
rodním silám, jako jsou globální me
noví spekulanti, nadnárodní
spolecnosti nebo mezinárodní zloci
necké mafie. Tvrdí se, že národní stát
ztrácí jak moc, tak identitu. Na druhé '
strane prý sílí nadnárodní celky a zá
roven regiony. V globalizovaném sve
te obrovských obchodních bloku se
prý muže Evropa udržet jedine jako
velký politicko-ekonomický celek.

Evropu sjednotil
Sovetský svaz
I v nejslavnejších chvílích Evropy byl
její východní okraj definován zcela
nedostatecne. Tvorí jej Labe? Hranice
mezi východním a západním krestan-
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stvím? Ural? Politické dejiny Evropy
charakterizuje ohromující pestrost
národu, populací, státu a ríší, a také
neustálé a casto násilné soupeí'ení
mezi nimi.

Žádný kontinent není navenek hure
definován, vnitrne rozruznenejší
a historicky neusporádanejší. Ale žád
ný jiný kontinent neprišel s více pro
jekty svého sporádaného sjednocení.

aši teleologicko-idealistictí ci whi
govští interpreti tak mohou poukázat
na impozantní seznam intelektuál
ních a politických predchudcu, od
ceského krále Jirího z Podebrad pres
vévodu de Sullyho a Williama Penna
(který psal již v Americe) až po Aris
tida Brianda a napul rakouského
a napul japonského proroka
Panevropy Richarda Coudenhove
Kalergiho.

Mírové návrhy evropského sjedno
cení nebyly uskutecneny, zatímco
uskutecnené návrhy nebyly mírové.
Bud se jednalo o docasnou solidaritu
v reakci na vnejší vpád, nebo o pokus
jednoho evropského státu o dosažení
nadvlády nad kontinentem silou zbra
ní. Všechny tyto pokusy, od Napoleo
na až k Hitlerovi, však selhaly.

Pokus o sjednocení Evropy podnik
nutý po druhé svetové válce se liší
ode všech predchozích: je mírový
a uskutecnuje se. Idealisté tuto histo
rickou abnormalitu interpretují tak,
že my, Evropané, jsme se konecne po
ucili z dejin. "Evropská obcanská vál
ka" 1914-45, tato druhá a ješte krva
vejší tricetiletá válka, nás konecne
privedla k rozumu.

Slovo "mírový" ale znamená pouze
absenci horké války. Navíc platí jen
pro kontinent na západ od železné
opony. Pripomenme si sovetskou in
vazi do Madarska v roce 1956, do Ces
koslovenska v roce 1968 nebo válecný
stav v Polsku v letech 1981-82. Celý

kontinent navíc ovlivnila studená vál
ka. Teprve po jejím skoncení chápe
me, že evropská integrace je i jejím
produktem. Minervina sova opet létá
za soumraku.

Roli negativního integracního fakto
ru zvnejšku hrál Sovetský svaz.
Západoevropané se semkli tvárí
v tvár spolecnému nepríteli, stejne ja
ko predtím tvárí v tvár Turkum ci
Mongolum. Jako pozitivní integracní
faktor pusobily Spojené státy, které
zvlášte v poválecném období durazne
požadovaly evropskou integraci.
Stanovily ji témer jako podmínku
udelení pomoci podle Marshallova
plánu.

Studená válka navíc železnou opo
nou brutálne oddelila vetšinu strední
a východní Evropy. Evropskou inte
graci tak mohl zahájit pomerne nevel
ký pocet národních státu, buržoazních
demokracií na vcelku srovnatelné
hospodárské úrovni, které mely v de
jinách mnoho spolecných prvku. Jak
bylo casto zduraznováno, hranice šes
ti puvodních státu Evropského hospo
dárského spolecenství se zhruba sho
dovaly s hranicemi Svaté ríše rímské
Karla Velikého. Spolecenství se sou
stredovalo kolem "zlatého banánu"
hospodársky vyspelých oblastí, který
sahal od Manchesteru po Milán a pro
cházel pres Nizozemí, východní
Francii a západní emecko.

Jednotlivé státy šestky - predevším
Francie a Nemecko - uzavíraly poli
tické a hospodárské kompromisy.
Z dohody o francouzské oceli a ne
meckém uhlí vzniklo Evropské spole
cenství uhlí a oceli, z mohutné podpo
ry pro francouzské zemedelství se
zrodila spolecná zemedelská politika,
ze snahy získat pro nemecký prumysl
snadnejší prístup na trh Evropské
hospodárské spolecenství. Zvlášte po
roce 1963 se projevoval zájem Francie

stát je již samo o sobe zázrak.
Vzápetl však vždy - tentokrát tak
rka bez výjimky - nastupovaly po
chybnosti: je toto opravdu ten stát,
který jsme chteli a který sobe i celé
mu svetu slibovali jeho zakladate
lé? Umel by si socialisticky a seku
lárne ladený první premiér David
ben Gurion predstavit, že v roce
1998budou Židé v cerných kqfta
nech kamenovat v ulicích Jeruza
léma auta svých židovských spolu
obcanu jen proto, že jezdí o šabatu?
Umel si predstavit honosná sídla
v Herzlii ci telavivské ctvrti zvané
Ramat Aviv a umel by si s nimi
spojit snobský nocní život této prí
morské metropole, která sejen má
lo liší od svých "konzumních" pro
tejšku kdekoli v západním svete?

Avšak predevším: umel by si
predstavit, že Izrael, u jehož zrodu
stál, bude krome techto a dalších
protikladu rešit tak jemný problém,
jako zda být židovským státem, ci
státem Židu? On sám, když prosa
zoval základní "zákon o návratu",
se samozrejme zabýval pouze první
variantou, tedy takovým státním
útvarem, který by každému proná
sledovanému Židovi na svete po
skytl bezpecné útocište v historické
domovine. O padesát let pozdeji se
však celá záležitost zdá být složitej
ší: muže demokratický stát postave
ný na obcanském principu ze záko
na preferovat pouze jednu etnickou
skupinu obcanu a tedy neprímo
diskriminovat celou zbývající šesti
nu obyvatel?

Ben Gurion jiste veril tomu, že iz
raelští vojáci dokáží svou vlast
ubránit proti komukoliv a po
Hirošime byl možná schopen do
svého arzenálu vizí zaradit i ne
konvencní zbrane. Sotva by si však
asi umel predstavit, že titíž vojáci
budou držet území, která nepoklá
dají za svá, a bránit se kamenum
demonstrujících výrostku. Ba že bu
dou vehnáni do situací, kdy po nich
budou muset strtlet.

O pestré mozaice obyvatel
se v souvislosti s Izraelem mluvilo
od samého pocátku, predpokládalo
se, že se z ní postupne vytaví nový
národ. O padesát let pozdeji lze
skutecne rici, že nový pocit izrael
ské identity existuje. Ale pestrá mo
zaika se neroztavila, jen má jiné
kontury. Na celém svete by se asi
steží hledal národ, kterým prochází
tolik delících linit. Linií, které se
mnohdy podobají spišefrontám ob
canské války, než názorovým roz
dtlum.

Celé toto období snad nejlépe
charakterizují dve skutecnosti:
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Bitva o Anglii

v mésících pred výrocím postupné
rezignovalo nekolik šqu ci designo
vaných šqu vládního výboru, který
koordinoval oslavy. Pri hlavním
galaceremoniálu na univerzitním
stadionu Giv'at Ram v Jeruzalémé
pak odmítla vystoupit jedna z nej
známéjších tanecních skupin zemé
Batševa. Nechtéla se totiž podrídit
prání náboženského establíshmen
tu, aby se tanecníci v cásti, kdy vy
stupují pouze ve sLipech,více prio
déli. Jaký rozdíl proti tém, kterí
v roce 1948 vysoušeli pobrežní baži
nya bojovali proti intervenujícím
arabským armádám. Jaký rozdíl
i jaká podobnost: do další padesát
ky vstupuje zemé jistá si svou minu
lostí a nejístá svou budoucností. Co
jiného by se vlastné dalo cekat?

Menová unie odlákala
pozornost od rozširování
Unie
Podle príliš optimistického názoru,
který by nepochybne zastával i zmí
nený prední nemecký historik, jsme
od roku 1989 ucinili rozhodující krok
na ceste ke sjednocení Evropy: spole
cenství se prejmenovalo na Unii, vý
znamné evropské státy se pripravují
na jednotnou menu a pet postkomu
nistických státu zacíná vyjednávat
o vstupu do EU.

Proti tomuto optimismu musím
uvést mnoho závažných výhrad. Po
roce 1989 se v Evrope opet zacalo vál
cit V bývalé Jugoslávii došlo k tako
vým krutostem, jaké jsme v Evrope
od roku 1945 nezažili. Stoupenci ev
ropské integrace tvrdívali, že ucinila
válku v Evrope nemyslitelnou. Co
z tohoto tvrzení dnes zbývá? Musíme
konstatovat rozpor mezi západoev
ropskou rétorikou a východoevrop
skou realitou. Co udržovaLo do roku
1989 v Evrope mir: západoevropská
integrace, nebo holý fakt nukleárního
patu mezi obema supervelmocenský
mi bloky ve studené válce?
Propuknutí horké války snad neza
bránilo Evropské spolecenství, nýbrž
NATO. Za tehdejší mír možná nevde
címe jednote Evropy, nýbrž jejímu
rozdelení!

Verejnost hlavních státu starého
Evropského spolecenství protestuje
proti technokratickému, elitárskému
modelu "budování Evropy shora",
symbolizovanému neproniknutelnou
zmetí paragrafu Maastrichtské smlou
vy. Navíc má verejnost pocit, že ev
ropským institucím schází dostatecná
demokratická legitimita.

Zatímco v posledních letech došlo
k dalšímu omezování efektivní moci
a suverenity existujících národních
státu, vzniklo z rozpadu mnohonárod
ních státu - Sovetského svazu,
Jugoslávie, Ceskoslovenska - prinej
menším tucet nových, které staví na
etnickém základe. a mape Evropy je
dnes více státu než kdy predtím v na
šem století. K dezintegraci nedochází
jen v postkomunistické polovine
Evropy. Klišé "integrace na Západe,
dezintegrace na Východe" neobstojí.
Vždy mne prekvapuje tvrzení, že
stupnující se dezintegrace Belgie je
dukazem úpadku národního státu
a rustu regionalismu. Napetí, které

v ni veril. Jedním z velkých hesel, kte
rá vzešla ze sametových revolucí roku
1989, byl "návrat do Evropy". I když
to zní nelogicky, stal se rok 1992 pro
východní Evropu jedním z duvodu ro
ku 1989.

o udržení významného postavení jako
grande nation a zájem postnacistické
ho emecka o mezinárodní rehabili
taci a o zajištení západní podpory pro
jeho východní politiku.

Národní zájmy silne pusobily ješte
v 70. a 80. létech. Británie se pripojila
k Evropskému hospodárskému spole
cenství, nebot doufala, že oživí svoji
ekonomiku a svuj upadající vliv ve
svete. ikdo jiný než Jacques Delors
v knize z roku 1988 La France par
l'Europe (Francie pres Evropu) na
psal, že vytvorením Evropy vzniká
manévrovací prostor nezbytný pro "ji
stou ideu Francie", mínil samozrejme
de Gaullovu. V knize ln Europe's
Name (Ve jménu Evropy) jsem uká
zal, jak nemecké nadšení pro evrop
skou integraci posilovala snaha zajis
tit si širší evropskou a americkou
podporu pro životní nemecký národní
zájem: pro zlepšení vztahu ke komu
nistickému Východu a nakonec pro
sjednocení Nemecka. Sjednocení
Evropy tak sloužilo sjednocení jedno
ho státu!

Navíc tu byly reálné spolecné zá
jmy. Ve svete stále více politicky ovlá
daném supervelmocemi a hospodár
sky vetšími jednotkami a obchodními
bloky ztrácely evropské státy schop
nost uskutecnovat národní zájmy osa
mocene. 70. a 80. léta tak prinesla ra
du kroku k užší politické spolupráci
a hospodárské a právní integraci: prí
mé volby do Evropského parlamentu,
vytvorení Evropského menového
systému, podepsání Maastrichtské
smlouvy o Evropské unii a projekt ev
ropského vnitrního trhu, který mel
zacít fungovat v magickém roce 1992.
Tento dynamický proces, spolu s ob
noveným hospodárským rustem
a rozšírením demokracie do jihoev
ropských státu, se prímo zasloužil
o skoncení studené války. Jedním
z duvodu Gorbacovova "nového myš
lení" v zahranicní politice byl strach
Sovetu z toho, že zaostanou za techno
logicky pokrocilou, hospodársky dy
namickou a rychle se integrující
"Evropou".

To ješte více pocitovaly národy
strední a východní Evropy, které se
kulturne a historicky považovaly za
soucást Evropy. Západní Evropa, z níž
byly vylouceny, zjevne predstavovala
lepší alternativu zdiskreditovaného
a stagnujícího "reálného socialismu".
George Orwell kdysi rekl, že "zevnitr
všechno vypadá hur". Zvencí
Evropské spolecenství zajisté vypada
lo lépe. Když jsem v 80. letech nekoli
krát cestoval za železnou oponu, do
spel jsem k názoru, že skutecný
evropský predel je mezi Západem,
který Evropu mel, a Východem, který

I/

Daniel Kumermann

\

'\

Šéf zpravodajství Ceské televize se
doma príliš neohrál. Odchází ve
chvíli, kdy se tvár zpravodajství 
stejnéjako celého vysílání - zacala
docela nadéjné ménit, a príliš brzy,
než aby bylo prukazné, zda svá
predsevzetí splnil, nebo nesplnil.
Mluví se o tom, že byl príliš slušný,
príliš vzdélaný, príliš idealistický,
jako by se rozumélo samo sebou, že
to preci u nás jsou kvalifikacní
handicapy. Možná jsou v CT i jiní
romantikové, kterí chovají kdesi v
hloubi duše podobný ideál, jaký se
Ivan Kytka naivné snažil propašo
vat z Anglie - vybudovat profesio
nální, a už tím dobré a spolehlivé
zpravodajství. Pokud tam jsou, dr
želi se zatím stranou.

Zahranicní zpravodajové jsou
vystaveni vétru konkurence svých
kolegu z celosvétové mediální smec
kya mají srovnání. Pan Šámal je
ostatné též sympatický mladý muž.
Doma však vládne prumérnost, a
na Kavcích horách osvédcené takti
ky zákopové války. At už pan
Kytka udélal néjakou chybu, nebo
neudélal, nikdo se to nedoví.
Spiknutí prumérných zametlo sto
py. I kdyby se v nécem mýlil, je zrej
mé, že nedostalfair prílezitost vy
konat práci, k níž byl povolán.
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rozdírá Belgii, by pro liberálního naci
onalistu 19. století nebylo nicím no
vým. Etnické skupiny dnes požadují
vyšší míru samosprávy. O autonomii
usilují i národy Británie, zejména
Skotové.

A co ústrední evropská mocnost?
Od roku 1989, kdy se na evropskou
scénu vrátilo plne suverénní
Nemecko, je v Berlíne budováno
grandiózní hlavní mesto historického
národního státu. Nemectí politikové,
predevším Helmut Kohl, se zároven
zríkají národní meny, která je životne
duležitou složkou národní suverenity
i národní identity. Mezi architekturou
Berlína a rétorikou Bonnu existuje vý
razný protiklad.

Menová unie je zajisté doplnkem
jednotného trhu a mechanismem, kte
rý vede k úsporným rozpoctum, níz
kým úrokum a tedy k vetšímu hospo
dái"skému rustu. Predevším je ale
menová unie ekonomickým prostred
kem k politickému cíli. Navazuje na
funkcionalistický prístup francouz
ských a nemeckých architektu
Spolecenství již od 50. let: hospodárská
integrace slouží integraci politické.

Nemecko za menovou jednotu za
platí vysokou cenu. Helmut Kohl ji ale
zaplatit chce, aby nové jednotné
Nemecko pevne zapojil do "Evropy".
Ješte více než jeho ucitel Konrád
Adenauer verí, že pro Nemecko
- "príliš velké pro Evropu, príliš malé
pro svet", jak to kdysi pádne formulo
val Henry Kissinger - by bylo nebez
pecné zustat uprostred Evropy osa
mocene a snažit se vycházet s devíti
sousedy a mnoha dalšími partnery
a vzájemne je vyvažovat.

Maastrichtská agenda vnitrního
sjednocení ale odlákala pozornost zá
padoevropských politiku od problému
rozšírení, vzala jim potrebný cas
a energii. Evropští predstavitelé si po
roce 1989 stanovili špatné priority.
Predtím Evropa pripomínala velký,
zanedbaný dum rozdelený napríc be-

tonovou zdí. My, obyvatelé jeho zá
padní poloviny, jsme provedli rekon
strukce, opravili strechu, odstranili
nekolik prícek, nove jsme vymalovali
a vymenili trubky a elektroinstalaci.
Východní polovina zatím nebezpecne
zchátrala. Když zed zmizela, došli
jsme k názoru, že nejnaléhavejším
úkolem je zavést v západní polovine
dokonalý, pocítacem rízený klimati
zacní systém. Zatím se východní polo
vina domu zacala pomalu menit
v hromadu doutnajících trosek.

Menová unie
rozdelí Evropu
Jaké jsou vyhlídky menové unie, k níž
má rada evropských státu 1. ledna ro
ku 1999 pristoupit? Je velmi pravde
podobné, že skoncí neúspechem, a to
z duvodu ekonomických i politických.
Velmi rozsáhlá hospodárská entita
musí mít schopnost reagovat na
otresy a porušení rovnováhy.
Takovým mechanismem jsou pružné
smenné kurzy, pohyby cen a mezd,
mobilita pracovních sil a prímé fi
nancní transfery do postižených ob
lastí. Menová unie Spojených státu
všechny tyto mechanismy má. USA
jsou schopny pomoci svým postiže
ným státum rozsáhlými financními
injekcemi. Náklady na ne obcané
a poplatníci prijímají, nebot jsou prí
slušníky stejného národa, hovorí stej
ným jazykem a v prípade potreby mo
hou ocekávat stejnou pomoc. Tyto
solidární zvyklosti se vytvorily za
dlouhou spolecnou historii ve spolec
ném státe, v unii.

Evropa tuto pružnost a mobilitu po
strádá. Jediným významným mecha
nismem prizpusobení jsou tedy roz
poctové transfery. Ale dnes EU
prerozdeluje necelá dve procenta
HDP clenských státu. Vetšina techto
prostredku jde na již existující progra
my. Co se stane, když obyvatelé hos
podársky postižených oblastí Francie,

Proto predevsim je jeho odchod
znepokojivý.

JeSteznepokojivejsi je, že celá ve
rejnoprávni televize je napinána
mezi dve zároven nesplnitelná za
dáni. Má verejné posláni kvalitne
sloužit i mensinovým diváckým zá
jmum - a soucasne domácl úkol
souperit o sledovanost! Orlsek ne
jen pro chytrou, ale i pro brutálni
horákyni. Pan Kytka odesel prý
proto, že na jeho zprávy se v kvetnu
divalo o dramatická dve procenta
méne lidi než v dubnu, mlsto ctr
nácti dvanáct. Zpátky v Anglii, v té
podivné zemi zdravého rozumu,
mu bude znovu dobre, doma dost
dobre nechápal, o co lidem vlastne
jde. Neni sám, kdo si v zemi ceské
nekdy pripadá jako cizinec.

(tmv)

Jakkoli nepravdepodobné ...

Lze si predstavit smisený cesko-su
detonemecký tým, kterak prátelsky
a podnetne jedná o tématu bytostne
duležitém pro obe strany? Cosi tak
málo pravdepodobného by asi kde
kdo odkázal do rlSepohádek. Nuže,
stalo se.Náplni Mariánskolázen
ských rozhovoru, tedy každorocni
ho setkáni Ceské krestanské akade
mie a Ackermannovy obce
(organizace sudetonemeckých kato
llku), bylo letos vzájemné posuzo
vání ucebnic dejepisu. CeSiposuzo
vali ty nemecké a Nemci ceské. Je
potesujicí, že se na obou stranách
naIli odborníci znalí veci.

Nemeckým ucebnicím lze vy
tknout nedostatecné prihllženi
k ceským reáliím, což neodpovídá
skutecné intenzite vzájemných vzta
hu. Neplatí to ale o ucebnicich ba
vorských (v SRN se o své skolství
stará každá spolková zeme po
svém). Ceské ucebnice maji zase
sklon k mytologizování dejin, a to
zejména nekteré; je potesitelné, že ji
né jej už prekonávaji. V Cechách
i v Nemecku je k dispozici vicero
ucebnic, záleži tedy na skole, prí
padne na uciteli, které dá prednost.
Mnohé nemecké ucebnice jsou sym
patické úsilím o multiperspektivitu,
schopnost divat se na událost, treba
i konfliktní, ocima vsech zúcastne
ných.

Mariánskolázenské rozhovory
probíhaji už devet let. Nebylo k to
mu treba žádné "Koordinacní rady
diskusnihof6ra". To, co si mnozí
nedovedou predstavit nebo ceho se
obávají, je docela dobre možné,
a dokonce to už dlouho funguje.
Bohužel, bez patricné publicity.
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Není vinou úcastníku, že jejich na
bídce neodpovídá poptávka.

(pri)

Dva velcí Evropané v Praze

K tém návštévníkum, jejichž pobyt
u nás bychom rozhodné méli za
znamenat, patrí Sir Edward Heath,
bývalý predseda vlády Velké
Británie, a profesor Mikuláš
Lobkowicz, bývalý rektor
Mnichovské univerzity a nyní redi
tel Institutu pro stredo- a východo
evropská studia v Eichstattu. Oba
prednesli v rámci cyklu Hovory
o Evrope, které porádá Univerzita
Karlova a Nadace Bohemiae, dva
zcela odlišné projevy o evropské in
tegraci.

Dvaaosmdesátiletý Edward
Heath predvedl dokonalé recnické
uméní odchovance Oxfordské uni
verzity a politického harcovníka,
který desetiletí pusobil v britském
parlamentu. Hovoril více než pul
hodiny spatra, kriticky, ale s brit
ským humorem o vývoji vztahu své
zemé k Evropé a zejména k jejím
integrujícím se institucím.
Uvažoval také nad tím, kolik príle
žitostí ke vstupu do Evropského
hospodárského spolecenství jednot
livé vlády v Londýne, labouristické
i konzervativní, promclkaly a kolik
casu tím Británie ztratila. Kdo jiný
než pan Heath má právo takto ko
mentovat nedávné déjiny své zeme,
vždytprávéjemu se v letech 1972-73
podarilo dosáhnout francouzského
souhlasu se vstupem Velké Británie
do Evropského hospodárského spo
lecenství. Jako muž s vrozeným po
litickým instinktem vedél, že
v Praze musí ríci nekolik neprímo
omluvných slovo Mnichovské do
hodé z roku 1938. Zaznamenejme,
že patril jako mladý clen konzerva
tivní strany k jejím presvédceným
kritikum. Bylo povzbudivé vidét
a slyšet v Praze velkého Brita
a Evropana, který byl vždy pre
svedcen, že Británie dvacátého sto
letí se musí stále více približovat
Evrope.

Pražský rodák profesor Mikuláš
Lobkowicz se zamýšlel nad tím, co
Evropa vlastné je. Predevším není
jen geograJickým pojmem. Evropa
je více než jen jeden svétadíl, nelze ji
také identifikovat s bílou barvou
pletí: "Svatý Augustin byl snédý
Numidan nebo Berber a leckterý
z pozdních rímských císaru by mél
dnes asi téžkosti se získáním obcan
ství v nekterém z evropských státu. "
Evropa nemuže být jenom hospo
dársky integrovaným územím,
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Belgie ci Itálie vyjdou do ulic (jak ma
jí ve zvyku) a jejich vlády se obrátí na
movitejší partnery, predevším na

emecko, s žádostí o financní pomoc?
Videli jsme, jak neradi západonemectí
poplatníci pomáhají i svým vlastním
spoluobcanum na Východe. Byli by
opravdu ochotni platit na francouzské
nezamestnané? Neexistuje žádný ev
ropský démos, žádná evropská polis,
a zajisté žádný evropský národ. V Ev
rope dosud neexistuje žádná duvera
a solidarita obcanu, která by presaho
vala hranice. Historicky úspešné me
nové unie pricházely až po politickém
sjednocení, nikoli pred ním. Tak tomu
bylo po prvním sjednocení Nemecka.
Nemecká ríše se dopracovala k jedno
tné mene až v roce 1909, tricet osm let
po politickém sjednocení. A v USA
vznikla federální rezervní banka až
v roce 1913, více než sto dvacet let po
politickém založení státu!

Napetí mezi evropskými státy se te
dy po roce 2000 bude zvyšovat.
Vudcové EU totiž popadli vec za opac
ný konec - místo aby podnikli rozho
dující krok ke sjednocení Evropy, roz
delili stávající cleny EU na ty, kterí
euro zavedou, a na ty, kterí ne.
Racionalistický, funkcionalistický,
perfekcionistický pokus o "vytvorení"
ci "dokoncení" Evropy hlavními kon
tinentálními státy na základe menové
unie muže mít opacné úcinky.
Dosáhne napetí takové míry, že se
i západní Evropa stane opet bojištem?
I když se považuji za intelektuálního
pesimistu, myslím si, že se tak ze trí
duvodu nestane. Predevším je tu silný
novokantovský argument, podle ne
hož je vzájemná válka buržoazních
demokracií krajne nepravdepodobná.
Za druhé: ve srovnání se situací pI"ed
rokem 1945 má nyní Evropa neškod
ného mimo evropského hegemona
- Spojené státy. A za tretí: nesmíme
ignorovat obrovský a reálný úspech
dosavadních snah o evropskou inte
graci: vzájemné sblížení evropských
národu a zvlášte jejich elit. Vznikla tr
valá institucionalizovaná spolupráce,
zájmové konflikty se nikdy nereší si
lou. Evropské spolecenství je nejen
hospodárské, ale také - v klasické for
mulaci Karla Deutsche - bezpecnost
ní. Je skupinou státu, které považují
za nemyslitelné, aby své spory rešily
válkou.

Liberální rád jako
alternativa pro Evropu
V záveru bych rád navrhl urcitou
zmenu paradigmatu našeho premýš
lení o Evrope. Za nejlepší takové pa
radigma považuji liberální rád. V úsilí
o liberální rád se musíme vyvarovat

jak násilného chaosu, tak hegemonic
kého porádku: dvou extrému, jimž se
Evropa po vetšinu svých moderních
dejin bohužel nevyhnula. Stavebními
kameny liberálního j'ádu jsou
Evropská unie, NATO, Rada Evropy
a Organizace pro bezpecnost a spolu
práci v Evrope. Liberální rád, buržo
azní internacionalismus, je svojí pod
statou nehegemonický. V Evrope do
jisté míry závisí na Spojených státech,
které jsou vnejším, vyvažujícím hege
monem. Liberální rád legitimizuje
vzájemný zájem úcastnických státu
o vnitrní záležitosti druhých. I když
existuje liberální nacionalismus, libe
rální rád uznává, že na mnoha mís
tech bude cisté a mírové rozdelení
existujících státu podle etnických me
rítek neuskutecnitelné. Proto se musí
pokusit o podporu multietnických,
multikulturních demokracií. V tom
jsme katastrofálne selhali v Bosne, ale
mužeme se o to ješte pokusit
v Makedonii ci v Estonsku.

V tomto paradigmatu nenajdeme
myšlenku, která v dnešních evrop
ských vizích - zvlášte v bývalých vel
mocích Francii, Británii a v Nemec
ku - stále hraje velmi duležitou roli:
predstavu Evropy jako jediného hráce
na svetové scéne, jako svetové velmo
ci, která by se dokázala postavit
Spojeným státum, Rusku nebo Cíne.
Podle mne toto úsilí o postavení sveto
vé velmoci není o nic legitimnejší, než
když o ne - ponekud drsneji - usilo
valy jednotlivé evropské státy. rcité
moci snad bude zapotrebí k dosažení
cílu liberálního porádku i na evrop
ském kontinente a v jiných oblastech
našeho životního zájmu, jako jsou se
verní Afrika a Strední východ.
Hlavním naším prínosem svetu ale
bude, dáme-li si svuj celoevropský
dum do porádku.

Upevnení liberálního rádu a jeho
rozšírení na celý kontinent je naléha
vejším a historicky realistictejším cí
lem evropských státníku než marné
úsilí o to, aby jeho cást byla sjednoce
na. Liberální rád není méne idealistic
kým cílem než jednota. Jednota nemá
hodnotu sama o sobe. Je pouze pro
stredkem k vyšším cílum. Naproti to
mu z liberálního rádu prímo vyplývají
dve základní hodnoty: mír a svoboda.

PreložilMiloš Calda.

TIMOTIIY GARTO ASH

Historik, prední odborník na problematiku
sU'ední a východní Evropy. Pusobí na na

Saínt Anlhony's College v Oxfordu. Clánek je
zkrácenou verzí pi'ednášky na Karlove

univerzite v Praze v rámci oslav 650. výrocí
UK ve spolupráci s americkou

nadací Tanner Lectures.
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Lesk a bída autokracie

BIG BEN BOOKSHOP

Jirí Šetlík

Evropa je predevším kulturní jed
notkou. Její ctyfi základní osy, rec
káfilosofie, fímské právo, židovský
monoteismus a krestanské nábo
ženství, byly doplneny demokracií.
Dnešní Evropa se však musí oteví
rat také jiným kulturám a zustat
pfitom verna svým spirituálním
základum.

(mus)

se díky tisku staly vecí vefejnou.
Osudy instituce podobného význa
mu zajímají netoliko kulturní pub
likum, ale každého danového po
platníka. Zustává otázkou, zda
rozvírená polemika veci prospívá.
Po roce 1990dolehly na staroslavný
ústav rozlicné starosti: nároky res
tituentu, stfídání reditelu, pozdeji
zkracovánífinancního pfíspevku
státu. Presto pracovníci galerie
uskutecnili radu významných vý
stav a stranou nezustaly ani bada
telské výsledky a nové akvizice. Byl
zpfístupnen Veletržní palác a ustá
lilo se obsazení vedoucích funkcí
mladými predstaviteli oboru. Došlo
však k dalším otresum, z nichž prv
ní signalizoval nespokojenost s vy
užitím prostor gigantické stavby
v Holešovicích. Následovaly perso
nální zmeny ve vrstve odborných
pracovníku, vcetne odstoupení re
ditele Grqfické sbírky Machalické
ho a nejnoveji odvolání reditele
Odboru moderního a soucasného
umení Andela. Ve hre je až nadby
tek pro i proti a težko bez hlubších
znalostí soudit oprávnenost techto
rozhodnutí. Znovu pficházejí na
pretres otázky širšího dosahu.
Chybí v NG dostatek vule ke spolu
práci, ci hlavne peníze? Je kame
nem úrazu zdedený centralizovaný
systém, nebo nepružnost jeho fun
gování (s prihlédnutím k zahranic
ním zkušenostem) a nedostatek
managementu? Ožily úvahy, zda
není rešením obnova samostatné
Moderní galerie a soubežne názor,
zda by nebylo vhodné prodat
Veletržní palác (jak ješte pred jeho
prevzetím navrhoval J. Zemina)
a za stržené peníze postavit novou
galerijní budovu. Palcivých otázek
je tedy pred Národní galerií a jejími
poradními orgány i ministerstvem
kultury víc než dost. Možná, že by
místo polemik v tisku k hledání od
povedí pomohlo setkání zkušených
odborníku oboru, k jakému napo
sled došlo za ministra Pavla Tigri
da. Národní galerie by si podobnou
pozornost zasloužila.

Spory z Národní galerie

PAUL GOBLE
Reditel komunikacního

oddelení RFE/RL ve
Washingtonu.

Více než 7000 titulu
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nomický rust, a že samotný rust ca
sem vytvorí podmínky pro politickou
zmenu. Mnoho autoritárských vládcu
v tomto století castokrát ospravedlno
val o svou neomezenou moc jako jedi
ný zpusob, jak dosáhnout stability
a rustu ekonomiky a zlepšit životy
obycejných lidí. Nekterí dokonce ar
gumentovali tím, že jsou sami pripra
veni odstoupit, že jen vytvárejí pod
mínky, které umožní nastolení
demokratické vlády. Témer v žádné
z techto zemí - ani Suharto není vý
jimka - se však lidé splnení jejich sli
bu nedockali.

Je sice zlé, ale celkem pochopitelné,
když tyto názory prosazují samotní
predstavitelé autoritárských režimu.
Horší je, že je zastávají také mnozí po
litici a odborníci v demokratických
zemích. Když poskytují podporu dik
taturám, nebezpecne podkopávají mo
rální autoritu demokracie. Navíc jsou
kvuli temto mylným predstavám vždy
znovu zaskoceni tím, jakou sílu mají
lidová hnutí a jak dokážou zmenit re
žimy, které se doposud jevily velmi
pevné. Rychlý spád událostí pak casto
zastihne predstavitele demokratic
kých zemí nepripravené a neschopné
obrátit vcas pozornost k místním de
mokratickým poHtikum, kterí mají
šanci diktátory nahradit. Tento postoj
sice muže povzbudit neomezené vlád
ce a jejich nohsledy, pred pádem je
však zachránit nemuže.

Paul Goble

Události v Indonésii ukázaly vnitrní slabost vlád, jejichž moc není
odvozena od pravidelného a svobod
ného vyjádrení lidové vule v demo
kratických volbách.

Ale nejen to, tyto události zpochyb
nují tri základní predpoklady, z nichž
casto vycházejí diktátori, jejich domá
cí spojenci i predstavitelé jiných zemí,
kterí s nimi chtejí obchodovat:

Za prvé: rychlý pád bývalého prezi
denta Suharta, k nemuž vedl ekono
mický chaos provázený studentskými
bouremi, zpochybnil myšlenku, kte
rou Suharto sám casto prosazoval a ji
ní ji prijímali, že existuje nejaká spe
cifická "asijská cesta" ekonomického
a politického rozvoje, že velká cást
asijských zemí není pripravena vypo
rádat se se spory a potížemi, které
s sebou nevyhnutelne nese demokra
cie. A která tvrdí, že by se mel každý
radeji držet zpátky, pokud se nejaká
zeme rozhodne sverit moc do rukou
jednotlivce nebo jedné politické stra
ny.

Za druhé: je chybné predpokládat,
že režim, který se teší podpore bez
pecnostních složek a mezinárodního
spolecenství, nemuže zlomit lidová
nespokojenost a že ho za všech okol
ností musí respektovat domácí obyva
telstvo i predstavitelé ostatních zemí.
Pred rokem se Suhartova vláda zdála
být zevnitr i zvencí velmi pevná, indo
néská ekonomika dokázala postupne
zvyšovat príjem vetšiny obyvatel,
a tak se Suharto mohl pred indonés
kým lidem prezentovat jako samo zte
lesnení dobra. Ale lonský kolaps asij
ských ekonomik vcetne indonéské
i stále castejší dukazy nepotismu
a zkorumpovanosti Suhartova režimu
postupne presvedcily obyvatele o tom,
že císar je nahý a je možné se mu po
stavit. Suharto sám tento proces
urychlil, když se odmítl podrídit poža
davkum Mezinárodního menového
fondu a když zinscenoval svoje "zno
vuzvolení". Svým okázalým pohrdá
ním Mezinárodním menovým fondem
a mezinárodním spolecenstvím prišel
bývalý prezident o znacnou cást pod
pory. A rituál znovuzvoleni sehraný
"parlamentem" posbíraným z jeho
príznivcu byl pro mnoho Indonézanu
poslední kapkou.

Za tretí: indonéské drama také zpo
chybnuje stále rozšírenejší názor, že
ekonomika je vždy a všude duležitejší
než politika, že každý režim lze nako
nec ospravedlnit, pokud vytvárí eko-
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Sousedství bez hranic
Mezi Cechy a Madary se po rozpadu Ceskoslovenska vyvinul zvláštní vztah. Jsme vlastne porád jakoby souse
dé, i když spolu už pet let nesousedíme. Presto máme plné právo se tak oslovovat, vždyt jsme na obou stranách
obtežkáni tradicnimi "sousedskými" predsudky, historickými mýty i trpkými zkušenostmi a snad, pres to
všechno, i vzájemnými sympatiemi.

Madarský vývoj nás prekvapil, možná zaskocil. Zemé, kterou jsme ješte pred dvema ci tremi lety z výšin svého
hospodárského "zázraku" odepisovali, je nyní opet ve hre, ale nejen to, zdá se, že se od ní máme hodne co ucit.
Prinejmenším tomu, jak lze s mnohem nižší dávkou spolecenské hysterie úspešne menit vlády a pritom pokraco
vat v celospolecenském vzestupu, a také, jak se dají usilovnou diplomatickou aktivitou a notnou dávkou taktu
zvládat problémy menšin nebo sporné body evropské agendy.

Úplný obraz dnešního Madarska a jeho problému jsme na pár stránkách našeho "madarského císla" samozrej
me nemohli poskytnout, snažili jsme se spíše než horké aktualite madarských voleb venovat širším hístorickým
a kulturnim souvislostem. Domníváme se, že naše vzájemné vztahy jsou jíž natolik uspokojivé, že jsme si mohli do
volit ponekud ostrejší úvod. Clánek Víla Lukáše je tak trochu zatežkávaci zkouškou, kolik nelichotivých tvrzení
o sobejsme schopni prijmout od druhého. Karikature ceské mentality, tak jak ji pestovaly madarské humoristické
casopisy konce minulého stoieU, totiž nelze uprít, že jakkoli preháni, v mnohém trefuje do cerného. Navíc je pro
dnešního ctenáre zároven karikaturou vypjatého nacionalismu své doby - ceského i madarského.

(red.)

Ukrutný Vaše k z Pešti
a chudáci Mad'ari
Vít Lukáš
Dejiny cesko-madarských vztahu
v zrcadle politické karikatury

S Madarskem nás dodnes rozdéluje tolik vecí, že snad jen
zázrakem se stalo,že tato vzájemná nechut nekdy nevyústi
la v konflikt.

Josef Teichmann: Madari ve válce a po válce,
Praha 1937

Je to enervovaný,smešnýslovanský kmen, který nejenžene·
ní ani hrdinský, ani odvážný, ani vynalézavý, ale nemuže
sepochlubit ani tím, cím Srbové,Bunjevci ciRumuni - ti
jsou totiž alesponoriginální; Cešijsou nuly: ctyri a pul mili
onu pivních korbelu.

Kálmán Mikszáth: SzegediNapló, 1888

Madarský státje bez hlubší kultury a madarský lid nicím
nenívýše, než Slováci ...

T. G. Masaryk: Nová Evropa, stanovisko slovanské,1917

Nesymetrický vztah

Vzájemné vztahy Cechu a Madaru bývaji obvykle pokládá
ny za neštastné a nevyvedené. Madar proste muže za to, že
je Madar, a Cech za to, že je "Cechoslovák". Punktum.
Vysvetlení jednoduché, pochopitelné, ale soucasne zaváde
jící: takový pohled zpet, zakalený príchutí všech zmatku
a katastrof dvacátého století, totiž neomylne vede k neprí
pustným významovým posunum.

Hlavním problémem na obou stranách je zpetné zkre
slování historie, její prizpusobování politické objednávce.
Na strane ceské vždy vládla nejistota, pokud jde o obsah
pojmu Madarsko a Uhersko, Ceši si rádi promítali mapu
Ceskoslovenska do vzdálené historie, vubec nebyli obe
známeni se situací madarských menšin v okolních státech
(vcetne Slovenska), nepochopili slovenskou otázku, ne
znali madarské reálie a casto vubec nebyli ochotni vážne
se zabývat necím, co považovali za problém Bratislavy.
Výsledek známe. Z cesko-madarských vztahu se postupne
staly vztahy ceskoslovensko-madarské a pak, s trochou

strana 8'

nadsázky, slovensko-madarské. Ceši zustali stranou - plne
se soustredili na "vztahy" s Nemeckem.

Na strane madarské obvykle narážíme na srozumitelný
pocit, že Slovensko jim bylo Cechy ukradeno. Ceši
Madarum postupne splynuli se Slováky do výrazu Cecho
slovák, který nám pripadá ponekud absurdní. To se pak
projevuje i zmetením zemepisu, když Tatry jsou umístová
ny do Cech a Brno na Slovensko nebo když je slovenská
cást Komárna nazývána Komárnem ceským. Ceši také ne
sou v madarských ocích odpovednost za Benešovu menši
novou politiku po druhé svetové válce. Zároven se ale prá
ve v poválecné dobe a hlavne pak v letech šedesátých
a sedmdesátých objevuje zvláštní náklonnost madarské
vei'ejnosti k Cechum. Ceské zeme se totiž staly jakýmsi
kontrapunktem Madarska - idealizovanou zemí piva, níz
kých cen, racionaIity a progresivního "embourgeoisement"
spojeného s neodolatelným kouzlem "gemiitlichkeit"
a "schlamperei". Tedy opet vlastnosti, které bychom ve
skutecnosti u nás hledali jen težko.

Oblíbený pruvodce po Cechách z roku 1978 na nekolika
místech zcela vážne upozornuje Madary na to, že se v této
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OSlnkOs: PNehod ceských ui'CdnlkÍl

zemi nedorozumí madarsky, zrovna tak jako treba
v Nizozemí. Ceši se údajne vyznacují vnitrní ukázneností,
uzavi'eností, touhou po vzdelání a "cílevedomou zálibou
v pohodlí". Chlubivý aristokratismus je nám prý takrka ci
zí. Podle autora tohoto skvostu ceský jazyk navíc zcela po
strádá sprosté nadávky i;I jen v kritické situaci se uchyluje
k citoslovci "krucisakra". Zkrátka a dobre, naše dnešní
vztahy nejsou zatíženy jen historií - 1848, rakousko-uher
ské vyrovnání a Trianon -, ale také jednostranným, byt
casto idealizovaným zájmem dnešních Madaru o Cechy,
který není opetován. V Madarsku se totiž ceské knihy ne
jen vydávají, ale také ctou.

Nenávidený ceský úredník

Pro utvái'ení obrazu Cechu v madarském národním pove
domí byla klícová druhá polovina devatenáctého století.
Tehdy se upevnovaly národní hodnoty, ideologie i dopro
vodné symboly. Madari a Ceši si jako v comedii dell'arte
vzájemne nasadili maškarní škrabošky, a ty si ponechali
vlastne až dodnes.

Vytvárení verejného mínení nic nedbá na vysokou kul
turu, natož pak na názory odborné vei'ejnosti, proto nám
nezbývá, než se obrátit na tiskoviny ponekud méne nároc
né, za to však velmi oblíbené - na tehdejší humoristické
casopisy, jako byly OstOkos, Borsszem Jankó, Ludas Matyi,
Bolond Istók aj. Je nutno predeslat, že naši krajané byli
v myslich Madaru logicky zastíneni karikaturami
Rumunu, Rusu, Slováku, emcu a ŽidU. Presto se o nás
naši dávní i zcela nedávní sousedé zajímali a jedním
z hlavních duvodu byli tzv. bachovšti husari - úredníci ba
chovského absolutismu - kterí se ve znacné cásti rekruto
vaH práve z Cechu, a to ne zrovna z tech nejlepších.
Vetšinou šlo o druhoi'adé státní zamestnance, pro které by
la služba v Uhersku životní šancí. V madarské literature
(Lájos Tolnai, Mór Jókai, Imre Madách) i v casopisech se
prirozene zacínají objevovat až po uvolnení cenzury v po
lovine šedesátých let - tedy v dobe, kdy znovu ožívají na
deje na znovunastolení ústavnosti v Uhersku a rýsuje se
možnost vyrovnání.

V madarské historiografii i obecném povedomí symboli
zovali tito "Ceši-normalizátoH" všechno zlé a nepríjemné,
co prinášela ústrední moc, a to i presto, že podle novejších
studií jejich pocet nepresahoval 25 % celkového úrednic
kého stavu a vetšina z nich navíc sloužila v okrajových
cástech Madarska. Pr'esto se v románech slavných i méne
slavných madarských spisovatelu i v novinových cláncích
zacínají objevovat podezrelá, cesky znející jména spojova
ná s postavami žalárníku, zloduchu, utlacovatelu a vubec
lidí zlomyslných a veskrze nepríjemných. Tento zvyk se
u madarských spisovatelu udržel do soucasnosti.

Púvodním ceským typem, který se postupne stal tradicní
výbavou vetšiny humoristických casopisú, je tedy Cech
-úredník. Svým charakterem -sepodobá postavickám typu
lcziga Spitziga reprezentujícího asimulující se židovstvo,
Németa Misky (tj. nemeckého Michla) nebo Tóbiáse
Kraxelhubera ci Ondry Szekerky, kteÍ'Í zastupovali
Slováky. Tento reprezentant Cechu byl pokrten jako ceský
Venczel neboli Vencl, po našem Vašek. Zajímavé je ostatne
i to, že Poláci meli pro ceské úredníky v Halici identické
oznacení "wencliczki"; podobná postava Cecha se objevu
je i ve vídenských casopisech a je pravým opakem madar
ského Misky, muže vlasteneckého a spravedlivého, hrdého
a svobodomyslného šlechtice. Náš Vencl nenosí nakrouce
ný knír ani vysoké boty, ani parádní odev s prýmky. a
hlave má posazenou fešnou podebradku, obléká si dlouhý
úrednický kabát, nosí cervený deštník a do madarského
prachu a bahna si prinesl galoše. a tvári, která trochu

~~-~. od,

pripomíná prasecí, mu vždy hraje potmešilý úsmev. Cas
od casu je Vencl doprovázen ponekud opelichaným dvou
ocasým ceským lvem.

Hrátky S jazykem

K této vrstve se úzce váže i druhá karikovaná skupina Ce
chú - totiž ceští emigranti. Podle oficiální statistiky z roku
1880 žilo v Budapešti okolo 17 tisíc Cechú, Moravanu
a Slezanu; pokud pripocteme osoby, které ceštinu ovládaly
a prihlásily se k jiné národnosti, dostaneme císlo o ti'etinu
vyšší. V celém Uhersku pak toto císlo dosahovalo 33 tisíc,
respektive 41 tisíc. V Budapešti také cile fungovalo nekolik
ceských spolku (napr. První ceský delnický spolek, Osveta,
Svornost, Ceská Beseda a Sokol), které vydávaly i vlastní
noviny a vedly cilý spolecenský život Nejvíce bylo mezi
nimi delníku (a to politicky velmi aktivních), hostinských
a krejcích, madarské karikaturisty však zaujal typ
v Uhersku známý odjakživa - ceský muzikant.
Symbolizuje ho jednak figurka Cecha hruškovité postavy
s klarinetem, jednak svérázný ceský patriot s nemeckým
jménem a vyjadrovánim Tarraba epomukicsek Vendel,
který bývá zobrazován jako brichatý tatík s cylindrem na
hlave, trumpetou pod paží a neodmyslitelným korbelem
piva na stole pred sebou. Jeho kuriózní filosofické samo
mluvy vedené zvláštní smesí madarštiny, nemciny a cešti
ny vždy zacínají pozoruhodným zvoláním: "Kelner! Jedno
pivo ctyrikrát!" Další postavickou z ceského panoptika je
"ceská babuška" - statná Ceška v sukni, nebezpecne se
ohánející vareckou.

Je tu ješte jedna opomenutá zajímavost. Jedním z otcu
madarské politické karikatury je Cech - Karel Klíc (Károly
Klics), známý spíše jako vynálezce hlubotisku, který byl
v letech 1870-72 dvorním kreslíi'em Adolfa Ágaiho ve
vládním humoristickém casopisu Borsszem Jankó. Jeho
dobrodružný pobyt v Budapešti predstavuje zcela zvláštní
a originální kapitolu v cesko-madarských vztazích.

Karikatury Cechu vetšinou nepostrádaly slovní dopro
vod. Jazykový humor se v mnohonárodnostním Uhersku
uplatnoval snad ješte casteji, než kdekoli jinde. Stací vzpo
menout jen nekolik madarských frazeologických výrazú:
"csehi.il állni" (být na tom blede), "cseh lábra állítani"
(zrušit stavovská práva), "csehelés" (žvanení), "cseh
szám" (špatný výsledek) atd. Za zvláštní zmínku stojí
i dvojsmyslný výraz "csehpimasz", který sice doslovne
znamená ceský mamlas, sprosták, ale jinak oznacuje spe
ciální koblihu se zavai'eninou, kterou Madai'i považovali
za ceské národní jídlo.

Ceština má na madarské ucho zvláštní úcinek, stací si
jen pripomenout bouH smíchu, kterou u madarských tu-
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ristú vyvolávají hlášení pražského metra o tom, že dvere
se otvírají a zavírají. Podobne tomu bylo i pred více než sto
lety. Casopis UsWkos zaznamenal v roce 1884 promluvu
v ceštine proste takto: "Tktetes szrrkeszt6 rr! Prszt mgyr
csh brg." Ceská témata zastoupená v madarských humo
ristických casopisech se však zdaleka neomezovala jen na
karikatury a veršovánky. Svéráznou a bohate zastoupenou
kategorii tvorí i jednoaktové hry, a práve v techto hrách se
Cechum dostává zvláštních prízvisek. Kupríkladu starosta
Litomyšle je pokrten jako Buticsek ("buta" znamená hlu
pák), štamgast v hospode U Koruny ceské jako Marhanek
("marha" - vúl, pitomec), novinái' jako Tupecz a sluha,
zbaven všech samohlásek, je degradován jménem Czrk.
Smešne znela i ceština, kterou mluvili ceští emigranti
a kterou humoristické casopisy casto a s chutí napodobo
valy. Velice casté bylo i používání ceských slova celých
vet.

Promeškaný smír

Podrobnejší studium historie cesko-madarských vztahú
napoví, že vyrovnání ci presneji receno smírení obou ná
rodú bylo zrejme docela reálné. Mnozí vysoce postavení
Madari i Ceši se touto vizí docela vážne zabývali (z ceské
strany napr. snahy Klaudyho, pozdeji Riegra a konecne

Strasti Stredoevropana
Evžen Gál

Portrét madarského spisovatele
a esejisty Pétera Esterházyho

Když v roce 1990 vyšla v Literárních novinách statpražského hungaristy Petra Rákose Kde jsme to vlastne
pfestali, zrcadlilo se v ní nadejeplné ocekávání, vyzarovalo
z ní vedomí oboustranné potreby racionální spolupráce
a výhod strategického partnerství našich zemí a našich
kultur.

Po slibných zacátcích predznamenaných deklarací vise
grádského spojenectví, jejichž výrazem byl kupríkladu po
merne široký prostor pro madarskou kulturu na stránkách
ceskoslovenského vydání Lettre Internationale, tehdejší
Pfítomnosti, Literárních novin i jinde, však prišla hektická
doba rychlokvašených "liberálu" a na cas bylo po všem.

Po osmi dlouhých letech náhle zjištujeme, že ac velká
cást spolecnosti - na rozdíl od dob minulých - tentokrát
skutecne uverila naší výjimecnosti v regionu, zdaleka to
ješte neznamená, že jsme skutecne výjimecní. Takže:

Kde jsme to vlastne prestali 2.

Spechám s ujištením ctenáre: nepujde mi tu o žádnou his
torickou, politologickou ci sociologickou analýzu ani
o systematické porovnání uplynulých let v madarské
a ceské spolecnosti. Chtel bych jen prezentovat nevšední
odpovedi, které na otázky nastolené transformací madar
ské spolecnosti dává svými fejetony jeden z nejvýznam
nejších soucasných madarských spisovatelu Péter
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treba i Masaryka). Velice zajímavá je z tohoto pohledu role
Slovákú. Práve totiž je madarský tisk považoval za ty, kterí
v Praze úmyslne ocernují Madary a licí situaci v Uhersku
zcela tendencne a úcelove. ejpozdeji od devadesátých let
slovenští politici skutecne programove usilovali o neporo
zumení mezi Madary a Cechy. Vždyt nejhrúznejší nocní
múrou pro Milana Hodžu bylo pomyšlení na madarsko
ceský smír. Napríklad o Riegrovi napsal v roce 1903 násle
dující rádky: "Ceský politik chodil núkat cistú pravicu vra
hom slovanských bratov, cestné snahy svého národa
dovolil znasvtit útrpným úsmevom sobeckých madar
ských politikov: Deáka, Andrássyho, Eotvosa (!) a Tiszu."

eznámý dopisovatel z Pešti napsal v roce 1885 o vzta
zích Cechu a Slováku tato vskutku prorocká slova: "Ce
chové nežijí v pi'átelském svazku se Slováky, jak bychom
rádi videli. Vytýkají Slovákum hrubou národní neuvedo
melost. Kdežto Cech puvod svuj okázale nezjevuje a neho
nosí se jím, aspon ale nezapírá, a je-li tázán, prizná se
k nemu bez váhání, Slovák prý by toho, kdo by o nem rekl,
že není plnokrevný Madar, ješte žaloval pro urážku na cti.
Mezi ceskou ostýchavostí a slovenským zapíraním ale za
se není tak ohromný rozdíl."

VíT LUKÁŠ ill66)
Novináí', prekladatel, nyní doktorand na katedre moderních dejin

Stredoevropské univerzíty v Budapešti.

Esterházy (1950). Jde o otázky, které nemohly nechat a ne
nechaly v klidu ani ceské intelektuály. Uvedu jich neko
lik, abych modelove ukázal alespon cást možných cest,
které jsou stejné i jiné, než jakými krácí Esterházy.

V ceské žurnalistice pro srovnání zmíním Jirího
Hanáka a Jirího Franka, nejen autory britkého pera, ale
též skvelé analytiky. V literature pak spisovatele Ludvíka
Vaculíka, excelentního znalce veškerých zákoutí materšti
ny a ducha nezpochybnitelné originality. Z filosofu
Václava Belohradského, soustavného analytika nejširšího
spektra života, velkého didaktika rodící se obcanské spo
lecnosti. A z politiku - horribile dictu - angažovaného in
telektuála Václava Havla, který si navzdory své výsostne
politické roli uchoval prozíravost nezávislého myslitele
a dramatika a nepochybne by býval pro dení uplynulých
let užil mnohem méne kulantních formulací, nebýt zrov
na, jako na potvoru, prezidentem.

Péter Esterházy po závažných spolecenských tématech
sahá nikoli s každodenní, povinnou a nutne nivelizující
rutinou žurnalisty, ale s jemnejším naladením spisovate
le. Jeho rozhorcení není morální, ale - jak sám ríká - jazy
kové. Hra s jazykem, kterou si zvolil jako svou cestu, však
není jazykovou hrou, jak by kázala ideologie postmoder
ny, nýbrž reinterpretací pojmu, chcete-li: pokusem o no
vou, (post)moderní hermeneutiku v literární praxi: "tije
me v oéekávání nových konsensu, což je nadmíru drama
tický proces (obéas s dramatickými personálními dusled
ky). Z odborného hlediska: v éase,kdy se znovu uéíme jed
notlivým slovum, pékne potichu, opatrné, houževnate pátrá
me po tom, co vlastne dnes slova znamenají" - cteme v jeho
fejetonu Problems ov dz rájrt tudéj.

Pokud si vzpomínám, o neco podobného šlo i Václavu
Jamkovi v jeho sloupcích Jazyk dílu otevfenýna stránkách
Literárních novin. S tím rozdílem, že Jamek se snad ješte
pecliveji než Esterházy vyhýbá aktuální politicko-spole
censké tematice a ocištuje významy slov od nánosu bahna
a krve z dob nevedení formou o poznání intelektuálnejší
(tudíž i ctenársky méne prístupnou). Odhlédneme-li od
obdobných, navýsost literárních, ale méne humorne lade-
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V Madarsku ani zdaleka nemelo komunistické hnutí me
ziválecného období takové tradice jako u nás, a cizorodost
tohoto fenoménu na národním tele dala madarská spolec
nost svetu najevo již v šestapadesátém roce. I samotný
Péter Esterházy mel jakožto potomek jednoho z nejvý
znamnejších šlechtických rodu v Uhrách, a tudíž trídní ne
pi'ítel, osobní zkušenost s komunistickými internacními
tábory. Presto nikdy nepodlehl populistickým sebekla-

Problém vody a psa

d~ že dvakrát dveje autobus nebogumová pampeLiSkane
bo Šári Fedáková" (Evropská malá násobilka).

A zde je podstata veškerého jazykového pobourení
Esterházyho - zpusobují je vety, které by už nemely být
napsány. ení tu ovšem ani stopy po absolutní, jediné
pravde, kterou spolecnost - na rozdíl od autora - nevidí.
Esterházymu trvale nedá spát ona mylne chápaná, abso
lutne relativizující svoboda, která umožnuje bez mrknutí
oka preskakovat v úrovních spolecenského diskursu, za
menovat kvalitu za kvantitu a nakonec z bezradnosti nad
nastoleno u otázkou agresivne zaútocit (jako v onom sta
rém vtipu: "A vy zase bijete cernochy").

Ekolog jazyka

Folo: Jaromlr Cejka

ných ambicí nekterých soucasníku, jako jsou napi'.
Péter Nádas ci Imre Kertész, pak musíme v relaci
madarské pripomenout ceskému ctenári dobre
známé jméno z pocátku madarské moderny - jmé
no Frigyese Karinthyho, autora považovaného ve
své dobe, ale žel mnohdy i dnes predevším za bri
lantního humoristu, ackoliv ani "v humoru neznal
žertu" a jakožto clovek capkovsky komplexního
ražení soustavne studoval výsledky prírodních
ved. (Na okraj: Esterházy je vystudovaný matema
tik.)

S železnou pravidelností zacal Esterházy psát své
fejetony již jako uznávaný madarský spisovatel,
od roku 1988, nejdríve do pozdne kádárovského,
již oficiálne opozicního ctrnáctideníku Hitel
(Kredit), v kterém se zpocátku formulovalo ná
rodne-liberální krídlo pozdejšího madarského
spolecenského spektra. S tímto listem se však Esterházy
rozešel o dva roky pozdeji, kdy zde zacíná dominovat na
cionální faktor, konkrétne po uverejnení antisemitského
clánku jednoho z vudcích postav redakce Sándora
Csoóriho. Je poctivé pi'ipomenout, že fejeton na rozlouce
nou, v nemž je duvod rozchodu bez obalu rozveden, caso
pis Hitel uverejnil.

Od té doby pak Esterházyho clánky vycházejí sice již
méne pravidelne, ale i nadále soustavne a neúnavne, pre
devším v kulturne-spolecenském týdeníku Élet és
!rodalom (Zivot a literatura) i v nekterých dalších domá
cích a zahranicních casopisech (stal se napr. kmenovým
autorem LeltreIntemationaLe).Esterházyho publicistická
tvorba byla v Madarsku postupne vydána ve ctyrech sbír
kách: Z veže ze slonoviny, 1991, Bájecnýživot rybiéky,1991,
Ze zápisku modré puncochy, 1994, Modrá punco, 1996.

U Esterházyho nejde o kodifikaci závažného pojmového
rádu jako v prípade Karinthyho, nýbrž o krucky zdánlive
drobnejší, z hlediska bežného života spolecnosti však pi'í
mo alarmujícím zpusobem potrebné: totiž o vytvorení ele
mentární shody ve spolecnosti pro zacátek nové éry, o mi
nimum politické kultury. "Jinak receno,neiádám,
abychom uznali, že dvakrát dvejsou ctyri, aLeže je to císLo,
J nebo treba81 - to se casemvyvrbí, aLeat mi nikdo netvr-

Kdo je Mad'ar?
Péter Esterházy
Dnes, sedmého dne bájecného listo
padu, v den výrocí Velké ríjnové so
cialistické revoluce, svátek má
Saskie, revoluce pricházejí a odchá
zejí, lec Saskie jsou vecné, tedy dneS
ního dne jsem porídil seznam
Madaru. Pekne jmenovite, kdo
vsechno je Madar. Seznam považu
ji za konecný a úplný, tudíž každý,
kdo na nemjiguruje, je bez výjimky
Madar a tím také naveky zustane,
zbytecne se cukás, hoSánku, budes
Madar. Madar, Madar, a ovsem
ten, koho na seznamu nemám, ten
Madarem není a nikdy nebude.
Jako bych už slysel nejakého novo-

peéeného chytráka, že prý zabývat
se otázkou Madara v Madarsku
nemá žádný význam; ne že by to
snad bylo dobré nebo spatné, ale je
to zkrátkafuk. Ze jiná je samozrej
me situace, když nekdo žije v za
hranicí, treba v Bolívii, anebo kdy
by nase zeme, nedejbuh, byla
ujarmena cizí mocí. Na to jsem
rovnež pomyslel a v takovém prí
pade k madarství toho kterého z
nás postací cestné slovo. Ale tady
doma je seznam nutnost, a siceja
ko dukaz existence, ponevadž bez
seznamu by se klidne mohlo stát,
že se clovek div nepretrhne, "tvorí,
staví, zhojnuje" - jak praví básník,
a zatím tu nezbyde ani kousek
Madara, no to by se ten rosták
Herder ,,{luxus verte" za své teu
tonské bricho pekne popadal. Na

tomhle seznamujefantastické a
monumentální to, že existuje-li je
den Madar, jeden jediný, jsou i
vsichni ostatní v jeho zemi Madari.
Tím se mi podarilo - skromne po
dotýkám, že ne poprvé - zbavit ná
rod zas jednoho neuralgického
(presprílis citlivého) bodu. Ale jde
te, to prece nestojí za rec. Vždyt to
mám v popisu práce. Seznam je
uložen u me a nahlédnout do nej
muže kdokoli. Návstevní hodiny:
veéer mezi 24 a 25 hodinou i bez
objednání. Klidne prijdte, ale ne-

zvonit!, deti už touhle dobou spí. ]Zrovna jsem sehnal nádherne páli-
é3

vou klobásu a bude tam jeste i kap- g
ka cerveného. Ptáte se, co se stane, ~

jestliže se ukáže, že jste Madari? ;;:;c~Ale nic, nic se nestane. Pak teprve
zacne to i ono. ~
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mum: "K šestapadesátému lze dodat zhruba tolik, že tato
zeme, její lid, vytrepal starý režim jako pes vodu z kožichu.
Jenomže Kádáruv režim jsme už takhle nestrásli, protoie
nebylo dost patrné, kde koncí pes a kde zacíná voda! Mám
za to, že problém psa a vody je nyní problémem všech ,no
vých' stredoevropských zemí. Všude znovu a znovu propu
kají emoce i touha po odvete a lidé si lib ují ve škatulkování,
my a oni ... " (Hospodinuv klobouk). ebo jinak: "Ukázalo
se, co jsme sice vedéli ui drív, jenomie kdyi se nám nechte
lo, nemuseli jsme si to pripouštet, že totiž ne každá blbost
má svuj puvod v režimu. Že je to trochu sloiitéjŠí. Že se tu
za ta dlouhá léta naším vlastním pricinením v dusledku
mnohého lidského utrpení, ohrožování, ohýbání hrbetu,
horkosti i slz nahromadila obrovitá kupa nadstranické bl
bosti" (Z cyklu Hrách na zed 2.).

Pochopitelne, i v pozdní "soft-variante" kádárovského
socialismu docházelo k soustavnému vymývání mozku,
anebo jednoduše k obycejnému ztotožnení s režimem
Gakýpak div, socialismus v Madarsku dokoncil zapocaté
a historicky nutné odbourání stavovské spolecnosti, které
nemohlo být ve své dobe dovršeno buržoazií, nebot ta, jak
známo, v dusledku historického vývoje v uherské cásti
monarchie víceméne scházela - na rozdíl napr. od zemí
ceských): "Bolí to, bolí, ale co se dá delat, neblbla jen hnus
ná bolševická moc, nýbrž i drahoušek lid, to jest konkrétne
i já. (Nota bene: i Ty, daleký ctenári.)" - píše ve fejetonu
Hospodinuv klobouk a nezustane tu ušeti'ena ani širší
Evropa: "Celá pojaltská Evropa nepf'etržite blbla, od
Lisabonu po Stockholm. Celý tenhle kontinent byl od
Bukurešti po Londýn jedno velké blbnutí" (tamtéž).

Stát si pevne za svými vetami a zllstat pritom verohodný
lze pochopitelne pi'edevším tehdy, týká-li se jejich neprí
jemný obsah i nás samotných. A takovým konfrontacím se
Esterházy nevyhýbá. Ve fejetonu Na prahu boure vzpomí
ná, jak se jako mladík snažil vyhýbat oslovení "soudruh":
"Oslovení ,pane' jsem se bál používat, do soudruha se mi
nechtelo, takie - receno s Leninem - co délat? No a tak jsem
sejikane naucil príjmení a hlavne kr'estní jména všech št1/u,
reditelu a vedoucích odboru - Pepík, Pišta, Sani, protoie to
ui ujde, požádat sekretárku, že bych rád hovoril s /stvá
nem Nagyem (místo se soudruhem Nagyem). Byl jsem na se
be patricne hrdý, jak se mi povedlo bolševika prevézt. Vubec
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me nenapadlo, že ctyriadvacetiletý, takríkajíc smélý, nada
ný, nezávislý mladík by se možná mohl chovat i jinak (rek
neme sméle, nadane a nezávisle). Vubec mi nedošlo, jak se
pri tom biflování jmen ponižuji. "

Kompromisy, národ a církev

Patrne nejvýznamneji posílil hrabeEsterházy svoji vero
hodnost v ocích vei'ejnosti opakovaným prohlášením na
samém pocátku úvah o formách privatizace v Madarsku:
"Na tomto míste jsem pred casem napsal, ie pudu zpet ne
iádám, a za tím si stojím dosud (radéji nebudu lícit, jak
jsem to schytal od svých sourozencu, ie ciním tak lehkomy
slná prohlášení jejich jménem. Jenomže oni nedrží prst na
tepu národa, takie jejich partikulární argumentace je zcela
pochopitelná), ale já lpím na svém podílu blbosti, o který
me ted spolecnost chce pripravit tvrzením, ie za všechno
mužou komunisti" (Z cyklu Hrách na zed 2).

Neméne kriticky se Esterházy - praktikující katolík
- staví k otázkám postavení církve ve spolecnosti: "Prý
místo rudé budeme mít cerveno-bílo-zelenou, místo zeme
Harla Marxe budeme zemí Panenky Marie. Budeme, pokud
to dopustíme, "píše v Inventári. Ve fejetonu Snadné, ne
snadné, ticho, hluk pak formuluje ješte jednoznacneji:

"Ted to všechno povykuje, což sepo tom ohromném, fa
lešném celostátním tichu do znacné míry rozumí samo se
bou. / víra povykuje. Lze v tom spatrovat neco dobrého,
první krucky našeho probouzejícího se sebevedomí. Víra je
však ve své podstate tichá, halasná víra podle me ani neexi
stuje, halasná víra jefalešná. Utlacovaná církev má naše
sympatie, tj. naši sebelásku. Ackoliv uplynulých 30-40 let ne
bylo triurrifem ani pro jedince, ani pro spolecnost, ani pro
cír/,ev. Opravdu jsme udélali jen tolik kompromisu, kolik
bylo nezbytne nutné? Opravdu jsme si dostatecne pomáhali?
Opravdu nám byli naši kneií i velekneií príkladem? A naši
prominentní bratri? °kolika známých osobnostech se na
jednou dozvídáme, že slovo "Buh" znají. I(atolická církev se
ani o píd nepovznesla nad celostátní prumer!"

V jiné souvislosti pak formuluje svuj krestanský ideál
kladne: "Ui dlouho jsem necítil tu radost a tísen z toho, že
být krestanem, katolíkem, muže skutecne pro cloveka neco
znamenat. Moci náhle spatrit urcitou tradici, urcitou po
spolitost, která te nesvazuje, nenutí, ale otevírá takové mož
nosti poznání sveta, cloveka a života, které bychom bez ní
pravdepodobne nenalezli. /(restanství jako záiitek. Je to ne
lehká radost odpovednosti a tísen z toho, jak vzdálen je
c70veksvým možnostem. Existence v lásce - a ve svobode"
(Mezi námi papeženci).

Je zrejmé, že Esterházy nemohl nechat bez komentáre
dva palcivé problémy naší soucasnosti: otázku našeho, to
tiž stredoevropského evropanství a fenomén národního cí
tení, at už v jeho civilizované, radikální nebo extremistic
ké podobe. Byl jedním z mnoha madarských intelektuálu,
kterí již pocátkem devadesátých let nejenže pozvedli hlas
pri prvních projevech xenofobie a rasové nesnášenlivosti,
nýbrž stali se i úcastníky rady protestních projevu a mani
festací v rámci hnutí "Delej neco proti nenávisti".

Casto se ve svých cláncích vrací ke vztahu intelektuála
a moci, a to nejen v relacích spisovatel-politik, prípadne
novinár-politik, ale i v globálnejším evropském záberu,
kde tyto vztahy neznamenají nutne neprátelství jako casto
v našich domácích pomerech, nýbrž "jen" ruzné aspekty
téhož úsilí. Vjedné z mnoha úvah to Esterházy dokládá
"experimentem" s dvema Havly, totiž Havlem spisovate
lem a Havlem králem: "To máme dohromady dva Havly,
coi není na škodu, lepší dva nei žádný. Já však tvrdím, že
darmo by si tihle dva Havlové rozuméli, darmo by choval
jeden druhého v úcte, darmo by chodili na pivo do stejné
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hospudky, darmo by si cítali v myšlenkách toho
druhého a meli podle všeho spolecnou ženskou, má
lo platné, stáli by proti sobe v nesmiritelném proti
kladu. Nemyslím tím, že jeden by byl etický a druhý
nemorální, jeden dobrý a druhý špatný, jeden cistý,
druhý lump, ale lišil by se jejich úhel pohledu. Oba
by byli sluhy, ale první z nich, král, by sloužil své
mu lidu, kdežto druhý, ten za psacím stolem, to ne
ní sluha lidu, ale sluha jazyka, jemu je zavázán ver- _
nosti, k nemu a pouze k nemu má urcité
povinnosti" (Kvetnový deník).

Z tohoto pohledu vychází i jeho výzva noviná
í'U1n: "Vzhledem k tomu, že jsem prekrocil ctyricítku,
klidne si trochu zapoburuji: vyzývám všechny své ko
legy novináre ke vzpoure, vyzývám je, aby nestrpeli
nic, co (pro ne) není prijatelné, a aby každý nespra
vedlivý mocenský zásah okamžite zverejnili ... "
Novinár totiž "je špickový jen tehdy, kdyžje svobodný,
když svobodne mluví - treba páté pres deváté. A co
jestli pri té své svobode mluví hlouposti nebo je ne
presnÝ, tendencní atd.? To ovšem není dobré, to by
mohlo škodit, to je nevyhnutelné riziko svobody. Na druhé
strane však toho, kdo bez ustání chodí kolem horké kaše a je
svobodný jen do té míry, že je hlupák, nepresný a tendencní,
toho dríve nebo pozdeji smete hnev kolegu z branže
nebo/a hnev lidu" (Inventár).

Úkolem intelektuála je dávat pozor

V souvislosti s válkou na Balkáne tento jeho ponekud fri
volní tón zvážní, když z nemohoucnosti Evropy vyvozuje
prísnejší závery: "Nekolik stovek kilometru od mého pokoje
... zurí válka, krev a smrt, a já z toho nevyvozuji žádné zá
very. Nejsem v tom sám, zdá se, že nikdo nedelá nic, ani po
litici, ani intelektuálové, ani Západ, ani Východ .... Evrop
ská inteligence je v rozpacích. Bud pasivne mrucí, nebo
spouští mlýnek osmašedesátnických vzpomínek. Západ je
smešný. Jugoslávci. Já. (Já.)" (Strach, naše dedictví). To již
mluví o "postmoderním barbarství", o Evrope bez ideje,
a speje k horké konkluzi: "Nejsem pesimista, ríká jeden
muj príteL.Bude líp. Jen je treba pockat, až vymreme"
( ezciziteLná Evropa).

Péter Esterházy vždy dokáže odpozorované skutecnosti
domyslet v kontextu svého hodnotového rádu: "Provincia
lismus, to není nevzdelanost (ta mu jen napomáhá), nýbrž
nepozornost. Úkolem intelektuála je dávat na všechno po
zor. I na své duchovní protivníky. Nejen kokrhat každý na
svém smetišti. V okamžiku, kdy si všímáme jen sebe, muže-

me prohrát. A to platí i pro stál. Vidíme-li jen sami sebe, je
s námi konec" (Delám to, co vždycky, koukám kolem sebe).

Cemu vdecí Madarsko za to, že zatím proplouvá tou svo
jí obdobne obtížnou transformací pomerne úspešne? elze
ríci, že by za to mohl ausgerechnet Péter Esterházy. Madar
ská spolecnost však pusobí méne rozpolceným dojmem
než spolecnost ceská, její intelektuální elita je etablovanej
ší a sebevedomejší. Jedním z dukazu - a snad i prícin - je
i Esterházyho esejistika.

Esterházyho ironie je pochopitelne zamerena prede
vším na pomery madarské; autor však zná a nesmírne
obdivuje ceskou kulturu, o cemž najdeme množství du
kazu v celém jeho literárním díle. Jmenujme alespon
nejkhklavejší ukázku jeho cechofilství - román
Hrabalova kniha, který venoval svému oblíbenému mist
rovi, "profesoru obecné ontologické dilemaliky". aopak
ceský ctenár se mohl v ceském pí'ekladu seznámit
s Esterházyho Malou madarskou pornograjtí (Mladá
fronta 1992) i s nekterými fejetony. Jeden z nich - Strasti
Stredoevropana - získal v Brne roku 1991 ocenení
Nejlepší evropský fejeton. Sbírku fejetonu Pétera
Esterházyho má v edicním plánu nakladatelství Hynek
a mela by spatrit svetlo sveta v príštím roce. Z plánova
ného svazku jsou i naše dve krátké ukázky.

EVŽEN GÁL (1957)
lIungarisla, pr'ednáší moderní madarskou literaturu na FF UK.

Evropa
Péter Esterházy
Svého casu - jeSte pred napsáním
Daisy - zavedla moje matka tak
zvané volské penále, což znamena
lo, že když jsme si my, sourozenci,
nadávali do volu, museli jsme za
platiti pokutu. Pozdeji na vojne 
ješte pred ministrem obrany
Lajosem Farem - jsme se tímto zpu
sobem pokoušeli držet na uzde své
klení, ale neujalo se to, protože celá
ta šílenost se dá zrejme vydržet je
nom za nezrízeného sakrování.

A tak z našich snah velice záhy zu
stalo jen to, že jsme radeji hned be
želi ke kase, zaplatíli vzdor hod
nosti vojínu jako dustojníci, a pak
poslali veškeré pozemské i nebeské
mocnosti tam, do tý podelaný, stát
nesocialistický, cernocerný i tak
dalše. J6, to bejvávala heroická do
ba ... Dnes - ješte nevím pred jakou
událostí - bych strašne rád zavedl
neco podobného, nejaké takové
konto Evropa. Jakmile se bude ne
kdo odvolávat na Evropu, naparí
me mu pekne pokutu, a sice podle
pevne urcených tarifu: Evropan,
evropské tradice - to by se ješte da
lo porídit zajorinty, zato evropská

identita už je výrazne devizová po
ložka; pripojit se, približovat se
k Evrope - to jsou pritežující slov
ní spojení, nemluve o výrazu ná
vrat do Evropy. Nemovitost, ci vuz
západní znacky pocítám jako pe
nále v prípade užití vety: cesta do
Evropy vede pres Madarsko.
Konfiskací veškerého majetku bu
dou penalizováni všichni uživatelé
výrazu Evropský dum, stejne jalw -g

ti, podle nichž se demokracii musí- :1l

me teprve ucit. Vzhledem k tomu, <;

že se momentálne kdekdo tvárí ja- ~
Iw štovík, peníze takto získané roz- ~
fojrujem (za bublinky, tanec, saxík, ]
ženský, mužský). et:
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Mad'ari a Rumuni
v Sedmihradsku:
rétorika a realita

George Schopflin

Cást první . Rumuni

Otázka mezietnických vztahu má v rumunském Sedmi
hradsku, tedy na území, které kdysi patrilo k Uherskému
království a po 1. svetové válce pripadlo Rumunsku, jiste
stežejní význam. Složitost celého problému však bývá cas
to zastrena zjednodušující politickou rétorikou. Ve skutec
nosti ani rumunská vetšina, ani madarská menšina nejsou
homogenní a tento faktor ovlivnuje postoje, chování a po
litické preference obyvatel.

Sedmihradsko má pres sedm milionu obyvatel, z nichž
bezmála dva miliony tvorí Madai'i. Ale zbývajících zhruba
pet milionu Rumunu je nutno rozlišit na dve odlišné spo
lecenské skupiny - na starousedlíky, kterí žili v tomto re
gionu odnepameti, a na nove príchozí, kterí se sem od še
desátých let stehovali z jiných cástí Rumunska.

V zásade se dá ríci, že tradicní rumunské obyvatelstvo
našlo zpusob, jak se vyrovnat s mnohonárodnostním cha
rakterem oblasti. To neznamená, že by bylo promadarsky
naladeno ani že by melo pro madarskou menšinu nejaké
zvláštní pochopení, ale je v zásade pripraveno smíi'it se
s tím, že madarská prítomnost nijak nenarušuje jejich
predstavu o tom, co je "prirozené a normální". Predstavují
v regionu zároven absolutní i relativní vetšinu. Žije tu
ovšem také malá menšina tradícních Rumunu, kterí si za
chovávají osti'e protimadarské smýšlení.

Vetšina se však naucila žít v multikulturním a víceja
zycném prostredí Sedmihradska, i když treba nemluví
madarsky. Pro jejich elitu není neobvyklé posílat deti do
škol vyucujících nemecky, které mají dobrou úroveD
a nabízejí prístup k jinému jazyku. Presto tato sedmihrad
ská rumunská elita nikdy nemela vetší vliv v Bukurešti,
její politické schopnosti, jako je práve zkušenost s multi
etnicitou, nebyly využity. Bránily v tom predevším kultur
ní rozdíly mezi Rumuny ze Sedmihradska a ze zbývají
cích cástí zeme, tedy z nekdejšího Rumunského
království - z Regatu. Obe skupiny se považují za Rumu
ny, ale své identite rozumejí rozdílne. Sedmihradští Ru
muni se ovšem nikdy nestanou spojenci rumunských
Madaru v takových otázkách, jako jsou návrhy madarské
autonomie, s nimiž Madari cas od casu pricházejí.
Rumuni se obávají, že by autonomie vedla k odtržení.

Pro zhruba milion pristehovalcu, které do Sedmihradska
privedla prudká industrializace let sedmdesátých a osmde
sátých svou nabídkou pracovních míst a bydlení, jsou
Madari skoro nevysvetlitelný a cizorodý prvek. Ze sociolo
gického pohledu zjištujeme, že pristehovalci pocházejí
predevším z chudého venkovského prostredí a na své ces
te za prací museli prekrocit nekolik kulturních a sociál
ních hranic - z vesnice do mesta, ze zemedelství do pru
myslu, z Regatu do Sedmihradska. Mnohé z nich zcela
šokovalo zjištení, že cást populace Sedmihradska nejen
netvorí Rumuni, ale že tito lidé navíc hovorí cizím a nesro
zumitelným jazykem a že mnoho vecí delají odlišne. To
ješte zesílilo jejich pocit odcizení, který zažívají všichni
pristehovalci, a dodalo mu protimadarský osten.
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Protimadarská rétorika Ceau~escova období tak u nich
mela znacný ohlas.

Tito nekdejší pristehovalci dnes s sebou musí vlácet jed
no bremeno navíc. Jejich materiální existence
v Sedmihradsku plne závisela na centru, nebot neefektivní
sedmihradský prumysl udržovaly pri živote jen vysoké do
tace z Bukurešti. Pristehovalci byli v tomto smyslu neinte
grovaným prvkem, dostatecne pocetným na to, aby mohli
udržovat vlastní tradice, hodnoty a cíle. Kvuli temto odliš
nostem je tradicní spolecenství sedmihradských Rumunu
nedokázalo integrovat. Pád starého režímu v roce 1989 tak
pro pristehovalce znamenal bezmála katastrofu. Jejich
hlavní zastánce - komunistický stát - zmizel a s ním vy
schly i vládní dotace. Tito lidé postrádají schopnosti k to
mu, aby se prosadili v tržním prostredí. Predevším pak po
strádají vazby na venkov, nebot jejich domovské vesnice
se nacházejí ve vzdáleném Regatu. Tím pádem nemají
možnost zvýšit si své príjmy zemedelskou cinností a získat
prístup k duležitým potravinám. Vrácení pudy soukromým
zemedelcum jim tedy prineslo jen pramálo výhod.

Jejich situace je nevýhodná i z dalšího duvodu. Etnictí
Madari si našli zpusoby, jak se prosadít v rámci šedé eko
nomiky v Madarsku, a jsou schopni vzhledem k mnohem
vyšším madarským pi'íjmum vydelat si za ctyri mesíce na
stavbe tolik forintu, kolik jím postací po zbytek roku
v Rumunsku na více než slušný život. Tuto možnost ovšem
Rumuni vetšinou nemají, a už vubec ne Rumuni z Regatu,
kterým je myšlenka na práci v Madarsku zcela cizí.

Po roce 1989 se vetší cást elity "královských" Rumunu,
složená predevším z manažeru a úredníkú, budto vrátila
zpet do Regatu, nebo využila svých schopností a zkušenos
tí a prosadila se v tržní ekonomice. Vývoj zanechal vetšinu
regatské populace napospas mobilizacní nacionalistické
politice a antireformní linii, kterou zastával bývalý rumun
ský prezident lliescu. Ten byl sice loni poražen, ale nyní
jsou toti lidé vystaveni mnohem agresivnejšímu naciona
lismu, který prosazuje Strana národní jednoty Corneliu
Vadíma Tudora. Naproti tomu Velkorumunská strana
Gheorghe Funara získává podporu spíše mezi protimadar
skou cástí puvodního obyvatelstva. Zbývající velká vetšina
rumunské populace hlasovala pro demokratickou koalici,
která je nyní u moci.

Cást druhá - Mad'ari

Stejne jako Rumuni jsou i sedmihradští Madai'i rozdeleni
na skupiny s odlišnými postoji i sociálním složením.
Zhruba receno, spadají do trí kategorií: prevážne madar
ské oblasti obývají Sékelové (kolem 700 tisíc), dále lidé ze
smíšených oblastí stredního Sedmihradska, pro než je
kontakt s Rumuny každodenní zkušeností (okolo pul mili
onu), a Madari z pohranicních oblastí prímo sousedících
s Madarskem (také zhruba pul milionu). Tyto socíologické
rozdíly se nepromítají do politické roviny. Madarské oby
vatelstvo volí jednoznacne madarskou politickou stranu 
Demokratickou unii Madaru v Rumunsku (UDMR).

Madari v Rumunsku ovšem nemusejí být príznive nala
deni vuci Madarsku. Rumunští Madari mají Madarsko "za
zemi, kde sýr je umele obohacován vitamínem C", což
vlastne znamená, že považují svou madarskou identitu za
mnohem autentictejší než madarskou identitu v Madarsku
samotném. Takový postoj má ovšem velmi podstatné poli
tické dusledky. Díky nemu sedmihradští Madari neposky
tují prakticky žádnou podporu návrhum na pripojení
k Madarsku. Když prijedou s"edmihradští Madari do
Madarska, cítí se tam jako cizinci.

Dlouholeté soužití s Rumuny a s rumunským státem 
i když casto nebylo prátelské - zásadním zpusobem pre-
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tvorilo identitu sedmihradských Madaru. Mezera mezi ni
mi a Madarskem se stále zvetšuje, zatímco integrace do ru
munské spolecnosti úspešne pokracuje. Postoje vuci
Madarsku navíc komplikuje nekonzistentní rétorika nacio
nalistu v Madarsku, kterí casto prohlašují své sedmihrad
ské krajany za nejautentictejší Madary vubec, ale když tito
jejich bratri vznesou nejaké požadavky vuci madarskému
státu, narazí na zed nepochopení a diskriminace.

Vztah sedmihradských Madaru k Rumunum se velmi
podobá tomu, jak je samy vidí tradicní rumunské obyva
telstvo. Madari uznávají majoritu, naucili se s ní žít, ale
nechovají k ní žádné vrelé pocity. Vnitrní clenení madar
ské menšiny v Rumunsku hraje pri utvárení jejích postoju
k rumunské vetšine a k rumunskému státu urcitou roli.

V kraji Sékelu se madarské elite více méne podarilo ob
novit postavení, kterého ji prechodne zbavila Ceau(lesco
va industrializace. Rumunská nejvyšší elita z vetší cásti
odešla, zustali pouze strední a nižší úredníci. Tyto oblasti
jsou plne dvojjazycné, pouze instituce rumunského státu
(policie, armáda, státní dráhy) jsou jednojazycné. U Sékelu
je bežná slabá úroven znalosti rumunštiny, nebot lidé
z nižších vrstev ji skutecne nepotrebují. V tomto regionu je
rumunské obyvatelstvo v menšine.

Ve stredním a západnim Sedmihradsku je sítuace znac
ne odlišná. Obyvatelstvo je zde smíšené a mezi obema ko
munitami probíhá ostrá soutež o materiální i nemateriální
zdroje. Sedmihradsko se velmi rychle mení. Lze bez pre
hánení ríci, že zažívá druhou modernizaci poté, co ne
uspela modernizace komunistická. Tento proces probíhá
nerovnomerne a nekontrolovane a projevuje se nejruznej
ším zpusobem. Vliv rumunského státu je relativne malý,
protože jeho financní, administrativní, donucovací kapaci
ta je nízká. Presto základní rámec života spolecnosti upra
vují rumunské zákony a pravidla.

Jedním z paradoxu dnešní situace je prítomnost UDMR
ve vláde. Bez jejích poslancu by nynejší vládní koalice
padla. Madari se tak poprvé v historii úcastní demokratic
ky zvolené rumunské vlády. Prijmout tuto zmenu není pro
mnohé Madary jednoduché, vždyt dlouhou dobu považo
vali rumunský stát za protimadarský (dedictví
Ceau(lescova a Iliescova období).

Jejich strana pro ne predstavuje hlavní ochránkyni, pri
jmout rumunský stát za svuj jim prirozene delá potíže. Je
v nich hluboce zakorenena neduvera k temto zmenám, na
druhou stranu s madarskou úcastí ve vláde spojují casto
nerealistická ocekávání. Zatímco v kraji Sékelu není tento
problém tak naléhavý, v jiných cástech Sedmihradska by
mohl vést k neshodám. Zejména pokud tato ocekávání 
že bude zajištena plnohodnotná existence Madaru
v Rumunsku - nebudou naplnena. Vzhledem k jejich ne
urcitosti je pravdepodobné, že naplnena nebudou. Pro ru
munský stát je však duležité, že ho madarská menšina pl
ne respektuje a svuj politický život spojuje s loajalitou
k Rumunsku, nikoli k Madarsku.

GEORGE SCHUPFLJN (1939)
Britský politolog, ptisobí v Centru studii nacionalismu v rámci

Školy slovanských a východoevropských studií na
London School ofEconomics.

Clánek byl prevzat z internetového zpravodajství
Rádia Svobodná Evropa RFE/RL Newsline.
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Mad'arská
záhada
Kolega Maciej Szymanowski, specia
lista na nejbližší zahranicí, mi
onehdy vyprável zajímavou vec.
V Madarsku o sobe prohlašuje 18 %

obcanu, že byli cleny komunistické
strany, nad címž sociologové kroutí
hlavou, nebot podle dostupných
údaju tam nemohlo být víc než de
vet deset procent lidí zvláštního ra
žení. Jsou tyto údaje zkreslené? Proc
by však komunisté zatajovali polo
vinu své clenské základny? Spíš se
zdá, že teprve nyní mají nékterí
Madari nutkání hlásit se k nékdejší
mu panstvu, ackoli k nemu nepatfi
li. Po porade jsem opustil redakci
Respektu a v jarním odpoledni pre
šel Václavák. Myslel jsem na Ma
dary. Proboha, proc tak blbnou?

Haškuv sapér Vodicka by mi
oprávnene mohl vytknout, že
Madary neznám. Co o nich vlastne
vím? Napríklad to, že do Evropy
násilne vtrhli z jihoruských stepí.
Že by k sovetskému modelu inklino
vali z prastaré regionální nostalgie?
Jejich moderní dejiny takové vysvet
lení jasne popírají. Anebo jinak:
vstup do komunistické strany se
v dobách její vlády jevil slušným li
dem jako mravní harakiri
a Madarsko patrí k zemím s nejvet
ší sebevražedností v Evrope. Jenže
proc se nyní k clenství hlásí lidé,
kterí toto harakiri nikdy nespácha
li? A navíc clenství ve strane prece
biologický život znatelne ulehcova
lo. A co grófské tradice? Neurazí ne
kdejSí madarské nestraníky, že
v dobách prísné hierarchie patrili
k nižší, bezvýznamné kaste? Nehlásí
se nyní k bolševické aristokracii jen
ze spolecenského snobismu? Možná

si dnešní neúspešní lécí mindrák
tím, že se hlásí k poražené elite bý
valého režimu.

Pak mne ovšem napadla realis
tictejší hypotéza. Ekonomickou
moc v Madarsku mají snad v ješte
vetší míre než u nás bývalé komu
nistické managementy. O ideologii
jim nyní pochopitelne už nejde, ale
rády cichají pach, jimž samy smr
dí. Nemecký hospodárský zázrak
také uskutecnili bývalí náckové,
spríznení pocitem viny a ohrožení,
bratrstvo, jež si vzájemne duvero
valo a šlo si na ruku. Nerozpoznali
chytrí Madari, že v postkomunis
tickém svete je komunistická minu
lost zednárským znamením, jež
otevírá dvere k úspechu?

VIKTOR ŠLAJCHRT

Redaktor týdeníku Respekt.
Text byl puvodne zverejnen

v internetovém zpravodaji Neviditelný pes ..
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Jazyk Visegrádu
Árpád Tózsér

Když dneska nekdo jede vlakemz Bratislavy nebo z Prahy do
Budapešti a u agymarose vykoukne
z okénka, jestlipak pi'itom taky po
myslí na pochmurný Visegrád tam na
protejším bi'ehu Dunaje?

Já vetšinou u agymarose na
Visegrád myslím. Sním si o tom, jak tr
vanlivé je jméno tohoto, jak lze pi'ed
pokládat, ješte z dob Velkomoravské
ríše pocházejícího, madarskými Árpá
dovci pi'estaveného, "modernizované
ho" hradu. Jsem rád, že Madarum ne
vadí to témer provokativní, slovansky
znející pojmenování "Visegrád", že
z toho neudelali rekneme u'eba "Árpá
duv hrad".

A predstavuji si i "spolecenský ži
vot" na hrade. Vždyt ani Matyáš 1<.01'

vín nejezdil na Visegrád jen odpocívat
a za zábavou, hrad i zámek bývaly
casto dejištem událostí dotýkajících se
celé ríše, Predstavuji si, jak v té rene
sancní dobe, kdy se hovoNJo latinsky,
šel život na dvore uherského krále, na
tom hrade, nesoucím slovanské jmé
no. Predstavuji si mírumilovnou ko
existenci a zábavnou kavalkádu jazy
ku. Ucení humanisté disputují
latinsky, trubadúri, bardové a rapsódi
madarštinou a slovanskými jazyky
opevují Matyáše a hrdiny ruzných bi
teva mladi pánové se jazyky smíšený
mi dvoH mladým dámám. Jeden teh
dejší ucenec, Marzio Galeotto, k tomu
ríká: "A pravda, jsou tam též hudební
ci a trubadúri, kterí domácím jazykem
za doprovoduloutny opevují ciny bo
hatýru." Pi'edstavuji si tu renesancní
stredoevropskou idylu a pi'edstavuji si,
že kdyby naši dnešní politikové meli
víc fantazie, mohl by hrad, obnovený
do své puvodní formy, být bájecným
místem pro setkání politikú, intelektll
álú a umelcu strední Evropy,

Pro ilustraci, jak se uskutecnuje
dnešní národní a politická aktualizace
nekdejšího "Visegrádu", bych rád uve
dl jeden pHbeh:

Zhruba polovina 16. století, Matyáš
Korvín pNjal v poradní síni visegrád
ského sídla polské vyslance. Tuto pa
mátnou událost proslavil pro genera
ce budoucí rovnež Mistr Marzio

Galeotto, který o setkání zaznamenal,
že vyslanci polského krále drželi i'ec
v jazyce polském, protože nechteli,
aby každý rozumel tomu, co jejich
král vzkazuje, a král Matyáš "byl mezi
tou spoustou jediný, kdo rozumel ja
zyku slavonskému" (Galeotto Marzio:
De egregie ..., 1723). Toto nesmírne
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cenné kulturne-historické sdelení ital

ského humanisty vyložili v rovine
prekladu již mnozí, ale nevím o tom,
že by si nekdo položil otázku: jakým
to vlastne jazykem Matyáš hovoril
s polskými vyslanci?

Latínské "Sclavonica" ("slavonský
jazyk") mužeme podle dnešního jazy
kového úzu pi'ekládat jako "slovanský
jazyk", ale slovanský jazyk jako tako
vý neexistuje, jsou jen slovanské jazy
ky. A který tedy potom ze slovanských
jazyku znal a ovládal Matyáš?

Všeobecne se o nem ví, že v letech
1457-58 žil približne rok v Praze, na
dvore JiHka z Podebrad, a tam se na
ucil dobi'e cesky. Dá se predpokládat,
že tento historický fakt pomýliJ ma
darského prekladatele Galeottových
latinských textu Tibora Kardose, podle
nehož rozumel král Matyáš i'eci pol
ských pánu vzhledem ke své znalosti
ceštiny, protože jak se praví: "Král
Matyáš mezi tou spoustou lidí jediný
rozumel cesky." Jenomže Galeot-to
v témže díle popisuje, jak Matyáš
oním dotycným "slavonským" jazy
kem dokázal hovoi'it s lidem jiných
slovanských národú, a mezi vyjmeno
vanými devíti slovanskými národy fi
gurují i Ceši. Autor tedy s urcitostí ciní
rozdíl mezi jazykem "slavonským"
a jinými jazyky slovanskými (mezi ni
mi i ceským), procež se jako mylný je
ví Kardosuv pi'edpoklad, podle nehož
mohl Galeotto výraz "slavonský" chá
pat jako "ceský jazyk".

Podobne jako Kardos se k mylnému
úsudku nechal strhnout i Galeottuv

slovenský pi'ekladatel Daniel Škovie
ra, který latinské "ScJavonica" pi'eložil
jako "slovenský": "V tomto shromáž
dení totiž jediný král Matyáš vládl slo
venským jazykem!" (Literárny týž
denník, 18. kvetna 1990). Škovieruv
pi'edpoklad neobstojí z následujících
dúvodu:

V 18. a 19. století znamená v latin

ském jazyce užívaném v Madarsku
výraz "ScJavus" opravdu spíš tolik ja
ko "slovenský", ale ve sti'edoveku
a v dobe krále Matyáše latinské "scla
von" podle souhlasného mínení ma
darských a slovenských historiku (na
pi'íklad Petera Ratkoše) oznacuje
Celou pospolitost uherských
Chorvatu-Slavoncú, Slovincu
a Slováku. A na tomto faktu nic neme

ní ani to, že tehdejší autoi'i slovenské
ho púvodu, píšící ale latinsky, sami
sebe oznacují také za "Slavonce".
Dnešní Galeottuv pi'ekladatel musí

pi'irozene vzít za základ univerzitní
úzus latinského jazyka užívaného
v Madarsku v dobe Matyášove, a ne
jen nekterou složku jazyka (prípadne
úzus mnohem pozdejší). Prekládá-li
tedy pi'esto Daniel Škoviera ono latin
ské "sclavon" jako "slovenský", je to
dílem anachronismus, dílem spadá
tento preklad do oblasti mylných do
hadu.

Ale jak by tedy mohl dnešní literár
ní prekladatel správne pi'eložit Gale
ottuv výraz "Sclavonica"?

Je nepochybné, že jelikož dnešní
slovenský a madarský ekvivalent Ja
tinského výrazu "ScJavonica" (slovan
ský jazyk, szláv nyelv) znamená mno
žinu slovanských jazyku (tedy nikoli
slovanské jazyky tehdejších Uher),
bylo by pri vysvetlování výrazu nebo
pri jeho pi'ekladu do slovenštiny nej
správnejším postupem prevzetí ne
zmenené podoby "sclavon" nebo jeho
opis. Jenom tak by bylo možné vylou
cit z prekladu onen historicky nepod
ložený dohad, za jaký múžeme pro
chybný preklad odsuzovat Tibora
Kardose, a onu dnešní národní a poli
tickou aktualizaci, která je charakteri
zována prekladem Daniela Škoviery.

Takže tedy, jakým to vlastne slo
vanským jazykem hovoril na tehdej
ším Visegrádu Matyáš Korvín s pol
skými vyslanci? Kdopak to vi!
Dúležité je jen to, že hovoril mnoha
jazyky. Opet jen od Marzia Galeotta,
ocitého svedka, který to slyšel na
vlastní uši, víme, že krome materské
ho jazyka mluvil výborne latinsky,
nemecky ("To se naucil ješte jako dí
te, ve vezení," poznamenal k tomu
Galeotto) a slovanskými jazyky.
Vezmeme-Ii konecne v úvahu, že
Matyáš díky Szilágyium, pocházejícím
z dnešních jihosJovanských jazyko
vých území (jeho matka, jak je obec
ne známo, se jmenovala Alžbeta
Szilágyiová), už v detství hovoril jiho
slovanskými jazyky, nejpravdepodob
nejší se bude zdát, že s Poláky hovoi'i1
smesicí jazykú ceského, slovinského,
chorvatského a bulharského.

Tudíž jazykem pro koexistenci
a multikulturalitu tak pi'irozeným, ja
ký si i my pro vysnené visegrádské
"Sti'edoevropanské fórum" snadno do
kážeme predstavit.

Z madarštiny preložila
Anna Okrouhlá.

ÁRPÁD TÓZSÉR (1935)
Básník a esejista madarské národnosti.

Žije na Slovensku, pr'ednáší dejiny
madarské literatury na rr UK v Bratislave.
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Zivot pO živote
Libuše Koubská
Poznámky z "visegrádského"
vecera

Madarské kulturní stredisko v Praze, Polský instituta Stredoevropské noviny usporádaly v kvetnu spo
lecne diskusní vecer s pritažlivým názvem "Visegrád po
Madridu". Moderátor diskuse, bývalý ceskoslovenský vel
vyslanec v Madarsku Rudolf Chmel, v úvodu vyjádNI po
div nad tím, že tolik lidí v Praze zajímá, co bude se stredo
evropskou spoluprací poté, co lonský madridský summit
definitivne odstartoval dlouhý beh visegrádské trojky do
euroatlantických struktur. Jiste, vždyt v ATO a Evropské
unii by si už meli být všichni rovni, jaképak tedy resenti
menty spolecné postkomunistické, komunistické a ra
kousko-uherské minulosti. Pí'esto byl v horkém nedelním
veceru sál Madarského kulturního strediska v Rytírské
ulici nabit k prasknutí, takže se hlavní aktéri debaty Adam
Michnik, Gyorgy Konrád, Gyorgy Varga, Jirí Gruša,
Bohumil Doležal, András Pályi a Eduard Kukan sotva ve
šli na pódium.

Benelux cili nádraží

Visegrád - puvodne i'ecený Vé trojka, po rozpadu Cesko
slovenska Vé ctyrka. Po vystNzlivení Ceské republiky
z opojení vlastními údajnými výsadami a privilegovaným
postavením, jak je rád zduraznoval zejména Václav Klaus,
se i nekteÍ'Í Ceši vracejí k myšlence Visegrádu. Madari
a Poláci zretelne uvažují o reinkarnaci Vé ctyr'ky, nebot ta
je momentálne po smrti ("snad ani Slovensko není ješte
úplne ztracené," podotkl Rudolf Chmel). Jak však vypadá
nebožtík, jehož zmrtvýchvstání je žádoucí? Lakonicky re
ceno jde o tri malé zeme plus jednu strední velmoc.

Šéfredaktor polského listu Gazeta Wyborcza Adam
Michnik vzpomínal na pocátky, na to, když ješte zesnulý
byl novorozencem. Za první reálný krok do Visegrádu
oznacil setkání polských a ceských disidentu v Krkono
Ších. Druhý pak predstavovala pro Adama Michnika ná
všteva na Hrádecku u Václava Havla, tretí v Bratislave
u Alexandra Dubceka. A konecne ctvrtý byl ucinen ve
Vratislavi na podzim roku 1989 na festivalu nezávislé ces
ké kultury. Ovšem Václav Klaus Visegrád uprímne ne
chtel, tento pojem se pak postupne stal tak podezrelým,
že ani samotné slovo vyjadi'ující metaforu pro stredoev-
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ropskou spolupráci se nemohlo používat. Pritom idea
Visegrádu je odsouzena k úspechu, volal naléhave
Michnik. Vždyt - tukáme-li na evropské dvere každý
zvlášt, mnoho se zevnitr neozve, zaklepeme-li ale spolec
ne, jako stredoevropská mocnost, otevrou nám. "Takovou
pHležitost, jakou ted máme, jsme my, Poláci, nemeli tri sta
let. Mužeme ji ovšem taky promarnit, pokud podlehneme
pokušení vlastních partikularismu," zduraznil Adam
Michnik. Visegrád si lze podle jeho mínení predstavit i ja
ko Benelux - politicky, hospodái'sky, intelektuálne.

Madarský spisovatel a esejista Gyorgy Konrád poukázal
na podobnosti stredoevropské, na naše spolecné ctnosti
i nectnosti, jež vyjmenoval s šarmem literáta: patetismus,
šibenicní humor, divadelní budovy a jejich repertoár,
nádraží, záchodky, to, že každá generace se musí stydet za
predcházející. Strední Evropa je kulturní metafora, fakt,
danost, nikoliv politické rozhodnutí. A co mohou takhle
spríznení kandidáti ostatním evropským zemím sjednocu
jící se Evropy nabídnout? Podle Gyorgy Konráda je nejen
nutno, aby se pretavili v soucást západoevropského
a transatlantického spolecenství a chovali se tam discipli
novane, ale aby se pokusili i uvnitr vytvor'it nejaký speci
fický druh sti'edoevropské spolupráce, kruh porozumení.
Definovat a pestovat si urcitou svoji puvodnost uprostred
velkého evropského svazku. "Naším údelem je spojenec
tví, a to jak se všemi cleny Aliance, tak mezi sebou navzá
jem," rekl Gyorgy Konrád.

Ackoliv umrel, nikdo ho nepochoval

Moderátor Chmel, než dal slovo dalšímu, pi'ipomnel:
"Ackoliv Visegrád umrel, nikdo ho nepochoval. Víme, že
se narodil pred více než sedmi lety, v únoru 1991. Poslední
summit pak se konal v kvetnu 1992 na Pražském hrade
a od té doby si na nej nikdo reálne nevzpomnel." Pi'edseda
opozicní Demokratické unie Slovenska Eduard Kukan
konstatoval: "S vládou, kterou ted na Slovensku máme, je
cesta do NATO zarubaná. Kdyby byla situace normální, te
dy vláda, jež sestoupila do dmhéligy, se bude snažit vrátit
zpet do ligy první a v zájmu toho spolupracovat se souse
dy. Vy nám chcete pomoci, ale my vám to neumožnujeme,
to si však musíme vyrešit na Slovensku sami."

Bývalý madarský velvyslanec v Praze Gyorgy Varga vy
stupoval zcela realisticky: "Dnes nevíme, co si s pojmem
Visegrád pocít. Snad je to strední Evropa, teritorium, které
zachycuje urcitou cást bývalé monarchie, její spolecnou
historii, zvyky, zkušenosti. Mužeme sice mluvit o žádouCÍ
spolupráci, ale predevším musíme stanovit, co máme spo
lecného krome toho, že chceme do imaginární Evropy,
zda máme nejaké obdobné zájmy." Rozpad Ceskosloven
ska nepovažuje Gyorgy Varga za nic dobrého, ani pro oba
zúcastnené státy, ani pro jejich sousedy. A Visegrád,
Visegrád bez Slovenska nemuže existovat... Také politolog
Bohumil Doležal zodpovídal otázku, jak Visegrád vymezit.
Zemepisne, podle historických tradic, cílu, spolecných zá
jmu. Podotkl, že duo Klaus - Zieleniec projevilo v tomto
smyslu obrovskou indolenci. Do budoucna je treba mluvit
o našich hríších vuci sobe navzájem. Zabránit tomu, aby
nás, zeme Visegrádu, umele rozdelili. elze dopustit že
leznou oponu mezi Ceskou a Slovenskou republikou.

Z publika se ozval dotaz, co se stane s visegrádskou
spoluprací, až se skutecne ocitneme v euroatlantických
strukturách? Adam \1ichnik poznamenal, že v Polsku exi
stují síly, které ignorují malé stredoevropské zemicky.
Prohlašují: my se chceme bavit jen s Bonnem, Paríží, New
Yorkem, s nikým méne významným. Jiné síly naopak dá
vají prednost slovanské vzájemnosti, manifestum psaným
cyrilicí. "Ale já myslím," rekl Adam Michnik, "že duležité
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jsou regiony, cím silnejší bude region stredoevropský, tím
silnejším se stane Polsko," Urcitý problém podle jeho ná
zoru predstavuje xenofobie, byt se nedomnívá, že by ne
kdo na zpusob Le Pen a mohl v Polsku vyhrát Zároven od
haduje, že bude prohrávat i orientace pro ruská,

Alexander Stich z Filosofické fakulty UK pak z pléna po
ukázal na to, že myšlenku stredoevropskou ci visegrád-
skou je treba podporovat predevším u mladé generace, Ale
jak je to vlastne s polonistikou nebo hungaristikou v sou
casné dobe u nás? Potrebujeme se mnohem více znát

A Adam Michnik ješte úplne na záver vyhlásil: bud nová
architektura poválecné Evropy, nebo nové spuštení želez
né opony,

Kde zustala Kakánie?

Nekteré otázky však kupodivu nezaznely vubec, Debata
zcela pominula fenomén Kakánie, jak "k. und k." monar
chii nazval Robert Musil, když v Muži bez vlastností popi
soval se zasvecenou ironií ten zaniklý, nepochopený stát,

jenž byl v tak mnohém príkladný a nedostalo se mu za to
uznání. Stát, v nemž existovalo také tempo, ale nikoli príliš
velké tempo, Stát sedící zde uprostred Evropy, kde se pro
tínají svetové osy a kde se slovum kolonie a zámorí na
slouchalo jako necemu dosud nevyzkoušenému a vzdále
nému, V této zemi se jednalo vždycky jinak, než se
smýšlelo, nebo se smýšlelo jinak, než se jednalo,
Nezasvecení pozorovatelé to pokládali za roztomilost nebo
dokonce za slabost ryze rakouského charakteru, Na
Rakousko se v debate o stredoevropském regionu nejak
pozapomnelo, Jiste, do oné spolecné Akropole postkomu
nistických zemí alias Visegrádu nepatrí. Avšak pokud hle
dáme, co nás v tomto regionu spojuje, tak urcite prinej
menším ona kakánská, byt mocensky vynucená
sounáležitost našich predku, Byla praktická? ebo naopak
vedla až k dnešku, kdy nejsme schopni vzkrísit Visegrád,
a to práve proto, že si tak dobre navzájem vidíme až na
dno duše?

LIBUŠE KOUBSKÁ

Parížský Kveten 1968 a vrstvy vedomí

Petr Fleischmann
Pod dlažbou pláž

Raymond Aron, do jehož intelektuální náruce me Kveten 1968 vrhl,
s oblibou ríkával, že lidé delají dejiny,
aniž by vedeli, jaké dejiny delají.
Vyštípán z univerzity pro svou údaj
nou podporu buržoazních porádku, fi
losof a mimo jiné autor "Imaginár
ních marxismu", presunul své
pusobište do ústraní École pratique
des Hautes Etudes v rue Tournon,
kde, obklopen ne-Ii nutne tzv. kontra
revolucionári, tak prinejmenším kri
tickými skeptiky stejného ražení jako
on sám, venoval své úvahy "Rozumu
a Nerozumu v dejinách". Pro historiky
jako Paul Veyne to byla nevídaná prí
ležitost, aby si položili veleduležitou
otázku, zda "Starí Rekové opravdu ve
rili svým mýtum," a Alain Besancon
zde, v rámci Aronem vedeného semi
náre, plne rozvinul svou metodu, spo
cívající ve využití psychoanalytic
kých teorií ke studiu dejinných
souvislostí.

Doba po Kvetnu, jakoby vymknutá
z kloubu, si podobné úvahy vyžadova
la. Kvetnové hnutí bylo po vzoru
všech revolucních vzedmutí moderní
éry, která ho inspirovala, presvedce
no o své nevyhnutelnosti vynucené
neúprosnou racionalitou spolecen
ských a hospodárských procesu.
Podobná vize nicméne ponechávala
chladnými aronovsky ladené jedince,
kterí díky trpkým zkušenostem dvacá
tého století tušili, že racionalita je

pouze vynorená cást ledovce vícemé
ne ponurých pudu a vášní, a prípadne
i mladé Cechy - jako mne -, kterí už
bohužel vedeli, že "popelnice dejin"
s ochotou prijímají i ty zdánlive nej
štedrejší ideály.

Onoho 3. kvetna 1968, v den, kdy
jsem byl vtažen do víru dení, jsem ne
melo historické nutnosti cehokoli ani
potuchu. Bylo krásne, vše pucelo
a kvetlo, jak tomu v tuto rocní dobu
ba i v Paríži bývá, a i tento faktor mel
bezpochyby svuj význam v genezi
událostí, jichž mela být Latinská ctvrt
svedkem ješte pred sklonkem dne.

eco jsem vedelo nepokojích, jejichž
dejištem byla již od brezna univerzita
na parížském predmestí Nanterre,
o protestech proti represivnímu cha
rakteru buržoazního státu formulova
ných krajní, trockistickou a maoistic
kou levicí (mimo jiné proti zákazu
vzájemných návštev na chlapeckých
a dívcích kolejích). Proto jsem se zá
jmem nastavil mladistvé ucho, když
tyto protesty zaznely poprvé ve dvore
Sorbonny, kde jsem se shodou okol
ností nacházel. Historici vedí, že de
tail, forma Kleopatrina nosu, jedno
lidské selhání jsou pro dejiny nekdy
podstatnejší než zdánlive duležité du
vody. Muž, jehož role je v této souvis
losti diskutována a o jehož skálopev
nosti mnozí dodnes pochybují, se
jmenoval Roche, rektor parížské uni
verzity. On to byl, kdo po konzultaci

s ministrem školství Peyrefittem ne
chal policií obsadit Sorbonnu, címž
nejen porušil nedotknutelnost akade
mické pudy, ale zároven pomohl vy
provokovat události, jež mely pozna
menat tvár moderní Francie.

A já - jak nejaký stendhalovský
Fabrice del Dongo nezúcastnene asis
tující bitve u Waterloo - jsem se stal
jedním z onech pár desítek "zurivcu",
jejichž zatcením se melo, podle vlád
ního sociologa Bourricaulta, zabránit
šírení revolucní nákazy do mesta nad
Seinou. Výsledkem expertního roz
hodnutí byl - jak už tomu bývá - pra
vý opak: Narvané antony, z nichž se
linula "Internacionála", si jen tak tak
prodíraly cestu první velkou demon
strací, jež spontánne vznikla na bul
váru Saint Michel a jejímž heslem
bylo "Osvobodte naše soudruhy!".
Revoluce ješte ani nevypukla a už
mela své obeti. Mezitím už tu a tam
rostly první barikády a tak tomu bylo
posléze po dobrou desítku nocí, za
nichž se Latinská ctvrt promenovala
v bojište, kde "hrdinné" kaskády bari
kád neochvejne celily útokum clenu
speciálne nasazené a z dob nedávné
alžírské války zdedené Republikánské
bezpecnostní jednotky CRS. Roman
tismus, zejména kvetnový, který se
zde, na rozdíl od jiných koncin, nezto
tožnuje s pricucháváním k uvadlému
kvetu, nýbrž s revolucní teorií spole
censké transformace, znal dobre své
klasiky a snažil se je citovat Lec no
vodobý Gavroche, což je dalším dule
žitým momentem tohoto príbehu, by
jen steží sbíral neexistující patrony.

V techto podivných potyckách se to-'
tiž nestrílelo. Snad proto, že žádná
spolecnost asi seriózne nevyhlašuje
válku svým vlastním potomkum,
a prítelkyne mé matky s pýchou kon-
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Novinár, publicista, tajemník zahranicního

výboru Senátu CR. Více než ctvrt století žil ve
Francii, kde též vyucoval filosofii.

kvetnové dny roku 1968 prinejmen
ším provizorne ucinil.

icméne, kdyby nebylo Kvetna 68,
tak bych asi dnes natolik intenzivne
nepocitoval, nakolik by bylo težké vy
žadovat od mládeže svobodné zeme,
aby vykrocila pod prapory s vyšitým
hamburgerem ci aby nahradila mi
lostné dopisy úcty za plyn a elektrinu.
Zdrojem "kontestace" není pouze 
jak tvrdívali klasici - nedostatek, ale
kupodívu i nadbytek, a ukázal-li neco
Pai'ížský Kveten pred 30 lety, tak je to
práve toto. Druhým poznáním je, že

erozum - ci odpor k prílišné racio
nalite - motivuje lidi stejnou merou,
jako touha po rozumnejším usporádá
ní spolecnosti. Nebohá revoluce
Listopadu 89, která bude ješte nucena
nechat projít kritikou nekteré ze
svých predstav, aby mohla konecne
zvítezit.

CSSD

1. • Obnovená strana, která se snaží dobrat své identity pre
devším pohledem zpet. • Nemá "linii". Udržuje se, s velkou ná
mahou, v zástupu za predsedou. Lze ocekávat, že ve vláde bu
de mít znacné problémy prosazovat jednotnou politiku .•
Programove nejasná, vnitrne nestmelená, rozporuplná, je to
sberný koš nejruznejších opozicních uskupení i nálad .•
Bolestná resuscitace byt aspon odlesku nekdejší moci a slávy
ješte zdaleka neskoncila.

2.• Usiluje o ceskou interpretaci myšlenek "stredu" západo
evropské sociální demokracie. Potrebovala by silnou morálne
integrovanou a charismatickou postavu, jako je Tony Blair.•
CSSDmá úctyhodnou tradici, ovšem ctyricet let pretržená tra
dice ve skutecnosti tradicí není. Proto tápe i ve vecech, které
jsou pro skutecne "tradicní" sociální demokracie nesporné .•
Vychází z iluze, že 120 let veku jí automaticky dává veškerá
práva.

3.• Chce oslovit všechny nespokojence s polistopadovým
vývojem, predevším ty, kdo prevrat zprvu vítali, ale pak byli
zklamáni, prípadne uraženi "arogancí moci" .• Dolních deset
milionu. Z toho jasne plyne sociální populismus CSSD:výsled
kem transformace je prý úzká vrstva vítezu a 10 milionu pora
žených .• Lidi, kterí toho kapitalismu už mají dost, ale o socia
lismu nahlas nemluví, nanejvýš doma se ženou .• Pokud je
uprímná, tak kdekoho.

4.• Její schopnost reagovat na vývoj posledních peti let je
omezena na negativistické reakce vuci vládní politice. Je to pu
sobení dvojznacné: sama se vydatne zasloužila o nastolení "pa
tové" konstelace, ale zapusobila jako užitecný ferment, nebot
prokázala skrývanou slabost naší "pravice" .• Schopnost znac
ná, konce nejasné.

5.• Škodí jí jistý sklon k nerealismu, ackoliv její prední cle
nové se pokoušeli založit "Realistický klub". Zeman .• Že svuj
úspech zakládá na averzi vuci dosavadní vláde .• Zemanuv de
magogický styl, nemožnost zretelne ji odlišit od KSCM,v nekte
rých bodech i od sládkovcu, nedostatek odbornosti .• Snaha
predsedy "cistit" si levé krídlo radikální rétorikou .• Zeman,

Puvodne jsme chteli étenáfum pfedstavit malé pfedvolebnl
leporelo: základnl informace kdo je kdo, kdo s kým a po
dobné. Pak nékdo pfiSel s nápadem portréty stran ješte ze
struénit, otisknout ne chorobopisy, ale jen jakési rentgeno
gramy. VSichni ale cllíme, jak neprljemne se nám zdejSl
politický svet všude rozplná, a nechceme tomu napomáhat.
Proto jsme tentokrát chteli téma trochu odlehéit. Vzpomneli
jsme si na staré dobré surrealistické hry, kolektivnl básne a
kresby - naplšete verš éi nakresllte hlavu, paplrek pfeložlte
a pošlete sousedovi, aby pokraéoval. Jde-li o kresbu, rlká se
tomu le cadavre exquis aneb vybraná (pripadne znameni
tá) mrtvola. Kolektivnl text by mohl vypadat nejak takto:

Pod mocným dubiskem
a dostrel modrého ptáka

Dvé rmutných trešní križmo klábosilo
Zbloudilý jednorožec
Za skrehotu docházející jistoty luny
Roztržite ruži Žvýkal...
Nebyli jsme nakonec tak duslednl a jen jsme posblrali po

redakénl rade a okoll pár odpovedi na následujlci otázky:
1. Jak byste stranu strucne charakterizoval?
2. Z jaké vychází myšlenky, tradice, predstavy?
3. Koho chce oslovit?
4. Jaká je její schopnost reagovat na skutecný politický vývoj

posledních peti let?
5. Kdo a co jí škodí?
6. Kdo ji pravdepodobne bude volit?
7. Co vás první napadne, když slyšíte její jméno?
K této hfe jsme vybrali pouze osm stran, ostatnlm se

omlouváme. Nakonec jsme pomoci jiné avantgardnl tech
niky, nužek a lepidla, sestavili jakousi koláž. (red.)

statovala, že "její deti se vracejí z bari
kád vždy vcas na veceri", takže slu
žebné jim ji ani nemusí ohrívat.
"Vcas", bezpochyby na rozdíl ode
mne, fascinovaného a bloudícího me
zi haldami dlažebních kostek, jež byly
v ocích mých vrstevníku symbolem
oné chladné moci, která spoutává
Obec a které je nutné vyrvat, aby se
zjevila idylická rousseauovská pláž,
která se pod nimi skrývá. "Havaj" pro
všechny!?

Vysvetlovat, za použití obdobné
symboliky, že cesta do horoucích pe
kel je vydláždena dobrými úmysly, se
jevilo marné. Jakkoli se to muže zdát
nepravdepodobné, jen málokdo byl
ochoten uznat - snad už jen zmínený
Aron ci jakýsi neznámý Madar, který
me konejšil na schodech studenty ob
sazeného divadla Odéon - že totalitní
moc uzavírající své odpurce do gula
gu je nesrovnatelne zhoubnejší a ne
morálnejší než vliv reklamy na poten
ciálního konzumenta coca-coly.
Zkušenost a formy vedomí z ní pra
menící jsou nesdelitelné: tak znel fi
losofický záver, který jsem si v ony

Volte predcasne
aneb
Prehlídka znamenitých
mrtvol
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Kavan a mnozí další. Manifestovaná ci špatne skrývaná touha
po odplate.

6.• Volit ji pravdepodobne budou lidé z u"adicních sociál
ních demokratických oblastí Oiž za 1. republiky!), Ostravsko,
snad Plzel'isko, Severní Cechy a kupodivu i nekteré venkovské
oblasti. Delníci, cást inteligence a stále více zamestnanci. •
Pomerne heterogenní skupina volicú, kterou bude spojovat ne
spokojenost s KJausovou reformou. ekoho však ze sociálních
duvodu, nekoho kvuli špatným podmínkám v podnikání, neko
ho kvuli rostoucí kriminalite.. aštvaní Cechové, Moravané a
Slezané .• Ruzní, kdo z ruzných duvodu touží po zmene .• Asi
bude mnohým príležitostí k "protestní volbe".

7. První asociace, když zazní její jméno:. Solidarita, ale také
nevyjasnenost. • Chaos .• Bramborová tiskárnicka .• Ruže z
Lidáku .• "Pro bonmot i pres plot skocit."

DŽJ

1. • Pokus dumyslne politicky využít pesimismu cásti oby
vatelstva .• Strana partikulárního zájmu specifické sociální
skupiny, která u"pí obavami z marginalizace ci pNmo strachem
z budoucnosti, z pauperizace. Tyto obavy jsou mnohdy duvod
né .• Není to strana, ale lobbistická skupina.

2.• Že agresivní boj za jakákoli skupinová práva se nakonec
vyplatí .• Nevychází ani z pi'edstavy, ani z ideje, ale ze základ
ní jistoty, že všichni jednou budeme duchodci. • Nevychází z
žádné myšlenky ci u"adice, je to strana bez ideových ambicí.
Vychází z emoce.

5.• Všechny potenciální duchodce, kter'í si myslí, že ti mladí
žijí na jejich úcet.. Duchodce, zejména staroduchodce, kterým
transformace zkomplikovala život.. ikoli oslovit, ale použít
jako štít sociálne slabší duchodce.

4.• Prakticky nulová. Je to volání typu "my jsme tady taky" .
• Není schopna zastupovat obecné zájmy .• Myšlenkove - nik
terak. Pragmaticky - velice: ucítila šanci.

5 .• Partikularismus skupiny definované vekem a neschop
nost spoluvytvái'et vizi budoucnosti .• Škodí jí její prednost, že
je stranou pro duchodce.. ízká verohodnost.

6.. espokojení duchodci.. Duchodci i lidé odmítající pro
dloužení doby odchodu do duchodu .• Ti, kdo dostanou voleb
ní párek.

7.• Starouškové. Staroušci. • Jede bába z kopecka, vrzají jí
kolecka, procpak by jí nevrzaly, když je nemá namazaný .•
"Lituji, že jsem se nenarodil jako duchodce" (I!:. Mandler) .•
Podivne šedou písel'i peli...

KSCM

1. • Sebeobranné spolecenství tech, kdo se neproblematicky
ztotožnovali s "reálným socialismem" a nedokázali se vpravit
do nových pomeru, jimiž se cítí existencne ohroženi. • KSCM
je stranou lidí emocionálne, ale casto i názorove navazujících
na "pokroucenou" formu racionalismu, podle kterého lze spo
lecnost "rídit" .• Vymírající houfec dinosaurll.. Kvuli neocho
te odepsat svuj život ji bude volit okolo 10 % volicu. To zajisti
dvaceti lidem velmi príjemný život v parlamentu. Pritom stací
tak málo - dokola opakovat kouzelné slovícko komunismus.

2.• Z tradice KSC, z predstavy, že všichni jsme jednou bu
dovali IlKG na zelené louce a máme z toho nezapomenutelné
zážitky .• A stále v podstate z marxismu, z leninismu a stali
nismu .• Že svet je pouze to, co je ona schopna pochopit a
ovládnout. • Strana oživuje frazeologii radikální levice pocát
ku 20. století.

5 .• Delníky, inteligenci a usiluje o získání podpory mezi
mladými lidmi, což se jí muže v urcitých regionech s vysokou
nezamestnaností darit. • Staré i nové nespokojence, podnecu
jíc a využívajíc jejich nenávist k novému režimu.

4.• Její strategie je negativistická: demagogické pranýrová
ní diletantismu i nepravostí v prllbehu transformace. To ji sbli
žuje na jedné strane se sládkovci, na druhé strane s cástí CSSD.
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• Strana ješte ani neodmítla generální linii výstavy socialismu
z roku 1949 .• V parlamentní demokracii se opet uhnízdila
snadno a pohodlne. Ví, že nesmí ustoupit ze svého radikalismu,
neví, jak zastavit své biologické odumirání.. KSCM je "tvrde"
opozicní, z osu"akizace prezidentem a ostatními su"anami doká
zala udelat ctnost. Dovoluje jí to zastávat "principiální" stano
viska.

5.• Škodí jí presne to, co ji konstituuje a drží pr"iživote: její ná
zev, její minulost, a její pi"edstavitelé a priori znemožl'iují prípad
né snahy ji integrovat do skupiny státotvol'llých stran .• Škodí jí
minulost a neschopnost prevzít za ni zodpovednost, Grebenícek i
Ransdorf.. ízký intelektuální potenciál.

6.• Ti, co ji v posledních volbách už volili: starší, méne kva
lifikovaní, její verní a disciplinovaní volici. • Lidé mentálne
podobní jejím clenum, tj. frusll'ovaní absencí projektu vlastní
budoucnosti, kterí se neoprostili od socialistické utopie .• Verní
soudruzi. • Starší lidé a mladí anarchisté.

7 .• Zkamenelina .• Nepoucitelnost, nezodpovednost. •
Doba kamenná .• Kšc!

KDU-CSL

1. • Jediná skutecná konzervativní strana. Je to ale konzer

vatismus malomesta a venkova, slucitelný s lidovým katolic
kým kr·estanstvím .• Tradicne rozšafná, vyehyu"alá a malicher
ná .• Program KDU-CSL je nejblíže "standardním" politickým
programum západních krestanských stran. Strana však fungu
je špatne - lidé jako Baudyš, Holán, Belehrádek jsou politici
druhé až U"etikategorie. VKDU-CSL jsou nepochybne mnohem
kvalitnejší, bohužel, strana je neumí vybrat do celných pozic .•
Su"ana trpelive pracující na vládní zmene, málem až ke svému
znicení.

2 .• Krome KSCM jediná skutecne navazuje na tradice své
pr'edúnorové a predválecné pi·edchudkyne. Ráda by byla pred
stavitelkou "kr"estanské demokracie" západoevropského stylu,
ale u nás se moc neví, co to je .• Z u"adice krestanského sociál
ního ucení, hodne se orientuje na zkušenosti CD .• Z pred
stavy, že katolická strana je vecná. Nemá-Ii ale zkamenet, mu
sí se obrodit. • Že v ceské politice se vyplatí držet starých
vzorcu jednání.

5 .• Pokud možno všechny, ale možné to není. Jejím elekto
rátem asi zllstane venkova starší zbožní lidé, kterí mají strach
z modernizace. Chce o sobe vytvorit pr'edstavu, že je su"anou
"stredu" .• Všechny, kdo hrají na jistotu. Svuj tradicní region,
tj. Jižní Moravu, asi by se chtela vrátit do Jižních Cech (to se moc
nedai'i), sU"ední vrstvy, lidi žijící na venkove Oe slabá ve mes
tech), cást inteligence a zamestnancú .• KDU-CSL se darilo být
úspešnou v negativní volbe - tj. krome "kmenových volicú" ka
tolické orientace ji hodlali volit lidé, kteÍ'Í nesouhlasili s ODS a
nevehli CSSD. Po vzniku Unie svobody se tito volici pi"estehova
li tam.

4.• Vyvinutejší než u ostatních: manévruje profesionálne .•
Omezená na komunální politiku. Ve vrcholové politice ji po
škodila pozice "jazýcku na váze" .• Slabá. KDU-CSL se výraz
ne profiluje na tématech, jako je církevní majetek, prípadne
ochrana u"hu. V praktickém rízení resortll je její výkon žalost
ný .• Je realistická a dobré reagování je zpusobeno úsilím o
spojování u"hu se sociální zodpovedností.

5 .• Škodí jí to, co jí zároven prospívá, tj. že je ve stredu. To
nekdy vypadá jako oportunismus .• Církevní restituce, spolé
hání na represi a obcasná intolerance .• Politické krasobrusle
ní Josefa Luxe.

• Spjatost s u"adicním politickým katolicismem (který má u
nás omezenou podporu), s rurální mentaliLou, nedostatek od
bornosti i osobností .• Pi'ílišný pragmatismus.

6.• Jihomoravšti katolíci, ale asi i ta cást znechucených vo
licú ODS a ODA, která cítí potrebu na chvíli spocinout.. Verní
l,atolíci a ti, kdo chtejí zmenu vlády, ale nechtejí Zemana .•
Tradicní katolictí volici.
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7.• Severa a Vacek, to je dobrý klacek! • "Co bylo ukrade
no?" • Tradice (v nekterých prípadech ovšem až rigidní lpení
na postojích, které neodpovídají dobe - viz názor na homose
xuály).. emotornost. Fiat?

1. • Strana ceského fiihrera, která je dokladem to
ho, že i Švejk v této roli muže být nebezpecný .•
Polofašistická sekta, žádná politická strana .• SPR
-RSC je fašizující a zároven socialisticky a naciona
listicky orientované sdružení frustrovaných lidí,
jejichž pocet roste! • Typická extremistická stra
na s protidemokratickým programem, parazitu
jící na parlamentní demokracii.. Je chybou po
kládat ji za "extrémní pravici". Jejím domovem
není "vpravo", ale "dole".

2.. evychází z myšlenky, ale z politicky ne
produktivní zloby. Teží z každého nezdaru spo
lecenského pohybu. Není vylouceno, že se stane
dedickou té nejpokleslejší podoby "cešství" .• Z
pi'edstavy, že naštvanost na "ty nahor'e" a spikle
necké videní sveta je normální lidský stav .•
Konglomerát socialismu, xenofobie, kvazináro
dovství. • Z tradice a praxe rady eVl"Opských to
talitních režimu.

3.• Všechny, kdo by rádi lwlektivne ventilo
vali své skryté ci zjevné agresivní sklony .• Lidi
frustrované, nemyslivé, v jejíchž emocním
spektru dominuje nenávist. Ta se stále zi-etelne-
ji artikuluje do podoby etnického egoismu .•
Frustrované, toužící po jasném a tvrdém vedeni.

4 .• Desivá .• Jsou šikovní a využívají všech
chyb nového státu .• Poznamenána zásadním
negativismem, který ji sbližuje s KSCM a snad i s
urcitými skupinami v CSSD. Je to strana, jejíž
"materie" má v sobe nejméne "formy". Nicméne
je citlivým radarem i výškomerem naší spolec
nosti .• Nenechme se mýlit: pozorne sleduje si
tuaci a bude se snažit se navenek zcivilizovat, po
francouzském vzoru "lepenizovat", abychom si
na ni zvykli.

5 .• Nic jí neškodí. Škodil by jí libovolný pro
jev racionality - to jí nehrozí. • Je to strana typu

"cím hur, tím líp", proto jí nic neškodí. Ohrozila by
ji vzrustající vzdelanost obyvatelstva, ale ta se zatím nekoná .•

ejvíce by jí uškodilo zklidnení politické a hospodárské situa
ce zeme.

6.• Hnedo-rudý pás na demografické mape Cech, možná
cást cerstve nezamestnaných odjinud .• Nezamestnaní, frust
rovaní, lidé toužící po tzv. porádku a ti co jsou "otráveni" dneš
ní oficiální politikou .• Lumpenproletariát. • Lidé marginali
zovaní, kterí si to nechtejí priznat, mladí lidé z rozvrácených
rodin, nepr"ipravení na samostatnou existenci, bezprizorní, za
horklí.

7 .• Pan Doktor .• "Podpora SPR-RSC je mírou arogance
vládnoucích stran.". Patologická sedlina, hl"Ozba.• Mám oba
vy, že jejich vliv poroste, cili to slovo je "obava" .• Fiihrerprin
zip.

SPR-RSC

5.• Machiavelistické pojeti politiky .• Klaus, Benešová .•
Nebetycná arogance, lži o sponzorech, Benešová .• Její rozpí
navost, ješitnost a arogance jejího charismatického vudce a ne
schopnost autokritiky .• Korupce.

6.• Mladší, tvrdší, mestští, bohatší a zejména ti, kterým ODS
pomohla k osobnímu úspechu .• "Fan-club" Václava Klause,
neoliberalistictí doktrinár'i, "vyvýšenci", tj. ti, kter'í si v polisto
padovém období polepšili. • Ti, co si myslí, že ring volný je sy
nonymem svobodné spolecnosti .• Ti, které si, zejména vokre
sech, zavázala nejakým korýtkem.

7.• Výtah k moci jedc i dolu .• Pejcha .• "Když všichni
všechnem všechno ukradneme, tak všichni všechno budem
mít dohromady" .• Jednostrannost, casto nedostatecne hlubo
ká vzdelanost. Dravost

1.• ODS je to, co lze oznacit pojmem ceský
thatcherismus. Má to výhody, ale dlouhodobe to
nevede k úspechu. Jednodimenzionální, tj. pre
vážne ekonomický pohled na spolecnost. Torzo
nekdejšího populistického krídla OF.• Strana je
"tvrdým jádrem" tech, kdo mají pocit, že to po li
stopadu chytli za správný konec a jimž se to vy
platilo .• Klausuv realizacní tým na uskutecne-
ní jeho projektu rychlé ekonomické transfor
mace.

2.• Strana byla integrována pNsnou ideologií
a korupcními procesy .• Vychází z jednostran
ného ekonomického technokratismu, jemuž
chybí vnímavost vuci "lidskému faktoru" .• Z konzervativního
liberalismu, také z toho, co se v 19. století oznacovalo jako man
chesteriánství.

3 .• Ty, kdo verí ve vlastní sílu, samostatnost, úspešnost, te
dy asertívní typy .• Hbité, tvrdé a podnikavé lidi z celé spolec
nosti, kterí jsou presvedcen i, že "život je boj" a že individualis
mus je posesivní a jinak to vlastne nemuže ani být.. Lidi, kterí
si myslí, že kapitalismus u nás zná jenom Václav Klaus .• Dnes
lidi, kterí investovali duveru Václavu Klausovi a nechtejí si svuj
omyl priznat

4.• Omezená jejím skupinovým egocentrismem .• Malá.
Limitem je schopnost promeny Václava Klause - a ta je mizivá.
• Strana je schopna jediné zmeny: dovede lépe vést své úcet
nictví. • Chabá. Reaguje pozde a neadekvátne.

ODA

1. • Pravicová strana tzv. slušné inteligence, ale také doktri
nMi tak trochu mimo realitu dnešního sveta. Ušlechtilé legiti
mováni lidského egoismu .• ODA je politický klub .• Predem
vykonstruovaná, vymyšlená v duchu západoevropského neo
konzervatismu, který však u nás nemá co konzervovat a nemá
ani dostatecnou oporu ve verejnosti .• Nejcynictejší politická
strana po listopadu 89.

2.• Že lze v našich pahorkatinách pestovati konzervatismus
britského strihu .• Její inspirací je klasický liberalismus, nepo
ucený ale hlubší vrstvou etického liberalismu. Vychází z
myšlenek Salisbury Review .• Z pi'edstavy, že zme-
na loga okouzli lidi natolik, že zapomenou na od
povednost ODA za privatizaci.

3 .• Lidi se smyslem pro Rád, zi-ejme uvážlivé
intelektuály .• Urcite chce nekoho oslovit, ale
není jasné, koho .• Inteligenci, dobi'e placenou
byrokracii, lidi v penežnictví, mestské lidi ..

4 .• Zanedbatelná .• Rekneme svérázná .•

Sympaticky oponovala jednostrannostem ODS
svým durazem na právo i na potrebu snižování
daní. Rozštepem ODS ztratila svuj raison d'etre.
• Rychlost, se kterou se rozpadla ODA, svedcí o
její velmi malé schopnosti adaptovat se.

5 .• Že delá jako by nic i poté, co se její hrad
sesypal jako domecek z karet. • Tošer a jiní ne
pruhlední hoši. • Ted už jí škodí všechno, pro
tože "život je jinde".. yní témer vše. Zejména
asi místo a doba.

6.• Skutecní sportsmani.
7.• Neurcitost, hádavost • "Boží mlýny pre

ce jenom melou." • Bejvalas, má milá, veselej
ší... • Don Quijote.

ODS
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1. • USje pokusem vytvoí·jLpravicovou stranu s lidskou tvá
rí. Je znacne názorove nepruhledná, což odpovídá názorové
melkosti a nezakotvenosti. Pravice v rukavickách .• Projekcní
plátno nadejí naší otí'esené "pravice". Zatím nemela príležitost
neco vykonat ani zkazit. Zkouška ohnem ji teprve ceká .•
Strana s raketovým startem a krátkým doletem .• Nejde o poli
tickou stranu, ale predvolební konglomerát. • Vzpoura mla
dých dustojníku na královském korábu prolezlém zakuklený
mi piráty.

2.• Že málokdo bude zkoumat, co bylo pi'ed vzpourou .•
Z liberalismu, který by ráda ocistila od "Klausovských hríchu".
Bezdeky se proto nekdy vrací k rétorice OH.• To je nejasné.
Jediné, co stále opakuje, je posílení stredních tÍ'Íd.Ty nedefinu
je dobre a pí·esne.

3.• Ty, které oznacuje jako strední trídy, a taky "slušné" a
zároven výkonné lidi. Je to takový komiksový typ slušného hr
diny a úspešného cloveka .• Ty, kterým by stud bránil dále
podporovat ODS.• Lidi, kteÍ'Í chtejí nejakou zmenu, nebot už
mají dost Klause, ale ješte více se jí bojí, nebot mají hruzu ze

Trabant mezi rychlými
vozy?
Bedrich Utitz
Predvolební vyhlídky východonemecké
PDS

Po nemeckých Svobodných demokratech a Zelenýchpredstavujeme nejmenší uskupení ve Spolkovém sne
mu, Stranu demokratického socialismu, známou pod
zkratkou PDS. V minulých volbách nepresáhla sice peti
procentní volební klauzuli, ale zato získala ve ctyrech vo
lebních obvodech prímé mandáty, nebot ctyri její kandidá
ti byli zvoleni absolutní vetšinou. Je to je však príliš malý
pocet na vznik parlamentní frakce, PDS je tedy ve
Spolkovém snemu pouhou parlamentní skupinou. Nemá
nárok na své zástupce ve všech parlamentních výborech,
v plénu má ovšem plné diskusní a hlasovací právo.

Problémy s názvy

V Evrope existují dve strany oznacované zkratkou PDS:
Partido Democrat.ico della Sinistra (Demokratická strana
levice) v Itálii a Partei des demokratischen Sozialismus
(Strana demokratického socialismu) v Nemecku. Obe stra
ny vyšly ze stran komunistických. Presto je mezi nimi zá
sadní rozdíl. V Itálii. pusobí vedle PDS ješte klasická komu
nistická strana, jejíž clenové odmítli opustit své puvodní
ideály. Navíc italská komunistická strana byla ve své vetši
ne již pred rozpadem spíše reformne komunistické orien
tace. Nemecká PDS je naopak jedinou následnicí drívejší
SED - Jednotné socialistické strany emecka, jedné z nej
dogmatictejších komunistických stran sveta.

Po rozpadu Honeckerova režimu, na stranickém sjezdu
v prosinci 1989, ji celní predstavitelé SED, kterí nebyli to
lik zkompromitováni, prekrtili SED-PDS. Se starou ideolo
gií se strana ovšem hned tak nerozešla. Když se ukázala
neudržitelnost tohoto stavu, bylo vynecháno i ono proskri
bované "SED". Stalo se tak na sjezdu strany v únoru 1991.

Bylo by nesprávné opomíjet skutecnost, že i v PDS je ce
lá rada reformních socialistu, stoupencu demokracie, ved-
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Zemana .• Všechny od stredu doprava .• Volice, kterí chtejí
iluzi pravice, jež nekrade.

4.• Zatím reaguje jen verbálne. Získává body proklamová
ním "nekonfrontacního" chování. • Vyjádrena jejím vznikem.
• Žádná. Opakuje klausovská klišé s ješte menším pochope
ním reality, než mel Klaus.• Nelze urcit. Cítím tam nicméne
sklon k oportunismu.

5.• Mateju, zcásti Pilip a další z ODS.• Nepriznaná odpo
vednost za minulé chyby vlády.• Ješte pár tváÍ'Í. • Lidé s kre
ditem pošramoceným behem pobytu v ODS.• Zatím nic. Její
slabiny se projeví až v zatežkávací zkoušce.

6.• Všichni od stredu doprava, kterí mají dost Klause a ne
mají v oblibe katolictví ani jiné "doktríny" ci "ideologie" .•
Zamestnanci ve mestech, cást inteligence, byrokracie, živnost
níci, menší podnikatelé .• Zejména ti, pro které není prijatelný
ani Klaus, ani Zeman, ale i ti, kteÍ'Í by mohli volit ODS bez
Klause nebo CSSD bez Zemana .• Duvei'iví a nepoucitelní
stoupenci pravice.

7.• Velká neznámá .• Když ptácka lapají, pekne mu zpívají.
• Mumie svobody.• "Jen pro ten dnešní den stojí za to žít." •
• Bianco šek.

le nich však existuje také tvrdé komunistické jádro. A pro
strach ze ztráty clenstva a volicských hlasu se ani demo
kratická krídlo nemuže odhodlat k definitivnímu rozcho
du se starými dogmatiky. Tím samozrejme PDS ztrácí me
zi demokratickými stranami verohodnost..

Svou minulost neskrývají

Problém komunistické záteže se odráží i v kádrové politice
postkomunistu pred letošními volbami. A že se v nekte
rých volebních obvodech staví skutecné kádry. a kandi
dátkách se - casto proti vuli vedení strany - objevují lidé,
kteÍ'Í byli úzce spjati s bývalým režimem a dodnes na nej
rádi vzpomínají. Zvlášt výrazný je príklad ze Saska-An
haltska. Tamní bývalý dustojník St.asi- státní bezpecnosti
NDR - pred svou kandidaturou v zemských volbách pro
hlásil, že i dnes za svou bývalou cinností stojí a niceho ne
lituje. Otevrene priznal, že se v zemském parlamentu hod
lá ujmout práv svých bývalých kolegu ze Stasi.

I v zemských a komunálních organizacích PDS zastávají
predstavitelé minulého režimu mnohé významné funkce.
Bývalí funkcionári okresních a krajských organizací SED,
státní zamestnanci a zejména dustojníci bývalé
Volksarmee. V Berlíne, kde sídlila a cástecne dosud sídlí
bývalá východonemecká politická elita, se to projevuje nej
markantneji. O kandidaturu se zde ucházejí zejména starší
rocníky bývalých dustojníku "lidové" armády a bezpec
nostních služeb. Ti mladší zase casto zastávají vedoucí po
zice v hospodárství.

Pro ideologický profil jisté cásti PDS je príznacné pro
hlášení Arnolda Schoenenburga, který je považován za
hlavního ideologa strany v Meklenbursku-Predním
Pomoransku. Projednávala se otázka užívání drog mezi
školní mládeží. PDS zastávala názor, že prodej "mekkých"
drog by mel být uvolnen. Když se vetšina rodicu postavila
proti, ztratil Schoenenburg trpelivost a zvolal, že "demo
kracie, to prece nemuže znamenat diktaturu vetšiny!".

Starý pes se ucí novým kouskum

PDS dostává ve východním Nemecku nekde i více než 20
procent hlasu, nevdecí však za to jen ideologické zaslepe
nosti starých komunistu. Strana od samého pocátku usilo
vala o blízký kontakt s obyvatelstvem. Využila své zacho
valé organízacní základny a zacala otevírat poradny pro
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uvedení do nových pomeru, kde funkcionári strany pomá
hali zcela prakticky ph vyplnování záplavy formuláru, kte
ré byly dusledkem prechodu od jedné spolecenské forma
ce do druhé, radili v otázkách zdravotního pojištení,
duchodového zabezpecení atd. To vše pi'edstavovalo pro
mnoho zejména starších obcanu významnou pomoc.
Navíc PDS úspešne navázala na starou tradici porádání
ruzných oslav, at už v hospodách nebo v zahrádkárských
koloniích, které mely svuj vrchol v tradicní slavnosti listu
Neues Deutschland, i když ten už oficiálne nebyl tiskovým
orgánem strany. Tím navazovala na jistou obcanskou sou
držnost, která patrila k zajímavejším stránkám bývalé
NDR a dnes ji mnozí postrádají.

CSU východu

Strana muže pocítat s jakýmsi "kmenovým kádrem" býva
lých funkcionáru strany, s vyššími úredníky východone
meckého státu, s dustojníky propuštenými z armády a bez
pecnostních složek a predevším se staršími lidmi, kterí se
nemohou smírit se ztrátou skromných sociálních jistot, jež
jim bývalý režim zarucoval. Hospodárské a sociální pome
ry v šesti nových spolkových zemích temto postojum po
chopitelne nahrávají. Stále rostoucí nezamestnanost, která
se již vyšplhala na východonemecký prumer 20 %
a v mnoha oblastech je ješte mnohem vyšší, zastaralé
prumyslové podniky, které už neceká jiná budoucnost než
sešrotování, to vše vyvolává pochopitelnou nespokojenost
s novými pomery a tím i s politickými stranami, které je
reprezentují. Krome toho jistá nostalgie existuje i mezi po
liticky neangažovanými obcany. Lidé rádi vzpomínají na
"doby, kdy Nemecká demokratická republika ješte neco
znamenala". A jedine PDS je jednoznacne stranou východ
ního Nemecka. Z tohoto pohledu je dokonce do jisté míry
srovnatelná s bavorskou CSu.

Strana také ví, že volby muže vyhrát jedine ve východ
ních zemích. Její podpora v západních zemích klesla
v soucasné dobe pod jedno procento. Aby prekrocila kýže
ných pet procent v celostátních volbách, musí ve východní
cásti zeme získat alespon 20 procent a v západní dve pro
centa. To se ovšem dnes zdá být nepravdepodobné. Po vo
lebním vítezství Gerharda Schrodera v Dolním Sasku na
stal výrazný posun sympatií smerem k sociálním
demokratum, a ztrácí na tom, jak ukazují pruzkumy, také
PDS. Volební program, který PDS prednesla na svém sjez
du na zacátku dubna v Rostocku, prozrazuje proto výrazné
zamerení na východní zeme.

Výsledky dubnových voleb v Sasku-Anhaltsku otevrely
nové, neradostné perspektivy pro východní Nemecko.
Novým útocištem nespokojencu se totiž vedle PDS stala
pravicove radikální DVU (Deutsche Volksunion - emec
ká lidová unie). Pruzkumy ukázaly, že pouhá petina volicu
DVU, která získala ve volbách do magdeburského snemu
bezmála 13 % hlasu, má skutecne extrémne pravicové
smýšlení. Ostatní volici této strany chteli pouze vyjádrit
svuj protest proti stávajícím pomerum a neduveru k ostat
ním stranám. To vubec neznamená, že by tím tato tenden
ce byla méne nebezpecná.

Predvolební flašinet

Prubeh sjezdu PDS i jeho výsledek potvrdily charakteristi
ku strany, jak o ní publicista Christian von Ditfurth píše ve
své knize: "Strana se nereformovala, postavila si však re
formátory do cela. Pripouští demokratický socialismus,
který ale v clenstvu sotva kdo zná nebo vubec znát chce."
Nikdo necekal, že by práve pred volbami do Spolkového
snemu mohlo dojít k rozštepení strany, tedy k rozchodu

realisticky uvažujícího vedení s menšinovými komunistic
kými skupinami. Presto bylo prekvapivé, jak tato menšina
dokázala - práve díky zkušenostem z politické minulosti 
ovlivnit smer celého sjezdu. Ale nakonec se na staré zvyky
rozpomnelo i samotné vedení: volební program nazvaný
"Rostocký manifest" byl sice na sjezdu prednesen, nehla
sovalo se však o nem.

Program je výrazem pozice strany. Pri jasném vedomí,
že se nemuže dostat k moci, slibuje PDS modré z nebe
a nevystavuje se pri tom nebezpecí, že by jí nekdo mohl
plnení volebních slibu pripomínat. V jedné jediné zemi,
v Sasku-Anhaltsku, si PDS podržela neprímý vliv, jelikož
menšinová sociálnedemokratická vláda bude pri hlasová
ních v zemském snemu závislá na hlasech PDS. Vostat
ních zemích není s PDS nikdo ochoten v jakékoli forme
spolupracovat. Jak SPD, tak Zelení závazne prohlásili, že
celostátní povolební koalice s PDS ani menšinová vláda
s její tichou podporou nepricházejí v úvahu.

Takže strana muže napríklad žádat zkrácení pracovní
doby pri zachování plné mzdy - požadavek, který dnes už
nezastávají ani odbory, nebo presun majetku z bohatých
na chudé - ovšem nikoli danovou úpravou, jak o tom ho
vorí ostatní strany, ale opatreními, které spíše phpomínají
legendární milionárskou dávku zavedenou v poválecném
Ceskoslovensku. Jako nejuvedomelejší zastánci východo
nemeckých zájmu žádají jakousi státní smlouvu mezi vý
chodonemeckými zememi a spolkovou vládou a právo ve
ta pro nové zeme v otázkách, které se jich prímo dotýkají.
O obou požadavcích clenové vedení, ktei'í mají právnickou
i státoprávní prupravu, dobre vedí, že jsou protiústavní
a pro spolkovou vládu i ostatní zeme neprijatelné. Ani vý
chodní Nemecko by se za ne nepostavilo. Hlasy zklama
ných obcanu bývalé DR by však PDS práve takovými ra
dikálními požadavky mohla získat.

Gysi má problémy

Strana má nyní ješte problém se svým nejpopulárnejším
funkcionárem, predsedou parlamentní skupiny Gregorem
Gysim. Gysi byl prvním pi'edsedou strany od jejího založe
ní v roce 1989, pozdeji se stal vedoucím skupiny poslancu
PDS ve Spolkovém snemu. Gysi je vynikající recník, je
vtípný, pohotový a bystrý. Patrí k nejvyhledávanejším
partnerum v televizních diskusích. Své politické cíle dove
de casto prezentovat v naprosto prijatelné forme. Gysi je
povoláním právník a byl v DR obhájcem celé rady vý
chodonemeckýh disidentu - mimo jiné Roberta
Havemanna a Rudolfa Bahra. V této cinnosti se musel za
tehdejších podmínek pochopitelne dostat do kontaktu s or
gány státní bezpecnosti. Po studiu dokumentu Stasi dospel
nyní vyšetrovací výbor Spolkového snemu k záveru, že
Gysi poskytoval Stasi informace o svých klientech a byl
jejím "neoficiálním spolupracovníkem". Gysi to popírá
a odvolává se k soudu. Pre se potáhne a je otázka, zda vu
bec bude do voleb uzavrena.

Prípad Gregor Gysi, at již bude výsledek sporu jakýkoli,
vybízí k otázce, do jaké míry je únosné, aby osoby, které
mely za bývalého komunistického režimu výsadní posta
vení, zastávaly v nových pomerech vedoucí politické funk
ce. Nepodarí-li se však parlamentnímu výboru dosáhnout
do voleb vyloucení Gysiho z parlamentu, a zatím se to ne
zdá být príliš pravdepodobné, neohrožuje tato aféra ani
volební vyhlídky Gysiho, ani jeho strany. Vážnejší prekáž
kou je bariéra peti procent.

_ ~~ BEDRICH UTITZ (1920)
Novinár a publicista, od roku 1968 žije v Nemecku.

Letos v kvetnu mu byla udelena novinárská cena
Karla Havlfcka Borovského za celoživolni <lilo.
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Prohraná šance

Michael Zantovský
Proc mel Senát odmítnout zmenu nejvyššího zákona zeme
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popatnácti mesících, které uplynuly od vzniku prvního Senátu v his
torii Ceské republiky, nastal pro toto
zákonodárné teleso okamžik pravdy.

ešlo o nic menšího než o to, zda
Senát bude skutecným strážcem
ústavnosti, pojistkou právní stability
a pevným legislativním bodem v oka
mžicích politických krizí, jak zamýš
leli tvurci Ústavy, zda bude sborem
osobností, které kladou právo a sve
domí nad osobní zájmy a zájmy poli
tických stran, které reprezentují, ane
bo zda se Senát stane, podobne jako
jeho predchudce za první republiky,
nesmrtelnými slovy Ferdinanda
Peroutky "stínem kocího, který stínem
kartáce myje stín kocáru", telesem
bez valného významu a vážnosti, bez
mocným nástrojem stranických zá
jmu.

Neveríme prezidentovi
ani premiérovi?

erozhodovalo se o nicem menším,
než byl zásah do základního právního
institutu demokratického zrízení, totiž
. stavy Ceské republiky. Takový zá

sah by mel být vždy predmetem hlu
boké úvahy a rozvahy, nebot od Ústa
vy se odvíjejí všechny další právní
normy a není vždy lehké a nekdy ani
možné predvídat všechny dusledky,
které muže na první pohled nepatrná
zmena mít za následek. Také proto by
i k žádoucím a poti"ebným zmenám
v Ústave melo docházet výhradne
v období politického klidu a stability,
po dukladné verejné diskusi a náleži
té parlamentní rozprave. Tak tomu
v tomto prípade bohužel nebylo.

Prijatá zmena Ústavy byla motivo
vána politickou nutností otevÍ'Ít cestu
k predcasným volbám do Poslanecké
snemovny v cervnu tohoto roku. Na
potrebnosti voleb jako nejlepšího pro
stredku ke znovunastolení politické
stability se shodovala naprostá vetši
na politických sil v této zemi. Uspo
rádání voleb však v žádném prípade
nevyžadovalo tak nešetrný zásah do
základního zákona zeme, jakým byl
ústavní zákon o zkrácení volebního
období Poslanecké snemovny. Cesta
k volbám byla otevi"ena dokorán.
Otevrela ji politická dohoda nejvyš
ších predstavitelu státu a hlavních po
litických sil v lednu tohoto roku. 14.

dubna vypršela lhuta, do níž se Pos
lanecká snemovna neusnesla o návr
hu vládního zákona spojeného s otáz
kou duvery. To podle platné Ústavy
a bez jakýchkoli zmen umožnovalo
prezidentovi republiky rozpustit
Poslaneckou snemovnu a vypsat nové
volby, které se musejí konat do 60
dnu.

Jediný duvod, kterým zastánci pri
jaté zmeny oduvodnovali potrebnost
tak mimorádného kroku, jakým je zá
sah do Ústavy, byl necím tak nepred
stavitelným, ale soucasne tak hrozi
vým, že stojí za to se nad ním na
chvíli zamyslet. Tím duvodem byla
obava, že prezident republiky a další
celní politici poruší dohodu, kterou
verejne uzavreli a mnohokrát potvrdi
li, a volby v cervnovém termínu ne
budou vypsány, aby mohla u moci zu
stat soucasná vláda. Nejde jen o to, že
takový vývoj byl asi stejne pravdepo
dobný jako výskyt dvou totožných
snehových vlocek, nebot by predsta
voval takovou ztrátu tváre i pro toho
nejotrlejšího politika, že by se rovnal
okamžité politické sebevražde. Jde
spíše o to, jak takto vyslovená obava,
vedoucí k tak dalekosáhlým krokum,
dlouhodobe poznamenala politickou
atmosféru v zemi. To se opravdu do
mníváme, že naši nejprednejší politici
jsou spolkem bezectných lumpu, kterí
nedokáží držet slovo verejne dané
pred celým národem? To chceme
opravdu presvedcit celý národ, že po
litika je svinstvo? A pokud je tomu
tak, jak se v budoucnu chceme vyrov
nat s tímto nenapravitelným morál
ním defektem našich politiku?
Budeme si každou politickou dohodu
pojištovat zmenou ústavy? Anebo se
navrátíme ke stredovekým zvykum
braní rukojmí? To chceme opravdu
promenit naši politickou arén u
v džungli, v níž za každou liánou a za
každým stvolem cíhá smrtelná nástra
ha, a sebe v krvelacné šelmy, které
požírají jedna druhou a cupují na ku
sy ješte krehké základy právního státu
a ústavnosti? A presto není pochyb
o tom, že práve takovému pojetí poli
tiky jsme pritakali schválením ústav
ního zákona. Vyslali jsme tím signál
neduvery do zahranicí i k vlastním
obcanum. Nejsou-li nejvyšší predsta
vitelé státu schopni dodržet své slovo,
proc by ho meli dodržovat bankéri ve

svých transakcích, podnikatelé ve
svých operacích, obchodníci ve svých
obchodech, obcané ve svých smlou
vách ci muži a ženy ve svých domo
vech? Byl toto skutecne signál, který
jsme chteli vyslat?

Anebo jsme meli vyslat opacný sig
nál, signál duvery a respektu, který
k sobe navzájem chovají ctihodní mu
ži a ženy, signál, že dané slovo se do
držuje a sjednaná dohoda platí, sig
nál, že se vyplatí duveroval, že podání
ruky muže mít stejnou váhu jako lite
ra zákona a že jenom taková duvera
muže zesilovat a znásobovat pouto
vzájemné úcty, které drží pohromade
to, co nazýváme spolecností. Takový
signál v dnešní rozjitrené dobe by byl
mel cenu deseti zákonu a trvalou hod
notu. V tom prípade jsme meli ovšem
zamítnout zákon, který je jen a jen vý
razem neduvery, strachu a podezírá
nÍ. Byl jsem ochoten rucit svým sená
torským mandátem za to, že duvera
mých kolegu nebude zklamána.

Nebezpecný precedens

Nebezpecnost prijatého zákona spocí
vá predevším v tom, že vytvárí prece
dens nejvyšší právní síly, že je možné
z momentálních, utili.lárních politic
kých duvodu menit základní zákon
zeme. Je-li to možné jednou, je to
možné pokaždé. Ze stejných duvodu
by mohl Parlament suspendovat pra
vomoc Ústavního soudu, pokud roz
hodnutí Ústavního soudu odporují
momentální politické vuli, ze stejných
duvodu by mohl suspendovat pravo
moci prezidenta, Listinu základních
práva svobod. Zpochybnení základ
ních právních jistot z politických du
vodu je zpochybnením demokracie
a vytvárí potenciální nebezpecí nástu
pu autoritárství a totality. Není nic
platné, že autori tohoto precedentu
nemeli, jak jsem presvedcen, nic tako
vého v úmyslu, a svým návrhem chte
li jen zajistit konání predcasných vo
leb. Politická logika se na úmysly
neohlíží a ti, kdo pujdou príšte cestou,
kterou tento precedens otevrel, mo
hou mít úmysly jiné a mnohem tem
nejšÍ. Práve proto Ústava Ceské re
publiky v cI. 9, odst. 2 výslovne ríká,
že menit základní náležitosti právního
demokratického státu je neprípustné.
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I pokud bychom byli pristoupili na
praktické dúvody ke zkrácení voleb
ního období Poslanecké snemovny
tímto svévolným postupem, nemeli
jsme pristoupit, jestliže jsme chteli
být hodni své povinnosti senátoru
a ústavní suverenity naší instituce,
na zmenu ústavní rovnováhy. Pokud
jsme chteli zachovat rovnováhu
ústavních institucí, meli jsme zamít
nout tento nemravný zákon.

kona zeme.
Namísto nezpochybnitelného

pilíre právní jistoty máme mít napÍ'Íš
te dokument krehký, který se bude
klátit jak titina ve vichru prevládají
cích politických nálad.

Schválený ústavní zákon je navíc
svévolným zásahem do rovnováhy
ústavních institucí, o kterou se opírají
všechny demokratické systémy
a ústavy. Poslanecká snemovna si
v nem totiž usurpuje pravomoc, která
ji podle platné . stavy nepríslušela, to
tiž pravomoc rozpustit sama sebe.
Tato pravomoc podle Ústavy pi'ísluše
la jedine prezidentovi republiky v prí
padech Ústavou taxativne vyjmenova
ných. Predkladatelé tohoto návrhu
nám jinými slovy sdelili, že
Poslanecká snemovna nemuže být
rozpuštena zpusobem, který Ústava
zná a který sveruje prezidentovi prí
slušnou pravomoc, ale jen a pouze
tehdy, když se sama rozhodne, a za
podmínek, které si sama zvolí. Na
strane druhé tímto ústavním zákonem

Poslanecká snemovna fakticky zru
šila jednu ze základních pravo
mocí Senátu, funkci, která je jed
ním z klícových duvodu jeho
existence, totiž vykonávat v neod
kladných prípadech zákonodár
nou funkci po dobu rozpuštení

Poslanecké snemovny podle cI. 33
Ústavy.

MICHAEL ZANTOVSKÝ (.!.94o!.l)
Senátor, diplomat, publicista, prekladatel.

Pocínaje Montesquieuem a jeho
pi'íznacne pojmenovanou kni
hou De I'esprit des lois,
O duchu zákonu, i otci
americké ústavy, prevažu-
je v moderním politickém
myšlení princip brzd a protivah jako
nejlepší obrana demokracie proti
možným pokusum o nastolení ty
ranie jednotlivce, vetšiny ci
nejmocnejší politické sku
piny. I naše Ústava je po
kusem o vytvoi-ení tako
vého systému, v nemž
se jednotlivé složky
moci navzájem vyva
žují a kontrolují.
V našem ústavním
systému je funkce
prezidenta i funkce
Senátu chápána práve
jako úcinná protivá
ha, která proveruje
zákony schválené
Poslaneckou snemo
vnou a tvorí pojist-
ku a záruku politic
ké kontinuity,
stability a ústav
nosti v situacích
politické krize.
Naše situace byla
práve takovou
krizí, kterou tvur-
ci Ústavy predví-
dali a pro niž vy-
bavili prezidenta
pravomocí roz-
pouštet
Poslaneckou
snemovnu
a vyhlašo-

vat pí-edcasné volby a kvuli níž zi'ídili
Senát, aby po dobu rozpuštení
Poslanecké snemovny vykonával
v neodkladných prípadech zákon 0
dárnou pravomoc. Není tedy pravda,
že Ústava selhala a bylo nutno ji zme
nit. Naopak zdá se, že Ústava byla na
naši momentální politickou situaci
pripravena a systém brzd a protivah
by se byl osvedcil v první zkoušce
a poskytoval by tak pro budoucnost
záruky stability již trvalé.

Ješte však než k této zkoušce mohlo
dojít, byla Ústava zmenena. Autori této
zmeny nechápou a nechtejí pochopit,
že touto zdánlive drobnou zmenou fa
tálne zmenili povahu základního zá-

Porušení ústavní
rovnováhy

Autori ústavní zmeny ovšem tvrdili,
že délka volebního období Poslanecké
snemovny takovou základní náležitos
tí není, že základní instituty demokra
cie zustanou zachovány, i když bude
volební období zkráceno na dvouleté.
Bylo by jim možno dát za pravdu, po
kud by z jakýchkoli duvodu chteli
zmenit délku volebního období
Poslanecké snemovny, která bude
zvolena v pi'íštich volbách, nebot by
zustala zachována základní podmínka
demokratických voleb, totiž že volici
vedí, za jakých podmínek a podle ja
kých pravidel volí své zástupce.
Jenomže prijatý zákon nemíril do bu
doucnosti, nýbrž do minulosti, zmenil
zpetne délku volebního období
Poslanecké snemovny, která již byla
zvolena podle pravidel, která platila
v den voleb v roce 1996, zejména
cI. 16 Ústavy, podle nehož jsou po
slanci voleni na ctyri roky. K temto
pravidlum patrila tehdy i eventualita,
že prezident republiky muže za pod
mínek vymezených v cI. 35 Ústavy
Poslaneckou snemovnu rozpustit, roz
hodne k nim však nepatrila eventuali
ta, že by mohla Poslanecká snemovna
své volební období sama zkrátit.
Dusledky tohoto kroku jsou daleko
sáhlé: politická strana nebo skupina
stran, která má v Parlamentu vetšinu,
muže kdykoli, kdy jí politická situace
vyhovuje, kdy jí prejí volební prefe
rence, opetovne prosadit krá cení vo
lebního období, vyhlásit volby a pro
dloužil si tak setrvání u moci o další
ctyri roky, To není nevinná zmena,
jak jsme byli presvedcováni, to je zá
sadní zásah do demokratických pravi
del hry. Pokud fotbalový rozhodcí
podle pravidel fotbalové asociace
predcasne ukoncí zápas, když nasta
nou podmínky, které vylucují jeho po
kracování, diváci mohou být zklamá
ni, ale budou zrejme jeho rozhodnuti
respektovat. Pokud by se však hráci
sami rozhodli uprostred zápasu, že
budou hrát jen jeden polocas, mohli
by se od tradicne temperamentního
fotbalového publika se zlou potázat.
Presne to udelal Parlament Ceské re
publiky.

Tvurci ústavy nám sverili nadmíru
zodpovedný a cestný úkol, být stráž
cem ústavnosti a právní stability a ne
dopustit jejich zpochybnení. emeli
jiste na mysli pouze literu Ústavy, ale
také jejího ducha. Chteli-li jsme své
mu úkolu dostát, meli jsme zamítnout
zákon, který staví politický zájem nad
právo a Ústavu.
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Meciarove predsavzatia
a vízie do najbližšej budúcnosti
Miroslav Kusý

V tomto období sa nachádzame nahístorickom európskom rázcestí
a musíme hfadat odpoved na otázku
ako dalej? Pýtajú sa nás, pýtame sa
sami seba, pýtame sa tých, co za túto
krajinu prevzali zodpovednost Vláda
a jej premiér nepredkladajú spoloc
nosti nijaké koncepcné materiály, kto
ré by sa na túto otázku pokúšali dat
nejakú zmysluplnú a argumentami
podloženú odpoved. Sem tam sa cosi
dozvieme iba z premiérových vystú
pení na mítingoch HZDS na Pasien
koch. Žiaf, zostáva to povacšine iba
v podobe pasienkových chvastúnstiev.

Tak ich aj zvykneme brat: jedným
uchom dnu, druhým von. Poruším tú
to tradíciu a vrátim sa k ostatným
koncorocným Pasienkom: premiér
Meciar bilancoval zoci voci všetkej
domácej i zahranicnej kritike sloven
ských pomerov vefmi sebavedomo,
vyhlásiac: "Jedno je nesporné, a dnes
to už nepopiera nikto, že Slováci sa so
všetkými problémami tohoto casu do
kázali zo všetkých štátov strednej
a východnej Európy vysporiadat naj
lepšie, najkultúrnejšie, najzrelšie a ži
vot v tomto smere má najvacšie sta
bilné piliere."

Nemenej vefkorysý bol aj poklaf ide
o predsavzatia. Vyhlásil tam, že "prijí
mame velikánsky program pre
Slovensko. Nazývam to velikánsky
program, ktorý zacína budúcim 1'0
kom a podfa ktorého by sa Slovensko
do roku 2002 malo dostatv pocte štu
dujúcich Pudí na piate miesto na sve
te.... nech sa uznáva všeobecná úro
ven Slovákov ako najvzdelanejšieho
národa, alebo jedného z najvzdela
nejších na svete. Máme na to, móže
me si to dovolit".

Žiaf, dnes sú na tom tradicné slo
venské vysoké školy tak, že pomaly
nemajú už ani na lu'iedu. Premiér
však ani len nenacrtol spósob ako ten
to zázrak dosiahnut už pre najbližšiu
generáciu našich vysokoškolských
študentov, teda už v dobe, ked dnešní
prváci budú svoje štúdium koncit.

Povedzme, že premiér sa takýmito
"podrobnostami" nemusí zapodievat.
Má na to svoj zvláštny, práve pre tieto
úcely vytvorený Úrad pre stratégiu
rozvoja spolocnosti, vedy a Lechniky.
Jeho riaditef, docent Tóth, predložil
Vedeckému kolégiu SAVpre socioló
giu a politológiu prvý spolocensky re-

levantný produkt stratégov tohto úra
du, nazvaný "Vízia rozvoja Slovenskej
republiky do roku 2020 (základné té
zy)". Ocakávali sme, že z predlože
ného materiálu sa dozvieme cosi viac
o tom, ako a kam sa bude Slovensko v
najbližšom období uberat. Materiál sí
ce "rozvíja" premiérove vízie rozsa
hovo; co do svojho obsahu je však
rovnako bohatý na bombastické sfuby
a rovnako skúpy na návody na ich re
alizáciu ako premiér vo svojich pa
sienkových vyhláseniach.

Poklaf, napríklad, ide o premiérovu
predstavu "Slovákov ako najvzdela
nejšieho národa", "Vízia" jeho strate-

gického úradu takisto predkladá iba
to, co by do roku 2020 "malo byt" .
"Na Slovensku treba dosiahnut stav
všeobecnej civilizovanosti," hovorí.
"Na Slovensku by v Lomcase mala
byt široká škála priemerného odbor
ného vzdelania," pokracuje. "Odborné
a vysokoškolské vzdelávanie musí
mat urcité národné a regionálne de
terminanty ... Na základe celospolo
cenských, regionálnych a medziná
rodných hfadísk by mala vzniknút
siet škól s jasným dórazom na prípra
vu na štúdium na vysokých
školách," koncí Vízia v tomto bode.

Všimnime si jej dikciu, mimocho
dom, typickú pre celý dokument
vóbec: "treba dosiahnut", "by mala
byt", "musí mat", "by mala vznik
nút" ... Je to dikcia zbožných želanL

A nikde nepadne ani slovo o tom, ako
na to, cím zacat, aké sú priority, aký
postup volit. Keby šlo o reálny cief,
musel by nastat radikálny obrat v po
litike tejto vlády už Leraz, už pri prijí
maní jej nového rozpoctu na budúci
rok. Vzdelanie cosi stojí a v rozpo
ctoch krajín, ktoré si vzdelanie naozaj
vážia, sa to aj prímerane odráža. V pri
jatom štátnom rozpocte SRvšak niet
ani náznaku obratu smerom k onému
"najvzdelanejšiemu národu".

Rovnakým spósobom nám Vízia
strategického úradu sPubuje zvýšit na
nebývalú mieru úroven našej vedy,
napr. floskulami, že "treba priorizovat
základný výskum", že "v každom re
gióne vzniknú vedecké centrá (napr.
matematické, slovanských štúdií),
ktoré budú kultivovat regionálnu inte
ligenciu a uvádzat ju do sveta", a na
pokon, že "na Slovensku by mali
pósobit štátne laboratória so špicko
vým vybavením". Priemerný sloven
ský univerzitný vedecký pracovník
musí takéto vefkohubé sfuby považo
vat za výsmech.

A co si potom máme mysliet o ta
kom trúfalom predpoklade Vízie stra
tegického úradu, akým je predpoved,
že "rozvoj slovenskej ekonomiky do
skoncenia 2. dekády XXI. storocia
umožní SR odstránit fenomenálny so
ciálny problém - nezamestnanost"?
Problém, ktorého vyriešenie v do
hfadnej dvadsatrocnej budúcnosti sa
neodvážia prognózovat najvyspelejšie
krajiny sveta, ich najuznávanejší od
borníci, sa tu roztína šmahom ruky. V
com má spocívat to zázracné riešenie,
aký je ten zázracný ekonomický mo
del, ktorý odstráni nezamestnanost?

V dvoch veciach je Vízia strategic
kého úradu naprosto adresná a kon
krétna. Po prvé v tom, kto móže za
dnešný neutešený stav vecL Je to "po
novembrové rozvrátenie morálky
a morálne zdevastovanie mla dej ge
nerácie", ktoré "znemožnuje obnovu
v kratšom case". ovember 89 tu te
da dostáva opacné znamienko. Nie že
on bol reakciou na rozvrátenú morál
ku a morálnu devasLáciu mla dej ge
nerácie, naopak, on je prícinou všet
kého zlého, s cím sa dnes potýkame.

Po druhé v tom, CO a koho Vízia vi
dí ako hybnú sllu mravnej obnovy
a rozvoja Slovenska. Nie je to obcian
ska spolocnost, na rozvoj ktorej ako
plnohodnotného partnera štátu vsá
dzajú Iiberálni demokrati. Naopak, je
to silný autoritatívny štát. Podfa Vízie
"úlohou štátu ... je tvorit stred, okolo
ktorého rotujú miestne a regionálne
samostatné inštitúcie a na nich závis
lé organizácie". ° tom svedcí napo
kon aj takáto vízia Vízie strategického
úradu: "Vytvorí sa nová štruktúra ne-
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vládnych organizácií. Vláda so svoji
mi neštátnymi organizáciami vytvorí
jedno silové pole. Druhé pole vytvoria
regionálne vlády so svojimi organizá
ciami. Tretie pole vytvoria mestské
aglomerácie. Štvrté, živelné silové po
le vytvoria neštátne organizácie, ktoré
ich charakter nepredurcuje na komu
nikáciu so štátnymi a s nimi spolu
pracujúcimi organizáciami.
Základom postavenia neštátnych in
štitúcií je ich identifikácia so
Slovenskou republikou."

Z tohto nezmyselného blábolu je
jasné iba jedno: delenie mimovlád
nych organizácií na provládne a proti
vládne. Ich mimovládna podstata, za
kotvená v obcianskej spolocnosti, sa
takýmto trikom úplne potláca.

Ak nám dnes Európa vycíta nestabi
litu demokratických inštitúcii, Vízia
chce dosiahnut stabilitu Slovenska po
tlacením demokracie vóbec. PodFa nej
totiž "stabilita Slovenska teda závisí aj
od odstránenia súcasného štrukturál
neho rámca mnohostranného politic
kého zápasu, ktorý vedie k atomizácii
spolocnosti a jej intelektuálneho po
tenciálu".

Namiesto "mnohostranného politic
kého zápasu", príznacného pre plura
litnú demokratickú spolocnos~ Vízia
prichádza s víziou starého známeho
monolitného "progresívneho politic
kého spektra", ktorého "základným
nevyhnutným znakom ... je pozitívny
vztah k Slovenskej republike". Áno,
sú to pojmy z totalitného slovníka,
charakterizujú autoritatívny štát. Ten
potom rozhoduje o tom, co je progre
sívne a pozitívne.

Autoritatívny štát je teda rámec, v
ktorom sa má realizovat vízia rozvoj a
SR. Jeho spiritus agens má byt silný
vodca. V rámci autoritatívneho štátu
"musí vzniknút národná dohoda
o morálke" - hovod Vízia - a táto
"predpokladá vznik moderného vod
covstva". Mýlime sa všetci, ktorí si
myslíme, že so silnými vodcami sme
Novembrom 89 skoncovali a že sme
ho nahradili demokratickým princí
pom silných obcanov, silnej obcian
skej spolocnosti. PodFa Vizie strategic
kého úradu "Slovensko potrebuje
razantný nástup takejto osobnosti".

Razantný nástup k comu? Úlohou
vodcu je zjednotit národ. Ked treba aj
mecom. Ked treba aj vykynožením
malomyseFných a neprajníkov. Vízia
nenaznacuje, kde takého vodcu vziat.
Na Pasienkoch sa však už prihlásil
bájny hrdina, ktorý je ochotný vziat to
na seba.

MIROSLAV KusÝ (1931)
Pusobí na katedre politologie FF Univerzity

Komenského v Bratislave.

Zamestnání
Evropou a "postevropským", tj. industriálním svetem uz dlouho obchází stra
sidlo - straSidlo nezamestnanosti. Najme od krize 30. let. Námi ani tolik ne - zatím
spiS nás obchází. Nám ale pfece jen dochází, ze sejím budeme muset vázneji zabý
vat. ZvláSt chceme-li do4fat, ze zustane jenom strasákem.

Synonymem zamestnání se uz dávno stala práce, rozumí sepráce za mzdu 
pfedevsím jako zdroj obzivy, tedy prostfedku zachování a tfeba i zkvalitnení zivo
ta. V posledních dvou stoletích mít v zlých casech práci znamenalo totéz, co nenu
zovat. Ovsem mít zamestnání, být zamestnán signalizuje urcitý posun: pracovní
pomer je tu institucionalizován - a už nejen jako zdroj existence materiální, nýbrž
i sociální.

Tuto statutární synonymitu mají na svedomí pfedevsím novodobá hnutí socia
listická. Práce znamenala puvodne trápení, namáhání, težkost - nejen ve slovan
ských jazycích, ale tfeba v nemcine, jrancouzstine aj.; pekné je i madarské (od
Slovanu pfevzaté) pojmenování práce munka (muka, mucení). Samozfejme, že
pozitivní hodnocení práce už dávno pfedjalo kfestanství - ovsem nejako cest,
nýbrž jako údel.

Zamestnání ale také není slovo úplne nové. Souvisí zajisté s místem, od nehož
se také ve stfedoveku zmenou samohláskové kvantity vydelilo mesto. Místo zna
menalo prostor (lat. locus), ovsem prostor urcený urcitému úcelu, tedy fádu; uz ve
14. stol. se s ním setkáváme ve.významu "náležité místo, postavení" a o dve století
pozdeji "místo urcitéfunkce, povolání".

Místo tedy bylo prostorem nejak zaplneným - jeho opakem byla prázdnota, pus
tota: ta zvláste v kfestanském stfedoveku byla necím krajne nezádoucím. (Ruské
pojmenování svátku prazdnik, zdedené ze staroslovenstiny, tomu vubec neodpo
ruje: jde o kalk hebrejského šabbát od šábat, tj. pfestat, upustit od neceho - tedy
posvátný zákaz ka:tdé cinnosti, práce.) Zamestnat znamenalo necím zaplnit, zba
vit prázdnoty.

Takže nepfekvapí, ze v 16. století nacházíme zaneprázdnení jako synonymum
k zamest(k)nání. O nárocném vojevudci cteme u Daniela Adama z Veleslavína:
"Vojáky ustavicne necím zaneprázdnoval, pracemi zamestknával." A J(omenský
pak (v Bráne jazY!fu): "Snazný i v prázdnosti zamestknaný jest. "

Jan Amos tu pfedjímá obéanské ctnosti nejen kapitalismu: snahu, aktivitu, zá
jem. Co ovsem pfedejmout nemohl, je moderní pojetí zamestnanosti jako institu
cionálního nároku. J(do dnes je v prázdnosti (tj. pfisel o místo), "zamestknaný"
není. Byt byl sebesnažnejsí.

Nezamestnanost dnes totiž není jen problém obzivy. Alespon ve "weljare" spole
censtvích sjejich sociálními sítemi. Zamestnání je víc: zpusob života, naplnení ne
zanedbatelného casu. Pocátkem vlny nezamestnanosti v 70. letech to v západním
Nemecku zkouseli velkoryse. Jste momentálne nezamestnaný? Vydejte se kolem sve
ta! Nebo: Vytapetujte si byt! Ale pseudosystémové fesení narazilo na systém: sociál
ním úfadum dosly peníze, a tapetáfi nechteli pficházet o výdelky.

Snad jeSte huf na tom byli ti, kteN ani práci neztratili: zacínající mladí. Nemeli
sanci poznat, ze i po opuStení skoly je tfeba všední cas necím zaplnit: necím se za
mestnat. V Anglii 80. let i hodne leví pfipousteli, ze tohle byla jedna z hodne nut
ných pNcin thatcherismu. Nezamestnanecká podpora nezamezila bezradnost, kri
minalitu, narkomanii mezi mladými - spiSji posílila.

Není to ovsem nic nového. J(do pfed tficeti ctyficeti lety jezdil po vlastech ces
kých na kole, mohl být obcas pfekvapen nesmyslne pfíjemnou vozovkou: drobné
dlazební kostky zalévané betonem. Pametníci tficátých let vysvetlovali: stát chtel
pomoci v nezamestnanosti, a pokud na to mel, dával pfed chudinskými polévka
mi pfednost pracnému a na pohled neekonomickému zamestnání. Jedním z otcu
tohoto programu byl keynesiánský národohospodáf Josif Macek - však už musel
celit odporu tehdejSích makroekonomu.

Ale co tficátá léta, co dvacáté století. Svah prazského Petfína protíná dodnes
Hladová zed, zminovaná jako kuriozita veku Otce vlasti (ó, kéz by blahé pameti).
Nebot tento dobrý Lucemburk vedel, že netoliko k zahánení hladu, nýbrž i k za
mestknávaní lidu veskera práce sloužiti má ...

JA HORÁLEK

rana 27
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Ozvena

Nikdy nebylo
prosté cekat,
klidne sedet.

Dalo se snad
jít jinudy
na jinou vzdálenost -

jako by ozvena
visela ve vzduchu drív

než jsme se ozvali,
než padlo
jediné slovo.

Co byla láska
a kde
a jak se tam jde.

Ze sbírky Ozveny (Echoes).

Zvláštní citlivost

Rozhovor s americkým básníkem

Robertem Creeleym
Robert Creeley ovlivnil vývoj americké moderní poezie spoluprací
s Charlesem Olsonem na konceptu "projektivního verse". Uverejnil radu
básnických sbírek, z nichž jmenujme Pro lásku, Skladby, Okna a Ozveny.
Ackoliv je predevSím známý jako básník, publikoval také pr6zy, predevSím
román Ostrova sbírku povídek Zlatokopové. Narodil se v roce 1926
v Arlingtonu ve stálé Massachuselts. V roce 1954 zacal ucit na Black
Mountaín College, kde vydával casopis Black Mountain Review. V dubnu
letosního roku navstívil éeskou republiku a úcastnil se pražského Festivalu
spisovatelu. Z té doby pochází také jeho rozhovor s americkým básníkem
Michaelem Marchem.
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jako Louis Zukofsky, Cad Rakosi,
George Oppen, Charles Reznikoff.
Mužete ríct pár slovo jejich význa
mu?

Zejména dve veci jsou pro ne cha
rakteristické. Jsou v jistém smyslu
prvními básníky, kterí v Americe vy
cházejí z mestské tradice. Nepopisují,
co "zástupy" delají, nemluví ,,0 lidu"
v nejakém obecném smyslu. Ale jsou
to básníci, kterí vycházejí z mestské
životní situace. Za druhé jsou "typic
kou minoritou", jak se v Americe ríká.
Mnozí z techto imigrantu, Židé ze
strední Evropy, byli vlastne inteligen
cí v pravém slova smyslu. Težko se
mužete chovat se shovívavou povýše
ností ke vzdelanému Stredo evropa
novi. Takže protí skupine tech básní
ku panoval urcitý skrytý odpor
a nakonec, což je zajímavé, byli témer
vymazáni z obecného povedomí.
Napríklad ve známých Nortonových
antologiích americké poezie se
Zukofsky vyskytuje v jednom vydání
a v dalším už ne.

Co vaše skupina? Black Mountain
School?

Myslím, že jsme dopadli dobre.
Skoro všichni jsme sice odešli pred
casne z univerzit, ale meli jsme dobré
školy. A to nejduležitejší: nekterí z nás
mohli být homosexuálové, další me
lancholikové, ale byli jsme beloši, byli
jsme muži. Patríme k odchylkám, ale
jsou to zaraditelné odchylky. Mám na
mysli zejména Charlese Olsona. Pres
rozdílné okolností je zvláštním zpuso
bem soucástí tradice. Nikoho tak ne
mate, jako treba Zukofsky.

Roberte, mluvil jste o kartách, které
vám život rozdal. Jaké to byly kar
ty?

Rozhodne to nebyla žádná dobrá
karta. Smrt mého otce, kterého jsem
ztratil v raném veku, ztráta oka, o než
jsem prišel témer ve stejné dobe.
Dobrými kartami byla podpora a vzá
jemná soudržnost mé rodiny, rodiny
mé matky, mých prarodicu. A mimo
i'ádné pochopení a inteligence mé star
ší sestry, která me dostala do internátní
školy a umožnila mi tak vzdelání, pro
mne podstatné, i když snad ne zvlášt
privilegované ve spolecenském smys
lu. Ale jako intelektuální trénink to me
lo pro mne nesmírný praktický vý
znam. Vyrustal jsem v typickém
farmárském meste, kde byla velmi
príznivá atmosféra, ale nemohl jsem tu
získat vzdelání, které jsem pozdeji jako
spisovatel potreboval. K prijetí na ško
lu mi dokonce pomohla i ztráta oka
a s ní spojená výplata pojistky - neco
jako oko za vzdelání. Tu metodu nedo
porucuji, ale tak to proste bylo.

Pamatujete se na velkou hospodár
skou krizi? Byla to pro vás jako pro
básníka duležitá zkušenost?

Ta krize zasáhla všechny jako mi
morádná, všem spolecná událost,
i když snad nekterí byli ponekud
chráneni ruznými pojistkami a privi
legii, ale bylo nemožné jí úplne unik
nout. Zasáhlo to všechny vrstvy náro
da. Aspon to predpokládám, protože
jsem byl tehdy vlastne ješte díte. Pro
nás to znamenalo, že jsme se ocitli
v blízkém sousedství zoufalství a chu
doby, protože má matka byla mestská
zdravotnice a lidé se s prosbami
o podporu a pomoc pochopitelne cas
to obraceli na ni. Takže jsme byli sou
cástí toho všeho. Náš pomer k vlastní
osobe a tomu, co jsme delali, byl neu
stále konfrontován s bolestí a neštes
tím druhých.

Ta doba dala podnet k intenzívní
mu zájmu o sociální otázky
a v rámci toho vystoupila rada po
zoruhodných amerických básníku

A co vaše vlastní poezie? Proc poe
zie?

Zpocátku to byla puvabná, shovíva
vá pruvodkyne, ta schopnost vymýšlet
verše, radit slova neco vyjadrující
a nejak znející. Sobecky jsem se
z nich radoval. Byla to možnost setr
vávat ve vlastní spolecnosti, ale také
ve spolecnosti sveta, jak jsem doufal.

Ale co vaše schopnost milovat lid
ské tvory, milovat zemí, nepretržitý
život? To jsou stále se opakující mo
tivy vaší poezie. Co je láska?

Láska je trvalá náklonnost Je to víc
než sexuální vztah. Zacíná, když se
clovek prestane soustredit sám na sebe
a venuje svou predstavivost nekomu
jinému, ztratí se v ocích a realite toho
druhého. Žít s nekým, sdílet s ním svet,
to znamená žít spolu, jak se ríká. Práve
tento rys z lásky delá neco mimorád
ného. Nechci pohlížet na lásku jako na
konzumní umení: "mám rád krásné
veci", "mám rád Picassa", "mám rád
dobré filmy". To není nic necestného,
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je to velmi bežné cítení. Ale rozhodne
to není láska, jakou bych si chtel za
chovat nebo prožívat. "Co dobre milu
ješ, ti nebude vzato. Co dobre miluješ,
je tvoje pravé dedictví."

Proc je ale naše dedictví tak ohrože
no, proc se obáváme, že o ne prijde
me?

V té souvislosti me napadá historik
Paul Kennedy a jeho pi'edsta.vy o vý
voji ekonomiky, politiky a sociálních
vztahu. Ríká, že kapitalismus ted za
ujal místo, které melo náboženství ve
stredoveku a za renesance. Spíš než
hromadení penez se týká toho, cemu
se verí, co se považuje za zdroj rozvo
je a hodnot. Kde lidé dNv ríkali "ve
Í'Ím v Boha", ted by rekli - ne cynicky,
ale pral<ticky - "veríme penezum".

Tyto problémy byly velmi živé ko
lem roku 1968. Bud se o nich pak
pi'estalo mluvit nebo byly - rekne
me - odsunuty stranou.

Jsou to problémy, které se už para
doxne zdaleka netýkají jen menšin.
Mají mnoho spolecného s nabídkou
pracovních míst, s úvahami o mení
cím se charakteru zamestnání, s pre
chodem na prumysl služeb jako na
zdroj levné pracovní síly. S veškerým
respektem ke kapitalismu ted není
rozhodující otázkou "kolik mohu vy
robit a rozdelit mezi ostatní", ale "co
z toho mohu pro sebe vyzískat".

Jaké je v tom všem postavení básní
ka?

Básník je do jisté míry, at se mu to
líbí ci nelíbí, hlasem urcitého kolekti
vu. Myslím, že nevynalézá, "co ríct"
a "jak to ríct", aby sám byl ojedinelý.
Daleko spíš se podobá kanárkum
v dolech - zpívají, protože musí.
Básníci na nekteré skutecnosti nará
žejí spíš intuicí, než že by se pro to
rozumove rozhodli. A také mají
schopnost phblížit tu informaci dru
hým. Napríklad jako Allen Ginsberg
v "Kvílení". Jiste nezacal tím, že by si
rekl "prispeju k uzdravení své doby",
ale uhodil na správnou strunu.
Nemyslím, že básníci rozumove zcela
zvládají, co ríkají, ale spíš mají tu
zvláštní citlivost a schopnost to vyjád
rit.

Mužete shrnout, co se vám osobne
v živote prihodilo?

Ne, jsem urcite poslední, kdo by to
dokázal. Mám rád Wittgensteinova
údajne poslední slova: "Vyridte jim,
že to bylo bájecné." Já si to taky mys
lím. Mužete namítnout: "A co treba
druhá svetová válka?" Ovšem, bylo to
strašlivé. Ale bylo to paradoxne
i úžasné, protože to obnažilo nesmír
nou rozlohu toho, s cím se život musí
utkat.

Mužeme-li se vrátit k rozdaným
kartám, myslíte si, že máme osobní

osudy, které jsou predem urcené?
Myslím, že máme absolutní potrebu

verit, a to ostatní už není tak duležité.
Tedy veríme-li na Hitlera a na nadra
zenost bílé rasy, je to nesporne ne
štastné. Ale zvláštní je, že to zároven
odhaluje jádro problému - když není
dost možností nalézt kladné zdroje ví
ry ve vlastní komunite, clovek se pri
klání k hnevu. Je tu proste strašná po
treba nekam patrit a mít nekoho po
boku.

A co božský porádek a moc prírody?
Myslím na záplavy, tornáda a hroz

né prírodní katastrofy na jare ve
Spojených státech. Moc prírody je ur
cite neomezená. Nedovedu si predsta
vit moc, která by jí byla ješte nadraze
na. A rád bych do toho zahrnul i lidi
jako cást "rovnice". Jediná víra, kte
rou mám, je vázána na lidi. e že by
lidé zarucene našli ty správné odpo
vedi a ucinili správné kroky, ale jedi
né, co mi phpadá nesporné, jsou prá
ve oni. Tím nechci poprít nebo zcela
odmítnout možnost božského zákona
a porádku. Jen v nej proste neverím.

Ale ponecháni sobe samým, co mu
žeme NCÍjeden druhému?

Já te zdravím.

Pripravil Michael March.
Rozhovor i verSe preložila

Hana iantovská.
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Ceský rozhlas, 5. program, stanice Vltava
cyklus aše téma: O antijudaismu a antisemitismu
vysílání: po - pá 22. - 26. cervna, premiéra: 9.00
repríza: týž den 16.50

Krestanskému antijudaismu a antisemitismu od nejstarších dob do
soucasnosti bude venováno pet posledních cervnových poradu cyklu
Naše téma, který od pondelí do pátku vysílá 3. program Ceského roz
hlasu - stanice Vltava.

Jsme si vedomi toho, že se dotýkáme citlivých míst, mnohasetle
tých myšlenkových stereotypu. Je prekvapivé, jak malá ci zkreslená
je obecná informovanost o konkrétních událostech a jejich prícinách,
a to nejen mezi prostými verícími, ale i mezi katolickými ci evange-
lickými teology. Ani my však ve zmínených poradech z casových duvodu nemužeme probrat vše, nejde o dejepisný cyklus.
Spíše se na pozadí historických faktu pokusíme pojmenovat klícové problémy jednotlivých období a sledovat jejich další
vývoj. Pri pNprave tohoto cyklu jsem si zároven uvedomila, jak dlouhý proces sbližování máme teprve pred sebou, nebot
i ve vlastních (tj. v krestanských) radách jsem se setkala s názory, že hodlám katolickou církev "demontovat zevnitr".
Obvinování z kolektivní viny pri ukrižování Ježíše Krista je totiž stálým zdrojem výcitek i v myslích tech, kterí se považují
za vzorné krestany. Práve tímto duvodem ale byly v minulosti omlouvány mnohé pogromy a protižidovská opatrení všeho
druhu, a dodnes jsou mnozí presvedceni, že vyvraždování Židu nacisty bylo jen extrémním projevem historické odplaty
podle slov "jeho krev na nás a na naše deti".

Hosty tohoto cyklu, v nemž bychom casem rádi pokracovali, budou historici a zástupci strany židovské i krestanské.
Besed se zúcastní reditel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát, bývalý velvyslanec v Izraeli a dnes reditel Židovského
vzdelávacího a kulturního centra dr. Miloš Pojal', clen Rádu bratrí kazatelu doc. Odilo Štampach, vikár Ceskobratrské círk
ve evangelické a vedoucí redakce náboženského života v Ceském rozhlase Miloš Rejchrt, teolog a historik dr. Martin
Wernisch, hebraistka a historicka dr. Jirina Šedinová a dr. Helena Krejcová z Ústavu pro soudobé dejiny Akademie ved.
Všechny porady budou doprovázet citace z autentických pramenu v prednesu herce Otomara Krejci.

VLADlMIRA LUKAROVÁ

o antijudaismu a antisemitismu
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Politická role
senátu
Ferdinand Peroutka

Predpokládejme, že by nekoho napadlo zeptati se panaministerského predsedy Švehly na to, v cem vidí vý
znam a úcel senátu v našem politickém živote.

epochybujeme, že by pan Švehla laskave vzal zvedavce
za ruku a j'ekl mu duverne: "To máte tak, v podstate demo
kracie leží ..." a v tom okamžiku by ho lstive a pod nejakou
záminkou opustil. To by ucinil pan Švehla, jehož povinnos
tí jakožto predstavitele vlády podle našeho mínení rozhod
ne jest vedeti, v cem jest úcel a význam senátu. Ale o na
šem ministerském predsedovi je známo, že by si dal radeji
vrtat koleno, než by vydal nejaké svoje mínení v šanc širší
verejnosti. Pochybujeme však, že by sám nekterý senátor
vydržel statecneji celiti této otázce. Pravdepodobne by nám
vyložil, v cem spocívá význam senátu v Americe.

Pánek pokusil se nedávno v "Ceském slove" odpovedeti
na tuto otázku. Rekl v podstate toto: nedovedu dosti dobre
ríci, v cem dlužno hledati význam našeho senátu v dobe
prítomné; budme však dobré mysli a spoléhejme na bu
doucnost; kdož ví, co se v ní skrývá; muže se státi, že po
príštích volbách senát náhle zazái'í jasem úcelnosti: "kdy
by však i tento predpoklad zklamal, pak bude lépe zavésti
u nás systém jednokomorový."

Za krátkou dobu dovrší naše ústava a s ní i senát ctvrtý
rok svého veku. Ctyri roky jsou ctyri roky, a bylo dosti ca
su, vyrýti jakousi brázdu a zapsati se do pameti. (...)

Okolnosti, za nichž došlo k vytvorení senátu takového,
jaký známe, byly tohoto rázu: autori naší ústavy zacetli se
pilne do politických dejin anglosaských a nacerpali z nich
úctu k instituci druhé snemovny, která jak v Anglii, tak v
Americe plnila duležité a úctyhodné poslání; byla tedy u
nás rada lidí, kterí theoreticky dobre vedeli, k cemu jest
treba senátu, a že proti nedokonalostem poslanecké sne
movny nemuže býti spolehlivejší ochrany nad silnou dru
hou snemovnu; theoreticky jsme si osvojili zkušenost sta
rých demokracií, že sklon lidovlády k vrtošivosti, nestálosti
a bezstarostnosti, její lhostejnost ke všemu, co neprináší na
dlani okamžitý prospech, vyžadují nejakých závor a
ochranných opatrení. O tom mluví všichni theoretikové
anglosaské demokracie a to vše jsme prirozene nemohli
vedeti z vlastní zkušenosti. Ale theorie žije jen v nekterých
hlavách, a tak lid zustal k této otázce velmi chladným. Jak
ostatne byli bychom mohli vyvolati silné lidové hnutí pro
druhou snemovnu, když vše, co bychom byli mohli ríci,
byl by býval duvod, že jest jí treba práve jakožto závory
proti vláde lidu? Jest nutno pochopiti, že lidu závory proti
jeho moci jsou prinejmenším lhostejny. A tak, ackoliv
theoretické uvedomení bloudilo od hlavy k hlave v ústav
ním výboru a ackoli nebylo zcela zavrženo, prece jen ne
bylo dosti sil, hlavne pro odhodlaný odpor socialistických
stran, udelati druhou snemovnu orgánem skutecne vliv
ným a mocným. Pomohli jsme si, jak jsme si nejednou po
máhali v tech dnech, zejména také pri jazykovém zákonu,
tak, že jsme vzali kus z toho a kus z onoho, a dali jsme sice
pruchod názoru, že jest treba jakési pojistky proti poslane
cké snemovne, na druhé strane jsme se však neodvážili,
uciniti tuto pojistku skutecne úcinnou. A tak, prejíce si po
riditi ochranné opatreni a zároven si prejíce, aby nefungo
valo, udelali jsme vše, aby zdáni bylo zachováno a vec
ztracena, a utvorili jsme cosi jako "stín kociho, jenž stínem
kartáce myje stín kocáru", utvorili jsme nikoli poslaneckou
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snemovnu a senát, nýbrž dve poslanecké snemovny, z
nichž jedné se ríká z ne zcela potlacitelné úcty k theorii se
nát. (...)

Odlišnost senátu by mohla býti zarucena jen odlišným
složením, tak, že by jeho clenové byli voleni bud stav ov
skými skupinami nebo jmenováni. Ale ve dnech, kdy se
budovala ústava, byla myšlenka prímé demokracie tak sil
ná, že nebylo možno jí odporovati. (...)

A tak, vyjmuvše žebro z poslanecké snemovny a ucini
vše z neho senát, jsme dokonale chráneni proti nebezpecí,
že by se zvrhl v rejdište sobectví a reakcních choutek.
Jsme však zároven dokonale chráneni také proti tomu, že
by mohl neco znamenati. To, že vedle poslanecké snemov
ny máme také ješte senát, neznamená nic jiného, než že
majice zpeváka, porídili jsme si také gramofon s jeho hla
sem. (...)

Neodvažuji se rešiti vysokou theoretickou otázku, je-li
naší demokracii tf'eba kontroly senátu, ani jinou otázku,
jak by tento senát musil býti složen, aby se skutecne hodil
k této funkci. Vidim jen tolik, co jest videti: že v této podo
be druhá snemovna žádné kontroly vykonávati nemuže.

(Prítomnost, 24. ledna 1924)
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JANA MATEJ KOVÁ

Nepotýkáme se tu ani s nadmernou kriminalitou, ani s dro
govou závislostí mládeže, ani s rasismem. Milevsko se svý
mi zhruba osmi tisíci obyvateli patrí k tem menším, poklid
ným mestum. Romu tady žije neco ke stovce a myslím, že
docela v poklidu s ostatními. Dlouhá léta tady žili taky
Vietnamci. Ucili se tady a pracovali v místnífabrice. Patrili
prý k nejlepším zamestnancum. Delali skoro zadarmo ty
nejnárocnejší práce, do kterých se tem domácím moc nechte
lo. Byli hodne šikovní. Po revoluci jsme je všechny, k lítosti
nekterých, poslali domu. No a dneska se sem vrátili. Nejsou
to ale titíž, dnes sem pricházejí vietnamští podnikatelé. Tak
jako všude jinde obchodují prakticky se vším. Pronajímají si
velké obchodní plochy a stali se snad temi nejúspešnejšími
obchodníky ve meste. Dnes už ale nemusí rozbalovat každý
den své stánky s igelitem, zboží mají ukryto pekne pod stre
chou v centru mesta nebo alespon v jeho frekventovanejších
cástech. Presto, že berou možnost výdelku nekomu z domá
cích a pronajímají si prostory, na které domácí nemají, ne
mám pocit, že by vzájemné soužití bylo nejak vážneji naru
šeno.

Chybí mi tu reka, reka vždycky delá mesto dynamictejší.
Ve znaku mesta máme rybu, což samo o sobe prozrazuje, že
není-li tu reka, jsou tu alespon rybníky. Musím taky zmínit,
že tu máme hodne žuly. Už ctyri roky po sobe tady v léte
pracují umelci, kterí dokáží vtesat do studeného kamene
tvár a duši. Život mu pak dodají lidé, kterí premonstrátský
klášterní park s temito nádhernými žulovými skulpturami
po celý rok navštévují. Není to jen krása na koukání, ruzne
provrtaných a poskládaných kamenných teles se lidé mo
hou dotýkat, zkoumat jejich smysl afunkci, ci je dokonce 
jako treba kamennou houpacku - dávat do pohybu.

Nevím, Victore, jestli jsem Te k návštéve Milevska alespon
trochu premluvila. Ale byla bych ráda, kdybys prijel.

Zdraví Te

---~.

Ahoj Victore,
moc Te zdravím z Milíska,

což je pradávný lidový název
pro mesto Milevsko, které pred
pár lety oslavilo již osm set let
od svého založení. Mesto leží v
mírne zvlnené krajine stredního .
Povltaví s belajícími se kostelí- ' .
ky, s táhlými pásy lesu na obzo
rech, sem tam prozárenými
lesklými hladinami rybníkU.
Nikdy to nebyla krajina svárU
a rušného života, snad jen s vý
jimkou doby táborského hejt
mana Jana Žižky z Trocnova, .
který vypálil a vyraboval místní l' .
premonstrátský klášter z roku '-. ""i..

1183. Klášter už tehdy proslavil "';jeho opat Jarloch, který byl po- ~ 
kracovatelem pražského kronikáre [(osmy. Jinak šel život v
Milevsku podle ustálených zvyklosti a rádu, jak je stanovil
a až do druhé svetové války udržoval církevní rok.

Jestliže Milevsko bylo do války slavné svým románským
klášterním chrámem Panny Marie o dvou vežích a hrbitov
ním kostelem sv. Jiljí, jehož románská zvonice právem pro
slula mezi ceskými historiky umení, po válce jej proslavil so
cialismus, který tu hned v první petiletce zanechal
gigantickou stavbu "Závodu na výrobu vzduchotechnic
kých zarízení", o kterých se diskutuje dodnes. Jen pro zají
mavost zmíním, že krome jiných soudruhu jsou pocátky zá
vodu spojeny sejménem Gou, což byl otec tehdy ješte
neznámého Karla Gotta, takže si tu leckdo pamatuje zlaté
ho slavíka jako kluka tesne odrostlého z plenek, s nudlí u
nosu a s odreným kolenem.

[(dysi hodne znamenalo nosit nápis ZVVZ na tricku.
Hrála se vysoká liga hokeje, snad ta nejvyšší - dobré výkony
podávali i naši fotbalisté a znacka ZVVZ ješte zcela nedáv
no zdobila prsa nejednoho víteze cyklistických závodu.
Dnes už ze slavného jména nezustalo mnoho, spíše problé
my.

Lidi tady mají tradicní starosti, a to myslím ani nemusím
popisovat. Asi jako všude mají pocit, že bohatne jen úzká
elita lidí, bohatne management a chudne podnik. Mezi du
chodci se vedou dramatické diskuse. Clovek je ale bytost
schopná predstavit si, že muže být i jinak, a tak pevne dou
fám, že místní lidi tuto schopnost ješte neztratili.

Je to tu spíše chudÝ, ale pekný kraj. Musíš jet nekdy se
mnou. Mužeme to vzít loukama treba do pekné barokní
vesnice Líšnice, která je rodištem pana kardinála Vlka.
Chodím tudy s našimi psy hodne casto a ta cesta je opravdu
nádherná. Pokaždé se Ti ukáže v jiné podobe - podle toho,
jak ji sluníéko nasvítí, mrácky zastíní, co vedle ní roste a co
je práve za rocní období.

Premýšlím o tom, co asi tak nejvíc trápí zdejší lid.

Milevsko
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22.4. Podle výzkumu agentury GlK více než

polovína podnikatelu pripouští, že bez
úplatku nelze dostat státní zakázku.

25.4.Den po francouzském parlamentu
schválil nemecký Spolkový snem pristou
pení k jednotné eVl"Opskémene, euru.

24.4. Ruská duma na tretí pokus schválila
kandidáta na ruského premiéra Sergeje
Kirijenka .• Mezi Brnem a Svitavami
putoval nerízený prázdný vlak.

25.4. a železnicní trati v Morkovících na

KromHížsku se dalo do pohybu tricet
odstavených vagónu, které pak na ruz
ných místech trati vykolejily.
• UlI:rapravicová emecká lidová unie
(DVU) získala v zemských volbách
v Sasku-Anhaltsku neuvei'itelných 13 %.

26.4. a hranících Kosova a Albánie se opet
strílelo.

27.4. Na tramvajové križovatce v centru
Ostravy vybuchla nálož, ctyi'i lidé byli
zraneni.

28.4. Pri srážce dvou vlaku ve Stríteži

u Jihlavy bylo zraneno '27 lidí. • VPraze
vystoupil bluesový král B.B. King.

29.4. Americký senát schválil drtivou vetši
nou rozšírení NATO o CR, Polsko
a Madarsko .• Stát Izrael slavil 50. naro

zeniny.
30.4. Ceský senát schválil clenství Ceské

republiky vATO.
1.5.Tri tisíce mladých neonacistu slavilo

Svátek práce u památníku Bitvy národu
v Lipsku.

2.5. Na summitu EU v Bruselu byla vyhlá
šena jména jedenácti státu, které pi'i
jmou spolecnou evropskou menu.

5.5. ekolik životu si vyžádaly težké boje
mezi Albánci a srbskými jednotkami
v Kosovu.

4.5. Po té, co zcela zkrachovaly londýnské
rozhovory o míru na Blízkém Východe,
ohlásiltelavivský starosta Roni Milo svo
je rozhodnutí kandidovat na izraelského
premiéra.

5.5.Václav Havel byl z Rakouska pi'evezen
do Ústrední vojenské nemocnice
v Praze-Strešovicích.

6.5. Demonstrace proti režimu samozvané
ho indonéského prezidenta Suharta se
zvrhly v poulicní násilí, rabování obcho
du a útoky proti cinské menšine.

7.5.Sesuvy pudy v jižní Itálii znicily mnoho
vesnic, pres sto lidí zahynulo.

8.5. Automobilky Daimler-Benz a Chrystler
ohlásily fúzi.

9.5.Na predvolebních mítinku v Novém
Boru dostal vudce republikánu Miroslav
Sládek pár facek od místnich Romu.

10.5.Vprvním kole madar'ských voleb zvíte
zila vládnoucí Madarská socialistická

strana, avšak jen s mírným náskokem
pred opozicním Svazem mladých demo
kratu.

11.5.Rozporuplné reakce vyvolala prezi-

dentská milost, udelená Romum, kterí
napadli Sládka.

12.5.Poslanecká snemovna prehlasovala
prezidentské veto a s konecnou platností
schválila tzv. drogovou novelu, která
umožnuje trestat držení drog .• Indické
jaderné pokusy vyvolaly celosvetové
protesty.

15.5. Audit firmy Deloitte&Touche odhalil
podvody v hospodarení ODS.

14.5. Radnice v Ústí nad Labem chce dva

romské domy v Maticní ulici oddelit od
ostatních obyvatel vysokou zdí.

15.5.V Los Angeles zemrel Frank Sinatra.
• Ceští hokejisté vybojovali na mistrov
ství sveta ve Švýcarsku bronzové medai
le.

16.5.V Praze se stejne jako v dalších evrop
ských mestech konala Global Street
Party, ekologické shromáždení protestu
jící proti globalizaci ekonomiky. Pruvod
demonstrantu se na své ceste Prahou

nekolikrát stretl s policií, sedmnáct poli
cistu bylo zraneno, 64 demonstrantu by
lo zadrženo, došlo k rozbíjení výloh
a k jiným výtržnostem. Podle mnoha po
zorovatelu policisté celou událost pod
cenili, zasáhlj pozde a pozdeji si na za
tcených osobách vylévali vztek
nezákonným zpusobem.

17.5. VOrlové na Ostravsku zustal sedma

tricetiletý Rom po útoku ctyr skinheadu
ležet na vozovce, kde ho usmrlilo ná
kladní auto.

18.5.Útocníci z Orlové byli obvineni z ra
sove motivovaných trestných cinu.

19.5. I pi'es negativní posudek expertu chce
slovenská vláda v nejbližších týdnech
spustit zkušební provoz jaderné elekt
rárny Mochovce.

20.5. Konání milionové demonstrace proti
indonéskému prezidentu Suhartovi za
bránily v ulicích Jakarty tanky.

21.5. Poslanecká snemovna schválila zá

kon o svobode informacÍ.. ový šéf
zpravodajství Ceské televize Ivan Kytka
rezignoval na svoji funkci.
• ekolikatýdenní protesty donutily in
donéského diktátora Suharta odejít
z funkce, jeho nástupcem se stal dosa
vadní viceprezident Jusuf Habibie.

22.5. Jak v Irské republice, tak v Ulsteru
schválila drtivá vetšina obyvatel míro
vou dohodu o Severním Irsku.

25.5. Ceské dráhy ruší dalších 454 spoju
a pripravují nové zdraženÍ.

24.5. Vítezem parlamentních voleb
v Madarsku se po druhém kole stali
Mladí demokraté (FlDESZ), kterí spolu
s menšími stranami patrne sestaví no
vou vládu.

25.5. Slovenská centrála Geenpeace uspo
rádala sérii protestu proti spuštení jader
né elektrárny v Mochovcích, problé
mem se zabývá Evropská unie.
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Za grafickou úpravu inzerátu úctujeme
5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5%
dvakrát tO%
trikrát 15%
ctyri krát 20%
Nablzíme též možnost barevné inzerce.
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého meslce. Nové clslo vycházf
vždy v prvnfm týdnu dalšfho meslce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národnf 11, 11000 Praha 1, tel. 22 075 600, fax 22
075605.



dobrodruistvím

od tímto názvem jsme pripravili soutežní hru pro žáky základních škol a studenty
íceletých gymnázií. Klade si za cíl pripomenout detem i jejich okolí nekterá
ajímavá místa v Ceské republice a upozornit na s nimi spjaté zajímavosti.

šech osm míst zmínených v této hre je
oleno zámerne z ruzných koutu naší
eme tak, aby mela vetšina detí možnost
lespon nekteré z nich navštívit. At už se
kolním výletem, anebo s rodici
nadcházejících prázdninách.

aždé ze školních detí obdrží
nížecku, ve které je bude provázet

skupinka vrstevníku - ,.Cokoparta".
Od zacátku cervna do konce ríjna

udou deti rešit jednoduché
izuální úlohy a vyhledávat

odpovedi na pomerne složité
edomostní otázky. Jejich

obtížnost byla volena zámerne.
Cílemje udržet detskou
ozornost co nejdéle,

to pokud budou využívat
nápovedy v detských
casopisech. Pro ty starší je to
oobídka k samostatnému
oátrání ve školní nebo místní
<nihovne.

~erímefže rodice i pedagogové
podporí deti i s jejich zvídavými dotazy.

+~+
Cokoládovny

Modranská 27 f 143 20 Praha 4 - Modrany

I



KOMERCNí
BANKAo.s.

VSE08ECNÁ STAVEBNf SPO~ITElNA

KOMERtNí BANKY o .•.

KOMERCNí POJISfOVNA o.S. ALL IN o.s.

Praha 4 - Michle ul. Týmlova, bytový dum

Zahájení výstavby
a prodeje únor

1998.
Predpokládané

dokoncení
konec roku 1998.

Rozsah výstavby
• 6 bytových jednotek 13x 2+ 1 a 3x 4+ 1

o velikosti 64 až 125 fn21

• 6 garáží s vlastním vjezdem
• 3 volná stání na vlastním pozemku
• 78 fn2 komercních ploch

Lokalita

• Praha 4 - Michle, nároží ulic Pod

Stárkou, Týmlova, Dekanská
• zajímavá lokalita na úpatí Tyršova vr

chu a 1rešnovky

. ' Bytový areál Mrázovka , .

,~
Mrázovlca

Rozsah výstavby
• 234 bytových jednotek 11+kk až 5+ 11
• 243 garážových stání I garáží
• 23 povrchových odstavných stání
• cca 1 100 m2 obchodních

a kancelárských ploch
Lokalita

• Praha 5 - Smíchov, ulice Ostrovského

• navazuje na urbanizovanou
cást Smíchova, ze severní strany
pak na kopec Mrázovka

Polyfunkcní dum Barrandov

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

Zahájení
výstavby
a prodeje

listopad 1997,
predpokládané

dokoncení
3. ctvrtletí 1999.

Fáze
rozestavenosti:

II. PP podlaží.

Rozsah výstavby
• 160 bytových jednotek 12+kk až 5+ 1

o velikosti 43 až 151m21
• 36 studií a ateliéru 146 až 70 m21

.419 garážových stání I garáží
• 560 m2 kancelárských ploch

• 6 680 m2 obchodních ploch
Lokalita

• Praha 5 - Nový Barrandov,
ulice Hógerova I Šteparská

• ekologicky príznivé prostredí v blízkosti
Prokopského údolí

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


