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Podle skutku poznáte je

Novorocní prání
s nejvetší pravdepodobností

se bude ekonomická situace Ceské republiky

behem roku 1999 dále zhoršovat. K vysokému poctu nevyrešených problému pribude seznam nových. V nastávajícím roce se naše spolecnost ocitne pod dosud nejvetším tlakem od listopadu 1989.
.
Ze všeho nejvíc bych si pro naši republiku prál, aby se letošní rok stal rokem, v nemž si všichni konecne uvedomíme, že za soucasnou situaci mužeme prevážne my sami. V této souvislosti bych si prál, aby naši politikové
nalezli odvahu a zduraznili to, o cem dosud mlceli. Totiž, že svoboda
a demokracie s ní spojená prináší víc práce a povinností, nikoliv méne.
A ten, kdo jen sedí doma a naríká, dopadne špatne. Obcané Ceské republiky nadále selhávají pri plnení svých pracovních i obcanských povinností. Chovají se v tomto ohledu nadále jako za bývalého režimu. Pritom moderní Evropu nezajímá ani pocet pracovních hodin, ani složitost práce,
ale pouze kvalita a použitelnost výrobku.
Prál bych si, aby ceští obcané usilovali o zjištení skutecných prícin soucasné situace, aby naše spolecnost zacala mít zájem sama o sebe. Také
bych si prál, aby se víc poukazovalo na to, co je dobré, aby príklady prekonávání xenofobie, rasismu, závisti dostaly širokou publicitu. A naši nejvyššípredstavitelé aby si uvedomili, že jejich soukromí zacíná teproe tam,
kde koncí jejich vliv. Dále bych si prál, aby se nám odpadky, které spla-
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chujeme do záchodu, prestaly vracet do drezu: je nejvyšší cas, aby Ceská
republika dostala funkcní justicní systém.
Aby zmizel zhoubný ceský alibismus, kdy nikdo nenese za nic vinu,

Spolecná minulost ...
Rudolf Hilf

16-19

a pokud vubec ano, tak pouze za svuj díl. Dotycné osoby setrvávají ve
svých funkcích a nedokáží odstoupit (však je k tomu ani nenutíme). Za
pozornost též stojí, že expremiér Klaus vystupuje jako potenciální zachránce, ackoliv soucasnou krizi zpusobilo predevším jeho vedení. A témer všechny opozicní strany, místo, co by hledaly spolecné rešení krize, se
zabývají jmenováním stínových vlád. Pritom mezi všemi dohromady se
sotva najde dost lidí pro sestavení jedné jediné odborne schopné vlády.
Prál bych si, aby se alespon neco vyrešilo do konce. Namátkou - kauza

...a budoucnost

Miroslava Sládka ci Viktora Koženého, švýcarské konto ODS... Prál bych si,
aby se 17. listopad stal státním svátkem, aby v naší zemi byl na nápadném
míste postaven pomník všem tem, kdož byli odsouzeni a zavraždeni komunistickým režimem.
A nakonec bych si prál, aby si lidé všimli, jak se deje stále opakují: Stalinuv pomník a obrí bi/lboard ODS s Klausovým portrétem na stejném míste na Letenské pláni. Také osud obou byl stejný - první roztrhal dynamit,
druhý pouhý vítr. Prál bych si, aby byl v roce 1999 na Letenské pláni klid.
Martin Jan Stránský

Mesfcnfk Nová Pfftomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti,
u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smý.~lejících autonl a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Nášlapný atentát?
Výrocí lonské vládní krize uvedlo znovu do obehu pozoruhodná literární zpracování této - reklo by se - nikterak neobvyklé události. Tak metafora atentátu, a ješte k tomu v Sarajevu, je nepochybne velice zdarilá:
žádné samety, ale rovnou sedm kulí. Pokulhává jen
v tom, že nikdo presne neví, kdo je ten pravý Gavrilo
Princip. Zieleniec? Ruml? Pilip? Lux? Anebo rovnou
prezident? Nebo snad každý jednu jako v Carostrelci?
Vážnejší je, že tato zhola zbytecná, nebot rovnež
spíše literární diskuse zastrela tentokrát skutecný a trvalý problém: že totiž ceská ústava vládní krize proste
nepredpokládá. Pripomíná tak chatare ze známé
anekdoty, který natírá chatu vodovkami a na otázku,
co když bude pršet, opácí: "Prosím vás, pršet? Kdo by
hned myslel na nejhorší?" Vládní krize možná není to
nejhorší, jisté však je, že tvurci ústavy na ni nemysleli.
Nejenom to: rovnou ji vytesnili. Protože ji tuze nechteli, protože nemela být - není. A tak má Ceská republika zase jeden, tentokrát ústavní primát: predcasné volby se dají vypsat jen explicitní zmenou ústavy, se vší
parádou, se zákonnými lhutami a ústavní vetšinou
obou komor - a to pokaždé znovu. Co tomu ríkají zastánci "nedotknutelnosti" ústavního textu, není známo.
Že je tuto nehoráznost treba rychle napravit, je asi
každému zrejmé. Trochu všetecne by me však zajímalo, zda se k ní nejaký tehdejší puvodce ci autor sám
prihlásí? A treba dokonce vysvetlí, co mel pritom na
mysli? Že by jakýsi" nášlapný" atentát? A potom ovšem
také - na koho?
Jan Sokol

Mec mezinárodní
spravedlnosti
lwzhodnutí soudcu britské snemovny lordu znamená,
že diplomatický P(.lS generála Pinocheta ho neuchránil
pred žádostí Španelska, aby byl vydán a postaven pred
soud za zlociny, jichž se mel dopustit. Pritom Pinochet
stál pod ochranou svého státu, Chile, což práve doklá-

2

dal jeho diplomatický pas, a takovou vuli svrchovaného státu je zvykem v mezinárodních vztazích respektovat.
Vydání Pinocheta - navzdory diplomatické imunite,
které se tešil, vyvolalo vetšinou nadšení, nekdy ovšem
naopak rozcarování. Ani my jsme nezustali pozadu,
a tak se zvlášte na diskusních stránkách nekterých internetových deníku kolem této události rozproudila
ponekud zmatená polemika. Zvláštní pozornosti se tešil následující argument: jak možno odsuzovat Pinocheta, když ten prece zachránil Chile pred komunismem, pricemž puc byla jediná možnost, jak toho dosáhnout. Nadto ješte po sobe zanechal zemi
demokratickou a prosperující.
Jan Kelter vjednom svém clánku dobre vyložil, že
"profesionální antikomunisté", jak nazývá ty, kterí
výše uvedený názor zastávají, pouze oprašují známé
komunistické argumenty o oprávnenosti revolucního
násilí pro vytvorení svobodné spolecnosti. Což je vzhledem k jejich opacné ideové orientaci ponekud perverzní. Antikomunistictí našinci zjevne opakují tyto argumenty, když soudí, že násilí, které vede k demokracii,
je oprávnené, samozrejme pokud je poslední. Vlastne
tak po svém zpívají:· "poslední bitva vzplála ",jenom ~y
noty mají vzhuru nohama.
Je však treba priznat, že ani komunistické, ani antikomunistické užití tohoto argumentu zdaleka není jediné. Všechny úvahy, jež se opírají o zásadu, že úcel
svetí prostredky, vlastne ospravedlnují násilí jako prostredek k ušlechtilým cíltim. Proto mohou naši antikomunisté hledat své príznivce mimo komunistické ra-
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dy, urcite nejaké vhodné najdou. Duležité však je, že
je nemohou nalézt v liberální tradici obcanské spolecnosti, totiž tam, kde se nepomentje svoboda lidí - natož aby se vyvažovala - obecným blahem nebo celkovým dobrem, jež už stojí za trochu té priškrcené volnosti, jak lze též násilí cudne oznacit. Argument
našich antikomunistu je v zásade diktátorský. V tomto
smyslu je jeho užití obhájci Pinocheta na míste, ale mezi práteli svobody, mám-li užit tento Popperuv termín,
jde o neslýchaný argument.
Celá diskuse o morální bezúhonosti generála Pinocheta se však pohybuje mimo dané téma. Rozhodnutí
vydat Pinocheta možnému trestnímu stíhání se totiž
vubec netýkalo techto morálních a politických souvislostí. Predseda soudcu lord Slynn of Hadley mohl prohlásit, že považuje Pinochetovy zlociny za zcela odporné, a pritom si neprotirecil, když hlasoval proti Pinochetove vydání.
Soudcové neposuzovali morální vinu ci nevinu generála, jejich otázka znela zdánlive omezeneji: chrání Pinocheta jeho diplomatický pas pred žádostí Španelska o vydání, nebo ne? Rozhodnutí soudcu, že nechrání, má dalekosáhlé dusledky, o nichž stojí za to
diskutovat neméne než o Pinochetove zlocinném nebo
dobrodušném charakteru. Pomalu za znamení nové
doby mužeme považovat další omezení suverenity
státu ve vztahu k mezinárodním dohodám a závazkum, jehož jsme takto svedky, když práve tyto dohody
a závazky dostaly prednost pred vulí suverénního státu. Globalizace má tedy pozoruhodne príznivý dopad
na mezinárodne právní a politickou praxi. Lze s tím
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spojovat nadeje, že dohody o lidských právech a svobodách se stanou závazkem, který budou muset
respektovat úspešní diktátori (tedy nejen ti neúspešní a zlocinci, jejichž vydávání k trestnímu stíhání
nebývá takový problém -jen je dostihnout). Potom
ovšem nad hlavami diktátoru bude stále viset mec
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mezinárodní spravedlnosti, alespon tak budou moci
lépe zvážit, zda jim stojí za to uchýlit se k násilí
a válkám, když chtejí dosáhnout svých údajne
ušlechtilých cílu.

Milan Znoj

Volby skoncily, zapomente
Obligátní hodnocení posledních komunálních a senátních voleb by nepochybne mohlo skoncit u témer
klišovitého konstatování, že svého práva volit využilo
neobycejne málo volicu, zejména pak k volbám senátním. H/ubokomyslní názorotvorci poté, podle zamerení média, jehož názory mají na starosti, dukladnou
analýzou dospeli bud k záveru, že je to tak dobre, nebot vefungující demokracii chodí vždy k volbám méne lidí než tam, kde je demokracie v ohrožení. Nebo
naopak usoudili, že je to tak špatne, protože nízká
úcast signalizuje rezignaci širokých vrstev volicu na
politiku, kterou tak jako tak svým hlasováním ovlivnit
nemohou, nebot" ti nahore" si stejne budou delat, co
chtejí. Címž by byla událost spláchnuta, aby byla príležitost podobným zpusobem analyzovat cokoli jiného, co den prinese.
Lec díky komunální volební detektivce vpražské
mestské cásti Dubec a úspešnému senátnímu protestu
v Erne se nestalo. Volby budou v Dubci opakovány,
v Erne, pokud Ústavní soud neopraví rozhodnutí Nejvyššího soudu, rovnež. Že se jim budou zpravodajové

i názorotvorci

zatracene venovat, o tom nepochybuj-

me už proto, že herci v obou prípadech jsou exprimátori dvou nejvetších mest v republice. Troufnu si predvídat dva tri investigativní objevy na téma spiknutí,
jež predem zmatecné výsledky pripravilo -podle zamerení média pujde bud o komplot typicky manipulativne koukalovský, ambiciózne bursíkovský, prípadne
prízemne zemanovský.
Málo však bude slyšet to, co lze považovat za pou-
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cení z posledních voleb jejich skandálu nikoli nové,
avšak nejpodstatnejší: že totiž je opravdu nejvyšší cas
uvést volební zákon a vubec veškerá pravidla voleb
na všech úrovních do náležitého porádku tak, aby
byla na co nejmenší míru snížena možnost výskytu
podobných excesu.jiste, manipulaci s lístky, k níž
nejspíš došlo v Dubci, žádný zákon ani pravidla zabránit nemohou -prinejmenším však mohou pamatovat na možnost, že nikdo, ani v té nejpresvedcivejší
uniforme, nemuže odvézt volební lístky neznámo
kam dríve, než uplyne lhuta ke stížnosti. Stejne tak
zákon muže, ba musí konecne presne upravit pravidla volební kampane. Není to žádný objev, ob dva roky, v prípade predcasných voleb dokonce casteji, slyšíme od šéfa ústrední volební komise, že zákon je
chatrný jak ... zkrátka jako valná cást legislativní

produkce pocházející z malostranských parlamentních palácu a že je nutno ho celý zaštupovat a na
místech zvlášte namáhaných podšít dukladnými záplatami. Ve chvíli voleb zákonodárci, ješte vyjukaní
z nejistot, horlive prikyvují, že ano. Po volbách však
zapomenou. Všichni. Zákonodárci názorotvorci.
I ta volební komise.

i

Jaroslav Veis

Už jim to nikdo neodpáre

i

První dojem má privilegium: je první, tedy setrvacný. Nekdy není zcela jasný. jeho nejasnost vyvolává v naší mysli nespokojenost. Od té nám odpomuže ten, kdo jako první urcí jeho pointu. Mužeme
to být my sami, muže to být pohotový žurnalista,
anebo to muže být buhvíkdo, jak je to u folklorních
výtvoru pravidlem. Pointa muže být formulována
ledabyle nebo zlomyslne. Vyjde-li však vstríc citové
disponovanosti publika, sedí - a nikdo ji už nesmaže. Tak nejak vzniká nálepkování, po cesku "labelling".
"Pithart? Á, slyším trávu rust ... " - Nikdo už nevedel,
o cem to tehdy Pithart mluvil, zato všichni dobre vedeli, že slyší rust trávu. Podobne mu už nikdo neodpáre
"dvojdomek".
Stejným zpusobem se vžilo: "Klaus? Á, peníze jsou

až na prvním míste ... " Nikdo se už nepozastavil nad
tím, jak to ten Klaus vlastne myslel. Anebo: "Neznám
rozdíl mezi cistými a špinavými penezi ... " Rekl to
Klaus? A nebo Tomáš ježek? Asi Klaus. Vlastne se to
presne neví. Opet chybí otázka, jak to bylo vlastne míneno.
"Lux? Á, had na tri... " - "Havel? Á, nepolitická politika ... " - "Zeman? Á, spálená zeme ... " (prípadne "Á, .
kufrík ... "). - "Dostál? Tomu napráskal katecheta,
že?" - "Rychetský? Aha, ekonomický rozvrat v príštím
roce ... " atd.
Sklon verejného mínení k úlevné povrchnosti vymýtit nelze. Pokud jej podporí politik nebo dokonce
novinár, a pokud pri tom setrvá, doporucuji snížit
mu v duchu známku z mravu, u novináre i známku
z odbornosti, a napríšte s ním takto nakládat až do
odvolání.

Petr Príhoda
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Krize se prohloubila
Na zacátku roku 1998 se zdálo, že pád Klausovy vlády, k nemuž došlo vprosinci roku predchozího, poslouží jako katarze, která povede k zásadnímu preskupení politických sil.
Ohroženi se zdáli být zejména predstavitelé tech politických
stran, které po šest let stály v cele transformacních procesu.
Klausova vláda koneckoncu padla predevším proto, že reformám došel dech, a že pravicová koalice byla stále méne
schopna shodnout se na tom, jak dál. Ukázalo se též, že po- .
litické strany, které stály v cele transformacního procesu,
nebyly vždy schopny odolat pokušení korupce, o níž se verejnost zacala dozvídat prostrednictvím zpráv o tajemných
sponzorech ci podivných praktikách financování stran,
vcetne údajné existence kont v zahranicí.
Ceská republika stála pred nekolika složitými dilematy.
Na jedné strane bylo nutné vytvorit vládu, která by zemi
dovedla alespon k predcasným volbám, ale zároven to
nemohla být vláda pouze udržovací - už proto, že v první polovine roku bylo nutné prijmout nekterá opatrení,
která od nás vyžadovala Evropská unie a ATO. Bylo
též jasné, že duvody zpomalení reforem a klesající hospodárské výkonnosti jsou strukturální, a že k jejich rešení bude nutné nejen utahování opasku, ale i nové kolo reforem. Jak ale presvedcit obcany o nutnosti takových reforem, když transformacní étos ze spolecnosti

vyprchal už okolo roku 1995; a proc by meli být obcané
ochotni utahovat si opasky pet let poté, co k takovému
utahování dali mandát první Klausove vláde?

Jak se zachoval Václav Klaus
Pád Klausovy vlády byl sice mnohými ocekáván, ale
presto zpusobil šok. Ukázalo se v plné nahote, jak politicky nezralá je ceská spolecnost. I když demokratické
mechanismy zafungovaly dobre, ve spolecnosti vládl
po nekolik týdnu zmatek. Pád vlády byl nejen první

Jirí Pehe
zkušeností tohoto druhu od roku 1989, ale byl navíc
spojen s pádem muže, který dokázal znacnou cást spolecnosti presvedcit o své nepostradatelnosti. Hloubka
krize též ukázala, že obcanská spolecnost je v Ceské republice ješte stále nerozvinutá - pod povrchem politiky
zelo prázdno. Už proto bylo vše, co se delo na konci 10nského a na zacátku letošnil10 roku, jakoby groteskne
zveliceno. Normální demokratická procedura, jakou
pád špatné vlády nepochybne je, tak byla extrémne
zpolitizována a odehrávala se zpocátku v prostredí
obecné hysterie.
Ani pád Klausovy vlády, ani rozštepení jeho Obcanské demokratické strany nebyly pro expremiéra duvodem k hluboké sebereflexi. Tu nahradily teorie spiknutí a tirády o takzvaném sarajevském atentátu. Klaus velmi dobre pochopil, jak nezralá je naše politická
kultura. Uvedomil si, že vytvorení mýtu politického mucedníka, kombinovaného s varováními o nástupu levicového nebezpecí, je tou nejschudnejší cestou zpet na
politické výsluní.

Co predvedly politické strany
Politické strany nikdy skutecne neanalyzovaly základní
príciny úpadku ceských reforem. Sociální demokraté,
kterí k tomu jako nejvetší opozicní strana meli po pádu
Klausovy vlády skvelou priležitost, zústali na úrovni laciného ideologizování. Jejich bonmoty o "spálené zemi" byly už svou radikálností pro mnoho obcanu kontraproduktivní. Unie svobody, zformovaná temi bývalými politiky ODS, kterí údajne chteli svým odchodem
z ODS protestovat proti temným financním praktikám
strany, nikdy nedokázala presne vysvetlit, proc vlastne
vznikla. Její predstavitelé, vcetne predsedy US Jana
Rumla, nebyli ochotni nebo schopni svá tvrzení podeprít konkrétními argumenty. Rum! nebyl nikdy schopen
vysvetlit, proc už dále nechtel spolupracovat s Václavem Klausem. Namísto toho, aby se strana jasne profilovala proti ODS (ze které a proti které vznikla), Ruml
zacal již nekolik týdnu po vzniku US mluvit o možné
povolební koalici s ODS.
Takové jednání bylo samozrejme pro mnoho volicu
naprosto matoucí. Po raketovém startu tak zacaly preference US zákonite opet klesat. Prumerný volic pravicových obcanských stran si totiž nemohl vybrat ze dvou
jasne rozdílných filosofií. Namísto toho mel spíše na vybranou mezi "ODS 1" a "ODS 2". Výhodou té Klausovy
bylo, že navzdory financním skandálum byla již zavedenou firmou. Navíc mela v cele politického stratéga,
vedle kterého politici US vypadali obcas jako amatéri.
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Klaus pochopil, že má-li ODS uspet v predcasných volbách, musí spoléhat na jasná hesla a na vytrvalost.
Po podebradském sjezdu v prosinci 1997 se ODS stala v podstate sektou. yíce než kdykoliv pred tím se stala stranou Václava Klause. Vše, co strana delala mezi podebradským sjezdem a predcasnými volbami, vetšinou
prímo souviselo s Klausem osobne. V politickém zmatku, který byl vytvoren pádem Klausovy vlády a posléze
cekáním na predcasné volby, byla silná identifikace
s Klausem pro stranu výhodou. Mnozí z volicú, kterí
stranu opustili na zacátku roku, se k ní zacali postupne
vracet. ODS nabízela jednoduché recepty, zaštitované
mužem, který vsadil vše na to, aby vytvoril obraz ukrivdené politické obeti. To, že ostatní politické strany, zejména US, zcela selhaly v objasnování prícin krize, která
vedla k pádu vlády, Klausovi otevrely dvere zpet na scénu.
Obecne se politické strany priliš nezmenily. Zústaly
pomerne uzavrenými baštami, v nichž hraje:rozhodující
roli hrstka partajních lídrú. Ackoliv jedním z dúvodú krize, která vyprovokovala pád Klausovy vlády, bylo prepjaté ideologizování a partajnicení, politické strany nebyly pred predcasnými volbami schopny volicúm nabídnout vecná rešení akumulovaných problémú. Nebylo to
tím, že by se strany takovými problémy nezabývaly a nehledaly rešení. Bylo to spíše tím, že všechny recepty na
rešení se utápely v jalovém ideologickém slovníku.
Ackoliv strany zústaly pomerne slabé, pokud jde
o pocet jejich clenú, podržely si obrovskou moc a vliv.

Jak si pocínala Tošovského vláda
Vláda Josefa Tošovského, který byl do cela vlády povolán z postu guvernéra Ceské národní banky, byla svetlým bodem v celkovém politickém a ekonomickém marasmu roku 1998. Tošovský využil priležitosti, která se
mu naskytla, k tomu, aby do vlády jmenoval radu mladých politikú, jako jsou Michal Lobkowitz, Vladimír
Mlynár, Martin Bursík nebo Cyril Svoboda. Vláda si pocínala delne a profesionálne.
Cástecná nepoliticnost Tošovského vlády byla zpúsobena více jejím mandátem než jejím složením. To, že
se vláda zavázala privést zemi k predcasným volbám,
znamenalo, že její mandát byl politicky, casove a i vecne omezený. Byla vytvorena predevším proto, že politické strany nebyly po pádu Klausovy vlády schopny vytvorit vládu takzvane politicky plnohodnotnou. ODS se
rozštepila a lidovci ODA jednoznacne odmítli spolu-
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pracovat s Klausovou nereformovanou ODS. Sociální
demokraté se na vytvorení vlády odmítli podílet a požadovali predcasné volby.
Navzdory tomu, že Tošovský na sebe vzal nevdecný
úkol, aby on a jeho vláda pomohli Ceské republice
preklenout velmi složité období, ODS vedla proti vláde nemilosrdný útok. Pri hlasování o dúvere hlasovala
proti vláde a pozdeji podrobovala její kroky opakované kritice. Jedním z mnoha mýtú, které pred predcasnými volbami vzešly z lúna ODS, bylo i tvrzení, že jmenováním Tošovského vlády sledoval prezident Václav
Havel své vlastní politické cíle a nerespektoval výsledky voleb z cervna 1996. Nejenže prý vycházel z prin-

cipú ne politické politiky, ale pomohl do vlády i politikúm s ním osobne sprízneným. ODS nikdy ovšem nevysvetlila, jak by bylo za daných okolností možné zformovat vládu plne politickou, napríklad vládu vedenou
ODS.
I když Tošovského vláda se teoreticky mohla omezit
jenom na pasivní udržování chodu zeme, prijala behem
svého púsobení radu dúležitých opatrení. Predložila napríklad parlamentu sérii bezpecnostních zákonú, které
naše zeme potrebuje k tomu, aby mohla být clenem NATO. Koneckoncú i samotná ratifikace našeho clenství
v NATO se udála behem púsobení TOŠOVSKéhovlády.
Vláda též vypracovala výhled vývoje ceského hospodárství ve svetle našeho priclenování k Evropské unii.
Nebála se prijmout i nekterá nepopulární opatrení, jako
byla deregulace cen energií.
Ackoliv vláda byla pripravena spolupracovat s parlamentem na vyvolání predcasných voleb prostrednictvím platných ústavních metod, parlament nakonec radeji prijal jednorázový ústavní dodatek vyvolávající
predcasné volby. Obecne bylo behem prvních mesícú
roku 1998 stále zrejmejší, že se ústava v krizových situacích ne vždy osvedcila. Již v tomto období zacal sílit názor, že ústavu bude nutno opravit.

Co všechno ukázaly volby
Pravdepodobne nejdúležitejším poselstvím cervnových
voleb bylo, že z parlamentu zmizeli extrémne pravicoví
republikáni a do parlamentu se neprobojovala ani populistická Strana dúchodcú za životní jistoty. Dalším
dúležitým výsledkem bylo vítezství CSSD,což znamenalo po pádu Klausovy vlády další novou demokratickou
zkušenost. Casto se argumentuje tím, že cervnové volby
skoncily politickým patem, ale není tomu tak. Strany
oznacující se jako pravicové mohly zformovat vetšinovou vládu, kdyby byly schopny najít spolecný jazyk.
Nabízely se i další vetšinové koalice, které by ovšem
šly pres politický stred. Nejlogictejší se zdála být koalice
CSSDa lidovcú s podporou nebo prímou úcastí US, kte-'
rou preferoval predseda CSSD Miloš Zeman. Jednání
o této koalici ovšem selhala na neochote US spolupracovat s CSSD. Ukázalo se, že strany, s výjimkou lidovcú, zatím nejsou schopny prekonat své ideologické
predsudky a najít spolecného jmenovatele na základe
rešení vecných problémú.

fotofaromír

Cejka

sLI'ana

JIRÍ PEHE

(1955)
Polito log,
reditel
politického
odboru
Kanceláre
prezidenta
republiky.

ODS i CSSD,které proti sobe vedly pred volbami nesmiritelný politický a ideový boj, sice nakonec uzavrely
dohodu, která umo~nila menšinovou vládu CSSD, ale
ani tato dohoda nebyla uzavrena za úcelem vecného,
neideologického rešení problému zeme. Byla predevším dohodou o delení moci, jakož i dohodou o spolecné strategii k potlacení vlivu malých stran.
Zejména ODS dala jasne najevo, že je unavena takovými bežnými demokratickými praktikami, jakými je
hledání koalicního konsensu. Místopredseda ODS Miroslav Macek popsal postoj své strany výstižne, když rekl,
že ODS umožnila CSSD vládnout, nebot ta má právo se
,historicky znemožnit". Problémem bylo a je, že prohlubující se krize, na jejíž rešení je menšinová (navíc nezkušená) vláda slabá, hrozí znemožnením Ceské republiky jako takové. Ceské strany tak znovu ukázaly, že jejich hlavním zájmem jsou predevším ony samé.
ODS i CSSD tvrdily, že uzavrení opozicní smlouvy
(jak dohodu mezi obema stranami pojmenoval Václav
K1aus), bylo jediným možným rešením patové situace
po volbách. Ve skutecnosti se CSSD ani nepokusila
o druhé kolo jednání s ruznými stranami za úcelem vytvorení vetšinové vlády. ODS na možnost jednat o sestavení vlády po neúspechu CSSD rezignovala uzavrením
opozicní smlouvy, Hlavní prekážkou vytvorení vetšinové vlády s pravicovými stranami byla opet osoba Václava Klause. Taková vláda by totiž pravdepodobne byla
možná bez K1ausovy (a Luxovy a Rumlovy) úcasti ve
vláde. ODS se ovšem stala do té míry stranou Klause, že
takové rešení a priori odmítala.
Opozicní srnou va byla nejen odplatou ODS vuci ,nevdecným" malým stranám. I z hlediska politické strategie byla pro ODS velkým úspechem. Strana dostala
duležité státní funkce, zbavila se odpovednosti za chod
státu (jehož ekonomické potíže budou ješte nejakou
dobu pokracovat), a zároven muže hrát roli opozice.
I když ODS i CSSD tvrdí, že opozicní smlouva je mezi obcany populární, komunální a senátní volby v listopadu 1998 naznacily spíše neco jiného. Ctyrkoalice malých stran (US, lidovci, ODA a Demokratická unie) v senátních volbách získala více kresel než ODS a CSSD
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dohromady. Ackoliv se ctyrkoalici nepodarilo zabránit
tomu, aby si ODS a CSSD udržely ústavní vetšinu
(a mohly tak menit ústavu bez konzultací s ostatními
stranami), volby byly jasnou porážkou obou velkých
stran. Argumenty, že volby nemely skutecnou vypoví-
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dací hodnotu, nebot se jich úcastnilo jen asi 25 procent
volicu, jsou liché. Daný volební výsledek pri nízké volební úcasti totiž též znamená, že obe velké strany proste nebyly schopny své volice zmobilizovat.
Jasné vítezství nezávislých kandidátu v komunálních
volbách v kombinaci s nízkou volební úcastí znamená,
že legitimita politických stran jako takových je v Ceské
republice znacne otresena. Volici se na strany dívají
s despektem, stejne jako na politiku obecne. Neschopnost povznést se nad bezobsažné konflikty, navíc casto
vysoce personalizované, je jednou z prícin, proc prestiž
politických stran klesá. Vítezství ctyrkoalice v senátních
volbách pritom naznacilo, že volici ocenují i prostou
schopnost dohodnout se.

Kde jsme, kam jdeme?
Na konci roku 1998 je Ceská republika v nejhorší situaci od roku 1989. I když se hospodárství v prvních letech
po pádu komunismu propadalo více než nyní, ve spolecnosti tehdy existoval poZitivní étos a nadeje. Dokonce i presto, že v roce 1998 Ceská republika víceméne dokoncila pristupování k Severoatlantickému paktu a její
prijetí už je spíš jen formalitou, a presto, že s Ceskou republikou byly oficiáne zahájeny rozhovory o prijetí do
Evropské unie, je celková atmosféra v zemi špatná.
Ukázalo se, že naše zeme zatím nemá politické elity,
které by dokázaly prekrocit stín ceského provincionalisrnu a zápecnictvL Prezident Havel, který po dlouhá léta vedl boj práve proti temto jevum, byl v roce 1998 politicky oslaben nejen spojenectvím ODS a CSSD,ale i sérií onemocnení a tím, že se média soustredila na jeho
osobní život.
V soucasnosti neexistuje politická síla, která by byla
schopna efektivne reagovat na nepríznivé hospodárské
trendy a na stupnující se kritiku EU. Do roku 1999 tak
Ceská republika vstupuje s hrozbou, že negativní trendy se budou spíše prohlubovat, pokud se nepodarí vytvorit širokou koalici politických sil sjednocenou nutností vecne rešit nahromadené problémy. Pokud taková koalice vytvorena nebude, je možné, že Ceská
republika v roce 1999 zažije krizi podobných rozmeru,
jakou pred námi prošly všechny ostatní postkomunistické státy.
~

NovA PRÍTOMNOST

LEDEN 1999

••

ra
Ina
v
smer
Behem sedmi let své postsovetské zkušenosti Ukrajina
jako samostatný stát lecceho dosáhla, ale leccemu se také vyhnula. Podarilo se jí uniknout hlubokému etnickému rozdelení, které mnozí predpovídali, a alespon prozatím i úplnému hospodárskému a sociálnímu zhroucení, jaké postihlo Rusko. Soucasne se vškk Ukrajina
vyhnula i rade zásadních reforem nezbytných pro budování cesty k dlouhodobé prosperite.
Zeme se tak nyní ocitá na križovatce a váhá, zda by
prijetí prísných reforem vedlo k blahobytu na polský
zpusob nebo k destabilizaci na zpusob ruský. Otálení
s ambiciózním programem drakonických ekonomických opatrení je v mnoha ohledech pochopitelné. Obycejní Ukrajinci od roku 1991 prožili už hodne težké casy. Pokud by je ted nekdo žádal, aby v zájmu dosažení
slíbené, byt možná pouze teoretické prosperity vydrželi ješte více, mnozí by rekli "ne".
Zeme sama i její politické vedení tak žijí v jakési vzájemné symbióze ve stavu ochrnutí: každý ví, že je treba
neco podniknout, ale nikdo není schopen urcit, které síly by mohly úcinkovat jako katalyzátor zmen.
Komunisté jsou si toho vedomi a ve spolupráci s dalšími levicovými silami v ukrajinském parlamentu poukazují na svízelnou ruskou zkušenost s prozápadními
reformami - s cílem získat argumenty pro jiné domácí rešení. Frontové linie jsou dobre patrné v soucasné debate o státním rozpoctu, v níž opozice tvrde napadá vládní návrh rozpoctu jako ohrožení sociální síte.
Zatímco na východní hranici Ukrajiny se hrozive
vznáší prízrak ruských nesnází, Polsko na západe poskytuje mnohem konstruktivnejší príklad. Polský
úspech se nedostavil snadno. Hospodárskému ozdravení, které zacalo v roce 1992, predcházely témer tri roky
ekonomického a sociálního rozkladu.
Po pádu komunismu bylo Polsko nepochybne v lepším postavení než Ukrajina a mohlo tak zahájit nárocné
období transformace, dúležité však je, že i pres pocátecní obtíže po celou dobu udrželo reformní kurs. Nyní
sklízí ovoce tvrdé práce. Polsko dosáhlo rychlého rústu
soukromého sektoru - mezi lety 1995-97 byl odhadován
na 10 % rocne. Nezamestnanost soustavne klesala
z 16 % v roce 1994 na nynejších méne než 10 %.
Polsko navíc v posledních šesti letech udrželo rust
HDP. Zahranicní investori rozhodnost polských ekonomických reforem ocenili. V letech 1990-97 cinily zahranicní investice v Polsku 16,2 mld. USD. Pro srovnání, cizí investice na Ukrajine od nezávislosti v roce 1991 do
tretího ctvrtletí 1998 dosáhly 2,6 mld. dolarú. Pokud
ovšem budou ukrajinské úrady s reformami dále otálet,
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investori si prevádení významnejších zdroju na ukrajinský trh rozmyslí.
Ukrajina by mela brát v úvahu i dusledky polského
hospodárského rustu a prechodu Polska do západní sféry vlivu. K dobru obou zemí je treba pricíst, že se jim podarilo vybudovat vyvážené a efektivní vztahy. Evropská
unie nicméne Polsko žádá, aby v rade oblastí týkajících
se jeho východních sousedú zavedlo prísnejší opatrení.
Varšava tak celí znacnému tlaku z Bruselu na omezení
pohranicního styku s Ukrajinou, zatím však odmítla zavést pro Ukrajince vízovou povinnost.
V domácí politice je Ukrajina zavalena radou závažných problémú, od penzí a mezd pres organizovaný
zlocin a rozsáhlou korupci. V reakci na nefungující oficiální trh se rozbujela stínová ekonomika, která púsobí
obrovské ztráty státního príjmu z daní. Zoufalství ukra-

jinských úradú z rozsáhlých danových únikú vedlo až
k tomu, že ministerský predseda Valerij Pustovojtenko
loni v léte narídil internaci 1500 podnikatelú ve stanovém tábore nedaleko Kyjeva, dokud dlužné dane nezaplatili.
Dalším dúkazem ukrajinské ekonomické slabosti je
vysoký pocet Ukrajincú, kterí hledají práci v zahranicí.
Velké pocty jich púsobí v manuálních profesích v Ceské republice, v Polsku, v Nemecku a v jiných zemích.
Radu techto pracovních príležitostí organizují ukrajinské zlocinecké gangy, které slibují bezpecný transport,
pracovní povolení a na ukrajinské pomery znacne vysoké výdelky. Stává se však, že na konci pracovního pobytu dostanou zklamaní delníci pouze lístek na autobus
zpet na Ukrajinu, pokud vúbec neco.
Tito ukrajinští delníci však svými casto riskantními výpravami na západ do zemí, které bud již patrí do Evropské unie, nebo jsou blízko vstupu do ní, neprímo potvrzují, kterým smerem by se jejich zeme mela dát •
~
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Každý clovek má právo na svobodu, ale má jí být také hoden
.Dnes - 16. ledna 1971 - jsem šla okolo místa, kde pred
dvema lety horel clovek. Lidi si tam kupovali burty
a pepsicolu." Tuhle strohou poznámku jsem objevila
v dávném školním sešite, kam jsem si zapisovala univerzitní prednášky z dejin ceského novinárství. V témže
roce,
v jednasedmdesátém, profesor Filosofické
fakulty Karel Kosík
(1926), a pro nás
studenty
tehdy
predevším
autor
zjevení - Dialektiky
konkrétního, musel jako
jeden
z tech, kdož iniciovali pražské jaro
1968, odejít z Univerzity
Karlovy.
I v následujících letech byl perzekvován, prišel i o veškeré svoje záznamy a rozsáhlé
rukopisy, jež obsahovaly mimo jiné
i tisícistránkové celistvé dílo.
Buldozer
normalizace se rozjel
a brutální srovnáfotoJaromír C'ejka
(hal/eese Tom'S. plastika
z ehlebOl'é11O

testa,

z instalace ..Na hrallici",

galerie Rl/dolfill1l/l/ 1996 )
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vání terénu mu šlo víceméne bez prekážek. Až na výjimky. Znamenaly však neco? Cím vlastne byla obet Jana Palacha pro lidi jeho národa? Posouvají takové mimorádné, zoufalé, heroické skutky vývoj spolecnostP
A pokud ano, kterým smerem? Kdosi nedávno vyprável,
že existuje novodobá ceská verze príbehu Mistra Jana
Husa. Takové veselé ochotnické predstavenícko,
v nemž Husa neupálí, protože on vcas všechno odvolá.
Duvod je všeobecne srozumitelný a prijatelný, v této
podobe má totiž Jan Hus ženu a deti ...
Ve své sbírce eseju jinoch a smrt (nakladatelství
Hynek, Praha 1994) rozlišuje Karel Kosík ruzné typy
obetí. Píše doslova o rozporu plném bohatství fenomenu "obet". Jsou obeti prírodních katastrof, válek,
okupací, nemocí, kriminálních cinu. Obeti vášní a nerestí. Obeti ideologií, iluzí. Rodice se obetují detem
nebo pro deti, nekdy také deti rodicum. Jsou obeti
ušlechtilé, zbytecné, dokonce obeti pokleslé, podstupované s kalkulem: neco obetuji a všechno získám.

Libuše Koubská

Koneckoncu psychologická literatura popisuje pojem obeti jako soucást rituálu, jako snahu získat výhodu
venováním obetiny - cásti úrody nebo drahocenných
predmetu, zvírete nebo dokonce cloveka - mocným
božstvum.
"Ale je také obet a obetavost dejinných ci mytických
postav - Promethea, Abrahama, Ježíše, Mistra Jana," píše Karel Kosík a ptá se, "co je podstatou obeti, která neprináší zisk, ale štedre rozdává všechno, co má a cím
jest?"
Normalizacní režim se s touto otázkou vyporádával
po svém. Každorocne pocátkem ledna, pred tzv. palachovským výrocím, vydal instrukce. Bud se rozhodl pro
naprosté ignorování, okázalé mlcení na všech úrovních,
nebo naopak nechal promlouvat psychiatry o patologické povaze Palachova cinu, prípadne spekuloval
o zneužití fanatické skupinky mladých studentu .neprátelskými centrálami". Nekdy zas vypouštel historky
o studeném ohni, o tom, že Jan Palach, potren speciální
látkou, mel pouze provokativne vzplát, rozhodne však
nemínil uhoret. Komunistictí vládci se snažili za každou
cenu obet relativizovat, bagatelizovat.
A co z dnešního pohledu, byla to marná obet? Karel
Kosík v jednom z eseju odpovídá: "Kdo se obetoval, vystavuje se i po smrti nebezpecí, že potomci zpochybní
jeho cin jako marnost nebo si jej privlastní a prizpusobí
svým partikulárním úcelum. Jedni ríkají: škoda mladého
života, mohl se rozvíjet, obetí se niceho nedosáhlo, vývoj šel dál svým smerem. Jiní chválí Jana Palacha jako
patrona, který se obetoval pro slávu a rozkvet kapitalismu. Dorustající generace jeho cin nechápe a chová se
k nemu s netecnou lhostejností.
Oba postoje, jak pochybovacné odmítnutí obeti, tak
její pragmatické slavení, vyrustají ze spolecného základu, z kupeckých poctu a utilitaristického pojetí života.
Smysl obeti je však jiný. Jinoch, který vzplál jako pochoden, pripomíná pro všechny budoucí casy nesamozrejmost života. Pripomíná otcum, že v rozhodujícím
okamžiku selhali a nedostáli svým povinnostem. Pripomíná dospelým, že ve chvíli nebezpecí nestáli na svém
míste, couvli a jinoch proto vzal na svá bedra jejich úkol.
Svou obetí prejímá syn závazky, které otcové zanedbali, ale nevznáší nárok na odmenu ci pocty. Jeho cin je
trhlina, prerušení, cézura, která bude vždy znovu znepokojovat, dráždit, vyvolávat produktivní spor o smysl
života. Jinochova smrt zaprísahává. Jen zdánlive je poprením slavného výroku: Pro vlast mají mladíci pracovat, nikoli umírat. Ve skutecnosti jeho pravdu umocnuje, protože ukazuje meze normálních situací. V prípadech výjimecných a krajních je riziko smrti jedinou
možností, aby se vlast nerozpadla a nezhroutila, aby se
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národ nepremenil na lhostejné stádo producentu, konzumentu, obsluhovatelu. Heroická smrt zaprísahává
a svolává k prísaze: zakládá pospolitost svobodných lidí. Z ní se rodí Obec."

tiše a trpelive postupujících v zimním chladu smerem
k Celetné ulici, k univerzitnímu nádvorí s vystavenou
rakví. V rakvi ležel on, jinoch. Verím, že nikdo z onoho
nekonecného zástupu si dva roky poté nekupoval burty a pepsicolu v místech, kde obet vzplála. Rezignovali
možná až o pár let pozdeji.
"Každý clovek má právo na svobodu, ale má jí být také hoden," rekl mi Karel Kosík v prosinci 1998. Puvodne jsem s ním chtela mluvit o smyslu Palachovy obeti,
ale odmítal, už prý všechno vyslovil ve svých esejích.

Obcí je nepochybne mínena obcanská spolecnost, jejíž absenci dnes v naší zemi tak znacne pocitujeme. Muže ješte nyní, po triceti letech, obet Jana Palacha v tomto kontextu neco zmoci? Krome trpké poznámky ve
školním sešite je tu vzpomínka na jednu novinovou fotografii z konce ledna 1969. Fotograf ji nejspíš porídil
z veže pražské Staromestské radnice. Jako predlouhý,
mnohokrát zatocený cerný had se na ní vine fronta lidí

Smrt studenta po triceti letech
V lednu 1SX59 tomu bylo pouhých

tricet let od doby, kdy se schylovalo ke druhé svetové válce. Kdy uštvaný Karel Capek byl ml1ev teproe tri týdny. Pro

vysokos7wláky z ledna 1SX59 však šlo o velmi dávnou historii z ucebnic, prípadne
si ... Spribývajícím

vekem se cloveku vzdálenosti

na casové prímce zkracují.

vypráv(.-'>ní
jejich rodicú z casú ješte predválecných.

Stalo se to pred triceti lety? Vcera, jak try podotkljirí

Dnešní vysokoškoláci jsou v obdobné situaci, pokud jde o relativitu délky casu. A no, ucili se o Janu Palachovi, dokonce už
lené podobe, vždyt v sametovém
rodinné zázemí

mají, nedopadá

listopadu chodili teproe do páté, šesté trídy základní
to s nimi jako

s teenagery,

oslovenými náhodne

Tenkrát, kdy-

Voskowc.

i v tendencne

nezkres-

školy. A protože jsou to studenti vysoké s7wly, nejaké vzdelání i

na Václavském námestí pro televizní anketu. Tam jen jeden z de-

seti mlhave vedel, kdo to vtibec Jan Palach byl.
Studenti

Vysoké školy ekonomické

tentokrát v rámci žumalistického

v Praze, kterí v minulém

císle Nové Prítomnosti

uvažovali

o tom, co pro ne znamená

semináre jiný úkol. Psali o smyslu obeti Jana Palacha, o jeho odkazu jejich generaci.

Symbol

Zrcadlo

Stalo se to pred triceti lety a to mi bylo, pokud dobre pocítám, asi minus osm, takže - co já o tom vím?Jen to, co
ke mne zprostredkovane dolehlo z médií, presneji uvedomuji si jeden porad v televizi, který se prípadem Jan
Palach zabýval. Co se tedy tenkrát stalo? Nejaký dvacetiletý student se na protest proti režimu zapálil a zpusobil si težké popáleniny, na než po nekolika dnech v nemocnici zemrel. Dokázal tím neco?

Slýcháme, že šlo o neuvážený cin mladého cloveka, kte-

Podle mého názoru ano. Vstoupil do dejin. Každý ví,
že Palach je "ten, co se upálil". Nebyl jediný, kdo svuj
protest proti systému vyjádril tak extrémne, pripomenme iJana Zajíce.
Jiná vec je, že se Jan Palach stal mucedníkem, což v
úmyslu nemel. Podle magnetofonového záznamu si
neprál zemrít, i když s tím pocítal. Jeho cílem to však
nebylo, proto ho rozhodne nemohu považovat za sebevraha nebo nejakého šílence. Svuj cin vykonal s rozvahou a chladným rozumem, obdivuji se jeho odvaze.
Otázkou je, zda je správné delat z nej mucedníka, ci
dokonce svetce, jak se ted stalo zvykem. Takový prístup mi pripomíná Krylovu Písen o neznámém
vojínu,
který také nestojí o jejich, respektive o naše kvetiny a
vence.
Jan Palach byl mladý clovek, který zemrel a byla ho
škoda, ale nezemrel nadarmo. Morální aspekty takové
smrti - nadarmo, nebo ne nadarmo - ponechme stranou, protože taková diskuse je nesmyslná. Proste se to
stalo. Je to smutné, ale je to tak. Jméno Palach pak je
dnes symbolem protestu proti nesvobode.
Jaroslav Rejcha

rý ho zbytecne stál život. Podobná tvrzení jakoby se nás
snažila primet, abychom Palachovu obet považovali za
hloupost nebo dokonce ostudu. Osud Palachova odkazu potvrzuje naši neschopnost vyrovnat se s minulostí.
Pritom se neustále vracejí situace, kdy vetšina národa dá
prednost uspokojení svých osobních potreb pred svobodou. Na rozdíl od Jana Palacha, který v onu osudnou
chvíli nemyslel na sebe, ale na nás.
Tomáš Hadžega

Unáhlenost
Je mi dvaadvacet let, tedy približne tolik, jako bylo Janu
Palachovi, když se upálil. Studuji na vysoké škole, mám
prátele, práci, milující rodice. Mám za sebou nejaké trapasy, zklamání i úspechy, prožila jsem nejedno dobrodružství, nekteré zážitky z minulých let mám hluboce
uloženy v pameti. A co mám pred sebou? Celý život! Jara s pampeliškami, léta s ostrým sluncem nad hlavou a
nocními bourkami, zlatavé podzimy a zimy plné
snehu ... Až se mi podarí udelat poslední zkoušku ve
škole, až postavím se svými detmi první hrad z písku, až
ty deti mne a mému muži oznámí, že budeme mít vnoucata. Nemohla bych se ve dvaadvaceti vzdát všeho, co
me ceká, nemela bych k tomu odvahu, byt urcite prijdou i doby, které pak definitivne získají prívlastek težké ... Nerozumím tomu, co Jan Palach udelal, já bych to
nikdy nedokázala. Chybí mi presvedcení, že sama dokážu zmenit svet, nejsem oddaná národu do té míry,
abych si kvuli nemu mohla vzít život.

spolecná Evropa, dostali
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o Janu Palachovi se mluví jako o hrdinovi. O co
menší hrdinové jsou lidé, kterí žili v té dobe, kterí byli
pronásledováni režimem, zatýkáni, ponecháni napospas? Oc menší dávku vdeku si zaslouží naši rodice,
kterí nám dali všechno, co bylo v tech dobách možné
dát? Mnohem radeji bych podekovala tem, o nichž se
nepíše, všem bežným lidem, kterí neopustili své blízké,
své rodiny, svou práci, protože verili, že dokáží zmenit
svet. Dockali se.
Katerina Grmelová

Svedomí
Je Jan Palach zosobneným svedomím generace dnešních padesátníku? Mohla síla takového gesta vyburcovat ceské clovícky k cinum? A k jakým vlastne? V lednu 1969 byla tehdejší CSSR témer pul roku obsazena
vojsky Varšavské smlouvy. Byli jsme stát, do kterého
tato vojska pozvali domácí konfidenti. Krome toho
náš národ nemá tradici obrany vlastní dustojnosti,
svobody a nezávislosti. V tomto kontextu vzbuzuje
Palachovo gesto mimorádnou úctu. Ale prikládat mu
historicko-politický význam je neadekvátní. Cena, již
za ne musel zaplatit, je v porovnání s výsledkem strašlive vysoká. Palach musel vedet, že na jakýkoliv aktivní odpor už bylo pozde, .pražské jaro" skoncilo fiaskem. Jeho sebeobetování se stalo smutným symbolem
jedné generace, symbolem jejích pohrbených snu a
nadejí.
Michaela Rulíšková

Zdešení
Reprezentanti zeme kapitulovali, .holubicí" ceský národ prijal nevyhnutelné. Ale jeden Cech vstal a ucinil neco, co nemá v naší historii obdoby. Obetoval sám sebe
na protest proti všeobecné rezignaci. Rozhodl se pro
jednu z nejhorších smrtí. Upálil se.
Z mého pohledu je sebevražda jako taková naprosto
nepochopitelná. A sebevraždu s politickou motivací
bych v evropském prostredí vubec nepokládala za možnou.
Jan Palach však bojoval vlastní bolestí za svobodu
pro všechny. A dnes? Za tu krátkou dobu, co ji máme, jsme si na svobodu zvykli natolik, že nám pripadá naprosto samozrejmá, nikdo se nesnaží hledat jeJí cenu. Odhodlání zaplatit za svobodu životem ve
mne vyvolává ciré zdešení. Jak obrovské muselo být
zoufalství, které vedlo mladého cloveka k maximál-

domím národa, který tak rychle zapomíná? Jan Palach se
pokusil o jeho vyburcování tím, že si vzal život. Nikoli
nekde v soukromí, kde by pouze zanechal dopis na rozloucenou, ale na Václavském námestí, v centru hlavního mesta státu.

Jiskra

Prestože zemrel dobrovolne, je pro mne Jan Palach
jednou z obetí komunistického režimu. Pokusil se vyburcovat národ, ale podcenil jeho prizpusobivost. Podcenil i sílu totalitních vládcu. Nepokoje vyvolané jeho
sebevraždou brzy utichly a vše se vrátilo do starých kolejí. Opravdu všechno? I já si pamatuji, jak každý rok v
lednu zacali být rodice nervózní a šeptali si cosi o tom,
jak to letos zas dopadne ... Jan Palach zažehl jiskru, která nikdy neuhasla.
Zrejme je treba takových obetí. Zrejme je treba, aby
nekdo zemrel, než ostatní zacnou žít. Složitost údelu Ja-

Nejsem pametníkem té doby, takže v žádném prípade
nemohu vynášet hodnotící soud o smyslu Janovy obeti.
Za dané situace však nevidel jiné východisko. Národ po
nekolika mesících svobody zase upadal do letargie a nikdo proti tomu nic nedelal. Co s tím?Jak pohnout sve-

na Palacha je vyjádrena v jedné vete básníka Jirího Žácka: .Mnohem snáze je následován ten, kdo se první
ohne, než ten, kdo se první narovná." Tato slova platí v
Cechách možná víc, než kdekoliv jinde na svete, jsme
skutecne .prizpusobivý" národ.
Jirí Bráza

ní obeti? Když se ptám tech, kdo byli v roce 1969 v
Palachove veku, krcí rameny: •To byla úplne jiná doba. Nejspíš si to nebudeš umet predstavit." Mají pravdu.
Jitka Kozáková
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Integrace

bez iluzí

jedním z argumentú, které používají odpurci dalšího rozširování Evropské unie o zeme bývalého sovetského bloku, je názor, že existuje ví-

i

ce Evrop. Anebo, ješte radikálnejl~ že Evropa byla vždy rozdelena na západní a východní cást. Pritom se pripouští, že od reformace se západní cást rozdelila na protestantský sever a katolický jih. Ale toto clenení na sever a jih nemelo nikdy takový význam jako rozdelení na
západ a východ. jak to napsal jeden soudobý britský historik: od renesance mest ve 12. století až do osvícenství 18. století byly dejiny západní cásti Evropy spolecnými dejinami lišícími se od dejin ostatních cástí Evropy. Ani pojem "strední Evropa" nemliže pomoci. je vlastne
hodne nový, a krome toho byl v podstate vázán na existenci habsburské ríše. Po roce 1918 totiž zacala mizet kulturní, politická hospo-

i

dárská pojítka tohoto evropského subregionu a druhá svetová válka a její následky je znicily témer úplne. Mezinárodní kultura mest, jakými byla Praha, Budapešt, Krakov, Vi/no, kde žili vedle domácích obyvatel Židé, Nemci a další etnické skupiny, zanikla a byla nahrazena
provinciální kulturou nicenou navíc ješte pulstoletím totalitních režimu.
V meziválecném období byla tato strední Evropa plná neduvery, sporu a vzájemného neprátelství. Témer púlstoletí
komunistických režimu, které v ideologii zduraznovaly internacionalismus, ale ve skutecnosti omezovaly styk mezi
jednotlivými zememi, ješte více od sebe oddelilo její národy. Výsledek je znepokojivý. Nadále prežívají staré antagonismy, lidé jednotlivých stredoevropských zemí toho o sobe i pres geografickou blízkost navzájem vedí velice málo
a hlavne, nemají o sebe zájem. Poláci, Madari i Ceši dnes
hledí spíše na západ.
Ale jak je to vlastne s postoji západních intelektuálu,
ekonomu a široké verejnosti k rozširování Evropské
unie smerem na východ? Oficiálne se Unie rozhodla k
zahájení procesu prijímání šesti nových clenu, ale devet
let historie formování vztahu Unie k postkomunistickým zemím a vývoj v posledních týdnech ukazují na
neustálenost názoru západoevropských zemí na .návrat" jejich východních sousedu do Evropy. Intelektuálové euroskeptici, jako anglický historikTony Judt,
oznacují možnost vytvorení velké Evropy, zahrnující i
postkomunistické zeme, krome Ruska, .za velkou iluzi". Politici i ekonomové zacínají hovorit o nemožnosti
najít v nejbližších letech zdroje pro náklady, které by byly spojeny s prijetím .chudých príbuzných". Navíc, Unie
si musí dát nejdríve do porádku také vnitrní záležitosti.
Je velmi poucné i praktické podívat se bez jakýchkoli iluzí již na dejiny formování poválecné západní Evropy. Tony Judt o tom ríká zhruba toto: postupné integrování západní Evropy po roce 1945 nebylo dusledkem
politického idealismu, ani historické nutnosti. Tvurci
poválecné Evropy byli realisty s normálními národními
motivy konvencního a tradicního typu. Schumanuv
plán, který vytvoril spolecenství šesti zemí, které se dohodly na spolecné regulaci výroby a spotreby uhlí a
oceli prostrednictvím nezávislého mezinárodního úradu, byl vlastne jakousi mírovou smlouvou mezi západním Nemeckem a Francií, ke které se pridaly další ctyri
zeme. Byl to výsledek francouzského hledání nových
vztahu s poraženým Nemeckem. Když Francie zjistila,
že nezíská Velkou Británii pro svuj plán obnovy nemeckého hospodárství, který by umožnoval Francii využívat
nemeckých zdroju, zejména uhlí, a byl pritom zajišten
radou mezinárodních dohod,. rozhodla se zacít jednat
prímo se západním Nemeckem bez úcasti Británie. Pro
Nemce byl francouzský návrh cestou z izolace a k postupnému získávání suverenity. V tom souhlasili s nemeckými politiky i intelektuálové. Nemecký filosof Karl
Jaspers v jednom z dopisu své v Americe žijící kolegyni

Hannah Arendtové napsal, že Nemecko muže existovat
jenom ve sjednocené Evrope a že jeho obnova je možná jen prostrednictvím integrace Evropy. Proto je nutno
uzavrít smlouvu .s egoistickou, buržoazní spolecností
Francie".
Integrace Evropy byla vyvolána ctyrmi okolnostmi:
válkou a s tím spojeným príklonem k plánování, vznikem studené války a potrebou spolupráce v boji proti
komunismu, nutnosti zaclenit západní Nemecko do integrující se Evropy a revolucí v zemedelství.
Rozdelení Evropy a konfrontace se Sovetským svazem upevnovaly integraci, která navíc probíhala v historicky jedinecném a zrejme neopakovatelném období
hospodárského rustu padesátých a šedesátých let. To
vše se po hospodárských otresech v sedmdesátých letech a po roce 1989 zmenilo. Zvetšuje se nezamestnanost a tím i sociální napetí, roste regionální diferenciace
a v chudších cástech Evropy se obnovuje nacionalismus.
Pribývá lidí, kterí si myslí, že Evropa jako politická jednotka je prfiiš velká a predevším, že nemá jednotící myšlenku, jednotnou zahranicní a obrannou politiku.
Co z toho plyne pro naše úsilí o prijetí do Unie? Britský politolog Alan Mayhew v studii z roku 1998 pripomnel velmi dúrazne, že Evropská unie stále zustává
predevším hospodárskou unií založenou na predpokladu, že je v prvoradém hospodárském zájmu každého
clenského státu být jejím clenem. I o prijetí nových clenu se rozhoduje zejména z tohoto hlediska. Politické a
ideologické motivy hrají druhoradou roli, a proto s rostoucím vedomím toho, kolik by stálo prijetí nových demokracií z východu staré cleny, slábne zájem o jejich
prijetí. Navíc Unie je uprostred trí krizí: krize zamestnanosti, krize svých institucí a také uprostred krize politické. Duraz na sladení právních norem nových potencionálních clenu s normami Unie je nepochybne duležitý,
ale za úsilím odkládat naše prijetí jsou predevším dúvody hospodárské. Jak budou mezi dosavadní cleny Unie
rozdeleny náklady na další rozšírení zustává hlavní
otázkou. A za techto okolností se proto stává klícovou
podmínkou našeho prijetí náš vnitrní hospodárský rust.
Jestliže se nám zdarí behem príštích peti až sedmi let,
kdy se o prijetí bude jednat, dosahovat prírustkú národního produktu, které by prevyšovaly prumer prírústku
Unie, naše šance budou stoupat. Je to tedy vec naší vnitrní hospodárské politiky a našeho výkonu. Sebecastejší ujištování budoucích partneru o naší historicky zduvodnené príslušnosti k Evrope nestací.

JIRÍ MUSIL

(1928)

Sociolog,
profesor
Stredoevropské
univerzity
v Budapešti.
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Co S nabytou svobodou?
ecekané starosti novináru na Slovensku

Témer šest let Meciarovy vlády byly pro Slovensko špatné roky, byla to však bájecná doba pro rodící se svobodný tisk.
Zatímco se ostatní stredoevropské zeme víceméne
hladce približovaly k demokracii, k fungujícímu svobodnému trhu a k vláde zákona, Slovensko smerovalo
jiným smerem. Privatizace tam vypadala jako nuše vánocních dárku pro Meciarovy verné, organizovaný zlocin byl propojen s tajnou službou a nejvyššími policejními kruhy, prezidentuv syn byl unesen a stopy vedly k
Meciarovým nejbližším spolupracovníkum. Obchody se
zbranemi, výmeny letadel, naftové kontrakty a další podezrelé smlouvy jako by privádely Slovensko ješte blíže
Rusku a jiným bývalým sovetským republikám, zatímco
Meciarovi humpoláctí spolubojovníci se pokoušeli
udelat z národních kulturních institucí bašty provládního nacionalistického kýce.
Rada ústredních institucí, které by jinak mely podobné praktiky spíše kontrolovat, byla jen prodlouženou
paží Meciarova režimu: parlament byl sotva necím jiným než schvalovacím razítkem Meciarovy vlády, prezident Michal Kovác byl ješte pred vypršením svého funkcního období vyštván do podrízeného postavení, soudy
a státní zástupci se omezovali na plnení vládních pokynu a verejnoprávní rozhlas a televize se zmenily na hlásné trouby režimu. Následkem toho pripadla úloha dohlížet na vládu - jak je to ostatne správné - mladým nezávislým médiím.
Byly to výjimecné casy. Novinári jako Peter Tóth ze
Sme nebo Daniel Krejcer z televize Markíza byli považováni málem za národní hrdiny. Díky korupcním aférám rostl náklad opozicních novin i pocty posluchacu
Markízy a radia Twist. Cíl, do kterého se strefovali, byl
velký, tak velký, že bylo težké minout. Odhalovat další
Meciarovy protidemokratické kroky, psát o cerstvých
privatizacních skandálech nebo o posledních mafiánských atentátech bylo možno takrka denne. Bylo snadné psát o volebních podvodech, o agentu tajné služby,
který se omylem vyhodil do povetrí vlastní bombou, nebo citovat zahranicní politiky a novináre, pro kteréi Meciarovo Slovensko byla jakási podivná cerná díra v srdci Evropy.
Nepretržitý proud zprávo tom, co Meciarova parta ve
skutecnosti kuje, nepochybne odhalil množství jejích
zlocinu a novinárum patrí uznání, že prispeli ke konci
Meciarova režimu.
S Meciarovým odchodem však opozicní tisk ztrácí
svuj cíl a vládní tisk naopak svého pokladníka.
Po delší dobu Meciarovy éry byly zprávy o opozici
prakticky výhradne povzbuzováním mužstva domácích, a nekdejší opozicní tisk nyní ceká úkol najít si k
nové vláde objektivnejší postoj.
"Média se ocividne zlepšila. Mají možná urcitý sklon
podporovat novou vládu, ponevadž cíle, které si nová

Peter S, Green

vláda klade, by mely být cíli spolecnými pro celý národ,
ale neváhají kritizovat její pochybné kroky, kladou otazníky nad jmenováním jistých osob do nekterých funkcí
a kritizují i hádky nové koalice o budoucím prezidentovi Slovenska. Aktivne se zapojují do verejné debaty a
nesnaží se být opozicní ani protiopozicní," ríká Andrej
Bartosiewicz, reditel nezávislého projektu Media Monitoring 98.
Nový redaktor zahranicního zpravodajství Slovenské
televize (STY) Igor Barát, který donedávna pusobil jako
její budapeštský dopisovatel, mluví o minulosti otevrene: "Až do voleb bylo televizní zpravodajství zcela pod
vlivem vládnoucí strany. Nebyl to zdroj zpráv, ale nástroj propagandy, a to navzdory skutecnosti, že rada reportéru se uprímne snažila delat profesionálne dobré
zpravodajství. "
Igor Barát i Peter Tucek, nový šéf domácího zpravodajství a bývalý korespondent CTK v Bratislave, potvr-

zují, že scénáre "verejnoprávního" zpravodajství diktovali vládní politici a televizní novinári jen opatrne prikyvovali.
"V podstate byli vedeni k tomu, aby se na nic neptali.
Když nekdo položil nejakou otázku, mohla to docela
dobre být poslední otázka jeho kariéry," vzpomíná Barát.
Oba se shodují, že zmenit veci nebude lehké. Nemají v úmyslu propustit všechny reportéry, už kvuli tomu,
že v zemi s peti miliony obyvatel se najde jenom velmi
málo školených novináru s praxí pred kamerou. Peter
Tucek dodává, že také proto, že bežní diváci STY byli
tak dlouho krmeni propagandou, bude chvíli trvat, než
si zvyknou na novináre, kterí kladou politikum nepríjemné otázky.
Karol Ševcík býval reportérskou hvezdou televize
Markíza. Nyní se stal tiskovým mluvcím nového ministra zahranicí Eduarda Kukana, a rovnež souhlasí, že média se musí zmenit.

Jato Lee Mallis
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"Bývali jsme v Markíze trošku jednostranní. Bojovali jsme proti Meciarovi,
hráli jsme politickou roli. Ted však už by
možná novinári meli jen informovat o
událostech. "
Jsou tu ovšem novinári, kterí nevidí
duvod, proc menit svuj dosavadní styl
práce. Jozef Rezník, bezvýznamný básník, který se stal šéfredaktorem stranického deníku HZDS Slovenská republika, rozhodne nic
menit nehodlá. Jeho list neprestal s útoky na Meciarovy
odpurce ani potom, kdy prešli z opozice do vlády:
"Ovšem že jsme politicky angažováni, nekompromisne
hájíme státní zájmy Slovenské republiky a slovenského
národa - jeho práva, jeho suverenitu a jeho vlastní cestu
k transformaci. Slovenská republika byla provládní deník, ted je silne proopozicní."

.

Pan Rezník míval tu mimorádnou výsadu, že se mohl
úcastnit zasedání vlády HZDS, a sledovat tak její zpusob
uvažování, což by, jak uznává, "za normální mediální situace" nemelo být pro noviny pravidlem, soudí ale, že
jako jediný provládní list na Slovensku "jsme si to privilegium zasloužili".
Lubomír Lintner, bývalý redaktor kdysi hlavního opozicního deníku Sme a nyní šéfredaktor Markízy, má starost, že média poté, co vyhrála první bitvu - pomohla
porazit Meciarovu vládu a vrátit Slovensko na cestu k
demokracii - nebudou mít dost energie do další, práve
nastávající bitvy, v níž pujde o vyrovnanost a objektivitu informací.
"Domnívám se, že slovenský žurnalismus bude ješte
nekolik let zaujatý," ríká Lubomír Lintner, "protože novinári, kterí psali proti HZDS, jim proste stále neverí."

~
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Podle skutku poznáte
Milan Znoj
Jsou myšlenky, které sice zaznejí nahlas, ale po case se
k nim nikdo nechce hlásit, ani jejich autori. Kdo by si
nepamatoval Václava Klause, jak se rozzlobil, když se
jej redaktor v televizní Aréne ;l:eptal na jeho tradovaný
výrok, že nezná špinavé peníze. "Podívejte se mi do ocí
a ted reknete, kdy a kde jsem to prohlásil," zvolal tehdy
rezolutne Václav Klaus s gestem, jež vylucovalo, že by
mel s touto myšlenkou cokoliv spolecného, a to nejméne do sedmého kolena. Jednoduše to poprel. Václav
Klaus v tom není sám, také Tomáš Ježek proslul nekolika výroky o ekonomické transformaci. Treba když prohlásil, že privatizace je závod mezi právníky a ekonomy,
v nemž ekonomové musejí být napred, a najednou tato
svoje slova vehementne popírá a mluví o dírách v legislative, které je treba zacelit. Budiž, ale kde se tyto myšlenky vzaly, proc jsou okrídlené? Proc byly dokonce jeden cas šíreny s vážnou tvám Musely zrejme zapadat do
urcité situace, odpovídat nejakým skutkum a vyhovovat
nálade lidí, jinak by se nemohly stát symbolem doby.
Myslím, že nakonec není nejzajímavejší to, jak vypadala
puvodní formulace, kterou Václav Klaus nebo Tomáš
Ježek rekl nebo nerekl, ale to, jaké skutky tyto myšlenka v sobe nesou a proc to byly skutky smerodatné, které si zaslouží nejaku tu slovní památku.
Téma rozlišování špinavých penez se objevilo hned v
roce 1990, když se v zárí v Kromeríži sešlo památné jednání na nejvyšší politické úrovni, které melo uvážit, jak
bude vypadat ekonomický program transformace. Bylo
nacase. Program ekonomické reformy Valtra Komárka
se vycerpával ve slovních rozkladech a bylo treba už neco udelat. Naštestí se mezitím zformovala skupina ekonomu, kterí se již dostali do mocenských pozic, a mohli tedy vystoupit a své predstavy prosadit. Téma znelo
privatizace, predstavy o metodách mely zatím jen obrysy, urcitejší byly jen predstavy o verejných dražbách,

které se pochopitelne mohly týkat jen tzv. malé privatizace. Sporných témat se vynorila celá rada. Dve ale byla smerodatná. Jednak šlo o to, zda budou mít stávající
pracovníci v provozovnách predkupní právo, a jednak
zda bude nutno prokazovat puvod penez, za než si provozovnu bude možno ve verejné dražbe koupit. Pro
predkupní právo hovorilo to, že nejlepšími vlastníky
budou ti, kdo v podniku pracují, pro prokazování puvodu penez zase mluvilo to, že obycejní lidé moc penez
nemeli, ale byli zde lidé, kterí k majetku prišli podvody
a nomenklaturními výhodami, a tem nebylo radno dát
podniky do rukou. Pro ekonomy, kterí uvažovali o trhu
bez prívlastku, šlo o zavádející argumenty. Obe úvahy
totiž vlastne ohrožovaly úspech privatizace, protože z
nej na základe morální argumentace vylucovaly velké
skupiny obcanu a z privatizace - i tak omezené velikostí, lépe receno malostí podniku - cinily sousedskou záležitost. Václav Havel tehdy plédoval pro prednostní
prodej a málem uspel, Pavel Rychetský se zase v televizi rozciloval nad slepotou vuci špinavým penezum. Naproti tomu Václav Klaus prosadil, že dražeb se budou
moci úcastnit všichni obcané bez rozdílu a puvod penez
se prokazovat nebude. Uvedené skutky ovšem neríkají
nic jiného, než že se špinavé peníze nerozlišují. Sama
veta je jen ideová zkratka toho, co se poté i delo, a po
právu se stala okrídlenou.
Tomáš Ježek se také nechce znát k tomu, že by privatizace byla závodem mezi ekonomy a právníky. Muže se dovolávat i knihy "Budování kapitalismu v Cechách", kterou sice neautorizoval, ale namluvil do magnetofonu jejího autora Petra Husáka. Vskutku se tam
výslovne o závode nehovorí, ale naopak o potrebe spolupráce mezi právníky a ekonomy. Tomáš Ježek mnohokrát lituje, že právníci zaostávali za ekonomy. Soudí,
že mezi nimi nebyla žádná dynamická skupina, která by

PETER S. GREEN

Východoevropský
dopisovatel
International
Herald
Tribune

;\0" .•\ PgíH)\I\OS'li

mela ideove jasno o tom, co delat v nových, svobodných pomerech. Na rozdíl od ekonomu (viz tzv. ceská
ekonomická škola) ani právní veda samotná nebyla na
výši, príliš totiž ulpela na minulých predstavách o právu, které jen reguluje a reguluje a reguluje, zapomínaje,
že tím muže dusit tržní spolecnost. Dokonce mluví o dírách v legislative, za které ovšem mohli právníci, když
prosadili povestný paragraf 15 do zákona o velké privatizaci, podle nehož Fond národního majetku rucil za závazky nabyvatele. Právníci prosazovali zásadu, že veritelé pri privatizaci podniku nemají prijít zkrátka, a tak
žádali, aby se závazky vyporádaly pred privatizací, což
by podle Tomáše Ježka vedlo k tomu, že by privatizace
nikdy nezacala. Také chteli, aby Fond národního majetku za závazky nabyvatele rucil, což zase bylo podle TomášeJežka šílenství, nebot by se tak ze státu daly témer
neomezene tahat peníze. Clovek by rekl, jakýpak závod
mezi právníky a ekonomy, vždyt od právníku se chce,
aby byli vpredu, na úrovni doby, jenomže ono jim to nejak nešlo.
Když se ale nenecháme ukolébat touto stylizací, záhy
zjistíme, že o závod vskutku šlo, a to nejen o závod s casem, ale i s právníky, na které se nemohlo cekat. Cituji z
"Budování kapitalismu v Cechách": "Legislativa byla vytvárena prekotne a za pochodu. Zejména to platí o zákonu o investicních spolecnostech a privatizacních fondech. Investicní privatizacní fondy se dokonce zakládaly dríve, než byl zákon na svete. Drtive prevažujícím
kritériem, které nám nedalo spát, však byla rychlost a

JotoJaromír Cejka

udržení reformního tempa. Jestli mela mít reforma
úspech, musela být koncentrována do krátkého období.. ...To, že jsme spechali, bylo tedy správné. Negativním dusledkem našeho opodstatneného spechu jsou legislativní mezery, které nyní postupne zacelujeme." Argument rychlosti, které se nesmelo stavet nic do cesty,
je zde dán do souvislosti s dírami v legislative, které dí-
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ky tomuto spechu vznikly, a tak se dokonce pripouští,
že díry v legislative nezpusobili právníci svou nekvalitní prací, ale sami ekonomové svým spechem. Ten byl
ovšem oprávnený a provoradý, na tom si Tomáš Ježek
porád stojí.
O tom, jakou pruraznost mel argument rychlosti a
udržení tempa privatizace, se poucil Tomáš Ježek i
osobne, když došlo na lámání chleba v príprave kuponové privatizace a bylo treba zajistit nabídkovou stranu,
za kterou bylo odpovedné Ježkovo ministerstvo privatizace. Poptávkovou stranu, tj. kupony a pocítacové zpracování celého postupu, jak vyrovnat poptávku a nabídku, zorganizoval a pripravil Dušan Tríska a spol., bylo
ovšem treba dodat podniky. Aby to bylo možné, musely podniky zpracovat privatizacní projekty a ríci, kolik
majetku jde na kupony. Tehdy se Tomáš Ježek rozhodl,
že tyto projekty budou na ministerstvu a) posuzovat, b)
umožní podnikatelum vypracovat konkurecní projekty.
Použit tak byl argument odborného posouzení nabídkové strany kupónové privatizace, kteréžto posouzení
ovšem neprovádel trh, ale Ježkuv úrad a "jeho hoši". I
tak se ale tento argument dostal do rozporu s argumentem rychlosti a udržení tempa. Jak si nekterí možná
vzpomenou, najednou byl ohrožen termín, kdy mela
být kuponová privatizace zahájena, a Tomáš Ježek vysvetloval, že to nestihnou a že projekty musí kvalitne
posoudit. Tehdy Václav Klaus se spríznenenými médii
spustil bandurskou a s Tomášem Ježkem se rozkmotril.
Mužeme si pohrávat s predstavou, co by se stalo, kdyby se významní právníci odvážili vystoupit s názorem,
že je treba privatizaci nejprve dobre legislativne pripravit, aby v ní pak nebyly trhliny. Faktem je, že v tomto závode s ekonomy proste nemeli šanci. Nekterá úsloví,
která tuto situaci popisují, se stala po právu okrídlená a
jejich autori by se k nim nemeli chovat tak odmítave,
)\Ii
vždyt jsou to jejich deti.
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Soukromý leden
"Podívej se, jak na svete zacíná být chladno, "pripomíná každorocne pocátkem pnmího mesíce nastupujícího roku Fjodor Michailovic Dostojevskij. A skutecne, navzdory všem dynamickým novorocním predsevzetím - odevzdávat práci ve slíbeném termínu, denne se naucit dvacet pet nových švédských slovícek, dvakrát týdne sebou tlouci
v telocvicne, pravidelne cistit Augiášuv chlívek v hlave na psacím stole - bývá leden takový strnulý mesíc. Znehybnelý a znehybnující. Stojíte na kraji závetrného lesa pred nekonecnou, holou plání, kterou je treba prejít. Apol-
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linaire sice radí jít jako - "ovce polem snehovým, vždyt kdyby nešly, umrzly by", ale pokud za okny pobrekává slizká pražská obleva, není duvod tak pádný. Tisknete celo k sidolem páchnoucí mosazné okenní klice, kostlivé stromy pod vámi hrozí ulici potažené cerným hlenem. Hrozí právem, drogoví dealeri pražské zimy 1999, trpelive
ztuhlí na svých osvedcených postech, prodávají dávky pervitinu školním detem.
Kdo to jen napsal- "rozbil se alpský globus"? Podvedomí snad ješte není úplne ochromeno. Vybavují se dávné
výjevy: matka pod stojací lampou zašívá cerné rukavicky, na zdi nad ní v obrovském rámu obraz lokomotivy, sníh
na perone a oblaka páry se nebezpecne valí. Po Anne Karenine zatím ani stopy. Lednové lásky vypadají na celý
život, lhostejno, že otec v mohutném zimníku trcí ve tri hodiny ráno uprostred námestí, bezmocne vyhlíží zatoulanou dceru. A dcera si štastne píše pokusy o básne na psacím stroji znacky], S. Smith: "smutno je vjeskyni / milování vstoje nám nejde / dobre jsou na tom jen netopýri / v novorocním ránu precházíme po zavátých hrobech /
kristus na zrezivelém kríži / oblecen do šatu z novinového papíru / hledí, jak padá svetlo do reky to je prece meteor, meteor ... "
Po silvestrovském mejdanu na petrínské hvezdárne zustal tehdejší první tajemník ÚV KSC a prezident Ceskoslovenské socialistické republiky Antonín Novotný viset hlavou dolu, když jeden z pozdejších mnichovských redaktoru Svobodné Evropy o pulnoci otocil oficiální portrét v prednáškové síni vzhuru nohama. V novorocním ránu se
na obrazoborectví pozapomnelo, až teprve za pár dnu kdosi z návštevníku, dychtících spatrit dalekohledem jednu z nejkrásnejších hvezd, lednový Aldebaran, zesmešnení státníka prásknul. Následky žádné, události se rítily navzdory ~ypické lednové nehybnosti - dábelským tempem a Antonín Novotný už vubec nikoho nezajímal.
O rok pozdeji však leden opet ztuhl pod cernošedou krustou, stromy zase hrozily vychladlé ceste. Studentka si
poznamenala: "za oknem skácená ohrada s plakáty / pribývá snehu a neceho je porád méne / temná reka, co bys
dokriknul/". Lidé mlcky postupovali k rakvi, v níž ležel Jan Palach, obklopen cestnou stráží univerzitních profesoru. Nekterí z nich zmenili názor na jeho cin do týdne, ješte pred koncem onoho ledna ..
Následovaly roky postávání u zamrzlého severního okna. onoho dne byl výhled víceméne obvyklý, chodníky
posypané popelem, ve vzduchu clona smogu. Na procházku s rocní dcerou jsem pro jistotu nešla. Ucilyjsme se cho-
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dit vprostore miniaturního bytu. Ode zdi ke zdi, ode zdi ke zdi. Holcicka nadšene výskala. První samostatné kroky! Tesne pred polednem zadrncel zvonek u dverí. Náhodou byl šestnáctý leden, už navždy Palachuv. Šlyjsme otevrít. Do predsíne vpadl dobrý kamarád. Bledý, zarostlý, v baretu a s nezapáleným trabukem. Frajer a fyzik. Holcicka se zaradovala ješte víc. Mela ho ráda, nedávno jí prinesl plyšovou kozu. Ochotne se vrhla do nastavené
náruce. Choval ji a druhou rukou lovil v kapse. Vytáhl trochu pomackaný,

huste popsaný pruklepák. Precti si to,

prikázal. Ne, kafe nechci, ani polívku, ani se nesvlíknu, musím ješte vobehnout pár lidí. "Statisícum obcanu je odpírána ,svoboda od strachu', protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpecí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní
jiné možnosti .... " Konecne to nekdo tem kurvám vpálil, podotkl prítel. Tak zase, levá, pravá, sklonil se k díteti.
"Bezpocet obcanu musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým presvedcením, mohli by být bud
sami anebo jejich deti zbaveni práva na vzdelání. " Text mi doutnal v rukou. Fyzik, vyhaslé trabuko v koutku, precházel s holcickou. Ode zdi ke zdi. Obcas ji riskantne pustil, aby se kymácela sama. Trochu jsem trnula. Nad textem, nad dítetem. Myslíš, že to podepíšeš, zeptal se. Já nevím. Nechceš polívku? Nechci, musím dál. Vrátil mi díte a
šel. Zavolej z budky, jak ses rozmyslela. Stací, když rekneš, že sánkovat pudem. Nebo nepudem. Nezavolala jsem.
A sánkovat jsme taky nešli. Špinavý sníh roztál.
Pak párkrát ješte napadl cistý, zase se ušpinil. Z rádia predcítaly promodulované hlasy vyjádrení režiséru, scénáristu a dramaturgu Filmového studia Barrandov k takzvané Charte 77: "Máme jiné starosti a jiné problémy,
než jsou kampane antikomunistických centrál. Nemyslíme na destrukci, ale na tvorbu. "
Narodilo se nám další díte, zase tak krásne usmevavé. Pár dobrých prátel emigrovalo. fyzik. Taky takhle jednou pocátkem roku, jeho starý osamelý otec nám to prišel oznámit. Jako by se rozevrel hrob.
"A hluboko až tam / kam dosáhne cervivá ruka tmy / slepými slovy klící koreny, " opsala jsem si po case z veI'Šu
Jana Skácela. Prece jen nebyly všechny ty ledny marné.

i
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Spolecná minulost
Historické a soucasné hodnocení Mnichova
~yjadhtji jen svúj osobní názol; který je možné prevzít, nebo neprevzít, Aleje to
názor toho, kdo byl Mnicllovem prímo postižen, A ti postižení, jak Ceši, tak sudetští Nemci, mají právo na to, aby pFedevším oni byli vyslyšeni, Ihostejno, zda
jejich názor bude akceptován, nebo nikoliv,

RUDOLF HILF

(1923)

Narozen vAši,
Historik,

Vyhnu se diskusi o platnosti Mnichovské dohody nebo
o její neplatnosti ex nunc nebo ex tunc, Predevším proto, že podle mého názoru otázka hranic mezi Nemci
a Cechy je jednou provždy vyrešena, Drívejší NDR nikdy takovou otázku nepoložila a Spolková republika
Nemecko se Pražskou smlouvou z roku 1973 také do
budoucna zrekla takový požadavek vznést. Beneš, který od pocátku svého exilu požadoval kontinuitu
predmnichovské republiky, prohlásil v prosinci roku
1943 v Moskve pred Stalinem a Molotovem, že kdyby
Americané a Britové delali ohledne vyhnání sudetských
Nemcu po skoncení války težkosti, byl by on také odhodlán odstoupit území v západních Cechách (Chebsko) s 500 000 obyvateli Nemecku, kdyby mu bylo dovoleno vyhnat zbývající tri miliony sudetských Nemcu,
Záznamy o techto rozhovorech existují. Otázka hranice
pak nebyla již nastolena, I když se obcas mohou u postižené sudetonemecké národností skupiny vyskytnout
hlasy zpochybnující hranice, je jisté, že dejiny se opakovat nebudou, Také jako bezprostredne postižený
jsem toho názoru, že porozumení a snad i usmírení
s ceským národem predpokládá, že uznáváme historické hranice tisíciletých Ceských zemí. Nyní a navždy,
Mnichov rozhodne není mrtvou událostí: pres vývoj

•••
RudolfHilf

republika se ale nepovažovala za stát všech obyvatel,
nýbrž za národní stát .cechoslováku", pricemž samotné
Slováky více ci méne prehlížela, V této republice mela
jen komunistická strana nadnárodní program vyrovnání
- krome nekolika jednotlivcu, napr. Emanuela Rádia.
Tato vule u ostatních chybela, resp, ji nahradila snaha
uspokojit Nemce lepšími mísry a malými ústupky, Tabu
však byla ústavne právní prestavba, která by vytvorila
stát pro všechny skupiny obyvatel. To byl a je ceský podíl na tom, že došlo k Mnichovu. Ten se pak ve svých
dúsledcích stal Hitlerovi základnou pro útocné cíle, jakou by jinak sotva mel k dipozici,
A ješte jeden zlý úcinek mel Mnichov: upevnil v ceském národu onu historickou ideologii 19, století, která
tehdy zacínající národnostní spory zpetne promítala do
celých ceských dejin a v rozporu s pravdou a skutecností hovorila o .tisíciletém boji mezi Nemci a Cechy", A zatímco již v první republice zacala ceská historická škola
zavrhovat tuto tezi jako chybnou a požadovala její revizi
(to ostatne také pozdeji uvádeli ceští komunistictí historikové), události po roce 1938 u vetšiny ceského národa
tuto starou, již hroutící se tezi opet upevnilo a posílilo,
.Tento tisíciletý boj samozrejme existoval," tak musel
uvažovat každý Cech, protože Nemci to práve zcela jasne dokazovali.

Sudetonemecký

pohled

Sudetští Nemci však tuto stranu problému a konfliktu
nevideli a nemohli videt. Na konci první svetové války mezinárodního práva a pres existenci Spojených nárokdy obzvlášte vítezové byli pro sebeurcení národú, produ, které staví na suverenite státu, jsme opet svedky ten- , ti ovládání jednech druhými - byli sudetští Nemci bez
dence rešit konflikry násilne také z venku, mocenskými
dotázání navzdory jejich protestu zbranemi pricleneni
k ceskoslovenskému státu, aniž se mohli podílet na vyzásahy, Vzpomenme na Bosnu, pohledme na Kosovo,
Pozítrí budeme svedky téhož v Orientu nebo v ruské ci pracování ústavy, A to šlo o trímilionový národ, pricemž
byly v Evrope výrazne menší národy, jimž bylo sebeurstredoasijské oblasti, o Africe nemluve, Otázkou zustává: byl již nalezen presvedcivý nástroj rešení konfliktu • cení priznáno,
a je Mnichov ojedinelý prípad patrící minulosti?

Ceskoslovenský stát nebyl již Ceskými zememi více
národností (Bbhmen). Státním národem byli jen Ceši.
Ostatní? Trpenou menšinou, Prakticky to bylo etnické

Mnichov pohledem bezprostredne
postižených
Ceský pohled
Pro ceský pocit byl Mnichov vetším traumatem než
vpád nemeckých vojsk do zbývajících Cech v breznu
1939, Rozhodnutí .0 nás bez nás" pretrhlo poslední nite
spolecenství s Nemci. Tento rozpad vzájemného soužití
nezacal až roku 1938, ani v roce 1918, nýbrž dávno v minulém století. Vinu na Mnichove meli nejen Nemci, nýbrž také ceská politika, nebot až zhruba do roku 1935,
kdy uvnitr sudetonemecké národnostní skupiny získaly
prevahu síly požadující pripojení k Nemecku, mela první republika více než 15 let cas, aby skutecné vyrovnání
s Nemci ceských zemí nejen hledala, ale také uskutecnila, Mela k tomu potrebnou moc. První Cekoslovenská

panství. Málo platné byly výzvy Spolecnosti národu,
marné byly i pokusy nemeckých aktivistických politických stran, které se stavely kladne k zaclenení Nemcu do
Ceskoslovenska a chtely dosáhnout zmeny ústavy, aby
se stát stal státem všech svých národu, Ceske politické
strany (zduraznuji: opet s výjimkou komunistú) byly neústupné, Mely moc, avšak nevidely duvod delat ústupky
- dokud se neobjevil Hitler a neprišlo jeho vojsko,
Pro vetšinu sudetských Nemcu ale byl Mnichov proste nápravou bezpráví a uskutecnením všeobecne uznávaného práva na sebeurcení. Ztímco v tak zvané Staré
ríši a v samotném Rakousku se hlasovalo pro Hitlera
prevážne z ideologických nebo oportunistických duvodu, byl hlavní motiv sudetských Nemcu jiný, pochopitelnejší (tím vubec nechci ríci, že nebyli žádní sudetonemectí nacisté, bylo jich dost): byl to souhlas s rovno-
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právným

postavením
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vlastní národnostní
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skupiny

rádání rozbitím francouzského spojeneckého systému,

a vlastního národa, nic jiného; nic jiného než to, co také
ceský národ ve starém Rakousku proti tehdejšímu státu
požadoval a delal. A sudetští Nemci za to byli ze všech
Nemcu nejvíce potrestáni, kolektivne a více než ideologictí fanatici. ..

a to na jeho nejslabším míste.
První pokus udelaly nemecké demokratické vlády.
Locarno, ríšský kanclér a ministr zahranicí Stresemann ...
Tato politika vedla k cástecným úspechum; ov-šem nebyly dostacující a vcasné, aby vnitropoliticky zabránily

.
~
. 1'G.~
..,.

Skutecne zlé bylo odcizení obou národu Ceských ze-

druhé, Hitlerove variante. Pro druhou variantu se stalo

mí, až už jednoho nezajímal osud jinak mluvícího krajana - bylo tomu tak v roce 1918, 1938 a také 1945. Každý
videl jen sám sebe ...

nejslabším bodem Ceskoslovensko, protože a) CSRbyla prakticky obklícena, když Rakousko ztratilo ochranu

Mnichov jako faktor v evropských
mocenských vztazích

Hodnocení v tehdejší dobe
Mocenskopoliticky v širších evropských souvislostech
je nutno videt Mnichov trojím pohledem:
1. jako záverecný akt zhroucení francouzského kontinentálního bezpecnostního systému z let 1918-19. Tento
systém smluv z Versailles, St. Germain a Trianonu mel
na kontinente zachovat nadvládu Francie; získána byla krveprolitím a za pomoci témer celého ostatního
sveta. Šlo o to zazdít nemeckou moc, napr. odmilitarizováním Porýní a kontrolou prumyslu v Porurí, na východní hranici Nemecka dohodou s Ceskoslovenskem
a Polskem. Tento systém mel ješte pokracování ve vytvorené ,Malé dohode", která byla namírena proti restauraci Habsburku a madarskému úsilí o revizi. Poskytnout sebeurcení sudetským a rakouským Nemcum
formou pripojení by bylo neslucitelné s uvedeným
spojeneckým systémem. Nebylo pripušteno. To melo
dusledky, s nimiž se melo pocítat: 1) Že Nemecko se
natrvalo s tímto izolujícím uzavrením nesmírí a bude se
pokoušet tento systém rozrušit; poznamenejme, že Sovetský svaz to chápal jako prirozený chod vecí a byl až
do uchopení moci Hitlerem na strane nemeckého úsilí o revizi. 2) Že se toto nemecké úsilí spojí s madarským, a tak se Ceskoslovensko stane prvním cílem útoku.
Z nemecké strany byla možná dvojí strategie. Bud (l)
mírová revize francouzského mocenského systému návratem Nemecka do spolecenství západních mocností
odpovídajícími ústupky ze strany válecných vítezu, anebo (2) udelat první krok k novému evropskému uspo-

Mussoliniho, který se svou expanzivní politikou ocitl
v konfliktu s Londýnem i Paríží a potreboval Nemce,
a protože b) se roku 1935 tri miliony sudetských Nemcu
z velké vetšiny pripojily ke hnutí Konráda Henleina - po
promeškání 15 let, behem nichž bylo vnitrního vyrovnání s Nemci možné dosáhnout. Na tom stavel Hitler
svou vnejší i vnitrní strategii.
2. Mnichov jakožto britský pragmatický pokus zachránit evropskou rovnováhu. Mnichov mel zachránit
z trosek Versailles novou rovnováhu evropských velmocí. Mel také další význam: vyloucení Rusu z evropského velmocenského koncertu. Ceskoslovensko bylo
tomuto konceptu nové rovnováhy obetováno. Pro Londýn byl Mnichov pragmatickým druhým nejlepším rešením. Britové by byli nejradeji videli, kdyby ceskoslovenské hranice byly zustaly nedotceny a kdyby bylo
došlo k vnitrnímu vyrovnání mezi Cechy a sudetskými
Nemci.
3. Mnichov jako odrazový mustek nemecké expanzivní politiky na východe. Byl ješte nekdo, pro koho byl
Mnichov jen druhým nejlepším rešením: Adolf Hitler.
Byl by dal prednost vojenskému rozbití Cekoslovenska.
Hitler nechtel žádný koncert evropských mocností,
chtel nadvládu; chtel organizovat Evropu koncentrovanou mocí jediného nemeckého národnostního státu
s 80 miliony Nemcu a chte! k tomu od ostatních Evropanu volnou ruku ve stredovýchodní Evrope. A versailleským systémem pokorený a porážkou hluboce zranený nemecký lid ho na této ceste opojného nacionalistického svépráví a sebezbožnování následoval.

Hodnocení po ztroskotání Mnichova
1. Mnichov znicil francouzský hegemoniální systém na
kontinente. To má trvalý charakter. Tak jako nelze obnovit Mnichov, tak nelze obnovit predmnichovský sys-
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tém. Budoucí Evropu nelze vybudovat na hegemoniální bázi. Prímé sousedství národu bude rozzhodovat více než strategické hrícky souseda s jeho sousedy. Konstelace z doby meziválecné je jednou provždy pryc.
2. Pokus konstruovat novou evropskou rovnováhu
s vyloucením Rusu ztroskotal tak dukladne, že od nynejška platí presný opak: žádné trvalé rešení ve strední
Evrope není a nebude možné bez dohody s Moskvou.
A to ríkám vedome, i po odchodu Rusu ze strední Evropy. A je to dobre, nebot nesmí být v zájmu nikoho chtít
vytlacit Západoevropany, Nemce, Stredoevropany samé, anebo Rusy z rozhodování o strední Evrope, má-li
se dosáhnout skutecného míru.
3. Ztroskotání Mnichova jako nemeckého pokusu
o hegemonii nad národy strední Evropy. Nemci z toho
mohou vyvodit jen jeden záver: urcovat budoucnost tohoto prostoru a jeho národu smí nikoli jejich kvantitativní váha ve strední Evrope, nýbrž kvalitativne nová vule ke kooperaci, která vychází ze stejného práva seberealizace všech národu a státu tohoto stredu, z nehož
nesmí být nikdo vyloucen, ani skupiny lidí, které odtud
byly vyhnány.

Mnichov

Z

morálne právního pohledu

Problémy se dnes hromadí a dosahují globálních rozmeru. I když válka dnes hrozí jen okrajove, v Evrope na
jihovýchode, v ruské oblasti rovnež nejspíše na jihovýchode, na Blízkém a Stredním východe celkove a nejnoveji v jihovýchodní Asii: všude je s ohledem na všeobecnou globalizaci možné, že také Evropa jako celek
muže být vtažena do konfliktu.
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rešeny? Kde nehrozí velká katastrofa mezi globálními
mocnostmi, tam se reší stejne jako dríve: válkou. Bylo
jich od roku 1945 asi 100 až 150.
K novému Mnichovu nedošlo, protože mezi sebou
o svet soutežily dve globální mocnosti. Kdyby se stala
jen jedna jedinou globální velmocí - co pak? Boj o svetovou nadvládu není zdaleka ukoncen. Na rozdíl od
Mnichova se zachová fasáda: ti, o nichž bude rozhodováno, budou sedet u stolu. Nebudou ale mít do toho co
mluvit, stejne jako svého casu Ceši, kterí museli cekat
v predsálí.

Mnichov v nemecké
historické souvislosti
Když v napoleonských válkách zanikla Stará ríše nebo
co z ní ješte zustalo, vyvstala otázka, jak by se meli Nemci v budoucnu státne organizovat. Stejná otázka existuje i dnes. V minulém století byly dve možné alternativy:
bud organizování celé strední Evropy federalisticky
a nadnárodne (to byla rakouská opce), anebo na základe nacionálním jako národní státy (pruská opce). V r.
1848 už to, co Nemci rozumeli pojmem Ríše, již nebylo
staré nadnárodní usporádání sledující zachování míru
ve strední Evrope (ke kterému patrili také Ceši a Ceské
království, mnohdy dokonce na vedoucím míste), ale
byl to nemecký národní stát, který mel zahrnout všechny Nemce .• Deutschbohmen" (Nemci v Cechách) se
tehdy k nemu hlásili. Vytvorení nemeckého národního
státu otevrelo cestu k rozpadu Rakouska, nebot proc by
se mely ostatní národy strední a východní Evropy zríci
požadavku na vlastní národní stát, když jej meli Nemci!?
Pro Nemce v Ceských zemích to již tehdy znamenalo,
nemohlo-li se dosáhnout žádného vnitroceského ani
vnitrorakouského vyrovnání, pripojení k Nemecku, a to
dávno pred Hitlerem, znamenalo to rozchod s ceskými
krajany. V zásade bylo vše pokracováním napoleonského nicení a vyvolání revolucnosti ve strední Evrope, nebot v tomto prostoru mela být použita francouzská idea
.jediného a nedelitelného" národního státu se smíšenými národy a jejich nadnárodním dejinným vývojem.
Melo to dva logické a neuvážené dusledky: predne
vyvstal automaticky problém nemecké hegemonie nad
celou strední Evropou, nebot nemecký národní stát by
ponechával ostatním národum ve stredu Evropy jejich
sebeurcení jen formálne. - Za druhé v etnicko-jazykove
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Jaromír Cejka

se prolínající strední a jihovýchodní Evrope se národy
nedaly ciste oddelit jako na šachovnici. Tím neodvratne
Odsouzení minulosti, tedy také Mnichova, z morálne
vyvstaly problémy .státního národa" a .menšin". Mnivyššího hlediska prehlíží, že všechny tyto prvky mocen- • chov je tak jen poslední dusledek neštastného vývoje ve
ského nátlaku stále ješte existují: kumulování vojenské
strední Evrope i v nemeckých vecech samých: prenesemoci, politický nátlak, verejná nebo tajná ujednání v ne- ní západoevropského principu státu jakožto nation une
prospech neprítomných tretích, prosazení jakýchkoli
et indivisible - historicky videno - na zcela odlišne
rešení pod hrozbou ješte horších dusledku atd.
usporádaný stred Evropy.
Jak jsou dnes konflikty rešeny? Ne jinak než v minuRok 1945 byl odplatou za roky 1938-39. Mnichov
losti a v dobe Mnichova. Uvnitr si urcuje stát sám, co je a kolektivní vyhnání celé národnostní skupiny (vinných
právo a co ne, byt mezinárodní pakty a soudy predpisují
i nevinných) má spolecný koren: požadavek postavit
urcitý kodex jednání. Nejvetší omezení suverenity je ve stát a národ do stejné roviny, to znamená homogenizostátech EU a v Rade Evropy. Kdo muže donutit stát, aby vat. Mnichov je homogenizací posunem hranic. Vyhnájednal jinak? Legálne nikdo, nebot stát je suverénní.
A dojde-li ke konfliktu mezi suverénními státy, jak jsou

ní sudetských Nemcu je homogenizací vysídlením obyvatelstva. Je to globální problém. Témer všude na svete,
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predevším ve velkých krizových oblastech platí za prvé,
že národy a národnostní skupiny a dnes také velké kultury jsou navzájem propleteny tisíciletou historií jako
v kobercových vzorech - a za druhé, že svetový systém
suverénních národních státu má v konfliktech sklony
k tomu tyto vzory násilne rozstríhat.
Násilné homogenizace rozhodne nepatrí minulosti.
Hrozí dnes skoro na všech kontinentech. Problém etnicko-jazykových nebo jinak flxovaných vetšin a menšin (v nekterých oblastech sveta jde o náboženské fixace), které jsou navzájem v konfliktu, je jako casovaná
bomba v podzemí. Nenavrhuji rešení, jen míním, že národní stát jako recept minulého století neumožnuje se
s tím vyporádat.

Závery
Pokud jde o konkrétní mocenskopolitické vztahy ve
strední Evrope, je Mnichov naprosto mrtvý. Neexistuje
moc, který by chtela obnovit historický Mnichov. Na
rozdO od prohrané 1. svetové války zmenila porážka ve
2. svetové válce postoj Nemcu. O své budoucnosti vedí
Nemci asi stejne málo jako ostatní národy, avšak jedno
vedí jiste: nesmí a nebude se opakovat opojení národním státem. Tu se alespon v Evrope ohlašuje nové klima, stará .dedicná neprátelství" mezi národy v západní
Evrope jsou pohr'bena. Melo by tomu tak být také ve
stredovýchodní Evrope.
Mnichov bohužel není mrtev, pokud jde o homogenizaci v národních státech (o národne státní homogenizaci), tj. o homogenizaci posunutím hranic; není mrtev
ani pokud jde o homogenizaci pomocí presunu obyvatelstva, což je jen druhá strana téže mince. Homogenizace je a bude stálou hrozbou - a to nejen v tzv. tretím
svete, nýbrž také opet v Evrope. Zustává zde velký úkol:
najít nové cesty a nová kritéria, jež by toto úsilí o homo-
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genizaci znemožnila. Ve svete, kde je vše navzájem propojeno a kde už nejsou myslitelné bezpecné hranice,
nebot není místa, odkud by rakety nemohly prekonat
jakoukoliv hranici kdekoli na svete - v takovémto svete
nejde o to, vzájemne se co možná nejzretelneji ohranicovat, nýbrž jde o to, hledat nové a lepší formy soužití.
Zbývá vzájemný vztah nejvíce postižených, tj. Cechu
a Nemcu z ceských zemí. Když pochopíme, že Mnichov
i vyhnání pocházejí z téže vule homogenizovat národní
stát, pak bude snazší pohrbít minulost a nechat ji pohrbenou. Na obou stranách to bude snazší. Stejne jako nemuže být restaurován Mnichov, nelze také vrátit status
quo ante, nelze se vrátit do stavu pred vyhnáním. Ani
zrejmé bezpráví nelze se zpoždením více než jedné generace sprovodit ze sveta tím, že se vrátíme k tomu, co
bylo pred tím. Sprovozeno ze sveta však být musí, nebot jinak nás bude všechny otravovat jako jed.
Sprovodit ze sveta znamená uvedomit si: - že jsme
meli dlouhé spolecné a také plodné dejiny; - že máme
na obou stranách vinu na tom, že toto soužití skoncilo;
- že se už nedá vše obnovit ve své púvodní podobe; - že
bychom si však meli podat ruce ke spolupráci všude
tam, kde je to konkrétne možné; - že to má jen jeden
predpoklad: nazývat veci pravými jmény a nevyhýbat se
pravde, nebot jen tak je možno zhojit zranené právní vedomí, nikoli obratnými diplomatickými formulemi ani
tím, že se •vysloví politování" bez konsekvencí, jak se
dnes bežne deje; - a že máme každopádne, pres všechno, co nás delí, spolecný cO: pokud možno opet obnovit vnejší i vnitrní mír ve stredu Evropy - aby z toho stredu mohl vzejít nový mír pro všechny jak na Západe, tak
na Východe. Na tom musíme pracovat a jen proto se zabýváme minulostí. To je úkolem nové strední Evropy
a zde by obe strany - Ceši a Nemci - mohly spolu mnoho vykonat.

"
Preložil Zdenek Vyšohlíd.

a budoucnost

Zajímají se Ceši sami o sebe?

Redakce Nové Prítomnosti usporádala koncem minulého roku diskusní vecer na téma cesko-nemeckých
vztahu. Je to téma stále živé, nekdy i výbušné, a my se k nemu hodláme cas od casu vracet. Diskuse sama, a to stojí za zmínku, se cím dál tím víc obrací od minulosti k prítomnosti a k budoucnosti. Úcastníci podobných debat - a tojak u nás, tak v Nemecku, se shodnou, že budoucnost ani prítomnost nelze budovat bez znalosti minulosti, cím dál tím víc sejich však shodne i na tom, že minulost by nemela být základní složkou vzájemných vztahu.již nekolik roku se nejkontroverznejší kapitoly minulosti stávají spíše
predmetem debaty cesko-ceské,prípadne nemecko-nemecké.
Redakce podstoupila riskantní pokus dát úcastníkum kulatého stolu jako záminku ci východisko k diskusi výše otištený text Rudolfa Hilfa. Vycházeli jsme z predstavy, že je v urcitém smyslu jedno, odkud se
zacne premýšlet, a že tudíž ani text, který muže vzbudit nesouhlas, na zacátek neškodí. Brzy se ukázalo, že pres nekolik polemických poznámek se debata orientovala hlavne na to, co pova~ujeme za nejduležitejší: totiž vyznat se v soucanosti. Snažili se k tomu prispet Tomáš Kajka, reditel Cesko-nemeckého fondu budoucnosti, Václav Mezrický, ekolog a právník, Jirí Musil, profesor Stredoevropské university v Budapešti, Petr Príhoda, psycholog a publicista, Martin J. Stránský, lékar a vydavatel Nové
Prítomnosti, Zdenek Vyšohlíd, filosof a pedagog, Lubomír Zaorálek, poslanec za CSSD,predseda zahranicního výboru snemovny, Václav Žák, šéfredaktor casopisu Listy a další. (red.)
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Zdenek Vyšohlíd: Dr. Hilf je statý clovek, který hledá
cosi jako svou životní bilanci. Váží slova a je si vedom
toho, že jeho úvahy mohou ranit na obou stranách. Text
o Mnichovu vydal ve významném sociálne-demokratickérn casopise' ve Frankfurtu. Je pravda, že sudetonemecké téma bylo casto predevším bavorským predvolebním tématem. Hilfuv tón se však od vetšiny sudetonemeckých politických deklarací liší. Hledá pro
minulost takové pojmenování, aby dialog byl možný.
Hledá .kompromis, ale nepríjemné stránky minulosti
nezastírá - už napríklad rok 1918 byl v ocích sudetských
Nemcu .neco naprosto jiného, než cím byl pro Cechy.
Autor vyznává zásadu, že problémy se reší tím, že se
o nich mluví. A jako Platónúv Sokrates v dialozích vždy
bral vážne argumentaci protivníka, meli bychom vážne
vyslechnout jeho argumenty. Protireci, kdy každý zústane na svém a ze svých argumentú nic neztratí, nikam
nevedou, i když mohou být slyšet daleko.
Podstatné ovšem je, že v pohranicí se lidské kontakty
mezi Cechy a Nemci zcela prirozene vyvíjejí už od samého pocátku 90. let, aniž tam cekaly na necí požehnání.

máme dneska co delat? Nemecko se zdá být dnes jiné
než pred deseti lety. Lze v nem pozorovat tendence návratu, alespon ve východní cásti Nemecka, k nacionalismu, k neofašismu. A pokud jde o nás? Ano, ceská spolecnost o sebe nemá zájem. Nereflektuje svou historii
minulých ctyriceti, padesáti let. Odtud se mi zdá, že je
potreba zacít.
Jirí Musil: Hilfúv text me oslovil práve tím, že se obrací
k dnešku. On ríká, že Mnichov je jenom príkladem, jak
rozhodují velmoci o tech malých. A že i dnes je leckde
etnický propletenec,. jakýsi. pestrý kobercový vzor,
a porád se vrací tendence nejak to rozstríhat, vycistit.
Uvádí Balkán a další místa, kde neco podobného hrozí,
a pripomíná Mnichov jako príklad toho, kdy velmoci
najdou "optimální" rešení. V tom je aktuální.
Tomáš Kafka: Vidím v tvrzení pana Hilfa i jiný faktor.
Jde o problém urcité zhrzenosti sudetonemeckého zastoupení, ani ne tak vúci Praze, jako spíš vúci Bonnu.

Tomáš Kafka: Hilfova úvaha ve mne budí rozpaky svým
žánrem. Je to osobní svedectví, kterých bychom možná
meli od pametníkú sbírat daleko více, a jako dokument
"orální historie" je to naprosto v porádku. Podobné texty ostatne zacly být publikovány v Cechách již pocátkem 90. let a tehdy sehrály dúležitou roli pro zacátek
dia!ogú. Domnívám se však, že bychom se meli snažit
pozorovat cesko-nemecké vztahy z pohledu roku 1998,
a ne hlediskem osobních svedectví z minulosti. Pohled
historikú na Mnichov je dnes již podstatne dál, a proto
nechci s Hilfovým textem jako takovým vecne polemizovat. Ano, za predmnichovský vývoj múže do jisté míry Ceskoslovensko, ríšské Nemecko i sudetští Nemci,
obávám se však, že Hilf následující obet sudetských
Nemcú heroizuje, což mi pripadá, zvlášt na konci 20.
století, diskutabilní. S necím takovým bychom meli zacházet velice opatrne.
Bylo by možná zajímavejší pokusit se premýšlet
o dnešním Nemecku vcetne sudetských Nemcú, a rovnež uvažovat o dnešní Ceské republice a snažit se pochopit její situaci v dnešní dobe - tedy nevztahovat se
k minulým událostem. Jsem presvedcen, že Cechy daleko víc pritahuje podoba dnešního Nemecka.
V poslední dobe cesko-nemecké vztahy nejen že se
dost dobre rozvíjejí, ale díky Fondu budoucnosti jsou
pro jejich rozvoj k dispozici konecne i nejaké peníze.
Z tohoto hlediska jsou intelektuální diskuse o cesko-nemeckých vztazích trochu luxus, i když v kladném slova
smyslu, a možná jsou trochu luxus i proto, že mnozí postrádáme vetší sebereflexivní diskusi uvnitr ceské spolecnosti. Nemyslím, že bychom snad meli strach z minulosti, ale obávám se, že ceská spolecnost projevuje
hluboký nezájem sama o sebe. Nemecká spolecnost se
naopak po válce naucila se sama o sebe zajímat, a proto by možná zacátek takové naší ceské debaty mohl Nemecko zaujmout. I pro Cechy bude velice zajímavé zjištovat, o co dnes Nemecku jde, jaká je jeho politická kultura, sledovat zacátek "berlínské republiky". Meli
bychom být rádi, že žijeme dnes, ne pred padesáti lety.
Václav Mezrický: Klícová otázka, je: s jakým Nemeckem

Proto uvažuje o tom, jak nejaké velké mocnosti nekde
zase nekoho vezmou zkrátka, jako se to stalo sudetským emcúm.
Vrátíme-li se ale k dnešku, pripadá mi spíš dúležité
to, co ceskou verejnost, bohužel, moc nezaujalo. Konecne se podarilo schválit ne pouze symbolickou, ale
pomerne velkou cástku nikoliv odškodnení, ale satisfakce pro ceské obeti nacismu. U nás se to skoro nesetkalo s odezvou. Což zase není dobrý signál do Nemecka. Argumentace ceské strany, že nám na tom velice záleží, najednou púsobí neverohodne.
Zcela nedávno se objevilo v tisku, že se mají Landsmanschaftu škrtat príspevky ze spolkových prostredkú.
Obe veci mají neco spolecného. A sice to, že urcitá rétorika, která se vztahuje k minulosti, prestává platit.
CR se pravdepodobne stane v nejbližší dobe clenem
NATO. Koncí tím urcitá etapa, vstrícnost západu vcetne
Nemecka tím dosahuje naplnení.
Evropská unie ale nebude užívat rétoriku, která má
koreny v minulosti. Tam ani my ani Poláci nic neuhrajeme tím, že budeme odkazovat na Mnichov nebo na
nacistickou okupaci. I nemecká strana ted, padesát let
od války, cistí stúl a prichází nová generace, generace
nemeckých osmašedesátníkú, která se válkou necítí do
té míry ovlivnena, že by musela donekonecna této politické rétorice pripisovat státotvornou sílu.

Chebská Loreta.
1991
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Tomáš Vrba: V této souvislosti se samozrejme nabízí
otázka, zda s novými vládami v obou zemích doznají
zmen dosavadní východiska vzájemných vztahu.
Lubomír Zaorálek: Nedají se cekat prevratné zmeny. Nemecká vláda musí brát v potaz, že je vládou celého Nemecka a nepredstavujeme si, že by mohla ucinit nejaká
principiální prohlášení, jimiž bychom celý problém ukoncili. Víme, že emci mají svuj právní systém, své ústavne
právní výklady a od tech ani tato vláda neustoupí. Proti
nemeckému pojetí mohou být v Evrope výhrady, ale ono
je pevné a víceméne jednotné. U nás to tak není. Benešovy dekrety jsou jenom soucástí daleko obecnejšího problému, který se táhne už od roku 1918. Potrebujeme otevrít širší diskusi, než jen o Benešových dekretech. To není
vec, kterou by za nás byli schopni vyrešit Nemci.
Dialog s nemeckou stranou vidím jako neco vícevrstevného, v cem politikúm prísluší jen parciální úloha.
Politika má omezený dosah a omezené možnosti. Vytvárí obecné podmínky obcanství, ale nechtejte po ní

""
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svém. Já si nemyslím, že my nemáme zájem o dejiny.
Máme zájem o dejiny, ale mytologizované. Nechceme
vedet, co bylo. My chceme obhajovat pravdu své vize.
Odmítání reflektovat vyhnání sudetských emcu jako
krivdu je prece tak obecne rozšírený ceský postoj, že
snad nenajdeme jiné téma, v nemž by se dal najít tak
majoritní konsensus. Jakmile se to neprolomí, 'a to je
ceský problém, tak hrozí opakování celého retezu. Neochota ceské strany pochopit svúj dil odpovednosti pak
vyvolává reakce na nemecké strane.
Tomáš Kafka: To, jakým zpusobem došlo ke generacní
stríde, bylo obdivuhodné a myslím si, že to mužeme Nemecku jen závidet. V nových spolkových zemích je
ovšem situace složitá. Východní emci se necítí ve sjednoceném Nemecku úplne doma, nikoliv materiálne, ale
mentálne, podobne, jako se v Nemecku po válce necítili doma sudetští Nemci.
V obou našich zemích budou ješte probíhat rozsáhlé
historické diskuse. Zaplat pánbúh máme ješte svedky
techto událostí. Bolestne postrádám diskusi o ceských
obetech nacismu, o ceských obetech holocaustu. Když
jsme se zmohli na morální sebereflexi, tak jsme ji spíše
vztahovali k sudetským emcum a ne k vlastním lidem,
což ani na nemeckou stranu nemohlo púsobit dost verohodne. Rada nemeckých politiku nám vubec nerozumela, co to tady deláme.
Petr Príhoda: Ve mne se behem úvodního expozé Dr.
Kafky ozval naivní nesouhlas. Tady mluví nekdo jménem tech, jimž nekterí naši predkové težce ublížili. Já se
necítím kompetentní k tomu jeho výpoved oznacit za
pouhé historické svedectví a cítím se povinen s ním hovorit a prijmout dikci, s kterou rozpravu zahajuje. Zdá se
mi, že bychom meli brát v úvahu, že tady mluví živý clovek, kterému se neco stalo.

Chebskti Lorela,
1995
jalo Jaromír Cejka

víc, než je schopna nabídnout. Ostatní si již delají lidé
sami. Vidíme v pohranicí, jak se opravují hrbitovy a kostely a jak se lidé stýkají na nejrúznejších úrovních.
Dokud si tedy politici nereknou: necháme minulost
minulostí, tak se nevytvorí lepší atmosféra. To je úkol,
který mohou politici udelat. Mne se ukázalo, že je to pro
nemeckou stranu obtížné. Pokušení prekrocit rámec,
který deklarace vytycila, bylo na nemecké strane silnejší. To je pro mne zklamání. Pro me je to ukázka toho, jak
složitý proces hledání identity Nemecka je.
Václav Žák: Jestli dobre rozumím dejinám, tak nemecko-ceská tragedie byla výsledkem urcitého typu nacionálního myšlení, které sbíralo všechny krivdy, jež se
udály nejakému etniku, strádalo si je do své kolektivní
pameti, dávalo najevo svoji jedinecnost a predvádelo
odlišnost vuci tomu druhému etniku. Pak se nakonec
ukázalo, že když se to provede do dúsledkú, tak zranení, která se v tom procesu napáchají, jsou taková, že ona
etnika vedle sebe nemohou žít.
Nemecko provedlo za 40 let obrovskou sebereflexi.
Uznávám, že pro cást sudetonemeckého Lansmanschaftu to neplatí. Ale ceská verejnost neudelala žádnou takovou sebereflexi. Máme 40 let zpoždení a to se velmi
težko odstraní tím, že budeme hledat mouchy nebo trísky v oku bližního a nebudeme se dívat na brevno v oku

Chápu, že starost politika je prezentistická, je to hic et
nunc. Asi jako když rídím auto, tak musím dávat pozor na
to, co je na palubní desce a co je prede mnou. Nebudu
premýšlet o hradech, lesích, vodách a stráních kolem. Ale
opravdu je ta minulost tak málo relevantní pro prítomnost a budoucnost? V individuálním živote rozhodne ne.
Martin Jan Stránský: Rád slyším vaše názory, ponevadž
i naše rodina za války ztratila pár duší. Dívám se ale na
vec i pohledem Americana a vždy se ptám, kam vlastne
tyto diskuse vedou. Máme se stále ptát, jak velkou roli
mela, má nebo muže mít minulost? Verím, že vetší roli,
než se všichni domníváme, hraje prítomnost, a že dnešní osobní kontakty a mezilidské vztahy jsou v soucasné
dobe urcite rozhodující. Dále se obávám, že dokud si
ceský národ nevytvorí nejakou identitu, tak nikam nepokrocí. Je to národ, který nedekuje, že dostal odškodnení a je to stejný národ, který ne protestu je, že sto tisíc
lidí umrelo v holocaustu. Je to spolecnost, která nemá
sama sebe definovanou. To je tvrdá, možná prniš tvrdá
kritika. Ale zkrátka tak to vidím. Ješte poslední poznámka: brzy vstoupíme do NATO. Zajímá me, co to udelá
psychologicky, až naši vojáci budou více spolupracovat
s nemeckými, a až si uvedomíme, že za oceánem je
Amerika, v níž žije pár set milionu lidí, kterí platí dane,
aby NATO bylo schopno plnit svou roli.
~
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Slovinci a Ceši se nikdy nesvárili - už proto, že jsou od
sebe daleko. Jsou si vzájemne sympatictí a dlouho se cítili v úloze bratru ci spíš bratrancu. My jsme se cítili jako
silnejší bratranci, což ostatne Slovinci dlouho videli stejne. Za liberalizace Titovy Jugoslávie jsme Slovincum zacali závidet a naši nekdejší slabší bratranci pocítili, že
existují oblasti národního života, kde nás predhonili. Po
vzniku samostatného slovinského státu nebylo hned
zrejmé, zda bežíme vedle sebe nebo zda jedni z nás
predbíhají. Statistiky zacaly ukazovat, že nekdejší slabší
bratranci jsou o krok ci dva pred námi. Pak prišla do
Prahy a Lublane studená sprcha z Bruselu a zdá se, že
ted mají Slovinci náskok pouhého pulkroku.
Dlouho jsme si mysleli, že naše hrdost na predválecné Ceskoslovensko má paralelu ve slovinské hrdosti na
predválecnou Jugoslávii. S prekvapením jsme za cest do
Slovinska v Titove Jugoslávii zjištovali, že pokud nám
Slovinci duverovali, otevrene nám ríkali, že nebyli nadšeni predválecnou Jugoslávií a že se necítí být doma v
Jugoslávii Titove. Když se pak Jugoslávie rozpadla, cítilo se to u nás jako prohra všech národu onoho státu.
Slovinci toto stanovisko prijímali s nepochopením, oni
si prece oddechli.
Je treba smírit se s tím, že nekteré veci budeme videt
ruzne - jde ostatne o to, abychom naše stanoviska sbližovali ve vecech, které se týkají dneška a hlavne budoucnosti. Koncí doba silnejších a slabších bratrancu,
jsme na tom celkem stejne.
Drago Jancar je u nás méne známý než ve Slovinsku,
vyšly mu u nás zatím tri knihy v ceštine - román .Gale}níM' v roce 1988 a novela .Pohled andela" v roce 1995.

Nekteré eseje mají datum vzniku - jeden je z roku
1990, dále tri z roku 1991, jeden z roku 1994. Jde tedy
o nedávnou minulost - jenže je to práve .prodloužená
minulost". Jancar má pravdu, každá generace sebou
vlece tíhu nekolika generací predchozích. Slovinci stejne jako Ceši - ješte stále mluví o Rakousku-Uhersku
pred rokem 1914 jako o soucásti živé historické pameti.
Asi to tak vždycky bylo, že se sto posledních let považovalo za .naši dobu", žili tehdy prece ješte naši dedeckové ci pradedeckové. Proto je pro Slovince - a tudíž
i pro Jancara - Masaryk ve vídenském parlamentu soucástí jejich videní sveta; pro nás to není jiné.
Jancar ví - a píše o tom -, že je nemožné a nesmyslné
chtít setrást ze sebe rakousko-uherskou, meziválecnou,
válecnou a komunistickou minulost. Všechny tyto etapy zanechaly ve Slovincích i v Ceších velmi silné stopy.
I v tech generacích, které se narodily už po roce 1945,
jako práve Jancar. Nezpusobují to samozrejme geny,
nýbrž tradice v rodine, ve spolecnosti, ve škole - a také
treba v kriminále. Podle Jancara se se svou minulostí do
velké míry vyporádali vlastne jen Nemci (ti západní),
daleko méne Rakušané, skoro vubec ne Italové. O národech nekdejší komunistické Evropy škoda mluvit,
u nich se porád ješte žije v prodloužené minulosti. .Minulost totiž ješte vubec neskoncila" - píše Jancar. A pokracuje: .Podoby prodloužené prítomnosti jsou v ruzných zemích východní Evropy, kde komunismus i formálne zanikl, ruzné. Nevím, jak tento proces probíhá

Nedávno pribyla kniha eseju .Prodloužená minulost"
(všechny tri preložil František Benhart - ten také vybral
texty do knížky, vydané jako druhý svazek knižnice
.Esejl!' v nakladatelství Lidových novin). Ve Slovinsku
vydává dnes padesátiletý autor knihy od roku 1971.
Prekládají se do cetných jazyku a Jancar je znám slovinské i zahranicní verejnosti také jako predseda Slovinského centra PEN-klubu v létech 1987 až 1991. Vystudoval práva, pracoval jako novinár, odsedel si tri mesíce ve vezení za .šírení neprátelské propagandy" za Tita,
dostal nekolik zahranicních stipendií a pracuje jako šéfredaktor nakladatelství Slovinské matice v Lublani. Jezdí k nám casto a rád, Ceši ho zajímají, zve je do Slovinska, chápe je.
Meli jsme kdysi vynikající autory eseju, dnes jich máme poskrovnu - jinde na tom ostatne nejsou o mnoho
líp. Prozaik a dramatik Jancar je vášnivý esejista a píše
dobre. Benhart vybral z velkého poctu ty eseje, které
Cechy urcite zaujmou. Jancar se totiž pocítá k obcanum
prostoru, kterému se ríká strední Evropa, nekdy také
zeme, kde vládli donedávna komunisté. A k tomu Jancar pripomíná, že do roku 1918 velkou cást onoho prostoru zabírala podunajská monarchie - však se také Ceši
a Slovinci dlouho setkávali ve Vídni a jako slovanští pobratimové nejcasteji komunikovali nemecky.

v Cechách, ale zdálky to vypadá, jako by ceská spolecnost byla v této chvili mezi vstupem a pádem ideologického projektu, ve stavu hibernace. Probudila se do svého civilizacního telesa, rozhýbala si údy, s kyslíkem
opet vdechla svou masarykovskou demokratickou duši.
Možná je tomu trochu jinak, ovšem nám se to tak jako
tak nepodobá. Ani ve Slovinsku, ani v Chorvatsku, ani
v Cechách komunisté vlastne nezískali zas tak nízký pocet hlasu."
Tzv. liberální epochu Titovy Jugoslávie charakterizuje Jancar takto: .V Jugoslávii bylo dobre pouze potud,
pokud se stav srovnával s nekým jiným. Tento nekdo ji-
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ný, to byla ostatní cást evropského východu, která na
tom byla ješte porád hure. Proto Jugoslávci pohlíželi na
Rumuny, Poláky i na Cechoslováky a Madary se smesí
pýchy a soucitu. Bylo v tom i neco solidarity, ale málo,
velice málo. Prevládalo sebeuspokojení."
Když v léte 1991 Jugoslávská lidová armáda zacala
bojóvat ve Slovinsku proti Slovincum, Jancar se svými
kolegy posílal z Lublane výzvy spisovatelum v Evrope,
aby se postavili proti tomuto šílenství. Do deníku si ve
stredu 3. cervence 1991 zapsal: ,Ceským spisovatelum
odpovídáme na jejich helsinskou a diplomatickou deklaraci v duchu porozumení a dialogu. My jsme v srpnu
1968 mluvili jiným jazykem. V srpnu '68 jsme my studenti v Mariboru organizovali demonstraci, ackoli ji naši ustrašení partajníci zakázali. Vím, že dnes není srpen
'68, vím, že repetice není možná, ale tady jde o: 1. stanovisko, 2. jazyk. Jde o indolenci spisovatelských byrokratu v Praze, však je znám. Nejradeji bych pod oba spisovatelské spolky a Novou revui podepsal i Haškovu
Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Ceši by mi
rozumeli a nepochválili by me. Na Borisovu radu podepíšu za Draga Jancara Drago Jancar. To je mírnejší, ale
stejne budou rozumet. Místo byrokratického formalismu potrebujeme individuální stanovisko, lidský, autorský jazyk a osobu, která se zasadí celou svou vahou ..." Ceští spisovatelé stejne jako ostatní Ceši tehdy
nechteli, aby se Jugoslávie rozpadla a nechteli se jednoznacne postavit na stranu slovinských "separatistu". Jancar má svou pravdu a tak není divu, že mu ceské stanovisko bylo cizí.

Ceskou politiku Jancar pozorne sleduje - o tom svedcí poznámka: ,Ceši prijali lustracní zákon, který bych já,
kdyby k nemu došlo pred nekolika lety ve Slovinsku,
ješte odmítal. Ted, když už je pozde, vidíme, kam takovýto relativismus vede."
Otresná je ,Krátká zpráva z dlouho obléhaného mesta", reportáž ze Sarajeva, kde se dlouho bojovalo a umíralo. A tato reportáž prechází v lícení svetového kongresu PEN-klubu v Praze, kam priletel Jancar po hruzných zkušenostech z bosenské metropole: ,Týden nato
v Praze, v hotelu Atrium, který alespon svou vnitrní rozsáhlostí pripomíná Holiday Inn. Kongres mezinárodního Penklubu. Václav Havel, demokracie, lidská práva,
mnoho jídla na banketu na Hradcanech v sálech s Plecnikovými monumentálními výtvory. Vcera jsem v Betlémské kapli do debaty o toleranci a netoleranci prihodil Sarajevo. Nikdo za stolem se ke mne nepridal, ani
Gunter Grass. Neozval se ani nikdo z približného poctu
peti set lidí v sále. Je to tak jako s tou rakovinou: proc Sarajevo? Bolest jako metafora, o kterou nikdo nestojí.
Uznávám, rány a bolesti se nemají ukazovat, prý to pusobí jako neslušnost."
Mluvil jsem tenkrát s Jancarem na recepci ve Španelském sále na Pražském hrade. Jindy, v Lublani, na Bledu, ve Vídni býval velmi veselý a sršel vtipy, tentokrát
byl zamlklý. Není divu. Prodloužená minulost trvala tím
nejhorším zpusobem, jakým mohla trvat. Ted je o mnoho líp, trvá však nadále.
"

Zjednodušují, prehánejí,
fabulují, ale jsou zapotrebí
Francie nezanevrela

na intelektuály

Zdenek Mtiller

Intelektuálem se ve Francii míní spisovatel, vzdelanec nebo myslitel, který má vliv ve verejném a politickém živote.jak uvádíDictionnaire des intellectuels franr;ais (Seuil, Paris 1996) "pouze verejná sféra muže udelit statut intelektuála. Mimo tento prostor má pojmenování intelektuál jen morální, politický ci estetický význam ".Podlefrancouzského chápání se tedy intelektuál nerodí jen z vlastní, osobní vule, protože to chce a usiluje o to, nýbrž teprve tehdy, když je v této roli verejne stvrzen. UEmila Zoly se zapocíná
francouzská tradice. Pred sto lety publikoval tento spisovatel proslulou obhajobu ,j'accuse" veprospech
kapitána francouzské armády Alfonse Dreyfuse, který byl neprávem obvinen z vyzrazení tajných informací nemeckému protivníkovi.
Francouzský intelektuál, plnící roli verejného svedomí,
se ve 20. století nebránil pritakat více ci méne výrazné
politické orientaci. Ve 20. a 30. letech tíhla mladá generace spisovatelu aspirujících na roli intelektuálu k politickým extrémum. Být pritom hodne napravo nebylo
tehdy nicím výjimecným, ba šlo témer o módu. Po druhé svetové válce se projevil opacný efekt. Francouzská
verejnost a mluvcí svedomí a morálky se v drtivé vetšine presunuli na levici. Typy vzdelancu, kterí odmítali
marxismus jako Raymond Aron ci Jean-Franl,;ois Revel,
byly spíše výjimkou.

Když zeslábl emotivní, myšlenkový a politický náboj
revolty, konce 60. let, zavedený model francouzské intelektuální levice ztratil pritažlivost. Politická platforma
mnoha francouzských intelektuálu, predstavovaná marxismem, KS Francie a ,tiersmondismem" (deklarujícím
právo národu rozvojového sveta na všestrannou emancipaci), ztrácela smysl pro realitu a zabredala do neproduktivních ideologických klišé. Zvencí pusobila na francouzské verejné mínení postupující morální degradace
a ekonomické zmatky sovetského modelu státního socialismu, zevnitr pak transformace Francouzské socia-
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listické strany. Ta pozvolna opouštela stále sterilnejší
ideologizaci reálných problému moderní postindustriální spolecnosti a osvojovala si strízlivou vecnost a politický realismus. Prijala za své zásady tržní ekonomiky,
akceptovala privatizaci a zamírila blíže k politickému
stredu.

Pohaslá iniciativa
Promena spolecnosti zasáhla intelektuální klima. Snaha
vzdelancu podnecovat verejné diskuse o aktuálních záležitostech sice zcela nezmizela, obsah byl však jiný. Lidé jak Régis Debray, Bernard Henri-Lévy ci Alain Finkielkraut svolávali verejné diskuse o válce v Perském
zálivu o vraždení v Jugoslávii a o teroru v Alžírsku. Díky . jimi vyprovokovaným
následným polemikám,
vzdelanecká tradice mobilizovat verejné mínení prežívala ..

Bourdieu staví svou teorii na více méne machiavelistickém názoru o nadvláde ci ovládání jako trvalém principu spolecenských vztahu. Jedni vládnou a druzí jsou
ovládáni. Na rozdíl od Marxe si ovšem nemyslí, že odcizení a vykoristování vychází predevším z ekonomických vztahu. Soudí, že potreba ovládat je hluboce zakorenena v tradicních strukturách lidských spolecností
a že snad má dokonce povahu trvale platného kolektivního podvedomí. Vztah k ovládání determinuje každého jedince a všechny verejné i soukromé záležitosti. Navzdory vnitrne a hluboce založenému pomeru vlád-

Steží však lze efekt techto diskusí a polemik prirovnat
k tomu, co dokázaly s verejným mínením delat názory a
verejná vystoupení Jean-Paul Sartra v 50. a 60. letech.
Mimo to se zdá, že noví francouzští intelektuálové se
obracejí více k událostem za hranicemi zeme a domácí
problémy ponechávají jiným. Chudobu a starost o lidi
bez prístreší donedávna medializoval abbé Pierre,
mnich dnes již stareckého veku, který se více jak padesát let angažoval na poli charity. Stal se díky tomu
respektovanou osobností, ale intelektuál to nikdy v pravém slova smyslu nebyl. Problém pristehovalcu z rozboureného rozvojového sveta, kterí se ve Francii ocitli
bez povolení k pobytu a riskují vyhoštení, se zase stal
tématem pro diskusi, kterou na sklonku zimy roku 1997
rozpoutala skupina filmaru, režiséru a hercu.
Ve Francii sice chut vzdelancu, spisovatelu a osobností vedy a umení verejne vystu povat a obnažovat morální problémy domova i sveta úplne nezmizela, ale nekdejší rozhodnost a ochota tématizovat, akcentovat a
neváhat v zájmu veci i zjednodušovat jako by vyprchala.

Náznak obratu
Vzdor všem temto projevum odlivu zájmu, lze v poslední dobe registrovat oživení. Nevzejde z nich urcite
návrat ke zlatému veku, ale možná zacíná nová kapitola v historii francouzských intelektuálu. Zásluhu ci vinu,
jak kdo chce, na tom má sociolog Pierre Bourdieu. Zatím nejde posoudit, zda se jedná o promyšlený trik ješitného vzdelance nebo o vážnou vec hodnou hlubšího
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zájmu. V každém prípade jsou ve Francii hojne zastoupeni jak vášniví zastánci Bourdiena, tak jeho stejne horliví odpurci.
Pierre Bourdieu je dnes nesporne nejvíce sledovaným
sociologem ve Francii. Patrí k elite Collége de France a
jeho vedeckou dráhu vytycuje rada studií, které zacínají
spisem Héritiers (Dedicové) z roku 1963 a vrcholí prací
La Misére du monde(Bída sveta 1993). Ta je patrne nejznámejší z jeho knih a navíc patrí k tem více srozumitelným. Bourdieu totiž pracuje s komplikovaným výrazivem a jeho jazyk je prosycen neologismy, sociologizující hantýrkou a pofrancouzštenou latinskou terminologií.
V prvních podzimních dnech roku 1998 se na francouzském knižním trhu objevila nová Bourdieuova práce La
Domination masculine (Mužská nadvláda).

noucí-ovládaný, který je vztahem soustavného napetí,
vybuchují konflikty mezi lidmi pomerne výjimecne. Je
to dáno jednak silou konvencí, jednak tím, že prijetí
submisivní role bývá casto pohodlné, ba svudné.

Panství a jeho podvracení
V predchozích knihách se Bourdieu venoval .nadvláde"
ve vzdelávání a ve sdelovacích prostredcích. V Mužské
nadvláde se zameruje na vztahy mužu a žen. Na základe poznatku získaných etnologickým studiem spolecenských pomeru v severoafrickém Kabylsku, rozboru
hry Virginie Woolfové K majáku a analýzy feministických pojednání z posledního desetiletí dochází k záveru, že s muži byla a nadále zustává spojena role dominujících, vládnoucích a ovládajících. Avšak vzato globálne, pokracuje Bourdieu, lze chápat muže i jako
obeti, pokud se bere v úvahu, že jim kultura vlastne predepsala úkol soustavne dokazovat mužnost, chovat se
.machisticky" .
Veškerý pokrok v oblasti práva spolecenských vztahu prý totiž nijak výrazne nezasáhl do charakteru tradicne dominujícího a vládnoucího mužství. .Symbolické násilí" totiž pretrvává, a to jak v primitivních, tak
v komplikovaných podobách. Napríklad sukne vyhrazená ženám muže být považována za symbol omezení
svobody, stejne jako sutana muže být chápána jako
symbol pokory, k níž je zavazováno duchovenstvo.
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Avšak symbolické panství muže mít i vážnejší sociální
následky. Bourdieu si myslí, že neoliberalismus vlastne
spocívá na mužském strachu, nebot šéfové podniku
musejí prokazovat svou hodnotu a nadrazenost tvrdým
zacházením s podrízeným personálem. Cestou, jak
zeslabovat vliv nejruznejších forem dominance a panovacnosti, ruzne symbolicky zakódovaných, je jejich
podvracení. Míní se tím jakási vnitrne motivovaná a soustavne podnecovaná transformace. Takové "podvracení" potrebují jak výrobne-obchodní sféry, tak rada tradicních a trvalých institucí jako církve, školy a rodina.
Pokud "bourdieuovci" tleskají svému oblíbenci za to,
že za pomoci svých analýz odhaluje mechanismy, jejichž
poznání dovoluje "obrátit strategie ovládání ve prospech
ovládaných", pak "reformisté", názorove spríznení se "sociálním liberalismem", rýsujícím se z postoju a akcí vládnoucích francouzských socialistu, pohlížejí na "nového
Sartra" velmi skepticky. Olivier Mongin, reditel revue
Fsprit, která politicky a názorove nejcasteji tíhne k pravému stredu, pokládá za pochybné delit svet na prátele a
neprátele, na vládnoucí a ovládané, pokud to má zároven
sloužit demokracii. Ta totiž "vyžaduje nejen konflikt, ale
také dohodu". Spolu sJ6elem Romanem publikoval Morgin ve svém casopisu nedávno esej, která prirovnává
"krajne levicový populismus" Bourdieua ke "krajne pravicovému populismu" Jean-Marie Le Pena.
Zvlášte ostre se na svého kolegu oborila socioložka
Jeannine Verdés-Lerouxová, kterou zajímá vedecká analýza vztahu intelektuálu ke komunismu. V nedávno vydané knize Le Savant et la politique (Vedec a politika)
oznacila Bourdieuovu aktivitu za "sociologický terorismus". Pierre Bourdieu podle ní teží z toho, že má aureolu vedce a že jeho práce nesou punc vedeckosti. Ve
skutecnosti však vytvárí a šírí ideologii. Delá to prý již
dvacet let a stal se z neho dnes "guru nebezpecné sekty
levicáku", které Collége de France poskytuje zázemí.
Verdés-Lerouxová nemá pro Bourdieua jiné pojmenování než manipulátor a komediant, který "má sice nepatrné výsledky, zato velké ambice". Své filipice nasazuje
korunu, když proskribovaného sociologa srovnává s Leninem. "Paralela s Leninem", píše, "...dovoluje ukázat,
že Bourdieu je obdobne jednoduchý. Když tvrdí, že v
sobe nemá rád intelektuála, rozumím tomu tak, že chce
být asi neco jiného než intelektuál. Jak u Lenina, tak u
Bourdieua lze zaznamenat precenování projektu, který
si vymysleli, a vlastní výjimecnou roli, kterou si v této
souvislosti udeluji".

Nový Sartre nebude
Mnohým jiste znejí nekteré Bourdieuovy myšlenky jako
hlasy ze záhrobí. lnkriminovaný sociolog však není ani
nenapravený marxista, ani myslitel, kterého predbehla
doba, byt evokuje potrebu "znovuzaložit levici levice".
Když se staví na obranu "ovládaných", jakoby chtel pripomenout, že problémy a tématika tech, kterí v minulém
století dostali drsne poetický název les damnés de la terre, nezmizela s pádem berlínské zdi. Pokládá-li Bourdieu "dominanci" za kostantu v genetickém kódu lidstva,
už tím ríká, že rešení není a nemuže být hegelovské,
marxovské ci leninské, totiž ucinit z dnešních rabu zítrejší pány ideovým prerodem, osvobozením odcizené
práce nebo násilným prevratem. Ostatne neco takového

vyvrací už i historická zkušenost. Východiskem je postavit proti trvání a snad i vecnosti "dominance" soustavnost
"podvracení", což je cesta, jak bránit tomu, aby dominující, vládnoucí, zneužívali svého postavení vuci ovládaným a nepretržite si od "panujících" vyvzdorovávat regulující a obrané spolecenské mechanismy.
Když pred ctyriceti lety Jean-Paul Sartre ve jménu
svobodyvystupoval na obranu revoltujícího individua,
nesklízel za to potlesk konzervativcu. Ješte na konci 80.
let mužeme císt v knize Paula Johnsona lntelektuálové
zdrcující kritiku Sartra, která v rade míst pripomíná kádrový posudek nejhrubšího zrna ci štavnatý bulvár. Francouzský filosof byl možná nesnesitelný, odpudivý, neudelal nic odvážného, co radil druhým, a myslel jen na
svou kariéru. Byl to patrne hlavne manipulátor, kterého
hnala ješitnost. Dokázal však zastávat vyhranené postoje, byt nezrídka neadekvátní a simplifikující, a verejnost
mu priznala statut intelektuála. Dnes není tak podstatné,
co z jeho názoru prežilo a že nemel vždy pravdu a že
zdaleka nebyl nadcasovým mudrcem. Prispel však for-

mulováním problému k bystrení názoru, k ujasnování
existence individuálních potreb a jejich spolecenského
smyslu a k akceleraci procesu, které privodily dnešní
podobu otevrené a demokratické spolecnosti, v níž už
není treba zduvodnovat právo na individuální svobodu.
Sociolog Bourdieu jiste nebude "novým Sartrem". Nikoliv proto, že by mu scházela erudice, nebo snad potrebná míra teatrálnosti. Francouzská spolecnost je však
dnes nekde jinde než za doby Sartrovy a móda masových
celospolecenských hnutí se prežila. Bourdieuv prípad
nicméne cosi indikuje. Prinejmenším znovu potvrzení potreby francouzské spolecnosti videt cas od casu vzdelance, jak sestupují ze svých veží ze slonoviny a oslovují
verejnost. Je možná znakem zdravé spolecnosti, má-li takovou potrebu a nezatracuje-li intelektuály apriori. Zjednodušují, prehánejí a fabulují možná jen proto, aby vyprovokovali spolecnost z myšlenkové pohodlnosti, morální lhostejnosti a sobeckého egoismu.

~
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Bohumil Tesarík

Gueril1a, název pro dro~nou partyzánskou válku malých oddílu v zázemí silnejšího neprítele, puvodne
pochází z období boju Spanelu proti Napoleonovi. Díky specifickému politickému profilu, pojetí funkce
armády, sociální strukture obyvatelstva a celkové neschopnosti casto se menících vládních garnitur protrhnout kruh bídy a zoufalství pokojnou cestou, nalezly takové povstalecké a teroristické aktivity živnou
pudu predevším v dynamickém a pestrém klimatu latinskoamerických státu.

Údaje o gerilách a jejich pusobení v jednotlivých zemích byly ceskému publiku za minulého režimu predkládány
pod silným ideovým nánosem. Proto lze privítat první vydání puvodní práce Od Guevary k Zapatistum, kterou s
pod titulem "Prehled, složení a cinnost gerilových hnutí Latinské Ameriky" vydalo brnenské nakladatelství Doplnek ve své edici Studijní texty. Autorem je publicista v oblasti literatury faktu a politologie, redaktor jihomoravského deníku Rovnost Pavel Pecínka (1969).
Ve své publikaci nabízí interpretaci velmi barvitých a na dobrodružné události bohatých dejin "záškodnických
válek" proti armádám a vládnoucím vrstvám ve všech zemích Strední a Latinské Ameriky, od Kuby po Chile a Argentinu. Predmetem studie nejsou slavní revolucionári, radikální vudci, atentátníci ci statecní generálové, ani
bezejmenná masa bahnem a houštinami deštných pralesú se brodících a pod palbou vládních vojsk padajících povstalcu. Hrdinou knížky je ,fenomén gerila". Autor ji nijak neobdivuje, nepodléhá legendám, píše bez emocí o
tom, co dává vzniknout tomuto závažnému spolecenskému jevu, co jej uvádí do pohybu. V tomto smeru jde o práci púvodní, která v podstate nemá v naší literature, vcetne prekladové, srovnání.

Co je smysluplné, jednoduše se nedá prosadit. V této
situaci se politická a ekonomická stabilita vzájemne vylucují ....Byli jsme propušteni do demokracie, svobody a
tržní ekonomie, aniž pro to vše existovaly predpoklady.
Sergej Kirijenko. bývalý ruský premiér
Získá-Ii (ruský) parlament rozhodující vliv na hospodárskou politiku, bude prumyslová základna státu definitivne rozbita. Nekterí stále ješte tvrdí, že Západ chtel práve to. Ale slabé Rusko neprospeje nikomu. Je hospodársky, ekologicky a politicky nevypocitatelné a nebezpecné.
j6rg Eigendolj, nemecký publicista
V Rusku jako by nebylo katu ani obetí, ani trýznitelu
ani mucedníku, ani príslušníkú KGB ani veznu. Miliony
deportovaných, kterí úpeli v lágrech GULAGu, jako by
pohltila zem. Ti, kdo ješte žijí, mlcí... Ani jeden ze štekajících prokurátoru nebyl obžalován z porušování práva a lidské dustojnosti ... Stalinismus a jeho trvající dedictví leží mezi nebem a zemí jako olovená pokrývka,
jako težký koberec nemé, tupé odevzdanosti, beznadejné rezignace.
KlallS Hmpprecht, nemecký publicista
Rozmanitost Evropy je ve stejné míre slabostí i bohatstvím. Nesmíme mnohobarevnou Evropu vymazat, musíme se naopak pokusit ji zachovat. Napríklad tím, že
každý žák v Evrope bude ovládat dva jazyky. Paradoxne práve podporou jedinecného prispejeme ke spolecné evropské identite.
jacqlles Lang, bývalý francouzský ministr kultury

(Francouzská) pravice na jedné strane káže liberální
emancipaci spolecnosti od státu, na druhé strane je její
politický personál dalekosáhle podroben státní technokracii ... Situace je ješte horší, nejsou-li pravicové strany
u moci. Pak se podobají loutkovému divadlu, v nemž
nikdo netahá za provázky ...
jean-Louis Bourlanges, poslanec Evropského
parlamentu za gaullistickou UDF
Ve jménu prežití zapomínají na všechna morální kritéria ... Vykopali okopy mezi místními literaturami, ztrojdílnili je na literaturu srbskou, chorvatskou a bosenskou, vyznacili mezi nimi hranice, zavedli literární cla a
pasy, vyhodili "cizí" z knihoven, ocistili ucební programy, takže nyní zaplat Pánbúh už mezi námi nejsou cizinci.
DlIbrallka Ugrešiéol'á,chorvatská spisovatelka vexilu
ová Evropa potrebuje primerené dejepisectví; po
staletí byli Evropané vzdeláváni jen ve svých národních
dejinách ... V nové Evrope by mely být vykládány dejiny
každé zeme ve svém primereném a prirozeném kontextu, to znamená. v neustálé interakci s ostatními národy.
Fritz Stem, americký historik
Zde (v Holandsku) se vždy ríká, že zdrženlivost ve
zvyšování mezd je slepice, která snáší zlatá vejce - tedy
vytvárí více pracovních príležitostí. Ale dlouhodobe
jsou to shnilá vejce.
Alji-ed Kleinknecht, profesor ekonomie v Delftu
(Vybral Bedrich Loewenstein.)
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Koledy, též

I milostné

Jan Horálek
Vánocemi jsme vstoupili do období takríkajíc koledního. Všimli jste si, jak krátká doba to je? Pocínaje Štedrým vecerem (ci snad ješte Mikulášem), Velikonocemi konce. Samozrejme nejde
o období souvislé, nýbrž oJednotlivé svátecní príležitosti; rovnež koledování s nimi spojené nemívá stejnou podobu ani obsah. A prece musí prevažovat neco spolecného - už pro to sdílené pojmenování.
Slovem koleda rozumíme
1)
vánocní, popr. velikonocní písne (nebo ríkadla)
urcitého typu, dnes zejména lidové; 2) koledování, tedy obcházení s temito písnemi a ríkadly
dum od domu; 3) dárek za prednesení koledního
textu; a ridceji už 4) konkrétní kolední dobu, napr. dobu od Štedrého vecera do Trí králu, nebo
den sv. Štepána ci Velikonocní pondelí. Pojmenování koleda je z latinského kalendae, což
znacilo první dny v mesíci (odtud také kalendár), a znají je všechny slovanské jazyky. Rozumel se jím puvodne pocátek nového roku, jímž
byl zimní slunovrat; a protože do tohoto casu
spadají krestanské Vánoce, bývá jako kolední
vnímáno nejcasteji práve období Vánoc a Nového roku.

i

i

Obradnost vítání nového roku vysvetluje, proc
máme koledy jarní: obsah je vlastne totožný,
pouze vjarním období nový pocátek necharakterizuje predel astronomický, nýbrž klimatický
a biologický. Nový rok (cili nové léto) zde znamená nový život. Cožje též konec smrti: však také drív se obcházívalo s koledami pri vynášení
smrti (zimy) a prinášení léta na Smrtnou nebo
Kvetnou nedeli, ridceji na Zelený ctvrtek. Temto zvyklostem, vesmes pohanského puvodu, pridalo krestanství duchovní obsah - vánocním zro-

i

i
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zením a velikonocním vzkríšením, tedy znovuzrozením ježíše Krista.
Duležitým obsahem koledních obradu i textu
byla prání zdraví, hojnosti a zdaru v príštím období; odpovedí na ne pak bývaly dary, a tak
v textech koled jsou vedle prání také prosby a výzvy k obdarování. Koledy spojené s dáváním
daru byly casto výsadou tech sociálne slabších.
Zejména detí, ale nejen jich: sberatel František.
Bartoš zapsal na Morave nekolik koled, k nimž
poznamenává, že je "zpívají nejvíce cikáni".
Vestredoveku hojne chodívali koledou žáci, tj.
školáci z nižších škol studenti ze škol vyšších.
Zbyly po nich písne ceské, latinské makaronské
cesko-latinské; mnohé z nich si složili starší žáci
sami. Za zmínku stojí, že v oné dobe chodili s koledami o Vánocích kneží. jejich koledy mely puvodne pastoracní charakter, zejména pro zduraznování krestanské náplne techto svátku;
v tom duchu se o nich vyjadruje Tomáš ze Štítné-
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ho: "protož z dobrého a slušného obyceje chodie
veceros knežie koledovat, jako kolác ziskujíc. " (Kolác zde neznamená pecivo, nýbrž dar,
odmenu; veceros znamená "tento vecer".) V husitské dobe pak se knežské koledy staly tercem kritiky jako vymáhání nadbytecných církevních poplatku.
Všimli jsme si, že kolední akt mel zretelnou podobu mezilidského dialogu - nekdo nekoho oslovoval, prál mu a casto ho vyzýval k odpovedi, totiž daru. Hlavním obsahem takto ritualizované-

i

ho dialogu je obradná oslava významného
okamžiku (svátku), vedlejším pak materiální, ac
casto jen symbolická odmena. Zároven ovšem se
taková událost naopak mohla stát príležitostí
k dialogu. Nekdy bychom rekli, že snad dokonce
záminkou - zejména mezi mladými lidmi.
Dochovala se (zejména na Morave) rada lidových písní kolední povahy, které nový život oslavují jaksi oklikou pres lásku, její atributy a symboly; jejich symbolika je casto výrazne erotická.
Nekolik z nich (ze sbírky Františka Sušila) popularizoval v 70. letech Jaroslav Hutka. Sušil sám je
nazývá koledami milostnými a charakterizuje je
jako dívcí: "devy zpívají chasníkum, ktenž jim
za to koledy udelují". Tomu však texty nekterých
z nich neodpovídají: napr. Vím já hájícek zelený
má refrén "peknás má milá, cervená", nebo v Aj,
pojedzemy my na tu kolednicku (Hutka zpívá Až
my pojedeme ...) se ve vetšine strof oslavují puvaby a dobré vlastnosti "prošvarné dzevuchy" - to
abychom citovali z tech známejších.
Mezi koledami nikoli sice milostnými, nýbrž
"pobožnými" má F. Sušil zarazenu jednu, v níž
se motivy vánocní (vlastne ješte adventní) prolínají s milostnými. její text je vyhranene dialogický - strídají se sloky s promluvami Mariinými
a Josefovými; Marie jej oslovuje ,Jozef, muj kochany jozej", on ji zase "panno, moja slicna
panno ". Kprolínání svetských a duchovních motivu zde prispívá mísení lexikálních významu
slova panna (neprovdaná dívka, dívka pohlavne
nedotcená, Bohorodicka).
Vidíme, že koled bývalo daleko víc, a rozmanitejších. Krome tradicních vánocních koled písnových nám zbylo jen koledování s práními
a dárky. To si spojujeme hlavne s velikonocní pomlázkou, ale nezapomínejme na Tri krále, kdy se
chodívá koledovat dodnes, dokonce i ve mestech.
A vyslovene moderním koledováním, spojeným
už výlucne s mestskou kulturou, jsou novorocní
obchuzky popeláru. I když ty obcas zavánejí spíš
vydíráním.
~
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New age a technologický optimismus
Úvahy o globálních megatrendech

Raymond Rehnicer

Lidstvo prožilo valnou cást tohoto století ve svete ostre polarizovaném mezi komunistickou a takzvanou svobodnou a demokratickou spolecností. Vznik a rozvoj "globální vesnice" zpusobil, že vedomí tohoto bipolárního rozdelení sveta zatlacilo do pozadí všechny ostatní cetné rozdíly, jimiž se lidstvo vyznacuje. Staré rozdíly jsou založeny na víre (krestanství a "zbytek sveta"), na hospodárské síle (vyspelý Sever a nerozvinutý Jih) a na celé rade jiných
dominantních vlastností velkých lidských skupin. Nové rozdíly se objevují jako bezprostrední dusledky výmeny informací uvnitr "globální vesnice", v níž už žádnou mocí nelze zabránit šírení nových ci obnovených idejí v rámci
celého lidstva. Presto zustaly urcité informace a stanoviska založená na jejich interpretaci cástecne skryty za "kourovou clonou" bipolárního rozdelení sveta. Vesnaze presvedcit veškeré lidstvo o prevaze vlastního názoru na svet
a na jeho skvelé vyhlídky do budoucna vytváreli tuto "kourovou clonu" spolecne jak hlasatelé komunismu, tak stoupenci svobody a demokracie. Práve v dusledku existence "kourové clony" dozrávaly a rozvíjely se v našem svete
nové veliké rozdíly, aniž je mnozí lidé až do nedávného krachu komunismu vubec postrehli.
Po krachu komunismu (který ovšem stále v mnoha zemích nejak prežívá) neexistuje už "kourová clona", na jejímž základe mnozí verili, že prosté bipolární rozdelení sveta predstavuje naprosto reálný obraz sveta, v nemž žijeme. Postupne se na denní svetlo vynorují cetné staré i nové rozdíly, takže se v tom spousta lidí najednou nedokáže vyznat. Se stejnou presvedcivostí se mluví o obnove krestanství, o "žlutém nebezpecí", o nových pravých prorocích, o agresivním islámském fundamentalismu, o dobývání a osídlování planet, o ekologické smrti Zeme a o celé
rade jiných exotických jevu. Vše je ve znacné míre podmíneno hlediskem, z nehož se na svet díváme.
Ve snaze vyznat se v tom chaosu idejí a údajných trendu jsem se vrátil k úvaze o možné (a pravdepodobné) budoucnosti, jež byla presne pred deseti lety velmi populární v USA.Z nekolika globálních megatrendu O. aisbitt),
o nichž má smysl uvažovat, vyclením dva, o kterých se domnívám, že by mohly mít v dohledné budoucnosti podstatný vliv na životy všech lidí.
První trend bych popsal jako optimistické okouzlení technologií a príliš bych se u nej nezdržoval. Tento trend
predstavuje pouze pokracování oné slepé duvery ve vedecký a technologický pokrok, jež se zrodila v dobe osvícenství a na zacátku prumyslové revoluce a spocívá na presvedcení, že clovek vždy a na každý problém dokáže
najít správné rešení (Descartes) a že strojní technologie predstavuje odpovídající nástroj k uskutecnení tohoto rešení. Na tomto trendu se vlastne ve stejné míre zakládají oba ideologické systémy, jež nás po léta horlive presvedcovaly, že lidstvo muže volit pouze a jedine mezi komunismem a obcanskou demokracií. Díky "kourové clone" se
zduraznovaly rozdíly, zatímco podstatné podobnosti zustávaly dobre ukryty. Nejstrucneji je lze popsat v kombinaci antropologických a ekologických kategorií. Jde o to, že optimisticko-technologické stanovisko spocívá na pevné víre, že lidský druh predstavuje sám úcel božského stvorení, respektive krajní vymoženost prírodní evoluce.
Cloveku, vzhledem k tomu, že predstavuje mimorádnou bytost, bylo od Boha, respektive od prírody, dáno legitimní právo, aby se choval jako pán všeho živého a neživého na Zemi, ba i ve vesmíru. Z ekologického hlediska to
má dalekosáhlé, katastrofální dusledky, které všichni dobre známe. Pomocí technologie se clovek opravdu stal pánem planety, na níž žijeme, takže je ochoten verit, že technologie by dokázala lidský rod udržet pri živote, i kdyby
její vinou veškerý ostatní život na Zemi zmizel. Presvedceni, že vše ve vesmíru funguje jako jednoduchý stroj (I. Newton), jsou mnozí lidé ochotni verit, že ~echnologií lze vyrešit absolutne všechno. Myslím si proto, že toto stanovisko bude v živote lidstva hrát nadále velkou roli.
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Druhý trend se obvykle oznacuje pomerne neurcitým pojmem new age (nový vek) a je založen na stanovisku
diametrálne protichudném postoji optimisticko-technologickému. Pri hledání méne agresivního vysvetlení sveta,
v nemž žijeme, zamerili lidé vedy a ctitelé prírody svou pozornost na prehlížené znalosti netechnologických kultur a takzvaných primitivních národu. V mnoha starých povestech se hovorí o tom, že náš druh se bude venovat
násilí a nicení a zpúsobí težkou újmu prírode a Zemi. Toto údobí se zastaví na samé hranici vyhubení života a lidského dmhu a poté nastane jakási nová doba, v níž budou lidé žít v souladu s veškerým životem na Zemi. Práve
proto, aby se vzbudilo nové vedomí o potrebe uchování života na Zemi, aby se zajistilo prežití našeho druhu, oznacuje se tento svetový názor jako "nový vek".
Stejne jako ani optimisticko-technologický postoj nevznikl najednou, ale utvárel se v prúbehu cásti 17. a behem
celého 18. století, i toto protichudné stanovisko se postupne vyvíjí už od zacátku našeho veku. Už behem prvních
trí desítiletí tohoto století položila totiž veda základy k tomu, abychom svet, v nemž žijeme, chápali mnohem složitejším zpusobem, než jaký jsme si osvojili za osvícenství. S teorií relativity (A. Einstein) a principem neurcitosti
(W. Heisenberg) vesmír (a my v nem) už nepripomínal stroj, ale zacal se v našem chápání podobat spíše složitému živému organismu. Proto i biologie prestává postupne vysvetlovat život logikou strojú a objevují se nové názory na "fungování" živých bytostí a života vúbec. Díky rozvoji ekologie zacíná být jasné, že nic v živém svete není jednoduché, a proto je nesmyslné (a v krajní linii pro nás samé škodlivé) verit, že lidský druh múže prežít, vymre-li ostatní živý svet na Zemi. Mimo jiné i díky vzniku a prudkému rozvoji kybernetiky je mnoha lidem dnes už
zcela jasné, že udržování dynamické rovnováhy živého sveta je znacne složitejší proces než správné fungování kteréhokoli stroje, který clovek vytvoril.
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Práve moderní vedy o živote ukazují, že všechny živé organismy, druhy i veškerý život na Zemi mají schopnost
do jisté míry kompenzovat ruzné poruchy. Na rozdíl od stroje, který prestává pracovat, porouchá-li se nebo znicí
nekterá jeho soucástka, dokáže se živý organismus prizpúsobit .špatnému fungování", ba i znicení nekterého orgánu, púsobením soustavy vlastností, jež se nazývají .mechanismy samoregulace". Paleontologické nálezy dosvedcují, že behem existence života na Zemi došlo už nejméne jednou ke katastrofe obrovských rozmeru, pri níž byla
znicena vetšina složitých živých organismú. Díky mechanismúm samoregulace dokázal se život na Zemi zotavit
z následkú této katastrofy a jedním z výsledkú tohoto zotavení je i vznik našeho, inteligentníl10 druhu.
Svetový názor zvaný "nový vek" bere v úvahu i tento vedecký poznatek a vážne varuje, že v soucasné dobe predstavuje lidský druh v podstate katastrofální nebezpecí pro budoucnost života na celé planete. Upozornuje, že pokud clovek neskoncuje se svým agresívním vztahem k prírode, mohlo by se stát, že mechanismy samoregulace náš
druh .odepíší" a dovedou k vymrení, aby zachránily ostatní živé druhy. Zde vstupují do hry staré tradice a povesti
o záchrane lidského druhu a života na Zemi, jež jako by predpovídaly potrebu méne sebevedomého a agresivnmo
chování našeho druhu. Práve díky novejšímu rozvoji psychologie jsou mnozí lidé ochotni vykládat mýty a legendy
jako výraz takzvaného kolektivnmo podvedomí (c. G.Jung) a hledet na ne s menší nedúverou a zlehcováním, než
jak cinila veda založená na .suché" racionalite osvícenství.
Dalo by se vlastne ríci, že "nový vek" predstavuje jakousi syntézu všech ved, filosofie a etiky zpúsobem, jaký se
praktikoval v antické dobe, kdy se lidé zabývali metafyzikou ve smyslu pokusu proniknout do samé podstaty sveta, v nemž žijeme. Jsem presvedcen, že práve takový aspekt hledání nejaké univerzálnejší odpovedi na otázku lidské existence jak z hlediska jednotlivce, tak i lidstva jako celku, jejž ,nový vek" prináší, by mohl tomuto svetovému
názoru zajistit znacnou popularitu. Zdá se, že by .nový vek" mohl znamenat zajímavou alternativu k roztríšteným
vedám (jež zkoumají a mechanicky clení cím dál menší cástecky sveta, v nemž žijeme), k technologii (jejímž jediným cílem je cím dál vetší úcinnost) i k filosofii (ztracené na púli cesty mezi etikou, estetikou a ideologií). Proto bychom meli venovat znacnou pozornost tomuto pesimistickému stanovisku, jež cloveku doporucuje, aby byl pokorný a tolerantní k jiným živým bytostem, a ujištuje ho, že tímto zpusobem zachrání vlastní duši (ale i budoucnost
druhu). Slepá duvera v "absolutne objektivní" vedu a všemocnou technologii privedla lidský druh spolu s životem
na Zemi k samému pokraji propasti zkázy .• Nový vek" nenabízí hotové rešení problému prežití, poskytuje však
možnost premýšlet o tom novým zpúsobem. Skutecnost, že se pritom opírá o staré povesti, by nemela vyvolávat
nedúvem, protože rozhodne nejsou horší (nebo nesprávnejšO než ty, které nám nabízejí nhné ideologie - byt zabalené do lákavých obalú .absolutne objektivní" vedy ci jediné .pravé víry".

PreložilDušan Karpatský.
RAYMOND

REHNfCER

(1942-1998)

Urbanista a spisovatel. Narodil sep Chorvatsku nedaleko Osijeku, detstvíprožil v Srbsku, maturoval v Sarajevu, architekturu studoval ve Svýcarsku, .pracoval a ucil v Sarajevu, a když ho nicitelé sarajevské sousedské multikulturnosti vypudili z mesta, odešel do Prahy. Prinášíme ukázku z knihy esnesitelná jednoduchost modernosti a jiné texty, kterou koncem ledna vydá nakladatelství Mladá fronta.

Jirí Orlen
MÁLo, MÁLo, MÁLo
Modlitba

Málo, málo, málo me, Bože, znáš. Bílá koule
je v okne, je to její stín. Stínový otcenáš! Tiše
se pomodlím:
Co je za, kam nelze hlavu otociti, at neotácím ji!
Ale kde se svítí, kde svetla svítí,
at v zrcadle spatrím nadeji!
Nelásky rac mne ušetrit, té druhé, uschované,
a lásky mne zbav, když nemohu ji mít:
at jinak ve mne plane!
A spím-li již a, oci zamhoureny, do sebe
zpívám si, at neuslyší srdce denní!
Ocima od krásy budu tepotom míti zde:
cítíš? sem nikdo neprijde!
M{j.lo,málo, málo me, Bože znáš. Bílá koule
je v okne, je tojejí stín. Stínový otcenáš!
Otcenáš polovin--20. lY. 1939.

BUDOUCÍ
Dlouho jsme chodili okolo sebe v šeru,
rinte se, tecte, slzy shledání,
byli jsme podobni malému Gulliveru
uprostred obru, málo vídáni.
Naslouchali jsme jak slepci v koncertní síni,
rinte se, tecte, slzy radosti
a hledali jsme dlan, již držel nekdo jiný
tak jako kvítek, jenž se upustí.
Hle, svetlo za okny! Hospoda U Cloveka,
rinte se, tecte, slzy, slzy mé,
svítí nám do noci. Hospodský bdí a smeká
a tklive usmívá se. Vcházíme.
20. XI. 1940. Kritický mesícník,

roc. III. cís. 10.

JIRÍ ORTEN (1919-1941)
Na zacátku okupace publikoval pod pseudonymy ctyri básnické
sbírky. V den 22. narozenin sražen na pražském nábreží nemeckým
autem, za dva dny zemrel.
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Muže clovek uniknout
otroctví stroje?
Karel Capek

(K ankete Daily Heraldu)

Zdá se, že v Anglii se veci vyvíjejí zvláštním zpusobem. Pred rokem jsem dostal z jiných novin otázku, muže-li
se stroj stát pánem lidí. Tehdy jsem se pokusil uklidnit své anglické prátele a prohlásil jsem s provokativní jistotou, že ne; že pokud vím, není pánem delníka stroj, nýbrž spíše továrník. Dostávám-li nyní otázku, zda muže clovek uniknout otroctví stroje, zdálo by se z toho, že se za ten rok pomery zhoršily a že už se stroje opravdu staly pány lidí. Necetl jsem v novinách nic o takové vzpoure stroju, ale za to jsem cetl mnoho a opetovne na
príklad o nezamestnanosti v Anglii i jinde. Rekl bych podle toho, že bohužel velmi mnoho lidí vyvázlo z otroctví stroje, protože nemohou najít stroj, který by obsluhovali. Pro nekolik set tisíc lidí není životní otázkou, jak
by mohli uniknout otroctví stroje, nýbrž jak by se do neho co možná brzo dostali. Odpustte, že nejsem s to zapomenout na tuto skutecnost, zatím co hledám odpoved na naši otázku.
Otroctví stroje: neco pravdy na tom slove je. Pred mnoha lety byl muj bratr tkalcem u Jacquartova stroje a prál
si býti malírem; tehdy velmi ostre cítil, že je otrokem stroje. Delník u bežícího stroje je v jistém smyslu opravdu
jeho otrokem; musí jej obsluhovat a krmit, musí konat radu jednotvárných gest, pokud stroj beží. Ale horší je,
že nebeží-li stroj, nebeží ani delník; stojí-li tolik a tolik tisíc vreten nebo stavu, muže tolik a tolik tisíc delníku strcit ruce do prázdných kapes; tato závislost na stroji je za dnešního stavu vecí pro delníky i pro nás težší a tragictejší otázkou.
Pokud jde o závislost cloveka na stroji, musíme se ptát, kdo vlastne je pánem stroje. Zajisté - aspon do jisté
míry - jeho majitel; ale jak dnes veci stojí, nezávisí na jeho vuli, aby uvedl stroje v pohyb a chrlil z nich zboží nestaraje se o to, kdo to zboží odebere. Pánem jeho stroju je trh; a na trh, jak známo, má továrník asi tolik vlivu jako na pohyb barometru. Stojíme stejne bezmocne vuci konjukturám i depressím mezinárodního trhu jako vuci
lijákum nebo suchu. U všech všudy, kdo vlastne je pánem trhu? Jednou je to válka v Cíne a po druhé úroda bavlny v Brasilii, nebo já nevím co; je to drahota, cla, soutež a jiné okolnosti, za které obycejne není osobne odpoveden žádný smrtelník. Velmi odlehlé a težko pochopitelné jsou príciny, pro které beží ci stojí stroje v Manchestru nebo v Liberci a na kterých závisí, žije-li delník v Manchestru a v Liberci trochu líp nebo hodne hur. Kdybychom se opravdu chteli stát pány stroju, museli bychom se predevším stát pány trhu. Celé dejiny lidstva jsou
dejinami strašného a velikého úsilí stát se pány neceho: pány prírodních sil, pány kontinentu a morí; dosud se
nevenoval ani zlomek té energie, aby se lidský mozek stal pánem neceho bližšího a lidštejšího, totiž mezinárodního trhu. Až dosud velká cást lidských životu na nem závisí nevedome a bezbranne jako na klimatu nebo
na prírodní pohrome. Clovek do velké míry vyvázne z otroctví s,troje, vyvázne-li z otrocké závislosti na neovládaném a brutálním trhu. Nepochybuji, že je to v lidské moci, i když to snad není v moci naší generace.
nýbrž proto, že ješte porád nejsou za to dost placeni. Clovek není otrokem proto,
že pracuje, nýbrž proto, že se mu pri tom celkem nevede dost dobre. Špatne pla-

.

Mluvíme-li o otroctví stroje, není to proto, že lidé jsou nuceni obsluhovat stroje, ~
cený
úredník
je otrokem
jako špatne placený
otrokem
továrny.
Otroctví
je proste kanceláre,
jméno protak
neuspokojivou
úroven delník
života. je
Receno
v
rodiny, je-li se svou rodinou nespokojen; je otrokem spolecnosti, nudí-li se...
terminech
psychologie,
otroctví pokud
je stav ho
nespokojenosti.
je otrokem
V ní; je otrokem
svých poviností,
nezacne tešit, Clovek
že jim slouží.
Jediná cesta, jak prekonávat otroctví vubec, by byla všemi prostredky premáhat stav nespokojenosti, kterému lidstvo propadá. Pravím vše m i
prostredky; bylo by neuprímné nejmenovat na nejprvnejším míste péci o vyšší životní úroven všech, kdo dodnes jsou špatne placeni a
špatne žijí. Pak je tu stále ješte palcivá potreba svobod politických a
národních, které by zhodnotily obcanský život všech obyvatel tohoto slzavého údolí. Ale na nejvyšším míste jsou prostredky, které by hledely vykoupit nespokojenost duší: to je náboženství,
umení, kultura, radost a krása života. Vše, co zvýší hodnotu lidské-
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ho života, prekonává na svém míste kus reptajícího a bolestného otroctví.

(12. LÍnora 1930)
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Stockholm
Milí prátelé v redakci,
pekne Vás zdravim

ze svého severního zimovíšte a moc se omlouvám,

opacném brehu Baltu, tak trochu odríznutý

že jsem se Vám dlouho neozval - cítím se tu, na

od sveta. Je nedele, neco po tretí, sedím ve svém pokoji na kraji Stockholmu

koukám, jak na okolní krajinu padá tma. Švédsko ted skutecne od severu k jihu kvapem zhasíná,
vatel mírí na jih Evropy, zatímco ta druhá polovina celí mohutným
vyhovují: život se príjemne zpomaluje, prizpusobuje

a

takže polovina jeho oby-

depresím. Mne kupodivu zatím tma a mráz náramne

se ospalému pocasí. Zdejší životní styl charakterizuje

duležité švédské

slovo "lagom '; které má údajne starobylý puvod. Jednou se prý sesedli bájní vikingové okolo ohne a nechali mezi sebou kfr.
lovat džbánek

s pivem ci medovinou.

Na konci

kruhu sedeli obzvlášt divocí hoši, beda beda, kdyby na ne nezbylo. Každý bojovník musel proto"
zvolit ten správný lok - ani moc, ani málo, tak
akorát, umerene, žádný extrém, proste lagom.
Než se ovšem clovek stane "lagom'; má porád
takový nepríjemný dojem, že je neco v neporádkl
že lidé kolem jsou nemocní,

mluví, negestikulují,

nebo žr

naštvaní

snad nedejbože spí. Oni totiž pokud

možno ne-

nekroutí hlavou, nezvedají

obocí, neskácou do reci. Trpelive vás vyslechnou,
prohodí ze slušnosti neco zcela neutrálního
nechají

vás svému osudu. Francouzský

a porežisér

Godard kdysi po návšteve Švédska prohlásil: "Práve jsem se vrátil ze zeme šesti milionu zombies!"
Od té doby ovšem "zombies"pribylo,

celkový po-

cet obyvatel presáhl osm milionu. Stockholm sám
není lidnatejší než Praha, ovšem na rozloze stredjiJ/O

arch i"

ních Cech. Tech nekolik skutecne" mestských" ctvrtí je obklíceno lesy a vodami, príroda si tady porád ješte udržuje vrch nad civilizací. Snad jedine Gamla Stan, historické jádro mesta, mliže svými úzkými ulickami okolo královského paláce a nekolika
kostelu navodit pocit stredoevropské sevrenosti.

i Gamla

Ovšem
morem.

Stan je ctvrtí ostrovní, nebot práve tady, uprostred mesta se potkává rozlehlé jezero Málaren s Baltským

Výsledkem tohoto setkání není nejaká pravidelná

vyzpytatelná

sít ulic-kanáhi

na zpusob Amsterodamu

zmet ostrovu a ostruvku, zátok a prulivu, které daly mestu jeho neopakovatelný

ci Benátek, ale ne-

výraz.

Teším se, až všechno pokryje led a já se do Stockholmu vydám na bruslích. Cestu od more prekonám pres Arkipelag, nekfr.
necne clenité souostroví, kde má každý rádný obcan svoji chatu; budu obdivovat mestské ostrovy Djurgiirden a Skeppsholmen

s jejich

parky a muzei; po pravici nechám snobský, nablýskaný

ci ponekud

Gstermalm, sídlo stockholmské smetánky; stejne jako po levi-

uvolnenejší S6dermalm, plný hospod a kaváren, žijících bohatým nocním životem. Do cesty se mi pak postavi ve-

že Gamla Stan, které objedu úzkým prulivem okolo Riksdagu, oslavovaného

i proklínaného

švédského parlamentu.

U el,

gantní budovy stockholmské radnice se mi obzor zase otevre, mesto budu mít vlastne už za zády a mohu se vydat obdivovat
ptivabný zámek Drottningsholm,

letní královské sídlo, císt runy na ostrove Birka, ci zamírit až ke starobylé Uppsale.

Príroda a krajina má pro skandinávské
dramatech

Augusta Strindberga.

proto, že je oba vždy zahrnoval

myšlení zásadní význam,

hraje nejen v Bergmanových filmech, ale dokonce

Obema Stockholm vdecí za své významné
spíše neduverou a pohrdáním.

z,

Strindberg si za svuj Ceroený pokoj ci Slecnu Julii opakova-

ne vysloužil výprask dobové kritiky, a mestu pak oplácel stejnou mincí. Traduje se, jak tento "šílený muž"jednou
Karlavágen svého nejhoršího neprítele mezi stockholmskými

i

místo na kulturní mape Evropy, možná prál"

recenzenty.

priskocil, zacloumal jím a zarval mu do ucha: "Nashledanou

potkal na

Ten se mu snažil vyhnout, Strindberg k nemu ale

v mé príští hre!"

I dnes by se tu Strindberg cítil jako ryba ve vode, mestu totiž opet vládne, pres všechnu jeho eleganci, pochmurná

nálada.

A nemuže za to jen nehostinné pocasí. Zeme a její metropole se bolestne loucí s idylickou predstavou o sobe samé, sen o p0hodlném, bezpecném

dome, v nemž si všichni tykají, se pomalu chýlí ke konci. Švédský model verejného blahobytu jedno-

duše prestává fungovat.

Pretížený sociální stát si žádá nové a nové výdaje, zatímco zisky mu utíkají do tretího sveta nebo

do cerné díry globální ekonomiky.

Všichni, vcetne ceských emigrantu,

vzpomínají

na zlatou éru sedmdesátých

a první p0-

loviny osmdesátých let -pak se prý všechno zacalo kazit.
Vpodzimních

volbách utrpeli vládnoucí sociální demokraté zdrcující ztráty, aniž by z toho ovšem jejich hlavní rivalové

- liberální moderáti - dokázali neco získat. Hlasy utrhly menší strany,
nilo unaveným

sociálním demokrattim

vých možností, pokracuje

bolestivý ústup z dosažených pozic. Zeme na svého Tonyho Blaira zatím marne ceká.

Presto má porád tahle ponekud
nabídnout.

ospalá, ale pritom neuveritelne tolerantní, multietnická

Prijedte se ostatne presvedcit sami, treba na jare, až puknou

lejší. Hlavne porádne zabouchejte
Camrda

spolecnost Stredoevropanovi

co

ledy, prodlouží se dny a všechno bude hned vese-

na dvere, aby se Vám podarilo me probudit.

Do té doby Vám ovšem pi'eju dobrou a hlavne dlouhou noc!
VášJakub

krestanští demokraté a radikální levice, což umož-

zlistat u moci. A tak místo toho, aby se politici a intelektuálové pustili do hledání no-
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24.11. Britská královna ohlásila reformu Snemovny
lordu.

25.11. Vláda CR na podruhé prosadila hrubou podo-

11.12. Právní výbor americké Snemovny reprezen-

bu rozpoctu.
26.11. Novým primátorem hlavního mesta Prahy se
stal]an Kasl z ODS.
27.11. Britský premiér Tony Blair promluvil poprvé

drog.
Moskevská vláda vyhlásila válku organizovanému
zlocinu.

tantu schválil první bod Clintonovy obžaloby.
Hlavní ceský vyjednavac s Evropskou unií, námestek ministra zahranicí Pavel Telicka prohlásil, že
hodnotící zpráva Evropské komise, která pocátkem listopadu kritizovala pomalý postup reforem
Ceské republiky v príprave na vstup do Evropské
unie, je oprávnená.
12.12. Predseda snemovny a Obcanské demokratické strany Václav Klaus obvinil Centrální banku i
Ceskou stranu sociálne demokratickou
z pádu
ekonomiky.
13.12. Na schuzi vedení CSSD v Podebradech sklidil premiér Zeman kritiku za neúspech v senátních
volbách.

30.11. Ministr zdravotnictví Ivan David odvolal Zu-

14.12. Za prítomnosti amerického prezidenta Billa

zanu Roithovou z funkce reditelky pražské Nemocnice Královské Vinohrady.

Clintona rozhodla Palestinská národní rada o zru-

pred irským parlamentem a posunul tak mírový
proces v Ulsteru o další krok kupredu.
28.11. Radikální odborový predák David Rath se stal
prezidentem Ceské lékarské komory.
Ruský premiér Jevgenij Prima kov vyhlásil válku
organizovanému zlocinu v zemi.
29.11. Švýcari odmítli v referendu úplnou legalizaci

1.12. Nizozemsko jako poslední schválilo protokoly
o vstupu Ceské republiky do NATO.

2.12. Slovenský parlament vyslovil duveru vláde Mikuláše Dzurindy.
Nemecký kanclér Gerhard Schroder a francouzský
prezident Jacques Chirac se neshodli na obsahu
reformy Evropské unie.
3.12. Vetšina centrálních bank pristoupila k necekanému snížení hlavních úrokových sazeb.
Príslušníci
mezinárodních
Stabilizacních
sil
((SFOR) v Bosne zatkli bosenskosrbského generála Radislava Krstice, obvineného z genocidy.

4.12. V Dráždanech zacalo 1. výrocní zasedání cesko-nemeckého

Diskusního fóra.

5.12. Podle ministra prumyslu a obchodu Miloslava
Grégra se Ceská republika stane clenem EU pozdeji než v roce 2003.
6.12. Výkonná rada ODS schválila návrh, aby se
hlavním manažerem strany stal bývalý senátor
Václav Mencl.

7.12. Nejvyšší soud CR prohlásil za neplatnou volbu
senátorky Dagmar Lastovecké
Brno - Mesto.

(ODS) v obvodu

8.12. Bývalý vídenský starosta Helmut Zilk priletel
do Prahy ukoncit skandál ohledne svého narcení
ze spolupráce s Stb.
Generální tajemník NATO Javier Solana vzkázal
Ceské republice, Polsku a Madarsku, že se pripravují na vstup do Severoatlantické aliance príliš pomalu.

9.12. Prezidentkou

šení clánku charty Organizace pro osvobození Palestiny, který žádal znicení Izraele.
15.12. Ceský statistický úrad oznámil, že hrubý domácí produkt CR se ve tretím ctvrtletí propadl o
hrozivých 2,9 %.
16.12. Inspekcní tým OSN obvinil Bagdád, že nedostatecne spolupracuje
teli.

s mezinárodními

pozorova-

Predsedkyní Senátu CR byla zvolena Libuše Benešová (ODS).
USA a Británie zaútocily na Irák.

17.12. USA a Británie znovu bombardovaly Irák.
18.12. Švýcarské banky konstatovaly, že letos zažily
"opravdu strašný rok".

19.12. Pres rozhodný odpor demokratu, odhlasova-

Ceská vláda znovu navrhla zdražení cigaret a benzinu.

len

Evropské unie za úspech ceské agrární diplomacie.

Švýcarské konfederace
1999 se stala Ruth Dreifussová.

na rok

Obce na severu Cech odrízl sníh od sveta, na Jablonecku byl vyhlášen stav ohrození.
10.12. Španelský vyšetrující soudce Baltazar Garzón vznesl proti bývalému chilskému diktátorovi
triaosmdesátiletému
generálovi Augustu Pinochetovi obvinení z genocidy, terorismu a mucení.
Ceský ministr zemedelství Jan Fencl oznacil snížení vývozní dotace pro veprové maso ze strany

la 435clenná Snemovna reprezentantu
sesazení
prezidenta USA Billa Clintona, když schválila dve
ze ctyr obvinení, jež proti nemu vznesl právní výbor kvuli afére Lewinská. O definitivním rešení
prezidentova
nát.

odvolání bude rozhodovat

ješte Se-

20.12. Spojené státy a Velká Británie oznámily v noci na nedeli, že zastavují vojenskou operaci Pouštní liška proti Iráku.
V islámských zemích zacal postní mesíc ramadán.

v,
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do 12 slO\-

6 mesícll.
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Amslerdam: Open

a.s.; Internet

servis,
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Prítomnost

Vám nabizí

\'ychází

a. s.

I l ....
tralu
lran)

1 ••••

za výhodných

jI.:

rozl'síLin po ccl01ll s\'0tl"'.

do obou

22 500 Kc 1 H ,..,tran)

mutací
,.. I 000 Kc

12600 Kc 1 16 str~l1l\

2 .::;O()Kc

- ICH)Kc 1 12 ,.•,ran)

I IIXI Kc

.':;0 Kc

úpravu

olxlkmana

inzerátu

úctujeme

inzercl'

.
..

pod-

Nabízíme

též možnost

Uzáverka
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Do dl'SjtL'!H) každ0ho
" pr\"llí1ll1)'dnu

Praha I. td

.

,

barevné
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,

2<r~)

11ll"·
.....
ícl', N()\'é císlo \'}'Ch~izí "ždy
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0- í() 00. 1;1\ 11 (ji
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()\;lf/ na<.Ltn.'lllj....
,tz
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.,•.
1(1·11

1.,%

Objednávky
jazykových

Kc

(1 r..ídkyl 250 Kc

ctyrikrát.

jsou lidé, kterí sll.:dlljí dcní \l' sp()lL'cnosti.

(esky a anglicky.
inzerce

I strana

1

inzerci

.HOO

obálky

trikrát

PRO IIEIXETIA. Program

Cenik

1'.0.

na 3 a 4 strane

.. 1100 Kc

Oznamovatel:

jednou

_.\GROBA\KA

Kc 1 ló stLJn}

do 2':; s1O\-( I r.ídky)

Vychází za podpory, Phare: "IK Cil: Fl"\O FOIl CE:\TIlAL

Odhcratclulll

SIX)1.s

I .'\00 Kc 1 32 ~trJny

inzerce

A"\O EASTEl'IlOPEAK IlOOK PllqlECr\

Naši clenjri

za,..,iLififJlu A.L.L. Production

I '-I.stran}

; % prirážJ...-u.
Slevy:

S(X'iety Fund; '\adacl'

2. SOO Kc

.,'00

Cena

mutace

dle dohody.

l);lnb.

u\jdejtL'

jazykové

I l,stf<lJl}

Za grafickou

a kulturu. Casopis

199H.

L.••_olxh(xlní

symbol: r<xlnt' (í .•lo.

II, IlO 00 Praha I. td, (()ll 110-

/www.nova-pritonulOst.cz

I

kt.l11

pron:- I 1han-

do jedné

12 900 Kc I 8 stran}

290 Khok. 111010 Cil: S 16 I'S (C II)
S 30 rs (t' 26) rok

mínek.

9H.dnl'll

spojeni:

inzerce

1 strana

dilní kartou I'IS\ nebo IIASTmc.IIlO I Cil 160 Kc 6 mesícll.

politiku

,11-

Ceník

lístku.) .\limo CR plaúe ŠCkClll. popríp;lde

\')TIHX! 'Zjpad:

07 '::;6O.:;, l'-mail: ashlentb@nadan:rnj

Ú'skou

P1Jtbulze

symbol 0358 (Tenlo zpusob

E1ectronic New Prcsence (týdeník): http.//www.enp.cz
I,S1\ 121HHlh "IK Cil 69+1.
Pm'()leno

A.LL Production

.•.•polu .....pnnim\~·ll

složenku.

8OlQ-OlOO30-1}'3 0300. \'ariahilní

na ohjednacím

Interne! ,.•eryi.<;a.s .. Tisk: Ccsk;:í TYIX)gr<lfie. Praha 1.

Internetová

olxlržíte

prcHxiem.

konstantní

Ogi lvy & Mather

Grafický návrh,

ko\'ním

a

Skorcpod

.\Iaršík. Propagace:

hrtp:/www.allpro.cz

C.Ú.

ing . .\lichal.l;mácck

Gabriela

Internet:

na

h-a KlIhátO\-:i, Hed\"ika Š\-cjdod

Stážistky:

Sazba:

Lik. Uustrace

Z;lsík'ltl' n~1adre',u

P.O.B. 732,11121 Praha 1, tel.(02) 66 310939
fax, (02) 684 77 31, e,mail, allpro@mbox,vol.cz.
,,"OH? Pi1tomllos!i

H()rjld.,

\Iilan Znoj, \'ád;n

\'e~kL'ré ohjednj\'ky

se na Vaši objednávku!

'::;ú

o.::;

,
EVIDITELNY
Druhý rocník nej lÁSpešnejšího internetového
opet knižne!
hllp.//pcs.cunct

deníku

cz/

NEVIDITELNÝ PES

Distribuce:
BETA DOBROBSKÝ, Kvetnového vítezství 332, 14000 Praha 4, tel.: 02/791 3830,791

0733

Zásilkový prodej:
Milenium Publishing s.r.o., nám. 1. máje 4, 43001 Chomutov
Tel.: 0396/25524
Fax: 0396/27338
E-mail: avc@unl.pvt.net.cz
objednávky možno telefonicky, faxem, ele. poštou, korespondencním lístkem
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LET

A SVÝM ROZSAHEM
RADA,

ROZVOJ

KTERÁ MAPUJE

CESKÉ SCI·FI

ZA POSLEDNíCH

STO LET

Vydává pro Vás
Milenium Publishing

s.r.o.
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