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Malý seznam malých vecí

Slovo vydavatele

Milí ctenári, v té naší povolební

o cem

nálade jsem se trochu zasnil

a sepsal seznam svých prání na príští ctyri roky. Dovolte tedy, abych vám ho predloiil:
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vlády a aby si uvedomili, ie návrat bolševismu do naší zeme
není moiný - dnes nevládne totii skoro nikde na svete, do-
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Letní slunovrat
2

Sláva vítezum?
Jakub Camrda

2-3

cesko-nemecký dialog
Alexander Loesch

Klaus ("volám

všechny, kterí chtéjí ilt svobod-

ne!"), byly jednou a providy tvrde odsouzeny, nebot nebezpecne rozdélují spolecnost. Proto bych si prál, aby dnešní politická "elita" byla co nejdríve nahrazena novými, mladšími
ci Martin

3-6

Doznání viny
6-7

RGdiger Graf

Bursík.

Prál bych si, aby se církev prestala bát sama sebe, aby u nás rostla víra, kdyi ne v Boštestím vede pres dobro, a ne pres zlo.
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konce ani v Rusku. Prál bych si, aby volební metody a hesla,

ha, tak alespon v to, že cesta za iivotním
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jaké pouiil

Lobkowicz

N

.-_ .......•

Berlín - nová puda pro

jako jsou Michal

TOM

Tomáš Vrba

Ze všeho nejvíc bych si prál, aby se Ce§i prestali bát zmeny

politiky,

-

Obsah

Slovo vydavatele

a schopnéjšími

'.

Extremismus a odpovednost
Alan Beguivin

18-19

Podporme vznik "euroislámu"

Prál bych si, aby urcité naše zvyky, které dnes v cizine mizí, u nás zustaly zachovány:
aby mladí dále nabízeli místo v tramvaji

starým, aby se páni pri podání ruky porád klane-

Ingmar Karlsson

20-21

li, aby se schuze vidy otevíraly nabídkou

kávy a jiných

Ceská ekonomika trpí depresí
Jan Mládek

22-23

Belgicko-madarská
Benno Barnard

27-29

rejné dopravy

nadále poctive platila jízdenku

Ui jsme se naucili
i další "západní"
precházíme

nápoju, aby vetšina cestujících ve-

a aby se porád dekovalo kyticí.

stát vpravo na eskalátoru, jak to délají v Londýne - prál bych si, aby

zvyky u nás zakorenily:

na prechodu

nastal cas, aby nás ridici

ulici. Clovek by mél poránu

neprejíidéli,

vidy narazit

kdyi

na dobrý podnik,

kde

dostane rychlou snídani. Ve všech restauracích by mél zákazník pri podání menu okamiite dostat vodu zdarma. Z nóbl restaurací by méla konecne zmizet bušící techno-disco
hudba i stríbrné tácky narvané kecupem, bílým a cerveným octem, worchesterovou
kou a polskou houbovou

ocima, když vidí, ie nekdo nakupuje

s

celý týden za 3.000 Kc. Tento clovek totii umí zacházet
nými v kaidodenníchJrontách
dává prednost práci.
Prál bych si, aby se Ceši za svoje chyby omlouvali,
neváhali

a iádali

omác-

prelivkou.

Prál bych si, aby lidé nekouleli

nejen okamiitou

omluvu,

casem a pred hodinami

a ne vymlouvali,

ale i nápravu,

anebo špatne reprezentuje.
Prál bych si, aby si lidé za pultem uvedomili,

v samoobsluze

na

stráve-

Jak jsem tocil film o Pražském jaru
Jefim Fištejn

10-11

Rok nadejí a zklamání
Maxmilián Strmiska

11-13

kdyi je nekdo podvede, urazí

Duchovní otcové protestu
Milan Znoj

ie je iiví

více si ien váZit, aby si pravidelne

košile, které jsou svetlejší nei jejich kravaty.

Nedocenené hodnoty Pražského jara
Vilém Precan
8-10

ale i naopak - aby

myli vlasy, chodili

k holici a nosili

Teším se na to, ai jednou a providy

13-15

Národní sebevražda

clovek, který stojí pred nimi.

Prál bych si, aby naše ieny zustaly nejkrásnejší na celém svete. Pro naše muže bych si
prá~ aby se naucili

hranice

zmizífia-

Václav Jamek
Vzpomínka na Jaro zakuklencu
Petr Fleischmann

15
16-17

lová a ruiová saka, tak jako z cerných strevícu zmizely bílé ponoiky.
Prál bych si, aby všechny hospody vydriely.
Prál bych si, aby zanikli
né a protiprávní

republikáni,

aby byl Sládek konecne odsouzen za jeho nemrav-

ciny a výroky a aby se naši soudci prestali navzájem krýt a konecne uzna-

li, ie se doposud neméli k tomu, aby odsoudili
Prál bych si, aby se víc poukazovalo
"dobrý".

A aby se mluvilo

obycejného nemravného

rasistu.

na to, co bylo dobré, co se podarilo,

o tom lepším z naší minulosti,

na to, jak jsme

o První republice, o našich vá-

lecných veteránech. Prál bych si, aby byl u nás zaveden svátek, který by oslavoval
terány, a byl bych rád, kdyby tito lidé méli v Praze svoji prehlídku,

naše ve-

pri které by všude vise-

ly ceské vlajky, a to i príští den.
Prál bych si, aby léta strávená pod bolševikem byla uznána za léta obcanské války, pri
které se národ rozdélil
a psychicky

na dve skupiny stojící proti sobe, pricemi

mucila druhou,

jedna skupinaJyzicky

aby se v této souvislosti jednou a providy

vek, který se stal clenem komunistické

strany, at to bylo z jakéhokoliv

val. Tecka. Prál bych si, aby se na tohle nikdy nezapomnélo,

jasne reklo, ie cloduvodu, kapitulo-

ale zároven aby bylo jasné,

ie délení na ty dobré a na ty špatné má svuj smysl jen pokud jde o minulost.
ré proiily

vlastní obcanskou válku, si toto uvedomují.

Národy,

kte-

Prál bych si, aby se do Národního

muzea umístila osmnáct let stará iluto-zeleno-blátová
škodovka s voskovým "Škodovkárem" s hnedou bundou, šedými kalhotami, velkýma ušima trcícíma ze strakato-prouikotonem vajec pod zadním sklem. Ai se me jednou vnoucata
budoucepice,
ptát na
tu naši "minulost",
je tam.
s kulatou
babickou napošlu
zadním
sedadle a
vané

s kar-
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MARTIN JA

STRÁ SKÝ

Mestcntk Nová Prttomnost se hlásí k tradici predválecné Pritomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 TomM Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a ~éfredaktorovi
Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smý~lejíclch autoru a nabídnout ctenári patrne nejlep~í politický casopis své doby.

Moskva 1968
Jan Sokol
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To nejduležitejší
zustává nevyrešeno

Tyto volby si vynutila latentní politická krize, která se manifestovala
financním skandálem dvou pravicových stran. Její povaha však nebyla rozpoznána, stále se o ní mluvilo terminologií úplatku a tajných
kont, spiknutí a atentátu. Hlavní téma - nezdar promeny reálsocialístické spolecnosti ve svobodnou - zustalo nedoanalyzováno. éím to?
Zrejme iracionalitou politických
elit, predevším v nejvetších stranách. Svuj podíl má i žurnalistika:
místo aby odpovedne zkoumala,
a tím privádela politiky k rozumu,
radeji stranila. Pozornost politiku
i médií se proto soustredovala na
témata zástupná, upravená na polemické strelivo.
Volební kampan probíhala ve
znamení populismu. Dve extrémní
strany zaznamenaly nezdar, odtud
ta bezprostredne povolební euforie
mnohých. Obe ale dostanou státní
príspevek a nejméne jedna z nich tu
neprestane strašit. Populismus však
uvil vavríny dvema nejvetším stranám, nebot mnozí volili mezi dvema prízraky: "oni nás ožebrací"
versus "oni nás vrátí zpet". Jak
hodnotit takto získaný mandát?
Povolební vývoj lze odhadovat
nejprve podle schopnosti vytvorit
vládu (pár dní až týdnu nevadí, víc
týdnu ci dokonce celé mesíce, to by
bylo špatné). Také podle toho, co
udelá prípadný pokles koruny,
stagnace ekonomiky, zchudnutí
obyvatelstva deregulacemi a mzdové tlaky s požehnáním odboru. výsledek voleb totiž tlumocí poptávku
verejnosti nejen po zmene stylu politiky, ale i po jejích výraznejších
sociálních akcentech. Nedbalost
v tomto ohledu by privodila rychlý
konec relativního sociálního smíru,
což by stlacilo zemi dolu materiálne i morálne.
(pri)
Voli volí voly

Tak znel podtitul výstavy fotograJií
"voleb éry socialismu" porízených
p,.ýv rozmezí let 1946 (I) až 1989
(?), usporádané v Komorní galerii
Domu Josefa Sudka v Praze. Obrázky jsou legracne trapné a trapne
legracní - doufám i pro ty, kterí na
nich sebe samy nebo nekoho blízkého poznají. Ale mne zajímá ten
podtitul.
Ta slovní hravost nijak objevná
není: když jsme nekdy v puli 50. let

. ',j~;;l""
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Letní slunovrat
Tomáš Vrba
Volici
se zachovali
dalekoAinteligentneji
než politikové,
to hned
dvojím zpusobem.
Elegantne vyradili republikány
a duchodce a pripravili tak parlamentu jedinecné podmínky pro ctyri roky
nerušené práce. (Mužeme se prít, zda
osamelé komunisty pomuže dlouhodobá expozice demokratickým prostredím zcivilizovat, jak se domnívají
jedni, nebo zda jsou beznadejne nereformovatelní, jak tvrdí ti, kdo mají po
ruce dukaz kontinuity zlocinných
sklonu strany v manifestacne podrženém názvu.) Ceští a moravští volici se
kupodivu nedali pány politiky od voleb odradit, nenechali se rozeštvat
a naložili svými hlasy obema nejhlasitejším frajerum na hrbet pekných
pár pytlu odpovedností.
Víc než ctyri petiny volicu hlasovalo
pro demokratické strany, a tím jim
dalo jasný úkol: v zájmu zeme se
shodnout tak, aby vytvoi'ily dlouho-

hrající vládu - politickou, odbornickou, hlavne akceschopnou. Nic jiného
ovšem za ty rozhádané, nafoukané
a intrikánské demokraty volici nerozhodli. Dali jim pouze mimorádný
opravný termín.
Jestli jej ctyri demokratické strany
nepochopí jako z milosti udelenou
príležitost k projevu pokory a strhnou
svou pýchou obcany do dalších pi'edcasných voleb, pak nebude divu, když
je odmítnutý volic nechá na holickách. Pi'ijde méne lidí - mobilizace
nemobilizace - a do parlamentu vítezoslavne znovu napochodují vlajkari
bratrstva trí kosoctvercu. Naši arogantní politictí strýckové budou vrtet
hlavou, ale pro ne bude už dvakrát
pozde.
POCínaje onou první letní nedeli se
neúprosne zacaly krátit i dny našeho
nového poslaneckého sboru. Kolikpak
jich bude?
TOMÁŠ VRBA

Sláva vítezum?
Jakub Camrda
Pred
pul pravici
rokem
ceskou

mel
Miloš
Zeman
v hrsti
- padla
vláda, dve pravicové strany se za neuveritelných korupcních skandálú a vzájemných výpadu svých vudcú
rozpadaly, hospodárství se šinulo do
krize, nespokojenost obcanu rostla.
Predcasné volby byly za dvermi, takže
lepší situaci si lidI' nejvetší opozicní
strany težko mohl prát Jeho jediným
úkolem bylo predstavit CSSD jako verohodnou alternativu k dosavadní
vládní politice a dosáhnout s ní presvedcivého volebního vítezství ..K tomu ho mohly dovést dve cesty: jedna,
jistejší, bezpecnejší, na které nemohl
mnoho ztratit, ale ani získat navíc
k tomu, co již dostal zadarmo od neschopných pravicových stran, druhá,
podstatne riskantnejší, nazveme ji
blairovskou, po níž mohl dojít k daleko výraznejšímu úspechu, ale také
zcela propadnout.
Miloš Zeman vsadil na jistotu
a zvolil si pro predvolební kampan
první cestu, která se mu osvedcila již
ve volbách predešlých: obrátil se celem k slabým, odstrceným, neúspešným, hrube nespokojeným. Temto lidem CSSD umožnila ospravedlnit si
svuj osobní neúspech. Darí se vám

špatne? Za to mohou podvodníci, tunelári, korupcníci Klausovy éry, kterí
vás o všechno obrali. Vytvorila tím
zdání, že veškeré nove získané bohatství ve spolecnosti je nelegitimní, nebot ukradené, a že naopak veškerá
chudoba je dusledkem této monumentální krádeže. Tím se jí podarilo
integrovat do demokratického spektra
mnohé radikálne naladené hlasy, predevším z tábora republikánu, což je
nesporne obrovský úspech pro celou
zemi, na druhou stranu si tím odrízla
cestu ke stredovému volici. Miloš Zeman totiž zapomnel - nebo spíše chtel
zapomenout - na to, že vedle znacného množství. podvodniku a zlodeju
všeho druhu, kterým Klausova vláda
skutecne ponechala nebývale široké
pole pusobnosti, se tu v krvi a bolestech zrodila nová spolecenská vrstva
lidí. - predevším drobných a stredních
podnikatelu, ale nejen jich, kterí se
rozhodli pi'evzít odpovednost za svuj
život. Tito lidé nejenže prišli ke svému majetku poctive, ale casto dokonce navzdory likvidacne vysokým daním a úrokúm z úveru, ze kterých
Klausova vláda financovala své hospodárské neúspechy a svou neschopnost pustit se do rozhodné reformy
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nákladné a nevýkonné státní správy.
Tito lidé, jedna z nejvetších, ne-li
posledních nadejí zeme, nevolili
CSSD, ale paradoxne vetšinou práve
Klausovu ODS. Sociální demokraté
je totiž nedokázali presvedcit o tom,
že jim mají co nabídnout, že jejich
vláda zlepší, nebo alespon nezhorší
jejich težko vybudované postavení,
že jsou pro ne "safe"- tedy bezpecnou
stranou. Presne o tom však musel
pred casem presvedcit volice Tony
Blair v Británii, totéž po nem ucinil
i Lionel Jospin ve Francii, o neco podobného nyní v emecku usiluje
Gerhard Schroder. Se stranou poražených - "losers" - lze ve výjimecné
situaci vyhrát volby, jen velmi težko
se s ní však dá sestavit vláda, která si
získá celospolecenskou duveru, o duvere zahranicních investoru ani nemluve. Pro príklady nemusíme chodit jen na západ Evropy. I postkomunistické vlády v Polsku a Madarsku získaly pred casem od volicu
mandát k duležitým celospolecenským reformám (které také z vetší
cásti uskutecnily, než byly vymeneny), a nejen k pouhé odplate tech, co

jsou dole.
Lze namítnout, že polarizovaná
a ideologizovaná ceská spolecnost není na "blairovský obrat" pripravena,
že by méne populistickou kampan
CSSD rozstrílela agresivní kampan
ODS. Jde však o bludný kruh ceské
politiky. Populistická, na lidskou nespokojenost a závist apelující prohlášení Miloše Zemana umožnila Václavu Klausovi, aby uspel se svou
predvolební hysterií, která CSSD obvinovala z restaurace bolševismu. A naopak, práve Klausovo, ale i Rumlovo
malování rudého certa na zed zahánelo sociální demokraty od stredového
volice.
Miloš Zeman mel najít odvahu
a pokusit se vyvést zemi z tohoto
bludného kruhu. Byl by to krok riskantní, nejistý, stál by však za to, nebot predstavuje vlastne jediný zpusob,
jak posunout težište doleva a pritom
dojít k pevné proreformní vláde, která
nestojí jen na momentální nálade komunistických ci jiných opozicních poslancu, ale na skutecné duvei'e velké
cásti spolecnosti.
JAKUB

CAMRDA

Berlín - nová puda
pro cesko-nemecký dialog
Alexander Loesch
Presunutím
z Bonnu dotežište
Berlínanemeckého
se v posled-státu
ních letech zacíná promenovat a rozruznovat i cesko-nemecký dialog. Staronové hlavní mesto Nemecka je sice
až do prestehování parlamentu a vlády v príštim roce metropolí "im Wartestand", tedy ve vyckávací pozici, nekteré své politicko-sociální funkce ale
zacalo prejímat už od znovusjednocení zeme v roce 1990. Jedním ze znaku
tohoto procesu je nová perspektiva pri
pohledu na bezprostrední východní
sousedy. Obzvlášte blahodárne se zde
ovšem projevuje už sama zemepisná
blízkost Polska, jehož západní hranice
je pouhých padesát kilometru od Berlína. Stále širší "lidová diplomacie",
tedy spontánní obchodní, kulturní
a turistická výmena a s ní lepší vzájemné poznání bežných lidí z pravého
a levého brehu Odry a Nisy, nemalou
merou prispela k odbourání vzájemných obava predsudku, k odstranení
onoho neblahého písku ze soukolí nemecko-polských vztahu.
Ale i celkový obraz ceských sousedu - jen relativne o neco dál na jihovýchod od Berlína - se rýsuje mnohotvárneji, než tomu bylo pri pohledu

z Bonnu. Už to není, a aní nemuže být
ono tradicní vnímání Východu starým
dobrým Západem, ovlivnené smesicí
soucitu s nedobrovolnými dedici dusledku ctyricetileté komunistické diktatury a paternalistického prezírání
tech, kdo nejsou schopni svou za železnou oponou vypestovanou zaostalost vuci modernímu svobodnému
svetu prekonat. Cechum a obcanum
nových spolkových zemí, jakož i nekdejšího východního Berlína spolecná
(a svým zpusobem i spojující) zkušenost reálnesocialistického systému
naopak prispívá - i pres ješte trvající
staré animozity z dob NDR, i pres nové, rodící se jako dusledek pres hranicnÍ kriminality - k vzájemnému pochopení mnohých aktuálních
problému v bežném živote.
A pak je tu ješte jeden zásadní rozdíl: v prípade specifických nemeckých
širitelu predstavo ceských sousedech
- sudetonemeckých vyhnancu. Byl-li
pohled z Porýní casto svým zpusobem
"filtrován" na ceste ležícím Bavorskem a tradicní aliancí tamejší vládní
Krestanskosociální unie (CSU) se Sudetonemeckým krajanským sdružením (SL), pak je berlínský zorný úhel

museli coby dítky první ci druhé
obecné krasopisne napsat do sešitu
"Máma i táta volí. Volí do úNv. Volí do KNV", vyzdobit to kytickami
a dát doma podepsat rodicum, zaskocil mne muj podepisující se otec
bonmotem "Voli volí do únavy".
(Jeho jsem se netroufl zeptat, starší
sestry však ano - totiž jestli on snad
nevolí; odbyla me, abych nebyllabut.)
Tenkrát to snad bylo košer, takhle si potají ulevit. ](do ale má tu
hrdost ríkat "voli" tem možná dvaceti triceti milionum "volicu", kterí
za ctyri desetiletí tím tyjátrem alespon jednou prošli? Strpel bych to
mladým, kterí to nezažili, a ovšem
emigrantum (totiž byl-li jejich odchod taky distancí od tech pseudovoleb) ci disidentum. Jenže ti tu výstavu neorganizovali.
Já vím, ono se to obhájí jako kolektivní sebereflexe: hle, jak se umíme sami sobe zasmát. Bohužel však
to "voli volí voly" mírí jinam, vne,
a naše reflexe taky. ,,Podívejte se, co
to bylo za voly a jaké voly
volili!" Koukáme na ty obrázky jako na výhledy do bestiária a sladce
zapomínáme, že za jeho mríží je
pouze zrcadlo. A sebe lacino exkulpujeme.
Ovšemže jsou smešné zástupy
"volicu" s korouhvemi, transparenty a kutálkami, castokrát hned
v závesu za nekdejšími mocipány;
jenže podobne smešní mohou pripadat i ústavní cinovníci dnes, povinne první u svých volebních uren
a povinne odvysílaní v nejbližším
zpravodajském case. Jednou treba
budou ci odjinud už pripadají legracní taky. A co se týce volených jen zkuste po dvou hodinách na
ulici, v tramvaji ci hospode ríct,
kdo z nich nebyl nazván volem! Leda nejaký nýmand (procež taky
"vul'').
On ten rozdíl není tolik ve vnejší
podobe: rozdíl je v obsahu, ci lépe

__________________

ve smyslu voleb. Problém onech
bolševických nebyl v tom, že byly legracní, nýbrž že byly nepravdivé.
Jejich smešnost je spíš zlidštuje:
predvádí sice arogantní sílu zla,
které sejími legitimizovalo, zároven však taky jeho blbost. Proto taky jsme se tem pekným obrázkum
tak úlevne smáli - jen nebýt toho
vylhávacího podtítulu. Bylo-li vubec jakého treba, mohl znít pokorneji. Napríklad jen: "Takoví jsme
byli!"

(jh)
První ceská prezidentka?

"Devadesáti sedmí procenty své
zdravé mysli bych takové veci rekl
ne," prohlásil predstavitel Krestanské akademie profesor Tomáš Halík, když mel tu smulu, že Václav
Havel vyslovil práve jeho jméno
a nikoli nekteré z tech dalších prý
nejméne sedmi, jejichž nositele si
prezident dovede dobre predstavít
jako své nástupce. Odmítavá reakce, která z politických kruhu zaznela témer jednohlasne, dala vzápetí
profesoru Halíkovi za pravdu. Bez
ohledu na jeho osobní kvality
afakt, že je nejen knezem a teologem, ale i sociologem a psychologem, zavrhli ho jako prípadného
kandídáta šmahem i politici z konzervativního tábora. Jak konstatoval novínový titulek, který ohlasy
shrnoval, knez nemá v éechách
šanci. Zda by nejakou mel na Morave, to by jiste bylo pošetilé rozebírat. Podstatnejší je, že se potvrdil
signál, patrný už delší dobu: jaká
výraznejší osobnost muže za stávajících okolností stanout v cele zeme,
když si ani u Václava Havla naši
zákonodárci nemohli odpustit demonstraci své malosti a zvolili ho
až ve druhém kole a ve snemovne
jen vetšinou jediného hlasu? Demonstrace to byla o to trapnejší, že
spektrum demokratických sil nemelo k Václavu Havlovi protikandidáta. Do diskuse o vhodném Havlove nástupci se demokratickým
politickým stranám ocívidne nechce aní ted, když jí otevrel sám
prezident. Je zrejmé, že ke slovenským pomerum, kde prezidenta
marne volí už radu mesícu, nemáme zase tak daleko.
éastý argument, že "na nekom se
politici jiste shodnou, až budou
muset", možná platí, ovšem už nyní je zrejmé, jaký to bude kompromis. Na scéne sejeho fantom ostatne už objevil - vzal na sebe podobu

tohoto problému do znacné míry
prost
Jak to prijde? Vždyt i ve východním
Nemecku žije ješte mnoho vyhnancu
z Ceskoslovenska. Zdánlivý paradox,
na jedné strane rust pravicového, xenofobního extremismu v cásti mládeže, a vstrícnost po roce 1990 nove založených sudetonemeckých
organizací na strane druhé, je pritom
v obou prípadech dusledkem režimu
NDR. Zatímco se mladí neonacisté
prevážne rekrutují z rodin bývalých
komunistických kádru a hledají (staro-)nové ideologie "totálnich" jistot,
jež by mohly nahradit ty, ve kterých
vyrostli, není z rad sudetských emcu
v nových spolkových zemích slyšet
žádné volání po "právu na (starý) domov", patrící k základním rituálum
jejich krajanu v Bavorsku a jinde
v puvodním spolkovém Nemecku. Ti
totiž sice byli integrováni do západonemeckého hospodárského zázraku
padesátých let a pomerne rychle dosáhli nebývalé životní úrovne, ale jejich dodnes hlasitá cást (i když je de
facto menšinou) ustrnula v duchu národoveckého spolkarení a "národního
boje" z dvacátých a tricátých let - jak
to at už vedome ci podvedome konzervuje Krajanské sdružení.

Vyhnáni do
východní zóny
Oproti tomu sudetští Nemci na Východe, "potrestaní nadvakrát" - krome
vyhnání samotného a ztráty majetku
totiž ješte i tím, že byli nucene vysídleni do sovetské okupacní zóny - z pochopitelných duvodu nemohli obnovit
své vlastní nezávislé spolky, formou
a náplní vlastne dedictví otevrené
spolecnosti predválecné ceskoslovenské demokracie. Byli "uskrípnuti" komunistickým režimem, a nekdy jim
i po celá desetiletí šlo o holé prežití.
Sejít se se starými známými a sousedy
a odreagovat si svuj kolektivní stesk
po ztraceném domove mohli vyhnanci v DR pouze pri každorocním ilegálním setkání v ponekud groteskním
prostredí, v lipské zoologické zahrade.
Bývalo to koncem kvetna na svatodušní svátky - tedy ve dnech, kdy se
v západním Nemecku už od raných
padesátých let každým rokem konají
folkloristicky okázalé a verbálne casto
nesmiritelné sudetonemecké sjezdy.
Samozrejme, že se našli sudetští Nemci, kterí se stali aktivní soucástí východonemeckého systému - a jeden
z jejich nejznámejších ješte žijících
predstavitelu, nekdejší vysoký diplomat NDR a dnes v tomto ohledu znacne sebekritický hrabe (Ferdinand)
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Thun dokonce stále ješte rozšafne hovorí o spiklenecké "sudetonemecké
mafii" ve strukturách východoberlinského ministerstva zahranicí. Vetšina
vyhnancu ve východním Nemecku mnozí z nich ovšem odešli ješte pred
postavením berlínské zdi na Západ ale byla v opozici vuci režimu a pro
usmírení s drívejšími ceskými spoluobcany.
To se verohodne prokázalo už velmi záhy po prevratu roku 1989. Nove
vzniklé organizace sudetských Nemcu
v nových spolkových zemích a zejména ve sjednoceném Berlíne velmi
rychle signalizovaly ochotu k prímému dialogu s ceskou stranou, a ten se
také brzy poté zapocal, pricemž snad
netreba zduraznovat, jak ústrední úlohu v této souvislosti od té doby hraje
práve staronové hlavní mesto Nemecka. Vstrícnost a dobrou vuli zde pritom prokázali oba partneri, ochotu
k výmene názoru a k zásadnejším diskusím i o otázkách na první pohled
nepríjemných projevili sudetonemecti
vyhnanci a ruzní mluvcí a zástupci
Ceské republiky v Berlíne takrka soucasne.
Prirozenými podporovateli techto
debat se brzy staly berlínská pobocka
ceského velvyslanectví (kde tehdy pusobil nynejší velvyslanec v Bonnu
František Cerný) a Ceské centrum
v Berlíne, které se z nekdejšího "Kulturního a informacního strediska
CSSR", plného holubic míru, krištálových lustru a reálnesocialistické zatuchlosti, behem nekolika málo let
zmenilo k nepoznáni. Na pude Ceského centra se už nekolik let za znacného zájmu verejnosti porádají velmi
otevrené pódiové diskuse o nejruznejších aspektech komplikované historie
cesko-sudetonemeckého soužiti. Celá
problematika se tak pomalu dostává
z incestni situace drívejŠího nekonecného deklamování známých argumentu a protiargumentu na "cerstvý
vzduch" širších pohledu.

Osvobodit kritickou
pamet'
"Tajemství smírení je vzpomínka,"
praví jedno židovské prísloví. A práve
kolektivní pamet obou historických
národnostních skupin z ceských zemí,
Cechu a Nemcu, byla vedome (oboustranná propaganda) i podvedome
(traumata podmínená hruzovládou
nemeckých národních socialistu, druhou svetovou válkou a následujícím
vyhnáním) podrobena selektivnímu
uvažování. To, co se nehodilo do
vzniklých klišé, se proste vytesnilo.
Tento proces, který se po válce urych-
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lil, ovšem zacal už v minulém století.
Už tehdy se Ceši i Nemci prakticky
zrekli spolecných dejin a zacali si je
na obou stranách vznikající barikády
zapomnení a nevraživosti "znárodilOvat".
Jediným pojítkem mezi obema jazykovými kulturami, které ješte v první
polovine našeho století zbylo, byli Židé. Holocaustje tak nejen hruzným
mementem konce židovského života
v Cechách a na Morave, nýbrž i koncem oné specifické, trojdimenzionální
kultury zemí koruny ceské. Pro cesko-nemecké usmírení je zásadne duležité, aby se do spolecné historické pameti vrátilo vedomí techto souvislostí.
A berlínské Ceské centrum, které si
mezitím vydobylo pozici duležitého
fóra bilaterálních diskusí, klestí programove cestu práve tímto smerem.
Dialog se spolecnými židovskými
krajany se pri mnohých debatách prokázal dokonce jako patrne jediná
schudná cesta, jak prorazit zacarovaný kruh stereotypního myšlení. Jedna
pozoruhodná výstava z mnohých, které rovnež patrí ke standardnímu "re-
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pertoiru" Ceského centra, pritom ukázala, že nekdejšímu "lidovému"
(predhitlerovskému) antisemitismu
byli poplatni Nemci i Ceši. Byla to výstava ceských a nemeckých karikatur
z let 1848 až 1948, kterou sestavil
a zorganizoval sudetonemecký Spolek
Adalberta Stiftera a která byla poté
k shlédnutí také v pražském Goethe-Institutu. Snad nejzajímavejší zjištení, které si muže návštevník z výstavy
odnést, je, že vzájemné stereotypy
a vzájemná démonizace Cechu
a Nemcu onech dob si jsou podobny
jako vejce vejci. Ale i - bohužel - stále
aktuální námety nutí k sebekritickému zamyšlení. a karikature z ceských "Humoristických listu" z roku
1913 je vyjádreno marné úsilí, jak oba
jazykové tábory v Praze staví most
usmírení: konstrukce, budovaná zároven od ceského a nemeckého brehu,
se nakonec uprostred Vltavy míjí.
V Ceském centru v Berlíne nedávno
probehly dva pódiové rozhovory
s ceskonemeckou historickou Evou
Hahnovou, a to v souvislosti s její studií "Sudetonemecký problém: obtížné

Zoufalý projektant smirovaciho mostu; • Bože. bou, udicky, takhle se nesejdete do smrti '"
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letošního komunistického kandidáta Stanislava Fischera, který - kdyby ho nedelegovali zrovna komunisté - dost pfesne zapadal do
kategorie, feceno slovy Václava
Havla, "neškodného profesora
egyptologie".
V Hospodáfských novinách upozornil Josef Pravec na skutecnost,
že Masarykovi trvalo 15 let a musel
kvuli tomu dokonce nechat pfepsat
ústavu, než prosadil jako svého nástupce Edvarda Beneše.Z pohnuté
historie Ceskoslovenska pfed válkou a po ní sezdá, že to nejspíš nebyla optimální volba. A tak je snad
lepší, že tohoto pfíkladu Václav
Havel, jak sezdá, následovat nehodlá. Zmena ústavy je ovšem myšlenka inspirující i dnes: kdyby byl
Václav Havel letos volen prezidentem pfímo, dostal by, alespon podle
lednových výzkumu vefejného mínení, 60 až 70procent hlasu. Další
kandidaturu mu ovšem ústava nedovoluje a v tomto bode bude každý budoucí parlament jiste neoblomný. Zatím to tedy vypadá, že
nás, neobjeví-li sev ceskékotline
nékdo z Marsu, nejaký ten Stanislav Fischer nemine.
Ledaže by - a ted se dostávám ke
svému ryze osobnímu pfispévku do
diskuse o následnictví v cele státu ledaže by se Ir.ekandidatufe uvolila
napfíklad taková Madleine Albrightová. Tak absurdní nápad to
zase není. Za pet let nebude už Bili
Clinton americkým prezidentem
a pokud demokraté nevyhrají príští
volby, bude jeho ministryne zahranicí ve Spojených státech nejspíš za
zenitem svépolitické kariéry. S ceským puvodem - a znalostí jazyka by její kandidatura technicky nemela být nepfekonatelným problémem.
Srdce svých nékdejších krajanu
by politicka jejího kalibru, energie,
osobního šarmu a politických zkušeností vzala útokem. Neodolali by
jí možná ani ceští šovinisté, pokud
by proti jejímu židovskému puvodu, o nemž sama Albrightová nemela donedávna tušení, vložili na
misku vah napfíklad skvelé mezinárodní kontakty bývalé americké
státní sekretáfky.
Zdsadní kámen úrazu spocívá
ovšem v tom, že i Madleine Albrightová má nepochybne "zdravou mysl", která jí bude "fíkat takové veci ne". Jedna šance tu
nicméne je: na rozdíl od Tomáše
Halíka tady Madleine Albrightová
pul století nežila. A tak by nemusela tak úplne vedet, do cehojde ...

Lída Rakušanová
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Pojem "Pražské jaro 1968" má všude v Evrope (s výjimkou Balkánu
a Ruska) v politické publicistice
a historiogrcifii skromné, ale pevné
místo. Zato u nás témef mizí z obehu. Zkusme pfijít na to, proc jsou
ve svobodném demokratickém ceském prostfedí s tématem osmašedesátého potíze.
Neobstojí tvrzení, že šlo pouze
o vnitfní záležitost komunistu, která dnes nestojí za pozornost. "Socialismus s lidskou tváfí," to bylo jen
jedno z dobových hesel (autorem
byl Dubcek), pojímat je dnes jako
pointu ve zkratce je bud naivní, nebo úskocné, nebo obojí. Tehdy šlo
i o jiné veci - a bylo to opakovane
feceno (viz mj. Pfítomnost 1/1992).
Naše po listopadová nechut k "roku 1968" mela svou pfedchudkyni
v nechuti pfedlistopadové. Ta byla
prostou autocenzurou: v dobách
tzv. normalizace nebylo radno se
k tématu vracet; co kdybyste se
ufekli a nazvali okupaci okupací?
Opatrnost vykonala své a téma, po
dve desetiletí uložené k ledu, se po
listopadu 1989 vynofilo v podobe
dosti vybledlé.
Jeho barvy oživili - "osmašedesátníci". Toto oznacení si tehdy vysloužili reformní komunisté, klefí se
vrátili na scénu, aniž postfehlí, ze
uz jde o neco jiného. Mátli a brzdili,
nejviditelneji Dubcek. Mnohé tím
hluboce zklamal, zejména ty, co pár
mesícu pfedtím skandovali na Letné "Dubcek na Hrad!".
Osmašedesátníci vadili ješte jinak. Kdysi je vyhazovali. Nyní se
vraceli na puvodní místa v armáde,
ve školství a zejména v médiích,
kde je všechno dobfe videt. Jenže
tam se mezitím etablovala nová generace,formovaná uplynulým dva-
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loucení s minulosti", která vyšla cesky
v Praze. K pocátecnímu údivu a nekdy
až nevoli cásti nemeckých i ceských
posluchacu totiž autorka poukázala
práve na skutecnost, že se debaty na
tato témata zpravidla tocí témer výlucne kolem obou traumatických zážitku ješte žijících generací, kolem teroru nemeckých nacionálních socialistu a kolem vyhnání, pricemž celý
problém má ale koreny v národních
mýtech a predsudcích devatenáctého
stoleti. Ve své kritické analýze poukázala Hahnová na to, že obe strany mají ješte "nepohí'bené mrtvoly ve sklepe". Zatimco sudetšti Nemci vytesnují
svuj podíl viny na docasném úspechu
Hitlerovy expanze a na hruzách protektorátu a pokládají se pouze za obeti
vyhnání, prakticky ješte neexistuje
ceská kritická sebereflexe ohledne poválecného kursu Benešovy vlády.
Protinemecké nálady verejnosti, podmínené cerstvým prožitkem války, totiž existovaly i v západoevropských

zemích. Tam se ovšem demokratictí
politikové postavili proti tendencím
brutální odplaty, jak si to žádala ulice.
V poválecném Ceskoslovensku se naopak vládní politika z oportunismu
podrobila tomuto "hlasu lidu".
Hahnová proto v této souvislosti hovorí o "morálním selhání" ceské politické elity.
Zásadní sebekritická diskuse je nezbytnou podmínkou skutecného
usmíí'ení mezi Cechy a emci, v jejichž vztazích to na prahu nového tisíciletí vinou minulosti stále ješte skrípe. V Berlíne už takováto diskuse
probíhá a nabízí pro usmírení nové,
osvobozující perspektivy.

ALEXANDER LOESCH
Novi nál', redaktor berlinského
deníku Tagesspiegel.

Doznání viny
Rudiger Graf
Spory o památník holocaustu v Berlíne
Debata
o postavení
"Pam~tníku
vraždeným
evropským
Zidum"zaprobíhá na stránkách neduležitejších
nemeckých novin a casopisu již bezmála jedno desetiletí. Spor se vede nejen o místo a podobu pomníku, ale také o kolektivní identitu nemeckého
národa v nové "berlínské" republice
a o roli, kterou pri utvárení této identity hrají zlociny nacionálního socialismu. Uctivání techto pietních míst
totiž u každého národa odkazuje k jeho kolektivní pameti, jedné z rozhodujících sil podílejících se na formování jeho národní identity.
Holocaust je soucástí nemeckých
dejin od konce druhé svetové války,
ale ne vždy a ne všude byl také predmetem nemecké národní sebereflexe.
Po rozdelení Nemecka se nemecké
státy postavily k otázce nacistických
zlocinu ruzne. NDR se považovala za
dedicku antifašistického Nemecka,
takže se vlastní vinou príliš nezabývala. V zemi západonemeckého hospodárského zázraku, která usilovala
o normalizaci vztahu s židovským národem a s Izraelem, zacal v šedesátých letech v souvislosti s procesem
s Adolfem Eichmannem složitý proces
vyrovnávání se s minulosti, který pak
v sedmdesátých letech pokracoval díky populárnímu, banalizujícímu tele-

viznímu seriálu "Holocaust". V osmdesátých letech ovlivnila nemeckou
kolektivní identitu také polemika
o dejinné výjimecnosti nacistického
vyhlazování Zidu, známá jako Historikerstreit, tedy "spor historiku".
Po sjednocení Nemecka se odehrály
v zásade tri duležité polemiky o holocaustu, které ukazují, jakým zpusobem se nacionálne socialistická minulost podílí na utvárení identity
soucasného
emecka. Putovní výstava "Zlociny wehrmachtu", kterou provázely protesty pravicových a neonacistických skupin, vyvolala širší
diskusi o tom, zda není nutné prehodnotit chování nekterých skupin nemeckého obyvatelstva za války. Daniel Goldhagen svou knihou Hitlerovi
ochotní katani a na ni navazujícím
prednáškovým turné zase položil Nemecku otázku individuální odpovednosti každého "docela obycejného
Nemce" za nacistické zlociny. Tretí
duležitá debata se vede práve o zrízení centrálního památníku holocaustu
v Berlíne.
Prosazovalo ho predevším sdružení
"Památník", které nakonec usporádalo spolecne se spolkovou vládou
a zemskou vládou v Berlíne verejnou
soutež o nejlepší návrh na "Památník
zavraždených evropských Zidu". Ten
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mel vyrust na ploše 20 tisíc ctverecních metru na obrovském volném
prostranství mezi Brandenburskou
branou a Postupimským námestím.
V breznu 1995 vybrala porota složená
z politiku, umelcu a historiku návrh
Christine Jakob Marcksové - monumentální náhrobní desku se jmény
zavraždených 2:idu. Verejná kritika
tohoto návrhu však sílila, takže si
všichni oddechli, když v celé veci intervenoval sám kanclér Kohl, návrh
zamítl a dal podnet k vyhlášení nové
souteže. Ze clyi' návrhu, které postoupily do dalšího kola, má k realizaci
nejbliže návrh Richarda Serry a Petra
Eisenmanna. I zde ovšem sehrálo roli
kancléi'ské votum: Helmut Kohl v plné dúvere ve své umelecké schopnosti - doplnil k projektu ješte nekolik
"zlepšovacích návrhu". Ackoli se tedy
verejnost konecne shodla na urcitém
návrhu, vystoupili v této fázi mnozí
intelektuálové, kterí byli predtím rozhodnými zastánci památníku, a zacali
zpochybnovat jeho smysl. Podle jejich
názoru by projekt nevytvoNl místo
pro pripomínání a vyrovnávání se
z minulostí, ale naopak by politikum
umožnil hodil celou záležitost za hlavu. Z umístení a monumentality památníku je možné usuzovat, že by politické reprezentaci sloužil jen k tomu,
aby k nemu pokládala vence a vodila
státní návštevy, a pritom by mohla

•••••••••••

tvrdit, že má vlastne "odvzpomínáno".
V novém hlavním meste sjednoceného emecka podle názoru mnohých nesmí chybet takový památník,
který by na rozdíl od berlinské ové
stráže (Die Neue Wache - zrízena
v roce 1992) nepripomínal jen "obeti
války a totalitarismu" obecne, ale prímo odkazoval na všechny skupiny,
které Nemci za vlády národního socialismu systematicky vyvraždovali.
Jak správne poznamenal historik
Reinhart Koselleck, vzpomínka by
mela patrit nejen zavraždeným 2:idúm, ale také Romúm a Sintum, zdravotne postiženým, homosexuálúm
i Východevropanum nežidovského
púvodu. Takový památní.k je nezbytný. Pro "národ-pachatele" se musí stát
vedomí o této události soucástí jeho
kolektivní identity. Nacistické zlociny
jsou neoddelitelnou soucástí nemeckých dejin a tak musejí být také hodnoceny. Kdo chce nemeckou kulturu
spojovat s Výmarem, mestem Goethovým a Schillerovým, nesmí zapomenout na Buchenwald, vzdálený jen
pár kilometru odtud. Geografická blízkost obou pametních míst muže symbolizovat neoddelitelnost obou aspektú nemeckých dejin.
Podobnou a vlastne komplementární roli hraje holocaust od založení státu Izrael pri urcování židovské národní identity. Avšak na rozdíl od
"národa-obeti" hrozí u "národa-pachatele" vždy nebezpecí, že se nepi'ijemnou vzpomínku bude snažit vytesnit ci uzavrít, místo aby se z minulosti
dukladne poucil a získal tak vetší
odolnost vuci rasistické a dobyvacné
ideologii.
Proto by mel vzniknout památník,
který bude s minulostí konfrontovat
i pi'iští generace. Stojí za úvahu, zda
by se svou strukturou nemel podobat
centrálnímu izraelskému památníku
Jad Vašem, který spojuje pomník obetem s historickým výzkumným centrem a muzeem, sloužícím k informování verejnosti. Souvislost
s výzkumným centrem by památník
zbavila jeho statického charakteru,
propojila by kolektivní vedomí o holocaustu s vývojem historického zkoumání této události.
Vedle památníku umístených prímo
v bývalých koncentracních táborech
by centrální pametní místo v Berline
symbolizovalo nové Nemecko, emecko, které nehodlá "dedictví viny"
vytesnovat, ale naopak ho pNjme jako
trvalou soucást své kolektivní identity.
ROorGER GRAF (1975)
Student filosofie a historie na
Humboldtove univerzite v Berlíne
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cetiletím, ale odborné zdatnéjsí než
oni. Být dvacet let odstaven, to se
na výkonu pozná.
Byltu~Ué~denkámenúrazu.TI
mladí a zdatní byli poznamenáni
tichým kompromisem s režimem,
který jim umožnil odborné vyrust.
U nékterých presáhly úlitby onen
práh, za nímž je treba pocítat s patrným poskozením charakteru. Vétsina se ale vylwpovala drobnejSí
mincí, poskození nebylo tak výrazné. Aby meli pokoj, vytvorili si nehrdinský, zato pragmatický svét, jehož nejvyssí hodnotou byla
"value-:free" projesionalita. Tento
postoj se rozsíril, protože politická
elita i verejnost se nevyhne prejímání mediálních myslenkových stereotypu. Myslím, že jeden z lwrenu naSi idiosynkrazie vuci morálce,
moralizování atd. sahá práve sem.
Naproti tomu meli ti pražskojarní stafíci za sebou heroickou epopej
a v sobe patos i étos, tedy veci mladým projíkum neznámé. TI toto své
komparativní znevýhodnení jaksi
vytusili a vycenili zuby. Rozpoutal
se boj, spíse darwinovský než ideový; zápas mezi soupefícími živocisnými druhy pfipousti rány pod
pás. Mladým se osvedcilo pranýrovat sekernickou mladost protivníku. TI zase pozdeji - na revanS? podpofili sociální demokracii.
Pfi tom už zustalo. Politizace tématu "Pražské jaro 1968" vykonala
své, a po jiném zpusobu jeho uchopení není poptávka. Intelektuální
obec, která by snad mohla neco takového nabídnout, u nás neexistuje.
I(do by se ale poptával? Komu je
padesát a výš, ten ví, že po porážce
krátké, nesmelé a nedusledné protisovetské revolty, jíž se tehdy fíkalo
též "obrodný proces", následovala
"normalizace", s níž se národ vetsinou smíril za úplatu skromne konzumního stestí. To by sice melo být
zahanbující, ale pfibývá tech, jimž
se po tech casech relativních jistot
a poklidu stýská. Lépe tedy moc nevzpomínat.
Pocítat se spontánním zájmem
mladsích také nelze. Pro ne je to už
dávno a podobne problematických
témat je tu ostatne celá rada, "mnichovskou zradou" pocínaje a "sametovou revolucí" nekonce. Je toho
moc a každý máme dost svých starostí s pfítomností a s tou úplne
nejbližSí budoucností ...
A tak se téma osmasedesátého
ocitá znovu u ledu a ceká na probuzenou zvídavost nékteré z pfístích generací.
(pri)
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Nedocenené hodnoty
Pražského jara
Vilém Precan

po

letech víme okrizi
Pražském
jaru 1968,
presnejirelerecenotriceti
o ceskoslovenské
let 1967-1969,
všechno
vantní, co lze dokumentovat písemnými prameny. O pokusu o reformu na bázi ponekud demokratizovaného
komunistického systému s urcitou mírou samostatnosti
spolecenských subjektu a s vyloucenim násilí v politice.
O zrodu verejnosti po zavedení svobody projevu, o spontánne se prosazující svobode shromaždování a rychlé emancipaci organizací a institucí vymanujících se z dosavadního
diktátu stranického aparátu; tedy o tom, cím se události dostávaly na samotný práh demokratické revoluce. O tom, co
bylo slovenskou komponentou Pražského jara a cím bylo
ceské. Rýsuje se shoda v oznacení zacátku akutní politické
krize: byl jím IV.sjezd spisovatelu na konci cervna 1967;
nejsou spory o tom, kdy zacala normalizace (kontrarevoluce) podle sovetských predstav - podpisem moskevského tajného protokolu, cili kapitulacních podmínek, za nichž se
ceskoslovenští predstavitelé vraceli k výkonu svých funkcí.
Víme vše o 21. srpnu 1969, kterým bylo ukonceno dvacetimesícní moratoríum násilí a zretelne se dávalo na vedomí,
že ulice bude nadále patrit už jen ochráncum porádku, nikoli demonstrantum za svobodu a suverenitu.

Hluboká brázda v dejinách
Není takrka nic, co bychom nevedeli o tehdejším státe Cechu a Slováku, a nezustalo skoro nic nedopovezeno o zretezení událostí té doby s predcházejícím vývojem. O dlouhém stínu Mnichova 1938, o svázanosti poválecného
Ceskoslovenska se Sovetským svazem, o letech ceskoslo-
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venského stali ni srnu po únoru 1948 a místních komunistech jako místodržitelích Moskvy. O dusledcích dvojího
decimování politických a kulturních elit, za války pod nacistickou diktaturou a behem dvaceti let komunistické diktatury, o rozbití demokratických struktur hned v prvních
letech stalinismu, o fatální koncepci Ceskoslovenska jako
strojírenské velmoci, o znicení selského stavu a živnostnictva, o následcích indoktrinace všech vrstev obyvatelstva a izolace zeme od svobodného sveta. Ale také o tom,
jak od zacátku šedesátých let v ruzných sociálních a intelektuálních prostredích, v komunistické strane i mímo ni,
pod vlivem impulsu zvnejšku, v dusledku zjevných rozporu mezi proklamovanými zásadami a cíli a realitou života
a ze sociální zkušenosti jednotlivcu i spolecenských a profesních skupin rostla nespokojenost se stavem verejných
vecí, provázená hledáním zpusobu, jak rešit palcivé problémy, a vyústující ve všeobecne sdílené presvedcení
o nutnosti zásadní zmeny.
Víme všechno podstatné o domácích protagonistech
událostí. O tech nahore, o jejich ideologické výbave a politickém rozhledu, o jejich nepripravenosti na konflikt s Velkým bratrem, který je zaskocil podobne jako tlak verejnosti po zrušení cenzury. Víme toho také dost o tech dole, že
ani oni nevedeli, co je ceká, že byli závislí na tech nahore
a meli o nich mnoho iluzí, a presto, nebo práve proto byli
plni entuziasmu a euforie z (lacino) nabyté svobody, kterou dychtive prožívali s vyhlídkou na lepší budoucnost,
a to všechno v dobe, kdy se dejiny "utržené z retezu hnaly
do neznáma" (Gustaw Herling-GrudziÍlski).
Máme mnoho osobních výpovedí, co pro soucasníky
znamenaly události pred triceti lety: "nadeji, šanci, doušek
cistého vzduchu" (Adam Michnik). Víme všechno o srpnovém týdnu 1968, kdy "nikým nevedení, nikým neorganizovaní a spontánne jednající lidé napsali novou kapitolu do
svetových dejin nenásilné rezistence, obcanského protestu"
(petr Pithart). A víme také o tom, proc to vzdali, trebaže takové otázky se houževnate vzpírají vycerpávající odpovedi.
Víme všechno podstatné také o "velkém svete" roku
1968, o tom, cím byly zamestnány Spojené státy a proc si
Soveti nepotrebovali delat príliš velké starosti s reakcí Západu. Z dokumentu, jež byly zverejneny, víme dost
o všech fázích sovetského rozhodování zasáhnout v Ceskoslovensku vojenskou silou, i o úloze, jež byla vyhrazena
"zdravým silám" ve vedení KSC, a také o tom, jak byla zahájena kontrarevoluce (oni sami jí ríkali normalizace).
Víme dost i o tom, kudy vedla cesta tech, kterí nekapitulovali, neprizpusobili se pravidlum "obnoveného porádku", o tom, jak zkušenost Pražského jara a jeho porážky
prinášela novou orientaci, jež vykrystalizovala do poznání
o nedelitelnosti svobody a všeobecné platnosti obcanských
a lidských práva nakonec našla výraz v nezávislých obcanských aktivitách a obcanské svépomoci, v duchovním
vzdoru a odporu.
A práve vzhledem k tomu, k cemu prerušená demokratická revoluce roku 1968 otevrela cestu, s ohledem na budoucnost, jež vždy prichází "na holubicích nožkách"
(Friedrich Nietzsche), se možná dnes dokonce shodneme
na tom, že období dvou trí let ceskoslovenské krize z konce 60. let bylo nejhlubším predelem v dejinách zeme od
Mnichova 1938.

Nikdo a nic už nemelo
být jako predtím
To je ale zrejmé až pri zpetném pohledu, skrze spolecenské procesy dalších dvaceti let. Tech, kdo už na jare 1969
zretelne vyslovili, že "ideologie obrody ztroskotala", že
"ceskoslovenský rok 1968 ukázal ve všech svých vítezstrana
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stvích i prohrách jediné: podobu
naší dlouholeté krize" (Jaroslav
Strítecký v polemice o Kunderuv
Ceský údel), tech, kdo vystoupili
proti provinciálnímu mesianismu, nekriticky glorifikujícímu
ceskoslovenský experiment
(Václav Havel v téže polemice),
bylo opravdu málo. I mezi temi,
kdo necelé dva roky predtím na
spisovatelském sjezdu zahájili
revoltu proti komunistickému
aparátu, možná práve mezi ni- •
mi, prevažovalo ješte presvedce- t.
ní, jež v polemice s Havlem vy- •
jádril Karel Kosík: "Spolecnost,
která by vzešla z ,ceskoslovenského jara', nemela a nechtela
být pouze ,normálne a zdrave
fungujícím spolecenským organismem', nýbrž opravdovou socialistickou spolecnosti, negující
jak kapitalismus, tak stalinisIllUS,"

Víme také takrka všechno o dvaceti letech znehybnení
a marasmu zvaného normalizace, a o tom, že za vzepetí
touhy po svobode, za pokus o sebeosvobození zaplatila
ceskoslovenská spolecnost obrovskou cenu. Ješte vetší cenu, dá-li se to pomerovat, zaplatila KSC, která prosadila
(sice pod tlakem Moskvy a podle jejího návodu, ale vlastními silami) restauraci režimu do podoby reálného socialismu 70. a 80. let: vyradila se z možnosti ovlivnovat budoucnost (a pozdeji se smysluplne transformovat, jako se
to podarilo komunistické strane v Polsku a v Madarsku).
Mimo jiné proto, že byl z komunistické strany vymýcen
tak zvaný "revizionismus", a to ve všech jeho formách
a podobách.
Rovnež Gorbacov prohrál Ceskoslovensko: také proto,
že se neodhodlal ve jménu "perestrojky" a "nového myšlení" vcas odsoudit invazi ze srpna 1968. Gorbacov ostatne
nepodporil ani Alexandra Dubceka, kdy,ž se v lednu 1988
rozhodl prolomit dlouholeté mlcení a verejne vystoupit v obsáhlém rozhovoru pro italský komunistický deník
r.Unitá - na obranu sovetské perestrojky a Gorbacovovy
politiky, pricemž odsoudil sovetskou intervenci z roku
1968 a obhajoval svuj postup v dobe, kdy stál v cele KSC.
Dubcekova obhajoba reformy z roku 1968 nenacházela
velkou odezvu ani doma. Pro režim zustával prirozene stále neprítelem. Ale mel co ríci k opravdu nejsoucasnejším
problémum zeme? Pricházel jakoby z minulosti, v trochu
prešitém, nicméne nemoderním kostýmu, a jeho slovník
už málokoho oslovoval. Zivot byl totiž jinde, i když se to
naplno vyjevilo až ve chvíli prevratu. Dvacet let po Pražském jaru byly i v Ceskoslovensku otevrene vyloženy na
stul demokratické karty. "Znovuvytvorení demokratické
struktury je záchrana pred pádem na dno; je to jediná
myšlenka, která dává do budoucnosti smysl a cíl," cteme
v jednom samizdatovém textu z té doby (Milan Šimecka).
Tato myšlenka byla rozvedena do podoby politického
programu v manifestu Demokracii pro všechny, kterým se
na podzim 1988 uvedla nezávislá politická iniciativa Hnutí
za obcanskou svobodu. Zdánlive banální pravdy byly tu
vyrceny souhrnne, verejne a jako východisko k politické
práci. Manifest neobsahoval ani jedenkrát slovo socialismus. Nebylo to náhodou a patrilo to k trendu doby. Václav
Havel nazval tehdy slovo socialismus "veskrze prolhanou
šifrou", pláštíkem, do nehož aparát komunistické strany zahaluje svuj mocenský monopol. V polemickém samizdato-

vém clánku Matoucí socialismus odmítl Milan Šimecka
diskusi o pojmu, k nemuž se musí pripojit "tlustá kniha vysvetlivek". I v prohlášení skupiny Listy z ledna 1988, exilových predstavitelu ceskoslovenské socialistické opozice, se
zduraznovalo, že reforma systému v Ceskoslovensku je nemyslitelná "bez institucionálních záruk pluralitní politické
demokracie" a "bez podnetu a vlivu socialistické a demokratické politické kultury Západu", i když takovou reformu
stále ješte považovali za uskutecnitelnou "na nekapitalistickém, socialistickém ekonomickém a sociálním základe".

Ani inspirace, ani program
A tak když došlo na podzim 1989 k celospolecenskému pohybu, repríza "obrody socialismu" a la 1968, at už pod vedením komunistické strany nebo i bez ní, nemohla být
programem, ba ani symbolem ci inspirací požadovaných
a ocekávaných zmen. Jedenadvacátý srpen, jedno z dat
poulicních demonstrací jak v roce 1988, tak 1989, nebyl
symbolem návratu k "obrode socialismu", ale spojoval se
jednoznacne s požadavkem obnovení státní suverenity;
a pripomínal-li ješte neco jiného než sovetské tanky, pak
jedine aktivitu lidového hnutí proti invazi v srpnu 1968.
Ve chvíli, kdy se Obcanské fórum, reprezentace revoltující verejnosti, odhodlalo prevzít podíl na moci, ocitl se na
nejviditelnejším míste nové reprezentace nikoli Alexander
Dubcek, ale Václav Havel. V jedné chvíli (7. prosince 1989)
byla v diskusích nejužšího vedení sametové revoluce vyslovena dokonce obava, že by se protivník - komunistická
strana - mohl pokusit podstrcit verejnosti novou verzi reformního komunismu reprezentovanou tandemem Adamec - Dubcek, snad i s Gorbacovovým posvecením. Obcanské fórum nemohlo Dubceka odmítnout, predevším
kvuli Slovensku, a našlo pak nejvhodnejší rešení, aby se
stal predsedou Federálního shromáždenÍ. Dubcek rezignoval se zatatými zuby na funkci prezidenta, o kterou tolik
stál. A tak se spojenectví Havel - Dubcek interpretovalo jako symbol skutecnosti, že Havel, predstavitel nynejšího úspešného boje za svobodu, prijímá prezidentský úrad z rukou predsedy Federálního shromáždení Dubceka,
predstavitele drívejšího neúspešného boje za svobodu.
V polistopadovém Ceskoslovensku se Pražského jara
ujali jako uzavrené kapitoly dejin predevším historici,
a využili príhodné situace ke shromáždení pramenu v roz-
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sahu, jak je to možné jen v revolucních dobách. Takrka
všichni ovšem byli pametníky, a tedy úcastníky událostí,
s ruznými postoji v dobe, kterou meli nyní zkoumat,
a mnohdy s ruznými osudy ve dvacetiletí, jež následovalo.
Nechybely spory o údajné ci skutecné legendy a mýty, pricemž hlavní svár se vedl o chápání historie Pražského jara
v jeho dvojdomosti: na jedné strane pokus o reformu shora a chování "dubcekovcu", na druhé strane emancipace
verejnosti a smerování k demokratické revoluci; vzájemná
závislost jednech na druhých, a zároven konfliktní situace
mezi nimi - tu latentní, tu zjevná.
Pražské jaro a hlavne "osmašedesátníci" se kvuli své
minulosti ješte jednou dostali do silokrivek politického zápasu o program demokratické transformace systému, o to,
kdo ho bude realizovat a hlavne jak rychle a jakým zpusobem se uskutecní privatízace dríve státního vlastnictví.
V letech 1991-1992 se v Ceskoslovensku stále radikálneji
prosazovala tendence oddelit se od doby komunistického
panství jako jednolitého období, v nemž se nediferencovalo a bylo oznacováno za zlocinné vše, co souviselo s režimem. Úsilí vyrovnat se s komunistickou minulostí bylo
tak zajisté politicky instrumentalizováno, nabízela se líbivá a svudná vysvetlení, anebo i odpustky. Zacasté se merilo dvojím metrem, nekdy se bilo pod pás, zatímco skutecní
viníci zustali mimo hru. Nekterí z "osmašedesátníku" byli
pritom dehonestováni nezasloužene a politický zápas vrhl
hluboký stín na celé Pražské jaro.
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VILÉM PRECAN (1933)
Ceský historik, zakladatel Ústavu pro soudobé dejiny AV CR.
Clánek je zkrácenou verzí príspevku
pro parížskou konferenci o Pražském jaru.

Jefim Fištejn
Pražského jara a srpnových událostí,
brzy zjistíte, že vec je to stále živá, bolavá i po triceti letech, a jakýkoli objektivní a nezaujatý soud o tehdejších
událostech a jejích strujcích je vždy
tak trochu zaujatý a subjektivní. Platí
to pro každou okolnost: pro schopnost
dubcekovcu videt prirozená omezení
své spolecenské reformy, pro jejich
odhodlání ji obhájit, uhrát nebo ubránit proti vnejšímu a vnitrnímu tlaku,
pro jejich chování v srpnové Moskve
a po ní, pro ochotu ceské spolecnosti
snít své nepríliš barevné sny, pro reakci Východu.
Brežnev, hlavní to zloduch historické tragédie, vychází z vyprávení svedku a z dokumentu jako clovek spíše
jemný, náchylný k soucitnému dojetí,
pravá holubicka tehdejšího sovetského vedení. K jestrábum patrili spíše
Podgornyj, Šelest a zejména šéfKGB
Andropov, pozdejší "vynálezce" Gorbacova. Ješte 17. srpna 1968 v povestném predinvazním telefonátu byl
Brežnev skoro poníženým prosebníkem: "Spln, Sašo, co jsi dobrovolne
slíbil, a nenutmne k nejhoršímu,"

~

Ceská spolecnost si se svou minulostí zatím neví moc
rady. Jako by trpela pocitem, že se jí nevydarily práve nejlíp velké státní dejiny posledních šedesáti let, ani dejiny
v malém, týkající se osudu jednotlivých lidí. V krátkém
dvacátém století s jeho dvema horkými svetovými válkami
a jednou takrka pulstoletí trvající svetovou válkou studenou zažili lidé ve zdejším koute Evropy mnoho prevratu,
kontrarevolucí a revolucí, byt vetšinou méne krvavých,
než tomu bylo jinde. Vystupovali v nich jako protagonisté
nebo jen jako statisté, ale skoro každý clovek, kterému je
dnes nad ctyricet, mel možnost ci príležitost rozhodnout se
v té ci oné situaci "nesprávne", a tudíž má duvod nemilovat tu ci onu cást své minulosti.
Teprve až se Ceši usmírí se svými dejinami jako celkem
a získají více sebevedomí navzdory prohrám, jež utrpeli,
zacnou chápat, v cem byla cena ceskoslovenského roku
1968. Byla to totiž jedna z etap dlouhého retezu pokusu,
jak otocit kolo dejin, jak prekonat sovetský komunismus.
A hlavne: nebylo to málo, jestliže se jim tehdy podarilo spolecne se Slováky - vrátit Ceskoslovensko na politickou
mapu sveta jako zemi, kde se lidé dovedou brát za svou
svobodu a chtejí vzít svuj osud do vlastních rukou.

Jak jsem tocil film
o Pražském jaru
Když
se z duvoduvydáte
natácení
filmového dokumentu
po stopách
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kdežto Dubcek znel rezignovane a jakoby neoblomne: "Konejte, soudruhu,
co vám ukládá usnesení politbyra!"
O to méne je pochopitelná Dubcekova
šokove paralytická reakce na vpád.
I pres svou holubicí povahu nechal
Brežnev maršála Grecka už 18. dubna
(!) vyhotovit tzv. "akcní mapu" - podrobný plán obsazení Ceskoslovenska, jak se dozvídáme od armádního
generála Majorova.
Jestliže chování a motivace ostatních vudcu Varšavské smlouvy jsou
více ci méne pruhledné, pak postoj
Kádáruv je zastrenejší. Na jedné strane jakoby trochu sympatizoval s Cechoslováky, varoval Dubceka pi'ed invazí, na strane druhé byl úkolován
Kremlem, jejž pak zpravoval o pražských reakcích. Byl propagátorem tvrdého poinvazního usporádání - údajne proto, aby Madarsko nezustalo se
svou zkušeností samo. Aspon tak to
tvrdí ruský historik Rudolf Pichoja.
Galerie ceskoslovenských státníku
té doby, jak vypadají po letech, je
vskutku bizarní. Vaska Bil'ak - ružovolící osmdesátník, ne zcela prostý podmanivého kouzla nepoucitelnosti obvyklého u latinskoamerických

diktátoru ve výslužbe. Verí v druhý
príchod komunismu, lec protože se ho
asi nedožije, neštítí se žádat o honorár
v buržoazni mene. Zvací dopis nepsal,
nepodepsal, a pokud podepsal, stejne
nebyl zvací. Trvá na izotopním rozboru dopisového papíru a obálky, avšak
nac ty okolky, když okolnosti predání
dopisu popisuje ve svých pametech
Pjotr Šelest, a Konstantin Katušev, tehdejší tajemník ÚV KSSS,nás ujištuje
pred kamerou, že ho videl na vlastní
oci v dobe po schuzce v Cierné nad Tisou a Bil'akuv podpis že tam nechybel.
Legendární Šelestuv výrok o halicském židákovi, který mel padnout na
adresu Františka Kriegla v Cierné, nebyl nikým dosvedcen, avšak celková
atmosféra setkání by mu odpovídala.
Kádrové zmeny, ke kterým se zavázala Dubcekova delegace (Krieglovo odvolání, Pelikánovo propuštení, Goldstiickerovo umlcení), byly zcela
v intencích desionizace ceskoslovenské spolecnosti.
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Prezident Svoboda vychází z vetšiny
svedeckých výpovedí bravurne:
v každém svém pocínání byl veden
zájmem vlasti, jen ten zájem, pohríchu, nebyl už tolik zrejmý. Pro sovetské generály to byl opravdový pf'ítel,
kterému se bylo možné bez obav sverit s podrobnostmi nadcházejícího
prepadení jeho zeme a vedet pritom,
že nezklame, armádu zbytecne nezbuzeruje, nýbrž pujde si lehnout, aby
casne ráno, vyspán doružova, vkrocil
do predsednictva ÚV KSC s shakespearovským zvoláním: "Tak už jsou
tady!" Martin Dzúr, pravda, byl informován velvyslancem Cervonenkem
o dve hodiny dríve než generál Svoboda: jen považte, ministr obrany
a hlavní velitel armády coby prirození
spojenci okupantu! Dubcekovci pokládají odmítnutí prezidentského požehnání pro lndrovu delnicko-rolnickou vládu za Svobodovu nejvetší
historickou zásluhu. Pro jejich odpurce to bylo jen klopýtnutí vrchovate
odcinené pevným postojem behem
moskevských jednání, kdy prezident
na dal reformátorUffi do žvanilu, jejich
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váhavost oznacil za zbabelost a oznámil jim, že potupné protokoly priveze
do Prahy, i kdyby je mel podepsat úplne sám.
Byl to Svoboda, kdo jako první upozornil Sovety na snaživého Husáka:
"Tohohle soudruha si dobre všimnete
- je to perspektivní soudruh." Václavu
Slavíkovi Dubcek prozradil, že k odstoupení ve prospech Husáka 17. dubna 1969 ho lámal práve Svoboda. Vetšina svedku omlouvá prezidenta tím,
že byl spíše vojákem, než politikem,
jen generálové degradovaní po okupaci jsou opacného názoru. Svoboda
sám, jak vzpomínají úcastníci nocního predsednictva ÚV KSC z 21. srpna,
v rozrušení priznal, že s ním Soveti
odjakživa nakládali jako s puctlekem.
V hodnocení Moskevských protokolu a jednání kolem nich velké rozdíly
nejsou: až na malé výjimky, pro osmašedesátníky byly Protokoly dosažením
maximálne možného, ve své podstate
vítezstvím nad Sovety, kterí tím prokázali neschopnost podepNt vojenskou akci politickým rešením. Dubcekovské vedení nejenže nezradilo, ale

Rok nadejí a zklamání
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Komentátor

J_E_FIMFIŠTEJN(1946)

Rádia Svobodná Evropa.

"osmašedesátý" lze považovat za neklamný signál vycerpání a uzavrení tohoto více než stoletého politického cyk-

lu.

Odložená revoluce

Levicová vzpoura proti levici

šesti lety v knize venované antisystémovým hnutím konstatoval: byly dve svetové revoluce, jedna v roce 1848, druhá v roce 1968. Obe ztroskotaly. Obe zmenily svet. Wallerstein a po nem další autori pojimali bourlivé události
techto let jako predely mezi velkými revolucními cykly.
V této perspektive bylo cílem revolucních hnutí roku 1848
završení a prekonání odkazu Velké francouzské revoluce,
zatímco hnutí "osmašedesátého" usilovalo o totéž ve vztahu k bolševické Ríjnové revoluci. Co do svých bezprostredních výsledku se však revolucní otresy z let 1848
a 1968 nedaly srovnávat s revolucemi roku 1789 a 1917.
Pusobily spíše dlouhodobe, obe tato v podstate zmarená
revolucní vzepetí predznamenala príští svetodejné události: "osmactyricátý" revoluce od Parížské komuny po "Velký
Ríjen", "osmašedesátý" události od pádu berlínské zdi až
po soucasné promeny v ére po studené válce. Zde však podoba mezi "osmactyricátým" a "osmašedesátým" koncí.
Revoluce roku 1848 výrazne napomohla zrodu moderní
politiky a institucionalizaci klasické evropské levice, vcetne príslušného modelu politické strany jako byrokratizovaného predvoje a hlavního nástroje emancipacní politické aktivíty, resp. dobytí moci. Revolta roku 1968 s sebou
prinesla rozbití tohoto klasického byrokratického modelu
historické levice, prekonání starého paradigmatu revolucní akce, zpochybnení národne-státní dimenze politiky ve
prospech celosvetových hnutí a nového propojení mezi
lokálním a globálním rozmerem. Jestliže "osmactyricátý"
predstavoval bránu do politiky dovršené modernosti,
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vpravde zachránilo svuj lid pred masakrem, sobe pak vyhradilo prostor
pro preskupení a pokracování reformy. Potíž tohoto výkladu je v hodnocení osamelého Krieglova postojepokud se signatári Protokolu zachovali státnicky a liduverne, pak zradou na
lidu bylo Krieglovo odmítnutí legitimizovat vpád svým podpisem. S pokracováním reformy po návratu delegace domu je rovnež kríž: nebylo
žádné, následovala jen agónie režimu
a nebetycné Palachovo zoufalství.
Problém schizofrenické rozpolcenosti tehdejších politických osobností,
jejich dvojí loajality (vuci své zemi
a vuci vlasti všech pracujících) nejlépe vyjádrili sovetští ·generálové:
"Aleksandr Stepanovic, Ludvik lvanovic a ostatní soudruzi nakonec podepsali, protože nás v hloubi duše meli
doopravdy rádi, kdežto Kriegl nemel.
Takhle je to treba videt."

Maxmilián Strmiska

Velmi
inspirativní
na fenomén
"osmašedesátého" nabídl
historikpohled
lmmanuel
Wallerstein,
jenž pred
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V tomto kontextu lze tedy "osmašedesátý" interpretovat jako radikální revoltu proti pf'edcházejícím formám levícové
politiky, jako vzpouru proti zduraznování ekonomických
aspektu sociálního konfliktu a proti etatizaci spolecnosti.
Nemá samozí-ejme smysl pokoušet se tuto orientaci vysvetlovat podle logiky "méne státu, více trhu". Jednalo se spíše
o výraz odporu jak vuci asociálnimu trhu - ne nadarmo nazývanému obludným dobrodincem -, tak vuci abstraktnímu sociálnímu státu a studené administrativní logice. Protestující požadovali více autenticity a skutecné autonomie,
solidaritu ve spolecnosti považovali za zpusob, jak dosáhnout kolektivní samosprávy, aniž by svou identitu a své zájmy museli obetovat byrokratickému zprostredkování.
Taková orientace byla ovšem klasickým levicovým politickým stranám a do znacné míry i tradicním odborum cizí, proto se jejími nositeli stala ruzná nová kolektivní hnutí. Charakteristickým znakem "osmašedesátého" byla
skutecne tato masová protestní hnutí, v prvé f'ade revolta
vysokoškolských studentu. Pusobivá expanze nových sociálne-politických subjektu nepochybne svedcila o krizi tradicních forem politiky. Až potud lze s Wallersteinovými
názory naprosto souhlasit. Sestoupíme-li však z výšin globalizujícího pohledu o nekolik stupnu níže, jeví se nám realita revoltujících hnutí ze sklonku šedesátých let mnohem clenitejší a složitejší.
Protestní hnutí konce šedesátých let se od sebe totiž
znacne lišila, navíc byla casto vnitrne silne diferencovaná.
Etnická hnutí typu Cerných panteru, neofeministické skupiny, spontánní delnická hnutí a autonomní odbory, protestní studentská hnutí a události s nimi spjaté lze težko
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redukovat na jediného spolecného jmenovatele. Predstava
o homogenním, všudyprítomném, celoplanetárním "Hnutí
osmašedesátého" není nicím jiným než úcelovou zkratkou.
Studentské a jiné protesty mohly ve Francii, Itálii, Nemecku, USA i v dalších pluralitních demokraciích propuknout mimo jiné proto, že tradicní institucionalizovaná opozice do znacné míry ztratila schopnost verohodne
a efektivne ztelesnovat touhu po radikální sociální a politické transformaci. Levicové opozicní strany sice napríklad v Itálii a ve Francii stále zaujímaly duležité postavení, avšak jejich politická praxe nevzbuzovala u revoltující
mládeže žádný entusiasmus, a to tím spíše, cím jasneji se
ukazovalo, že tyto strany nehodlají riskovat nic ze svých
skutecných ci domnelých "výdobytku", natož si ješte
z vlastní iniciativy pálit prsty.
ová antisystémová hnutí tedy musela hledat prostor
mimo dosavadní, tradicní opozici, výsledkem toho byl vzestup nové radikální levice. Jedním z nejpozoruhodnejších
rysu protestních hnutí "osmašedesátého" je práve skutecnost, že perspektiva jejich politízace byla, až na nepatrné
výjimky, jednoznacne levicová. Nešlo o náhodu. Možnosti
politického vyústení studentské revolty a podobných fenoménu byly predurceny hodnotovou matricí, jejímž jádrem
nebylo nic jiného než trojice Volnost-Rovnost-Bratrství.
Západoevropská protestní hnutí "osmašedesátého" požadovala - byt trebas ruznou formou - více svobody, více
rovnosti a sociální spravedlnosti, více autentické solidarity, zatímco pravicová hesla typu Vlast-Rodina-Porádek jim
byla naprosto cizí.

Od otevrenosti k sektárství
Jestliže byl v podstate predurcen levicový charakter západoevropských studentských protestu, nebylo tomu tak již
s jejich radikalismem. Zde pusobilo nekolik faktoru. Ve
svých pocátcích nebyla studentská hnutí, až na malé a izolované frakce, nijak zvlášt radikální; v podstate se omezostrana
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vala na to, že predkládala reformní projekty týkající se obsahu a formy vysokoškolské výuky, usporádání života univerzitního spolecenstva. I když v nekterých prípadech dosáhla dílcích úspechu, celkovým výsledkem byla spíše
frustrace z nenaplnených ocekávání, jež spolu se snahami
akademického establishmentu zachovat svoji moc a tradicní struktury velmi prispela k tomu, že revolta studentské mládeže získala vyhranene antiautoritárské rysy.
Zklamání z pokusu o reformu univerzit predurcilo rovnež výsledek zápasu uvnitr studentského hnutí. "Umírnení", kterí stále verili v možnost školské reformy, postupne
vyklidili pozice. Ruzne radikální, revolucne naladené skupiny se pak stretávaly v otázce, zda se i nadále soustredovat na školské prostredí, anebo zda prenést své aktivity do
širšího sociální prostoru, vedly se spory o to, jak využívat
studentskou samosprávu, zda pojímat studentské hnutí jako samostatný subjekt revoluce a jak vybírat jeho potenciální spojence. Puvodne se ješte rada radikálních frakcí pridržovala predstavy velkého otevreného protestního
"Hnutí", jež se rídí samo a bez vnejších zásahu si urcuje
formu a obsah svého "dlouhého pochodu skrze instituce".
Zkušenosti z parížského kvetna však hovorily spíše proti
predstave o trvale samostatné roli studentského hnutí,
a tak se do popredí dostala otázka spojencu, ruzne vymezované, avšak ve skutecnosti nikdy nevytvorené koalice
levicových sil. Širší konsensus o dalším koordinovaném
postupu studentských hnutí byl nedosažitelný, což jen
potvrzovalo jejich neschopnost dosáhnout stabilní formy
politické organizace.
Ve druhé polovine roku 1968 a zejména v následujícím
roce bylo možné pozorovat zajímavou mutaci studentských
protestu. Postupne se zhroutily pozice prívržencu studentského hnutí jako autonomní soucásti volné protirežimní,
antikapitalistické koalice a v uprázdneném prostoru se zacaly prosazovat dríve ostre kritizované koncepce minoritních ultralevicových skupin, vcetne ruzných bigotních
maoistu a neoleninistu, jejichž casto velmi primitivní propaganda by za jiných okolností nemela velkou šanci uspet.
Nástup levicového radikalismu a s ním spjatá vlna ideolo-
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gizace s sebou prinesly nekolik duležitých momentu. Byl
ješte více zduraznen odpor ke "konstruktivní kritice" a jakýmkolI, byt treba dobre míneným reformám. Ty podle názoru radikálu nanejvýš pomáhají racionalizaci systému,
který stejne není hoden nápravy. Zavržení reformismu
a vypjatý kult revolucnosti vedly také k silovému pojetí
konfliktu s režimem, na které ovšem ani protestní hnutí,
ani skupiny "Nové levice" nebyly pripraveny. Mnohé skupiny se nyní paradoxne vzdaly své antiautoritárské orientace a pretvorily se v sektárské, rádoby revolucní organizace,
jejichž vnitrní usporádání a praxe byly nezrídka autoritárštejší než vše, co jejich tvurci predtím kritizovali.

Barikády v Praze a Paríži
nemely mnoho spolecného
V této souvislosti nelze obejít velmi zajímavou, avšak složitou otázku, do jaké míry se sobe podobaly studentská revolta v západní Evrope ci USA a studentská protestní hnutí
v Ceskoslovensku, Polsku a Jugoslávii. Je zrejmé, že se pohybovaly v ruzných prostredích, protestovaly proti ruzným autoritám a - co je nejduležitejší - také perspektiva jejich politického vyústení byla ruzná. Jisté spolecné rysy
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studentská hnutí na ruzných stranách železné opony jiste
mela. Senzibilita a mentalita bourící se mládeže a do jisté
míry i modus operandi a antiautoritárská orientace mohly
být velmi podobné na Západe i na Východe, ovšem urcité
spolecné kulturní znaky naprosto nezarucovaly totožnost
cílu a praktické politiky. Zdá se tedy vhodnejší posuzovat
studentskou revoltu "osmašedesátého" na Východe a na
Západe oddelene.
Protestní hnutí roku 1968 poskytla nepochybne živoucí
dukaz o hluboké krizi tradicních politických vzorcu. Lze
však pochybovat o tom, že zároven otevírala cestu k sociálne-politické obnove. Revoltu "osmašedesátého" je možno interpretovat jako prusecík radikální kritiky spolecnosti
a kolektivního politického protagonismu. To však - bohužel - znamenalo podstatné zpochybnení, ne-li úplné rozbití
pravidel hry (reprezentace, zastoupení, zprostredkování),
jejichž dodržování je pro chod demokratické spolecnosti
nezbytné. Možnost, že by tato hnutí mohla výrazneji prispet k regeneraci demokracie a obcanské spolecnosti v západních zemích, tím byla od pocátku výrazne omezena.
__
_~
MAXMILIÁN STRMlSKA (1961)
Pusob! na katedre politologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity, zabývá se soudobými dejinami
a politikou západoevropských
zemí.

Milan Znoj

morálka mají svou odvrácenou tvár, zprotivila se jim prežívající rasová segregace uvnitr zeme a za vzletnýIni slovy
urcenými pro zahranicí vytušili bezohledný velmocenský
kalkul - vietnamská válka se stala ztelesnením této zlé
Ameriky otcu.

Co pro revoltu znamenala
frankfurtská škola

Pak prišel byznys

Duchovní otcové protestu

Nabízí
se pochopitelne
rada vysvetlení
toho,pohnutém
co se v
metropolích
Západu vlastne
delo v onom
roce 1968. Bežný hlas, ovšem znalý sveta a jeho historie,
docela shovívave praví: vírvály, studentská vzpoura, odmítnutí establishmentu - takové je mládí, to se musí vybourit, mladá generace se chce prosadit proti zabehnutému svetu generace starší, revolta synu proti otcum
("feministická" poznámka: svet otcu je i svetem matek, jenomže otcové role spíše rozdávají, kdežto matky je prijímají), to není nic nového pod sluncem.

V ecný vítr vzpoury
Svet dospelých je zasvecen pracovní disciplíne, budování
kariér, úcte k nadrízeným a k zažitému porádku. Jak by
mohlo mládí s hlavou plnou (casteji ovšem poloplnou)
ideálu a se stríbrným vetrem v zádech vstoupit jen tak bez
protestu do tohoto sveta uhlazených slova tvrdých loktu?
Kdo z mladých (telem ci duchem) by se nevzbouril?
Tento psychologický výklad lze vhodne sociologicky doplnit. Lze ríci: mladí emci odmítli historický modus vívendi generace otcu, pustili se do nemilosrdného rozboru
toho, jak niterne se generace otcu zapletla s nacismem,
a postavili se tak proti adenauerovské tezi, podle níž byl v
jádru zdravý nemecký národ tak frustrován versailleskou
nespravedlností, že mohl být sveden na scestí zlovolnými
a hlavne cizorodými nacisty. (Podobnou figuru jsme sami
užili v zákone o protikomunistickém odboji: komunismus
byl národu vnucen proti jeho vuli, prišel k nám z ciziny,
prímo z asijských stepí, byl udržován cizí vojenskou mocí,
ovšem za pomoci skupiny místních zrádcu.) A podobne:
mladí Americané zjistili, že americká hrdost a uhlazená

Nechci zpochybnovat psychologické zákonitosti vývoje
osobnosti, ale proc se taková revolta proti dospelým neopakuje s nástupem každé nové generace, rekneme každých deset let? V sedmdesátých a osmdesátých letech se
prece objevila nová generace synu, která se nenechala
zneklidnit temnými stíny, nemyslela na vzpouru, zato svet
otcu zastínila svou pracovitostí a výkonností. Revoltující
studenti najednou pusobili jako smešné figurky vedle úspešných dynamických manažeru v padnoucím obleku, s
pusobivou vázankou na krku. Ostatne známe jejich mladší
ceské bratry z doby vlády nové pravíce. S vysvetlením, že
(naštestí) nebyly po ruce žádné víetnamské války ani nezvládnutá nacistická minulost, nevystacíme. Problém totiž
není v tom, zda jsou nebo nejsou ve svete otcu nejaké
temné stíny, události vytesnené na okraj, nepríjemné a zapáchající. Problém je v tom, zda je lze pojmenovat a zda
mohou dát sílu generacním argumentum.
ení generacní
revolty, pokud se neprojeví vnímavost nové generace pro
zapomenutý svet otcu. Jinými slovy, musí zde být nejaká
teorie odhalující odvrácenou tvár starého sveta.
Poznámka na okraj: soubeh studentské revolty šedesátých let u nás a na Západe zpusobil takové malé nedorozumení. U nás se totiž mladí lidé nebourili proti pravicovému svetu velkokapitálu, ale presne naopak: proti
levicovému svetu velkosocialismu. Proto mela studentská
revolta u nás více ci méne tušený pravicový náboj. Zahladit tento ideový rozpor bylo možné jenom pomocí
teorie, podle níž jsou kapitalismus i socialismus jen ruznými variantami téže totalitní a manipulativní moci. Skryté
nedorozumení bylo nacas utlumeno tím, že se ceští i západní studenti spolecne nadchli pro socialismus s lidskou
tvárí. Bylo to ale pí"emostení vratké, vždy kulhalo na jednu
stranu. Pro ceské revoltující studenty nebyl kapitalismus
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zase takovým neprítelem a pro studenty na Západe jím zase nebyl socialismus. Touto nevyvážeností vzniklo cosi, co
by se dalo nazvat jako "ceské pravicové kuriosum". Tato
podivná anomálie se táhne až do soucasnosti, v dusledku
cehož jsme napríklad meli a - soude podle literárních pametí Martina Fendrycha - stále máme pravicový underground, a to dokonce underground držitelu státní moci. Do
této revolucní ironie vhodne zapadá i to, že puvodce ceské
manažerské revoluce Václav Klaus cte Ferlinghettiho verše na beatnické seanci.

Frankfurtská škola a revoluce
Teorií, která umožnovala pojmenovat temné stránky západního sveta, byla nepochybne predevším Kritická teorie
(psáno s velkým K, nebot to byla teorie jediná a principiální), známá jako frankfurtská škola. Predstavovala hlavní
proud západního neomarxismu od 20. let až do nedávné
doby. Frankfurtská škola ovšem tuto roli nehrála sama.
Treba Thomas Kuhn vubec netušil, k cemu muže posloužit jeho teorie vývoje vedy, podle níž vývoj poznání spocívá v revolucních zmenách paradigmatu vedení. Byl proto
velice zaskocen, když za okny své vedecké pracovny slyšel
studenty, jak skandují: "Chceme nové paradigma pro spolecnost!" O frankfurtské škole lze soudit, že to byl prirozený ideový spojenec revoltujících studentu. Z dílny této
školy pocházely hlavní teoretické nástroje studentské kritiky spolecnosti. Nedá se však ríci, že by se frankfurtská
škola stala ideovým mluvcím revolty. Nekterí z jejích
predstavitelu, predevším Herbert Marcuse, který v té dobe
pusobil ve Spojených státech, tak vystupovali, vetšina
z nich však studentské revolte, pres nepochybné sympatie,
neverila nebo se od ní prímo distancovala.
Max Horkheimer v jednom slavném clánku "Tradicní
a kritická teorie" tvrdil, že každá kritická teorie, jak on ji
chápe, rozvíjí postoj Marxova kategorického imperativu,
žádajícího zvrátit každé pomery, v nichž je clovek poníženou, zotrocenou a opuštenou bytostí. K tomu je ovšem tre-
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ba nejen vysvetlit, za jakých podmínek je clovek v daných
pomerech zotrocenou a opuštenou bytostí, je také nutné,
aby taková teorie ukazovala prípadnou cestu nápravy.
Frankfurtská škola tak po svém prijala známou Marxovu
tezi o tom, že nestací o svete jenom vykládat, ale je treba
ho také zmenit. Není však snadné zjistit, jak si predstavitelé frankfurtské školy tuto nápravu predstavovali.
Ve 20. letech mela snad ješte svou váhu marxistická teorie o emancipacní roli proletariátu. Již tehdy se však v
souvislosti s Pollockovou teorií státního kapitalismu, podle níž byl volný trh nahrazen státní regulací ekonomických procesu, došlo k záveru, že proletariát se stal soucástí této regulacní mašinérie, možná dokonce mizí jako
trída, a kapitálu tak žádná emancipace proletariátu nehrozí. Nejvýznamnejší predstavitelé frankfurtské školy
Thomas Adorno a Max Horkheimer stále více vycházeli
z toho, že totální manipulace sveta, v jejíž osidlech je
moderní clovek nucen žít, je neodvratná a revolucní praxí
nezmenitelná. Kritický postoj pak spatrovali v demaskování ideových mechanismu toho, jak funkcne a efektivne
dochází k vymývání mozku moderního cloveka. Není tedy
divu, že se na studentskou revoltu 60. let dívali s jistou
shovívavostí. Herbert Marcuse však hledal pro kritický
postoj nové nositele a našel je pres všechny výhrady práve v revoltující mládeži. Bylo to však souznení krátkodobé. S koncem hurá stylu studentské revolty, s jejím vyprázdnením a s nárustem násilí a drogového opojení
skoncily i Marcuseho nadeje.
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toho zbylo

Predne je treba ríci, že frankfurtská škola nestála se studentskou revoltou, proto s ní ani nepadla. Úskalí této teorie
bylo jinde. Ukázalo se, že nárok na zduvodnení kritického
postoje, jak jej chápala první generace frankfurtské školy,
není udržitelný. Mela to být teorie emancipace, ovšem
emancipace osobní i spolecenské, zároven šlo o kritiku moci, která však není jen mocí politickou, ale i mocí, jež je
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vetkána do spolecenských institucí, jež se zabydlela v hlave
každého cloveka. Na jednu teorii je toho opravdu hodne,
zvlášte když se k tomu pridá ješte urcitá predstava filosofie
dejin, podle níž je totální racionalizace sveta a manipulace
života neodvratným osudem euroamerické civilizace.
Všechny tyto tematické okruhy musí kritická teorie propojit, chce-li být jedinou a principiální "Kritickou teorií".
Pro frankfurtskou školu bylo charakteristické spojení
marxismu a psychoanalýzy, oba smery totiž studovaly mechanismy vytesnování a vylucování urcitých vzorcu chování na okraj spolecnosti, resp. pod úroven vedomí. Jakmile však byla tato paralela mezi fungováním psychiky
a politiky vyvrácena, stalo se zrejmým, že jednotlivé tematické okruhy nejsou slucitelné a celá kritická teorie stojí na
písku, presneji receno není dostatecne zduvodnena.
ikoli náhodou se následovníci školy, jmenovite Jurgen
Habermas a Karl-Otto Apel, provedli to, co by se dalo nazvat neokantovským obratem, a každý po svém prispeli
k vypracování tzv. diskurs ní etiky. Praxe, která má vést ke
zvrácení pomeru, v nichž je clovek ujarmen a manipulován, už nemá nic spolecného s predstavou studentské revolty, natož nejaké proletárské revoluce, ale je pojímána

jako svobodný a rovnoprávný dialog všech úcastníku na
základe univerzálne platných, nicméne formálních norem.

Národní sebevražda

Z hlediska "osmactyricátníku" ovšem vubec nemelo dojít k únorovému prevratu, a proto nemá valnou cenu nic,
co by tento traumatický moment prímo nepoprelo (tak jako bychom si práli zrušit i Mnichov "od samého pocátku"); reforma roku 1968 vychází z vytvorené situace, a v
žádné své podobe tedy nemuže uspokojovat, jejímu odsudku lze ovšem vytknout notný nedostatek realismu a jisté
zaslepení požadavkem nekompromisní spravedlnosti. Pokud jde o normalizacní "elitu", její prichýlení k osmactyricátnickému fundamentalismu odpovídá ovšem úplne jiné
potrebe: potrebe legitimovat svou nadšenou premenu z pilíre reálného socialismu v neméne tvrdý pilír bezohledného kapitalismu.
a zlociny padesátých let se odvolává jako
na své alibi pro svou tehdejší i dnešní bezskrupulóznost
Ale krutme se jak chceme, milí zlatí, zvule na nevinných a
cestných neopravnuje k záveru, že cloveku nezbývá než
být hajzl a že není možné žít a nekrást.
Zapírání osmašedesátého není pro vetšinu naší spolecnosti historickou nápravou, je pouze vytesnováním hanby
a uhýbáním pred pravdou, s níž se vyrovnat musíme. K
vytesnovacím mechanismum a oddal ovacím strategiím
patrí koneckoncu i náš slavný postmodernismus, spoléhání na neviditelné ruce trhu atd.: cím drív se s tím prestane,
tím líp. Stálo by za to, zamyslet se i nad tím, zda i "tunelování" a ekonomicky destruktivní pocínání ceských managementu neplyne proste z toho, že prešaltovaní normalizacní kapitalisté meli sice výchozí pozice, ale už ne
potrebnou kvalitu, ba ani dostatecne silné sebezáchovné
pružiny. A tak i vytesnení osmašedesátnických nadejí a
"iluzí" z kolektivního vedomí musíme vnímat jako vážný
príznak toho, že jsme své sebevražedné pokušení ješte
úplne nepremohli.
Národ pochopitelne nelze rozmontovat a sestavit znovu
z nepoužitých soucástek; nepoužitými soucástkami nebudou dokonce ani ony vysnené príští generace, protože neexistuje clovek nezatížený dedictvím. Nejhorší je lámat veci pres koleno, proto mi demokracie pripadá jako
odpomoc pomalá, ale jediná. Prece jen je však zapotrebí,
abychom na sebe místo víry v samocinnost a lhaní do kapsy zacali konecne klást požadavky. Smírit se s tím, že jsme
svuj sebevražedný pokus prežili, a znovu za sebe rucit.

Václav Jamek
Nevule,
která
v našem
stíhá drama roku
1968
a snaží spolecenství
se je vykázat vytrvale
z naší pameti,
není jen úcelové politikum, zasahuje podstatne hloubeji a
má obecnejší smysl: v rámci nové "spolecenské dohody"
posiluje soudržnost spolecenství, avšak na pochybném
základe, který svedcí spíše o chatrném spolecenském
zdraví. Ostentativní ignorování letošního výrocí má vyznít
jako primerený a konecný soud nad vcelku nevýznamným "komunistickým reformním pokusem", jeho pravou
pohnutkou však není "obrodným proces", který podle
slavné floskule padesátých let "naší dobe už nemá co ríci", nýbrž dlouhá katastrofa a hanba normalizace. Nejde o
razantní a hrdé zúctování s minulostí, ale jako obvykle o
ubohé zatloukání a obcházení odpovednosti, což je koneckoncu primerenejší mravnímu stavu dnešní spolecnosti.
Nevyplývá ani tolik z toho, že - receno s Pavlem Tigridem
- "jsme už nekde jinde" (což by samozrejme bylo skvelé),
ale že nejsme ješte ani tam, kde bychom už dávno meli
být.
Odsouzení "pražského jara" a "osmašedesátníku" v zorném úhlu traumatu osmactyricátnického, které u nás dnes
prevládlo, vyhovuje totiž vetší cásti naší spolecnosti z duvodu nepi'íliš cistých a nepríliš poctivých: umožnuje nám
vytesnovat a zapírat trauma jiné, stává se neprijatelnou
omluvou ohromujícího obcanského a lidského selhání, jež
dopuštením Cechu a Slováku samých ucinilo z normalizacního marasmu nevídaný pokus o národní sebevraždu.
Spolecenská vrstva, která se po cistkách stala motorem
normalizacního režimu, a tedy hlavním aktérem tohoto sebevražedného pokusu, si za dvacet let vytvorila dostatecne
pevnou politickou a predevším hospodárskou pozici, takže
do znacné míry byla také rozhodující silou po roce 1989.
Tato vrstva, jejíž vzestup byl umožnen opakovaným potlacením stávajících národních elit, nikdy neusilovala o své
zkvalitnení a prizpusobila celou spolecnost své vlastní
podstate spolecenského a politického bahna: vetšina z nás
se nakonec príliš dobre adaptovala na zmarnení, lhaní,
podvádení a bezbrehou nezodpovednost; ten stav trvá i
dnes.

Kritická teorie se rozruznila. V mnohém prijala vliv anglosaské filosofické tradice, nechává se inspirovat francouzským poststrukturalismem, ale stále má pochopení
pro takové autory, jako je Marx, Freud, ietzsche, které
bychom mohli oznacit za nepohodlné myslitele Západu.
Porád však zustává ve hre ona otázka, zda a v jaké podobe
lze zduvodnit a ospravedlnit kritický postoj ke spolecnosti.
Mnohé se ale zmenilo. Vedle politické kritiky existuje kritika ekologická, stejne jako feministická. Každá taková teorie studuje zneuznání a znevážení cloveka v moderním
svete z ruzné perspektivy a na základe vlastních normativních východisek. Je proto stále zrejmejší, že nemuže existovat jediná kritická teorie, ale jen rada teorií ruzne založených. Dedictví frankfurtské školy je dávno rozebráno.
O duvod více, abychom pochopili, proc již nemuže dojít
k podobné jednotné generacní revolte, jakou svet zažil
v šedesátých letech.
MlLA
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VÁCLAV JAMEK (1949)
Spisovatel.
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Vzpomínka na Jaro zakuklencu?
Petr Fleischmann
Na okraj parížského kolokvia
Samotný
mluvilo fakt,
v Paríži
že se- omeste
Pražském
racionáljaru
ních utopií, které se už tolikrát pokusilo skloubit adeji s Rozumem - je
prinejmenším stejne zajímavé jako to,
o cem se mluvilo. Mluvilo se a mluvilo, mimochodem o tom, proc se
o Pražském 'jaru spíš mlcí než mluví
v Praze, jakého ostrakismu je tato dejinná událost obeti ve vlastní zemi
a koneckoncu o tom, který z freudovského svazku klícu. by nám dovolil
lépe pochopit toto podezrelé precházení. Je to odrazem faktu, že máme
jiné problémy, zahrímal Pavel Tigrid.
Naléhavost a verva, s kterou bylo toto
tvrzení vysloveno, však zapusobily
kontraproduktivne a div že nevytvorily dojem, že pravdou je práve opak:
jako by Pražské jaro melo znovu vypuknout každým dnem, jako by se
ceský národ zase rítil do oné tretí cesty, která dle známého bonmotu nevede jinam než do tretího sveta, a jako
by hlavním úkolem všech kritických
skeptiku bylo udelat vše, aby se zabránilo návratu nebezpecné iluze. Pozor, pozor. I kdyby Rusové nezakroutili krkem Pražskému jaru, toto by
nikdy nevydalo jiné než cervivé plody, upozornil náš prední, od veškerého levicového ideálu se distancující
publicista v prvním a posledním
ideologicko-dogmaticky ladeném tvrzení, které v rámci parížského kolokvia zaznelo.
Tento útok proti pražskojarními
vetry roztoceným mlýnum, tato exhumace zavraždeného, s príslovecnou
vodou z vanicky vylitého miminka za
úcelem jeho dodatecné popravy, byl
však více než zbytecný. O to spíše, že
kritiky kolokvia predem s posmechem oznamovaná orgie Nostalgiku
se nekonala, že nikdo nezažehal svíce
pod portrétem Alexandra Dubceka
a že sál francouzského Senátu - praskající ve švech - byl naplnen publikem, které toho o dejinách 20. století
- o jeho nadejích a zklamáních - vedelo z vlastní zkušenosti víc než
dost. Lidmi, kterí meli casto dlouhá
desetiletí k tomu, aby nechali prípadné ideály projít sítem tisícu kritických
úvah, a kterým odstup poskytoval
možnost s jasností pohledu a znalosti .
reálií posoudit, o co vlastne za Pražského jara šlo (Byli zde, mimo tech,
které jmenuji jinde, Gilles Martinet,
Pierre Daix, Jack Ralite, André

Glucksmann, Pierre Hassner, Antonín
Liehm, Jirí Pelikán, Jacques Rupnik
a mnoho dalších).
Videt v Pražském jaru ideologický
stret dvou komunistických frakcí, z
nichž jedna - ta reformní - se snažila
svou škodlivost zakuklit, aby mohla
škodit o to více, by bylo znacne chybné. Tak znela základní teze, vyrcená v
úvodu francouzským historikem madarského puvodu Fran\toisem Fejto,
která zaznívala v poctu príspevku jako jakýsi leitmotiv. Znamenalo by to
nejen zcela opomíjet celý mezinárodní
a vnitropolitický kontext, ve kterém se
Pražské jaro odehrávalo, ale hlavne
ponechat stranou podstatu události, jejíž dimenze mely ten následek, že
Pražské jaro vniklo velkou branou do
všeobecného vedomí. Duležitejší než
hledání nejakých "tretích cest" - možná zajímavé pro hrstku ideologu a hledacu zázracné formule - a skutecne
podstatné tehdy bylo ono znovunastolení lidské dustojnosti pocitované všemi, ono poskytnutí možnosti hledet na
vlastní národ z hrdostí, doprovázené
další možností - což je de facto totéž
- vyjádrit své myšlenky na verejnosti.
Jaro 1968 nebylo jarem komunismu,
který by jakoby nalezl bájný a tudíž
neexistující lék proti impotenci - dle
vtípku, který na kolokviu zaznel - ale
jarem ceské obcanské spolecnosti.
Prestože to slovo nebylo tehdy použito,
obcanská spolecnost se probudila

- jak pripomenul Petr Pithart - a vlila
se do všech skulin znovunabyté svobody.
Zda tyto skuliny byly príliš malé ci
naopak príliš velké anebo na dobu
optimálne široké a odpovídající tomu,
co bylo možné si dovolit, už je pak tématem pro odbornou diskusi historiku a generálu, o nichž je známo, že
jsou vždy moudrejší po bitve. Tvrdit
však, s jedním z ceských recníku, že
dukazem nedemokraticnosti komunistické strany v roce 1968 je absence
zmínky o politickém pluralismu v
akcním programu z brezna tohoto roku, mi ale pripadá jako hrubá urážka
historické pameti tech, kdo události s
napetím den po dni prožívali, vcetne
pameti tech, kterí nebyli nutne obýváni žádnou speciální sympatií ke komunistické strane a kterí hledeli s neduverou na její demokratizacní úsilí.
Není bezpochyby prehnané ríci, že sebemenší narážka na opuštení "vedoucí úlohy" by vedla k nastartování tanku o dobrého pul roku dríve. O to
spíše - jak phpomnel v Paríži Michel
Tatu - bývalý f'editel zahranicní rubriky Le Mondu, který prožil jaro 1968
v Moskve - že Soveti byli horlivými
a znacne zneklidnenými ctenári všeho, co se v Praze psalo. A zneklidnoval-li je necenzurovaný tisk, který v
oné dobe ríkal ledaco s neortodoxního,
je snadné si predstavit, nakolik by je
prímo vydesil akcní program jedné z
komunistických stran - natož tak
"bratrské" a blízké jejich sfére vlivu naplno oznamující odklon od jednoho
z hlavních leninských dogmat. Diskuse o tom, kterak by KSC naložila s
demokracií v prípade, že by nedošlo
k srpnové intervenci, by mohla být
zajímavá. Je zde však riziko, že by zu-
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stala ciste akademickou a obsahovala
by otázky z logického hlediska absurdní, tykající se chování komunistických stran, které opustily základní
atributy komunistické strany, její definice a cíle. Byl by to sémantický problém, jak nazývat týmž jménem neco,
co není už totéž, pokud by se diskuse
okamžite nesvezla - což je pravdepodobnejší - do ideologických úvah
o neschopnosti komunistické strany
60. let prekrocit svuj vlastní stín. Což
nemení nic na tom, že v pameti zu-

o

V

O

U

M

:,t..:J..

..

N

stává pouze vzpomínka jakéhosi paktu mezi obcanskou spolecností a komunistickou stranou a otázka, zda šlo
o taktický pakt, snatek z rozumu,
anebo o snatek z opravdové lásky, je
pak už tématem pro zmínené interprety.
Zustává také v úvodu zmínený nedostatek vule - v Praze a Bratislave studovat toto období pred 30 lety. Nedostatek, o kterém se mimo jiné píše
v clánku zverejneném v Le Mondu
s datem 24. cervna 1998 a který se
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Generace v generaci
Jakub Camrda
Co se dozvíme z radikálne levicového
casopisu

Ona
sobota, akdy
se v Praze
tancovalokvetnová
a pochodovalo
nazývalo
se torevolucne
Global Street
Party, leckoho prekvapila. Prekvapila policii, která se nejprve dopustila bezbrehého amatérství a pozdeji nejspíše
trestných cinu; prekvapila média, která si zpocátku nedokázala predstavit demonstranty jinak než jako zfetované
zlodeje salámu; prekvapila verejnost, která se dokonce po
prvním leknutí z rozbitých výloh zacala alespon na okamžik zajímat o to, kdo jsou ti lidé a co vlastne chtejí. Kdo
tedy jsou a co chtejí?
Leccos nám muže naznacit cervnové císlo dvoumesícníku Konfrontace, jehož názory reprezentují práve levicove radikální proud ceské mládeže. Šéfredaktor Konfrontace Jan Krecek dokonce patril k organizátorum Global
Street Party, jejíž prubeh razantne obhajoval v televizní
debate.
Konfrontace není plátkem nejaké uzavrené punkerské
nebo anarchistické subkultury - takových bychom u nás
jiste našli nekolik -, je zajímavá v tom, že se snaží oslovit
širší skupinu mladých lidí. ajdeme v ní vedle klasických
anarchistických frází a myšlenkových bloku starých více
než století ("vydat se spolecné na cestu k naprosté politické
a nutné i hospodárské samospráv!") i chut uvažovat svobodneji. V tomto ohledu je tedy na tom náhodný ctenár
Konfrontace podobne jako divák prihlížející anarchistické
demonstraci: s dlažebními kostkami se príliš diskutovat
nedá, s lidmi, kterí prišli nenásilne upozornit na civilizacní problémy, ano.
Hned úvodním clánkem o podstate voleb a demokracie
se Konfrontace vydeluje z tradicního politického spektra.
Jan Krecek píše: "Volby nifungují, reknéme hned na zacátku a zborme základní mýtus: o zásadních otázkách není
pri volbách ani ret. V zádných svobodných volbách se ni-
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ostatne pokusili vysvetlit nekterí
z úcastníku kolokvia. Jedna z odpovedí ríká cosi o národní spolecnosti
vlastnící zároven tu nejlevicovejší
a nejdemokratictejší tradici z celého
bývalého sovetského bloku, lec prozatím neschopné si priznat, že tyto dva
postoje nejsou nutne protichudné.

_
PETR FLEISCHMANN (1949)
Novinái", publicista. Více než ctvrt století žil
ve Francií, kde též vyucoval filosofií.
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kdy nehlasovalo o míre legitimity soukromého vlastnictví.
Pfirozené, kdyz se všeobecné volby vyvinuly z voleb vlastnístátním monopoku. Nehlasuje se o válkách a expanzích.
kontrole nad lidskou
lu na násilí proti svým obcanum.
cinností, o nerovnoprávném postavení zen, o parazitismu
na práci druhých. Témata, na která politická elita neslyší,
nevidí, tudíz pro ni neexistují." Jiný názor od "Novin odpo-
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ru", jak zní podtitul, asi nebylo možné ocekávat, autor
však v clánku casto smešuje dve roviny - neutešený stav
naší ceské postkomunistické demokracie a otazníky nad
dalším smerováním demokracie vubec.
Tím si uzavírá cestu ke strízlivejšímu ctenári. Ten by
stejne jako Jan Krecek v nedávných volbách nejradši hlasoval "bílým lístkem", ovšem fakt, že u nás momentálne
není príliš z ceho vybírat, ho ješte nepresvedcil o tom, že
volby jako takové nefungují. To brnenský sociolog Jan
Keller, vedle Jirího X. Doležala druhý kultovní autor alternativne ladené ceské mládeže, nemá na vec tak vyhranený názor. V rozhovoru pro Konfrontaci si na jedné strane
stežuje, že ceská demokracie není "skutecnou demokracií,
kde sevládnoucí vrstvy zodpovídají obcanum, jsou pod jejich kontrolou a bojí sejít proti nim", na druhou stranu
obecne o demokracii soudí: "Volic si u urny vybírá z nabízených alternativ, které se od sebe liší v detailech, ale na zásadní otázky odpovéd nemají. Skutecná participace na moci, skutecná svoboda volby by mé/a být prímo se podílet na
tvorbé variant, mezi kterými se vybírá. "Rozhovor posléze
nabírá vysoké obrátky: Jan Krecek: "Osvéta? Není to málo?" Jan Keller: "Uznávám, ze osvéta vyšla z módy ... " Jan
Krecek: "Takie ruce do klína?" Jan Keller: "Osvéta - a nechtéjte po mé jinou odpovéd. Já nikam bomby dávat nebudu ... Navíc nejsem technický typ." Jan Krecek: "Nevadí, od
toho jsou tu jiní ... "Myslí to pan šéfredaktor vážne, nebo

jde o takovou drsnou legrácku rozhnevaného mladého
muže, který bombu v živote nevidel? Spíše bude platit to
druhé.
Clánek Arnošta Lukáše "Mýtus ekonomického rustu"
patrí k tem pi-emýšlivejším. Profesionální ekonom by ho
jiste rozcupoval na kousky, možná práve proto má co ríci
ctenárum, kterí jsou stejne jako autor znepokojeni precenováním významu ekonomických ukazatelu typu HDP:
"Žádná jasná souvislost mezi HDP a kvalitou zivota neexis-
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tuje, pfesto s ním politikové zacházej~ jako kdyby s ni ... úzce souvisel. S HDP se nakládá, jako kdyby sejednalo o Hrubou národní kvalitu života ci Hrubé národni Stésti." Neprítelem císlo jedna je pro Konfrontaci globalizace svetové
ekonomiky, rust moci nadnárodních korporací, ubývání
práce a všechny pruvodní negativní jevy. Tím se zarazuje
mezi nekolik málo periodik, které venují temto zásadním
otázkám pozornost. Pro anarchistické hnutí je to ovšem
zajímavý obrat - až doposud byl jejím hlavním neprítelem
stát a jeho represívní složky, nyní by se melo slábnoucích
národních státu zastávat. Konfrontace ovšem vidí ve státech pouhé loutky, "šqfáfe, kten poslušne spravují své územi" pro nadnárodní koncerny.
Anarchismus neobhajuje v rozhovoru pro Konfrontaci
nikdo menší než Lawrence Ferlinghetti. Ceským soukmenovcum vzkazuje: "... pro toho, kdo chce pracovat v anarchistickém hnutí, jsou nezbytné teoretické znalosti. Mel by
znát základni texty. Musite totiž vedet, o cem mluvite. Je to
duležité pro pnpad, že vás budou šikanovat policajti. Musite se bránit. Musite mit jasnou, pfimou, srozumitelnou argumentaci na obranu svých cinu. Jinak z vás udelaj{ hordu
pobudu. Vim to, strávil jsem v 80. letech nejakou dobu
v amsterodamských squatech. "
Konfrontace si pozorne všímá nástupu neofašistických
skupin u nás (otresný príbeh cloveka, který se nelíbil skin-

headum a po sérii trí útoku nakonec skoncil na vozíku)
i v sousedním Nemecku (úspech Nemecké lidové unie
v Sasku-Anhaltsku). Je to casto práve strach z ofenzívy
pravicového extremismu, který privádí mladé lidi k leve
extrémním skupinám. Mají pocit, že nás stát proti temto
tendencím dostatecne nechrání, že v tom dokonce - casto
prostrednictvím extremistických stran zastoupených
v parlamentu ci v místní samospráve - "jede s nimi". Že je
treba vytvorit protitlak.
Casopis má osm stran novinového formátu, slušnou grafiku, na revolucní nihilisty (vydavatelem je obcanské sdružení NO!) obstojnou jazykovou úroven - ovšem až na zmínená ideologická klišé. Konfrontace je - i pres veškerou
koketerii, nepuvodnost a bezradnost zakrývající silná slova - celkem zajímavým protipólem vuci stále velmi silnému "klausovskému" generacnímu mainstreamu, jeho intelektuální nude a provinciálnosti. Nejen anarchistická, ale
i ekologická ci feministická mladá levice u nás zatím tvorí
menšinu, jakousi generaci v generaci. Behem nekolika let
se však tento pomer muže výrazne promenit. Témata, ji'miž se zabývá Konfrontace, zacínají znepokojovat cím dál
víc dospívajících lidí. Lze však jen doufat, že o nich budou
uvažovat jinak - nekonfrontacne.

Extremismus a odpovednost
demokratické pravice
Alan Beguivin
Francouzské ponaucení se týká
Francouzský
politický život
zaznamenal po breznových
regionálních volbách nebezpecný incident, jehož význam v každodenní záplave
informací brzy zapadl. Aby si zajistila
predsednictví v regionálních zastupitelstvích, prijala petice kandidátu
UDF (Svazu pro demokracii), druhé
nejsilnejší pravicové strany, "pomocnou ruku" zástupcu Národní fronty
(F ), která opet posílila své pozice
ziskem 15,27 % a 275 míst v regionálních radách. Prestože dva z nich se
pozdeji svého místa vzdali a všichni
byli predsedou Francoisem Léotardem ze strany vylouceni, jedná se
o varovné znamení, svou povahou
presahující hranice francouzského
"hexagonu". Stojí možná za to si pripomenout, co to vlastne árodní fronta je a na cem stojí její úspech.

Kdo je Le Pen?
Zakládá se predevším na osobnosti jejího predsedy, Jeana-Marie Le Pena
(1928), syna bretanského rybáre.
(Bretan je mimochodem oblastí, kde
má FN tradicne nízkou podporu.) Vystudoval práva a politické vedy a po
strana
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i nás

bojích v Indocíne, kde pusobil jako
parašutista, a v Alžírsku (podle nekterých svedectví tam používal dosti nevybíravé prostredky) zahájil strmou
politickou kariéru, když se z poslance
"vypracoval" na predsedu Národní
fronty, kterou roku 1972 sám založil.
Ve svých pocátcích zahrnovala strana
tri hlavní proudy: aktivní extrémní
pravici, antigaullisty vzešlé z Organizace tajné armády (OAS), cinné v alžírské válce, a zastánce "tretí cesty",
hlásící se k heslu "ani napravo, ani
nalevo". Je príznacné, že k jejímu rozmachu prispela spolupráce, kterou
v roce 1983 uzavrela na obecní úrovni
s klasickou pravicí: o FN se zacalo
mluvit a z 0,4 % hlasu z parlamentních voleb v roce 1981 bylo o tri roky
pozdeji pri volbách do Evropského
parlamentu 11,2 %. Strana zacala výrazne promlouvat do politického života a v prezidentských volbách v roce
1988 získal Jean-Marie Le Pen 14,4 %
hlasu. O sedm let pozdeji FN dostala
pod svou správu tri jihofrancouzská
mesta; verejnost vzrušil zejména prípad Vitrolles, kde se radnice prostrednictvím své manželky zmocnil Bruno
Mégret, považovaný za "mozek" strany. Není težké pochopit, proc takový

JAKUB CAMRDA

úspech zaznamenala práve v této oblasti. "Nevytvoríme-li francouzské Alžírsko, dostaneme alžírskou
Francii," varoval již v roce 1957 Le
Pen v Národním shromáždení.

u

temného pólu

Aby zabránila "lepenizaci" jižní Francie, vláda postupne zprísnovala zákony v oblasti pristehovalectví, a Národní fronta tak vlastne prostrednictvím
dezorientovaných demokratických
stran, v nichž vyvolávala konflikty,
uskutecnovala své plány. Nejlépe to
po posledních volbách vystihla její vycházející hvezda Bruno Mégret: "FN
se stala vedle socialisticko-komunistické levice druhým základním pólem
francouzského politického života:
RPR (Shromáždení pro republiku)
a UDF jsou nuceny bud hrát hru levice, nebo se obrátit k FN, aby neprišly
o své predsednické posty v regionech." Jakmile však po zákonech bývalého ministra vnitra Pasquy prišel
ministr Debré s návrhem, aby každý,
kdo u sebe ubytuje príslušníka státu,
který není clenem Evropské unie, byl
povinen nahlásit na radnici jeho príjezd a odjezd, narazil na mohutnou
vlnu odporu a vyvolal pocátek organizovaných demonstrací obyvatelstva
proti xenofobii. ávrhy Fronty jsou tedy casto uvádeny do praxe jinými
stranami - málo se treba ví, že koncem osmdesátých let se socialisté nechali inspirovat padesátibodovým Mégretovým plánem na "rešení otázky
imigrace" a vyslovili se pro vybudo-
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vání "sberných" táboru v blízkosti letišt a prístavu, kde by byli shromaždováni pristehovalci pripravení k vyhoštení. Stratégum F tedy stací být vcas
na správném míste a poté vnést paniku do rad unavených a necitelných
vládnoucích stran, které se pak zpravidla amy rozloit. Pro tf'edkL, které
tyto strany samy legalizovaly, FN užívá k podkopání samotného stávajícího rádu.

V jednoduchosti je síla
Príciny úspechu árodní fronty jsou
vykládány ruzne. Tradicní síly, vznášející se ve svém vlastním svete, neschopné postavit se celem k problémum obycejných lidí, nepochybne
ztratily duveru. Názor, že témer polovina volicu hlasuje pro Frontu na protest proti nepopiratelné neschopnosti
klasické pravice, však zcela neobstojí:
pro testovat by totiž mohli i tak, že by
nevolili vubec. Skutecností je, že F
nabízí na složité problémy dnešní
Francie (nezamestnanost, nejistota
a utahování opasku kvuli postupnému sjednocování Evropy a zavádení
jednotné meny, celkové znechucení
politikou a snad i jakási podvedomá
"únava z demokracie") lákave jednoduchá rešení: prednost francouzských
obcanu pri pridelování pracovních
míst, zvýšent minimální mzdy (samozrejme za cenu snížení sociálních dávek), upevnení francouzské národní
suverenity (tedy odmítnutí zóny volného obchodu a jednotné meny). Našla si i obetního beránka: ovšemže
pristehovalce, kterí predstavují, hlavne ti ilegální, pro soucasnou Francii
skutecne problém - zdá se, že kolonizace severní Afriky se jí nyní vrací
i s úroky. F prosazuje zrušení jejich
volebního práva a vyhoštení uprchlíku zpet do vlasti.
Ackoli zacátkem osmdesátých let
zastávalo vedení FN názory takrka
thatcherovské, od prezidentských voleb v roce 1988 ve snaze odlišit se od
ostatních pravicových stran "pritvrdi10" (zejména v otázce pristehovalectví) a v poslední dobe se navíc s úspechem obrací k delnictvu propouštenému v dusledku "zhoubné globalizace". 01 prezidentských volbách v roce
1995 získala 30 % hlasu práve z jeho
rad.) Do jisté míry tak zacíná suplovat
roli, kterou obvykle zastávají komunisté a podobne jako NSDAP se snaží
sjednotit nacionalismus a socialismus. Vubec univerzálnost použití
a politický synkretismus z ní delá
stranu pritažlivou pro široké spektrum volicu, jakkoli nehomogenní
a odkázanou na okamžitý výsledek

voleb. Presný výcet duvodu "proc"
však zrejme není všelék. Jak kdysi poznamenal Ferdinand Peroutka, "politika není tvorena politiky, nýbrž dobrým nebo špatným stavem národa".

Jazyk a moc
Ríká se, že nejvetší zbraní je slovo. Le
Pen, obratný recník schopný strhnout
pocetné obecenstvo, si toho je dobre
vedom. Otevrene fašistický projev
však nahradil rasismem nového typu,
založeným na protimeštáckém a
protiintelektuálském slovníku plném
eufemismu a nevyrceného: z rasy se
tak stává "etnikum" nebo "kultura"
a z xenofobie "opatrnost". Podobne
z "imigrantu" se behem osmdesátých
let stali "muslimové" a z nich "fundamentalisté". Svým vývodum dodává
pseudovedecký nádech, s cílem prokázat rozdílnost ras a nadrazenost
francouzského národa jako biologickou danost, oháneje se pritom jmény
slavných antropologu a biologu
i krestanskou morálkou. "Nemohu ríci, že Švýcarsko je stejne velké jako
USA. Stejne tak nemohu ríci, že Bantuové mají stejné etnologické predpoklady jako Kalifornané, protože to
proste neodpovídá skutecnosti," zní
jeden z rady jeho typicky "nevinných"
výroku. Známý je i jeho výrok o "detailu", který prý v dejinách druhé svetové války predstavují plynové komory: jiste, vždyt v "tisícistránkové knize
o druhé svetové válce je o jejich existenci šest rádek". Kvuli této vete se
také dostal do krížku s nemeckou justicí (je zajímavé, že s francouzskou
nikoliv).

Hra s ohnem
Prestože by se z posledních událostí
(rozkol ve strane, odsouzení predsedy
k "nevolitelnosti" za fyzické napadení
socialistické kandidátky behem lonské predvolební kampane, odebrání
jediného mandátu, kterým FN disponovala v Národním shromáždení)
mohlo zdát, že situace není tak "horká", jde o nebezpecí, které nehrozí
pouze Francii.
Politolog Ignacio Ramonet upozornuje, že technologické a ekonomické
otresy, provázející Evropu behem posledních let, a z nich vyplývající nejistota a ztráta sociální identity vynesly
extrémní pravici na výsluní na ruzných místech starého kontinentu:
v Rakousku získali v posledních volbách Haiderovi "liberálové" 22 % hlasu a 41 poslaneckých mandátu, v Norsku Hagenovi "pokrokári" 15 % a 25

mandátu, v Itálii Finiho "národovci"
15,7 % a 53 mandátu a v Belgii Dewinterovi "Vlámové" 12,3 % a 11 kresel. edávný úspech Nemecké lidové
unie v Sasku-Anhaltsku je jen dalším
clánkem varovného retezce.
Francie však jako první ucinila
druhý kl'Ok smerem k jejich legitimizaci. Predstavitelé demokratických
stran totiž ve strachu pred nástupem
levice pristoupili na ponižující obchody, které mohou mít vážné následky
a stát se normou. V dobe, kdy se rozdily mezi demokratickou pravicí a levicí prakticky stírají, by však budoucnosti zeme spíše prospela jejich
spolupráce, oproštená od zastaralých
šablon, tedy i spolupráce za cenu široké koalice. Zejména žádoucí, a to
v celo evropském merítku, tvárí v tvár"
sílícímu extremismu (a nejen toho
"pravicového") by bylo oživit, zrekonstruovat a posílit demokratickou pravici, predevším konzervativní strany.
(Španelsko a Nemecko patrí v západní
Evrope k nekolika málo výjimkám,
kde ješte vládne pravice.) Lidé jako
Le Pen, Zirinovskij ci Sládek nám totiž mohou dnes být k smíchu. Jenže
kdo se v roce 1933 zajímal, kudy se
bude ubírat Nemecko, ci v roce 1992,
kam pujde Jugoslávie? Politika nesudme podle toho, co udelal, ale co
chystá, a setkáváme-li se v politice
s "imunitou", pak "presumpce neviny" by zde nemela mít místo.
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Podporme vznik
"euroislámu"
Ingmar Karlsson
Jak si Evropa poradí s vlnou
muslimských pristehovalcu?
Rasismus,
netolerance
a úzkoprsý
nacionalismus
nyní získávají
v celé Evrope na síle a jde casto o urcitý druh reakce na príliv muslimských pristehovalcu, jejichž pocty
jsou ovšem stále ješte zanedbatelné
proti tomu, co mužeme ocekávat
v blízké budoucnosti. Tyto problémy
jsou již natolik vážné, že mohou být
rešeny jedine spolecným úsilím evropských institucí a konzistentní evropskou imigracní a azylovou politikou.

Zbavit se falešného
obrazu neprítele
Duležitým predpokladem úspešné integrace je získání hlubších znalostí
o diverzite muslimského náboženství
a kultury, o ruznorodé povaze muslimské imigrace. Nyní, když rudé nebezpecí zmizelo, jsme náchylni verit
tomu, že bylo nahrazeno zelenou islámskou hrozbou. Posilování otresené
evropské jednoty se bohužel muže dít
i za cenu vytvárení obrazu neprítele
v islámském svete. Vzhledem k tomu,
že v Evropské unii nyní žije již 10 až
15 milionu pristehovalcu muslimského puvodu - tedy pocet odpovídající
obyvatelstvu obou skandinávských
clenu - a že príliv uprchlíku ze sveta
islámu bude pokracovat, musíme se
tohoto negativistického a falešného
pohledu co nejdríve zbavit. Musíme
odmítnout katastrofické scénáre, podle nichž se zfanatizované muslimské
masy již chystají zaútocit pod zelenými prapory islámu na pevnost Evropu, aby s koránem v jedné ruce a tureckou šavlí v ruce druhé vyvrátily
její sociální státy.
Politika, která bude usilovat o regulaci muslimské pristehovalecké vlny,
musí být založena na následujících
predpokladech:
V západoevropských státech již žijí
rozsáhlé muslimské komunity. Tyto
komunity nebudou jen dále expandovat, ale budou se také dožadovat stále
vetšího politického vlivu, nebot stále
více muslimu bude získávat obcanství
nové vlasti a tím pádem i z neho odvozená politická práva.
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Muslimové se ovšem integrují do
západoevropských spolecností hure
než starší imigrantské skupiny. lslámská identita s sebou nese zvyky
a tradice velmi odlišné od toho, co je
považováno za normální v jejich novém domove. Jiste se vyskytnou požadavky na zvláštní práva a statut evropských muslimu. Splnit tyto
požadavky bude casto težké, ne-li nemožné, a tak budpu vznikat nejruznejší konflikty. Nedemokratické ci nežádoucí tendence se jiste budou pres
muslimské komunity prenášet i do
evropských zemí. Vlády muslimských
státu i nejruznejší sekty a organizace
se budou snažit zneužít imigranty pro
své vlastní úcely.

Fanatismus
nemusíme tolerovat
Jaký je ve svetle techto skutecností
nejlepší zpusob integrace muslimských pristehovalcu? V Evrope se
muslimové musejí ucit, jak mají žít
jako minorita, meli by akceptovat základní východiska moderních evropských spolecností, kterými jsou pluralismus a sekulární spolecenský
systém charakterizovaný tolerancí
mezi lidmi ruzných politických a náboženských postoju.
Hlavním cílem musí být co možno
nejrychlejší integrace, která by brala
ohled na ty, kterí si prejí zachovat
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svou vlastní kulturní a náboženskou
identitu a zároven respektují hodnoty
spolecnosti, ve které žijí. Muslimové
sami musejí zacít aktivne pracovat
s mladými lidmi, aby predali generaci, která již vyrostla v Evrope, své kulturní zakotvení a zároven ji sociálne
integrovali do nového prostredí. élenové muslimské komunity by meli
zacít spolupracovat mezi sebou a vyvarovat se otevrených politických
a teologických stretu na evropské pude.
Tak by mela vyrust již plne evropská muslimská elita, která by se neskládala jen z muslimu narozených
v Evrope, ale možná i z evropských
konvertitu. Vetšina muslimu je pripravena dodržovat zákony a pravidla
svého nového domova, ovšem tato vule je casto zvnejšku podkopávána organizacemi hlásajícími "cistý" nekompromisní islám. Západní
spolecnosti rozhodne nemusejí tolerovat vytvárení techto paralelních politických struktur.
Nemusíme být ani príliš shovívaví
vuci nejruznejším náboženským
a ideologickým fanatikum, kterí využívají exilu v Evrope pro neprátelské
aktivity namírené proti svým domovským státum nebo proti jiným skupinám. V žádném prípade nesmíme
svoji toleranci rozširovat i na totalitární myšlenky a názory. Na jedné strane
bychom meli vyjádrit pochopení pro
islám a zajistit, aby muslimští verící
meli ty nejlepší podmínky pro jeho
praktikování, na strane druhé je treba
zduraznovat dodržování vlastních zákonu. Nemeli bychom ovšem všechny
projevy víry hned považovat za známky fundamentalismu nebo nedostatku
vule k integraci. Proces islamizace
imigrantu je nebezpecný jenom tehdy,
když se dostává do konfliktu s principy pluralitní demokracie. Mnohým
muslimským pristehovalcum náboženské cítení pomáhá k tomu, aby se
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vyrovnali s pocity vykorenenosti po
odchodu z domácího prostredí.
Probuzená víra tedy nemusí být
nutne namírena proti novému domovu, muže být dusledkem ztráty domova puvodního. Nemusí znamenat vetší
podezrívavost a netoleranci vuci sekularizovanému evropskému okolí,
muže naopak prispet ke klidu a vnitrní vyrovnanosti verících a tedy i k jejich vetší otevrenosti vuci integraci.
Jakkoli rozhodne je treba vystupovat
proti jednotlivcum a skupinám, kterí
hlásají nenávist vuci Evrope a krestanství, nemeli bychom tyto projevy
považovat za soucást cílené kampane
muslimského sveta proti Západu.
Žádný takový spolecný plán neexistuje a nenašlo by se pro nej ani sjednocené muslimské vedení, které by ho
bylo schopno uskutecnit.
eprátelství
a antagonismy mezi jednotlivými sektárskými muslimskými skupinami
jsou casto mnohem silnejší než nenávist vuci Západu. Pouze 6 % francouzských Arabu pravidelne navštevuje
mešitu, fundamentalisté predstavují
jenom nepatrný zlomek z celkového
poctu 60 až 70 tisíc praktikujících
švédských muslimu. Velká vetšina
muslimských verících pokládá naopak za nejduležitejší ty aspekty náboženství, které zakotvují jejich identitu a kulturu.
Jenom liberální a tolerantní islám
muže být v Evrope úspešne integrován, a taková kulturní integrace je
podmínena tím, že soucasne probíhá
integrace sociální a ekonomická. Pristehovalci musejí mít pocit, že jsou
v nové zemi vítáni a že jsou její soucástí. Nejistota spojená s otázkou
"Kam vlastne patrím?" je vždy príhodným terénem pro fundamentalisty,
kterí rádi vytvárejí a zneužívají duchovní ghetta imigrantu. Uvnitr techto
skupin pak casto platí: "Nemáš nic
spolecného ani s touto spolecností ani
se zkorumpovaným režimem doma.
Musíš tedy bojovat proti obema."
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Katastrofický
a optimistický scénár
Aby se muslimští pristehovalci skutecne mohli cítit soucástí evropské
spolecnosti, musí být splneny následující predpoklady:
1) Islám musí být uznán a respektován jako domácí náboženství. Již dnes
žije ve Švédsku více muslimu než katolíku. Není žádný duvod, proc by mel
být muslim horším Švédem než treba
clen letnicního hnutí ci zastánce židovské víry nebo proc by mešity nemohly být stejne prirozenou soucástí
švédských mest, jako jsou krestanské
kostely soucástí Aleppa, Damašku,
Mosulu ci Káhiry.
2) Výuka o islámu by mela být na
našich školách vyucována ne jako volitelný, ale jako povinný predmet. Jedine vzájemná informovanost sveta
krestanství a islámu muže zabránit
démonizaci jednoho druhým. Neznalost podporuje predsudky a nenávist.
Také média musejí prehodnotit zjednodušený a stereotypní obraz islámu,
který tak casto rozširují.
3) Spolecnost musí chránit každého, kdo má zájem o integraci a je
ohrožován nebo omezován nejen domácími xenofobními extremisty, ale
i muslimskými radikály.
4) Pristehovalci by meli dostat prostor k tomu, aby formulovali své názory a požadavky.
5) Musíme prosazovat takovou rozvojovou a zahranicní politiku, která
by snižovala tlak na imigraci a udržovala ji v rozumných mezích.
Pokud se za techto podmínek podarí
muslimské pristehovalce integrovat,
muže se evropská islámská komunita
stát mostem mezi Evropou a zememi,
odkud tito lidé pocházejí. Mohl by se
vytvorit velice užitecný trojúhelník
mezi muslimskými diasporami, jejich
novými domovy a zememi puvodu.
Pokud ovšem integrace selže, pokud
se evropští muslimové budou cítit ve
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své víre utlacováni, zahnáni do ghett,
marginalizováni, pokud bude mezi nimi nadále pribývat nezamestnaných,
zacnou v pristehovaleckých ctvrtích
vznikat podzemní fundamentalistické
školy koránu, jejichž žáci budou vedeni k používání všech prostredku
boje proti nenávidené evropské spolecnosti. Místo moderního, tolerantního "euro islámu" budeme svedky zrodu "ghettoislámu" podporovaného
fundamentalistickými silami v islámském svete. Radikální mulláhové se
již dnes snaží zneužít psychologických, kulturních a materiálních težkostí západoevropských muslímu pro
své vlastní cíle a domácí politictí vudci jako Jean-Marie Le Pen nebo Jorg
Haider jim svojí proticizineckou propagandou jenom prihánejí vítr do plachet.
Pokud by se vývoj mel ubírat tímto
smerem, museli bychom se pripravit
i na zvýšenou aktivitu militantních
muslimských organizací. V takovém
prípade by mohla "svatá válka" propuknout v Evrope dríve, než se nadejeme - ne jako otevrený vojenský konflikt mezi Západem a svetem islámu,
ne jako stret civilizací Samuela Huntingtona, ale jako permanentní partyzánský boj vedený na ulicích velkých
evropských mest, v jejich predmestských ctvrtích.
Evropa má pred sebou duležitý
úkol. Jedine spolecným úsilím mužeme zabránit tomu, aby se tento scénár
nestal skutecností.
INGMAR KARLSSON
Švédský velvyslanec v Ceské republice.
Pusobil jako diplomat v nekolika arabských
zemích a jako t'editel sekce Bllzkého
východu na ministerstvu zahranicních vecí
ve Stockholmu, Je autorem rady publikaci
o svete islámu.
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Ceská ekonomika
trpí depresí
Koráb
ceské ekonomické
transformace
na melcinu. Kapitán
byl sice za havárii
sesazen,najel
nepanuje
však
shoda o tom, jak dále. Jedni ríkají, že bývalý kapitán kormidlovallod správným smerem, pouze byl nedusledný,
Doporucují maloucko couvnout a pak plnou parou projet
melciny v dosavadním smeru. Další ríkají, že kurs lodi byl
od zacátku zvolen špatne. V tom, kterým smerem se vydat,
se ale neshodnou. Toto je ovšem nebezpecná situace, nebot lod uvízlá na melcine se stává hríckou prírodních živlu a bývá i snadnou koristí pro ruzné piráty. V našem prípade se jako zvlášt nebezpecní ukázali ti bahamští ...
Makroekonomické ukazatele
ztratily glanc
Ceská republika a její hospodárství stojí v roce 1998 opet
na rozcestí. Otázkou je, zda bude nadále trvat dnešní neutešený stav, anebo se podarí najít cestu z ekonomické
deprese. Základním problémem však je, že se neshodneme ani v hodnocení dnešní situace. Elity spojené s bývalou vládou tvrdí, že žádné zásadní problémy nemáme, že
transformaci ekonomiky zahájily správne a po drobných
úpravách jsme na nejlepší ceste k blahobytu. Opozice
mluví o krizi ci o spálené zemi. Pokusme se však nejprve
zhodnotit situaci strízlivou recí císel. (viz obr. 1)
Zde celíme dalšímu problému: která sada císel je správná? Zejména bývalý ministerský predseda je nepochybne
mistr v práci se statistikou. Císla, která se mu nehodí, prohlásí za neduležitá ci je zamlcí, a ta, která se hodí, zverejní. Lze samozrejme namítnout, že si tak pocíná skoro každý politik. To je do urcité míry pravda, ale specificky
ceským problémem je pomerne malá konfrontace techto
prohlášení s verejnými zdroji informací. My se budeme
držet praxe vyspelého sveta, který míru úspechu vládní
politiky merí: ekonomickým rustem, inflací, nezamestnaností a zadlužením. V tranzitivní ekonomice se k tomu
pripojují ješte dva dodatecné cíle: privatizace a restrukturalizace a vytvorení institucionálního rámce tržní ekonomiky.
Hospodárský rust posuzujeme vetšinou podle rustu hrubého domácího produktu (HDP), který merí objem nove
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vytvorených výrobku a služeb v dané ekonomice a v daném roce. Tento rust se nám v roce 1997 nejak zadrhl
a výhled na príští léta (prognóza OECD) není príliš povzbudivý. (viz obr. 2)
I když prognóza OECD je asi príliš pesimistická a hospodárský rust by se mohl priblížit až ke 2 %, tak se nám bude Evropská unie zase vzdalovat. Aby se približovala, potrebovali bychom rust vetší než 3 % rocne; abychom EU
dostihli v historicky krátkém case, rust vetší než 6 %. Nyní
tak casto vyzdvihované údaje o rustu prumyslové výroby
nejsou sice bez významu, ale tento ukazatel má radu metodologických problému, z nichž ten nejjednodušší spocívá v ruzném poctu pracovních dnu. Bylo-li v lonském roce o jeden ci dva pracovní dny méne, projeví se nám to
okamžite jako rust prumyslové výroby.
Inflaci lze merit indexem rustu spotrebitelských cen, cen
výrobcu, deflátorem HDP. U nás je naštestí inflace jednotne merena indexem spotrebitelských cen. Nezamestnanost
se urcuje pomerem k práceschopnému obyvatelstvu.
V prípade spotrebitelských cen dojde v letošním roce k
nepríjemnému obratu ve vývoji. Inflace takto merená dosáhne úrovne 12-13 %. Tento vývoj je o to nepríjemnejší,
že se tak stane po ctyrech letech usilovného boje s inflací,
který vedla vláda spolu s CNB. Za ctyri léta usilovné snahy se tak podarilo "snížit" index spotrebitelských cen
zlO % na 13 %. Tento "úspech" byl pak dosažen na úkor
reálné ekonomiky, nebot predevším ve jménu boje s inflací byla provádena restriktivní monetární politika. Nezamestnanost dosud nepredstavovala vetší problém, do budoucna se ovšem situace zmení, mimo jiné proto, že
v politice levné pracovní síly nelze již dlouho pokracovat.
Velikost dluhu je též významným ukazatelem, nebot je
celkem dobre známo, že krátkodobe lze hospodárský rust
urychlit na úkor zadlužení, tedy na úkor budoucích generací, které pak budou muset dluhy splácet. Ukazuje se, že
predevším v období Klausovy vlády došlo k výraznému
rustu vnitrního i vnejšího zadlužení. Jak se to mohlo stát
vláde, která se pet let chlubila, že jejím hlavním cílem je
vyrovnaný rozpocet a že jej také dosahuje? Odpoved je
celkem jednoduchá: vláda zúžila svou zodpovednost pouze na státní rozpocet a ponechala osudu rozpocty verejné.
Cest, jak prenášet státní výdaje do širší "šedé" zóny verejných rozpoctu, je bezpocet, uvedu jen dva príklady: rešení na úkor národního bohatství a presun problému do
budoucnosti. Príkladem prvního jsou výnosy z privatizace
použité na plynofikaci ceských obcí. Náklady na zavedení
plynu zaplatil FNM a státní rozpocet mohl dát ušetrené peníze na jiný úcel. Príkladem druhého jsou výdaje státu
prevedené do nekteré ze státních ci polostátních institucí
(sanace zbankrotovaných malých bank), které bud predstírají, že závazek v budoucnu splatí, anebo na nej dostanou explicitní státní záruku. Problém se odkládá na neurcito a státní rozpocet v daném roce je vyrovnaný.
Smutným faktem ovšem zustává, že vše bude muset zaplatit i s úroky danový poplatník. I pres urcité pochybnosti
o motivaci je treba pozitivne hodnotit priznání ministra financí Ivana Pilipa, že státní dluh Ceské republiky bude
nutné dodatecne zvýšit o 170 miliard Kc (5 mld. USD!),
címž se podíl státního dluhu na HDP zdvojnásobí. Tak významné rozhodnutí ovšem prošlo za minimálního zájmu
sdelovacích prostredku, které si patrne neuvedomují, že v
minulých letech vláda rozdelila 170 miliard Kc bez kontroly parlamentu ... Vývoj hrubé zahranicní zadluženosti rovnež nebyl príliš príznivý. (viz obr. 3)
V relativních císlech je situace ješte dramatictejší, nebot
po devalvaci koruny v roce 1997 podíl hrubého zadlužení
na HDP dosáhl 44 %, címž o 4 % presáhl hranici bezpecného zadlužení státu.
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Malá ekonomika funguje,
velká se hroutí
'"
~ a podfl nominálne
Pokud jde o tempo privatizace
zprivatizovaných podniku na tvorbe HDP, jsme svetovými rekordmany. Podíl soukromého sektoru vzrostl ze 4 % v roce
1989 na 70-80 % v roce 1997. Jediná potiž je v tom, že naši
privatizátofi se snažili vyvrátit staré ceské pfísloví "práce
kvapná, málo platná" a nepovedlo se jim to. Vycházeli z
ideologické premisy, že každý soukromý vlastník je lepší
než stát. Skutecnost je však taková, že existuje nemálo
soukromých vlastníku, ktefí jsou daleko horší než stát. To
neznamená, že by neplatil základní pfedpoklad ceské ekonomické transformace - soukromý vlastník je skutecne
v prumeru lepší hospodáf než stát Neco jiného je ovšem
solidní a promyšlená privatizace, neco jiného je zbrklá privatizace, v níž nový majitel získá kontrolu nad majetkem,
do kterého investoval jen zlomek jeho hodnoty, a tak pfíliš
nesdílí riziko podnikání s timto majetkem. Potom není divu, že se snaží vytunelovat, co jde, a zbytek podniku nechat na pospas. Tato metoda tvorby soukromého vlastnictví je nejen vysoce nemorální, ale i znacne nákladná - na
vytvofení majetku v hodnote 1 milionu korun je casto tfeba znehodnotit miliony ctyfi.
Obcas se mužeme setkat s námitkou, že tyto težkosti nebylo možné obejít a že si s nimi trh nakonec poradí. Domnívám se, že by to mohla být pravda jen pro oblast "street capitalism", tedy pro maloobchod, velkoobchod, služby,
drobné podniky zpracovatelského prumyslu. To je pfesne
ta cást soukromého sektoru, který funguje a drží ekonomiku i v dnešní složité situaci nad vodou. V obrovských problémech je ovšem jádro ceské ekonomiky - velké podniky
zpracovatelského prumyslu, pfedevším strojírenství. Jejich závislost na bankovním úveru je obrovská a tudíž
jsou velmi zranitelné a závislé na politice státu a na situaci
v bankovním sektoru. Jejich nevýhodou je relativne malý
obrat kapitálu, citelný nedostatek financních zdroju umocnený v mnoha pfípadech tunelováním do zahranicí. Klausova vláda delala vuci temto podnikum pštrosí politiku. Jejich financní problémy se fešily za pomoci komercních
bank "refinancováním starých úveru". V nejhorších pfípadech zaplatil úcet skrze Konsolidacní banku danový poplatník. Politika vlády byla ta nejhorší z možných. Problém
ji nezajímal do doby, než se vyostfil, a pak jej "vyfešila"
zaplacením ztrát kvazisoukromých vlastníku ze státního
rozpoctu. Pokud by Klausova vláda zachovávala vernost
své vlastní ideologii, tak by se snažila fešit problém zpruchodnením zákona o konkursu a vyrovnání. To se však
nestalo, a tak po sobe zanechala smutné dedíctví, které
ohrožuje jakoukoliv vládu pfíšti. Pro úspech ekonomické
transformace nestací totiž cisté a fungující restaurace, obchody, firmy vyrábející nábytek na míru. Rozhodující je
fungování velkých podniku a komercních bank.
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Obr. 2 - Ceny a nezamestnanost

jinak: vybudovat profesionální, kompetentní a morálne
bezúhonnou státní správu. Toho lze dosáhnout, stejne jako
v mnoha jiných oblastech, jen vybalancovaným systémem cukru a bice. Cukrem by pro státní Medníky mela
být prestiž povolání, slušný plat, definitiva a nejen z toho
odvozená hrdost a loajalita ke státu. Bicem pak je boj s
korupcí a neprofesionalitou. Na korupci bude nutno použít
všech dostupných metod, vcetne "agenta provokatéra".
Profesionalitu vyšších státních Medníku by mohla pomoci
ovefovat Evropská unie.
Z makroekonomických indikátoru a z rozboru situace
vyplývá, že ceská ekonomika je v depresi a má mnoho
strukturálních potiží. Situace je fešitelná za pfedpokladu,
že si ceské elity pfiznají hloubku problému a pfestanou
pfedstírat, že jsou dílem negativismu novináf"u ci výroku
pana prezidenta o "blbé nálade". V nekterých oblastech
muže být casem dosaženo nápravy i bez toho, aby jim musela být venována zvýšená pozornost. Existují však i problémy, které se samy od sebe nevyfeší. V naší situaci jde
pfedevším o dva úkoly: restrukturalizaci a privatizaci jádra ceského zpracovatelského prumyslu a budování státu
a dalších institucí vytváfejících rámec potfebný pro hladké
fungování tržní ekonomiky. Rešení prvního úkolu spocívá
v získání ptímých zahranicních investic, v konsolidacních
programech, v zákonu o konkursu a vyrovnání, v tízené
likvidaci. To vše by melo probíhat za úcasti mezinárodních institucí, jakými jsou Evropská banka pro obnovu
a rozvoj v Londýne a Svetová banka ve Washingtonu. Reforma státní správy by pak mela probíhat pfedevším ve
spolupráci s Evropskou unií.
JAN MLÁDEK
Reditel Ceského institutu aplikované
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ekonomie.
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Dobrý úredník, mrtvý úredník?
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Dalším z velkým transformacních úkolu bylo vytváfení
institucí tržní ekonomiky. Zejména v oblasti státní správy
jsou výsledky dosavadního pusobení Klausovy vlády tristní. Pod heslem, že cokoliv Medník delá, delá špatne a že
nejlépe se bojuje s korupcí tim, že se stát omezí na minimum, se mílovými kroky postoupilo k demoralizaci
a rozvratu státní správy. Koncept, že nejlepší státní Medník je žádný Medník, je svudný, ale nebezpecne zavádející. Problém je v tom, že moderní stát se v mnoha oblastech bez výkonné státní správy neobejde a tudíž úloha zní
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Obr. 3 - Hrubá zadluženost CR
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Udel ceského vzdelanca
Peter Zajac
Petr Pithart: Po devetaosmdesátém:
J(do jsme? Mezi vzpominkami
a riflexi. (Texty z let 1992-1996),
Kalligram, Bratislava 1998.

Vprvom
ponovembrovom
poohliadnuti, ešte
fascinovaný tým,
že
móže chodit beztrestne nakupovat
medzi ostatných smrtefníkov, píše
o sebe Petr Pithart: "A jaký jsem? Ctižádostivý, ale snad to mám pod kontrolou. Zvedavý, zvídavý, rád poslouchám druhé, umím se ptát. Ackoliv
jsem jinak vzteklý, v politice jsem se
dokázal ovládat. emám nadmerné,
resp. vyrovnané sebevedomí - nutne
potrebuji být cas od casu pochválen ...
Konflikty nemám rád. Obávám se, že
mám nekdy sklony vyhýbat se i tem
nevyhnutelným. Cas od casu neodolám pokušení nejaké intelektuální
provokace ... Mám rád fyzickou práci.
Nejsem nešikovný. Miluji knihy
a hromadím je pro své další životy."
Pri cÍtaní týchto riadkov som si
spomenul na január 1990. Ked sa
stal Petr Pithart predsedom ceskej
vlády, jeden z nás povedal, že teraz
musí dójst aj k zmene predsedu slovenskej vlády, lebo na cele ceskej
vlády stojí teraz najtvrdší muž Obcianskeho fóra.Taký bol jeden z paradoxov tej doby. Muž, ktorého základnou vlastnostou je ustavicná,
uvzatá, niekedy až sebatrýznivá sebaretlexia, sa nám javil ako tvrdý
muž Obcianskeho fóra.
Kto je teda vlastne Petr Pithart? Sám
seba vidí ako polemika s ideologickým chápaním politiky, ako obhajcu
politického pragmatizmu, a vášnivého
polemika s tradicnýrni intelektuálskými postojmi k politike (alebo dokonca
v politike). Petr Pithart je clovekom,
ktorý chce - a spája - dva tradicné ceské rozmery: schopnost retlexie a sebaretlexie praktickej cinnosti. Petr Pithart je teda vlastne tradicným ceským
vzdelancom, clovekom z rodu tých, co
si kladú ustavicné otázky a hfadajú na
ne nedefinitivne odpovede - a to nielen úvahou, ale aj cinom. Petr Pithart
patrí do radu tých ceských vzdelanc~y, ktorých zrodilo ceské devatnáste
storocie a o ktorých sám tak casto hovorí; patrí medzi nich nielen T. G.
Masaryk, ale aj Bolzano, Pekar, RádI,
Patocka. Petr Pithart patrí k pokracovatefom gollovskej a masarykovskej
generácie, ktorá dala prednost tvrdé
pravde pred peknou ilúziou, aj za cestrana

nu nepriazne, a niekedy doslova ostrakizácie z národného spolocenstva.
Cnostou tejto línie je to, co by sa dalo oznacit za slávu ceských dejín devatnásteho a dvadsiateho storocia,
ktorá tvorí slávu moderných ceských
dejín - je to cest a sláva vykúpená vykúpená predovšetkým tým, že pokladá za svoju vnútornú povinnost
poukazovat na zlyhania a hanby
vlastných dejín, a tých nebolo v devatnástom ani v dvadsiatom storocí málo.
Preto je Petr Pithart ako descendent,
následovník a pokracovatef, a nevedno ci v dobe konciacej sa vzdelanosti
písma aj nie posledný Mohykán ceskej tradície vzdelancov, Bildungsgesellschaj't, meštianskej a obcianskej
spolocnosti (ktorú Pithart adoruje
s neuveritefnou vášnivostou). Petr Pithart je vášnivec slova a písma. Pre jeho uvažovanie je charakteristický
krúživý pohyb, postupné, skusmé
približovanie sa k téme, ktorú neuchopuje naraz, ale vo viacerých pokusoch a nasvieteniach, nikdy nie definitivne, v hotovej a ukoncenej
forme: pre cloveka uvažujúceho je to
výhoda, pre cloveka praxe to skór
pósobí ako neistota, a toho si je Pithart
vedomý. Vie o tom, a napriek tomu sa
toho drží, a to aj vo svojom druhom
pokuse nielen o cloveka politického,
ale aj o cloveka politiky.
Fascinuje ma akási paralelnost: nielen problémov, ale aj nazerania na

Petr Pithart
.'0 dl'\ ét:u"m!les.íl':m:

KDO .JSME'?

veci, ktorú som si u Petra Pitharta neuvedomil nikdy tak jasne ako pri cítaní jeho knihy. To nie je len totožnos~
blízkost ci paralelnost problémov, ale
aj paralelnost spósobou, akým kladieme otázky, a akým sa ich pokúšame
zodpovedat.
Tu je len sukus otázok.
Pithart si položil otázku, co znamená rozdelenie Ceskoslovenska: nie
z momentálneho pohfadu, ale z hfadiska dlhodobej stredoeurópskej perspektivy. Odpovedal si, že znamená
vznik prvého ceského národného štátu v dejinách a popísal jeho výhody aj
nevýhody.
Pithart si položil otázku, co znamená z hfadiska tejto perspektivy rozdeleníe Ceskoslovenska, a odpovedal si,
že krátkodobý záujem prevážil, a to aj
z ceskej strany, nad dlhodobou skúsenostou, že tento krok sa v strednej Európe historicky vždy nejakým spósobom vypomsti.
Pithart si položil otázku zmyslu
dnešnej multikulturality, a odpovedal
si, že je vliŠcím prínosom ako rizikom, a to aj napriek tomu, že si je
presne vedomý rizík uzavrenosti jednotlivých kultúrnych enkláv (možno,
že riešenie treba hfadat skór v právnej univerzalite a kultúrnej diverzifikácii, ako v diverzifikácii práva a kultúry).
Pithart si položil otázku ceskej sobestrednosti, a presne popísal, že je žriedlom ceskej malosti. Pre priaznivo
nakloneného citatefa tým položil
otázku, kde bude žriedlo budúcej ceskej vefkosti, ked sme dnes svedkami
onoho výkyvu kyvadla od premiantstva k sebamrskacstvu, ktoré je pre
ceského vzdelanca dost charakteristické, a pre suseda nie vefmi príjemné.
Pithart si položil otázku dnešného
stavu a postavenia Európy a hfadá cestu, zdanlivo paradoxne, v pokore
otvorenosti a v schopnosti prevziat
kreativitu tých druhých.
Pithart si postavil otázku zaseknutosti cesko-nemeckého vztahu a poctivo sa usiluje nájst a objavit zdroje,
dóvody a prejavy syndromu vyoperovaného žlcníka v case, ked musí fungovat celý ceský organizmus v novom
susedstve s Nemcami.
Pithart si postavil otázku ceskej existencie, ceského údelu, a našiel odpoved práve v pokracovaní vzdelaneckej línie ceskej kultúry.
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Pithart si, napokon, postavil otázku
jednotlivca a kolektivu ako základnú,
a našiel odpoved Paula Johnsona, ktorá si je jasne a presne vedomá ilúzií
a utopickosti kolektivizmu, no zároven aj zmyslu solidarity a rozlíšenia
pravdy a lži.
Preto Pithart, clovek tolerancie, to
nemal u liberálov nikdy lahké: lebo
toleranciu nikdy nespájal s lahostajnostou, ktorá je jej odvrátenou tvárou.
Peter L. Berger hovorí o štyroch súcasných kultúrách: Davosu, Mc
Worldu, univerzitných klubov a evangelikánskej kultúre. Pithart patrí celkom iste k tej štvrtej, tak ako ju vymedzil ako svoju základnú
charakteristiku ceský disent: 1.j. ako
etiku povinnosti a zodpovednosti, a to
aj v zlyhaní. Aj ked mu je iste niekedy
lúto, že nemá lahkost a eleganciu intelektuálov z globálnych univerzitných klubov celého sveta.
Práve táto paralelnost myslenia ma
fascinuje. Paralelnost, ktorá nevyžaduje súhlas, ale diskusiu a jasné postavenie názorov. Práve toto mi po
Ceskoslovensku najviac chýba, táto
schopnostmatv tom druhom pozadie
pre vlastné uvažovanie, schopnost zároven byt pre toho druhého pozadím.
Vždy som toto prirodzené dvojité pozadie, slovenské a ceské, ceské a slovenské, pokladal za najvacšiu duchovnú vymoženost Ceskoslovenska.
Myslenie Petra Pitharta je nepohodlné. Pre druhých, lebo je striktné, neústupné, a niekedy aj neústupcivé,
prenho, lebo je casto nepopulárne.
Pithart je možno posledným Mohykánom nepopulárneho, ale rešpektovaného politika. Neviem, ci bude mat po
nom ešte niekto na to silu.
Lebo tento cas nie je cas zdržanlivosti, ktorú som tak obdivoval u Istvána Bibóa a ktorú som si, takmer neveriacky, našiel teraz u Petra Pitharta.
Lenže: niet demokratickej politiky bez
zdržanlivosti, bez sebaobmedzenia,
o ktorom hovorí Pithart celkom stredoeurópsky spolu s Gyorgyom Konrádom.
Petr Pithart nazval svoju knihu Kto
sme a situoval ju medzi spomienky
a retlexiu. ieco mi - nic v nej, ale za
nou - chýba. Skusmé, možno tápavé
ohmatávanie toho, co prichádza. Lebo ak nechceme, aby sa ceský vzdelanec stal posledným Mohykánom, musíme si želat, aby sa stal aj novým
dietatom.
A toto Petrovi Pithartovi a jeho pohladu na svet a na seba želám.
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Katolictví
"Kebys byla katolicka, bozkal bych ti obé Ucka. Ale že si luteránka, nebudeš
moja galánka, " zpívává sev jednom koutu moravského Slovácka. A každý ví,
oc krácí. Ale nedávno sepodivil jeden muj student, že i nekatolíci (zrovna treba luteráni) v [(rédu vyznávají svou víru slovy" vérím svatou církev obecnou", což latinné zní "sanctam ecclesiam catholicam", recky pak "hagián katholikén ekklésián". Ze to adjektivum znamená " (vše)obecný", mu bylo jasné;
ale zajímalo ho, zda si to uvédomují i ti protestanti.
Otázka zajímavá: zrekli se riformovaní svého katolictví, tutlají je, nebo na
né rezignovali? Abych sev katolictví trochu pripovzdélal, sáhl jsem po Ottové
slovníku naucném (1899): "Již od II stol. po [(r. bylo slovo to v obecném užívání v Ríme, Malé Asii, Palestine, Alexandrii (...). Nejvétší mocí obdaril (...),
tudíž nejvyšším predstaveným celékatol. církve ustanovil Pán Ježíšsv. Petra.
(...) A by zachována byla jednota v církvi, dédil a posud dédí onu prednost
a nejvyšší moc Petrovu (primát) biskup rímský, který sluje svatý Otec nebo papež. (...) Ježto Pán Ježíšjen jednu církev založil, muže ze všech náboženských
spolecnostíjen jedna býti pravou církví Kristovou; tato pak poznává sepo
ctyrech známkách (...): musí býti jedna, svatá, obecná a apoštolská. Všeckytyto podstatné znaky shledávají sepri církvi katolické, z cehož plyne, žejest
pravou církví [(ristovou. " - Závérecná klícová véta vyznívá ponékud podezrele (dukaz kruhem: je katolická, protože je katolická) prosté proto, že sev ní
sméšují dva ruzné lexikální významy slova katolický, totiž "obecný" a "rímský".
Studentovi se to presto Ubilo z jiného duvodu: upozornil na skutecnost, že
stejné sémantické kontaminace secasto dopouští po listopadová publicistika,
jakkoli jinak téžcesekularizovaná. Výsledkem pak je, že adjektiva katolický
(ve smyslu rímský) se užívá jako synonyma ku krestanský (tj. obecnékrestanský).
Ale citovaný výklad z OSN ukazuje, že toto sméšování pojmu má hlubší
a starší (reknéme "predateistickou ") tradici - napr. pri obhajobé Jana Husa
jako "stredovékého katolického knéze" (tak už napr. u Pekare) nebo pri užívání termínu "rekatolizace" v souvislosti s pobélohorskou dobou. A potom také,jak signalizováno, nakládání s pojmy církev ci dokonce krestanský pouze s obsahem rímskokatolickým.
Tady už nechme publicisty a žurnalisty docela stranou - ti píšou vždycky
jen v duchu doby. Chápejme i katolíky, kterí témto svodum podlehnou - nakonecjich je u nás porád mnohonásobné víc než ostatních krestansky vérících.
Zajímavéjší je, jak málo to vadí našim protestantum, zvlášt když jejich oznaceníje obecnévnímáno jako kverulantství (protestování) oproti puvodnímu
významu latinského protestor (dosvédcuji, vyznávám). Jenžezas, co mají délat?
Pouštét sedo putek o pojem katolictví a jeho obsah by už veru nebylo ekumenické -je totiž sémanticky (a nejen v ceštine) stabilizován. Ale vyhýbat se
mu, tvárit se,že v tom primárním významu nepatrí ke krestanství celému, by
bylo ješte neekumenictejší. Pravda, v té latine ci rectine zustává univerzálnejší;
ale proc si to nepripomínat?
Záverem pak kousekfonologie, ještejednou sevzpomínkou na štouravého
studenta. Zajímal se totiž, zda stredovecí katharové (z rec. katharoi, jak se
nazývali, odtud pak ital. gazzari, ném. [(etzer a odtud pak ces.kacier, kacír) svým pojmenováním nejak souvisejí s katolíky. Tedy: recké katharos
("cistý", viz napr. katarze), nemá s katholikos spolecného základu: ono druhé
je kompozitem korenu kata "mezi" a holos " celý, úplný"; tedy ono th (recké
théta) je až sekundární, puvodní je t (tau) a prídech. Pan profesor Dokulil by
to nazval morjémovým uzlem.
Tak takovouhle náhodou jsme se na jednom seminári dostali od katolictví
až ke stredovékým herezím, vlastne jen z nedostatku klasického vzdélání.
A méli dokonce dojem, že necím jsme tem dvema - na první pohled tak neslucitelným - pojmum byli právi: totiž hledáním.

PETER ZAJAC
Slovenský spisovatel a politik.

JAN HORÁLEK
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Evropany nelze trídit

s Evou Hahnovou

nad sborníkem
Evropa ocima Cechu
Historicka
Eva Hahnová, která pusobí v mnichovském
ústavu pro ceská
studia Collegium Carolinum,
napsala radu studií k dejinám ceského politického myšlení ve stredoevropském
kontextu a k historii cesko-nemeckých
vztahu. éesky vydala v roce 1996 knihu Sudetonemecký
problém: obtížné
loucení s minulostí. Svým zpusobem uvažování i výberem témat je Eva
Hahnová po léta vždy jakoby o nekolik kroku napred. Což se potvrzuje
opet v jejím eseji zarazeném do letos uvedeného sborníku Evropa ocima Cechu (s prispením Nadace Heinricha Bolla a Ministerstva kultury éR vydalo
akJadatelství Franze Ka1ky), jehož vznik ostatne iniciovala a celý
pražské
také usporádala.

Ve svém eseji nazvaném "Ceši
a imaginární hranice mezi Západem a Východem Evropy" prudce
nesouhlasíte s predk.Iádáním obrazu Evropy rozpo1cené mezi Západem a Východem. Konstatujete, že
predstava této dvojaké podoby našeho kontinentu je spolecná témer
všem obrazum Evropy, s nimiž se
v novodobém ceském písemnictví
všech žánru setkáváme. Není to tedy zretelne žádná novinka daná
soucasnou ceskou snahou zapojit se
do Evropské unie ...
oviny jsou po celá devadesátá léta
plné úvah o tom, kdo patrí do Evropy,
kdo ne. Vypadá to jako nové téma. Naše knížka však ukazuje na to, že celý
vokabuláí', všechny metafory, kterých
dnes užíváme, jsou již tradicním slovním materiálem ceských intelektuálu
a literátu. Veškeré nynejší debaty
o Evrope se vedou jazykem, jenž se
vlastne konstituoval už pred sto lety.
Debaty, jestli do Evropy patríme nebo
nepatHme, a jak se muslme kvalifikovat, abychom do ní patrili, a zda jsme
do ní svými dejinami náleželi - to
všechno jsou rozpravy, které se vedly
už na konci 19. století a hlavne s velkou intenzitou od pocátku 20. století.
áš sborník ukazuje, jak nejruznejší
predstavy formulovali ceští literáti,
básníci a myslitelé na toto téma. Jak
delili Evropu, jak si vymýšleli, co je
Východ a co Západ. Kde ona hranice
probíhá, Stanovovali si rozmanitá kritéria, nekdy náboženská, jindy rasová,
napr. že slovanská Evropa je cosi jiného než západní. Arne Novák zase
v roce 1915 tvrdil, že existuje propastný rozdíl mezi severní a jižní Evropou. apsal napr. tohle: Barokní duše
Prahy zrodila se z tragických rozporu. Její vzni/( a vzrust v sedmnáctém
veku jest souznacný s kulturním vpádem cizincu na ceskou pudu. Dumavý
Sever, jenž uprostfed chladných hor
a v sousedství jehlicnatých lesu byl

úplne obrácen do nitra, pfekvapen
byl románským útokem z Jihu. Teskné slovanské pléme náboženských
myslitelu a snílku, kteN dosud se dorozumívali hlavne jen s germánskými
sousedy, podlehlo vuli a rozkazu, meci a umení panovacných Vlachu
a krutých 8panélu, jejichž praktické
mozky a napjaté civy vzpínal)' se lacne po zevním svete velkých obrysu,
kvetoucím skvelými barvami a zalitém vítezným sluncem. Husitský národ fešil si dotud své bytí jako otázku
mravní a náhle byl zaskocen bezohlednou silou, která uctívala pouze
moc a zevní energii.
Rozhodne mají obdobné debaty ve-

lice silnou tradici v ceském myšlení,
náš sborník poukazuje na jejich bohatství - a zároven nabízí odstup, to,
aby lidé pohlíželi ponekud skepticteji
na každého, kdo jim namlouvá, že Ev-
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ropa je rozdelená tak a tak a patrí do
ní pouze ten a Lena nikdo jiný.
Urcitého schematismu, o nemž se
zminujete, se dopustil i prezident
Václav Havel ve svém projevu v Cáchách. Krome toho, že mluvilo Evrope vymezené geograJicky a o Evrope jako souboru zemi, jež
neprošly komunismem a z nichž
vetšina je dnes clenem Evropské
unie, uvedl totiž ješte tretí význam
pojmu Evropa. "Touto Evropou je
spolecne sdílený osud, spolecná
komplikovaná historie, spolecne
sdílené hodnoty, spolecná kultura
života ...," rek.I doslova. Citujete bo
ve svém eseji, I,de také uvádíte, že
Havluv požadavek, aby Ceská republika byla pi'ijata do Evropské
unie, je nesporne politicky oprávnený, ale zároven poukazujete na
to, že Havel diplomaticky necbal
otevrenou otázku, které zeme k tomuto zdánlivému bistoricko-kulturnímu spolecenství nepatrí. Vyslovujete domnenku, že ony Evropany,
l,teÍ'Í údajne s námi spolecný osud,
historii, hodnoty a kulturu života
nesdílejí, Havel nachází ve výcbodnÍ. cásti našeho kontinentu. Jal, si
tedy vy sama pro sebe vymezujete
Evropu?
Myslím, že jediný pragmaticky použitelný pojem je pojem geografický
a i s kritickou ref]exí onech debaL za
posledních sto let vidím, že za všemi
Lemi ostatními podobami delení Evropy není nic vecného. Pi'esvedcila jsem
se, jak velice opatrne musíme zacházet s obrazy, jež nám vštípili doma
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i ve škole. Lidé obvykle považují za
Východ to, co leží východne od nich
samotných. Pro Francouze zacíná východ hned za Rýnem, pro porýnské
Nemce za Labem, pro Varšavany na
predmestí Praga a pro Cechy za moravsko-slezskou hranicí. Problém
spatruji v tom, že se nejedná jen o
geograficky, nýbrž pejorativne pojímaný Východ, svet barbaru, kulturne
ménecenných.
Kdybychom tedy zustaly u vymezení zemepisného: lze pod narýsovanou mapou najít nejaký spodní spolecný proud?
Jeden z nejvýznamnejších anglických historiku našeho století, který se
venoval dejinám východní Evropy,
Hugh Seton-Watson na konci svého života prohlásil neco, co bych okamžite
podepsala: "Lidé jsou chudší nebo bohatší, bydlí ve mestech nebo vesnicích,
modlí se tím a tím jazykem a v tom
a v tom kostele, ale za tím vším není
pražádný duvod rozdelovat to, co je
jim všem spolecného." Cili to je ten základ, na který se ptáte. Seton-Watson
tvrdil, že dve rozdílné kultury, západoevropská a východoevropská, a vedo-
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mí prináležitosti k jedné ci k druhé,
neexistují. Veril, že existuje pouze jedna skutecná evropská kultura.
A opravdu, rozdíly, které vnímáme,
když nekam jedeme a vidíme cizí
svet, tyto diference se týkají jen urcité
vrstvy reality, jsou relativne povrchní.
Jede-li Cech do Ruska, vidí svet úplne
jiný, ale zkusme si predstavit, co vnímá Dán, když se vypraví na Sicílii.
Rozdíl je pro nej zrovna tak veliký.
Ovšem rozdíly kulturní napríklad
neríkají nic o tom, proc by se lidé meli
chovat jinak politicky, patrit k jiným
politickým aliancím. Zrovna tak jako
hospodárská identita neznamená, že
by lidé nutne museli patrit ke stejné
kulture.
Z vašeho postoje je cítit silné profesionální, ale i osobní zaujetí proti
trídení Evropanu.
Samozrejme, vydelování jakýchsi
ménecenných Evropanu, kulturne zaostalých nebo tech, kterí se teprve
musejí kvalifikovat pro právo prináležet k Evrope, chápu jako historicky
neudržitelné a politicky velice nebezpecné. Proto jsem se také zamerila na
problematiku delení Evropy na vý-

Belgicko-mad'arská
hranice
Benno Barnard
oddeluje
západní...Evropu
od východní,
Euro" Dunaj
ameriku
od Euroasie
Madarská
duše dostává
neustále príležitost být pódiem, na kterém se uskutecnuje
syntéza západní kultury, pucící z tradic jihu, a kultury východní, která se ješte zcela nenechala pohltit severem ...
Biblické prameny, moderní svetonázor a demokratické pojetí spolecnosti Západu lze spojit s bytostnými rysy šamanu, archaickými predstavami a revolucnimi perspektivami
Východu ..."
Prosím pekne, zde nekolik útržku myšlenek z mozkovny
básníka Ádáma Tábora, nekolik citátu z úvah nad hlubším
významem toho príslovecne krásného a modrého vodního
toku, který roztíná Budapešt na dve cásti. Tábor byl jedním z mnoha umelcu a intelektuálu, se kterými jsem se na
jare 1997 mohl setkat v madarské metropoli - výmenou za
nekolik prednášek pro studenty tretího rocníku nizozemštiny na zdejší univerzite.
Na zacátku dubna jsem obdržel klíce od trípokojového
bytu v šedém tríposchodovém panelovém dome z šedesátých let, stojícím na Csejtei utca. Muj pedagogický závazek
obnášel, jak bylo videt, i svetlezelenou vanu, otoman, biedermeierovské židlicky, sladce romantické olejomalby
s uklidnujícími motivy pusty a rybárských bašt, police plné nesrozumitelných knih ... Toto vše zakukleno v socialistickém betonu. Majitelem bytu byl akademik, který práve
trávil rocní studijní dovolenou v zahranicí, jistý dr. Kovács
Endre, jak stálo na jmenovce u zvonku (zámena príjmení

chod a Západ. Myslím si, že v ceských
zemích je velice populární predstava,
že Evropané se delí do dvou skupin,
že jsou tu Evropané praví a pak ti zaostalí a že Ceši sami se považují za ty
pravé, lepší. Zatímco ostatní dál na
Východ berou jako ménecenné, upírají jim právo být plnohodnotnými Evropany. Kdyby ovšem tuto perspektivu, kterou my casto užíváme ve
vztahu k našim východním sousedum, užívali západní Evropané, asi by
se nám to také príliš nelíbilo. Zdá se,
že Ceši ve 20. století mentálne cestovali od Západu na Východ a zpet. Jakoby vždy - ve vlastních ocích - inklinovali k tem takzvane hodnotnejším.
Ale proc k nekomu porád inklinovat?
Když se zbavíme historicko-kulturnÍho šovinismu jako jedné specifické
formy rasismu, nebudeme sami trpet
potrebou dokazovat sobe a svetu svoji
prináležitost k onem nadrazeným,
prestaneme se bát, že jsme snad považováni za ménecenné, staneme se sebejistejšími a tolerantnejšími zároven.

Rozhovor pfipravila Liblde Koubská.

a krestního jména, která v Belgii jasne prozrazuje nevzdelaného cloveka, je jednou ze zvláštností madarské gramatiky).
Takže. Muj nový byt bylo možné oznacit prívlastkem
"docela útulný". Ale ten výhled! Nad tím by byl u vytržení
i slepý. Vyšel jsem na balkon a u mých nohou košate kvetly jablone. Utea se v hloubce kroutila až k okrove žlutému
baroknímu kostelíku, daleko v Újpesti kontrastoval vežový
dum s úrodnou modrí pahorku na severovýchode ... a na
dne této široké a prece intimní Budapešti se od obzoru
k obzoru rozléval veletok Johanna Strausse mladšího, bíle
se lesknoucí v odpoledním slunci. (Bílý. Neco mezi perlovou šedí a ultramarínem. Hnedožlutý. Modrozelený. Modrý, možná, behem fotografické ctvrthodinky, chvíli pred
západem slunce, když Buda vrhá své stíny až k Pešti ...
V roce 1935, jak se docítám v knížce o historii valcíku, byl
Dunaj 6 dní hnedý, 55 dní jílove žlutý, 38 dní špinave zelený, 49 dní svetle zelený, 47 dní tmave zelený a O dní modrý. Alespon takto byla ona paleta prezentována jednou ze
statistických služeb ve Vídni.)
Vždy ve ctvrtek vecer se schází v hotelu Astoria - výstavním kousku z posledních dnu rakousko-uherské monarchie umísteném v centru Pešti - skupinka deseti až dvaceti
spisovatelu. Všude mahagon, vyleštená med, koberce, které ješte zažily rízný krok císarských a královských dustojníku ... Ale k certu s mou nostalgií! Byl jsem pozván, abych
si vypil sklenicku s živými kolegy. Spechal jsem proto na
roh Károly korút a Rákóczi út, kde personál ve službách
úctyhodného vedení práve plýtval svými perfektními zpusoby chování, datujícími se z dob beBe époque, pro skupinku novodobých zbohatlíku, Rusu a Ukrajincu. Me poslali smerem k baru.
Jako všichni Stredoevropané, kterí odvalili od svých
dverí kamenný balvan komunismu, milují Madari debaty. Zde, v techto omracujících kulisách, sedel výkvet metropolitní inteligence a ohnive diskutoval, jako by bylo
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práve treba objevit znovu celou literaturu (což samozrejme v urcitém slova smyslu byla pravda). Predstavil jsem
se a za rituálního mumlá ní Servus potrásl všem rukama ...
Nekdo mi vysvetlil, že práve zakládají nový spisovatelský
svaz. Aha ... Hluboce jsem se zaboril do vypolstrované kožené klubovky. Co se jim nelíbilo na starém svazu spisovatelu?
"Mám pocit, že se tento region ubírá smerem, který se
ke mne nehodí. Že lidé propadají novému druhu tuposti.
Vzniká tu hysterická atmosféra, jakási forma pomatenosti,
pravicovo- klerikálne- nacionalisticko-cenzuristická,
exkluzivisticko-restaurativní, fašisticko-intolerantní nálada."
Poznámka z deníku Gyorgye Konráda z roku 1991 (prevzatá z publikace Starý most): o šest let pozdeji jsem pod
krištálovými lustry hotelu Astoria objevil, že všechna tato
adjektiva bujela i v oblasti krásné literatury jako houby po
dešti. Copak snad neznám spisovatele Istvána Csurku? zvolali jeho protivníci sborove. Tento drívejší disident a Konráduv prívrženec odhodil po revoluci svou masku a vrhl se
do politiky jako vudce fašisticko-nacionalisticko-restaurativní skupiny. Zatuchlý duch csurkismu vanul i ve starém
svazu spisovatelu a to byl duvod, proc zakládali nový.
Esejista László FOldényi - pritažlivý prošedivelý ctyricátník, vyzbrojený kulatými kovovými brýlemi a fenomenální znalostí kultury nemecky mluvících zemí - zasadil tuto
situaci do historické perspektivy. "Vec se má totiž tak," rekl svou mekkou nemcinou, "že tu po léta existuje spor mezi tzv. urbanisty a tzv. lidovci. Jinak receno mezi kosmopolity a nacionalisty. V dobe mezi dvema svetovými
válkami to bylo také tak. Nepochybne to souvisí s naší
chronickou krizí vlastní identity. Cítíme se zároven nadrazení i ztroskotaní..."
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Ta nemcina! Znelo to, jako by v pozadí hrála dechovka
con sordino Radetzkého marš.
Do rozhovoru se zapojovali i ostatní. Mezi nimi i Ádám
Tábor, malý, nervózní, židovský, s intelektem jako vzbuzený netopýr, mrkající ocima a klopýtající pres takové detaily, jako je nemecká a anglická vetná stavba. Nastínil svuj
názor na Madary - onen jezdecký národ s mýtickým puvodem odnekud z asijských stepí, na ty dobyvatele, kterí museli roku 1920 jako poražení ve Velké válce vrátit Evrope
asi dve tretiny svého území, na ty imperialisty, kterí i dnes
v tomto malomeštáckém stavu obcas rozvinou svuj schlíplý paví ocas ...
Toto vše pro mne nebylo zcela nové. Už pri mých drívejších návštevách v této zemi me upozornovali na frustraci
Madaru z Trianonské smlouvy, kvuli které museli napr.
Rumunsku popustit celou Transylvánii. To bylo neco jiného než francouzské Flandry! Vedel jsem také, že tito atavistictí Asiaté byli všude jako okupanti nenávideni (jak
napr. vypráví Cioran ve svých Rozmluvách, jehož nejstarší
detské vzpomínky jsou spojeny s traumatickým strachem
pred madarskou policií). Ale Táborova analýza zmenila
mou klubovku v jedno velké ucho.
"Musíte pochopit," dodal nakonec FOldényi s úsmevem,
"že my Madaré jsme neustále vystaveni existenciálním pochybám. Nevíme ani, kde v Euroasii je vlastne naše místo.
Jak bychom tedy mohli vedet, jaké je naše místo v kosmu?
Navíc našemu jazyku krome nás nerozumí živá duše, ale
nám presto v hloubi srdce prijde ucení cizích jazyku nesmyslné."
Skutecne, tato nemcina se rodila v potu tváre.
Co se madarštiny týká: úrednice za prepážkou na hlavní
pošte oplývaly oním zvláštním nadáním hrát pred turisty
hlupácky. Upíraly svuj nevidoucí pohled skrze ty barbary,
kterí divoce gestikulovali a vykrikovali strídave "English?" "Deutsch?", nekam daleko do pusty, dokud ti otravové
neodpadli. Ale ješte pozoruhodnejší bylo, že ani nekterí intelektuálové nebyli schopni pronést jediné rozumné slovo
v cizím jazyce. Na Moszkva tér jsem se dožadoval informace o tramvaji na jistém pánovi více méne umeleckého
vzhledu: bradka, brýle, v ruce kniha od Huizingy (ach, ta
náhoda). Dívaly se na mne ovšem tytéž rybí oci. (Naproti tomu moji tretáci mluvili skvelou nizozemštinou, výslovnostne cistší než u prumerného adolescenta z okolí Amsterdamu ... ale to možná nebyla zas taková zásluha.)
Jaro se predvedlo jako "jižtri týdny trvající líbezná exploze. Buda vypadala jako kytice kvetoucích stromu
a vzduch byl den ode dne více vlahý. Podnikal jsem dlouhé procházky do kopcu, které lidskému oku již po stu krocích milosrdne zakrývaly výhled na nové parcely a panelové domy, jako byl napr. ten muj. Pouze z povinnosti jsem
navštívil Bartókuv modernistický byt. Jednalo se o posmrtnou zdvorilostní návštevu, vily predválecné plutokracie
me zajímaly více. Po dobu ctyriceti let se stranictí šéfové
mstili továrníkum a šlechticum drancováním jejich draze
zarízených bytu. Dnes tu lumpové a zbohatlíci ponekud jiného ražení nainstalovali automaticky ovládané brány
a v zahradách se mezi keri potulovali krvelacní psi. Ach, ty
vily v Bude! Nejkrásnejší byly žluté, okrove žluté jako
dvojmonarchie, c. a k. žluté, nebo v barve vajecného konaku nebo horcicne žluté nebo žloutkové nebo citrónové nebo kanárkové nebo jílove žluté ...
Teprve po dvou týdnech mi zacalo být nápadné cosi
zvláštního. Od mé minulé návštevy na podzim 1995 zmizela z omítek spousta der po kulkách. Pilní stavebníci zazdili
šestapadesátý rok, balistické pomnícky zmizely pod cerstvým cementem. A, ó ty hruzo, já toho litoval! Vytvorily se
tím nové díry - díry v pameti. Mimo to pripomínal mne
osobne každý podobaný štít, že už jsem tehdy byl na svete.
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Oslavil jsem své druhé narozeniny v Londýne, kde si moji
rodice ze strachu pred další válkou zaplatili hotelový pokoj.
Má historie jako zoon politikon zacala tady v Budapešti ...
(Konrád ve Starém mosté: "V šestapadesátém mi to bylo
stejne proti mysli jako nyní - ta zdejší všeobecná sebelítost." Byli jsme znásilneni, bedoval národ. ,;rys taky mrskala zadnicí," rekl rabín své placící dceri, "já slyšel nejen
toho kozáka, ale i tebe.")
Madari si rádi postežují, to bylo jasné. To meli spolecné
s Belgicany, stejne jako krví prosáklou minulost, habsburské vladare, orientaci na orální požitky (jazyk a kuchyne)
a smysl pro humor, který mel své koreny ve zkušenostech
s absurditou.
Z tohoto hlediska není divu, že jsem s jistým László Ferenczim, profesorem francouzského jazyka a literatury,
vysokým metr šedesát, s hunatým obocím nad silnými obrouckami brýlí - s milovníkem Bruselu, hranolku, cigaret
znacky Belga, Charlese de Costera, Verhaerena, Marie Gevers ..., že jsem s tímto rtutovitým plešatým mužíkem založil lehce surrealistický Comité pour lajondation de lafrontiere commune belgo-hongroise. Po nekolika láhvích
výborného cerveného vína z oblasti Balatonu, rozumí se.
Tento madarský mimozemštan bydlel na Erzsébet korút
(volne preloženo Bulvár císarovny Sissi) v Pešti, v cinžovním dome z konce devatenáctého století s nevábne vonícím dvorkem a kaderavým štítem ve vídenském imperiálním stylu - ve stylu, který Adolfa Loose privedl k jeho
výroku: Ornament ist Verbrechen.
V portálu opilec s plastikovým kelímkem. Žulové schodište. Klavírní hudba a zmet hlasu. Unikátní byl i jeho byt.
Ferenczi ho kolem roku 1960 zdedil po svém otci, jehož
kancelár spolu s krídlem znacky Bechstein vyplnily tri obrovské mistnosti. Od té doby se v tomto byte nikdy porádne neuklízelo. Kaskády knih dosahovaly až ke stropu obývacího pokoje, pod nimi ležel na zemi prilepený perský
koberec. Všude ležely papíry a kresby, stály talíre a popelníky, visely košile a kravaty ... A v tomto chaosu hranicícím s genialitou prijímal onen brilantní, vtipný mužícek
v dobách útlaku houf studentu, mladé poetes maudits,
aspiranty krásných umení (jak chlapce, tak dívky) a tajemné mladé ženy, jejichž hlavní funkce zrejme spocívala
v dekorativnosti. A všechna ta mládež ho zbožnovala ...
"Ce sont mes professeurs!" krákoral ten charismatický
skret, který sám byl vysoce vzdelaným šedesátiletým deckem. Nalil mi sklenici vína a ze stolu se zárícím úsmevem
shodil transformativne-generativní
gramatiku: "Doufám,
že budete schopen sledovat má madarská salta v uvažování, milý príteli! Obávám se totiž, že nemluvím francouzsky, ale madarsky pomocí francouzských slov." Mladý
muž ve veste a s širokou kravatou, která pripomínala velkého cerného motýla, sedícího pod mladíkovým krkem, se
na starém krídle celkem úspešne pokoušelo Allegro z druhého Rachmaninova klavírního koncertu. Najednou prestal hrát a otocil se ke mne: "Znáte ten vtip o topícím se
v Dunaji, monsieur? Volá z plna hrdla o pomoc. Nejdríve
v madarštine, a když nikdo neskocí do vody, aby ho zachránil, tak také ve francouzštine, nemcine, ruštine, anglictine ... Ale nikdo nezareaguje a neštastníka nakonec odnese proud. Z mostu Svobody celou scénu pozoruje nejaký
tatínek se svým synkem. Když je po všem, rekne otec: ,Vidíš, já ti ríkal, že to není k nicemu, ucit se cizí jazyky.' "
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Román

I
Jaký je clovek bloud, když je mu šestnáct let.
Až jeden krásný den - pryc s pivem, s limonádou
a lustry v kavárnách, jež zárí jako kvet,
a jde se pod lipami bloudit promenádou.
Za letních veceru te zmámí vune lip,
vzduch mnohdy zpusobí, že privreš náhle vícka.
Co zvuku ve vzduchu - však mesto voní líp má vuni drahých vín a piva, jež te zhýcká.

II
Vtom clovek uvidí mrácek, jenž uplyne,
a kousek blanky tu, jejž vetev zaclonila,
a stíhá jitrenku, která se rozplyne,
malinkou jitrenku, jež tiše zazvonila.
Noc v cervnu. Šestnáct let. Jak nebezpecný vek!
Jak ze šampanského ti stoupá pena v hlave,
clovek je poblouznen a cítí polibek
jak malé zvirátko, jež leze po rtech hrave.

III
A srdce robinsonáduje v románech,
když v svitu lucerny, jež ozaruje chodce,
jde slecna, stydlive - a zatajujíc dech
pod stínem epaulety na límecku otce.
A ježto se jí zdáš být hodne naivní,
jdouc, cupe strevícky a odvrací se prísne,
chtel bys se dovedet vše, co se tají v ní.
A tu hned umlkají na vašich rtech písne.

IV

Jste zamilováni až do srpna. Tech hruz!
Jste zamilováni. Váš sonet je jí k smíchu.
Prátelé smejí se, prý máte špatný vkus.
- Až jednou v dopise vám vrazí k srdci dýku.
V ten den se vracíte zas k lustrum jako kvet,
zas rádi pijete pivo a limonádu ...
Jaký je clovek bloud, když je mu šestnáct let
a lípy zaplaví svou vuní promenádu.

(23. zárí 1870)
Preložil Vítezslav Nezval.

•••

Z nizozem!tiny prelo:iila Jana lrmannová.
BENNO BARNARD (1954)
Nizozemsky píšíci básník, prozaik a dramatik.
arodil se v Amsterodamu, od roku 1976 žije v Belgii.
V Praze vyšla na sklonku lonského roku v ceském prekladu
jeho kniha Dlra do svéta.

TOM

ARTHUR RIMBAUD (1854-1891)
Spolu s Charlesem Baudelalrem a Paulem Verlainem
zakladatel moderní francouzské poezie.
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povídce
živnostenské

Karel Polácek
Politické
se uvedle
nás po
prevratu existencních
etablovaly,
vyložily strany,
ve svémkteré
stánku
všelikých
výhod pro své straníky i dokonalý program kulturní. Možno konstatovati, že na podklade programu stran vyvinulo
se svérázné umení, najme písemnictví stranicko politické.
Je nám zajisté známa podstata románu, zdelaného na
základe programu republikánského (mínen je program agrární strany - pozn. red). Obsah takového písemnictví bývá
zpravidla takový: Dcera nebožtíka statkáre - slicná, hrdá,
vážná - sama vede celé hospodárství - láska k rodné pude
(idealismus); na druhé strane úr'edníci lesní správy hrabecí - hon za svetskou marností - mestské cetky a pozlátko opovržlivý posmech nad prostým životem venkovským
vedle ucházení se o ruku dcery nebožtíka statkáre (materialismus). Vítezí idealismus: ruku dcery nebožtíka statkáre
dostane nemluvný, divoce zarostlý lesník - pod drsnou korou bije srdce šlechetné. Románu takového druhu udelal
množství neslýchané slovutný spisovatel Bohumil Brodský.
Také jiné strany mají svoje písemnictví. Pro katolické lidovce hodí se najme povídky královéhradeckého pana
Šupky pro pobožný a poucný ráz; jsou to historie utešené,
protože v nich i prostý, neucený lidovec premuže svojí
chytrostí židovského lichváre, jemuž pak nezbývá než
zlostí prskati; a taktéž proto, že rouhacum schromnou údy
a neverci obracejí se pred smrtí na katolickou víru.
Bylo již s dostatek psáno o komunistické literature, ve
které strídave v dlouhých a kratických verších predkládá
se delnictvu kaviár s jazz-bandem, hýrení v barech s težkým životem námorníku, krepcení cernochu s delnickým
milováním na uhelných haldách, coctaily s vyzýváním
k svetové revoluci. Naproti tomu umelce sociálpatriotické
horecne zajímá pomer továrníkova syna k chudé delnici,
zasazený do stávkového ovzduší. Jiste že zvítezí nevinná
láska, jež koncí snatkem, a delníci stanou se úcastnými na
výtežku továrny.
Zatím co ostatní strany oplývají bohatstvím myšlenek,
stojí tu politická živnostensko obchodnická strana chudá
a prázdná. Svetový názor této strany je determinován dvema myšlenkami. Dolní mez tvorí heslo: epomuže-li si
živnostnictvo samo - nikdo mu nepomuže - a nejzazší mez
je idea: živnostnictvo úpí pod tíhou nesnesitelných dani.
Svetový názor politicko-živnostenský a stredostavovský je
v podstate velmí pochmurný pessimismus. Politickému
živnostníku nezbývá než úpet pod tíhou nesnesitelných daní. Prestane-li úpet, prestává býti i politickým živnostníkem, což jasne prokážeme vypravováním povídky smeru
nár.-demokratického. Obsah této povídky by byl asi takový: Chudý vandrovník prichází odkudsi z venkova do Prahy. Je hladov a odev jeho je chatrný. Avšak tento chudý
vand rovník se pilností a šetrností vyšine tak, že to privede
až na majitele továrny. Je na svoje delníky vlídný, je dobrodincem celého kraje a horlive podporuje národní jednoty obranné. Na štedrý vecer usporádá pro všecky svoje
zamestnance hostinu. Zrídí pro školní mládež polévkový
odbor. A když zemre, provázejí ho všecky spolky a cechy
na poslední ceste za zvuku smutecních pochodu.
Tato životní dráha nemuže býti údelem politickému živnostníku. Továrníkem se nemuže stát - pak by nebyl již
živnostníkem, nebot fabrická výroba ubíjí strední stav. Ba,

~tomnos~
ani nemuže mu živnost zkvétat, nebot politickému živnostníkovi jest úpeti pod tíhou nesnesitelných daní. Ani klesnouti pod danovým bremenem není mu práno; pak by, nemaje živnosti, stal se koristí socialistických stran. Obsah
vánocní povídky ze života politicko-obchodnicko-stredostavovského byl by zajisté málo radostný a nad pomyšlení
truchlivý: Jest velmi pravdepodobno, že by hrdina této povídky dostal pod vánocní stromek danový výmer, nad
nímž bylo by mu horekovati, a jenž by se stal predmetem
intervence milých kolegu poslancu.
Je zajisté težko vybudovati na základe ideje, že živnostnictvo úpí pod tíhou nesnesitelných daní, bohatou literaturu stredostavovskou. Jen tak lze si vysvetliti, že "Reforma"
posud nevypsala souteže na puvodní sbírku lyrických básní z obsahu živnostenského, nebo knihu živnostnicko-obchodnických essayí, ci puvodní drama stredostavovské. To
jsou úkoly, které cekají v budoucnosti kulturní cinitele této
strany.
edostatek tradice strany živnostenské snaží se vudcí
duchové strany nahraditi jinak. Karel Havlícek nazýván
jest v oslavném clánku živnostenského deníku "synem
ceského živnostníka". To jest zásluha politické strany živnostenské, kterou jí nemuže upríti ani nejurputnejší neprítel. Tím je také prokázáno, že kdyby dnes Havlícek žil, nemohl by býti nicím jiným než politickým živnostníkem již
z úcty k svému otci.
Nicméne však není duchovní život politicko-živnostenský tak chudý a skrovný, jako by se zdálo na první pohled.
Ba, práve naopak, nelze prehlédnouti veškeré bohatství lidového umení živnostenského. Lidové básnictví živnostenské libuje si v úsecné epigramatické forme, v durazných
dvojverších a ctyrverších i v delších básních, ve kterých lapidární formou doporucují se výrobky jednotlivých firem.
Budoucí pilný folklorista a snaživý sberatel lidové poesie
živnostensko-obchodnicko-stredostavovské
nebude moci
nevšímave pomíjeti taková jadrná rcení: "Zdraví, sílu, svežest dává jedine kolínská káva." - "Každý otec, každá matka chválí zboží Brouk & Babka." - "Povest letí celým svetem: Astra chutná malým detem."
eméne pozoruhodno je výtvarné umení živnostenské,
zvlášte vývesní štíty, kterým se již nebožtík eruda obdivoval. Malírský primitivismus "každodenne cerstvého peciva" a "výseku libového masa" stal se základem moderního smeru výtvarného. Sveží projevy lidového umení
živnostenského budí nadeji, že podarí se v budoucnu vybudovati svéráznou kulturu politicko-živnostensko-obchodnicko-stredostavovskou.
Ke konci jest se nám zadumati nad tím, že práve fialku
vyvolili si politictí živnostníci za svuj odznak: Proc? Fialka
neúpí pod tíhou nesnesitelných daní; a nic nenaznacuje, že
by v tomto smeru mohla býti symbolem. Skromnost nežné
fialky nemuže být také vzorem pro živnostníka, jenž usazuje se s oblibou na hlucných križovatkách a hlaholne vychvaluje své výrobky. Tak tedy proc?

(Pritomnost, 21. února 1924)
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Moskva 1968
Milí prátelé v redakci,
i já Vám posílám zprávu z jistého místa na Zemi, jak bývá v této rubrice zvykem, jenže ta moje je stará tricet let.
Psal jsem ji v listopadu 1968, ale teprve nyní vytáhnul
z šuplíku. Snad se Vám bude mé lícení srpnové Moskvy,
kam jsem dorazil - ovšem dobrovolne a nic zlého netuše jen pár dní pred Dubcekem a jeho druhy, do "osmašedesátnického" císla hodit.
Když nekomu reknete, že jste se vrátil z Moskvy, není to
jen tak. Je dost lidí, kterí se na vás hned zacnou jaksi divne
dívat - a ani sejim clovek nemuže divit. Když to tedy nekomu dlouze vysvetlíte, co a jak, pokaždé dojde na tu zatracenou otázku: co si tam ti lidé myslí? Jenže -jak já to mám
vedet? Predne je tam tech lidí moc. Tech, se kterými se dáte
do reci, je už jenom pár. A z tech zase jenom nekolik se nezacne tak divne dívat a rekne vám ne možná to, co si myslí,
ale aspon to, co si myslí, že muže ríct z toho, co si myslí.
Nejspíš to bude nekdo, koho vidíte poprvé a kdo má jistotu,
že se už nepotkáte.
Tak treba zarostlý, zanedbaný, mírne podnapilý, ale ne
ten pravý typ alkoholika s rozplizlými rysy a vodovýma ocima: "Je horko. Pojd na pivo. "- Proc ne. - "A odkud vlastne
jseš?" - "Z Ceskoslovenska, z Prahy. " - "A, Ceši, molodci. Ale
poslouchej - co vy to tam ted deláte? Co to tam máte s Nemci?" - Hdes tohle slyšel? S Nemci? - "Už vám tolik neverím.
Co vlastne chcete?" - No, chceme, aby se nikdo nemusel bát,
když nic zlého neudelal, víš? Dlouhá pomlka, obešli jsme
kdoví kolik hospod, nikde nemají pivo a dívají se na nás
divné. Chlapík najednou energicky zavrtí hlavou. "No to
jste tomu dali. Jak vás to mohlo napadnout? Aby se lidi nemuseli bát! Copak nevíš, že na stádo a nad ním musí být
bic. A kdyby stádo! Podívej. Videls už nekdy, aby kráva udelala neco, co nemá? Dobytek má zákon a ten zachovává.
Pase se, párí, dává mléko a tahá pluh. Ale clovek? Clovek
má orat, sít, sklízet, péct chleba, plodit deti. A nic víc. A zatím? Clovek porád jen prestupuje zákon a delá co nemá a ted by nakonec chtel, aby se nemusel bál! To by to dopadlo!"
Pekná dražší restaurace po desáté vecer. U stolu sedí plukovník zrejme s kolegou z NDR. Kolega je v civilu, na stole
pekná rádka prázdných lahví. Hovorí nemecky, zdá se, že si
dobre rozumejí. Plukovník najednou vyskocí, bouchne do
stolu a ztéžklým jazykem vykrikne: "lch sage immer, nicht
sprechen, sondern scheissen - izvini - schiessen!"
Hotel Pekin se stavel ješte za Stalina, ve slohu vežového
realismu. Sedeli jsme tri u stolu, jedno místo volné. "Soudruhu, nesedejte si tam k tomu stolu! Tady je ješte jedno
místo!" - "Ale k cizincum se nemá prisazovat, vidíš, že jsou
to cizincU" - "E, babo, dej mi pokoj! Soudruhu, tady!" Prívetivý mladší chlapík s dovolením prisedá. Podle poznávací
znacky na klope šachista. Dáváme se do reci a behem deseti
minut si rozumíme. O polovine vecí není vubec potreba
mluvit. O tom, co bylo u nás od ledna, ví mnoho, možná
víc, než já. Ví, kdo je to Chudík, Pavel, generál Kodaj. "To
se rozumí, že jsem pro socialismus, aby všichni mohli žít jako lidé, i když ti šikovnejší budou vydelávat mín a budou
na to trochu doplácet. Prosím vás, kdo by dneska chte'1mít
treba továrnu nebo sluhy? Vždyt to je nesmysl! Ale žít jako
clovek, to je taky smet ríct nahlas, co si myslím, smet to napsat, zajet sepodívat jinam a ne se porád rozhlížet, kdo vás
poslouchá. - Jenže víte, já se bojím, že u nás by to ani jinak
nešlo. My jsme veliká zeme a u nás muže být jen tvrdá ruka
nebo anarchie, jako to vždycky bylo." Snažím se dokazo-

vat, že se tu jiste mnoho zmenilo. Kolik lidí studuje, a ti se
všichni ucí argumentovat, kritizovat, uvažovat, dívat se,
jak to delají jiní. "To je pravda, jenže vetšine lidí je to jedno.
Párkrát se treba i spálí, potom si reknou, že to stejne není
nic platné, a nejak se zarídí a prizpusobí. A pak se s nimi
už nehne. Kvuli tem musí být ten bic. U nás nejsou anarchisti, tech je málo, ale anarchii by udelali ti, co je jim to už jedno. Ostatne, nemyslete si, že verím, že by u vás byli nejací
kontrarevolucionári,
co by stáli za rec. To je nesmysl, ale
jak si poradíte s temi, co je jim to jedno? Víte, to je ted pro
me ta nejnapínavejší vec,jestli se s tímhle dá hnout. Jestli
zase u vás ted nebudou mít vrch."
V jedné pekné restauraci, vecer. Už budou zavírat, prázdný sál, uklízecka staví židle na stoly. Servírka prichází inkasovat. Tvárí se dost prísne, protože si nemohu vzpomenout, jak se to jmenuje, co jsem snedl a vypil. "Cizinec?"Ano, Cech. - "Clovece, co já jsem se kvuli vám nabrecela.
A byly tam taky deti. A vojáci jiste stríleli?" - No, sem tam. "Ted nás nemužete mít rádi. Ale to jsme neudelali my. To
vojáci, generálové, ne Rusové. Táno, pojd sem taky! Jak my
jsme se stydely!" - Neplacte, prežili jsme to, bude zase líp. "Jen aby bylo. Ted seješte povídá, jako že je neco s Kosyginem, to by bylo neštestí. Jen aby nebyla válka. Cetls v novinách, co ríkal ten generál? Voják musí mít neprítele. A když
ho nemá, musí si ho udelat. Hdyby nebyl neprítel, nepotrebuješ vojáky. To je to nejhorší, jestli ti se k tomu dostanou.
Ach, élovece, tak vy jste mel antrekot ... "
Tak takhle nejak to bylo. Vubec jsem o tom nechtel psát,
protože to jsou samé obycejné veci. Ale obcas slyším nekoho
mluvit o Rusech tak, jako kdyby to byli nejací jiní, zvláštní
lidé, všichni stejní a stejne divní. A vím dobre, že to je základ každé demagogie - aby lidé o sobe co nejméne vedeli.

Srdecne zdraví
Jan Sokol

N

o v

Á

pRI

TOM

N

o

ST·

, .~~_'"

"'-

Stalo se
26.5. Vítez madarských voleb Viktor Orbán se nebude pokládat za premiéra 5
milionu Madaru žijících v sousedních
státech.
27.5. Úredníci ministerstva obrany zapomneli objednat speciální maziva do stíhacích letounu, takže ceskému vojenskému letectvu hrozí totální zastavení
výcviku.
28.5. Pákístán reagoval na nedávné indické jaderné zkoušky odpálením peti jaderných náloží. • ODS pred volbami
nemá cas na to, aby se vyporádala
s danovými úniky a podvody, které
v jejím hospodarení odhalil nezávislý
audit.
29.5. Opozicní Slovenská demokratická
koalice celí obvinení, že podplácela novináre.
50.5. icivé zemetresení v Afghánistánu
si vyžádalo témer pet tisíc obetí.
51.5. V parlamentních a komunálních
volbách v Cerné Hore zvítezili stoupencí prezidenta Mila Djukanovice,
který stojí v opozici vuci Belehradu.
1.6. V ceských mestech a obcích se zvyšovalo nájemné, v Brne a v nekterých
cástech Ostravy o 50 %.
2.6. Ostrým konfliktem skoncila schuzka
mezi ústeckým primátorem Ladislavem Hruškou a zástupci regionálních
sdružení Romu, kterí prišli pro testovat
proti stavbe zdi v Maticní ulici.
5.6. Poslanecká komise pro kontrolu BIS
tvrdí, že Vladimír Mlynár (US) zneužil
tajné služby, po niž vyžadoval informace o soukromé firme, která v Letech
u Písku provozuje na míste nekdejšího
koncentracního tábora pro Romy prasecák .• Tragická havárie rychlovlaku
na trati Mnichov-Hamburk si vyžádala
témer sto obetí.
4.6. Lidové noviny podaly trestní oznámení na Miroslava Sládka, duvodem je
rasistický predvolební spot republikánu.
5.6. Vypukla válka mezi Etiopii a sousední Eritreou.
6.6. Na zaplneném Staromestském námestí v Praze porádala Lucie Bílá koncert pro Václava Klause.
7.6. Stávka pilotu Air France znemožnuje
deseti tisícum fotbalových fanoušku dostat se na svetový šampionát do Francie.
8.6. Po srážce dvou stíhacích letounu nad
Ceskýmí Budejovicemi dopadl jeden
z nich do sídlište Vltava a zpusobil mohutný požár, který znicil 98 bytu a 20
osobních aut. Šest osob utrpelo popáleniny .• Nekolik set tisíc státních zamestnancu se zúcastnilo protestní hodinové stávky proti poklesu reálných
mezd v rozpoctové sfére.

~7/98

I
9.6. Evropská banka pro obnovu a rozvoj
koupila významný podíl v Ceské spoi'itelne.
10.6. Stále více Albáncu prchá z Kosova
do sousední Albánie, Evropská unie
výrazne pri tvrdila sankce vuci Belehradu.
11.6. Senát neschválil návrh zákona
o svobode informací.
12.6. ATO hrozí Jugoslávii leteckými
údery, pokud nezastaví krvavý masakr
v Kosovu. S údery nesouhlasí Rusko.
15.6. Opavský podnikatel Roman Masný,
který mel CSSD pujcit 8 milionu korun, muže být jen nastrcenou osobou,
za kterou se skrývá spolecnost Cech 0fracht.
14.6. Vydání nekdejšího dozorce z Terezína, šestaosmdesátiletého
Antona Mallotha, do Ceské republiky brání podle
nemeckého státního zástupce nedostatek dukazu.
15.6. Stíhacky NATO demonstrovaly svoji
sílu prelety v tesné blízkosti jugoslávských hranic.
16.6. Slobodan Miloševic slíbil behem své
návštevy v Moskve, že obnoví rozhovory s kosovskými Albánci. Odmítl
stáhnout srbské jednotky z Kosova.
17.6. Na záver volební kampane vytáhla
ODS heslo "mobilisace", které melo
volicum pripomenout pohnutý rok
1958.
18.6. Prezident Jelcin poveril ruského reformátora Anatolije Cubajse jednáním
s mezinárodními financními institucemi.
19.6. V Ceské republice zacaly predcasné
volby do Poslanecké snemovny.
• V prvním ctvrtletí letošního roku zaznamenal výkon ceské ekonomiky šokující pokles o 0,9 %.
20.6. Volby dopadly takto: CSSD získala
52,51 % hlasu a 74 mandátu, ODS
27,74 % a 65 mandátu, KSCM 11,05 %
a 24 mandátu, KDU-CSL 9,0 % a 20
mandátu, US 8,6 % a 19 mandátu. Jiné
strany vcetne SPR-RSC a DZJ se do
parlamentu nedostaly. Voleb se zúcastnilo celkem 74,05 % oprávnených volicu.
21.6. CSSD preferuje menšinovou vládu
s lidovci za tiché podpory komunistu,
tu však zatím odmitá KDU-CSL. Ta by
naopak chtela vládnout spolu s CSSD
a US, to je však neprijatelné pro oba
zbývající partnery. Možnost vetšinové
koalice ODS, US a KDU-CSL také naráží na vzájemnou nevraživost stranických vudcu.
22.6. Prezident Václav Havel poveril Miloše Zemana sestavením vlády .• Zahranicní komentáre vesmes kladne hodnotí fakt, že ceští volici vykázali
republikány z parlamentu.
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dobrodruistvím
Pod tímto názvem jsme pripravili soutežní hru pro žáky základních škol a studenty
víceletých gymnázií. Klade si za cíl pripomenout detem i jejich okolí nekterá
zajímavá místa v Ceské republice a upozornit na s nimi spjaté zajímavosti.
Všech osm míst zmínených v této hre je
voleno zámerne z ruzných koutu naší
zeme tak, aby mela vetšina detí možnost
alespon nekteré z nich navštívit. At už se
školním výletem, anebo s rodici
o nadcházejících prázdninách.
Každé ze školních detí obdrží
knížecku, ve které je bude provázet
skupinka vrstevníku - "Cokoparta".
Od zacátku cervna do konce ríjna
budou deti rešit jednoduché
vizuální úlohy a vyhledávat
odpovedi na pomerne složité
vedomostní otázky. Jejich
obtížnost byla volena zámerne.
Cílemje udržet detskou
pozornost co nejdéle,
to pokud budou využívat
nápovedy v detských
casopisech. Pro ty starší je to
pobídka k samostatnému
pátrání ve školní nebo místní
knihovne.

Veríme, že rodice i pedagogové
podporí deti i s jejich zvídavými dotazy.
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Druhý rocník nej ~pešnejšího internetového deníku
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