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Otázka perspektivy
Nedávno jsem objevil nove vydanou knihu "Pohádka
o tfech malých prasátkách ve svetlejaktu". Autorem
knihy je pan Alexander T. Vlk. Pohádka o tfech ma
lých prasátkách je všem známa: první prasátko si
postavilo domecek ze slámy, druhé ze dfeva a tfetí,
pfes neustálé narážky prvních dvou, nelitovalo casu
ani penez a postavilo si domecek z cihel. Kde sevzal
tu sevzal, objevil sevlk, který kýchnul, zbohl domec

ky ze slámy a dfeva a na jejich majitelích si pekne pochutnal. Tretí prasátko
sedíky chytrému plánování a solidní stavbe zachránilo a stalo setéž vyprave
cempohádky.

Nyní, po letech, nám nabízí pan Vlk jinou verzi. Pan Vlk tvrdí, že v kritic
ký denjej ph procházce postihl nenadálý záchvat kýchání. Ph záchvatu po
chopitelne došlo k tomu, že sepár domecku zbohlo. A je pfeci všeobecnezná
mo, že do jeho náplne práce pam i to, že když sesetká s malým lahodným
prasátkem, má ho sežrat. Pan Vlk pouze plnil svéposlání. Veškerédosud pre
zentované údaje hrube zkreslují situaci a délají z nej nejakého vraha. Je to
všechnojeden velký podvod ...

Stanovisko pana Vlka je jiste stanovisko, o kterém doposud mnoho lidí ne
pfemýšlelo.

Ph letošních oslavách 650. výrocí založení Harlovy univerzity sekonal se
mináf venovaný otázce krajanských styku. Na poslední chvíli jsem byl požá
dán o krátký pNspevek k panelové diskusi. Ph pfíchodu do místnosti jsem se
stal svedkem zufivé pfe mezi jedním panelistou a jistým posluchacem. Poslu
chac sepokoušel vyvrátit urcitájakta z pfedchozí debaty,fakta, která seho
zfejme osobne týkala. Panelista namítal, že mu nehodlá odpovídat, nebot ne
byl ani pozván na semináf, ani vyzván k diskusi. "To není správné - to je je
den velký podvod!" vykhkl posluchac, a opustil místnost.

Zeptali seme, proc sekrajané a domácí Ceši tak nesnášejí.Do znacné míry
to platí, a je to tím, že ani jedna strana neuznává názor druhé. I když dnes
tfeba pfedstavují dve strany, tak zapomínají, že pam na jednu a touž minci.
Když ovšemperspektiva a stanoviska strany jedné nejsou druhou stranou re
spektovány, obe secítí podvedeny.

Pfed tfemi týdny sekonal státní pohfeb posledního ruského cara Nikolaje
If a jeho zavraždené rodiny. Pod dozorem ruského prezidenta Borise Jelcina
znély salvy devatenácti dél. Tento ojedinélý, delikátní a symbolický akt umož
nil Rusum, aby odstoupili od soucasnosti, aby ruský národ poznal, co je to
návrat perspektivy. Zatímco polovine národa potichu tekly slzy, druhá polo
vina secítila, jako by celá záležitost byla jen jeden velký podvod.

Ve sveteplném zmen je duležité serozhodnout, jak sena veci a na lidi ko
lem nás dívat. Cím rychleji senám podafí uvedomit si naši pozici uvnitf vetší
ho obrazu, cím spíšesenám podafí získat dostatecný odstup, abychom do
sáhli širšího rozhledu, tím lépepro každého z nás a pro všechny.Nicméne,
pan Vlk, rozštepená ceská komunita nebo donedávna nepohfbený car a jeho
rodina nejsou nejcerstvejšíjakta. Proc to tedy tak dlouho trvá, než seurcitá
jakta dostanou do správné souvislosti, než seo nich zacne diskutovat?

Máme-li dosáhnout svého cíle a najít fešení k dnešním problémum, je dule
žité si uvedomit; žeje mužeme najít pouze cestou k pravde. Záleží jen na od
vaze našich kroku, zda získáme takový odstup, aby senám vyjevila její plná
perspektiva.

Dnes si v Ceskérepublice mnozí zacínají uvedomovat, že o mnoha pfíbe
zích stále ješte kolují dve verze. Nektefí dokonce tuší, že mezi námi žije nema
lý pocet vlku pfevlecených za ovce.

Jak dlouho to asi bude trvat, nežjako národ po- ./J!~~/známe tu pravou perspektivu, než zjistíme, jak mlu- / ''lj
vit vlastní pravdu a hledat její cestu?

MARTI T JAN STRÁNSKÝ

Mésiénik Nová Prítomnost se hlásí k tradici predválecné PNtomnosti, u jejíhož Zl'odu stál
v roce 1924 Tomáš Gm"'igue Masa'·yk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šérredaktorovi
fi'erdinandu Peroutkovi se podarilo pr'edstavit na stránkách PÍ'Ílomnosti celou generaci demokra
ticky smýšlejících aulorll a nabídnoul clenái'i patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Hrozí nám ústavní puc?
Jakub Camrda

Samy si vystacíme!

Dosud se zdálo, že obé velké politic
ké strany, ODS a éSSD, maji spo
lecné snad jenom megalomanské
rysy svých vudcu. S jistou škodoli
bosti nebo povýšeností, to podle po
litického smýšlení autora, se ríkalo,
že Miloš Zeman je dvojníkem Vác
lava Klause - podobný kohout na
smetišti, podle potreby ovšem s ple
bejskými rysy. Pokud ano, byla to
podobnost cisté osobní. Nyní se zdá,
že zacíná vycházet najevo podob
nost hlubší, reknéme stranická, po
dobnost v politické manýre, ve
zpusobu, jak se dosápat k moci.
Obé strany jsou si protivné, nejra
deji by jedna druhou potrely na
hlavu, ale shodnou se na tom, že
jim druzí nemají prekážet v rozle
tu. Ony si prece vystací samy a jsou
dosti silné na to, aby ty druhé vytla
cily ze hry.

A nejde jenom o menší politické
strany. Ve hre je prece také Hrad
a prezident Havel. Vzpomenme si
tuaci po minulých volbách, kdy
tehdejší pravice nemohla uvérit to
mu, že ztratila parlamentní vétši
nu. Tehdy Václav Havel z moci své
ho prezidentsliého úradu pozval
strany k jednáni, prizval sociální
demokracii, a pomohl tak dojednat
vládu, která vládla díky tomu, že
byla uznána jistá de1ba moci mezi
demokratickými, tzv. státotvornými
stranami. Jisté je, že to nebyla vlá
da snadná, do/wnce ani nevydržela
po celé obdobi, ale byla to urcitá
zkouška demokracie v situaci, kdy
vládnout se dá jen v diskusi s dru
hými. Poucení, které si z této
zkoušky odnesly obé strany, jak
ODS, tak éSSD, je bohužel asi je
nom jediné: nikdy více! Dokladem
toho je zjevná snaha obou vytésnit
z jednání o vládé prezidenta. Je to
tak silný motiv, že od okamžiku,
kdy byly secteny hlasy a kdy se uká
zalo, že situace s jednáním na Hra
dé se muže opakovat, tak obé stra
ny zacaly velice obezretné spolu
pracovat na tom, aby takovému
postupu zabránily. Tato spolupráce
je dovedla až ke vzájemné politické
smlouve.

Sbližování ODS a éSSD se ale ne
týká politických idejí, je to jen véc
politické techniky. ODS a éSSD ne
dávají dohromady spolecný pro
gram, ale spolecné se domlouvají
na rozdélení moci. Sbližování má
svoji mocens/wu logiku. Ta vede ke
zméné ústavy, k zavedení vétšinové
ho volebního systému. Ostatní poli
tické strany a jiné politické predsta
vy prosté prekážejí, jejich eliminace

N~jistém druhu velké koalice meziCSSD a ODS - termín "opozicní
smlouva" je samozrejme orwellovský
nesmysl - by nebylo nic špatného, na
opak, jde o rozumné východisko z pa
tové situace, které by mohlo pomoci
odídeologizovat politickou debatu v
Ceské republice a dát jí racionální
jádro, kdyby ... Kdyby ODS a CSSD
nepripravovaly zmenu ústavy.

Ne že by byl nejvyšší zákon zeme
nedotknutelný a nezmenitelný - již
nekolikrát jsme psali o tom, že naše
ústava zaslouží dukladnou revizi,
která by odstranila mnoho drobných i
zcela zásadních nedostatku, nedomyš
leností, nejasností, týkajících se vzta
hu mezi obema komorami parlamen
tu, mezi prezidentem a parlamentem,
prezidentem a vládou apod. Tyto
zmeny by se ovšem nemely stát pred
metem politického boje. Vypracovala
by je komise odborníku na ústavní
právo a predložila demokratickým
parlamentním stranám ke schválení.
Šlo by o zpresnení a doladení ústavní
ho mechanismu delby moci, nikoli o
zásadní zmenu rovnováhy mezi jed
notlivými ústavními subjekty.

Z toho, co jsme slyšeli od predstavi
telu obou nejvetších stran, však nevy
plývá, že by koalicne opozicní partne
ri pripravovali práve takovou "nepoli
tickou" zmenu ústavy. Spíše se zdá, že
si obe strany chtejí ústavu prizpusobit
k obrazu svému. Chtejí okleštit pravo
moce prezidenta a posílit postavení
vítezu budoucích voleb, za které se již
dopredu ponekud sebevedome pova
žují. Zdržme se ted hodnocení navr
hovaných zmen - vždyt formulace
známé z "opozicní smlouvy" ci z mé
dií jsou stejne
tak mlhavé, že by
šlo o ciré speku
lace - a soustred
me se na to zá
sadní: dve nejsil
nejší strany
nechtejí revido
vat Ústavu Ces
ké republiky v
zájmu Ceské re
publiky, ale v zá
jmu svém. Chtejí
potlacit roli pre
zídenta, prípadne
zmenit volební
systém ci zvýšit
hranici potreb
nou pro vstup do
parlamentu, aby

mohly eliminovat menší strany, a do
sáhnout tak mocenského monopolu
ve státe. To je ovšem politický Východ
se vším všudy, za neco takového by se
nemusel stydet pan Lukašenko nebo
pan Meciar.

Volební vítezové by si meli uvedo
mit, že dostali od volicu mandát k to
mu, aby tady ctyri roky vládli podle
pravidel, které ústava stanoví, roz
hodne ne k tomu, aby tato pravidla
menili zpusobem, který by jim umož
nil vládnout snadneji nebo déle. Fakt,
že disponují v obou komorách parla
mentu postacující trípetinovou vetši
nou, neznamená, že si mohou s ústa
vou delat, co uznají za vhodné. Prede
vším ústava sama v clánku 9, druhém
odstavci zakazuje zmenu podstatných
náležitostí demokratického právního
státu. Ovšem i taková ústavní novela,
která by tomuto požadavku vyhovela,
musí být koncipována "z hlediska
vecnosti" a ne z hlediska okamžité
politické potreby. I když je náš zá
kladní zákon - nedávno mu bylo pet
let - velmi hluboce a neblaze pozna
menán dobou, ve které vznikl, prece
jen kotví v hlubší ústavneprávní tra
dici, která se u nás tvoi'ila po desetile
tí, navazuje na Ústavní listinu z roku
1920, pi"ejímá z evropských a americ
kých vzoru a má být páterí ceského
právního systému na nekolik genera
cí dopredu. Jak by to vypadalo, kdyby
se z postupu ODS a CSSD stal prece
dens a ústavu si podle svého prizpu
soboval každý další volební vítez? Pak
bychom ji už vubec nepotrebovali 
mohli bychom ji plne nahradit "opo
zicní smlouvou".

JAKUB CAMRDA
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Oslava 4. cervence

Polská mamutí tržište slábnou

Jan Sokol

Oslava 4. cervence, amerického lndependence Day na washington
ském Mailu je zážitek svého druhu, ja
kási národní pout amerického vlaste
nectví. ž predem se do mesta sjíždejí
hlavne rodíny S detmi a hned od rána
zaujímají výhodná místa v tráve podél
Independence Avenue. Nekterí jen tak,
jiní s nafukovací matrací neb dokonce
s piknikovým nábytkem a polystyréno
vou bednou s plechovkami coly.
Všechna muzea na Mailu jsou otevre
ná a zadarmo, na ploše parku jsou ve
liké stany, kde se letos národu pf'edsta
voval nejaký zemedelský stát (byl to
Wisconsin nebo Maine?) a všude prou
dí svátecní návštevlúci v kratasech, jak
to odpovídá letnímu parnu.

Nekdy pf'ed polednem vyrazí po ln
dep prúvod, který nezapf'e své vojen
ské predchúdce: vojenské kapely s
obrovskými nablýskan)'mi susafony,
oddíly veteránu v historických unifor
mách, konské vozy jako do prérie.
Pak prijdou na radu vojenské školy s
pozoruhodným zastoupením devcat 
pravda, vetšinou až v posledních ra
dách - a pak hlavne deti, deti, deti.
Tech si totiž Amerika upi'ímne a bez
velkých f'ecí váži. ekteré zpívají, jiné
se pokouší cvicit nebo tancit, ale to už
dnes tolik netáhne. Jak by taky mohlo,
když hned za nimi táhne další škola s
obrovským nafukovacím Donaldem,
nebo jak se ty dnešní potvúrky jme-

Jan de Weydenthal

Neregulovaný obchod pres hranice- donedávna jeden z hlavních
sloupú obchodní výmeny mezi st1'edo
evropskými a východoevropskými ze
memi - prožívá útlum.

Tento vývoj byl pravdepodobne ne
vyhnutelný už vzhledem ke zmenám v
národních ekonomikách odráží také
ale vedomou snahu príslušných vlád
zavést do živelného obchodu pevná
pravidla, efektivneji vybírat dane a i'idít
penežní toky z jedné zeme do druhé.

Výsledkem je posun k rozsáhlým
transakcím mezi velkými obchodními
spolecnostmi, posílení velkoobchodní
výmeny. Tento vývoj ovšem výrazne
postihne zájmy malých podniku a ra
dy jednotlivcu v oblasti.

Nekontrolovaný preshranicní ob
chod vrchoJiJ v letech 1994-1996. Nej
vetší obchodní aktivity se projevovaly
v Polsku - prúsecíku cest mezi emec-

nují. Je ho videt už z dálky, a když se
priblíží, objeví se i desítky detí (a 1'0
dicú), které na šnurách drží tu oblu
du, aby neulitla, a peclive balancují
mezi kandelábry, aby nekde nepíchli.

Hlavní sláva ovšem zacne až vecer.
Pod obrovitou stanovou su'echou pH
mo pf'ed Kapitolem zacíná od sedmi
koncert populárních zpeváku a sku
pin, které pochopitelne reprodukují
obrovské obrazovky, aby všichni vi
deli skoro tak dobi'e, jako doma v tele
vizi. a schodech Kapitolu a po celé
ploše parku tu ted' sedí pár set tisíc li
dí, jedí, popíjejí limonády a neuveri
telne tiše a sporádane se baví. A tepr
ve ted' si prekvapený návstemík
všimne, jací že to jsou lidé. Ano, nej
víc rodiny s detmi, ale vúbec a vý
hradne - "slušní lidé", strední vrstvy.

ejen bíli, ale všichni bez výjimky ob
cané, vlastenci. Dobrá polovina z nich
si pí'i príslušných melodiích dává pra
vou ruku na srdce, jak se to naucili ve
škole, nektei'í zpívají spolu, ale nikdo
nerve - a n ikde an i opilácka. A když
se po ohnostroji ty tisíce lidí kolem
desáté rozcházejí domu, je to, jako
kdyby šli z kostela. Ukáznene cekají
na pf'echodech, až jim policista ukáže,
olizují zmrzlinu a zdraví sousedy. Tak
tohle si u nás, ba ani nikde v Evrope
predstavit nedovedu.

J1\;II SOKOL

kem, Ruskem, Litvou, Beloruskem,
Ukrajinou, Slovenskem a Ceskými ze
memi. Vznikl rozsáhlý, z vetší cásti
soukromý systém obchodních stredi
sek - bazarú - rozmístených podél celé
polské hranice i uvniu' Polska.

V roce 1997 cinil obrat patnácti nej
vetších bazaru podle oficiálne potvr
zených císel okolo 2,2 miliard USD,
pricemž neoficiální odhad hovoi'i o
sume ješte o ctvrtinu vyšší. Více než
polovina obratu pocházela z vývozu
polských výrobku. Obchod na baza
rech, jakkoli cástecne nezdanený a
zcela nerízený, byl nejvýznamnejším
zdrojem polských príjmú za export.
Patnáct nejvetších bazaru loni za
mestnávalo 120000 lidí a další statisí
ce težily z podnikání spojeného s
vlastní obchodní cinností bazarú (do
davatelé, hoteliéi'i, hostinští, cestovní
kanceláre atd.).

je žádoucí, nebot je žádoucí stabili
ta moci. Milos Zeman dokonce žá
dá zvýsit latku pro vstup do parla
mentu, aby to prosté bylo sichr. Na
konci této logiky je vsak jednotná
kandidát1ca a jednobarevná strano
vláda. Na§téstí se zdá, že k témto
/wncum nemužeme dojít. Néco ta
kového by ani I([aus, ani Zeman
prosté nepripustili, navzájem se to
tiž potrebují.

(zno)

Modré majácky

na strechách vládních automobilu
jsou jisté jedním z pozustatku mi
nulém režimu. A s nimi ovšem také
zvyky vládních ridicu, jakož i po
stoje a komentáre kolemjdoucích:
"Hele, panstvo si vozí p ...!" Vjiných,
civilizovanéjších zemích uznávají
vládní ci prezidentskou kolonu s
houkajícím policejním doprovodem
- ale jinak nic: ministr neministr,
jezdí jako vsichni ostatní.

Což o to, majácek a výhody s ním
spojené jsou pro jejich beneficiáre
vétsinou príjemné a obcas dokonce
i užitecné. Spéch k povolání minist
ra patrí a treba v Praze se autem
spéchá téžko. Vládní soféri jezdit
uméjí a tak véiSinou nikoho neo
hrozí. Jenže, co naplat, je to privile
gium ze starých dob, kdy se podda
ní panstvum uctivé /danéli, a ve
spolecnosti, která si ríká demokra
tická, rozhodné nemá co pohledá
vat.

Néjak takhle jsme si véc hned v
lednu ve vládé roz ríkali a rozhodli
se s tím néco udélat. Nic snazšího,
malickost: majácky pujdou pryc!
Inu, naivkové. Právé tenhle úkol se
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Co se ceské díte dozví o židovské historii

JAN OE WEYDENTIJAL

Autor je korespondent
rozhlasové stanice RFE/RL.

programy, osnovy a ucebnice. Zatím
co standardy vyjadrují požadavky stá
tu na kvalitu a obsah vzdelávání a
jsou i kritériem pro posuzování vzde
lávacích programu a ucebnic, osnovy
jednoUivých programu požadavky
standardu rozvádejí. Závazne pritom
stanovují jen ucivo v jednotlivých
rocnících a pocet hodin pro tematické
celky takže vyucující muže požadav
ky osnov presáhnout. V prípade ži
dovské tematiky pi'esto nelze s indivi
duálním vkladem pedagogu pi'íliš po
cítat: predepsané množství látky je na
samé hranici možností žáku i ucitelu,
povedomí o židovské kulture je nízké
a s autentickým výkladem na toto té
ma se nesetká ani drtivá vetšina stu
dentu a absolventu pedagogických fa
kult. Podoba standardu vzdelávání,
vzdelávacích programu, osnova
ucebnic má proto pro zastoupení ži
dovské tematiky ve školách zásadní
význam.

V kmenovém ucivu dejepisného
standardu základního vzdelávání se
slova "Žid, židovský, Izrael ci antise
mitismus" nevyskytuji. Pod tezi "sta
roorientální státy" byl Izrael zai'azen

nuje vstup na polské území. Nedávné
statistiky trend poklesu poctu precho
dLthranic potvrzují: na polsko-ruské
hranici a na polsko-beloruské hranici
cinil 37 %. Hranicní prechody do Litvy
a na Ukrajinu pocítily rovnež znatel
ný pokles .

. tlum bazaru je zvlášt nepríjemný
pro malé podniky a individuální pro
dejce. Ti tvoi'ili vetšinu dodavatelu
(IBGR odhaduje, že 65 % výrobku
prodávaných na bazarech pocházela
od malých nebo stredních podniku).

Omezování obchodu vedlo v Pol
sku, Belorusku i v kaliningradské en
kláve k protestum vei'ejnosti. Ty však
byly marné: pokles pokracuje.

Naopak velké, dane rádne platící a
prísne vedené supermarkety a ob
chodní strediska z tohoto vývoje mo
hou jenom težit. Ve východních cás
tech emecka, v Polsku a v pohranic
ních oblastech Ceské republiky se
poslední dobou objevují celé i'etezce
takových prodejen, a jejich pocet ješte
poroste.

Školské dokumenty
spíše mlcí
Veškeré ucivo vcetne dejepisu vyme
zují standardy vzdelávání, vzdelávací

Míra zastoupení židovské tematikyve škole obecne a v hodinách
dejepisu zvlášt pi'esahuje židovskou
problematiku v nejužším slova smys
lu. Duchovním i materiálním odka
zem Židé významne ovlivnili lidskou
civilizaci. -a území dnešní Ceské re
publiky žijí pres tisíc let, jejich auto
nomní historie se prolíná s dejinami
Cechu a Nemcú. a príkladu Židu,
nositelu jediného ne-krestanského vy
znání, odlišné skupiny národnostní a
po urcitou dobu též jazykové, je mož
no ukázat vztah majoritního spole
cenství k minoritnímu, podstatu ne
snášenlivého nacionalismu, intole
rance náboženské a rasové. Pozornost
venovaná v dejepisu židovskému fe
noménu tak muže napovedet, jak jsou
v praxi uskutecnovány zásady demo
kratického obcanského státu, k nimž
se polistopadové ceské školství hlásí.

Jako by tu s námi ani nežili!
Leo Pavlát

Podle nedávné studie Polského in
stitutu pro výzkum trhu (lBGR) zacal
rozsah i objem obchodu témer všech
bazaru v posledních dvou letech kle
sat. Podle institutu tento pokles bude
nejen pokraco,oat, ale urcite se zrych
li. Trhovci sami jsou téhož míneni.

Institut usoudil, že k poklesu vedly
ekonomické zmeny v Polsku i v sou
sedních zemích. Polská mena ve vzta
hu s americkým dolarem a nemeckou
markou postupne sílila, a práve síla
zlotého se spolupodílela na rychle
klesající hodnote ruských i belorus
kých rublu a ukrajinských hriven. Pro
východní sousedy jsou tak polské vý
robky cím dál dražší. Soucasne stou
pala poptávka po modernejších a kva
litnejších produktech, které presahují
možnosti malých podniku, dosud zá
sobících bežné zákazníky tržišt.

Dalším faktorem ovlivnujícím po
ldes aktivity bazaru jsou podle lBGR
politická rozhodnutí vlád. Belorusko
napríklad zavedlo vysokou dan na do
vážený nábytek, Rusko zvýšilo dane
na dovoz všech zahranicních výrob
ku, zatímco Polsko v lonském roce
pi'ijalo zákon, který obcanum výcho
doevropských zemí výrazne znesnad-~2000

totiž ukázal být jedním z nejobtíž
néjSích, ne-li zhola neproveditelný.
Ješte že se nedostal do vládního
prohlášení! Bohulibý zámer se na
príslušných místech a úradech nej
prve setkal s uctivým a obdivným
souhlasem. Pak ale bez výjimky ná
sledoval tichý, lec tuhý a prímo za
vilý odpor. Jako Ir.dybyse všichni
smluvili: ,,Ano, pane ministre, musí
to jít dolu - jenže ..."

Takže se nám podarilo ledacos,
treba i omezit pocet osob s osobní
ochranou, a šoféri majáéky vetšinou
nepoužívali - ale dostat je pryc se
nepovedlo. Bude néjaká další vláda
rozhodnéjší - a snad dokonce i ús
pešnéjší? Jí i sobe bych to uprímne
prál a slibuji, že takový cin nene
chám projít bez povšimnutí.

(sok)

Studentské l"orum 2000, laeré pro
béhlo koncem cervna na Pražském
hrade, bylo myšleno jalw predehra
k setkání svetových státníku a mys
litelu plánovaném na ríjen tohoto
roku (Nová Prítomnost bude tak ja
ko v lonském roce pripravovat z 1"0

ra 2000 zvláštní prílohu). Studenti z
nekolika prevážne evropských zemí
diskutovali na téma "globalizace",
které bude jiste dominovat i na "vel
kém" Foru. Debata byla rozde7ena
do trí diskusních bloku pokrývají
cích problémové okruhy "Rovnová
ha moci", "Informacní spolecnost" a
"Konflikt civilizací".

Nejzajímavejší byl nesporne první
panel uvedený Jirí Pehem a predse
dou Nadace liorum 2000 prof. Jirím
Musilem. Vetšina diskutujících se
shodla na tom, že rychle se rozvíje
jící globální ekonomiku je treba vy
vážit odpovídajícími globálními
politickými institucemi. Cílem ta
lwvé politic1.é globalizace by melo
být vytvorení urcitého typu "globál
ní obcanské spolecnosti". Druhý
diskusní panel bohužel velmi utrpel
slabou úrovní úvodní prednášky,
takže sejeho úcastní/.um nepodari
lo vymanit z klasic1.ého kruhu ar
gumentu pro a proti "informacní
mu veku".

7retí diskusní blok otevíral svou
recí 10máš Iialí/r.. Odvolal se na

"Ma/éll Forum 2000



Kazí Štastnová

Karfelová dohoda

éasto citovaný esejSamuela flun
tingtona a spoleéne s nim se zeptal:
nachází se západní civilizace ve
stadiu úpadku? Bohužel, otázka
príliš široká na to, aby si s ní moh
lo poradit tricet diskutujících stu
dentu, pocházejících navíc témer
výhradne práve ze "západní civili
zace".

Pres všechnu nezlwsenost a nekdy
i nedostatek trpelivosti naslouchat
jeden druhému však spolu studenti
vedli živou a zajímavou debatu,
která ukázala názory generace, pro
niž není globalizace jen akademic
kou otázkou, ale predevším každo
denní zkušeností.

••

dvou nejsilnejších politických stran
má všecky pi'ednosti i nectnosti
práve Iwrtelových smluv. Netýká se
však jen segmentu trhu, nýbrž vý
konu moci ve státe. Obezretnost je
tudíž na míste - tím spíš, ze jsme
slyšeli, že má platit "na véky" (I).
Dve veci v jejím obsahu mne zara
zily na první pohled: obecná obava
z úéasti "nestraníku" ve vládách,
kterou se senátor J(ondr polwsil
zduvodnit zpusobem málo presvéd
éivým, a závazek pripravit zménu
ústavy.

J(dyby ta první méla jen zabránit
mocichtivým élenum opoziéních
stran vloudit se do vlády tím, že ze
své strany vystoupí, jak tvrdí f(on
dr, bylo by to opatrení spíše neúéin
né: staéilo by totiz, aby príslušný
élovél. vstoupil do té správné strany
- a má vystaráno. Váznéjšíje však
druhý bod, I.de navíc chybí jakáko
li zmínka o tom, jakým smérem a k
jakému cíli by se ústava méla mé
nit. Už starý fJérakleitos vybízel své
spoluobéany, aby "ústavu bránili
úpornéji nez méstsl.é hradby". To si
éeská ústava v plném rozsahu za
tím asi nezaslouží: vznikla narych
lo a jisté úpravy potrebuje - jde jen
o to, jaké.

TaT.jsme si napríklad teprve vlo
ni všimli, že souéasná ústava praT.
ticky neumož/iuje ani tak obyéej
nou vec, jako jsou pi'edéasné volby.
iltfuselose do ní zasahovat ústav
ním zákonem ad hoc. Zda je dobré
presnéji vymezovat postup prezi
denta pri ustavování vlády, to je
véc, která si zaslouU dukladný a
peélivý rozbor, aby po príštích vol
bách zase nevedla do néjaké ústav
ní pasti. Také o zméné volebního
systému by se asi uvažovat dalo, i
když obavy, ze by to mohla být
zmena krátkozraká, nejsou od véci.

veku zpravidla chybí vysvetlení po
jmu židovská diaspora, autori ucebnic
po vzoru ucebních osnov zcela pí'ehlí
žejí autonomní odkaz židovského
etického monoteismu a okázale igno
rují judaismus jako dodnes živé vy
znání. Nahlížejí jej nanejvýš jako ne
dokonalý pí'edobraz krestanství, které
jej jednou provždy prekonalo, inte
grovalo, nahradilo. Nejde pritom jen o
dejepis. Standardy, osnovy a ucebnice
obcanské výchovy a základLl spole
cenských ved potvrzují stejné meto
dické východisko ješte výrazneji.

Zpúsob výkladu židovské tematiky
ve stredovekých ceských zemích mož
no ukázat na pNkladn devíti ncebnic.
Informaci zásadního významu o pro
kázaných pocátcích židovského osíd
lení v Cechách v 10. století, obsahují
jen dva tituly. Obdobne nejstarší
právní norma definující postavení Ži
du v Cechách a na Morave potvrzo
vaná ci upravovaná dalšími panovní
ky - "Statuta Judaeorum" Premysla
Otakara 11.z roku 1254 - byla zazna
menána pouze jedinou ucebnicí.

V souvislosti s výkladem o posta
vení Židú ve stÍ'edoveku vyniká nevy
váženost informací. Píše se o záru
kách vládcLl Židum, ale prakticky vú
bec ne o cene, kterou Židé, vydaní
libovuli svetské moci, museli platit za
nejistý príslib ochrany. Z nekterých
formulaci o "výlucnosti židovských
komunit" a jejich "zvláštním postave
ní" by se mohlo zdát, že se snad Židé
tešili zvláštním výhodám. Témei'
všechny sledované ucebnice také ho
voN o židovské lichve, pi"ípadne ži
dovském bohatství. Pouze dva tituly z
devíti však zminují povinnost Židú
odvádet zvláštní dan, s níž povolení k
penežnímu obchodu významne souvi
selo, a poukazují na drastická profes
ní omezení Židu. Ostatní texty tak vý
razne zkreslují skutecnost, zvlášte
když napHklad bez širších souvislostí
píší o "neoblíbenosti" Židu kvúli lich
ve. Výlucne židovský penežní obchod
v Cechách a na Morave se pritom za
choval jen do husitských bourí v 15.
století, avšak tento významný fakt ne
uvádí žádná ucebnice.

Výklad o stal.etí trvající perzekuci
Židu púsobí v ceských ucebnicích de
jepisu dojmem naprosté nahodilosti.
O ideových zdrojích zášti vuci Židúm
- "vrahum Krista" - se témer' nepíše.
Ucebnice jen výjimecne zaznamená
vají vypovídání ŽiclLlze zeme ci jejich
povinnost nosit znamení na odevu,
další formy perzekuce vetšinou igno
rují. Pritom rozhodne nejde o podrob
nosti rozmelnujíci látku. Uznávaný
historik genocidy Židu, American Ra
oul Hilberg, shrnul protižidovský li
kvidacní proces za 2. svetové války do

Predevším lichvári

Podobne prezíravým dojmem jako
standardy a osnovy PLlsobí také uceb
nice. Autor prostudoval nekolik desí
tek dejepisných ucebnic pro 2. stupen
základních škol a školy sti'ední, zpra
vidla opati'ených doporucující dolož
kou ministerstva školství. Novejší tex
ty vetšinou venují židovskému feno
ménu vetší pozornost. Obecne však
rozsah a kvalitu poskytnutých infor
mací nelze považovat za uspokojivé.

Pro dejepisné ucebnice je až na ne
casté výjimky príznacné, že židovskou
pí'ítomnost nezaznamenávají syste
maticky. V období staroveku a stredo-

pouze v jednom ze tN užívaných
vzdelávacích programu - v "Obecné
škole", podle nehož vyucuje pí'ibližne
ctvrtina základních škol. Je to soucas
ne jediný program, jehož osnovy pro
2. stupen si urcitým zpusobem všíma
jí židovské tematiky.

Standard vzdelávání pro dejepis na
ctyrletých gymnáziích obsahuje i tezi
"prínos starovekých státu pro rozvoj
svetové kultury". V navazujících
osnovách jsou však jmenovite uvede
ny pouze Mezopotámie, Egypt, Indie a
Cína. Znamená to, že v osnovách lda
sických gymnázií chybí mezi význam
nými starovekými kulturami sveta
pouze Izrael a jeho náboženství, ac
koliv je to práve židovská kultura,
která jako jediná pí'etrvala od starove
ku do soucasnosti, aniž by opustila
puvodní principy. Krestanství a islá
mu je pritom jak ve standardu, tak v
osnovách venována samostatná po
zornost.

Didaktický úmysl tvurcú standardu
a osnov pro gymnázia je ješte nepo
chopitelnejší, jestliže tyto materiály
porovnáme s obdobnými dokumenty
pro su'edoškolské odborné vzdelává
ní, které je urceno tem, kdo vetšinou
nepokracují ve studiu na vysoké ško
le. U osnov dejepisu pro maturitní
obory je židovské téma pojednáno ob
vyklým zpusobem - pouze v 1. rocní
ku v souvislosti se starovekou Pales
tinou. Naproti tomu osnovy dejepisu
pro nematuritní dvoustupnové obory
stredních odborných ucilišt a s nimi
shodné alternativní osnovy pro stÍ'ed
ní odborné školy venují židovské te
matice vubec nejvetší pozornost ze
všech osnov dejepisu v Ceské repub
lice. Ve staroveku sice pr'ímý odkaz na
Izrael chybí, avšak ve stredoveku lze
nalézt tezi "buddhismus, judaismus,
islám a arabská kultura". Soucasne
pouze tyto stredoškolské osnovy obsa
hují výslovnou pripomínku vyhlazo
vání Židu za druhé svetové války.

8 I 9 8
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Základním problémem ceské
ústavy je však okolnost, že ji až prí
liš ovlivnily vlastní zájmy samot
ných poslancu. Vedle snahy bloko
vat možnost predcasných voleb se
projevily hlavne v pasážích o posla
necké imunite, která je v soucasné
podobe docela jiste príliš široká.
Pripomenme znovu, že treba v USA
se vztahuje na dobu zasedání sne
movnya na cestu poslance tam a
zpátky, v Nemecku pokrývá jen po
litickou cinnost a projevy ve sne
movne, a to ješte s vyloucením po
mluvy.

Takže pro hodnocení budoucích
ústavních návrhu, vzešlých ze zmí
nené smlouvy, se nabízí velice jed
noduché kritérium: bud' se pokusí
sáhnout na osobní privilegia po
slancu (nebot soucasná "imunita"
nicím jiným není) - a pak jsou nej
spíš míneny vážne a vedeny skutec
ným zájmem zeme - anebo o to vu
bec nepujde - a pak je témer jisté, že
to je pokus o využití ústavní vetšiny
soucasného kartelu, pravdepodob
ne proti skutecným zájmum obcanu
a demokratického režimu v Ceské
republice. Nechme se tedy prekvapit
- ale pozor: pujde o "hradby obce"!

(sok)

Vesnictí Židé vypovídají
o Ceších

Príliš málo je dosud zpracována ži
dovská historie v ceských zemích v
druhé polovine minulého století a
tehdejší pomerne ojedinelý j'enomén
vesnických Židu. Príslušné studie
samozrejme existují, avšal. omezují
se vetšinou jen na úzký okruh zá
jemcu. Stejne tak je relativne málo
známé i skvelé literární zpracování
tohoto jevu z pera Vojtecha Rakou
se, který sám z takové vesnické ro
diny pocházel. Toto specifické pro
lnutí Židu a "krestanské" vetšiny
pritom muže mnoho vypovedet o
charakteru a stavu duše ceského
národa, o níž se dnes tak casto ve
dou rozvášnené spory.

Revolucní rok 1848 prinesl Ži
dum v ceských zemích novou svo
bodu. Byla zrušena ghetta a prede
vším pakj'amiliantský zákon, který
striktne vymezoval pocet (oficiálne
priznaných) židovských rodin. Po
hyb, který po tomto uvolnení na
stal, smeroval vesmes na venkov,
behem ne1wlika let Židé pronikli
takrka do všech ceských vesnic,
vcetne tech nejmenších. Mezi rol.y
1848 a 1852 stoupl pocet židovských
obcí z méne než osmi set na více než
dva tisíce.Pritom je nutné zduraz-

strana

ctyl' bodLI: definice Židu (ideové zdu
vodnení nenávisti) - vyvlastnení (zba
vení všech práv, ožebracení) - kon
centrace na urcených místech (ghet
ta) - eliminace. Tento obecný
mechanismus protižidovské nenávisti
vedoucí až k vražde ovšem nevynale
zl až IliUer - jako urcitý princip se v
k!'estanské spolecnosti formoval více
než puldruhého tisíciletí.

Abeles a Hilsner 
zvláštní disproporce
Ani v prípade ucebnic novoveku není
situace lepší - soude alespon podle
vzorku 26 knih, které jsem mel k dis
pozici. Ze zmeti nahodilých glos si
žák ci student nem uže utvorit ani zá
kladní obraz o židovských dejinách
jako integrální soucásti novovekých
dejin. Jediná cestná výjimka potvrzu
je pravidlo: "Ceské dejiny 1."autoru
Zdenka Beneše a Josefa Petráne vyda
né roku 1997.

Existují ucebnice, v nichž slovo
"Žid" ci "židovský" nenajdeme ani na
jednom míste. Dodnes nejužívanejší,
m nohasetstránkové kolektivní dílo
pod vedením Petra Corneje "Dejiny
zemí Koruny ceské 1.",zabývající se
údobím od 6. století do roku 1740, in
formuje o Židech v Cechách a na Mo
rave jedine v souvislosti s lichvou,
"výlucným postavením, na které se
nevztahovaly žádné panovnické záka
zy", a konecne s monstrózním prípa
dem Šimona Abelese.

Pro neujasnenost výkladu je pT'Í
znacné, že jen dve ze sledovaných
ucebnic zminují tak zásadní událost,
jakou byl v roce 1541 pokus o vypove
zení Židu ze zeme. Jeden z textu pf'i
tom oznacuje tento akt za "neprátel
ský výstrelek", ackoliv se opakoval
ješte roku 1557 (zaznamenáno už jen
v jedné ucebnici) a v letech 1744-48
(nezaznamenáno vubec). Pouze ctyi'i
ucebnice neopomíjejí "zlatý vek" ces
kých Židu v období renesance a vší
mají si jeho osobností (rabi Low,
pi'edstavitelé vedy, slavná pražská ži
dovská tiskárna), ackoliv toto téma
svým významem presahuje lokální
rozmer. Jenom v již zmínené Benešo
ve a Petránove ucebnici se mužeme
setkat s termínem úrední antisemitis

mus (druhá polovina 17. století) a
protižidovskými naNzeními 18. stole
tí: fammantským zákonem, který více
než 100 let drastickým zpusobem
omezoval právo Židu uzavHt manžel
ství, a pl'esidlovacími narízeními.

S tímto prístupem ostl'e kontrastuje
zvýšená pozornost, kterou nekterí au
tol'i venovali pražskému prípadu Ši
mona Abelese z roku 1694. Ucebnice

Petra Corneje lící jako historický fakt
príbeh Šimona, který konvertoval ke
katolictví, procež ho "pro odpadlictví
zabil vlastní otec a Šimon byl pak
uctíván jako ki'estanský mucedník".
Autori však neuvádejí, že o prípadu
neexistují jiné doklady než jezuitské a
že priznání otce byl vynuceno muce
ním, po nemž byl popraven. V titulu
Lydie Petránové "Lidé v dejinách. Ra
n)' novovek" (1997) dokonce vypráve
ní o Šimonu Abelesovi spolu s jednou
citací o židovské lichve v rudolfinské
dobe predstavuje jedinou phpomínku
židovské tematiky v celém období ra
ného novoveku. Text sice konstatuje,
že "o pravdivosti chlapcova pHbehu
nekterí z historiku pochybují", ale vy
právení "o slavném pohl'bu chlapce
Šimona" pl'esto autorce zabírá pul
ucebnicové strany. Popisujíc chlapco
vy motivy ke konverzi autorka dokon
ce s pochybným básnicl ým rozma
chem uvedla, že "nenávidel ghetto,
štítil se zápachu jeho pl'elidnených
ulicek ... pohrdal otcem, který do omr
zení odNkával pi'edepsané modlitby".

Takto by bylo možno pokracovat.
Pokud ucebnice zminují reformy Jo
sefa lI. ve vztahu k emancipaci ŽidLI,
vytvárejí vetšinou mylný dojem, jako
by již tehdy byli Židé plne zrovno
právneni (stalo se tak až prosincovou
ústavou z roku 1867). Odpoved na cit
livou otázku, proc vetšina Židu dávala
po josefínských reformách pl'ednost
nemcine pred ceštinou (povinnost pi'i
jímat nemecká jména a chodit do ne
meckých škol), není v drtivé vetšine
textu vysvetlena. Taková témata jalw
cesko-židovské hnutí a ceský sionis
mus, pNpadne významný podil ŽidLI
pri industrializaci zeme nejsou zachy
cena vu.bec, "pHnos Židli ke kulturní
mu obrazu ceských zemí" se zpravi
dla omezuje na suchý výcet nekolika
jmen.

Ceský nacionalismus a z nej vyru
stající antisemitismus druhé poloviny
19. století je v ucebnicích zpracován
více než shovívave. Je to zvlášt patr
né ze zpusobu, jakým ceské ucebnice
zpravují o reakci na zrušení Cechum
príznivého Badeniho jazykového na
Hzení z roku 1897 ci na Hilsnerovu
aféru o dva roky pozdeji. Krvavé po
gromy z roku 1897 jsou napríklad po
pisovány jako "poulicní boje" ci "vlna
ceských demonstrací... spojená s vy
tloukáním nemeckých a židovských
obchodu". Zcela opomenuty navíc zu
staly protižidovské výtržnosti v roce
1844 a v letech 1918-1920. Tendence
nenazývat antisemitská vystoupení
ceského nacionalismu pravými jmény
je paD'ná i na jiných místech, naprí
klad v souvislosti s volbami do ces
kého snemu v roce 1872 nebo s rétori-
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kou krestanských socialistu v kampa
ni pi'ed volbami roku 1899.

Tato snaha však nejvíce vystoupí do
popredí pri popisu procesu s Leopol
dem Hilsnerem, neprávem odsouze
ným za tzv. rituální vraždu. Z formu
lací rady textu není vubec zrejmé, zda
Leopold Hilsner vraždil, ci ne. Plných
šest ucebnic zminuje aféru jen proto,
aby vyzdvihly obranu obvineného T.
G. Masarykem. Aféra tak slouží k
"pozitivní" informaci o osobnosti poz
dejšího prezidenta, ale hanebné okol
nosti rozsudku a všenárodní antise
mitská kampan zustaly témer nepo
všimnuty.

Osvetimské mlcení

Pri výkladu období holocaustu je vet
šina ucebnic výrazne lepší. O to více
zarážejí texty jiné. Pro nekteré autory
genocida Zidu predstavuje marginálii,
která si nezaslouží samostatné pojed
nání. V souvislosti s nástupem nacis
mu se tak v jejich textech napríklad
hovoN jen o ekonomických úetelích
Hitlerova antisemitismu, ale ne již o
koncentracních táborech v Nemecku,
rádení SA, ci Í'Íšském pogromu 
"krištálové noci" - v listopadu 1938.

a stredních školách nejužívanejší,
opakovane vydávané ucebnice autor
ského kolektivu Pavla Beliny "Dejiny
evropské civilizace II." a "Dejiny zemí
Koruny ceské II.", jejichž náklad pre
sáhl v devadesátých letech 175000

výtisku, židovskou válecnou
tragédii opomíjejí témer skan
dálne. Nacistická antisemitská
ideologie, opatrení, která pri
pravovala genocidu, ani roz
sah židovské tragédie nestojí
autorum za zmínku. Ucebnice
zamerená speciálne na dejiny
ceských zemí, obsahuje o vy
hlazování Zidu jedinou vetu:
"K rozsáhlému vyhlazování
(holocaust) židovského obyva
telstva mohli nacisté phkrocit
až po vypuknutí 2. svetové vál
ky, kdy nemuseli brát už ani
nejmenší ohled na svetové ve
rejné mínení." Takto nedosta
tecne je židovské téma podá
no, prestože ucebnice obsahu
je samostatnou kapitolu "Rysy
okupacního režimu"! Autoi'i
dusledne ignorovali perzekuci
židovského obyvatelstva v
protektorátu Cechy a Morava,
zamlceli existenci koncentrac
ního tábora Terezín i vyhlaze
ní 272 000 ceskoslovenských
Zidu. Phtom ceskoslovenské
válecné obeti jsou odhadovány
na 360 000 osob.

Prehlížení holocaustu ceských Zidú
dostává zvlášt podivnou príchut v
ucebnici Vratislava Capka, Jaroslava
Pálka a Otto Zwettlera "Svetové deji
ny 11."(1993). Její tvúrci v hlavním
textu naprosto pomíjejí vyhlazování
Zidú za 2. svetové války, avšak sou
casne na jiném míste hovorí o "neslý
chaném utrpení lidí v nemeckých vý
chodních provinciích behem sovetské
zimní ofenzívy 1945".

Možno též konstatovat, že ackoliv
mnohé ucebnice pojednávají o cesko
slovenském východním i západním
zahranicním odboji, žádná z nich ne
zminuje významný podíl Zidu v jeho
jednotkách.

Lonského roku byl podepsán pro
gram o kulturní výmene mezi Ceskou
republikou a Státem Izrael na léta
1997-1999. Obdobne jako u predcho
zích programú se v nem "izraelská
strana zajímá o duležité zmeny v ob
sahu ucebních osnov používaných na
ceských základních a sD'edních ško
lách, zejména o ty, které jsou spojeny
s historií židovského národa, historií
židovské obce v Ceské republice, ho
locaustem a historií Státu Izrael". Ces
ké strane nezbývá než doufat, že zá
jem izraelské strany nebude devet let
po listopadu 1989 príliš hluboký ...

LEO PAVLÁT (1950)
Reditel Zidovského muzea v Praze.

nit, že obec ve spádovém mestecku
mnohdy reprezentovala radu ves
nic v oko li, v nichž casto žila jen
jedna židovská rodina.

Soužití mezi takto izolovanými
Židy a jejich krestanským okolím
nebylo samozrejme vždy bezproblé
mové, ale v porovnání se situací ve
vetšine sousedních zemí pusobilo
dojmem skoro idylickým. A to i v
letech osmdesátých, kdy Evropou
prošla krvavá vlna antisemitismu.
](dyž se pred koncem stoleti Židé
opet zacali ste1wvat do mest, bylo
to v prvé i'ade z duvodu ekonomic
kých, o cemž mimo jiné svedcí i je
jich rychle pokracující asimilace do
ceského iivlu.

Vytvárení oddelených ghett neby
lo Židum v historii pouze vnucová
no svetskými (krestanskými) auto
ritami, ale me10 i duvody povýtce
praktické - rituální poti'eby a v ne
poslední rade kolektivní sebeobra
nu proti neprátelskému o/wU. Po
kud se okamžite po zrušení omezu
jících zákonu ceští Židé doslova
rozpustili do vetšinové populace,
vedle níž dosud žili, vypovídá to
cosi podstatného od duvere, kterou
k hostitelskému národu chovali.
Tedy i o stavu mysli tehdejší ceské
spolecnosti (je pritom ovšem nutno
zduraznit, že šlo o ces/iYmluvící
Židy). Tato skutecnost umožnuje i
bez dalšího hlubšího rozboru vy
slovit predpoklad, že obcasná pro
tižidovská vystoupení, k nimž i teh
dy docházelo, byla casteji zpusobo
vána címsi jiným než hluboce
zakoreneným antisemitismem. Za
hlavni duvod lze pokládat národ
nostní (protigermanizacní) a soci
ální pnutí v ceské spolecnosti. Tuto
skutecnost lze ostatne doložit i an
tisemitskými projevy v dobové ceské
literature - velmi casto byl útok
proti Židum spojován s jejich údaj
ným "nemcením" ci s "odíráním"
ceské chudiny. Nejednou se pa/i oba
jevy vys/iytovaly spolecne.

A opet lze tvrdit, že príciny toho
to zvláštního jevu je nejspíše možno
hledat ve vztahu ceského národa k
náboženství: rada pruzkumu po
tvrzuje, že obyvatelstvo ceských ze
mí je bezkonkurencne nejsekulár
néjši v celém západním svete. (Na
príklad i ceský skauting je oproti
vetšine bratrských organizací na
svete mnohem liberálnejší a svet
ŠtéjŠí.) éeši, kterí se pred ne1wlika
stovkami let nechovali vuci svým
Židum o nic lépe než okolní náro
dy, se zrejme odchýlili od obecného
trendu a vytvorili vlastní tradici.

Daniel Kumermann
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Pravda o diktaturách

Timothy Garton Ash

Otázka, co by si národy mely pocít s nepi'íjemnou minulostí, je jedním z velkých témat naší doby. Pred tento
problém byly postaveny zeme po celém svete: Chile, Argen
tina, ruguay, Salvador, Španelsko, Recko, Etiopie, Kambo
dža a všechny postkomunistické státy stl'ední a východní
Evropy. a toto téma vznikla rozsáhlá literatura. Já jsem se
k tomuto tématu dostal kuriózne: studiem materiálu, které o
mne vedla východonemecká tajná policie Stasi, a obecneji
vzato pozorováním zpusobu, jakým se státy stl'ední Evropy
v posledních osmi letech vyrovnávají - ci nevyrovnávají - s
dedictv.irn komunismu.

Pokusím se odpovedet na ctyri základní otázky: (1) zda si
vubec máme minulost pripomínat a ruznými zpusoby se jí
zabývat, nebo se proste pokusit na ni zapomenout a uprít
pohled do budoucnosti; (2) v prípade, že ano, tak kdy; (3)
kdo by to mel ucinit; a konecne (4) jak?

K cemu je nám pamet?

Na první otázku si emci po roce 1989 odpovedeli jedno
znacn{}a podnikli vskutku zatím nejúplnejší pokus o vyrov
nání se s minulostí. utnost takového vyrovnáni lze zdu
vodnovat mravne, psychologicky nebo politicky. Pi'edevšinl
se ale argwnentuje politicky: vyrovnání se s minulostí za
brání opakování zla.

Od roku 1945 se však politika zapomnení uplatnila v Ev
rope mnohokrát Poválecná Francouzská republika byla 
po pocátecní vášnivé ociste - postavena na zatlacení neprí
jemných vzpomínek na kolaboraci a na de Gaullove mýtu o
jediné bojující Francii. Je možné pí'ipomenout také Itálii ci
rakouského prezidenta Kurta Waldheima, jehož zeme se - s
pomocí Spojencu - štastne promenila v nevinnou obet na
cistické agrese. 1v západním Nemeclm se v padesátých le
tech mnozí velmi snažili nacistickou minulost ignorovat.
Jsou i jiné príklady: prechod k demokracii ve Španelsku po
roce 1975 probíhal podle cílevedomé strategie, která prika
zovala neohlížet se zpel. Jorge Semprun hovorí o "kolektiv
ní a dobrovolné amnézii". Zpocátku se sice projevil obrov
ský zájem o nedávné dejiny, ale nedošlo k žádným proce
sum s frankistickými vudci, k žádným cistkám.
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Cosi podobného se po pádu komunismu stalo i v Polsku.
Premiér Tadeusz Mazowiecki ve svém prvním projevu pí'ed
Sejmem prohlásil: "Mezi námi a minulosti udeláme tlustou
cáru [gruba linia)." Chtel tím jen upozornit, že jeho vláda
bude odpovedná pouze za to, co sama udelá. Nesto se fráze
"tlustá cára" záhy rozšírila a zacala být považována za "špa
nelský" prístup k nelehké minulosti. Polská revoluce v roce
1989 se zrodila z jednání, predstavitelé starého režimu v
Polsku skutecne zustali na vysokých mistech, dokonce i ve
vláde. Zdálo se, že neexistuje žádná naléhavá politická po
treba pripomínat hruzy komunistické minulosti. V tomto
postoji se zracila i hlubší filosofie odpuštení, kterou zastáva
lo mnoho bývalých stredoevropských disidentu.

V Nemecku byla situace opacná: bývalí východonemectí
disidenti naléhali na radikální a všeobecné zúctováni. Vji
ných cástech strední a východní Evropy chteli disidenti
udelat "tlustou cáru" za minulostí. Klasickým pi'íkladem byl
v Ceskoslovensku Václav Havel. Jeho politiku v prvním ro
ce jeho prezidentství lze oznacit za preventivní odpuštení.
Madarsko zaujalo jiný prístup. Konzervativní vláda Józsefa
Antalla s vášnivou rétorikou požadovala ocištení spolecnos
ti od komunistu. Ocistná slova ale nebyla doprovázena
ocistnými ciny. Jako obvykle se nejostrejší kontrast projevil
mezi Nemeckem a Polskem.

Kdo jsi bez viny

Dostáváme se ke druhé základní otázce: Kdy? Existuje totiž
kompromisní stanovisko, jehož zastánci tvrdi: "Ano, ale ješ
te ne." Ješte nemáme od událostí dostatecný odstup, jsme
emocionálne zaujatí a prameny nejsou phle k dispozici. Po
ckejme radeji tricet let, až se otevi'ou archivy a budou odtaj
neny príslušné oficiální dokumenty.

Argumentuje se také politicky. To, co by melo novou de
molu'acii posílit, by ji mohlo ve skutecnosti ohrozit. Príliš
podrobné zkoumání nepi'íjemné minulosti by znovu otevre
lo staré rány a rozdelilo by spolecnost. Na budování nové
demokracie se maj í podílet i funkcionáh a kolaboranti. Stra
nou nesmejí zustat ani ti, kdo diktaturu pouze podporovali.

Proti tomu lze uvést tyto argumenty: (1) Ciste historiogra
fická ztráta je stejne velká jako prípadné zisky v podobe dal
ších dukazu ci odstupu. Svedkové umírají, jiní zapomínají
nebo si phnejmenším své vzpomínky jinak usporádávají, a
v archivech bývají nejhure dokumentovány práve ty nej
hruznejší ciny. (2) Obeti a jejich príbuzní mají moráillí prá
vo vedet, kdo zpusobil utrpení jejich ci jejich blízkých. (3)
OdkJádání a zatajování má svou psychologickou a politic
kou cenu. To, že mucitelé ci velitelé zustávají nepotTestáni,
ba dokonce zustávají na vysokých místech, kompromituje
nový režim v ocích tech, kdo by meli být jeho nejvetšími
stoupenci. Stále se vynorují špinavé fragmenty minulosti,
které jsou využívány - casto špinave - v dobových politic
kých sporech.

emecko klade i tl'etí otázku: Kdo? Phtom jeho situace je
i zde jedinecná. Zatímco Poláci a Madah jsou se svojí minu
lostí taki'íkajíc sami, východní a západní emci ji musejí
zpracovat spolecne. Nespokojení východní emci zamenují
historické metafory a mluví o "anšlusu", po nemž zavládla
"spravedlnost vítezu". I když to byl dobrovolný anšlus, tato
nespokojenost je pochopitelná. V mnoha pi'ípadech totiž
soudí západní Nemci východní, at již u i'ádných soudu nebo
prostým rozhodnutím exekutivy. Jakým právem však chce
me my, kterí jsme na vlastní kuži nikdy nezakusili život v
diktatui'e, posuzovat ty, kdo v ní žili? Možná bychom se i my
stali stranickými funkcionáh, možná i donašeci tajné poli
cie. Jakým právem je odsuzujeme? A jaké právo máme od
pouštet? Právo odpouštet mají pouze obeti.
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I v rámci jedné zeme zustává otázka: kdo má právo sou
dit? Parlament? Soudci? Zvláštní komise ci tribunály? Tisk a
televize? Nebo snad historikové? V tomto bode prechází
otázka tretí ve ctvrtou: Jak? Existují tri hlavní cesty: proce
sy, cistky a poucení z dejin.

V Latinské Americe byla skupina zcela nepochybných
obetí, které byly muceny, vraždeny nebo "zmizely". Odpo
vednost za to nesla jednoznacne identif1kovatelná skupina
lidí: armádní a policejní dustojníci, príslušníci eskader smr
ti. Ve stí'ední Evrope byl režim udržován u moci daleko vet
ším poctem lidí, kterí vykonávali méne násilný ci otevrený
nátlak na daleko vetší pocet ovládaných. Mnozí lidé stáli na
obou stranách. Spolecnost byla držena v poslušnosti milio
ny nepatrných nitek každodenního lhaní, konformity a
kompromisu. Tuto skutecnost neustále zduraznuje Václav
Havel, když ríká, že v techto pozdních ci posttotalitních reži
mech nevedla jasná delící cára mezi "my" a "oni", nýbrž
uvnitr každého cloveka. Všichni meli do jisté míry spoluod
povednost. Je-li tomu tak, zamlžují se do znacné míry duvo
dy, kdo - pokud vubec nekdo - by mel být postaven pred
soud. Havel nepÍ'Ímo .odpovídá: všichni, a proto nikdo.

Podle ceho soudit?

Jaké soudní procesy probehly v postkomunistické strední
Evrope? Ješte v Ceskoslovensku byli za úcast na potlaco
vání protirežimních demonstrací odsouzeni dva vyšší du
stojníci. Ceský parlament v roce 1993 schválil "Zákon o
protiprávnosti komunistického režimu", který zrušil pro
mlcecí lhutu u zlocinu, které nemohly být za komunismu
stíhány "z politických duvodu". Byl zi'ízen Úrad pro doku
mentaci a vyšetí'ování zlocinu komunismu, který vznesl
obvinení proti tí'em bývalým vysokým funkcionárum ko
munistické strany za napomáhání invazi vojsk Varšavské
smlouvy. V Polsku byl vyšetrován generál Jaruzelski za
príkaz ke znicení záznamu politbyra. Poté byl obžalován
ze sti'elby do protestujících delníku v baltských prístavech
v letech 1970 a 1971. Urcitý pocet velících dustojníku byl
obvinen z usmrcení stávkujících delníku za výjimecného
stavu v letech 1981 a 1982. Vcelku ale mužeme konstato
vat, že soudní jednání byla nesystematická a fragmentární
a že obvykle k nicemu nevedla.

Nejsystematicteji postupovalo opet Nemecko. Príslušníci
pohranicní stráže byli souzeni a odsouzeni za to, že zastreli
li uprchlíky, kterí se chteli dostat z východního Nemecka.

edávno byl poslední východonemecký komunistický vud
ce Egon Krenz odsouzen na šest a pul roku do žaláre za
svuj podíl na rozkazech ke sti'elbe do uprchlíku na hraní
cích. Spolu s nim bylo shledáno vinnými i nekolik dalších
vyšších funkcionáru. Presto jsou výsledky i v emecku v
nejlepším prípade smíšené.

Staly se tyto procesy pÍ'Íkladem a posílou vlády zákona?
Steží. Rovnost pi'ed zákonem je základní princip, ale dokon
ce i v emecku byl výber obvinených svévolný a politicky
motivovaný. K tomu pristupuje známý problém se souze
ním lidí za skutky, které ve své dobe nebyly podle platných
zákonu zlociny. Jak se vyhnout porušení osvedcené zásady
nulla poena sine lege?

Nemectí prokurátori se snažili takovéhoto "norimber
ského" postupu vyvarovat. Soustredili se proto na takové
zlociny, které v dobe, kdy byly spáchány, znamenaly i po
rušení tehdy platných východonemeckých zákonu. To
však predstavovalo velmi selektivní aplikaci východone
meckých zákonu, címž byla porušena další základní zása
da. Meli by být obžalováni sami žalobci za to, že hanobí
východonemecký stát (což bylo podle východonemeckého
zákonodárství nezákonné)? V prípadech, kdy se nepodari-

10 obvinené usvedcit, se obžaloba nešikovne odvolala na
"prirozené právo". Bývalý ministr státní bezpecnosti Erich
Mielke nebyl odsouzen za své težké zlociny, jichž se do
pustil za komunistického režimu, nýbrž za svuj podíl na
vražde policisty v roce 1931, kdy se jako mladý komunista
úcastnil poulicních rvacek. Proces s Honeckerem byl na
konec odložen pro jeho chatrné zdraví. Honecker pak od
letel do Chile, kde prožil v ústraní poslední mesíce života.
Žádný z techto procesu príliš neprispel k vei'ejné katarzi.

Madarsko nabízí zajímavý kontrast. Jeho parlament zpo
cátku schválil zákon, který, podobne jako ceský zákon, zru
šil promlcecí lhutu v prípadech velezrady, vraždy a zabití,
které byly spáchány za komunistického režímu. Madarský
ústavní soud ale zákon zrušil s oduvodnením, že se jedná o
retroal(tivitu. Poté byl schválen nový zákon, který se týkal
konkrétne "zlocinu spáchaných v prubehu revoluce v roce
1956". Jeho pÍ'Ístup byl jiný. Na to, co se stalo v roce 1956,
uplatnil mezinárodní konvence o "válecných zlocinech" a
"zlocinech proti lidskosti". Na rozdíl od nemeckých žalobcu
Madari tvrdili, že urcité ciny spáchané za komunismu od
povídají kategoriím Norimberského tribunálu: "zlociny pro
ti lidskosti" a "válecné zlociny" tehdy již byly v mezinárod
ním právu v platnosti, prinejmenším formálne. Dosud byly
odsouzeny tí'i osoby.

Rituální cistky

Druhou cestou jsou cistky. Fakticky se jedná o administra
tivní diskvalifikaci. Pouze zde nebylo emecko první. Zcásti
v reakci na Havlovu politiku preventivního odpuštení
schválil ceskoslovenský parlament na podzim roku 1991
drakonický zákon, v nemž byly konkrétne uvedeny celé
skupiny lidí, vcetne vysokých stranických funkcionái'u, prí
slušníku Lidových milicí, agentu a "vedomých spolupracov
níku" Státní bezpecnosti. Temto lidem bylo zakázáno, aby
pusobili v ruzných postaveních ve vei'ejném sektoru. V ceš
tine se užívá termínu "lustrace", slova odvozeného z latiny,
které znamená jak "osvetlení", tak "rituální ocištení".

Ceskoslovensko se však záhy rozpadlo a zatímco v Ceské
republice zustala v platnosti ponekud modifikovaná verze
lustracního zákona, Slovensko jeho platnost prakticky zru
šilo. Není pochyb o tom, že lustrace znemožnily mnoha vy
soce zkompromitovaným osobám setrvání ve verejném ži
vote Ceské republiky. Na Slovensku v nem tito lidé setrvali.
Puvodní zákon byl ale tak nepropracovaný a procedurálne
nespravedlivý, že prezident Havel dal vei'ejne najevo svoji
znacnou neochotu zákon podepsat. Pro testovala proti nemu
i Rada Evropy. Pokud nekoho diskvalifikujete jen z toho du
vodu, že spadá do urcité kategorie, nemužete vzít v úvahu
konkrétní okolnosti. Na základe nekdy i zbežného prozkou
mání materiálu tajné policie a dalších úi'edních dokumentu
komise rozhodovala, zda dotycná osoba spadá do jedné z
kategorii. Takto vei'ejne oznacená osoba casto nevidela
všechny dukazy a mela jen omezené právo na odvolání. Ti
to lidé byli považováni za vinné, pokud nebyli shledáni ne
vinnými.

emecký zákon o materiálech Stasi je ohleduplnejší. Za
mestnavatelé ve vei'ejném sektoru dostávají na požádání
prehled materiálu o dotycné osobe z takzvaného Gauckova
úradu. Toto nové ministerstvo, jehož úkolem je zpracovat
sto dvacet kilometru polic s materiály Stasi, dostalo svuj ne
oficiální název po východonemeckém farári Joachimu
Gauckovi, svém prvním redileli. Zamestnavatelé se na zá
klade materiálu rozhodují individuálne, prípad od prípadu.
Prinejmenším dve tretiny osob, které Gauckuv úrad oznacil
za informátory, neztratily zamestnání. Zamestnanec se na
víc muže obrátit na pracovní soud. I v Nemecku však došlo
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Komise pro pravdu

státního a vei'ejného poucení z dejin jsou "ko
mise pravdy", které vznikly nejprve v Latinské
Americe a které dnes pusobí v Jižní Africe. Cí
lem není soudní potrestání: v Jižní Africe plné
doznání nevede k procesu, nýbrž k amnestii.
F'ormálne jde o to, aby byla nalezena pravda,
pokud to vubec lze. Jižní Afrika má prožít ko
lektivní katarzi, a pak jít dál.

Mohlo by se zdát, že tento model je zvlášte
vhodný pro postkomunistické státy, kde se reži
my udržovaly spíše každodenním pi'edivem lží
než pi'ímým donucováním, Pokus o to byl však
ucinen pouze v emecku. Parlamentní komise,
v jejímž cele stál bývalý východonemecký disi
dentský farár' Rainer Eppelmann, vyslechla
stovky svedku, zadala odborné studie, o jednání
komise referovala média. Nyní máme k dispo
zici zprávu o 15 378 stranách. Další zprávu pri
pravuje komise, která nastoupila po Eppelman
novi. Pres všechny nedostatky má dokumenta-

ce obrovskou hodnotu. Podrobne popisuje vše - od úlohy
Stasi až k církvím, mocenským strukturám, policii a soud
nictví, k opozici a vztahum k západnímu Nemecku. Pro ba
datele východonemecké diktatury se muže stát lim, co zna
menají záznamy orímberského tribunálu pro ty, kdo se
zabývají ti'etí Nší.

aproti tomu v Polsku a v Ceskoslovensku se vyšeti'ovací
komise sousti'edily na významné krize v dejinách komunis
tického státu: na období Solidarity a na Pražské jaro, a tudíž
na souvislost se Sovety. Kdo "pozval" Sovetskou armádu do
Ceskoslovenska? Kdo byl odpovedný za uvalení výjimecné
ho stavu na Polsko v roce 1981? I v Madarsku se oficiální
vyšeti'ování zamerilo na revoluci v roce 1956 a na sovet
skou invazi, která ji rozdrtila. A tak místo toho, aby se zkou
malo, co Poláci ucinili Polákum, Ceši a Slováci Cechum a
Slovákum a Madari Madarllm, všichní se zabývají príko
Hm, jehož se na nich dopustil Sovetský svaz a jeho kompli
ci.

Cástecné vysvetlení, proc nevznikly komise pravdy se šir
ším záberem, snad najdeme v kombinaci dvou faktoru: (1)
historicky obhajitelného a zároven pohodlného presvedce
ní, že diktatura byla v posledku vnucena zvencí; (2) nepl'í
jemného poznání, že témer každý k udržení diktátorského
systému nejak pf'ispel.

Další druh poucení z historie je méne formální a ritualis
tický a vyžaduje si povolení státu, který by mel otevrít archi
vy minulého režímu badatelum, novinárum, spisovatelum a
filmaÍ'11mtak, aby "rozkvetlo sto dokumentú". I zde zašlo
I emecko nejdál. Prakticky veškeré archivy bývalé DR
jsou zprístupneny a predstavují studnici informací pro ba
datele, kteN zkoumají komunistický stát Ríkám "prakticky
všechny", nebot významnou výjimku tvoN archiv východo
nemeckého ministerstva zahranicí, v nemž je uložena vetši
na dokumentu o casto pochlebnických kontaktech západo
nemeckých politiku s východonemeckými vudci.

Prukopníkem v systematickém zprístupnování materiálu
tajné policie se stalo opet Jemecko. Gauckúv úI'ad je dal k
dispozici všem, o nichž existují záznamy a kdo o ne mají zá
jem, udávaným osobám i donašecum. Moc má v rukou jed
notlivý obcan: muže se rozhodnout, zda si své materiály
pi'ecte, nebo ne. Informátoi'i jsou uvedeni pod svými krycí
mi jmény, ale lze požádat o úI'ední urcení jejich totožnosti.
Pak se clovek muže rozhodnout, zda je vyhledá nebo ne,
zda s informacemi pujde na verejnost, zda se sverí jen blíz
kým prátelúm nebo zda si informace nechá pro sebe. Tento
druh poucení z dejin je tím nejhlubším a nejosobnejším,

Bohužel nám statistiky Gauckova úradu neposkytují pres
né informace o tom, kolik lidi se s materiály Stasi seznámi-

J

Zbývá "poucení z dejin". Taková poucení mohou být ruzná:
státní ci nezávislá, vei'ejná i soukromá. Klasickým modelem

k nespravedlnostem, a to nejen v prípadech, kdy denunciac
ní clánky v tisku znicily lidem život Jde o mimoi'ádne roz
sáhlou akci: do konce cervna roku 1996 vyrídil Gauckuv
úrad více než 1,7 milionu žádostí, tedy zhruba každý desátý
východní emec byl "gauckován".

Musíme ale také uvážit cenu za neprovedení cistky. To
byl puvodní "španelský" zámer v Polsku. Po roce se však
pretrvávání bývalých komunistu na vysokých místech stalo
vášníve diskutovaným tématem polské politiky. V léte roku
1992 ministr vnitra predložil parlamentu pi'ehledy materiá
lu, v nichž byli prominentní politikové oznaceni za spolu
pracovníky tajné policie. Je samozrejmé, že se jejich jména
dostala do rukou tisku. Tato "noc dlouhých materiálu"
otrásla novou demokracií a vedla k pádu vlády.

V prosinci roku 1995 dosluhující ministr vnitra se souhla
sem dosluhujícího prezidenta Lecha Wa1esy obvinil postko
munistického pI'edsedu vlády Józefa Oleksyho, že pusobí ja
ko agent ruské zpravodajské služby. Predseda vlády pak od
stoupil. Tato skandální aféra dosud neskoncila.

Bez dohodnutého, verejného a právního postupu tak Pol
slw nedospelo ke konsensu ve španelském stylu, nýbrž k
zarytému, stále se opakujícímu špinení a nepelmému poli
tickému využívání materiálu tajné policie. Letos polský
Sejm konecne schválil dlouho odkládaný protilék, peclive
formulovaný ]ustracní zákon, který zavazuje osoby ve vyš
ším postavení ve verejném živote, aby v dobe, kdy se uchá
zejí o volený Ú['adnebo v dobe svého jmenování vypracova
ly prohlášení, v nemž by uvedly, zda v období od cervna ro
ku 1944 do kvetna roku 1990 "vedome spolupracovaly" s
bezpecnostními službami. Priznání spolupráce samo o sobe
nediskvalifikuje kandidáta, který se uchází o veI'ejný IU'ad.
Pouze ten, kdo lžive spolupráci zaprel, se nemuže ucházet o
úrad po dobu deseti let. Prohlášení mají být tajne zkoumána
lustracním soudem.

Loni schválilo lustracní zákon i Madarsko. Zákon je po
malu uváden v život. Komise zkoumá minulost výše posta
vených osob ve ver'ejném živote, ale verejne je odhaluje
pouze v prípade, že odmítnou potichu odejít. Komise je ale
muže pouze odhalit Podle mého názoru je moudré, že v
obou luslracnich zákonech, v polském i v madarském, je
okruh proverovaných osob daleko omezenejší než v e
mecku.
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10.Podle rozumného odhadu jich bylo pres ctyri sta tisíc,
dalších th sta tisíc na zprístupnení dosud ceká a více než tri
sta padesát tisíc se s úlevou - nebo zklamane? - dovedelo,
že je Stasi nesledovala. To, co se lidé takto dovedeli, bylo
mnohdy osobne znicující. Pouze sami sledovaní mohou roz
hodnout, zda je lepší, že vedí.

V jiných zemích stí'ední Evropy byl nemecký experiment
zprvu osu'e kritizován, navíc materiály polské a madarské
tajné policie jsou údajne daleko nespolehlivejší než materi
ály nemecké Stasi. Policisté prý uvádeli nevinné lidi jako
donašece, nebo si je proste vymýšleli jako "mrtvé duše", jen
aby splnili stanovený plán poctu informátoru. Mnohé mate
riály byly pozdeji zniceny, s jinými bylo manipulováno a
tak dále. Materiály tajné policie zustaly v rukou dnešních
ministerstev vnitra nebo dosud cinných bezpecnostních slu
žeb. Tyto instituce a jejich páni je casto využívají selektivne.

Situace se dnes mení. V Madarsku mohou nyní obcané
požádat o kopie svých materiálu, zálwn o zprístupnení ma
teriálu Státní bezpecnosti schválila i Ceská republika.
Umožnuje nekdejším ceskoslovenským obcanum, aby si za
obdobných podmínek precetli záznamy o své osobe. Dosud
se o jednotlivých prípadech jen pozoruhodne málo diskuto
valo a o zpi'ístupnení dosud požádalo jen málo prominent
ních disidentu. Ceši mají zrejme pocit, že to vše už "prode
lali" ph velké diskusi o lustracích na pocátku 90. let. I nová
pravicová vláda v Polsku se zavázala, že jednotlivým obca
nltm zpi'ístupní materiály tajné policie.

Lustrace,
nebo spravedlnost
Václav Žák

Karl R. Popper v jednom svém eseji poznamenal, že liberální sen - stvorit liberální spolecnost na zelené lou
ce - je skutecne pouhým snem. Instituce kotví v tradici,
a pokud tradice schází, mohou fungovat dokonce proti
svému urcení.

Rovní a rovnejší

Lustrace jsou pekným príkladem toho, jak presný byl Pop
perllV postr'eh. Moderní liberální demokracie stojí a padají
s institutem obcanství. Koncept rovných (lidských) práv je
pilíi'em, bez nehož by se spolecenská stabilita zhroutila.
Ústavní zakotvení lidských práv, jejich prezkoumatelnost
ústavním soudem a šance dovolávat se jich dokonce proti
státu je základem politiky ústavního konsensu, která pri
spela podstatnou merou k stabilite západních demokracií
po druhé svetové válce.

Postkomunistické zeme s univerzálním konceptem ob
canství praktickou zkušenost nemely. Obcanství zde bylo
vždy kvalifikované: urcité skupiny obcanú byly "ješte rov
nejší", i'eceno s Orwellem. Mocenské zvraty tohoto století
byly spojeny s prerozdelením prjvilegií. Každý z techto
pi'evratu neznamenal pouhou zmenu vlády, ale znamenal
i zmenu statutu pro celé skupiny obyvatel. Zmena byla
hluboká: co bylo mravné pred prevratem (treba loajalita k
císah pred rokem 1918), bylo po prevratu nemravné.

Pi'evraty nevedly ke spravedlivé spolecnosti: "loosers"
nepovažovali nové usporádání za spravedlivé, a meli pro

eexistuje žádný snadný zpusob, žádná univerzální pra
vidla, jak se s obtížným dedictvím minulosti nejlépe vy
rovnat. Prostou odpoved nenajdeme ani na moji první, zá
kladní otázku: zda je vubec správné nezapomínat na ne
spravedlnosti, zda je správné na ne poukazovat. Prastarý
argument, že je lepší zapomenout, je daleko silnejší, než
jsou historikové ochotni pripustit.

Ve strední Evrope po pádu komunismu nemecká politika
systematického, nebývale podrobného zkoumání minulosti
kontrastovala s pocátecní polskou politikou "tlusté cáry" za
minulostí. AJepolský pokus rídit se španelským vzorem ne
mel stejné dusledky jako ve Španelsku. V prubehu jediného
roku se problém komunistické minulosti vrátil. Muj záver?
Má-li se to udelat, musí se to udelat rychle, rádne, explicitne
a zákonne. Velkou výhodou tohoto postupu je, že lidem
umožnuje, aby pak vykrocili dál. Nemusí zapomínat, snad
ani nemusí odpouštet.

Preložil Miloš Calda.

TIMOTIIY GARTON ASH

Historik soudobých dejin a pr'ední odborník
na problematiku sti'ední a východní Evropy. Pusobí na

Saint AnLhony's CoUegev Oxrordu. Texl je zkrácenou podobou
clánku z casopisu New York Review oj Books z19. února letošního roku.

Pí'ek.laduverejnujeme ve spolupráci s brnenským
mesícníkem Progias, kde vyjde jeho plné znení.
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to dobré duvody. Ve spolecnosti se tím okamžite vytvorilo
napetí. Po roce 1918 se emci žijící v Cechách cítili po
škozeni tím, že nemohli uplatnil stejné právo na sebeurce
ní, které pro sebe nárokovali Ceši. Vedlo to k jejích odci
zení od ceského státu (meli v nem statut menšiny, nikoliv
"státního národa") a k nadšenému pi'ijetí IIitlerova národ
ního socialismu, za což pak vyhnáním krute zaplatili.

Zrod demokracií po první svetové válce nevedl ke kom
plikacím pouze ve východní Evrope. I na Západe prochá
zely nove vzniklé demokracie hlubokým úpadkem. Fráze
o volném pusobení tržních sil a preži.tí nejschopnejších za
krývaly neochotu rešit sociální konflikt a hlubokou korup
ci verejného života. Kult síly vedl k tomu, že delba a kon
trola moci byla vnímána jako slabost. Politici získávali
podporu spolecnosti mobilizacními technikami: politika,
to bylo umení štepit spolecnost na pt'átele a neprátele (Car!
Schmitt). Demokratické režimy se zacaly hroutit pod tla
kem populistu, schopných mobilizovat masy.

Po roce 1945 mela vetšina západních politiku primou
zkušenost s krachem demokracií mezi svetovými válka
mi. Základní liberální hodnoty proto prožily neobvyklou
renesanci: kontrola moci se zase stala základní otázkou.
Nezmenily se proto jenom ústavní systémy (moc parla
mentu se redukovala ve prospech vlády, vzniklo moderní
ústavní soudnictví), ale zmenil se styl politiky: místo poli
tiky konfrontace nastoupila politika ústavního konsensu.
Dobrý politik není ten, kdo soupere zašlape do zeme, ale
ten, kdo dokáže z tríšte konOiktních zájmu vyhmátnout
nejvyššího spolecného jmenovatele.

Lustrace jako soucást
mobilizacní politiky
V roce 1989 spadla železná opona. Disidenti, politická
opozice ve východním bloku, se prakticky pres noc dostali
k politické moci. Presneji: k moci se dostala umírnená (li-
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berální) cást disentu, která hájila lidská práva, nevedla
džihád proti komunistum. Náhle mohli uskutecnovat svuj
liberální sen: pretvorit své zeme na moderní liberální de
mokracie.

Co však s bývalými komunisty? Pro liberální disidenty
to bylo jasné: je treba konecne zastavit kolotoc krivd. Má-li
se podarit (konecne!) založit právní stát, musí se i s minu
lostí úctovat podle práva. I bývalí komunisté jsou obcany,
a jejich obcanství nesmí být "kvalifikované".

To bylo, pochopitelne, politicky velmi zranitelné stano
visko. Na pocátku revoluce se ješte nediferencovalo, na re
voluci se podíleli i komunisté. S postupem casu se však
spolecnost zacala štepit. Jednotu odporu proti komunistic
kému režimu vystrídal spor o cestu, kudy mezi. prosperují
cí, svobodné zeme. Jako vždy v porevolucní dobe, šlo také
o boj o moc, která v podmínkách masové privatizace ze
státnených ekonomik znamenala jedinecnou šanci zbohat
nout.

Pri zavádení kapitalismu však nemeli všichni stejnou
startovní cáru. Nešlo o peníze, komunistický režim byl za
ložen na "naturálních" privilegiích. Klícovým kapitálem
byly znalosti a konexe: ty však mela predevším flexibilní
cást bývalé nomenklatury. Nejednalo se o pracovníky apa
rátu strany, ale o cleny strany v bankách, ve vedení pod
niku, v zahranicním obchode atd. Managementy podniku
mely už pred revolucí k podnikum kvazivlastnický vztah 
ted najednou dostaly šanci svoji "držbu" legalizovat. Ve
rejnost jen zírala, jak se hlasatelé beztrídní spolecnosti
mení jako kouzlem na kapitalisty.

Není divu, že ve verejnosti toto "kouzlo" vzbudilo vlnu
nevole. V tisku se po pádu cenzury zacaly objevovat zprá
vy o tom, co se ve skutecnosti v komunistickém režimu
delo. Vetšina obcanu, která se v minulém režimu neodvá
žila verejne demonstrovat nesouhlas, chtela zadostiucine
ní za své ponížení. Patrí k smutné logice kyvadlového po
hybu mocenských zvratu, že první novinár, který zacal
psát nejdivocejší clánky požadující potrestání všech ko
munistu (a odsuzující i ty disidenty, kterí byli nekdy cleny
strany), byl bývalý agent Státní bezpecnosti.

Politický kapitál, který se takto ve spolecnosti akumulo
val, byl neprehlédnutelný. V Ceskoslovensku se ho chopili
politici, kterí se hlásili ke konzervatismu a k "pravici".
Mnozí z nich, jak už to bývá, byli bud bývalí komunisté
nebo lidé, kterí se v komunistickém režimu neodvážili ani
pípnout. Pustili se, pet minut po dvanácté, do boje s mrt
vým neprítelem. Jejich radikaJita rostla úmerne s tím, ko
lik másla meli na hlave. Argument byl jasný: nepotrestá
me-li "puvodce zla", neodradíme nové totalitáre od jejich
pokusu chopit se moci.

Argument je falešný z rady duvodu. Za prvé, je nehisto
rický. Predpokládá, že lidé, kterí podporovali prevzetí moci
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komunisty, chteli "páchat zlo". To je ovšem omyl: po vál
ce, po osvobození od fašismu, po zklamání z Mnichova
byli komunisté symbolem "lepší", lidové demokracie. Li
dé se nechali svést, vždyt sami vudcové netušili, k jakým
koncum vyrazení kontroly moci povede.

Za druhé, nejhorší porušování práv se delo v padesá
tých letech. Na konci osmdesátých let byly komunistické
systémy spíš unavenými oligarchiemi než totalitními reži
my. Mezi jejich obeti patrilo i mnoho komunistu. Koho te
dy bylo treba potrestat? Cleny vedení komunistických
stran? Všechny cleny komunistické strany? Obcany, kterí
chodili k volbám, a dávali tak režimu zdání legitimity?
Nebo jenom ty, kterí spáchali trestné ciny?

Za tretí, je vubec hledání "obetního beránka" rešením
kocoviny po komunistickém režimu? Prochází delicí cára
mezi dobrem a zlem mezi lidmi, nebo spíš srdcem každé
ho cloveka? Byl Gorbacov reformátor, který osvobodil
svet, nebo komunistický aparátcík, který byl ve strane v
dobe, kdy páchala zlociny? Nebo obojí? Nemeli jsme spíš
zpytovat vlastní svedomí, jak jsme v minulém režimu ob
stáli? Vždyt nebylo možné žít ctyricet (ci sedmdesát) let
v režimu a neumazat se od neho!

Disidenti prohráli

Lustrace se však ukázaly jako šikovný nástroj v politic
kém zápase. Jaké zpytování svedomí! "Pravice" v Cesko
slovensku se rozhodla si pomocí lustrací získat verejnost,
kterou rozcilovaly zprávy, jak se bývalá "nomenklatura"
mení na kapitalisty. Ve skutecnosti se v nových pomerech
nejlépe orientovala "pragmatická" cást nižších pater no
menklatury, která mela na nezákonnostech bývalého reži
mu malý podíl, protože o politice strany nerozhodovala.

Lustracní zákon byl do parlamentu predložen v podobe,
která plnila racionální úcel: ochránit duležitá místa ve
státní správe pred lidmi, kterí se podíleli na nezákonnos
tech minulého režimu. Ten podíl jim bylo treba prokázat.
"Pravice" ho v parlamentu zmenila tak, že se vztahoval na
cleny urcitých organizací, bez ohledu na to, jestli se necím
provinili nebo ne. Jinými slovy, celé skupine obcanu byla
uprena rovná práva. Dokonce proti mezinárodním závaz
kum, kterými se nový stát zavázal v ústave rídit.

Mnozí liberální disidenti se postavili proti lustracím. Ne
proto, že chteli krýt kolaboranty ve vlastních radách. Vní
mali lustrace jako soucást populistické konfrontacní politi
ky, založené, tak jako v letech po první svetové válce, na
štepení spolecnosti. Obávali se, že konfrontacní politický
styl muže spolecnost polarizovat natolik, že konflikt nebu
de možné rešit v rámci demokratických institucí. Nebyly
to liché obavy: konfrontacní nacionalistická politika vedla
k balkánské válce, demokratické instituce mizí v Belorus
ku, konflikt na Slovensku se blíží k mezníku, kdy ho už
bude steží možno rešit v rámci demokratických institucí.
Proces rozštepení spolecnosti trvá urcitou dobu: nezapo
menme, že mezi koncem první svetové války a nástupem
Hitlera uplynulo patnáct let.

Tito disidenti prohráli. Spolecnost nechápala, že lustrace
jsou ve skutecnosti návratem k politice "trídního boje",
pouze s jinými znaménky. Nechápala, že politika ústavní
ho konsensu vyžaduje, aby obcanská práva byla omezena
pouze výrokem soudu. Disidenti se pro ni stali "ochránci
komunistu", celá revoluce domluveným komplotem.

lnu, Popper mel pravdu: spolecnost bez liberální tradice
obtížne chápe, že jenom politika ústavního konsensu, poli
tika bez nenávisti, garantuje její stabilitu.

VÁCLAV ŽÁK
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,,zabili nám Krista Pána"
o korenech antisemitismu
a antijudaismu v Evrope

Na konci cervna vysílal éeský rozhlas 3, stanice Vltava
sérii peti poradu, které se zabývaly vznikem a vývojem
antijudaistických a antisemitských postoju v Evrope
od staroveku až po soucasnost. V diskusi, kterou mode
rovala redaktorka Vladimíra Lukarová, vystoupili za
židovskou stranu dr. Leo Pavlát, reditel Židovského
muzea v Praze, dále bývalý velvyslanec éR v Izraeli,
dnes reditel Vzdelávacího a kulturního centra Židov
ského muzea dr. Milos Pojar, za krestanskou stranu
pak clen Rádu bratrí kazatelu doc. Odilo Stampach,
vikár éeskobratrské církve evangelické a vedoucí re
dakce náboženského života v éeském rozhlase Milos

Rejchrt a teolog a historik dr. Martin Wernisch. Odbor
nou verejnost pak zastupovaly historicky dr. Jirina Se
dinová a dr. Helena Krejcová. Mluvilo se o tématu, kte
ré je zcela zásadní nejen pro krestanské církve u nás.

Jak v úvodu diskusního bloku pi'ipomneJ Leo Pavlát,antisemitismus, ac to slovo bylo poprvé použito až
v 19. století, existoval již dávno pred vznikem ki'estanství.
Již biblická kniha Ester popisuje, i když to jiste není histo
ricky doložený údaj, perzekuci Židú ve staroveké Persii.
Královský dekret proti Židúm již obsahuje formulaci, kte
rá pak v rúzných obmenách provází tragický osud židov
ského národa až do 20. století: "Je tu jakýsi lid, roztroušený
a oddelený mezi národy po vsech krajinách tvého králov
stvi. Jeho zákony jsou odchylné od zákonu vsech národu
a zákony královskými se neridi. Král z toho nemá žádný
prospéch, když je trpi. Uzná-li král za vhodné, necht dá pri
kaz, aby byli zahubeni." Je zajímavé, jak poznamenal Mar
tin Wernisch, že krestané plne prevzali arzenál predkres
tanského antijudaismu, ac byli v prvních stoletích letopo
ctu sami pronásledováni. A navíc si pridali vlastní
teologické zduvodnení:

Odilo Štampach: Mysllm, že kfestanské postoje maji veli
ce hluboké kofeny v éemsi, co kfestané i židé považují za
hlavní autoritu - v Bibli. Pojeti, že musíme být vérni jediné
mu Bohu, kterého spolecne vyznáváme, a pfitom jsme pfe
svédceni, že je to jediné správné a pravdivé vyznáváni toho
to Boha, toto pojetí nás vedlo v minulých stoletích k velké
kritiénosti vuéi komukoliv jinému, i vuéi nejbližšímu souse
dovi na náboženské scéne. I( dovršení všeho se kfestané stali
mezi 4. a 6. stoletím v Rímské fíši vládnoucim nábožen

stvím, což melo z tohoto hlediska katastrofální dusledky.
Leo Pavlát: Církev dochází k urcitým teoretickým posto

jum vuci Židum. Augustin Nká, že meli být pNkladem téch,
kteN odmítli Boha, meli být pNkladem vééného trestu.

Martin Wernisch: Skuteéné od 4. století téch pfedpokla
du ke snášenlivosti jakoby ubývalo. Zapomínalo se na to, ze
Židé také zustávají národem Bohu milým. To se nejak vy
tratilo z kfestanské feéi. Stávají se národem nenávidéným,
který má pfedstavovat Boži hnev, svou vlastní zpronevéru.

Leo Pavlát: Ono to šlo bohužel ješté dál. Ze strany pape
žu v té dobé nenajdeme výslovné ataky vuci Židum, ale pod
statné je, jakým zpusobem kfestanstvífixovalo v celé tehdej
ší spoleénosti názor na Židy - od názoru, že kfestanství pl
né zastoupilo židovstvi, že židovství je nanejvýš jakýmsi
pfedobrazem kfestanství, az po ztotožnéní Židu s dáblem
samým, s Antikristem. Synagogy byly vykreslovány jako
mista dábelská, hebrejština jako dábelský jazyk. Z toho je
patrné, jakým zpusobem lidé židovstvi vnímali.

Martin Wernisch: My kfestané si mužeme ulehéit ales
pon tím, že prakticky v každé dobé najdeme nejaké svétlé
výjimky, ale žel jsou to pouze výjimky. Duležité je obecné
ovzduši, a to se stále zhoršovalo. Dokonce i to, co bylo pu
vodné myšleno obrazné, jako když né/aeN církevní otcové
oznacují Židy za národ morový nebo krvežiznivý, tak poz
deji se to strašidelné konkretizuje a Židé jsou obvinováni
z toho, že jako bacilonosiéi roznášeji mor a vraždí kfestan
ské déti, aby pili jejich krev.

Leo Pavlát: Židé si údajné chteli zopakovat radost
z ukfizování, a protože ](ristus je nevinnost sama, tak vraz
díti nevinné déti. Tak to bylo vykládáno od 12. století, kdy
je v Anglii poprvé doloženo obvinéní z tzv. rituální vraždy.

Jirina Šedinová: Tady už jsme v obdobi, kdy Židé žili
rozptýleni v diaspofe a jejich právní a sociální postavení by
lo pfesné uréeno. A jeho základem byly právé církevní výno
sy. Moc svétská pak kodifikovala jejich status královskými,
vladafskými privilegii. Židé byli zbaveni práva vlastnit pu
du, pracovat v zemédélství, již se objevuje myšlenka fyzické
separace, tfetí lateránský koncil v roce 1179 pNmo hovoN
o povinnosti Židu žít oddelené od kfestanské populace. Pak
pfistupuje zákaz vykonávat uréitá povoláni. Ani príkaz no
sit židovské znamení nebylo nic nového, dtifinitivne ho uzá
konil étvrtý lateránský koncil roku 1215, ale objevuje sejiž
v osmém stoletl v Bagdádu. Tam se ovšem vztahoval i na
kfestany. Židé museli nosit žlutou, kfestané modrou a zoro
astriáni cervenou hvézdu. Ta zlutá barva jakožto hanlivé
židovské znamení pfetrvala celé ty vlky.

Leo Pavlát: Tou mérou, jak Evropa opouští pohanství
a pfejímá kfestanský monoteismus, se zdefixuje model ko
lektivní nenávisti. Náboženstvi, které hlásalo lásku a odpuš
téni ke všem, véetné vrahu, zde udelalo vrahy z celého jed
noho etnika, jedné náboženské skupiny. Opíralo sepfitom
o citát z Matoušova evangelia: "I(rev jeho na nás a na naše
déti. " To je velice tragické dédictvi, které vyvrcholilo za dru
hé svétové války.

OdHo Štampach: Já bych pfeci jen pfipomnel, že kfes
tanský postoj k Židum, který je odvozen odfalešné interpre
tace Nového zákona a charakterizuje ho slogan "Zabili
nám /(rista Pána!", je sice opravdu zvláštni, ale pfece jenom
to byl odpor vuéi komukoli nábožensky odlišnému. Vzpo
menme chování kfizáku k muslimum, kdy byla vyvrazdo
vána celá mesta véetné zen a déti. Nábozenská nesnášenli

vost byla obecná. To není omluva, ale zasazení do širšího
kontextu.

Leo Pavlát: Je zde jeden velký rozdíl, u antijudaismu by
lo teologické zduvodnéní, které neplatilo pro nikoho jiného:
Židé si za to prý mohou sami. Jako by agrese byla pfedem
povolena. Židé byli oznaéováni za samotným Bohem zavr
zený národ, nepfijali /(rista, a tedy mají trpét. To byla ne
pfímá výzva k tomu, aby Židum bylo pusobeno utrpení.

Martin Wernisch: Ale skuteéné to platilo obecneji. Stejné
tak se zduvodnovalo zabíjení kacíru jako lidi, kteN sami
zahubili svou duši, a proto je tfeba odklidit i jejich telo.

Miloš Rejchrt: Já myslim, ze je tam pfece jen malý roz
dll. Ti kacífi si za to mohli sami, kdyby nebyli kacífi, tak by
sejim nic nestalo, kdyby byli ochotni odvolat, byla by to po
lehcující okolnost. Ale Žid, at byl pravovérný, nebo ne, jed
nou byl Žid a mel to. A skuteéné tento moment se objevuje
i u Jana Husa. V jeho kázáních najdeme vétu: "RikaU si
o to, tak to mají. " Tento argument je dost typický.

Diskutující se nakonec shodli na tom, že antijudaismus
byl pí'eci jen specifickou formou náboženské nesnášenli
vosti. Velice záhy, konkrétne ve stredovekém Španelsku,
se totiž ukázalo, že odvolat nestací. Pokí'estanštelí Židé byli
nadále podezrelí, dokonce - jak uvedl Leo Pavlál- španel
ská inkvizice vznikla pí'edevším prolO, aby sledovala, zda
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Židé, kterí konvertovali ke krestanství, nadále tajne neudr
žují staré zvyky. Ve Španelsku byl židovský puvod zkou
mán do sedmého kolena, norimberské zákony tedy mely
svuj pi'edobraz už tady. Ve skutecnosti tedy nelze nábožen
ský antijudaismus a rasový antisemitismus pi'esne oddelit,
jeden plynule prechází v druhý.

Diskuse navíc ukázala, že velmi rozšírený mýtus, který
považuje ceskou spolecnost jaksi z podstaty za méne anti
semitskou než ostatní evropské kulLury, nemá reálný zá
klad. V ceských zemích se vlny zurivého antisemitismu,
pogromu, protižidovských nálad strídaly s klidnejšími ob
dobími lak jako kdekoli jinde v Evrope. Prvním velkým
pogromem v pražském židovském meste byly takzvané
Krvavé velikonoce z roku 1389. ekolikrát se opakoval po
kus vypovedet židy ze zeme a pi'íchod reformace tento ne
prátelský postoj ani v ceských zemích, ani jinde v Evrope
nezmenil. Zatímco mladý Luther vystupoval proti tradic
ním antisemitským poverám, k stáru se z nej stal zurivý
antisemita, na jehož výroky se odvoláva.li nacisté. Nejde
patme o náhodu, že se Khštálová noc odehrála v den Lu
therových narozenin: "Jednou a provždycky: toto je lid,
který zavraždil proroka. Potom, co lakto týrali, ukrižovali
a poplivali Boha a jeho slovo, co se mu vysmáli a zostudili
ho, phtáhnou sem se svou obi'ízkou a dalšími nesmyslný
mi, rouhacskými a nicemnými ciny a chtejí, aby jen oni
byli božím lidem. Chtejí pošpinit celý svet." (Martin Lu
ther, O Židech a jejich lžích.)

dnešních ceských evangeJíkú, ktet'í jinak projevují
znacný zájem o židovskou tradici, se podle dr. Wernische
nekdy vyskytuje názor, že Luther byl antisemita, protože
byl emec, a že v ceských zemích to bylo jiné. Nebylo,
i reformacní Cechy byly antisemitské, a to i pi'es výjimec
né osudy nekterých evangelíkl':!, ktei'í pod hrozbou rekato
lizace radeji pi'ijali židovskou víru.

Obrat nephneslo ani osvícenství. aopak, práve za
habsburských osvícenských panovníku existovala úrední
diskriminace Židu v mnoha oblastech (napi'. v právu uza
VI'ítsnatek). Josefúv tolerancní patent prinesl židovským
vei'íCÍm jistou úlevu, ale ghetta zLlstala dál a úplné, ales
pon formální zrovnoprávnení židovského obyvatelstva
v Rakousku zajistila až prosincová ústava z roku 1867.

Byl to však práve záver devatenáctého století, kdy ceský
antisemitismus dosáhl jednoho ze svých vrcholu, V dobe,
kdy ve Francii vrcholila Dreyfusova aféra, se i Cechy do
ckaly svého protižidovského monstrprocesu. Škoda, že se
debata vražde v Polné nevenovala podrobneji, nebot práve
hilsneriáda možná poprvé ukázala, jak je ceská spolecnost
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náchylná ke kolektivní nenávistné hysterii, jak muže být
názor luzy - v tomto prípade tisíckrát vyvrácená báchorka
o rituální vražde - velmi rychle povýšen na vei'ejné míne
ní, do jehož služeb se bez potíží zapojí i seriózní tisk. Když
Tomáš Masaryk rozhodne vystoupil na Hilsnerovu obra
nu, zvedla se proti "ceskému Zoloví" mohutná vlna urážek
a obvinení. Pi'esto mohl muž, který byl vylucován z ceské
ho národa, za necelá dve desetiletí stanout v jeho cele, stát
se milovaným "tatíckem" Masarykem. To ukazuje, jak
krátká muže být pamet národa. Podobné situace se v mo
derních ceských dejinách opakovaly, ostrakizovanou sku
pinou se však místo Židu casto stávali i jiní ("rakušáci",
katolíci, demokraté, emci, uekomunisté, "revizionisté",
reformuí komunisté, komunisté, emigranti, Romové atd.).

Skutecným duvodem protižidovských bourí v dobe Hils
nel'ova procesu bylo zklamání z ceské a rakouské politiky.
Spor se vedl mezi Cechy a Nemci o jazykovou úpravu
v ceských zemích, Židé se stali vhodným náhradním ter
cem pro obe skupiny. Ve veci údajné rituální vraždy vystu
povali jednotne ceští nacionalisté, prohabsburští ki'estanšlí
sociálové i pangermánští antisemité, tedy zcela protichud
né politické smery, které krome nenávisti vuci Židum ne
spojovalo vubec nic.

Záver devatenáctého století byl klícový pro etablování
rasového antisemitismu. Vedle náboženského argumentu
se objevuje celá rada dalších obvinení - Židé byli líceni ja
ko hlavní strujci nacionálního i sociálního útisku. Sílí také
teorie o židovském spiknutí:

Leo Pavlál: Protokoly sionských mudrcu jsou spolecné
s Hitlerovým dílem Mein Kampj knih)', které prímo a pro
kazatelné vedly k vraždám obrovského poctu lidí. U nás bo
hužel od listopadu 1989 Protokoly vyšly hned dvalírát. Je
zajímavé, že jde nejen o podvrh, ale i o plagiát - totiž o pi'e
nos židovské tematiky do staršího díla Maurice Jolyho Dia
log v pekle, odehrávající se mezi MachiaveLlim a Montes
quieuem. Tento spisek z poloviny minulého století sméroval
proti Napoleonovi III a v Rusku byl pozdéji prepracován
jako dokument protižidovský. Byl považován za údajný zá
pis z prvního sionistického kongresu a svédectví o tom, jak
se tidé zmocní vlády nad celým svétem. Vypracování Pro
tokolu se ujala carská ochranka.[(dyž seHitler dostal v Né
mecku k moci, staly seProtokoly povinnou školní cetbou
a vycházely ve statisícových nákladech.

Helena Krejcová: Protokoly vyšly v Rusku v roce 1903
a v té dobé také podnikl cestu do Ruska Vilém Mrštík. V ca
sopise Novoje Vremja tehdy publikoval zásadní clánek na
zvaný "Jezuitismus a semitismus". V ném tvrdí, že takjalw

19. století zatocilo s jezuity,
zatocí 20. století se tidy.
U nás clánek vydal až v roce
1927 v knize Moje sny, kterou
vénoval studentstvu.

Vladimíra Lukarová: Pro

tokoly byly skutecné v roce
1921 jako plagiát odhaleny.
A paradoxné - lulyž tady tak
tepeme do katolické církve - to
byl právé clen jezuitského rá
du, kdo nezvratné doložil, že
"Protokoly jsoujalzifikátem
neobratné zplagovaným
s úmyslem pošpinit tidy roz
nécováním slepých davových
vášní".

OdiJo Štampach: Já mys
lím že netepeme, že se snažíme
nehodnotit cernobíle. Je nutné

vždy zopakovat, že néco jiné-
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Pripravil Jakub Camrda.

zmínka o pi'íklonu mnoha Židu, ktei'í se vraceli z koncent
racních tábon\ ke komunismu. Polemiku na toto citlivé té
ma vzbudila na Slovensku kniha Miloše Žiaka Jewropean
(viz P 9/97). Škoda, že se u neho úcastníci rozhlasové
diskuse nezastavili, má totiž dozvuky až do soucasnosti.
Bylo receno, že u lidí, které z pekla koncent-racních tábo
ru vyvedla Rudá armáda, byly sympatie ke komunismu
lidsky pochopitelné. Mluvilo se také o tom, jak byly tyto
nadeje prudce zklamány, když sovetský blok udelal prud
ký obrat od podpory Izraele k politice tzv. antisionismu 
tato komunistická variace na starou antisemitskou notu se
u nás naplno projevila v procesu se Slánským. ikdo však
podrobneji nekomentoval skutecnost, že pokud v Cechách
stále existuje cosi jako Lidovýantisemitismus, pak se casto
opírá práve o tuto poválecnou zkušenost nekterých Židu.
Jejím prekroucením totiž vzniká legenda, že práve Židé
vymysleli a zavedli komunismus, a bežne se opakuje za
okupace rozšírený termín "židobolševik".

Prestože antisemitismus nyní patrne není nejvetším pro
blémem ceské spolecnosti, úcastníci diskuse se shodli na
tom, že zhruba v posledních dvou letech dochází k varov
nému nárustu antisemitských projevu. Na pocátku deva
desátých let provozoval militantní antisemitismus týdeník
Politika, jeho arzenál pak pi'evzala Republika, hlásná trou
ba sládkovcu. Objevují se další antisemitské casopisy, ne
které "krestansky zamei'ené", vyskytují se clánky o tzv.
osvetimské lži, které popírají existenci holocaustu. Šírení
této teorie je ve vetšine evropských zemí. trestné.

Ki'estansko-židovský dialog je u nás - stejne jako v celo
svetovém meNlku - na pocátku. Rozhlasová debata však
ukázala, že obe strany spolu mohou hovoi'it a dokonce do
spet v mnoha duležitých otázkách ke spolecnému pohledu.
Zajímavá by byla otázka, na kterou se v diskusi nedostalo:
zda se totiž v ceské spolecnosti neprojevuje jiné sociálne
patologické hnutí, které je s antisemitismem dobr'e srovna
telné. Zda napHklad nelze v ceském "antiromismu" ze
sklonku dvacátého století nalézt podobné znaky jako
v ceském antisemitismu z konce století devatenáctého.

Upalování Zidll, drevoryt ze SchedelovyI(roniky sveta (Norimberk 1493)

ho je postoj instituce a neco jiného postojjednotlivcu a s/w
pin. Bohu díky za ty, kterí se drželi toho pozitivního, co
v sobe kfestanství má, a v duchu toho také psali a jednali.

S koncem 19. století je spojen také vznik sionistického
hnutí, o jehož motivech a zámerech hovoril dr. Pavlát:
Myšlenka sionismu je myšlenkou návratu Židú do púvod
ní vlasti, kterou nikdy úplne neopustili. Velice ji akcelero
valy události, ke kterým došlo v Rusku po zavraždení cara
Alexandra II., strašlivé pogromy, které se tam odehrály.
Teoreticky sionismus formuloval Theodor Herzl, a to ve
svém díle Židovský stát z roku 1896. V roce 1897 se koná
první sionistický kongres. Hnutí je také reakcí na nezdal'
asimilace ci emancipace evropských Židu. V té dobe se to
tiž také konaly tri antisemitské kongresy, vznikaly antise
mitské strany. Antisemitismus v té dobe nebyl tím, cím je 
doufejme - pro vetšinu lidí dnes, tedy necím neprijatel
ným, Byl chápán jako regulérní idea, kterou je možno pro
sazovat v politickém boji.

První republika byla, jak naznacila dr. Helena Krejcová,
klidnejším obdobím. Zejména ceskožidovský proud našel
významnejší uplatnení v ceské spolecnosti. P['esto antise
mitské ovzduší provázelo vzestup (roky 1918-20) i pád
první republiky. Ceský fašismus byl pr'ítomný po celou do
bu jejího trvání, ale na sklonku thcátých let výrazne zesílil
a byl do znacné míry urcující pro atmosféru druhé repub
likya samozi'ejme i protektorátu, Ty nejubožejší projevy
ptotižidovské nenávisti, které se valily z periodik typu
Árijského boje ci Vlajky a pozdeji z celé protektorátní žur
nalistiky, doplúoval "vysoký", "kulturní" antisemitismus,
který v tech nejhorších dobách transportu pestovala cást
katolické modemy. Jinak se ovšem v tomto období vysky
tuje celá škála postojú - od otevrené kolaborace a vlastne
úcasti na nacistickém holocaustu pres nezúcastnenost vel
ké cásti národa, drobné projevy solidarity s židovsk)'mi
obetmi až po al tivní pomoc pN záchrane lidských životu.

Ph hodnocení tragédie holocaustu se diskutující sousti'e
dili pi'edevším na roli církví. Konstatovali, že pres hrdin
ské skutky mnohých jednotlivých kneží i ki'estanských
skupin, církve jako instituce zklamaly, a to i presto, že byly
podobne jako Židé nacismem
existencne ohroženy. V roce
1935 pr'ijal nemecký episkopát

orimberské zákony, v roce
1942 vyhlásil papež Pius XII.
neutralHu Vatikánu a ph té pÍ'Í
ležitostirekl, že není potvrzena
verohodnost zprávo masovém
vyvraždování Židu, dva mesíce
nato odmítl phpojit podpis pod
dokument spojencu o budou
cím potrestání válecných zlo
cineCl.Po válce fungoval pri Va
tikánu ústav, kter)' pomáhal na
cistum do emigrace. Jak uvedl
docent Štampach, katolická cír
kev se s touto kapitolou pokusi
la vyrovnat až v šedesátých le
tech na druhém Vatikánském
koncilu. Další posun se objevil
až v prohlášení z bi'ezna letoš
ního roku, který úcastníci dis
kuse hodnotili jako krok správ
ným smerem, i když zdaleka
nesplnil ocekávání židovských
organizací.

V hodnocení poválecného vý
voje a soucasné situace padla
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Mezi dvema srpny
Petr Pithart

Jak se Pražské jaro rozplynulo v normalizaci

vým postojum Moskvy - jevilo úcel
ným neshazovat príliš vedení KSC
a neobvinovat ho, že nemá iniciativu,
že zaostává za náladami vei'ejnosti.
Stejné výtky toto vedení pi'ece slyšelo
od Brežneva.

v

Ceskoslovenské jaro 1968 není aniv roce svého ti'icátého výrocí té
matem, o kterém se u nás doma mlu
ví. Je zapomenuto proto, že nikterak
nesouvisí s problémy dneška? Anebo
je spíše vytesneno, protože navozuje
nepríjemné asociace, které s dneš
kem naopak úzce souvisejí? Soustre
dím se predevším na to, co se delo po
okupaci, v onech dvanácti mesících
"mezi dvema srpny" - mezi srpnem
1968 a srpnem 1969. Spíše než vlastní
jaro je to práve toto období, které ces
kou a slovenskou spolecnost formova
lo po dalších dvacet predlouhých let
normalizace. Tvrdím, že nás formuje,
ci spíše deformuje, dodnes.

Zacíná návratem Dubceka a jeho
druhu z Moskvy s podepsaným pro
tokolem (ale také s neskladným, totiž
nepodepsavším Kriegelem) a koncí
dnem, kdy Dubcek legalizoval domácí
normalizacní, represivní síly. Soudím,
že samotný 21. srpen 1968 není tím
rozhodujícím mezníkem: v nem sice
koncí cas nadejí na institucionální re
formy, nikoli však cas dejin jako sdí
leného kolektivního prožitku. S nade
jemi koncí zajisté také mnohé iluze.
Teprve za rok poté však definitivne
skoncí doba, ve které mají jakýsi ob
sah a smysl slova jako "obcanství",

Již zacátek vlastního ceskoslovenské
ho jara 1968 je príznacný: jaro roz
hodne nezacíná nejakými událostmi
v komunistické strane, byt by kvuli
nemu zasedal samotný ústrední vý
bor. Pomery v zemi se totiž zjevne
posunují ke snesitelnosti již od pocát
ku šedesátých lel, i když s jednotlivý
mi peripeti.emi. Jde zejména o pomery
v kulture v nejširším smyslu slova,
ale nejen v ní.

Koncem roku 1967 vypukl ve vede
ní KSC konfiikt, který ovšem s tímto
postupným vývojem ke snesitelnejším
pomerum nemel nic spolecného. To
spíše lze ríci, že byl sám tímto vývo
jem umožnen. V cem tento konflikt
spocíval? V jinak monolitní komunis
tické strane zustal prvek plurality,
který nebylo lze zcela potlacit. Vedle
Cechu žili v jednom státe totiž také
Slováci, a s tím se proste nedalo nic
delat. Asymetrické usporádání mo
cenských vztahu mezi - ke všemu ješ
te nedemokratickými - reprezentace
mi obou národu nebylo nicím jiným
než institucionalizovaným pokrytec
tvím, které se KSC dodatecne vymsti
10.

Jedním z Cechu byl mimorádne ne
vzdelaný a neobratný muž jménem
Antonín Novotný. Ten zacal neprozre
telne mluvit o nekterých svých slo
venských soudruzích, opatrne hájí
cích slovenské zájmy, jako o naciona
listech. Osoceným pak nezbývalo, než
se bránit doslova všemi prostredky.
Vždyt s nálepkou nacionalismu se do
sud pojily velmi živé vzpomínky na
procesy a rozsudky na doživotí. Bojo
vat všemi prostredky, lo znamenalo
bojovat o místa nejvyšší, nebot jedine
z nich bylo možné spolehlive se ubrá
nit. Dubcek zkrátka nechtel skoncit
jako Husák, aby byl nakonec práve
jím nahrazen - to je v absurdní zkrat
ce logika ceskoslovenského jara 1968
z perspektivy nedemokratické struk
tury, jakou KSC byla.

Alexandr Dubcek vystrídal vcele
KSC Antonína ovotného v boji
o svou vlastní záchranu, nikoli tedy v
prímé souvislosti s oním posunová
ním pomeru ke snesitelnosti. Dubcek
nebyl ctenárem ani Kulturného živo
ta, ani Literárních novin. Dubcek bo
joval v neposlední rade za sebe, acko-

Dubcek nechtel
skoncit jako Husák ...

Jaro, které predcházelo prvnímu
z obou srpnu, bylo však nejen zdro
jem nadejí a iluzí, ale bylo také dobou
probouzení obcanské spolecnosti,
i když to slovo tehdy nepadlo. Ta se
dobrovolne identifikovala s Dubce
kem, s temi, kterí pak jako kapitulanti
zcela selhali.

Kdyby byl rok, který po jaru násle
doval, rokem vystrízlivení a horké,
osvobozující pravdy, mohla být po
rážka jara z hlediska budoucnosti do
konce blahodárná. Avšak rok "mezi
dvema srpny" byl daleko spí e rokem
postupné rezignace a formování po
stoju - jedním byl cynismus ze zou
falství, jiným útek do vniti'ní emigra
ce, dalším ukrývání se v konzumním,
byt chudém soukromí. Po druhém
z obou srpnu dejiny coby deje, které
sd.ílíme s ostatními, skoncily. Otáz
kou všech otázek je, na jak dlouho:
vrátily se nám koncem roku 1989 de
jiny, nebo na ne dosud cekáme?

Po dekretu podepsaném "dr. A.
Dubcekem" zacaly místo dejin zcela
soukromé trable milionu lidí. A jako
zpusob adaptace na pomery, o kterých
se melo za to, že tu budou už naveky,
zacalo také podnikání malých pod
vodnícku i vetších budoucích tunelá
ru v rozširujícím se prostoru šedé
ekonomiky. Rezidua adaptacních stra
tegii oné doby mocne ovlivnují zacát
ky demokratického kapitalismu u nás:
škoda jen, že se s tím po listopadu tak
málo pocítalo ...

Dualita ceskoslovenského jara se
zkrátka naplno vyjevila až se zpožde
ním, o to ovšem presvedciveji. Míním
tím napetí mezi aktívní a iniciativní
obcanskou spolecností, byt jen v zá
rodecných formách, a pouze reagují
cím vedením KSC. Tato dualita byla
vždy zjevná, do srpna 1968 nebyla
však z dobrých duvodu zduraznová
na: tem, kterí tehdy spoluutváreli ve
rejné mínení se - vzhledem k hrozi-

Dvojí tvár
Pražského jara

"verejnost", "národ", "my". A kdy má
smysl také slovo "dejiny". Zacíná
truchlivé, bezútešné bezcasí toliko
soukromých osudu. Jacísi "oni" jsou
od té doby výrazem anonymity pome
ru, které odmítáme a prijímáme záro
ven.
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li zajisté dokázal sám sebe presvedcit,
že bojuje predevším za slovenské zá
jmy. Tím však zároven bezdecne ote
víral prostor pro zárodecné prvky po
litické plurality nejen v KSC, ale i ve
spolecnosti, otevíral prostor pro rust
obcanské spolecnosti.

Ale osmašedesátý se pro tato rezi
dua nacionální plurality v Ceskoslo
vensku musel odehrát práve mezi
Dubcekem a Husákem: mezi tím, kdo
jako Slovák pomery otevrel, a kdo je
jako Slovák zase zavrel. Z celého
osmašedesátého pi'ece nakonec zbylo
jen a jen federativní usporádání, vzá
petí ovšem zcela vyprázdnené, což
dramaticky rozhýbalo pomery o dva
cet let pozdeji. Dubcek byl tedy zprvu
využit temi, kterí chteli jít dál, nekteÍ'Í
mnohem dál. Jeho nesporná historic
ká zásluha je v tom, že se využit ne
chal, snad proto, že byl v jádru hodný,
nebo pÍ'inejhorším mekký clovek.
Snad posléze vskutku i upNmne ne
chtel jít proti verejnému mínení.

Kocovina oklamaných

Pak už se ale protagonisty deju stáva
ly cím dále tím zretelneji jednotlivé
prvky rodící se obcanské spolecnosti 
média, odbory, vysoké školy, církve,
spolky staré i nové, predevším však
stále více nezávislé na státu a hlavne
na KSC. Dubcekovo vedení vuci nim
toliko strídalo pokusy brzdit a povolo
vat, povolovat a brzdit. Šlo vskutku
jen a jen o reagování, nebyla v tom
žádná iniciativa, žádný nápad, žádná
nová myšlenka. Akcní program KSC
je toho dúkazem: byl nudným i nut
ným zklamánIm již tehdy. Dnes je už
zcela nesrozumitelný.

Videno ovšem skrze komunistickou
ideologii bylo tehdy skoro všechno
nové, ba prevratne nové - a v tom je
podstata dvojího videní ceskosloven
ského jara. V této dvojí perspektive
tkvelo a tkví nezrušitelné napetí mezi
temi, kteÍ'Í se pod tlakem verejného
mínení nechali vtáhnout do svobod
nejšího prostoru, a se vzrušením Ko
lumbu jej pak oznacovali za demo
kratický socialismus, a temi, kterI se
spíše jen pokoušeli vrátit tam, odkud
byli kdysi násilím vyhnáni. Necht nás
nemýlí, že i ti.druzí byli po nejakou
dobu ochotni rétoriku demokrati.cké
ho socialismu akceptovat. Zdála se
jim jednoduše skýtat jakousi šanci,
jak obelstít Brežneva,

Dualita ceskoslovenského jara je
tak do srpna 1968 ponekud skryta,
teprve po nem se zjevuje naplno. Ob
canská verejnost, po srpnu 1968 již
ponekud zorganizovaná, nabízela
Dubcekovi a jeho druhum všemožnou

politickou podporu formou stávek
a demonstrací, tu ale oni stereotypne
odmítali. Obávali se, že by si tím v
Moskve ješte pohoršili, protože si již
zachranovali jen židle, samozrejme že
"v zájmu zachování výdobytku jara",
jak se tehdy ríkalo. Všechno definitiv
ne skoncilo Dubcekovým podpisem
pod dekretem, namíreným prímo pro
ti tem, kteÍ'í volali jeho jméno, stoupa
jíce 21. srpna 1969 k soše svatého
Václava tvárí v tvá!' obrnené vozbe
s ceskoslovenskými výsostnými zna
ky.

Ideály demokratického socialismu
se tak ukázaly toliko racionalizací
spolecenských zmen, kterým vedení
KSC nedokázalo zabránit, úcelovou,
obrannou rétorikou vzhledem k
Moskve. Reformní komunismus se
predstavil jako zcela neverohodný,
protože neverohodnými se stali ti, kte
i'í s ním byli bláhove ztotožnováni.

Nevím veru, proc se k temto jarním
racionalizacím, tvái'ícím se jako ideá
ly, vracet. Vracet se bylo ovšem treba
k mechanismúm probouzení a pak
strízlivení ceskoslovenské verejnosti,
nikoli k mechanismum zrady vudcu:
slovo "zrada" se mi zdá být ostatne
zbytecne silné. Oni ani nezrazovali,
nemeli totiž co zradit. ejdrIve hráli
jednu hru a pak proste hru jinou.
Dubcek se zachranoval pred Novot
ným, pak ustupoval verejnému míne
ní a zároven Brežnevovi, a pred po
sledne jmenovaným se nakonec do
slova zhanobil. Od Husáka pak vzal
funkci ambasadora.

Verejnost stÍ'Ízlivela za techto okol
ností pi'íliš prudce: nikoli k pochope
ní toho, co se stalo, k sebepoznání, k
rozpoznání iluzI od reálných nadejí,
ale rovnou k cynismu, k zreknutí se
hodnotove usporádaného sveta vubec,
k zreknutí se dejin jako sdíleného
prožitku casu a událostí. Ve dvanácti
mesících mezi obema srpny prožívali
lidé spíše než zklamání - oklamání.
A prožívali to pochopitelne s jistým
studem: byli jsme hloupí, naleteli
jsme, príliš jsme si s nimi zadali.
Zdá se, že zklamání mnoho lidi
obrátilo sebedestruktivne prede-
vším proti sobe samým.

Tak se stalo, že Brežnevova
doktrína reálného socialismu byla
vlastne všeobecne akceptována.
Spocívala totiž také v okázale pri
znaném cynismu: nepocítejte, ho
loubkové, s tím, že nejaký jíný
než tento mizerný socialismus
existuje. A i kdyby existoval, není
vám to nic platné. Zanechte všech
nadejí, myslete si, co chcete, ale
prizpusobte se, máme to tu napo
rád, vy i my. A ztlumeným hlasem
dodávali, že si snad pri té bIde ne-

musíme delat zbytecné naschvály: ne
cháme vás na pokoji, když vy budete
rezignovat na jakýkoli autentický ve
rejný život...

Došlo tehdy k masovému zprivát
není ver'ejného života, k privatizaci ži
votních orientací, sociálního chování.
Proto také náš devetaosmdesátý prišel
až po poJském, madarském, "ende
ráckém", a dokonce i po bulharském:
byli jsme nastaveni na casovou jed
notku "jednoho furtu" a se zmenou
pomeru jsme vlastne nepocítali. ZaN
dili to za nás jiní: nám zmena v roce
1989 spadla do klína, aniž bychom
pro ni hnuli prstem. ese to v sobe
varování: kdo snadno nabyl, snadno
i pozbude.

Skutecne se tedy nelze divit, že se
jen málokomu chce vracet nejen k
ideáJílm ceskoslovenského jara 1968,
ale i k tomu, jak jsme z nich strízlive
Ji mezi dvema srpny. Dualita cesko
slovenského jara je totiž dualitou leh
kovernosti na jedné a skepse, hrani.cí
cí s cynismem, na druhé strane.

Verím, že k sebepoznání dnes pati'í
zjištení, že ti'icáté výrocí ceskosloven
ského jara zustává nevyužitou mož
ností lépe pochopit naši nedávnou mi
nulost, vrátit našemu casu dejinný
rozmer, a tím lépe porozumet i pro
blémum dneška. Jinak stud, ci spíše
cynismus, který jej razantne prevrst
vuje, zustane naším základním posto
jem. A dríve ci pozdeji se tento stud
jako koneckoncu stále ješte sociální
reakce vytratí a zustaneme docela sa
mi uprostred cynického sveta, které
mu nerozumíme, kterého se proto
obáváme, Protože se takového sveta
velmi obávám i já, opovážil jsem se
tak príkrých soudu.

PETR PITl IART

Príspevek byl pi'ednesen
lelos v cervnu v PaÍ'Íži na kolokviu

o Ceskoslovenském jaru.
Krácení a mezililuikY redakce.



NovA PRITOMNOST 8 I 98

Papon cili o úskalích poslušnosti
Patrik Ouredník

Poslouchal jsem rozkazy - tak zníod pocátku vekll neochvejný argu
ment vykonavatelLl vyšší moci. Dosud
stacilo doložit vlastní neiniciativnost
("muj nápad to nebyl, s tím pr'išel
šéf'), aby si dotycný mohl s klidným
svedomím umýt ruce.

Rozsudek, vynesený po šestimesíc
ním procesu s nekdejším prvním ta
jemníkem girondské prefektury au
ricem Paponem, obžalovaným ze zlo
cinu proti lidskosti, definitivne
zpochybni! tuto základní devizu umy
vacu rukou.

Služba vlasti

avzdory tvrzení ceského tisku (jenž
o prípadu referoval svým obvyklým
zpusobem: nekompetentne a tendenc
ne) mel Mam'ice Pap on dalelw do cel
ního predstavitele moci. Vadministra
tivním aparátu vichystické vlády za
stával po vzoru nekolika set jiných
"vyšších ÚÍ'edníku" v zásade zameni
telnou runkci. Na hierarchickém žeb
Í'Ícku krajské prefektury pi'edstavoval
Lí'etípi'ícku. A podepisuje-li pi'íkazy
k protižidovským raziím a deportacím
- což jej o petapadesát let pozdeji pri
vede k soudu -, ciní tak výslovne v za
stoupení. Vše nadto nasvedcuje tomu,
že tricetiletý Maurice Papon neproje
voval ve vykonávání rozkazu nepat
r'icnou horlivost. Svou práci provádel
svedomite - což není míneno ironicky.
Máme co do cinení se ctižádostivým
úredníkem, pro nehož je služba vlasti
posláním i kariérou, s mladíkem
z dobré rodiny, jemuž je cizí fašistická
ideologie i antisemitismus, s demobi
lizovaným porucíkem na hlavu pora
žené francouzské armády, pro nehož
má "pi'ímerí" z roku 1940 stejne hor
kou pachut jako pro jeho spoluobca
ny. Ja úrednickou dráhu nastoupil
Papon už pi'ed válkou; vrací se k ní ve
ctyricátém roce ve Vichy, o dva roky
pozdeji je pi'ei'azen na girondskou
prefekturu. V roce 1943 odmítá pový
šení na prefekta v jiné oblasti, a nava
zuje spojení s odbojem, jemuž bude
nadále dodávat inrormace i falešné
doklady. V londýnském exilu má po
vest spolehlivého cloveka. Behem
procesu vystoupí v jeho prospech his
torikové, nekdejší odbojár'i, ba i syn
jednoho z deportovaných, autor knih
o koncentracnkh táborech.

Nebot v kauze Papon zdaleka ne
vládne jednomyslnost. Historik Mi-

chel Berges, který v osmdesátých le
tech našel a zpracoval archivní mate
riály, týkající se Papona, a byl po
dlouhá léta poradcem žalujících
stran, zmenil v prubehu vyšetrování
náhled na vec a z obžaloby vystoupil.
Papon možná ztratil cest, i'íká Berges,
avšak neucinil tak z bezectnosti. Na
otázku, zda se Papon behem svého
dvouletého pLlsobení na prefektui'e
pokoušel sabotovat, jakkoli skromne,
cinnost úi'adu pro židovské otázky,
odpovidá dnes Berges kladne. Z do
kladu pi'edložených obhajobou ostat
ne vyplývá, že ze seznamu Židu, urce
ných k deportaci, byl Paponovým pi'i
cinením vyškrtnut jistý pocet osob 
"duležití" jedinci, invalidé, válecné
vdovy, manželky válecných zajatcu
atd. Papon se též obrací na nemecké
IU'ady s žádostí, aby pomalé nákladni
vlaky byly nahrazeny rychlíky - ve
snaze, vysvetluje dnes, zajistit depor
tovaným lepší podmínky. V témže du
chu byly na Paponuv pokyn deporto
vaným pr'idelovány phkrývky. Papon,
zdá se, rovnež prikázal svým podríze
ným nebrat v potaz anonymní udání.

Delal jsem,
co jsem mohl
Tak tedy: Papon, "slušný clovek"? Pa
pon, obet typicky francouzského ma
sochismu a historického sebemrskac
ství? Svým zpusobem ano: pul století
po válce je Maurice Papon posledním
žijícím symbolem vichystické kolabo
race. Po vzoru jiných, stejne druhora
dých aktéru težil po dlouhá léta z ne
dostatku zájmu o "podradné" archivní
materiály. Teprve v sedmdesátých
a osmdesátých letech došlo i na ne;
v nekterých pi'ípadech bylo zahájeno
soudní Í'Ízení, které však ve vetšine
pripadll prerušila smrt obžalovaného.

Podobný proces predpokládá rov
než jistou míru obcanské a politické
zralosti národního spolecenství: práve
ta umožnuje dnes pristoupit k nové
katarzi, tentokrát už nikoli pouze
z hlediska aktivní kolaborace, nýbrž
prizmatem "pasivní odpovednosti".
ev letech 1944-46 bylo ve Francii za
aktivní ci trpnou spolupráci s nepi'íte
lem vyneseno pres 95 000 rozsudku
vcetne 1460 rozsudku smrti. Pocet po
pravených na základe výnosu samo
zvaných "lidových tribunáW" se od
haduje na osm až devet tisk.) ebot
Papono\ry argumenty, nezpochybni-

telné jako takové, lze nazrít pod zcela
jiným zorným úhlem.

Spolupráce s odbojem? Pojistka,
kterou si.Papon opatruje ve chvili,
kdy se vítr zacíná obracet. Rychlíky
místo nákladních vlaku? Podmínky,
v nichž Židé cestovali, vzbuzovaly
v obyvatelstvu protivichystické reakce
a v nekterých pi'ípadech vedly k ote
vi'eným protestum - to jest, ocima vý
konného úredníka, ke zbytecným
komplikacím. Židé vyškrtnutí z de
portacních seznamu ve jménu své
"atypicnosti"? Zachránit hrsUm jedin
cu umožnuje uklidnit výcitl,y svedomí
nad osudem ostatních, neskonale po
cetnejších. V Paponllv neprospech
hraje konecne i pi'íklad jiných "vyš
ších úredníku" ve státní správe. Pro
stor, v nemž mohli operovat - samo
zrejme za pi'edpokladu jisté dávky od
VallY-,byl zdá se vetší, než tvrdí
Paponovi obhájci. (Ze ctyr stovek
pi'edstavitelu prefekturní správy jich
bylo 44 nemeckými úredy odsouzeno
za "sabotáž" a deportováno, ti'icítlta
dalších se pf'ed odsouzením zachráni
la útekem.)

Bud' jak bud', at už za to vdecí své
politické prozíravosti ci skutecným,
jakkoli pi'íliš nesmelým pokusum
o cistý štít, Maurice Papon bude v ro
ce 1944 považován ne-li za vzorného,
tedy rozhodne "cinného" vlastence.
To mu umožní pokracovat v poválec
né Francii ve verejné kariére, obdržet
v roce 1958 dobrozdání o odbojové
cinnosti za okupace a stát se o dvacet
let pozdeji ministrem státního rozpo
ctu. lebýt archivních nálezu Michela
Bergese a vytrvalosti týdeníku Le Ca
nard enchafné, který celou aféru roz
vJhI, Maurice Papon by nepochybne
požíval všeobecné úcty do konce
svých dnu.

Realismus a realita

Ale jsou tu jeho podpisy. Jakkoli
"v zastoupení". Jsou tu jeho podpisy
a presvedcení, že Maurice Papon sice
mohl nevedet o konecném i'ešení,
avšak nemohl si delat iluze o podmín
kách, jež v koncentracních táborech
vládly. Pi'esvedcení, že Mam'ice Papon
nemohl nebrat v potaz, že deportova
ní Židé jedou vstríc údelu, který jim
byl vnucen na základe nicím nezdu
vodnitelného, bytosl..nenehumánního
rozhodnutí. A je tu konecne otresná
jistota, že nekolik set lidí zaplatilo Pa
ponuv podpis v zastoupení životem.

Rok 1942, kdy Maurice Papon na
stupuje na girondskou prefekturu, je
v "židovské otázce" klícový. Do té do
by byli Židé ve Francii v relativním
bezpecí. Do poloviny dvaactyi'icátého
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roku nemeli povinnost nosit žlutou
hvezdu (ve svobodné zóne ani pozde
ji), první transport do Nemecka vyjel
na jai'e. Jinými slovy mohl francouz
ský úi'edníl, až do této chvíle uvažovat
v pojmech menšího zla; vichystická
reálpolitika nesla do jisté míry plody.
Ve dvaactyr'icátém roce se však tlak
z Nemecka mnohonásobne zvýšil.
Prvním zjevným signálem je ultimá
tum z cervna 1942: v rámci odvetného
opati'ení za atentáty na nemecké du
stojníky má být v okupované zóne
shromáždeno k deportaci 50 000 Židu,
pÍ'Ícemž 40 % z nich, upresúuje gesta
po, musí tvoht francouzští obcané, tj.
Židé francouzské státni pi'íslušnosti.
Po nekolikatýdenním jednání dochází
ke kompromisu: francouzská policie
se úcastní zátahú s výhradou, že fran
couzští Židé budou ušeti'eni. V únoru
1945 vysloví Berlín požadavek, aby
byli francouzského obcanství zbaveni
Židé, naturalizovaní v posledních pat
nácti letech. Francouzská vláda od
mítne. Její policie však nadále podlé
há nemeckému vedeni v operacích

. namíí'ených proti "cizincum".
Rozlišování mezi francouzskými

a nefrancouzskými Židy - odhlédne
me-Ii od cynicnosti podobného rozruz
není - je nadto cím dál iluzornejší;
pres protesty vlády je francouzská po
licie opakovane mobilizována i v záta
zích proti vlastnímu obyvatelstvu. Ar
gument nemecké slJ'any je prostý: ne
ní-li francouzsl á vláda s to dodat
požadovaný pocet cizincu, nemecká
armáda si vyhrazuje právo doplnit
kvóty francouzskými obcany. Poslední
iluze ostatne padly už v listopadu
1942, kdy se nemecká armáda usazuje
ve svobodné zóne. Francouzská admi
nistrativa je stržena do viru nových
a nových kompromisu, vláda bezmoc
ne gestikuluje a ve snaze zachovat si
troskovité zdání samostatnosti se vy
jadl'uje k vecem, na které se jí už ni
kdo neptá. Vstup koloniálních jedno
tek francouzské armády do války po
boku Spojencu, ale i sílící domácí od
boj a množící se atentáty a sabotáže
odeberou vichystické vláde zbytJ,y au
tority stejne dobí'e v Berlíne jako
u místního obyvatelstva.

Hypotéza

Vratme se na okamžik k hypotéze
"slušného cloveka". Tvái'í v tváí' de
portacím se "slušný clovek" nemuže
vyhnout dilema tu: je nucen volit mezi
posLusností a Lidskostí. Zvolí-Ii prvé,
umožní mu to zbavit se odpovednosti
za své jednání, respektive pí'esunout
ji na své nadHzené. Aby se utvrdil ve
svém pí'esvedcení, že se na zlocinu

nepodílí, bude se i nadále chovat sluš
ne - tu vyškrtne jméno, tu pošle pri
krývku, tu varování. Tak si pomalu,
ale jiste vybuduje hráz, která jej odde
lí od puvodcu zlocinu, oné hrsiliy ší
lencu, kteÍ'Í stím hle pI·išli.

Ústrední otázka, již vzneslo soudní
pí'elícení v Bordeaux, tedy znela: anu
lují podrízenost a absence pNmé ini
ciativy spolecenskou odpovednost?
Ci jinak: stojí-Ii služební povinnost
v rozporu s mravnosti, jak se má za
chovat státní úi'edník? Má-li pochyb
nosti o správnosti pi'íkazu, je-li nucen
provozovat svuj úrad v "mimoi'ád
ných podmínkách" (další tak casto
slýchaný argument) - má podat demi
si, ci setrvat ve Funkci? Ucinit gesto,
které se v dané chvíli muže jevit jako
ciste symbolické, nebo phstoupit na
situaci ve jménu menšího zla a reál
politiky?

Norimberské statuty samy o sobe
tuto otázku nepí'edpokládají: Maurice
Papon nebyl clenem "zlocinecké orga
nizace", nebyl podrízen nemeckým
úradum, nejednal v zájmu "evrop
ských zemí Osy".

Ale ani deontologický kodex pro
blém neí·eší. Povinnost plnit pNkazy
je výslovne formulována ve Stano
vách pro státní úredníky - "úredník je
povinen podrídit sepokynum nadríze
ného", avšak s následujícím upresne
ním: "...vyjma v prípadech, kdeje daný
príkaz zjevne nezákonný". Což v kon
textu Paponova procesu nevyhnutelne
vede k otázce: múže ci dokonce má
být pNkaz nadrízeného, vstupující do

kompromisní politiky m ístn í adminis
trativy vllci okupantské moci, pova
žován za nezákonný? Soud odpovedel
kladne.

Proces proti Maurici Paponovi byl
vysoce riskantní záležitostí. Osma
osmdesátiletý staí'ec, trpící chronický
mi srdecními problémy, mohl behem
procesu zemÍ'Ít, a justice by se v ocích
verejného mínení octla na úrovni pa
parazzu.

Nekdejší první tajemník girondské
prefektury mohl být docela dobre
shledán nevinným - krome argumen
tu právní neodpovednosti nebylo
možno neprihlédnout k polehcujícím
okolnostem a k úcasti v odboji. V tom
pi'ípade by b)'Val vznikl nebezpecný
precedent: zmenit stanovisko v pra
vou chvíli zarucuje beztrestnost.

V emocionální atmosréí'e, která be
hem procesu zavládla, mohl být Mau
rice Papon stejne dobre odsouzen na
doživotí. Podobný rozsudek by ovšem
setrel veškerý rozdíl mezí šedou
a cernou zónou a nevyhnutelne tak
zpochybnil výlucnost zlocinu proti
lidskosti.

2. dubna 1998 byl Maurice Papon
odsouzen k deseti letÍlm vezení a ztrá
te obcanských práv za neoprávnené
zbavení svobody 1059 Židú a za spo
luúcast na jejich deportaci do sberné
ho tábora v Drancy.

PATRIK OUI\8DNíK (1957)
AutaJ' a publicista, od roku 1985

žije ve Francii
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Krestanští demokraté
mezi Bonnem
a Mnichovem

Bedrich Utitz

Kanclér Kohl bojuje o své kreslo

CDU-CSUje zvláštním útvarem v politickém spektru poválecného Nemecka. Sdružení dvou svrchovaných
stran je již od svého založení necím víc než pouhou koalicí
- ve Spolkovém snemu vytvárí jednotnou parlamentní
frakci CDU-CSU. Obe strany vznikly až po válce. Zaklada
telé CDU se ve své vetšine vraceli z koncentracních táboru
nebo vezenských cel nacistické Í'Íše. Pi"icházeli z krestan
ského odboje, pi'ed válkou casto pusobili v krestansky ori
entované a Hitlerem pozdeji zakázané strane Centrum
a v ruzných katolických a protestantských delnických sdru
ženích. Zakladatelé Christlichdemokratische Union (CDU)
zduraznovali, že nejde o nábožensky orientovanou stranu,
že CDU pouze vychází z krestanské etiky a je otevrena
všem. To dokládá i rada funkcionáru strany, kterí jsou ži
dovského vyznání. Již názvem "Unie" chtejí krestanští de
mokraté prekracovat rámec pouhé politické strany.

Zároven s CD vznikla její bavorská "filiálka" Christ
lichsoziale Union (CSU), která mela ztelesnovat - a dodnes
ztelesnuje - svébytnost Svobodného státu Bavorsko. Na roz
díl od ostalního emecka je Bavorsko prevážne katolickým
státem a katolicismus zde zapustil hlubší koreny než v ji
ných katolicky orientovaných cástech západního Nemecka.
Nejen ve své osobité politice vuci sudetským Nemcum je
bavorská CS ortodoxnejší než sesterská CD . Od pocát
ku byla její prevažující orientací "bavorskost", vše ostatní
bylo až na druhém míste. Tak napríklad Bavorsko jako je
diná spolková zeme nehlasovalo pro prijetí Základního zá
kona - nemecké ústavy, která platí dodnes. Bavorsko ji
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však respektuje a uplatnuje stejne jako ostatní spolkové ze
me.

Za vlády dnes již témer legendárního Franze-Josefa
Strausse v Bavorsku docházelo k ješte vážnejším konflik
tum mezi Bonnem a Mnichovem, než tomu bývá dnes.
Tehdy Strauss vyhrožoval, že CS bude kandidovat
iv ostalních spolkových zemích. Nakonec došlo ke smírení
a od té doby tato hrozba již nebyla vyrcena.

CDU-CSU se jako nejsilnejší strana úcastnila první spol
kové vlády, v jejímž cele stál krestanský demokrat Konrad
Adenauer. V ruzných koalicích zaujímala vudcí postavení
až do roku 1969 a urcovala do znacné míry vývoj poválec
ného Nemecka. Pod Adenauerovým vedením se zasloužila
o smírení s Francií a pozvolnou normalizaci vztahu s Izrae
lem a se Sovetským svazem. Cílevedome zaclenila západní
Nemecko do evropských a euro atlantických grémií. Na
druhou stranu se bránila urovnání vztahu se zememi za
železnou oponou (s výjimkou SSSR) a hlasovala proti
smlouvám s východoevropskými státy, které pozdeji uzaví
rala sociálneliberální koalice kanclére Willyho Brandta.
Avšak když se CD -CSU vrátila s kanclérem Kohlem k mo
ci, tyto smlouvy respektovala.

Zázrak se stane jen jednou

První krestanskodemokratický program vznikal v roce
1949 ješte v prostredí zcela znicených nemeckých mest
a rozvráceného hospodárství, proto obsahuje silné socialis
tické prvky. Hovoril o zestátnení a o státních regulacních
opati·eních. Od nich se strana pozdeji rozhodne distancova
la. Zásluhou ekonoma Miiller-Armacka a pozdejšího kanc
lére Ludwiga Erharda se ve Spolkové republice rozvinulo
sociálne-tržní hospodárství, které behem prekvapive krátké
doby - bytne bez americké pomoci - privedlo zemi k "hos
podál'skému zázraku" a ke vzestupu na úroven svetové
špicky.

V roce 1982 se CDU po trináctileté prestávce vrátila
k moci. Nenásledoval však již nový "hospodárský zázrak",
spíše narustající hospodáí'ské potíže. St.:-í.tnídluh a neza
mestnanost dosáhly kritických rozmeru a jsou hlavní pÍ'Íci
nou soucasné krize. Presto nelze podcenovat zásluhy kanc
lére Kohla o sjednocení a získání svrchovanosti Nemecka.
A to i presto, že CDU této zásluhy pruhledne využívá
v predvolební kampani. Vláda totiž ucinila výjimku ze zá
sady, že se duverné státní dokumenty uvolnují až po 30 le
tech, a krátce pred volbami vytáhla na svetlo "výjimecne"
tajné protokoly Kohlových rozhovoru s vedoucími státníky
devadesátých let.

Puvodní plán Helmuta Kohla po zhroucení východone
meckého režimu vycházel z pozvolného prechodu z federa
tivního soužití obou cástí emecka k jednotnému politické
mu a hospodárskému rádu. Vývoj událostí však pi'eválco
val tato predsevzetí a nekterá ukvapená a chybná rozhod
nutí pak byla jednou z prícin dnešních hospodárských
potíží na východe Nemecka.

Kohlovo predvolební blues

Koalice krestanských a svobodných demokratu je letos pod
Kohlovým vedením sedmnáctým rokem u vlády. Její další
osud je na vážkách více než kdykoli predtím. Lidé jsou
podle všeho z dlouhé vlády železného kanclére již unaveni.
Kohl bez predcházejícího souhlasu stranických grémií
oznámil, že se bude znovu ucházet o kanclérské kreslo, pri
tom však - opet bez konzultace - za svého nástupce oznacil
Wolfganga Schaubla, predsedu parlamentní frakce CD .



8 I 9 8

Schauble by byl podle mnohých pozorovatelu nadejnejším
kandidátem pro zárijové volby, taková zmena však již
v soucasné dobe není únosná.

Kohl a jeho strana se výrazne zasloužili o proevropskou
orientaci emecka. Zejména po nemeckém sjednocení,
kdy z pochopitelných duvodu vznikaly jisté obavy z moc
ného osmdesátimilionového státu, zesílil spolkový kanclér
úsilí o další integraci tohoto útvaru do sjednocené Evropy.
Kohl byl také velmi iniciativní pri zavádení spolecné ev
ropské meny, která se má stát realitou od príštího roku.
Rád by byl prítomen pri završení této významné kapitoly,
což je také považováno za jeden z motívu, proc chce znovu
kandidovat na kanclérskou funkci.

Hospodárské a sociální problémy, zejména pak katastro
fální nezamestnanost, jsou jednou z prícin sporných voleb
ních vyhlídek nynejší koalice. Protí Kohlovi naVÍc kandidu
je sociálnedemokratický politik nového typu. Gerhard Sch
rOder je pragmatik, který se necítí vázán ideologickými
pouty, je to muž velmi populární, který v Dolním Sasku,
kde vládne, dosáhl impozantního vítezství.

Dalšim problémem CDU je situace ve východním Ne
mecku. V prvních celonemeckých volbách byla CDU ve vý
chodním Nemecku nejsilnejší stranou. a rozdíl od sociál
ních demokratu, kterí museli v bývalém DR zakládat no
vou stranu, mohli krestanští demokraté proniknout na
východ prostrednictvím existující "blokové strany" (obdo
ba árodni fronty) - východonemecké CDU. Kanclér Kohl
tehdy východnímu emecku sliboval rychlý vzestup až na
úroven západní cásti republiky. Jeho okrídlená vize o "kve
toucí zahrade" se s narustajícími potížemi zacala obracet
protí nemu. CDU mezitím ztratila ve vetšine východone
meckých zemí vliv na volice. Nejvýrazneji to ukázaly vol
by v Sasku-Anhaltsku, kde CD ztratila témer 13 % hlasu.

Tamejší ministerský predseda Hoppner (SPD) prosadil
proti vuli bonnské centrály SPD a kanclérského kandidáta
Schrodera menšinovou vládu závislou na postkomunistic
ké PDS. To byla ovšem voda na mlýn volební agitace CDU,
která již dríve strašila volice, že sociální demokraté a Zele
ní budou v Bonnu vládnout za tichého souhlasu PDS. Více
než na vecnou argumentaci se nyní CDU sousli'eduje na
tento argument. Zároven brojí proti PDS, a to zpusobem,
který muže mít opacný úcinek. Vrcholem byl výrok nového
mluvcího vlády, OUo Hausera, který srovnal PDS s NSDAP
a vyhrožoval východonemeckým volicum, že budou-li dá
vat své hlasy extremisticl<ým stranám - a tím byla mínena
nejen extrémne pravicová DVU, ale predevším PDS - je
ohrožena západonemecká pomoc pro východní zeme. Hau
sel' vystrídal dosavadního mluvcího Hausmanna, který byl
podle Kohla málo aktivní. Hauserovy výroky nezvykle ost
re kritizují i vysocí funkcionári strany, vcetne Wolfganga
Schaubla.

Podle pruzkumu by koalice SPD a Zelených mela ve vol
bách získat absolutní vetšinu a nepotrebovala by tudíž ti
chý souhlas PDS. Ješte výraznejší se zdá být prevaha opozi
ce pokud jde o názor volicu na osobu kanclére: 60 % si pre
je Gerharda Schrodera a jen 35 % Helmuta Kohla. Takové
pruzkumy je však treba brát s nejvetší rezervou,

Mnichovská zrada?

Ve zvláštní situaci se ocitá CSu. V Bavorsku se zemské vol
by budou konat ctrnáct dní pred volbami do Spolkového
snemu. Pozice bavorské vlády a CS není srovnatelná
s postavením bonnské koalice. Je nad slunce jasné, že CSU
volby vyhraje, avšak poprvé od roku 1970 jí hrozí, že ztratí
v mnichovském parlamentu absolutní vetšinu. To záleží
nejen na sile sociálnedemokratické opozice, ale také na ne
kolika malých stranách, které se pravdepodobne do zem-

ského snemu nedostanou, CSU však mohou odcerpat hlasy.
Proto se krestanští sociálové napríldad tak rozhodne berou
za požadavky sudetských Nemcu, proto se také v celé rade
politických otázek staví do opozice vuci bonnské vláde.
Opet platí - Bavorsko nade vše. Na druhé strane však i CD
a Kohlovi záleží na dobrém výsledku bavorských voleb,
protože silná CSU prospívá celé koalici. Je to tudíž do jisté
míry jen boj na oko, nebot bychom mohli zrovna tak ríct,
že vrána vráne oko nevyklove. Presto je treba si všimnout,
že na letošní Sudetonemecké dny, kde bavorský premiér
Edmund Stoiber podmínil prijetí Ceské republiky do EU
svými vlastními podmínkami, spolková vláda na rozdíl od
minulých let žádného zástupce nevyslala.

Pres všechny pro vládní koalici nepriznivé zprávy nelze
v)'sledek voleb s jistotou predpovedet. CDU a její pi'edseda
se již nekolikrát ocitli v choulostivé pi'edvolební situaci.
Ruzné objektivní i subjektivní faktory jim nakonec vždy
pomohly zpet do sedla. Nejen odtajnené protokoly, ale
i optimistické predpovedi vedoucích cinitelu hospodái"
ských a financních svazu, týkající se zamestnanosti a uc
novských míst, podporují dnes vládní koalici. V Nemecku
tedy není nekolik týdnu pred volbami nic rozhodnuto.

BEDRJClI UTITZ (1920)
Novinái' a publicista, od roku 1968 žije v Nemecku.

Letos v kvetnu mu byla udelena novinár"ská cena
Karla Havlícka Borovskébo za celoživotní dílo.

'lJiderot S. r. O.

Nakladatelství Diderot, s. r. o., ve spolupráci s Nakladatelským domem OP

vydává

Všeobecnou encyklopedii Diderot ve 4 svazcích, A - Ž.

Proporcionální výber hesel a jejich zpracování vychází z nejnovejších

poznatku vedních oboru. Jednotlivá hesla podávají konkrétní, srozumi

telné informace ze všech oblastí lidského poznání, a to i tech, kterým do

sud nebyla v ceské encyklopedistice venována dostatecná pozornost.

(Jedná se predevším o takové vední obory, jež byly do roku 1989 potla

covány predevším z duvodu ideologických, napr. filosofie, nebo kterým

nebyla pozornost venována vubec, napr. astrologie, esoterlka).

Zcela samostatnou kategorii tvorí komplexní hesla státu, jimž je v sou

casném rychle se menícím svete venována mimorádná pozornost.

Nezanedbatelnou predností díla je i skutecnost, že se striktne vyhýbá ja

kým koli subjektivn ím soudum, al již se jedná o historii, politologii ci o dal

ší obory.

Encyklopedie vyniká i vysokou úrovní grafického a polygrafického zpra

cování, u podobných del ceského puvodu nevídaných. Kvalitní krídový

papír, koženková vazba se zlaceným potiskem a dusledne dodržovaná

barevnost vetšiny obrazové dokumentace ciní z tohoto díla vskutku re

prezentativní publikaci.

V práve vycházejícím 4. dfle jsou dále obsaženy i dodatky, opravy a ak

tualizace vztahující se k predešlým dílum. To znamená, že encyklopedie

(k breznu roku 1998) aktuálne zachycuje zmeny v jednotlivých heslech

(úmrtí, výsledky voleb atd.).

Pro úplnost uvádíme, že encyklopedie se nyní prevádí na CD ROM. Je

jí multimediální podobu uvede nakladatelství na trh na jare roku 1999.

Specifikace celého ctyrsvazkového projektu: Bohate ilustrovaná ctyr

svazková encyklopedie o rozsahu

více než 55.000 hesel, 7.000 pre

vážne barevných obrázku, grafu,

map a tabulek.

Cena jednoho svazku: 1.190,- Kc,

cena za kom plet 4 dílu: 4.760,- Kc

(garantováno do 15.8. 1998)
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Komsomolci
volného trhu

Steven Saxonberg
Americký profesor mezi
ceskými studenty

Ji!í Musil srovnává y dubnovém císle ové tHtomnostiCechy s jinými SU'edoevropany a tvrdí, že Ceši jsou
"skeptictejší a vybíravejší, tj. více rozvažující a rovnež váž
nejší". Krome oné vážnosti bych souhlasil se všemi temito
charakteristikami, pokud by popisovaly Cechy osmdesá
tých let. Behem mých tehdejších návštev v Ceskosloven
sku, které jsem podnikl jako student univerzity v Západ
ním Berlíne, me práve tato kombinace osvežujícího skepti
cismu a schopnosti podívat se na vec z ruzných úhlu
pf'ivedla k záveru, že Ceši jsou vysoce demokratictí lidé
utiskovaní nedemokratickým režimem. Jejích intelektuál
ní liberalismus doplnený proslulým ceským humorem byl
pro me vždy pf'íjemnou zmenou oproti smrtelne vážným a
obcas dogmatickým nemeckým studentum.

Bohužel, v devadesátých letech zamenili podle mých po
znatkú mnozí mladí Ceši intelektuální liberalismus pred
chozí gcnerace za kombinaci extrémne doktl'inárského
ekonomického liberalismu a intelektuálního dogmatismu.
V následujících ]'ádkách bych chtel ukázat, nakolik je tento
dogmatismus závažný problém. Úcelem tohoto clánku ne
ní kritizovat skupinu jinak velmi sympatických mladých
lidí. Šlo mi o to, zamyslet se nad pHcinami jejich netole
rantních postOjLla pHpadne uvažovat o tom, co se s tím dá
delat.

Udelali ze me bolševika

Donedávna se této otázce nevenovala skoro žádná pozor
nost. Urcité komentái'e se objevily až po nedávném trap a-
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su v televizním poradu "Na hrane", kde ceští studenti neu
veritelne neslušným zpusobem vypískali šéfa ceských so
ciálních demokratu Miloše Zemana. S mnohými projevy
netolerance jsem se setkal i v predchozích letech, když
jsem pobýval v Praze. Dodnes si vzpomínám na absolutní
zdešení, které se zmocnilo jisté skupiny mladých lidí poté,
co jsem si troufl ríci neco negativního o Václavu Klausovi.
Z jejich tvárí vyzarovala jasná výcitka: "Jak mužeš kritizo
vat samého Boha?"

Ve své akademicl,é kariére jsem se setkal s mnoha stu
denty z ruzných míst sveta. Doposud jsem však nikde ne
potkal tak dogmaticky pravicové studenty, kteH jsou tak
netolerantní k jiným názorúm. Po urcité dobe jsem došel k
záveru, že o politice má smysl diskutovat jen s nekým nad
petatricet. Pokud by to mel být nekdo mladší, pak jedine
student humanitních ved, cizích jazyku nebo prírodove
dec, ale nikdy student politických ved.

Pres dosavadní špatné zkušenosti jsem se na svuj lonský
kurs švédské politiky na Karlove univerzite tešil. Predpo
kládal jsem, že se postoje studentu mezitím zmenily. Od
revoluce už ubehlo osm let, Klaus už nebyl tak populární,
ceská ekonomika prestala být klenotem strední Evropy.

avíc jsem si sliboval, že pokud se studenti budou chtít
dozvedet neco o Švédsku, klasické sociálne demokratické
zemi, nebudou ve svém tržním liberalismu tak dogmatictí
a pNpustí možnost jiných politických strategií. Od magis
terského kursu jsem ocekával, že studenti budou již uvyklí
kritickému a analytickému myšlení, které je skutecným
základem intelektuálního liberalismu. Hluboce jsem se
mýlil.

V magisterském kursu jsem se snažil vyvarovat norma
tivních diskusí o tom, co je ve Švédsku "dobré" a co "špat
né". Chtel jsem, aby studenti uvažovali teoreticky o logice
systému a o duvodech, proc se takto vyvinul. Jsem pre
svedcen o tom, že je duležité rozumet temto duvodum, drí
ve než clovek vynese hodnotící soud. Švédskou politiku
není možné pochopit bez analýzy kontroverzní politiky so
ciálního státu. Zjistil jsem však, že musím být v tomto bo
de nanejvýš opatrný. Abych p]'edešel konfliktum, zvolil
jsem knihu, která je moderní klasikou sociální politiky.
Kniha se zabývá prícinami, které dovedly ruzné zeme k
rúzným sociálním systémLlm a zvlášte se soustreduje na

Švédsko, Spojené státy a Ne
mecko, tedy na model sociál
nedemokratický, liberální a
kj'es tans kodem okratický.

Téma jsem zahájil casto
uvádeným poznatkem, že so
ciálne demokratictí i liberální
reformátori meli na pocátku
casto stejný úmysl: zavést ad
resné programy na odstrane
ní chudoby. Podle sociálních
demokratu tyto programy se
lhaly a chudí nikdy nedostali
dostacující pomoc. Dokud se
totiž sociální programy ome
zovaly pouze na chudé, stred
ní vrstva je odmítala financo
vat. Chudí byli stigmatizová
ni, protože stl'ední vrstva byla
presvedcena o tom, že si za
svou situaci mohou sami. So
ciální demokraté došli k záve
ru, že jediný zpusob, jak zís
kat podporu stredních vrstev
pro pomoc chudým, je zahr
nout strední vrstvu do univer-
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zalistických sociálních programu. Jakmile strední trída
získá pi'istup k výdobytkúm sociálního státu, bude ochotna
financovat chudé.

Nikdy jsem nerekl, zda dávám prednost adresným, nebo
univerzalistickým programum, nebo necemu úplne jiné
mu. Jenom jsem se studentu zeptal, zda rozumí logice to
hoto argumentu. Clovek mu muže rozumet, a presto múže
být proti univerzalistické sociální politice. Touto nevinnou
otázkou jsem ovšem otevrel Pandorinu ski'inku.

Ceští studenti odmítli diskutovat o záverech sociálních
demokratu a místo toho zacali velmi emotivne odmítat
ideu dávání penez "lenochum" z rad nemajetných lidí. A
hned se dali do vykrikování volnotržních hesel, tak jako
pred nekolika desetiletími komunisté vykrikovali hesla le
ninská. Opet jsem se je snažil odvést od techto normativ
ních soudu o tom, co má být hlavním cílem sociální politi
ky, k otázce, zda se zemím s adresnými programy podarilo
odstranit chudobu. Když jsem se zmínil o tom, že ve Spoje
ných státech, klasické liberální zemi, žije 15 % obyvatel
stva pod úrovní životního minima, vedel jsem, že jsem de
finitivne ztracen. Cetl jsem na jejich tvárích, že me už ode
psali jako beznadejného komunistu. Od té doby me už
nerespektovali. Na pi'íští seminár pi'išli ze sedmi studentu
dva. Vetšinu casu na me hystericky kricela jedna student
ka. Zahrnula me urážkami a obvineními jako "Cetl jste
vúbec tu knihu?" a sdelila mi, že nekolikrát volala rodi
cúm a stežovala si na muj kurs. Byl jsem v takovém šoku,
že jsem jí ani nei'ekl, aby opustila místnost a vrátila se, až
se uklidní.

Mohl bych lícit další zážitky, ale hlavní problém byl, že
studenti byli naprosto nepripraveni k tomu, aby rozumeli
analytické literature. Byli intelektuálne neschopni pi'emýš
let na rovine "A vyvolává B". Místo, aby se snažili pocho
pil, proc máme B, stále zduraznovali, že B musí být špaLne,
protože odporuje tržnímu liberalismu. Presto musím zdu
raznil, že ne všichni studenti byli dogmatictí, jenom ti nej
hlasitejší. Pokud se však tito studenti z Institutu meziná
rodních vztahú FSV UK mají stát príští generací ceských
politiku a diplomatú, vidím situaci jako alarmující. Dnešní
stav má podle mého názoru dve základní pi'iciny: politický
vývoj a vysokoškolský systém.

Jsme nejlepší

Po pádu komunistického režimu v Ceskoslovensku tu byla
generace, která ješte zažila demokratickou první republi
ku i liberální éru Pražského jara. Další generace zažila
Pražské jaro a o první republice byla od svých rodicu dob
re informována. aproti tomu dnešní vysokoškoláci po
znali jenom stagnaci Husákovy éry a ostudné období Jake
šovo. Mají tedy menší zkušenost s toleranLními režimy než
predchozí dve generace.

Ackoli bylo první polistopadové období plné optimismu
a euforie, vzestup Václava Klause rychle zmenil atmosfé
ru. Zakrátko se stal jedním z nejcharismatictejších politiku
strední Evropy. Jako každý charismaticl Ý vudce vzbuzo
val silné pozitivní i negativní emoce a získával si více príz
nivcu mezi idealistickou mládeží než mezi staršími, skep
tictejšími generacemi. Klaus vnesl do ceské politiky nový
styl. Byl plný sebevedomí, které chybelo jak mnohým
predstavitelt'lm starého režimu, tak sebekritickým disiden
túm. Rubem tohoto sebevedomí bylo presvedcení, že jeho
politictí oponenti se musejí mýlit. Každý, kdo s Klausem
nesouhlasil, byl onálepkován jako komunista: Klausúv styl
podporoval nejen netoleranci uvnitr spolecnosti, ale i na
venek, smerem k visegrádským zemím i k Bruselu. Klau
sova politika poznamenala celou generaci mladých Cechú,
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kteÍ'Í si zvykli ríkat návštevníkúm ze Západu: "My jsme
nejlepší, od vás se nemáme co ucit!"

Samozi'ejme i príchozí ze Západu se umejí chovat aro
gantne, když Cechúm a jiným Východoevropanúm vyklá
dají o tom, co mají delat. Cílem intelektuálního liberalis
mu by ovšem mel být dialog, ne hysterická hádka. Mám
dojem, že jen málo ceských studentu má o takový dialog
zájem.

Univerzity selhávají

Nejvetší díl odpovednosti za dogmatismus ceských studen
tu ovšem nesou univerzity. Bez ohledu na politické ovzdu
ší by totiž liberální univerzity mely mít potenciál k tomu,
aby formovaly intelektuálne liberální studenty.

Pi'inejmenším studenti sociálních ved, které jsem potkal,
mají jen velmi malou zkušenost s kritickým a analytickým
myšlením a vubec žádnou zkušenost s metodologií. Vetši
na kursu je založena na pasivním poslouchání pi'ednášek
a memorování faktú, jejichž znalost má být potom pi'edve
dena u zkoušky. Také zahranicní studenti si stežují na níz
kou úroven kritického myšlení na pražské univerzite.
Presto jsem pred svou poslední návštevou ocekával urcité
zlepšení, domníval jsem se, že by magisterští studenti
mohli v oblasti sociálních ved ovládat alespon základní li
teratul'U. Kurs jsem vedl na úrovni druhého semestru poli
tologie ve Švédsku, ale objem látky jsem redukoval pri
bližne o 20 %. Presto všichni studenti pokládali kurs za ex
trémne nárocný.

Jestliže studenti nemají zkušenost s kritickým myšle
ním, není divu, že neumejí logicky uvažovat a klást si
otázky. Jestliže nemají žádnou zkušenost s psaním semest
rálních prací, není divu, že neumejí jasne formulovat své
argumenty. Jestliže nemeli možnost analyzovat texty, není
divu, že se nenaucili analytickému myšlení. Jestliže se ne
mohli úcastnit semináru, kdy by si navzájem hodnotili své
práce, není divu, že se nenaucili respektovat názor druhé
ho a diskutovat o nem strízlivým a neideologickým zpuso
bem.

Pokud se univerzity rozhodnou zmenit styl výuky a pre
hodnotí ucební nápln jednotlivých oború, mohou význam
ne pomoci k vytvorení toleranLnejší a otevi'enejší spolec
nosti.

STEVEN SAXONBERG (1961)
Americký profesor, pusobí na univerzite v Uppsa]e ve Svédsku,

V minulém roce hostoval na Karlove univerzite.
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Nepohodlné svedectví
Andrea Baršová

Lidská práva osm let po Listopadu
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Letošní,v,poradí již ctvrtá výrocnízpráva Ceského helsinského vý
boru (CHV) o stavu lidských práv v
Ceské republice vzbudila po svém
zverejnení krátký mediální rozruch.
Duvodem bylo tvrzení, že CR porušu
je Mezinárodní úmluvu o odstranení
všech forem rasové diskriminace. Za
svecenejší diskusi však zpráva nevy
volala. Je to škoda, vždyt jejím smys
lem není pr'inášet senzacní odhalení,
ale podnitit vecný dialog o konkrét
ních problémech. Soubor nálezu CHV
proto stojí - i s jistým casovým odstu
pem - za prolistování.

Diskriminace Romu je
smutným evergreenem
Nejvážnejším porušením lidských
práv v CR bylo vlonském roce nadá
le svízelné postavení a diskriminace
pNslušníku romské menšiny. Potvrzu
je to i renomovaná výrocní zpráva o
stavu lidských práv Kongresu USA,
která této otázce venuje plnou tretinu
textu. Také zpráva CHV staví proble
matiku cesko-romského soužiti na
první místo a podává zprávu o napl
úování Mezinárodní úmluvy o odstra
není všech forem rasové diskriminace
Ceskou republikou. Výbor založený
touto úmluvou letos v breznu projed
nával plnení závazku Ceské republi
ky. Dokument CI-IV,který zpracovala
autorská dvojice Anna Šabatová - Petr
Uhl, nabízí alternativu k oficiální, vlá
dou predložené zpráve, o jejíž exi
stenci se však autori prekvapive ne
zminují.

Peclive zpracovaný text analyzuje
ustanovení našich právních predpisu
- od Listiny pres trestní zákoník až po
zákon o ceské obchodní inspekci, jež
jsou relevantní pro právní postihy
projevu rasismu a diskriminace, a
casto uvádí také možnost nápravy.
Vedle toho je stat pruvodcem po zá
sadních událostech lonského roku.

Zaznamenává romský exodus, phjeti
tzv. Bratinkovy zprávy i zrízení mezi
resortní komise. BiJancuje rasove mo
tivované útoky (148 prípadu, z toho 95
násilných), všímá si promeny v po
stoji médií, aktivizaci protirasistic
kých iniciativ i používání jazykových
prostredku (Rom - Cikán, etnikum 
komunita).

V záveru autori formulují tri zásad
ní požadavky CHV.Vyzývají vládu: 1)
k formulování a provádení integracní
politiky vuci Romum, kterou chápou
jako protiklad politik segregace a asi
milace, 2) k vytvorení orgánu, které
mu by byl sveren dohled nad plnením
"antidiskriminacní" úmluvy, odstra
úováním legislativních nedostatku a
vytvorením integrované vládní a ob
canské síte pro zachycování informací
o rasové diskriminaci, a konecne 3) k
zavedení nekterých afirmativních
(zvýhodúujících) prístupu vuci prí
slušníkum romské menšiny. Oba klí
cové koncepcní požadavky týkající se
integrace a afirmativních kroku jsou
však bohužel formulovány pHliš
obecne. Ceká nás totiž jiste strastiplná
cesta k tomu, abychom si vyjasnili, co
vubec pr"edstavuje - v podmínkách ur
bánní civilizace a v kontextu dvou
staleti budování ceské národní kultu
ry - rozdíl mezi asimilací a integrací
romské minority.

Autori dokumentu navrhují doplnit
radu zákonu tak, aby byl zákaz diskri
minace vždy právne vymahatelný.
Napríklad provozovatelum obchodu a
služeb by mela za rasove motivova
nou diskriminaci hrozit pokuta ci od
netí koncese. kazuje se totiž, že tyto
jevy není možné úcinne postihnout
trestním zákonem. K podobnému ná
zoru došel i Výbor pro odstranení dis
kriminace, když konstatoval, že nám
chybejí ustanovení obcanského a
správního práva, která by výslovne
postavila mimo zákon diskriminaci v
oblasti zamestnávání, vzdelávání,
bydlení, služeb ci v pNstupu na verej
ná místa a diskriminaci ze strany ve
rejných institucí.

Obcanství zustává
nedorešeno
Problematika obcanství je bolavým
místem všech zprávo lidských prá
vech v CR. Letošní dokument velmi
ostre kritizuje zpusob, jakým se mi
nisterstvo vnitra vyrovnalo s rozhod
nutím Ústavního soudu z 15. 8. 1997
ve veci obcanství Petra hla, které od
mítlo prijmout jako precedens. Petr
Uhl, dle zákonu federace ceský obcan,
si po rozpadu Ceskoslovenska zvolil
obcanství slovenské, pricemž tvrdil,

že ceského obcanství pozbýt nechce a
nepozbývá. Po vleklém právním spo
ru mu dal za pravdu . stavní soud.
Zpráva oznacuje další odmítání žádo
stí o potvrzení ceského obcanství ne
kolika desítek tisíc "Cechu" žijících na
Slovensku za protiprávní jednání ze
strany úradu a ciní za to odpovedné i
konkrétní vysoké úredníky minister
stva vnitra.

Zneklidnující skutecnosti odhaluje
shrnuti cinnosti poradny CHV pro
otázky obcanství, která byla zrízena v
roce 1996 z iniciativy a za financní
podpory ÚÍ'adu Vysokého komisare
OSN pro uprchlíky. Pracovníci porad
ny se zabývali v lonském roce celkem
4352 prípady "nedorešené" státní prí
slušnosti bývalých ceskoslovenských
obcanu; z toho v 604 prípadech šlo o
deti v ústavní péci, ve 2439 prípadech
o osoby ve vazbe nebo výkonu trestu
a v 1309 prípadech o jiné individuální
okolnosti.

Zneužívání vazby

Otázka obcanství není jedinou, kde se
postoje CHV shodují s výtkami ze za
hranicí. Mezi další patrí kritika nedo
statecných mechanismu vnitrní a pre
devším vnejší kontroly cinnosti poli
cie. Podle zprávy CRV žádná vnejší
kontrola neexistuje, "protože resort
MV ji odmítá, odvolávaje se pritom na
platné zákony, aniž by vzal v úvahu
jejich nedostatecnost v tomto ohledu"
(P. Bílek). K podobnému, byt mírnej
šímu záveru dospela také mise exper
tu EU pri lonské návšteve v CR.

Zpráva dále uvádí, že v CR je va
zebne stíháno asi osm tisíc osob, pri
cemž délka vazby dosahuje sedmi
mesícu. Nedostatecne je využíván in
stitut kauce a jsou prípady zneužívání
vazby k vynucování priznání ci
usvedcující výpovedi. Osoby, které
nemají dostatecné financní prostredky
nebo nejsou dostatecne seznámeny se
svými právy, obvykle nejsou v rízení
o vzetí do vazby zastoupeni advoká
tem, a proto nedokáží vyvrátit argu
menty, jež vedly soudce k rozhodnutí
o vazbe. Pretrvávají "stálé bolesti"
ceského vezenství: casto ponižující
podmínky vazby a chronická preplne
nost veznic. CRV v této souvislosti žá
dá, aby byla zverejnena zpráva Ev-
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ropského výboru pro zabránení mu
cení a nelidskému zacházení, který v
loni v únoru poprvé navštívil Ceskou
republiku. Výbor provedl inspekci ve
veznicích v Mírove a v Praze-Pankrá
ci, na sedmi policejních stanicích v
celách predbežného zadržení, v dia
gnostickém ústave v Brne a v zarízení
pro deti a mládež v Moravském
Krumlove. Podmínkou zvei'ejnení je
ho nálezu je však žádost vlády.

Sto tisíc bezdomovcu

Ponekud fragmentárne a nedotažene
pusobí zpracování u'etí I apitoly po
jednávající o obcanských a politic
kých právech. Omezuje se na pNspev
ky k územní samospráve, právu na
informace, postavení nevládních or
ganizací a k právúm žen.

Mnohem dukladneji je již tradicne
zpracována ctvrtá kapitola venovaná
právúm sociálním a kulturnim. Pojed
nává o právu na zdravotní péci, o si
tuaci zdravotne postižených, o otáz
kách lidských práv ve vztahu k život
nímu prostredí a v oblasti bydlení a
pi'inášÍ dobi'e fundované studie o prá
vedl detí a o výchove k lidským prá
vum. V nekterých pojednáních této
cásti zprávy se však obcas až pi'íliš
derou na povrch politické postoje au
torú.

Dolmment si všímá i postavení ci
zincu, zejména zahranicních delníkú,
v pNstupu ke zdravotní péci. Bohužel
v této souvislosti není jasne i'eceno, že
pokud cizince na území státu phjme
me, musíme jim zajistit skutecnou
rovnost, tedy i rovnost v prístupu ke
zdravotní péci. Stežejní otázkou hos
podái'ských a sociálních práv totiž ne
ní celková úroven jejich zajištení, ne
bot ta je nutne podmínena ekonomic
kým stavem spolecnosti, dúležitý je
predevším spravedlivý pÍ'Ístup všech
lidí k tomu, co spolecnost nabízí ci na
bídnout muže.

Pozornost se proto musí sousu'edit
na ruzné marginalizované spolecenské
skupiny a jejich pNstup k proklamova
ným právúm. Lze jenom uvítat, že
zpráva CHV se poprvé jasne vyjádrila
k hrozive narústajícímu problému
bezdomoveclVí. Uvádí, že v CR žije ph
bližne sto tisíc bezdomovcú, phcemž
rocne se jejich pocet zvyšuje o deset
procent. V ceských zákonech phtom
pojem "bezdomovec" neexistuje, takže
s lidmi bez prÍsu'eší a trvalého pobytu
nepocítá ani systém sociální pomoci a
sociální práce. Zpráva volá po urychle
ném phjeti celostátní koncepce. Zahra
nicní zkušenosti totiž ukazují, že každý
odklad i'ešení bezdomovectví se v bu
doucnu velmi prodraží.

Sít' právní pomoci

Zprávu CHV uzavírá kapitola venova
ná právu na soudní a jinou právní
ochranu. Ve ctyi'ech príspevcích si
všímá nejen vlastního fungování
soudnictví, ale nabízí i prehledné shr
nutí cinnosti Ústavního soudu a se
znamuje s praxí "britské" myšlenky
síte bezplatných právních poraden.

Základní problémy uplatnení práva
na soudní ochranu vidí zpráva v ne
odúvodnených prutazích v Í'Ízení a v
koncepcní nedorešenosti otázky
správního soudnictví, tedy pi'ezkou
mávání rozhodnuti verejné správy
soudy. Pripomíná, že soucasná právní
úprava není v souladu s clánkem 6
Evropské úmluvy o ochrane lidských
práv. Jde o to, že soudy by mely pre
zkoumávat nejen zákonnost rozhod
nutí správních úi'adú, ale rovnež je
jich vecnou správnost. Soucasný stav
také nezajištuje ochranu v phpade
necinnosti správních orgánú, u mno
ha rozhodnutí soudní prezkum vubec
není možný, nedostatecne je i'ešena
pi'edbežná ochrana pi'ed nezákonným
rozhodnutím vei'ejné správy. Opráv
nenost této kritiky potvrzuje nedávné
rozhodnutí . stavního soudu, který
shledal, že vyloucení správního roz
hodnutí o vyhoštení cizincú ze soud
ního prezkumu je protiústavní.

Naplnení ústavního práva na právní
pomoc vyžaduje dostupnost této po
moci pro i'adového obcana i pro zra
nitelnejší skupiny populace (osamelí
lidé, nezamestnaní), což pi'edstavuje,
vzhledem k cenám advokátních slu
žeb, znacný problém. Pomoci by mela
sít bezplatných obcanských poraden.
Vzor k nám prišel z Velké Británie a
získal podporu ministerstva práce a
sociálních vecí. Zpráva uvádí, že v
soucasné dobe již fungují ctyri obcan-

ské poradny (Brno, Decín, Havírov,
Praha). Vyšlwlení poradci by meli po
dávat obcanum kvalifikované právní
ínformace predeyším v oblasti socíál
ní, pracovneprávní, bytové ci v rodin
ných vztazích. Nemá jít o nekalou
konkurenci advokátúm, ale spíše o ja
kousi "první právní pomoc", aby se
obcan sám dovedl ye své situaci zori
entovat a rozhodnout se pro phmere
ný postup.

Zpráva bude mít
vládní dvojce

Ceský helsinský výbor slaví letos de
setiletí své existence. S obhajobou lid
ských práv zacínal v dobe, kdy to vy
žadovalo obrovskou osobní statecnost,
soucasne však byla situace na tomto
poli "snadnejší", nebot "veskrze prú
hledná". Nyní už stát není a priori ne
pÍ'Ítel a nalézání pravdy vyžaduje více
systematické reflexe. Za pouhé ctyE
roky si zprávy CHV vydobyly pres
svou neúplnost a jiné nedostatky re
spekt domácí í zahranicní verejnosti.
Svedcí o tom mimo jiné cetné odkazy,
napríklad ve zprávách Kongresu USA.

V breznu letošního roku vláda roz
hodla, že k 51. breznu 1999 bude na
svete první "úi'ední" verze zprávy o
stavu lidských práv. Pí'edložit ji má
ministr bez portfeje, predseda rady
pro národnosti. Doufejme, že nová
vláda toto rozhodnutí nezmení. Srov
návat oba dokumenty bude jiste zají
mavé.

A!\OHEA BAI\ŠOVÁ (1960)
Právnicka, pracuje ve státní správe. Do

Zprávy CIlV prispela pojednáním o právu
na phmei"ené bydlení.
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Podle úredníku

je u nás pretancováno
Rozhovor s tanecnicí Monikou Rebcovou

Monika Rebcová je prední ceská tanecnice a choreograjka. Ucila se na
pražské lwnzervatori a Hudebníj'alrulté Akademie múzicll;ých uméní, stu
dovala také na tanecních slwlách v Némecku, Francii, Nizozemí, ve Spoje
ných státech a VeLkéBritánii. Prosla nékolika tanecními soubory, spoLupra
covaLa s nasimi i zahranicními choreografy. Od roku 1991 vede vlastní ta
necní skupinu Monika Rebcová Dance. S Novou Prítomností mluvila u
príležitosti cervencového mezinárodníhoj'estivaLu Tanec Praha, na laerém
se svou skupinou pravideLné vystupuje.
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Odkud cerpáte inspiraci, kdo vás
ve vašem tanecním výrazu nejvíce
ovlivnil?

Snažím se o moderní prístup k tanci
a mohu rovnou Nci, že v Ceské repub
lice je každý nový pokus o tanec mo
derní, protože tady byl vývoj prerušen
po sovetské invazi. Moderní tanec k
nám vždy smei'oval ze Západu - ze
Spojených státu, západního emecka,
z Velké Británie a Francie, takže jsme
meli po roce 1968 všechny cesty od
i'íznuty. a poli moderního tance se
toho u nás delo velmi málo. Pokud se
neco delo, pak jen když neco phvezli
naši pedagogové ze zahranicí nebo
když se naopak zahranicním pedago
gum a choreografum výjimecne poda
hlo proklouznout za železnou oponu.
Já jsem v zahranicí studovala rúzné
techniky, jako je treba technika Mar
thy Grahamové nebo Merce Cunnig
hama, takže muj styl je všeobecne
ovlivnen moderním tancem.

Nyní se intenzivne zajímám o tech
niku "release" a o kontaktní improvi
zaci, která samozi'ejme ve svete beží
už od sedmdesátých let, pro nás je to
však naprostá novinka. Otevírá nové
možnosti, protože pohyb vypadá na
scéne úplne phrozene, jako kdyby se
k nemu mohl pripojit každý clovek z
ulice. Opak je ovšem pravdou, je to
velmi nárocná technika, které se clo
vek musí ucit. Dále me ovlivnil afric
ký tanec, jemuž jsem se ucila ve Spo
jených státech a také ve Francii na
letních kursech. Vrátil mne radost z
pohybu. U akademických tancu nekdy
tak zápolíte s technikou, že múžete
zapomenout na to, proc tanec deláte.
Deláme ho proto, protože se hýbeme a
protože pohyb a hudba ve svém spoje
ní pr'inášejí radost a euforii, zvláštní
stav mysli.

Máte zkušenost s tanecními soubo
ry ze sousedních zemí?

Znám dobre berlínský soubor Tanz
fabrik, se kterým spolupracovala ko-

str'ana

legyne z mé tanecní skupiny. Také se
mi velmi líbí frankfurtská tanecní
skupina Soap, její tanecní styl i tech
nika je vynikající, mají velmi zajíma
vou choreografii. Je to jedna z nejlep
ších tanecních skupin na svete. V Ne
mecku moderní tanec jen kvete.
Tanecníci tam jsou na volné noze a
snaží se tancem uživit. Prosti'ednic
tvím konkursu se úcastní ruzných
projektu. Myslím, že je to dobrý
systém. U nás nezávislí tanecníci ne
jsou, protože by se neuživili. a ta
necní projekty chybejí dotace, chybejí
sponzori, protože naše vei'ejnost na
ne ješte není zvyklá. Ti nejlepší tanec
níci od nás bohužel odcházejí, naprí
klad do lemecka. Odcházejí, protože
u nás nemají co delat. Naši choreogra
fové nejsou na takové úrovni, aby jim
meli co nabídnout.

Myslíte si, že zájem o moderní tanec
v této zemi vzrustá?

V Ceské republice udelal zájem o
tanec obrovský skok, je to také díky
vynikajícímu festivalu Tanec Praha,
kterému se podai'Ho phvést sem nej-

známejší svetové soubory. Nyní má
tento festival desáté výrocí a rok od
roku návštevnost stoupá, letos bylo
vyprodáno do posledního sedadla. e
jen že máme možnost videt velká
jména jako Bm T. Jones, Twyla Tharp
nebo Trisha Brown, ale i menší, méne
známé soubory, které však mají velmi
progresivní styl postmoderního tance.
Letos jsme ti'eba videli Holy Body Ta
too z Kanady, loni tu byla portugalská
tanecní skupina, která se nechala in
spirovat stylem domorodcu z Kap
verdských ostrovu. Moderní tanec se
dnes vyvíjí všemi smery, všechno je
vlastne tanec - chuze po ulici, horole
zectví, zavešování na lane, bunjee
jumping. Když tomu dáte formu, cho
reografii a uvedete to na jevišti, máte
tanec. Tanec je i improvizace i pevne
fixovaná záležitost, moderní tanec se
muže vyjadi'ovat všemi zpusoby.

Tanecní publikum se zlepšuje u nás
i ve svete. Ceský divák je však proti
zahranicnímu ješte trochu natvrdlý 
líbí se mu klasické kusy, líbivé, cisté,
se skvelou technikou. ení zvyklý na
jiné zpusoby tance. Moderní tanec ne-
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ní jenom krásný, pati'i k nemu i pohy
by ošklivé, nepochopitelné. Ceského
diváka to málo zajímá, odbude to slo
vy: "To jsem nepochopil, o cem to by
lo, paní kolegyne?" evystoupil z
vlastní omezenosti. Je treba diváka
vzdelávat, aby pochopil, že tanec je
abstraktní záležitost. Musíme otevírat
divákovu imaginaci.

Je tanec soucástí mentality?
Obávám se, že tanec není soucástí

ces.ké mentality. Já jsem strávila neja
ký cas v Dominikánské republice a
mohu Nci, že všichni Dominikánci od
ctyi'letých detí až po starce a stareny
tancí, a tanCi s chutí. Tanec je na prv
ním míste v jejich živote. Navíc to bá
jecne umí. Zrovna tak Africané. U Ev
ropanLl to tak necítím a už vubec ne u
Cechu. Ceši spíš potí'ebují pivo než ta
nec. Je to velká škoda. Ceské ženy rá
dy tancí, ženy mají vubec vetší smysl
pro tanec. Muži ztratíli pod nánosem
civilizace schopnost tancit, stydí se za
to, bojí se u·apasu. Tanec je u nás aka
demická záležitost. avíc jsou tu po
i'ád takové povery, jako že když dáte
chlapecka na tanecní konzervatoi-, tak
z nej udeláte homosexuála. S patnácti
dívkami je pak ve tí'íde jeden chlapec.
Také u nás chybí chut tancovat, takže
na konzervatoi'i je pNsná atmosféra,
která nutí mladé lidi pracovat ve stra
chu. Chybí profesionální prístup.

Mení se veci k lepšímu?
Bohužel, zatím ne. Ceští tanecníci

chodí do profesionálních souború za
peníze, tam to odkroutí, dostanou vý
platu a víc je nezajímá. Nevím, proc ti
lidé tancují. Na Západe existuje doko
nalá souhra, sousti'edení a respekt k
choreografovi, který je u nás zcela ne
vídaný. Ceši jsou strašne nediscipJi
novaní. Amatérské soubory jsou u nás
asi lepší než profesionálové. aši ta
necníci nemají srovnání, nikdy nebyli
v cizine, neúcastnili se konkursú, ne
vedí, co to je rvát se o místo. U nás
chybí konkurence. V této situaci se
ješte ruší tanecní konzervatore, proto
že ministerští úredníci, kterí vúbec
nerozumí tanci, vubec nerozumí diva
dlu, nikdy do divadla nechodí a chodit
nebudou, rozhodli o tom, že je v Praze
pi'etancováno, že je tady dost tanecní
kú, kterí nemají uplatneni. Takto kon
klll'ence nevznikne. Ucím na konzer
vatoi'i Jaroslava Ježka, která z roz
hodnutí jednoho úi'edníka koncí. Asi
se mu zdá, že tanec je zbytecný, a
když on na to nechodí, proc by chodili
jiní. .\1ohu uvést i jeho jméno: je to
pan IUíž z ministerstva školství.

Rozhovor pripravila Brigita Silná.

Sbírání (nejen hub)

Sbírat lze ledacos: drobty, boruvky, suroviny, známky, lidové písne, peníze
pro postižené, pel (o vcelách), spolupracovníky (to o Leninovi), agenty (o
policii), poslední síly, také prý clovék.a muže sbírat zlý kašel atd. - to jen ne
které doklady ze Slovníku spisovného jazyka ceského. (Mimochodem, u to
hoto hesla seprojevuje jistá slabina díla jinak namnoze neprelwnaného, to
tiž snaha popisovat významovou stránku nedokonavých sloves toliko jako
protejšku príslušných perfektiv; jenže distribuce významu u dvojice sebrat 
sbírat je dost nesymetrická.)

Já bych se ale rád zastavil jen u dvou konkrétních ajrekventovaných vý
znamu slovesa sbírat, zastoupených typy "sbírat známky" a "sbírat hou
by". Oba mají hodne spolecného - zejména shromaždování. Kdybych byl
zustal u slovníkových boruvek, bylo by to ješte zretelnejší: rozdíl by byl pa
trný hlavne v cíli cinnosti. U známek shromáždení sbírky, u boruvek pak
urcitého (užitecného, žádoucího) mnozství.

S houbami je to ovšemjiné. Houby totiž je nutno predevším hledat.
Ovšemže ani boruvky ci jiné divoké plodiny nechodíme jen tak sklízet, mu
síme je nejprve najít - ale pokud aspon trochu narostly, mužeme je zacít
shromaždovat a v prípade boruvek dokonce cesat.Dokonce doslovneji než
trešne, máme-li boruvkárský hreben. - K té významové asymetrii s perfektiv
ním vidovým protejškem: sebrat mužeme leda boruvky spadlé do mechu,
nebo jednu pred nosem sousednímu boruvkári, prípadne snad exempláre
všech známých odrud. Jinak už leda boruvky mohou sebrat nás, když si
pri ohýbání ulovíme housera.

Ale zpet k houbám. Rekli jsme, že houby je nutno hledat. Jenže to nestací:
ono je to žádoucí! K houbarine patrí prvek nejistoty, tajemství. Dokonce i
matadori, kterí mají "svá místa", k nim pristupují s napetím a po špickách
- narostly? Nevysbíral je ne7fdo?Ta nejistota sepritom plne respektuje: není
žádná hanba jít s košíkem a kudlou houby teprve hledat. Dovedete si pred
stavit, že by senék.do s kýblem nebo bandaskou vydal na boruvky ci mali
ny na nejisto? éi naopak šel najisto cesat houby?

Sbírat boruvky je nacházení, sbírání hub je hledání, nadto s nejistotou.
Vydat sena houby je akt dobrodružství: proto je víc hrou než prací. Je v
tom víc risku než spolehlivé jistoty; na houbách mohu být sebepilnejší a
prece skoncit s prázdnou. "Risk je zisk", tedy výhra: a získat mohu tehdy,
budu-li hledat (rusky iskat). Však taky na houby chodí daleko víc mužu
než žen - je v tom kus donkichotského paladinství.

A tady sedostávám k druhému typu sbíraéství, totiž presneji sberatelství 
tomujilatelistickému. ](arel éapek napsal v povídce o kaktusári, že sbírky
si porizují hlavne muži; ženským že k tomu chybí dukladnost a taková ta
náruživost. Mllžete ríct, že v houbarství systému není; no nevím; rozhodne
v houbách musíte umet rozeznat víc než boruvku od vraního oka. Nu ano,
svuj soubor hub porizujete pro dosti krátkou chvíli; ale když sev sezóne
podíváte na kteroukoli snušku v košíku - navrchu "praváky" sesvitou su
chohribu, kolemjraucimor holubinek a babek, do toho jen vzácne oranžo
vý zlatohlav ryzce nebo prevzácné dnes lišky, okolo snítky jehlicí - je to
snad neco jiného než pyšný exponát?

Když pak to vezmeme ze druhé strany, téjilatelistické: není pri porizová
ní sbírek zrovna tak duležité hledání, nejistota, touha? A ovšem nadeje: ze
prece musím jednou najít toho "praváka" bílého, totiž treba modrý Mauri
tius.

Nakonec ješte k éapkovým ženským: ony, pravda, sbírají houby spíš do
smaženice než pro oko; a snad by tím modrým Mauritiem ojrankovaly
obycejný dopis; ale všimli jste si, že tech hríbku zpravidla naleznou víc?

JAN HORÁLEK
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tam ncbyl. Sedeli jsme na kameni, pokrytém mechem. Zacína
lo jaro a kvetly sb'omy, mech zezelenal a les provonel prysky
Í'Ící. Ptáci zpívali. Široko daleko nikde nic, každé místecko zel
stalo nedotcené. Udelala jsem to snadno. Snad je krása v ne
dotcenosti. V tom, co je ješte neobjevené. Co se slane poprvé.
Predstavovala jsem si jako díte, že co je naposled, je velkolepé.
Možná že alespoll to, co je naposled, by mohlo být krásné."

Ze svícky zbyl poslední kousek. Z vi.kýre vanul na pudicku
chlad. Noc postupovala. Mesíc si vymenil místo s hvezdami.
Cítil jsem, co se v Lee menilo. Co se pr'iblíŽilo. Mela oci jako
kocka. Pozorovala zkomírající plamínek.

"Jednou me ucitelka v poslední ti'íde našla na pude. Spolu
žacky se na me dívaly, aby odkryly chybu v tom, jak vypadám.
Vždycky mi závidely. Pr'ipadalo mi to nespravedlivé. emohla
jsem za to, že nejsem ošklivá."

lakonec Lea f'ekla: "Když Linic nevychází a všichni te šidí,
zab'pkneš a nepi'eješ nikomu, aby se mu neco povedlo. Musíš
laky b'ochu šidit, aby se to vyrovnalo. Tr'eba to lak není. Dou
fám. (Ale ne moc.)"

Myslel jsem na to, jak si pomohla k téhle pudicce.
Obrátila se zády ke dverím,
Svícka i plamínek se ztrácely, než pohasly. Chvilenku prs

kalo kolem knotu. Ze svícky zbyla na bedne loužicka rozteklé
ho vosku. Pripomínalo to mesícní reku.

"Ti'eba ani neexistuju. Všechno se mi jen zdá," rekla.
"Jsi, když se te dotknu," i'ekl jsem. Myslel jsem na to, že

všech no je jen jednou, i to, co se opakuje.
Myslel jsem na její vlácnost: hebkou plet, zápestí, ruce,

klouby. Cím vonela. Dotkl jsem se jí hi'betu ruky bÍ'Íšky prstli.
Sklouzl jsem k prstlim. Mela hezké dlouhé prsty.

"Ješte ne," opakovala. "Jedno ti musím ješte Nct: Nikdo by
nemel chtít., aby cím silnejší se cítí muž, o to slabší se cítila že
na. Muž mllže dostat všechno, co chtel, a pí'ece ho muže žena
zradit., aby si pr'ipadal jako žebrák. Neptej se me proc a kvuli
cemu to ženy delají."

Dívala se mi v šeru do ocí. Mohl jsem si jen pf·edstavovat.,
co myslela. Koho už zradila a jak a kdo zradil ji? lebo snad na
to, kdo z nás bude žít déle? Cím se ponižuje, protože ho poni
žují ti druzí? Co to je v cloveku, co mu vnuká popud, aby nicil
a znicil sám sebe? Bylo to neustále ve vzduchu. Vycítil jsem z
její tvái'e, slova dechu, co asi pí'edcházelo mé návšteve a co
bude následoval. Tak daleko jsem ani nechtel jíl. Mel jsem rád
všechno jednoduché. Narážel jsem na mnohostenné štíty, za
kterými se ukrývala. V každém cloveku jsou asi nejakým zpú
sobem pi'ítomni všichni lidé a ve všech je on sám, nesrozumi
telné ozveny povahy a vlastností. Každý se svou vuní, dechem,
slovy a i'ecí, tvái'í a telem. Vnímal jsem odstíny svetla.

"Venku je víb' a je pozde," i'ekl jsem.
"Ano." Potvrzovala, že me slyší. "M íttu pec, upekla bych Li

na cestu chleba. Ze všeho nejradši dává žena muži jídlo," a
padlo me až pozdeji, proc to i'ekla. Bylo to, jako by mi neco
nabízela i odpirala a dávala a brala zároven,

Šel jsem zavNt vikýr. Zacinalo být chladno. Mela v hlase to,
co jí chybelo. Jako by nemohla dýchal. Prázdno, které nevypl
nila.

"Není videt.," i'ekl jsem.
"Ne," odpovedela, ale zase jen jako že me slyší a souhlasí.

"Žena se nedívá jen ocima."
"Mysli na to, žes mi upekla chleba," i'ekl jsem. "Dekuju."

Usmál jsem se. Taky se usmála. Bylo zvláštní, jak na Pllde
znelo slovo chleba. Spojilo se se zemí, zúrodnenou prací, s ko
lobehem, který zacíná, koncí a trvá, stále znovu.

" 1as ytilo te to?"
"Možná," rekl jsem. "Urcite."
"Cím to je, že se minulost zdá lepší, ti'ebaže v hloubi duše

víš, že tak dobrá nebyla?"
Sáhl jsem na její ruku znovu bi'iškem prstu. Zachvela se, ja

ko by jí prebehl mráz po zádcch. Mela nejv ácnej í pokožku,

"ProLi hladu nikdo nemá zbralÍ," r'ekl jsem, "Stací nedat lidem
najíst dva tN dny. Je nasnade domyslet si proc. Slabí ani umí
rající - se už nebouN. Taky ustrašení se vetšinou nebouh"

Myslel jsem na ty staré vedle, pro které je to horší. Myslí
pan Cohen na své vzdálené svcty? Na mlhovinu Andromedy?
Na mikroby, kterí padají na Zemi z neznámých planet? Na sig
nály, které clovek slyší z mezihvezdné dálky, i kdyby už dávno
ohluchl? a hranici slunecního svetla?

"Je to jednoduchá nemecká abeceda," souhlasila. Z hlasu
jsem vyrozumel, že o tom nechce mluvil.

Lea se dotýkala tmy, jako se tma dotýkala jí. Požádala me,
abych jí neco zazpíval. Znal jsem ceskou baladu o milence
loupežníku, jak chránila vudce lupicli telem, když zaútocili na
ležení. Mlcela a poslouchala až do konce. Pozorovala na mém
cele šupinky oloupané kuže.

Neco jí to pripomnelo.
"Meli jsme v dome koupelnu, vyloženou zrcadly až ke stro

pu v rohu na obou stenách," i·ekla. "Zamkla jsem se - jako díte
- a zrcadlo me u kazova 10 ze stran. Noc, prom, telo a nohy, ru
ce. Zkoumala jsem rozdílnost každé poloviny tváre vcetne
chrípí nosu. Nekdy jsem ani nevedela, co od sebe chci, co
bych mela ocekával. Muj otec mel orlí nos. Zdedila jsem - na
štestí - nos po mamince. Mer'ila jsem si v zrcadle prsa. Mela
jsem pocit., že se vznáším, Opravdu existuj u? Plakala jsem.
Ovef'ovala jsem si, že mne tecou slzy, abych vedela, že plácu.
Mela jsem strach, že maminka brzy umf'e." Pak r'ekla:"V do
me, kde jsme bydleli, jsme meli starý výtah. Cítila jsem se v
nem jako uvnili' piána, když otevi'eš víko."

Nechtel jsem být nespravedlivý. Co v sobe hledala? Zdroje
svého nynejšího strachu? Ozveny, kterou si prinesla z Leu
wardenu? Vysvetlení bázne z toho, co pl-ijde ráno?

"V šesti letech se mi zdálo, že jdu s rodici na výlel. U moí'e
jsem se zastavila na kraji útesu, ale maminka s tatínkem šli
dál, vykrocili do prázdna. Vpáté Ii'íde se mi zdálo, že mužu lé
tat nad hlavami spolužacek, když jdou ze školy."

Vikýi'em proplouvala do místnosti noc. Tma houstla. Neco
na plidicce ztežklo.

"Tem starým nepomližeš," r'ekl jsem." ikdo jim nepomuže.
Mohou si aspon Nct, že žili dlouho."

ledalo se rozumet., o cem se starci vedle pí'eli, krome ne
meckého slova verschwunden, zmizelý nebo pohí'ešovaný.
Snad to byl zacátek spojení slov verschwundenes gli1ck, ztrace
né štestí, nevím. Potom se dala rozeznat sluvka jako ver
schwollen, oteklý, verschwitzen, propoLit a slovo versickern,
prosáknout a slovícka urvanec, verplti.rrtera úpadek, nieder
gang. Mohli jsme si domyslel. Znelo to jako vycpelá ozvena
casu, kdy je nezajímala válka nebo trh, peníze, vládní záleži
tosLi. Zvali si domu hosty, obklopeni pohodlím, rodinou, a ve
vzduchu byl všeobecný souhlas, pí'edem daný úcel všeho, co
podnikali; vetšina vecí se dala predpokládal. PlaLila ješte
osvedcená pravidla, nebo si to alespon mysleli. Opírali se o
právo a sílu zákonu, které je chránily. Pr'ipomínali ted spíš ry
by plující na povrchu odlehlé tune, ve spolecnosti jiných lek
lých ryb obrácených brichem vzhliru. Sedeli na židli, která má
jednu nohu místo ctyí' a stojí jen proto, že se opírá o zed.

ObráLiIi jsme se oba ke stene, za níž hlucelo. a chvíli s ná
mi byli starci.

Napadlo me, co by z Ley bylo, kdyby nejela, pí'ežila a vrátila
se do Leuwardenu. Studovala by? Pripadala mi chytrá. Musela
být sectelejší než my dva s Adlerem dohromady.

"ZtraLila jsem panenství v lese u rybníka, když tálo. Prišla
jsem do lesa s klukem, kterého jsem ani nemela ráda. Nikdo

Láska na jednu noc
Arnošt Lustig
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jaké jsem se kdy doUd; ohebné klouby jako kocka. Slyšela ne
co venku, co jsem nezaslechl?

"Není to kí'ehkost," rekla. "Mužu být s každým mužem, kte
rému verím. Jen mi nikdo nevysveUil, proc to nikdy netrvá."
Pak r'ekla: "Od ženy se ocekává stálost, muži se nestálost od
pouští."

"Do rána už není tak daleko," f'ekl jsem a dotýkal jsem se jí
celou dlaní. Nebránila mi, ani neodtáhla ruku, ale necítil jsem
odezvu.

Pak rekla: "Žena je v noci lepší soudce než muž."
A ješte: "Jedna noc jako tisíc."
Ztrácela ve tme svuj porcelánový úsmev. Pootevrela rty.
"Chceš, abych te svJíkla?"
Nemusel jsem odpovídat. Nechtel jsem dávat nikomu za

pravdu, vcetne sebe, tesne pÍ'ed cílem. emusel jsem myslet
na to, cemu a proc dává prednost Vím jen, co každé nebezpecí
znásobuje (i když až dodatecne). Myslel jsem na Ruth Winter
nitzovou, když na vecírku v Belgické 24 vykládala V. F. o stra
chu, který mají muži z žen, aniž si to uvedomili. Jako by je že
na snad mohla pohltit. Nebo jako by se v ní - v jejím klínu 
mohli ztratit. V. F. jí odpovídal, že ústa byla kdysi, velice dáv
no, jediný otvor, kterým živocich prijímal i vyvrhoval, co do
nej prišlo a odcházelo. Mysle.l jsem na devcata, jimiž jsem se
už poznamenal a která jsem možná poznamenal sám. Žádost
vystr'ídaly myšlenky, úklady, podnety a pohnutky. Myslel jsem
na to, cím povzbuzoval v Praze V. F. Ruth Winternitzovou, cím
povzbuzovala a vybízela jeho. Cemu nikdo docela nerozumí.

a co nejsou slova. Tajnosti povahy. a to, co rekl V. F. na
dvoí'e u latríny, že opravdová krása k dívce, které je teprve
osmnáct, ješte ani nephšla.

"Ty se nesvlíkneš?" odpovedel jsem otázkou.
"Pojd se mnou," podala mi ruku.
Šli jsme k posteli. Lea me pomalu svlékala. S košilí nemela

potíže, stacilo dorozepnout dva poslední knoOíky, Beze spechu
odstrojila sebe. Mela stejne krásné telo jako tvár'.

"Neptej se me proc," šeptala.
"Neptám se."
"Musel by ses ptát, proc má f'eka dva brehy, chleba dve kur

ky, clovek srdce. Žena telo. Proc srdce nemužeš rozdelit re
zem pí'esne uprostred, ebo ho kus odkrojit a zahodit. Cemu
se bráním, abych nebyla jako i'ezník. Nedelej si výcitky. Také
si je nepripouštím."

Na to jsem mlcel.
Rekla:" ezustal s jednou ženou dlouho. Nevím proc. V do

me jeho lásky není místo pro dva. Ríká, že jeho míra jsou dva
roky. Nekdy jen šest nedel. Doba, kdy lidi ze sebe dostanou to
nejlepší. Pí'ála bych si být výjimka. Odchází první, aby prede
šel ženu. Musíš být silný, abys dokázal odejít. Také žena musí
být silná, aby to pNjala nebo aby to dokázala skoncit." Mluvila
o síle a myslela na slabost?

A pak se me zeptala, docela zblízka; sotva jsem slyšel:
"Taky se bojíš, že umreš mladý? Doufám, že se nechceš do

žít osmdesáti nebo sta let. Musí to být hrozné, být starý."
Neprál jsem si o tom mluvit. Cítil jsem horko. Hudbu, jakou

jsem pí'edtím nezaslechl. Slyšel jsem z jejího hlasu touhu, s
níž jsem se ztotožnil.

Vikýrem jsem zahlédl stín, který vrhal mesíc. ž me nena-
pomínala ani nezdržovala.

"Jsi krásná," í'ekl jsem.
"Nemel bys mi to ríkat. Co kdybych nebyla?"
Vydechl jsem. Držel jsem se toho jako akrobat na visuté

hrazde, aby nespadl a nepotloukl se nebo nezabil. Slyšel jsem
svoje srdce. Zevnilí' i zvenku me zaplavovala krev. Chvel jsem
se od paty až k hlave. Mel jsem pocit, že jsem z tela a kuže, z
dechu, hukotu srdce a chvení a touhy.

"Nemusíš mi to ríkat," í'ekla. "Co je to - to tvoje ješte víc?
Nemusíš r'íkat, že me miluješ. Nápevy lásky jsou smutné ná
pevy. Kdyby ses me ptal prve, odpovedela bych ti, že už vím."
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Mlcel jsem.
"Ráda bych vedela, co je to láska. Snad je to pro všechny

stejné a zároven pro každého jiné. Snad také láska je neco, co
jei není. Co jsme, ty a já. ebo co není, protože je, a je, protože
není, soumrak a noc a svítání a den. Soumrak, když se dotkne
noci a svítání, když ho spolkne den. Voda a ohen. To první a
poslední. Co máš i nemáš. Nevím, jestli je neco kratší a pomíji
vejši a nevyzpytatelnejší. Co je to za kvetinu nebo strom, co z
toho vyroste. Snad - nekdy - prátelství nebo vzpomínka, zrada,
stesk. Opravdu nevím. Muži by nemeli milovat ženu pro krásu,
nebo jen pro krásu," šeptala. "Co si pocne, až zestárne? Už za
chvíli, za vtei'inu, zítra? Ješte di'ív než odejdeš. Pro každou že
nu phjde den, I{dynení krásná. Kdy zacne vypadat stare."

Nerekl jsem nic; mel jsem sevrené hrdlo úzkostí, ze které
osvobodí cloveka hí'ích i cisté svedomí. emá to dno ani vr

chol, jen závrat s hvezdami, bezcasí, bezmeznost; imoje myš
lenky se dotýkaly jejího tela, tváí'e a ocí, jako by soucasne s ni
mi objímaly hvezdy a dálku nebo hloubku, které nikdo nerozu
mí.

"Ani proto, že je ješte sveží," šeptala, Už jsem ji nevnímal.
"Když je to všechno; když od ní nikdo nechce než mládí, které
má, nic víc, Jako by mládí byla nepí'eberná studna, zdroj, který
nekoncí. eprijde ke každému ten den, ta chvíle, kdy se smí
jen ohlížet? Pomíjivost, která nezacíná ani nekoncí, jen trvá?
Nejen tady."

Pak rekla: "Nemeli by žene nalhávat lásku. Meli by myslet
na to, jak se bude cítit, až odejdou a nephjdou." Jak mohla ješ
te mluvit? Proc chtela, abych to vedel nebo slyšel? Její slova se
zlJ'ácela, neslyšná, krásná a zároven odstrašující.

Vyslovovala je už také zaslí'eným hlasem, ze stejných duvo
du, pro které jsem nemohl mluvit.

"Muži stací, aby poslouchal ženu, dokud mu má co ríct - a
dostane od ni všechno, co chce."

Až pozdeji me napadlo, že se z neceho vyvlékla nebo osvo
bodila. A taky až potom Lea z Leuwardenu í-ekla, že i když už
žena nepocítá s nicím, myslí v podvedomí na díte. (Díte je v ní
prHomno, i když na ne nemyslí nebo o nem nemluví.)

"Vím, kdy mám ráda své telo." Pak rekla: "Každý jsme vedle
nekoho jiného jiný."

A ješte: "Jako když rozdeláváš ohen. RozhoÍ'Í se pomalu. Po
tom te sežehne, spolkne, se vším všudy."

Chraptel jsem. Nebyla to jen její krása, co mi zastr-elo hlas.
Obsáhlo to všechno. Chtela tím zastavit umírání, kterým

možná umírá její krása? Mela pohled cloveka pí-ed dalekou
cestou. Prála si dotknout se nesmrtelnosti, která je na vterinu,
na zlomek vtei'iny dopr'ána cloveku?

Mesíc ve vikýri blednu!' Osvetloval šnury dešte i svetla a tmy
a trámy, trsy predjitrních mraku. Cítil jsem Leu z Leuwardenu.
Cím umírala po vteí-inách. DoUdi jsme se toho, co je vecné v
pomíjivosti. Co pí'ichází znovu a je trvalejší než lidi a jejich pa
met,

"Ano," šeptala.
"Ano," odpovídal jsem šeptem.
"Ano," povzbuzovala me, jako bych se chtel zastavit.
"Ano," nechal jsem se povzbudit.

Z delši povídky Lea z Leuwardenu.

ARNOŠT L STJG (192~
éeSký spisovatel, po roce 1968 v exilu

Profesor literatury a filmu na American University
ve Washingtonu, D.C.

Nyní žije a pr'ednáší slNdave v USA a v Praze.
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Ke zmene programu
sociální demokracie
Dr. Alfred Fuchs

Programy ceskoslovenských politických stran vzniklyvšecky pred válkou z jiných pomeru než jsou dnešní,
jak hospodárských, tak i politických. Vázanými kandidát
ními listinami se tyto strany navenek petrmkovaly, ale v
jejich nitru nastávají sociologické zmeny, jež nabudou
vnejší kodifikace asi teprve tehdy, až se mládež dostane k
vedení. Žádná z ceskoslovenských politických stran pres to
nesáhla ješte ke zmene programu. První tak ciní nyní soci
ální demokraté, kteN venovali sjezd zmene programu. Ne
kolik nedel pred sjezdem otiskoval hlavní orgán strany
diskusi, na níž bylo nejcharakternejší to, že se jí nezúcast
nila starší generace strany, ani nynejší garnitura vudcov
ská, nýbrž hlavne mladí intelektuálové. Strana tím asi
chtela naznacit, že program se delá pro budoucí, nikoli pro
nynejší generaci. Mimo to dala ponejprv vystoupiti celému
štábu svých mladých intelektuálu, což dosud žádná politic
ká strana neudelala. Zmena programu byla ohlašována již
v r. 1927. Tehdy však nemela strana casu na theoretické
diskuse. Také ke svému padesátému výrocí chtela vystou
piti se zmeneným programem, ale opet praktické úkoly za
branovaly tlleoreticl ým zmenám. Ve vetšine státu ocitla se
sociální demol,racie v oné situaci, která jest oznacována v
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Ihtomnos~
Písme jako nalévání nového vína do nádob starých. Její
program byl puvodne revolucní, jenž vylucoval každou
spolupráci s buržoasií. (...)

Po válce však, kdy nastal rozpor mezi komunisty, schva
lujícími revolucní taktiku, a mezi vetšinovými socialisty,
ujali se sociální demokraté v nástupnických státech spolu
práce s buržoasií, ale v theorii si ponechali stará hesla. By
lo nutno ovšem, aby temto revolucním heslum byl dán
evolucní výklad. Jest znám výrok celného ceskoslovenské
ho sociálního demokrata, že z dejin, z bible, ze statistiky a
z Marxe jest možno dokázati všecko na svete. Marxistická
terminologie mela vždy u delnictva znacnou autoritu a
proto bylo povážlivo hýbati se slovní formulaci programo
vou i tam, kde praxe šla jinými cestami. Tím si vysvetlíme
i váhání ceskoslovenské sociální demokracie, jejíž praxe
ani pred válkou nebyla prísne marxistická, ale jejíž síla ne
spocívala nikdy v U1eorii, nýbrž v praxi. Odklad programo
vé diskuse celkem veci prospel. Sociální demokracie má
alespon možnost aplikovati svou novou theorii na zjevy
nynejší hospodárské krise.

(Prítomnost, 15. ríjna 1930)

• • •

Ad: Smerování evropských dejin
(NP6/98)

Lady Ash
Timothy Garton Ash je duchaplný clovek
a vždy stojí za to si pj'ecíst, co Hká. Tentokrát
se mi však zdálo, že pNliš šermuje kabelkou
lady Thatcherové. Souhlasím s ním, že nikdo
nemuže predvídat budoucnost, a také s tím,
že sjednocování Evropy po roce 1945 se delo
ve stinu sovetské hrozby. Ani pro me není
Evropa "teleologická" idea, která "pj'ichází
k sobe" jako živocišné embryo k své dospelé
podobe. Projekt Evropy cerpal energii z mno
ha zdroju (...), nicméne se dílcí kalkulace, zá
jmya strachy slily v cosi nového a slibného,
úspešného i mimo spolecný trh. Zdá se mi
zbytecné ironizovat nesporný a velkolepý
fakt, že se (západní) Evropané naucili videt
v ostatních partne,'y, relativizovat své spory
a myslet v širších kategoriích. epopírám, že
nekteré skupiny jsou náchylné obcas padat
do cmocionálních a úzce zájmových pasti,
a volební rétof"Íkatoho využívá, jcnže politi
ka se brzy nato vrací k dennlmu porádku.

Je zcela nepHpustné argumentovat jugo
slávskou obcanskou válkou, která pati'í do ji
né kategorie události, do jiného druhu poli
tické kultury. acionální rozeštvávání jiste
není monopolem postkomunistických ma
nipulátoru, ale krome menšiny extremistu,
menšiny i v Baskicku a v severním Irsku, li
dé vedí o vzájemné odkázanosti a neodvola
telnosti integrace. Stezovat si na nedostatec
ne legitimovanou bruselskou byrokracii pat
rí k rituá1lJm politiku, obávajících se
oslabení vlastních kompetencí. (...) Laciné
Ashovo tvrzení, jako by EU místo pomoci

strana

"doutnajíclm troskám" postkomunistického
Východu chtela zavést u sebe "pocítacem rí
zený kIimatizacní systém", zamlcuje pNcin
nou spjatost obou kroku: restrukturalizace
EU (...) je predpokladem rozšíj'ení o nové cle
ny, naráží však na presne ty pi'ekážky, o kte
rých jscm mluvil, totiž skupinový egoismus
živený politiky, kteN si vidí jen na špicku no
su a proto vysoce tf'ímají prapor suverenity.
(...) Ashem zduraznovaná alternativa: upev
není liberálního j'ádu v Evrope, se neobejde
bez institucního zakotvení, bez politických
struktur a sociálních protivah. A ovšem bez
idealistické angažovanosti pro velký projekt,
kterou bychom nemeli rozmelnit v mlýnech
duchaplného snobismu.

Bedrich Loewenstein

Ad: Budte dear! (NP 5/98)
První vlaštovka
Po pf'ectení clánku od dr. Ružicky jsem si

f'ekl: první vlaštovka. Ano, první psycholog,
který zaútocil na Dianetiku, Deje se to skoro
po každém vydání této knihy, stejne jako v
roce 1950, kdy ji americký spisovatel a filosof
L. Ron Hubbard poprvé V) daL Nebudu se zde
rozepisovat, v cem dr. Ružicka nemá pravdu.

echt to každý posoudí sám - vzdyt tato kni
ha je nyní na ceském knižním trhu.

Chtel bych zde ale objasnit fenomén Oia
netika kontra psychologie (psychiatrie). Oia
netika (nauka o tom, jak nekteré negativní
zážitky ovlivnují život cloveka) a Scientolo
gie (použitelná náboženská filosofie) založe
né L. Ron Hubbal'dem nemají žádnou spoji
tost s psychologií nebo psychiatrií. Jeden ze
základních rozdílu je, že pomocí Oianetiky a
Scientologie lze zvýšit lQ, a to v každém ve-

ku, kdežto klasický psycholog vám rekne, že
to není možné (...) lavíc psychologie (podle
Freuda) vychází z toho, že naše choyání je
podmíneno nevedomými sexuálními podne
ty. Nebo treba v psychiatrii je clovek zase
podle nekterých teol'ií bl'án jako zvíí'e. Nao
pak v Dianetice je k cloveku pristupováno ja
ko k dobrému a v Scientologii jako k duchov
ní bytosti. To je obrovsk)' rozdíl.

Od roku 1969 fimguje mezinárodní Komi
se proti porušování lidských práv v psychiat
rii a psychologii (CCHR). Tuto komisi založi
li scientologové a známý psychiatr dl'. T.
Szasz. Od té doby tato komise poukázala na
mnoho zneužití a poškození, ktel'á zpusobila
psychologie a psychiatrie lidem. Komise po
mohla znacnému množství lidí domoci se

svých práv, pi'edevším v prípadech svévolné
ho sexuálního zneužívání vztahu psychiatra
a pacienta, brutálního zacházení s pacienty v
sanatoriích nebo u pf'edpisování nebezpec
ných psychofarmak. (...) V poslední dobe vy
šla v zahranicí kniha "Muži za lIiUerem", kte
rá dokumentuje podil psychologu a psychiat
I'U na vyvraždování Zidu nacisty. Práve oni
pi"išlis myšlenkou rasové ciSlOty(...).

Ctenáí' si jiste dovede pf'edstavit, jakou vi
nu nevole na sebe tímto cinem Scientologie a
Oianetika privolala. Kolik milionu dolaru in
vestovali ruzné psychiatrické asociace a far
maceutické fIrmy do boje proti Scientologii a
Oianetice, aby ji umlcely. Scientologie se
však stále více rozrustá a stále více lidí

zjištuje, že pomocí scientologických a dia
netických principu mohou zlepšit ~vuj ži
vot a pomoci druhým,

Jirí Voráéek, ScientoLogickác[rkev
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Skalnaté Pleso

Dobry den zo Skalnatého Plesal

Aby som nezabudol a Vám pripomenul: Skalnaté Pleso
je vysokohorská osada pri Skalnatom plese -jazere, preto
sa všeobecné slovné pomenovanie pleso piše v tomto prípade
s velkým písmenom. Takže toto už viete. Preco sa jazerá vo
Vysokých Tatrách, ale aj v Západných a Nízkych u nás na
zývajú plesá? Aj ked Vám to nezodpoviem ako slovoznalec,
myslím si, že nebudem daleko od pravdy, ak to zd6vodním
tým, že kaidého návštevnika týchto miest tá okolitá úžasná
kulisa h6r musí chytit za srdce, ktoré sa cez oci nadchne, a
naplní tak jeho dušu takou radostou, až clovek zaplesá!

Naša nadmorská výška je 1783 m nad morom. Možno,
že niektorí éitatelia, éo toto miesto poznajú, lebo tu cestova
li visutou lanovkou, namietnu, že len 1764 m. Budú mat
tiež pravdu! To je nadmorská výška terminálu lanovky tu
na Skalnatom PLese.Tá sk6r spomenutá nadmorská výška
pLatí pre observatórium. A ja Vás pozdravujem práve z tej
slavnej hvezdárne! Nie som však astronóm, ale technik
GeofyzikáLneho ústavu SAV, oddeleniafyziky prízemnej
vrstvy atmoiféry MeteoroLogického observatória, ktoré tu
tiež sídli v prenajatých priestoroch AÚ SAV. Naša stanicaje
kLimatoLogická, t. j. našou hlavnou úlohou je zber dát o
slneénom žiarení a popri tom aj tých všeobecne populár
nych alw sú tepLota, vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a smer
vetra, pokrytie oblohy oblaénostou, véítane daLších meteo
rologických javov. Z toho potom zostavujeme aj naše tzv.
depeše, resp. intery, teda kódované správ)', ktoré odosieLame
do Pop radu, aby boli použité, okrem iného, aj pre oblastnú
predpoved poéasia. CO vLastne robíme tu na SkaLnatom Ple
se? My sme vlastne taká dátová stanica.

Prakticky nepretržite tu zaznamenávame údaje pre kli
matický výskum, ktorym sa potom zo storoénej a nesk6r ti
sícroénej vzorky exaktne urcí, ako sa klíma vyvija, t. j., ci
sa ochladzuje, otepluje, alebo je klíma stacionárna. Zo spo
menutého Vám je uréite jasné, že tu pracujeme nadgeneraé
ne a tú tisícroénú exaktnú vzorku nemá ešte nik, aše pra
covisko je v t:inllosti od septembra 194J, kedy bola dokonce
ná výstavba pozorovatefne, ale už 4 roky predtým sa
meteorologické pozorovania vykonávali v priestoroch prá
ve dokonéenej visutej lanovky na Skalnaté Pleso. Ano, na
budúci rok budeme slávit okrúhle šesdesiate výroéie pozoro
vaní vo vysokohorskom prostredí!

Mimochodom, viete, že hlavným iniciátorom výstavby
nášho observatória bol Váš krajan? Hej, slávnya ne
smierne pracovitý RNDr. Antonín Becvár (1901-1961).
Úsilie o jej vybudovanie vyvijal už sk6r, predtým pra
coval ako kLimatológ na Strbskom Plese. Tu si roku
1938 inštaloval aj dalelwhrad, ktorý si sám urobil. To
však neuspokojovalo jeho hlboký záujem o astronó
miu, a preto, ked Madarsko anektovalo éast úze
mia Slovenska, véítane Starej Sale - dnešného Hurba
nova, odkiaf sa podarilo odmontovat tamojší hvez
dársky dalekohfad a tento sa nemal kde umiestnit,
použil to ako další argument pre presadenie výstavby
hvezdárne vo Vysokých Tatrách. Uréujúce pre miesto
jej postavenia sa stalo vybudovanie lanovky na Lom
nický štít, ale kedže vrchol Lomnického štítu bol z
d6vodu tažkých životných podmienok a nedostatku
miesta zamietnutÝ, pre stavbu sa vybrala vyvýšenina
hrebena Huncovského štítu, vzdialená oproti budove
lanovky asi 300 metrov.

Hvezdáren sa stavala v rokoch 1942-1943, vlas tne
len v letných mesiacoch. Od myšlienky až po vlastnú
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realizáciu v nesmierne tažkých a zložitých rokoch Sloven
ského štátu prešlo len tofko málo éasu. V dnešnej situácii,
ked sú tu znaéné prevádzkové problémy, napríklad s vyku
rovaním, sa cudujeme, odkiaf sa brala k tomu odvaha afi
nancie! To všetko sa bohato zúroéilo. Vyššie som spomenul,
že naše observatórium je slávne. Jeho povest a autoritu v
odborných, ale aj laických kruhoch trvalo zabezpeéili vyni
kajúce výsledky práce a premiantný prienik v danej oblasti:
v rokoch 1947-1948 tu práve dr. Becvár s kolektívom, pre
važne študentov, ktorí tu mali prázdninovú prax, vypraco
val Atlas Coeli Skalnaté Pleso 1950, ktory sa stal najzná
mejším a najpoužívanejším kresleným astronomickým at
lasom na svete. Dalej tu bolo z celkovo 700bjavených
komét v rokoch 1946 až 1959 objavených 18 komét (pajdu
šák, Vozár, Mrkos, Becvár, l(resák), éo boli ale dve tretiny
všetkých vizuálnych objavov, teda zvycajne tých jasnejších,
vcítane tých, ktoré sa dali nájst len z južnej pologule Zeme.
Tieto éísla svedcí o výbornej odbornej pripravenosti, ale aj
zanietenosti pozorovatefov a objavitefov, ved na jednu ná
jdenú kométu pripadlo približne 300 hodín hfadania! Pri
tom sa ukázalo, že p6vodný odhad podmienok na pozoro
vanie bol skreslený výnimoénými prvými rokmi pozorova
nia, až neskór sa ukázalo, že Skalnaté Pleso je jedno z
najveternejších miest v Tatrách. CO sa týka vetra, v novem
bri 1965 tu bol zaznamenaný zatiaf maximálny náraz o
rychlosti 78,6 mis, éo je cca 283 km/hod. lnak tufúka éasto
vietor, v nárazoch presahujúci rychlost 32,7 mis, éiže viac
ako 118 km/hod., éo je Beal{/ortov stupen 12, alebo inak

I orkán. Vtedy nepremáva ani lanovka, ktorej je vietor najzdatnejší protivník. To paradoxne stále zaskoéí turistov,
ktorí dole v Tatranskej Lomnici nechápavo krútia hlavou,

I preéo preprava nrj'unguje, ked je iba slabší vietor. Pritomak by sa vydali na cestu pešo, rychlo by sa o tom presved
éili, ch6dza proti takému vetru je totiž prakticky nemožná.

'I K tomu je tiež pár argumentov, ktoré by iste vedel potvr-dit Váš bývalý minister pán Stráský, proti ktorému úéelovo
viedli obvinenia, že nepomohol pri víchrici jednému zo
spoluúéastníkov turisticko-Iyžiarskeho podniku, ktory tam
napolwn tragicky zahynul. Verte, že ak povedal, že nemo
hol, lebo sám bojovalo život, hovoril pravdu! Potvrdzujem
to nielen tým, že takýto vietor tu pomerne casto a vlas lne
pravidelne pozorujeme, ale aj preto, že sám som bojoval s
podobným vetrom piitkrát o život. Len vdaka milosti Božej
sa dnes móžem podelit s Vami aj o tento zážitok.

Všetkým Vám prajem pekné dni!

JozefHreus
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_S_ta_lo_s_e .Prítoiunost
25.6. Itálie schválila vstup CR, Polska a

Mašarska do NATO.

24.6. Pj'edsedové dvou nejsilnejších po
litických stran - Miloš Zeman a Václav
Klaus - se dohodli na vzájemné ko
munikaci ph jednáních o sestavování
vlády.

25.6. Bill Clinton zahájil návštevu Cíny.
• Zacaly volby do severoirského par
lamentu, první od roku 1972.

26.6. CaHhradský ekumenický pao"iar
cha Bartolomej se sešel s Václavem
Havlem a kardinálem Vlkem.

27.6. Americký a cínský prezident se v
Pekingu dohodli, že rakety obou státu
již nebudou míht na cíle na jejich
území. • Berlín si pripomnel50. výro
cí leteckého mostu, jímž zásobovali
spojenci západní sektory mesta odr'íz
nuté sovetskou blokádou.

28. 6. nie svobody zvei"ejnila princjpy,
za nichž je ochotna vstoupit do pravo
sLredové koalice, ODS je oznacila za
nepj·ijatelné .• V severoirských vol
bách zvítezila Ulsterská Unionistická

strana, prosazující mír a tzv. belfast
ské dohody.

29.6. Ceský statistický úrad uvedl, že
oproti kvetnu minulého roku poklesly
reálné mzdy o více než 2%.

50.6. Václav Klaus rekl, že ODS je
ochotna tolerovat jednobarevnou vlá
du CSSD.

1. 7. Vstoupily v platnost deregulace cen
nájemného, plynu, elekli'iny a verejné
dopravy .• 1I0ngkong oslavil rok pod
cínskou správou.

2.7. Pri pumovém atentátu v centru Bu
dapešti zahynuli 4 lidé .• Zacal 55.
mezinárodní filmový festival v Karlo
vých Varech.

5.7. ODS slíbila CSSD, že podpoi'í její
jednobarevnou vládu .• Polský Sejm
odmíU rezoluci nemeckého Spolkové
ho snemu, že poválecné "vyhnání"
Nemcu odporuje mezinárodnímu prá
vu.

4.7. Srbové i Albánci vyzvali americké
ho vyslance Richarda J-1olbrooka, aby
pokracoval v jednáních o Kosovu .•
Americané oslavili Den nezávislosti.

5. 7. Ukázalo se, že hodnocení vývoje v
CR v zahranicním tisku je spíše nega
tivní: tercem kritiky se stala prede
vším korupce a diskriminace Romu.
• Policie zabránila protestantskému
rádu oranžistu v tradicním pochodu
katolickou cásti severoirského Porta
downu.

6. 7. CSSD a ODS se shodly na potrebe
zmenit volební systém.

7.7. Bývalý italský premiér Sivio Berlus
coni byl odsouzen ke dvcma letum a
devíti mesícum vezení za korupci.

8.7. ODS a CSSD zverejnily tzv. opozicní
dohodu, kterou si obe strany rozdelily
moc v zemi .• Smrt vudce nigerijské
opozice Abioly spustila v zemi vlnu
násilí.

9.7. KDU-CSL oznacila opozjcní smlou
vu za protiústavní a obvinila Unii svo
body z "neserióznosti" .• Výbuch ne
známé trhaviny usmrtil v Bratislave
dva lidi.

10.7. Miloš Zeman zvei"ejnil plány bu
doucího kabinetu, mimo jiné pozasta
vení církevních resUlucí.

H. 7. Václav Havel uctil památku své
první ženy Olgy.

12.7. Václav Havel prohlásil, že ho ODS
chtela obvinit z vlastizrady a sesadil.
• Náboženský konflikt v Severním Ir
sku se vyhrotil vraždou li'í chlapcu.

13. 7. Japonský premiér Hašimoto od
stoupil.

14.7. Slovenští poslanci odvrátili hroz
bu povolební krize, když pj"evedli ne
které prezidentské pravomoci na
pi'edsedu snemovny.

15.7. Probehla ustavující schuze nové
Poslanecké snemovny .• Ruská Du
ma prijala další cást ekonomických
opati"ení, a umožnila tak pujcku 22,6
miliardy USD od Mezinárodního me
nového fondu .• Pri oslavách vítezství
Francie na fotbalovém mistrovství

sveta zahynul v Paríži ceský obcan.
16.7. Centrální banka snížila úrokové

sazby.
17.7. Prezident Václav Havel jmenoval

Miloše Zemana premiérem, Václav
Klaus byl zvolen pi'edsedou Poslane
cké snemovny .• Ostatky posledního
ruského cara Mikuláše II. byly ulože
ny do rodinné hrobky v Peo'ohrade.

18. 7. Podmorské zemeti'esení v Papui
- ové Guinei zpusobilo smrt pres
5000 lidí. • Zesílily boje mezi Kosov
skou osvobozeneckou armádou a srb

skými bezpecnostními silami.
19.7. Katolický knez Tomáš Halík slou

žil v kostele Nejsvatejšího Salvátora
mši za Olgu LLavlovou a otce prezi
dentovy manželky Karla Veškrnu.

20.7. Kancelái' prezidenta republiky po
tvrdila, že se na místo guvernéra C B
vrátí odstupující premiér JosefTošov
ský.

21. 7. Záplavy na východe Slovenska
pi"ipravilyo život nejméne 24 lidí. •
Evropská unie pozastavila humani
tární pomoc Afghánistánu v reakci na
pi'ekážky, které jejím pracovníku kla
de vládnoucí hnutí Taliban.

22. 7. Václav Havel jmenoval novou vlá
du. Jediným nestraníkem v sociálne
demokratickém kabinetu je ministr
spravedlnosti Otakar Motej!.
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ných podmínek. Naši ctenái'i jsou lidé, ktef'í sle
dují dení ve spolecnosti, politiku a kulturu. Caso
pis je rozesílán po celém svete. Vychází cesky a
anglicky.
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Národní 11,11000 Praha I, tel. 22 075 600, fax 22
075605.



Naše pozvánka na mezinárodní hudební festival

Dum, kde dobré veci deláme dobre.

Jsme nejvetším potravinárským výrobcem ve strední a východní Evrope.
Pro zpestrení každého dne vám nabízíme chutné, kvalitní a cenove dostupné

cokoládové inecokoládové cukrovinky a trvanlivé pecivo.

Jsme všude tam, kde je vám príjemne.
Proto se také podílíme na príprave Mezinárodního hudebního festivalu Ceský Krumlov,

na který vás srdecne zveme.

Mezinárodní hudební festival Ceský Krumlov

8. - 22. srpna 1998

.- +'f+
Cokoládovny

I~ •• •
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