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Osudná otázka, pred kterou dnes stojíme, zní, do jaké míry se dnešní politika a její predstavitelé odcizili národu. V minulých volbách
nabízel soucet hlasu volicu jasný mandát pro vytvorení pravostredové vlády. Dnes je dejmé, že opozicní smlouva, jež tehdy vznikla,
pomáhá v pokracování deformací. Nejen, že nereprezentuje mandát z pohledu politické preference volicu patricné strany, ale její zámer, aby se národ soustredil ve spolecném postupu, se nikdy nenaplnil. To zpttsobilo, že se predsedové obou stran, jež spolu podepsaly
opozicní smlouvu, odcizili nejen politice, ale národu samotnému.
jejich mocenské ambice nabývají takrka neomezených rozmení,
takže se dnes už zretelne odchylují od toho, k cemu dostali od obcanu mandát, totiž reprezentativne vládnout. Dnes je již zrejmé, že
opozicní smlouva selhala; místo toho, aby Václav Klaus vypovedel
smlollvu a tak reprezentoval volice a ukázal odvahu, navrhuje "širokou koalici", ve které bude mít jistou moc zkrátka každý - dobrý
špatný. Lepší se držet moci, když páchne, než o ni prijít. jedinou
"demokratickou" opozicí by se stala komunistická strana, která by
sklízela ovoce z postavení, jež je pro ni výhodné. Takové opomíjení
obcana v záležitostech, které se ho týkají nejvíce, se nijak neliší od
taktiky Klementa Gottwalda a jeho strany v roce 1947. Nejde tu o nic
jiného, než o ohrožení naší demokracie a demokratického procesu
vládnutí.
Potvrzují to hned dva fakty: zatímco otázky nezamestnanosti,
zdravotnictví ci integrace do EU zustávají ned01~ešené, Václav Klaus
a Miloš Zeman chystají urychlenou zmenu volebního zákona, která
by pretvorila volební okresy tak, aby v pi1štích volbách vypadaly volební výsledky úplne jinak. A dále útok na ústavu samotnou - výrazné omezení práv prezidenta republiky. Sám Václav Havel prohlásil, že pokud ke zmenám dojde, rezignuje na svou funkci.
Cesta ke schválení techto návrhu zacala ve stranických sekretariátech, vedla pres odsouhlasení jednobarevnou
loutkovou vládou,
a nyní prichází do parlamentu ke schválení. Ani v prvním, ani
v druhém pi1pade se nevyskytly tato nanejvýš vážné zámelY v programu onech politických stran; ani v prvním, ani v druhém pi1pade nebyla obcanum nabídnuta diskuse a pi1padné referendum.
O našem obcanské právu volit representativne a o naší ústavu se tedy rozhoduje na úrovni ruského barteru. premiér slíbí predsedovi
parlamentu
schválení ústavních zmen za to, že ten druhý mu
schválí rozpocet.
Pomery, v nichž vládní cinitele ignontjí pa11icipaci voliClí pri rešení základních otázek a osobují si právo rozhodovat o nich pouze
sami, jsou v demokracii nepi7pustné. Proto žádám premiéra Miloše
Zemana a predsedu parlamentu Václava Klause, aby rezignovali
na svoje funkce a okamžite vyhlásili volby, pri kterých by obcané sami opet rozhodovali o své vlastní budoucnosti.
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Martin Jan Stránský

MesiC/lik Nová PrflOm/losl se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1921 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu $tránskému a šéfredaktorovi
Ferdinandu l'erourkO\i se podaJilo pfedsta\it na stránkách PNtomnosti celou generaci demo·
kratic!<ysmýškjících autOrUa nabídnout cten;iri patrné nejlepší pqlitický cas9pLs své doby.
"""
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o globalite plzenského

stran, ale také maskovaný nebo otevrený boj o osobní
postavení a debaty o tom, kdo, co, kdy a jak zavinil, vyplnily téme,' úplne myšlenkový svet naší politické scény.
jaké je to hezké, dva kovári v meste... Pokud jde o pivo- jsou tak intenzivne zamestnáni sami sebou a vztahy
s protihráci, že vetšina z nich už zapomnela na to, jak
ValY,stacil byjeden - kmili pestrosti. Treba VDomažlicích
jeden byl, také tri kostely - tyještejsou.. Vsousedním Fu.rt- a proc se dostali na místa, kde jsou. Vytvoi7lisi SUtijvirhu jsou tri kostely a tripivovalY -porád ješte jsou. Bavori
totiž mají jeden pivovar na 17000 obyvatel, ve F/'ancku
dokonce na každých 10840 (pro globální srovnání.
v USAna 1,5 milionu!). VBavorsku je tak 55 % všech nemeckých pivovaru, tj. 42 % všech pivovaru celé Evropské
unie. I tím ožívá krajina ve strední Evrope, Evrope sjednocující se.
Na Plzeiísku je tomu jinak. Tak treba domažlický pivovar nevarí. Zai'ízení rozprodali, slouží snad nekde
v bývalém SSSR.Pivo se vai7lo i ve vedlejším Koute, ale už
nevarí, i v sousedním Staiíkove, ale už se nevaN, i ve Sto-

a pluralite kostelu

de za Stankovem, ale už se nevarí. Globalita plzenského
pluralite (svých) pivovadt v krajine rozhodne nepreje:
všechny zavrela.
Co do kostelu je tacly ale krajina pestrá jako v Bavorsku. Dojaké mílY za to muže otevrení hranic, ba dokonce cizinci? Ne obvyklí turisté, kteN prijedou, aby pak
mohli Nkat "Tam jsem byl". Tihle pi7jíždejí, aby pak doma ríkali "Tamodtud jsem". Treba to nekdo zjistí, ale
musí sipospíšil' je to zatím spíš v živé pameti lidí, ne v dokumentech, ne v kronikách.je to spíš v živote krajiny než
v prachu archivu. - A srdce pivare tu musí doplnit: platí
to i o pivovarech.
A srdce krajiny ví, že je treba sipospíšit a zaznamenat,
co ješte zbývá po obyvatelích židovských, kteN také patri-

li k jejímu životu a casto, velmi casto práve kulture nemeckého jazyka - a ktelým šílená snaha nekdejšího Nemecka rozšírit své meze, aby to globálne .,neco znamenalo", vzala nejen domov, ale žiuoty.
0pllštený, bez života je pivovar v Domažlicích. Snad
jen sem tam nejaká ta plísen zde ožije. jinak ticho k pláci. Pati7l k svetu, ktelý dráždí bohatý,y - Timury i Nomury -, a mel proste snllilu, protože velká noha, když globálne vykrocí, takproste šlápne, kam šlápne. A tak liŽ nestojí ani tenhle pivovar z doby Karla IV. v ceste globalite
plzenského. Sláva pivovelevaml At svých rozšíN vŠllde
meze kroku ..

i

Zdenek Vyšohlíd

Horí, má panenko
Obcan, ktelý pozoroval chování špicek naší stranické
politické trídy vposledních týdnech, zejména po zverejnení návrhu ODS na rešení naší politické krize a po kritické zpráve Evropské unie o našich pNpravách na vstup
do Unie, musel nabýt dojmu, že už neco podobného videl. Nemýlil se, skvelý Formamiv obraz ceského vel"ejného a politického života se tu s novými figurami, s ponekud uhlazenejší rétorikou a v elegantnejších úborech
i kulisách znovu opakuje.
Pi7byla však nová a nebezpecná dimenze. Pánové,
i tech nekolik dam, které se nového predstavení zúcastl'íují, si už témer úplne vystací sami, už tam není verejnost ceské hospody, která se na události svým chováním
podílí. Názorové sP01Y, zápasy o pozice jednotlivých

tuální svet a mnozí ztratili kontakt s temi, které mají reprezentovat, s obcany.
Ale nekteré nebezpecné promeny probíhají na obcanské strane politické scény. Pres nist poctu lidí zapojujících se do nevládních organizací, do sdmžení vytvárejících ceskou obcanskou spolecnost, prevážná cást
lidí chápe sV/ijpolitický život jako konzumování televizních nebo rozhlasových poradu prezentujících názory
nekolika - vpodstate ne více než 20 až 25 -politiku. Televizní divák však zpravidla není s to do vecí vel"ejných
zasahovat. Pomalu, ale jiste se dostává do role pasivního, byt casto neštastného pozorovatele hlY o svtij vlastní
osud. I on se tak vlastne posouvá do polohy pouhé virtuální reality.
Co delat, abychom se všichni nedívali na to, jak zacnou horet a shoN výsledky našeho desetiletého úsilí,jako
ten domek starého muže ve Formanove filmu? Pres
všechny své slabosti existuje již relativne na politice nezávislá ekonomika a tlak Evropské unie na vytvárení
tržního prostl"edí u nás význam této na státu nezávislé
sjé,y ješte vícepodpol{ Toho lze využívat. Stejne tak existují právní a institucionální podmínky obcanských svobod, zajištíljících pluralitu médií, politických stran
i sdntžení, jež mohou vykonávat tlak na vlády. Mel by
být ovšem vetší než dosud. Ale to vyžaduje naší angažovanost a nikoliv výmluvy. Stále existují možnosti zakládání obcanských sdnJžení a tedy posilování prvku obcanské spolecnosti. Robustní civilní spolecnost muže
vracet politiky z jejich sebestredné vi11uální reality do
našeho normálního života. Vznik Impulsu 99je doblým
pNkladem. Jiným takovým pozitivním a dtiležitým príkladem jsou úspechy rady mest, kde dogmatické stranické politice byly nadrazeny konkrétní zájmy komunit
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a kde lidé pochopili, že si mohou nekteré veci zarídit sami. Za nekolik let se tato šance oteUl'etaké regionum.
Konec kondt ani možnost demokraticky vyvolaných
obmen vedení politických stran není uzavrena. A to by
vytvohlo jednu z šancí, jak vyrešit nynejší patovou
situaci.

spíš udržovat lladstranický postoj, Michal Lobkowicz
uvedl, že trallsfommovat tuto iniciativu v politickou
stranu by nebylo štastné. "Naopak, je tu výjimecná príležitost pomoci vzniku toho, co bylo u nás po léta soustavne zašlapáváno - totiž vzniku obcanské spolecnosti.

Jirí Musil

Proc prišli, proc neprišli
Verejného diskusního fóra iniciativy Impuls 99 v ríjnu
v Praze se zúcastnili, pokud jde o politické strany, jen
zástupci Unie svobody. Proc tam pfišli a jak si vysvetlují nezájem ostatních? Poslanec Michal Lobkowicz
odpovedel: "Unie svobod - a obecne celá ctyrkoalice už drahnou dobu volá po debate o evropské integraci
a po politické i ryze obcanské aktivite ve prospech našeho rychlého vstupu do EU. Bylo by proto prinejmenším prekvapivé, kdybychom fórum Impulsu venované
práve této myšlence opomneli. Pokud jde o naše celné
strany, jejich prinejmenším nevyjasnený postoj k EU
a ke clenství Ceské republiky v ní je d~'tvodempro jejich
ne1Ícast. Možná by jejich záswpci museli vyslechnout
nepríjemnou kritiku a na to u nás politici bohužel nejsou zvyklí. Také by možná museli prítomným z leccebo složit 1Íc~y.Obecne pak jde o vztab vedoucích politickýcb stran k Impulsu 99 a k obcanským iniciativám v~'tbec. Na rozdíl od nich Unie svobody tyto
iniciativy vítá, vidí v nich inspiraci, nikoliv nebezpecného konkurenta.

i

Na otázku, kam by se mel ubírat Impuls 99 do budoucna, jestli by se mel prerodit v politickou stranu ci

A není lepší téma, na kterém by se dala obcanská spolecnost budovat, než téma evropské. Ovšem urcitá spolupráce s názorove blízkými politickými stranami by
urcite byla ku prospechu, jen tak se totiž Impuls ml'tže
vyhnout hrozbe bezzubosti své aktivity. Bude ovšem na
nem samém, aby se mu podarilo zachovat si i pri jisté
názol'Ové blízkosti s nekterými politickými stranami
skutecne nestranický ráz. Myslím, že cestou k tomu je
prihlašovat se spíš k názon'tm a myšlenkám, které nekteré strany formulují, než ke stranám jako takovým, "
doporucil Michal Lobkowicz.
David Spinar

Iniciativa Impuls 99 zaznamenala další prírustek svých prÍZnivcu, k 18. ríjnu bylo zaregistrováno 3 160 podpisu.
Impuls 99 ustavil nekolik odborných sekcí, do jejichž cinnosti se mohou signatári zapojit.
7. ríjna 1999 se za velkého zájmu verejnosti uskutecnilo v Praze druhé diskusní fórum Impulsu 99. Na
programu byly klady a zápolY vstupu Ceské republiky do Evropské unie. Pražského diskusního fóra se
zúcastnil také prezident republiky Václav Havel.
Rovnež 7. ríjna se konal první ze série pravidelných
seminárú Impulsu 99 nazvané "Dílna mladé demokracie", který vedla socioložka jirina Siklová. Všechny
semináre se odehrávají v prostorách Soukromé tanecní konzervatore od 18 hodin, ve vile Grbbovka - Hav-

ne protestuje proti zpúsobu, jakým vládní sociální demokraté a jejich opozicne smluvní partner, Obcanská
demokratická strana, postupují pri prosazování jimi
navrhovaných zmen ústavy. Prohlášení konstatuje, že
postup obou stran, které v této souvislosti vlibec nevzaly v potaz názor ostatních politických seskupení
ani odborné ci laické verejnosti, svedcí o velmi svérázném pojetí demokracie, v nemž se politika staví

líckovy sady 58, Praha 2 - Vinohrady. V listopadu
a v prosinci tam vystoupí redaktor Ceského rozhlasu
Robert Tamchyna (4. 11), filosof Martin Putna (18. 11.)
a kníže Karel Schwarzenberg (2. 12).
Každou první stredu v mesíci se koná setkání obcanú se signatári Impulsu 99 v Salmovské literární kavárne, Salmovská 16, Praha 2.

a tím k ohrožení demokracie, varuje prohlášení Impulsu 99.

Mezi nekolika dokumenty, které Impuls 99 už
vydal, je i prohlášení k navrhovaným zmenám
ústavy. Obcanská iniciativa Impuls 99 v nem rozhod-

nad právo. Impuls 99 poukazuje na obsah nekterých
z navrhovaných zmen: ty by porušily rovnováhu, která momentálne existuje mezi ústavními institucemi
a jež vylucuje návrat jakékoliv totality. Ustanovení, na
jehož základe by prezident republiky musel v budoucnu poverit sestavením vlády predsedu nejsilnejší
strany, mliže otevrít cestu k moci extrémistické strane

Veškeré podrobnosti o iniciative Impuls 99 lze získat na adrese:
Impuls 99
Národní 11, 110 00 Praha 1
Tel.: 22 075 105
Fax: 26 68 25
Email: impuls99@narodni.cz
www.impuls99.cz

strana 4

Pátá bé jde s vámi!
Jak hodnotí dnešní vysokoškoláci události listopadu 1989

Stalo se to pred deseti lety. jedna pražská INda pátákll odjela nekolik dní
po 17. listopadu na školu vprírode do JeseníM. Odjíždeli dost neradi, doma panovalo vesmes vzrušení, jaké ješte nezažili. Místo nedelní procházky se šlo na Letenskou plán. V dopise rodicum nekdo z nich naléhal. pište, co se deje, nemáme
tady žádné informace. Pak se konecne vrátili z lesu. Protože jejich škola byla
v samém cenlnl Prahy, utekli o hlavní prestávce na Národní tNdu. Bylo dopoledne, chodci se trousili po svých - na nákupy, na pocMzky. Deti rozvinuly
transparent "Pátá bé jde s vámi!". Došly na roh Spálené ulice, pak se vrátily do
vyucování ..
Dnešní vysokoškoláci byli v té dobe zhruba v jejich veku, bylo jim tenkrát devet, deset, jedenáct let. Studentští redaktori Nové Prítomnosti zkusili zjistit, jaké jsou jejich vzpomínky na listopad 89. Co pro ne tyto události
znamenaly, jak je vidí z pohledu dneška. Zda si myslí,
že lidé dnes casto zapomínají na období nesvobody.
Také se jich zeptali, jestli by šli demonstrovat proti komunistúm, kdyby KSCMvyhrála volby Z odpovedí vyjímáme:

Soudružky ucitelky a pseudodemokrati
Vzpomínky mám živé a stále oživované, na rodice,
prátele, televizní zábelY z masakru studentll a následujících manifestací, na hesla realistická, ale i blázni-

byla to prima doba. Mela fajn atmosféru. Taky si vzpomínám, jak jsme tehdy lízali vitacit z dlane. I to bylo
fajn
Byla to zásadní zmena, ale její význam jsem si uvedomil až pozdeji.
ejsem si jist tím, jak velká cást spolecnosti vzpomíná na totalitu s nostalgií. Doufám, že ta cást není moc
velká. Proti komunistúm u moci bych demonstrovat
každopádne šel. A kdyby se totalitní režim vrátil (což
je podle me jen teoretická možnost), vážne bych premýšlel o emigraci.
Dragan Pasovský, FSV UK, 23 let

Všechno bylo jinak
Pamatuj u se jen mlhave, príliš jsem tehdy nechápal,
o co jde. Jen jsem vedel, že se deje neco velmi významného. Jako díte jsem byl velmi ovlivnen komunistickou propagandou, teprve po listopadu jsem zjistil, že všechno bylo úplne jinak. Kdyby KSCM vyhrála
volby, šel bych urcite demonstrovat.
Jan Ryášek, FSV UK, 19 let

Jak je to na Západe špatný

ve idealistická. Dnes ovšem reflexe listopadových
událostí prináší spíš lítost nad následujícími lety "demokratické normalizace" 1989-99. Pro me byl život
pred listopadem cernobílý. O kom se doma prohlásilo, že je komunista, stával se automaticky sviní. Jako
devítiletý jsem to mel jasne nalajnováno dobrí - zlí. Zlí
rovná se KSC plus tichá, podrídivší se masa. Dobrí - ti
ostatní, nemnozí. Události roku 1989 znamenaly mnoho: v praktické rovine možnost dráždit soudružky ucitelky na základní škole oslovením paní ucitelko, konec vycítavých pohledú sousedú, které doprovázely
nedelní odjezdy naší rodiny do kostela, príležitost studovat v zahranicí. Rodice zacali mít méne volného ca-

Rodice me vzali na demonstraci na Letnou, ale byla
jsem ješte moc malá, abych necemu rozumela. Rok
1989 pro me v té dobe žádnou zmenu neznamenal, až

su, soused si koupil hlídacího psa a mercedes, poprvé jsem videl trikolóru, poprvé jsem videl zaslepenost
davu menící se v novou krátkozrakost. Díky dúsledkúm roku 1989 se ze mne stává skeptik.
Je horké smírit se s faktem, že si rada lidí v soucas-

Bylo mi tehdy deset let a pamatuj u si, že v rodine zavládla dobrá nálada, nadšení. Pro me bezpiOstredne
rok 1989 zmenu neprinesl, uvedomuju si ji až ted,
kdy múžu cestovat, umím díky tomu anglicky, nemecky atd. Myslím, že si lidi z období komunismu
ted vybírají to lepší a na špatné zapomínají. Týká se
to ale spíš starší generace a lidí na vesnicích. Já nepatrím mezi ty, kterí ríkají, že drív to bylo lepší. Pro
me urcite je celkove situace lepší ted než za komunistú. Kdyby komunisti vyhráli volby, asi bych šla
demonstrovat.
Jitka Komínková,
VSE, 20 let

né dobe pripomíná predlistopadový režim jako neco
lepšího než ten dnešní. Jako menší zlo.
Demonstrovat proti komunistúm bych nešel. Proc
taky. Stále by tu prece byly "demokratické strany", které by mely možnost zabránit zformování komunistického kabinetu. V prípade, že by tuto možnost nechaly
ležet ladem, šel bych protestovat proti všem tem pseudodemokratúm.
Jan Král, Fakulta sociálních ved UK, 19 let

Vitacit a trikolóra
Byl jsem v šesté tríde na malém meste. Trikolóru jsme
nosili, protože to delali starší žáci a taky nekterí ucitelé. I presto, že jsem vlastne vúbec netušil, co se deje,

pozdeji. Treba to, že jsme mohli jezdit s rodici do zahranicí. Urcite to byla zmena k lepšímu. Na život pred
rokem 1989 si už moc nevzpomínám, pamatuj u si jenom, jak nám ucitelky ríkaly, jak je to na Západe špatný. Kdyby komunisté vyhráli volby, urcite bych šla
proti tomu demonstrovat.
Michala Antoninová,
VSE

Dobrá nálada doma

A co dnešní deti
Pamatuju si neco z televize, neco z námestí u nás
v Ceských Budejovicích, ale moc jsem tomu nerozumela. Tu zmenu vidí clovek až zpetne. Vím, že bych
nemohla cestovat, musela bych chodit n"anejaké schllze, možná, že bych nemohla snldovat. V té dobe jsem
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byla v sedmé tríde a žádná z tech vecí mi nedocházela. Pred rokem 1989 si vzpomínám na Pionýra, to me

možnost studovat v zahranicí a vúbec svoboda by
mi asi hodne chybely. Komunisti, i kdyby se dosta-

nebavilo. Asi by se predchozí období melo víc pripomínat, protože dnešním desetiletým, kterí tu dobu ne-

li k moci, urcite by nezmenili celý režim do stavu
pred rokem 1989. Nejsou sice slabí, ale šanci vyhrát
nemají.
Jan Ráža, VŠE, 5. rocník

zažili, to nerekne už vúbec nic. Brzy budou mít k dobe totality podobný vztah, jaký mají naši rodice k druhé svetové válce.
Vlasta Kalcíková, VŠE

Komunisti nevyhraj ou
Po roce 1989 se moji rodice pustili do podnikání.
Bylo to takové období nadšení, líbilo se mi to. Zároven ale u nás na vesnici u Turnova, kde si drív lidé rozumeli, najednou nekdo zacal mít peníze, nekdo nemel, a oni si zacali závidet, prestali se spolu

bavit. Pred rokem 1989 jsem prožíval obycejné detství. Chodil jsem do Pionýra, ale nemyslím, že by
kvalita našeho oddílu byla horší než ve Skautu. Ale
jinak se me ideologie nijak nedotýkala. Jaké to bylo, jsem zjistil až pozdeji, když jsem se dozvídal, co
se delo, co znamenal rok 1968 atd. Listopad 1989
predstavoval urcite zmenu k lepšímu. Jsem spokojený s tím, jak to je. Presto, že tady na ekonomce
vládne dost rivalita nebo až odcizenost, cestování,

Mluvit

S

kým chci a o cem chci

Bylo mi patnáct a všechno jsem to prožíval. Demonstrace, zmeny, to, jak všichni meli chut staré
zborit a vybudovat neco nového. Do té doby jsem
režim nijak nevnímal. Vlastne krome Pionýra a Svazu mládeže na me nebyl vyvíjen žádný politický
tlak. Nekdy slyším od dospelých, že nadávají na to,
co je tu ted a vrací se k tomu, co bylo drív lepší. Ale

mnohdy se zapomíná na základní pravdy, že dnes
si clovek múže svobodne delat, co chce, múže mluvit s kým chce o cem chce, aniž by se musel bát postihu nebo propuštení
z práce. Když
a možnost podnikat, zacne. A nikdo mu
mllže zabránit. Celkove to urcite byla
zmena. Kdyby komunisti vyhráli volby,
proti tomu demonstrovat.
Jan Šmíd, VŠE,

má chut
v tom nepOZitivní
šel bych
3. rocník
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Naše evropské smerování
Tomáš Halík
Každý, kdo pozorne a bez apriorní zaujatosti cetl vstupn íprohlášení Impulsu 99
a sleduje první mesíce cinnosti této obcanské iniciativy, vidí, že se od zacátku
snažíme napomoci co nejrychlejšímu a nejkvalitnejšímu zaclenení Ceské republiky do Evropské 11/1 ie. Presto bychom ph tétopríležitosti meli znovu stl1lcne a jasne i'íci,proc práve na tuto záležitost klademe takový dli raz a jak ji chceme a mližeme ovlivnit.
Od vstupu do E ocekáváme pozitivní zmeny vlastne
ve všech oblastech, které jsme vyjmenovali ve vstupním prohlášení. Vidíme v naší úcasti v EU nejen výhody v oblasti materiální prosperity, nýbrž i posílení urcitého civilizacního a kulturního trendu: posílení pozitivních sociálních a duchovních hodnot, prohloubení
struktur obcanské spolecnosti, prekonávání provincionalismu, rozvíjení právní kultulY a vzdelanosti v naší
zemi. Zastavit se na této ceste, zpochybnovat ji, zpo-

matický efekt formálního zaclenení do EU, nýbrž že
tento akt zaclenení musí být už nyní pripravován, a pak
doprovázen a dlouhodobe stvrzován procesem reeuropeizace ceské spolecnosti, procesem, který se odehrává spíše v oblasti mentálních než jen ekonomickopolitických stmkn.lf. Predpokládá to také pokorne si priznat skutecnost, že velkou cást ceské spolecnosti
psychicky poznamenal režim, který nejen verbálne-ideologicky, nýbrž hlavne svým trvalým demoralizujícím tlakem popíral onen hodnotový základ, na nemž
vyrostla politická demokracie západního typu.
Impuls chce senzibilizovat verejné mínení ceské
spolecnosti vzhledem k EU, chce to cinit prímým kontaktem s verejností i prostrednictvím médií. Chce at už
prímým dialogem nebo prostrednictvím písemných dokumentú oslovovat také politiky, být hlasem té cásti
verejnosti, která stojí o lIIychlení procesu integrace.
Nechceme však politikllm pouze verejne a hlasite pripomínat jejich odpovednost v této veci, nýbrž konkrétne pomáhat - dávat podnety, jak tuto integraci uspíšit,
jak získávat vetší podporu verejnosti, jaké používat argumenty. Chceme všestranne podporovat ty politiky
a politické síly, které nejen slovy, ale i ciny pomáhají
integraci, a analyzovat nepriznané motivy tech, kterí šírí nebezpecnou eurofóbii.
ejsme spokojeni s dosavadní cinností politických
a vládních cinitellJ, kterí sice slovne horlive podporují
integraci, ale neberou dost vážne pripomínky EU a nepodnikají dost rázne ty kroky, které jsou k našemu
vstupu do EU nutné - jako je reforma státní správy, decentralizace, legislativní zmeny apod. Také se nám nelíbí to, že nevládní a zájmové organizace nejsou dostatecne prizvány a vtaženy do procesu techto príprav. Za
velmi nebezpecné považujeme ty hlasy na naší politické scéne, které - nekdy otevrene, jindy v náznacích šírí _euroskepticismus".
"Euroskeptictí" politici vyjadrují zcela specifické zájmy urcitých ekonomických subjektú a nadbíhají provincionálním tendencím urcité cásti naší populace - naštestí však nevyjadrují názolY vetšiny obyvatel. Jak zjištují sociologové, ceská verejnost má ve své vetšine
k EU daleko vetší dúveru než v jakoukoliv politickou
a verejnou instituci domácí. (Toto konstatování má
ovšem dve stránky: dúvera obcanú v EU je sice relativne slušná, ovšem dúvera ve vlastní vládu, parlament,
senát - ale i v instituce jako policie, armáda, soudy - je
znepokojive nízká.)
Dúvera v EU a podpora našeho vstupu do EU je ve
spolecnosti príznacne asymetrická - je silná u lidí mladších, vzdelaných, lépe sociálne postavených, aktivne se

malovat ji vlastní laxností, uzavrít se do sebe - to by
znamenalo pro naši spolecnost nebezpecný regres ve
všech techto oblastech. Hlubší plody naší integrace do
rodiny vyspelých západoevropských
spolecností
ovšem nelze naivne ocekávat jako nejaký témer auto-

zajímajících o politické dení, spíše pravicove zamerených, je nízká u lidí starších (hlavne dúchodcú), sociálne slabých, méne vzdelaných, u levice, prakticky
chybí zejména u volicú KSCM.(Je zajímavé, že v prípade ODS vidíme už po nekolikáté napetí mezi názory volicú ci potencionálních volicú ODS a názory nej-

vyššího vedení strany: v prípade postoju k EU kontrastuje jasná podpora volicu s letitými euroskeptickými
(v nové terminologii "eurorealistickými") postoji vudcích osobností; neco podobného zjištujeme také napr,
v postoji k Impulsu 99 - vetšina volicu ODS hodnotí
podle pruzkumu tuto iniciativu kladne, zatímco postoje vudcích funkcionáru si všichni dobre pamatujeme,)
Nejzavilejšími odpurci integrace jsou na verbální rovine komunisté, avšak nejnebezpecnejšími
nepráteli našeho zaclenení do Unie je docela jiná
skupina obyvatel. Jsou to lidé, spojení s mocnými
ekonomickými subjekty, kterým vyhovuje stávající "právní šero" (ci ostreji: právní džungle) v této
spolecnosti.
Uvedomují si totiž velmi dobre, že
Wavní dusledek vstupu naší republiky do EU - prijetí evropských zákonu a norem a možnost mezinárodní kontroly - ukoncí situaci, v níž je pro ne
naše republika "zemi neomezených možností".
Horkým dusledkem fatální chyby tzv. ceské cesty transformace - podcenení mimoekonomických,
zejména právních aspektu spolecenské premeny je ona dosud panující právní džungle, v níž se rade
jednotlivcu a fIrem výborne darí na hranici a za
hranicí zákona, na dluh spolecnosti. Nemohu se
zbavit podezrení, že ti, kterí nyní oblékají camaru
údajných národních
zájmu, v jejichž jménu bychom prý nemeli spechat do Evropské unie, vyjadrují nikoliv ceské zájmy, nýbrž spíše velmi pochybné zájmy urcitých ekonomických seskupení,
které se bojí konce tohoto "právního šera".
Pro kampan na podporu naší integrace do EU z toho plyne: urcitá cást populace už svuj negativní názor
nezmení. Na pomerne velkou skupinu lidí nerozhodmltých ci spíše negativne naladených, mezi než patrí
hlavne lidé starší, méne vzdelaní, sociálne slabší, by
ješte bylo možné pusobit a ovlivnit jejich postoje, Tuto propagaci ovšem nemohou delat politici, protože tato cást obyvatel jim už vubec neverí. Zde by také bylo
presvedcivejší, ukazovat predevším bezprostrední materiální prínosy integrace, protože - jak ukazují výzku-

my - tito lidé zpravidla nemyslí v dlouhodobejší perspektive a nejsou príliš schopni ocenit to, co presahuje materiální horizont každodennosti, Tady je ovšem
"objektivní potíž": hlavní výhody clenství CR v EU jsou
opravdu takové povahy, že je ocení a fakticky okusí
zejména lidé schopní brát v potaz širší spolecenský
kontext a dlouhodobejší rozmer vývoje spolecnosti,
Napr, mezi duchodci budou brzký vstup do EU spíše
podporovat ti, kterí více myslí na své deti a vnuky než
na sebe: jejich vnuci budou mít lepší prístup ke kvalitnímu vzdelání, jejich deti mohou žít v životním prostredí, kultivovaném pomocí evropských ekologických
projektu atd, Oni sami se steží vbrzku dockají neceho,
co by mohli bezprostredne ocenit.
Soudím však, že v tomto prípade není nadbytecné
ani "presvedcování presvedcených", protože rada lidí
podporuje vstup do EU spíše intuitivne a uvedomují si,
že jim casto schází presvedcivé argumenty, jimiž by
mohli své stanovisko obhájit a šírit ve svém okolí.
A nakonec bych rád znovu zduraznil: naše integrace do evropského spolecenství není jen vecí úpravy
legislativy, dohod a institucí. Evropa je predevším duchovní, kulturní a morální skutecnost. je to spolecenství hodnot, životních a myšlenkových stylu, Všechny
tyto kategorie uvádím v plurálu: Evropa je a zustane
kulturne pestrým, pluralitním útvarem, Bylo by možné
celé hodiny mluvit o jejích soucasných promenách, úzkostech i krizích - a to práve v této subtilní, lec velmi
podstatné rovine, V globalizacním procesu, který vzešel z jejího luna a jehož ambivalenci dramaticky zakouší, hledá znovu a nesnadne svou identitu,
Naše zeme nemohou tvorit jakousi cernou díru
v srdci Evropy, at už uvažujeme v perspektivách mezinárodnepolitických, ekonomických ci kulturních, Casto rozpravy o našem smerování do EU koncí vetou: není jiné cesty, já bych však na podporu naší integrace
poznamenal, že ty jiné cesty si bohužel dovedu predstavit až príliš žive,
~
(Z vystoupení na konferenci, porádané Impulsem 99
v Praze 7. ríjna)

Prekážky na trati
Pavel Bouda

Mohlo by se zdát, že kolem našeho hodnocení Unií jde o zbytecný poplach, Ceská republika je na tom totiž hned po Slovinsku mezi všemi
uchazeci ze strední a východní Evropy jednoznacne nejlépe, Hlavní podíl na tom mají makroekonomické ukazatele, Vprvé rade: HDP per capita, ktelý v porovnání s pru merem EU dosahuje asi 62% (Slovinsko)
resp, 60% (CR). Ostatní zeme našeho regionu jsou na tom nejméne
o tretinu hM
A to muže jednou sehrát rozhodující roli, V samotném
finále, až si Unie položí otázku, kolik jí vlastne bude
prijetí každé jednotlivé zeme stát. Protože peníze ze
spolecného rozpoctu plynou do národní kasy automaticky, dokud HDP v prepoctu na obyvatele nedosáhne
75% prLllneru EU, jinými slovy: Cím vyšší ukazatel, tím
nižší financní zátež, Což zcela jednoznacne hovorí
v náš prospech,

Duležité je i zemedelství, kam v rámci EU proudí tradicne nejvíc penez (asi 50%) V CR se tento klícový resort podílí na tvorbe I-1DPcca 3%, Stejný podíl má zároven i na našem trhu práce, A díky tomu jsme pri porovnávání s ostatními v tomhle pomyslném závode
o dobré kolo napred,
Naše výchozí pozice je tedy opravdu velmi dobrá, Dokonce tak dobrá, až to mohlo EU vadit. Tec!'se pohybuji na velmi tenkém ledu osobního názoru, Ale presto se
nemohu ubránit dojmu, že kritika v lonském posudku na
CR a Slovinsko byla alespon z cásti jaksi úcelová, Rozhodne posloužila k tomu, aby Brusel zarovnal všechny
znovu do jedné rady, alespon v rámci první vlny,
Nabízí se samozrejme otázka: Proc by to Unie delala?jaký by k tomu mela duvod? jeden tu je, Proces roz-
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širování vstoupil do fáze, pro kterou lze snad nejvýstižneji charakterizovat jako hru na zdrženou. V rámci
E totiž nepanuje žádná euforie z prijetí nových clenu.
Ti, kdo mají zájem na urychlení tohoto procesu, jsou
v soucasnosti v jasné menšine. Proto se hledají záminky, jen aby se celá záležitost mohla oddálit. A bohužel,
není težké je najít. Alespon v našem prípade. Nejsme
na clenství pripraveni v oblasti legislativy a soucasne
samotné právní praxe.
Pripsat za to zodpovednost jenom vláde by bylo laciné. Zdaleka v tom totiž není sama. Svuj podstatný díl
nese i opozice, a rovnež obe komory parlamentu. Protože kdyby práve poslanci a senátori skutecne chteli,
nemohla by mít CR v legislative takové dluhy. Takže
i kvuli nim je dnes Praha hodnocena z hlediska prípravy mezi ostatními kandidáty první vlny na pátém šestém míste. Kdybychom to vzali v prúmeru, vychází
nám celkove tak 3.-4. pozice.
Rámcovým predelem by se mel stát rok 2002. Do té
doby chce EU pripravit na rozšírení sama sebe. Tak zní

zeme. Takže se znovu muže klidne stát, že na nás nedojde. Zvlášte když nesplníme domácí úkoly. Sami tak
vlezeme do pripravené oprátky.
Brusel dnes totiž uvažuje asi následujícím zpusobem:
Z šesti kandidátú první vlny nikdo nevypadne. Pouze
mezi nimi dojde ješte k užšímu výberu. Pritom šestá
prícka patrí Polsku. Rozhoduje o tom hlavne již zmínená vysoká financní nárocnost jeho vstupu (nízké HOl'
a vysoký podíl zemedelství). Z politického hlediska je
ovšem témer neúnosné, aby práve Varšava vypadla
z kola ven. A tak se k ní hledá další príhodný pal1ner
do dešte a na mráz ... Z hlediska EU by Praha mohla
v tomto smeru sehrát optimální roli. Pokud by totiž ani
CR nezískala clenství mezi prvními, mohlo by to umlcet polské protesty. To je ten skutecný Oamokluv mec,
ktelý dnes nad námi visí.
Málo platné nám pak bude, že v rade aspektLI patríme mezi nejlepší. Stejne jako hledání viníku za ztrátu
povesti premianta. V této souvislosti stojí za zmínku

úkol príští mezivládní konference, která se rozbehne
pocátkem príštího roku. V soucasnosti už zacala její
príprava. Cílem budou predevším institucionální zmeny. Takový je alespon zámer. Ovšem kdoví, jestli se ho
podarí naplnit tentokrát. Stejnou reformu totiž predpokládala už minulá mezivládní konference (Turín-Asterodam1996-97). Ale naplnit ji se v tomto smeru nepodarilo. Pritom nelze vyloucit, že se bude tato situace
znovu opakovat. Pak se ovšem nabízejí dve alternativy:
Bud Unie další rozšíreni zatím odloží s oduvod·
nením, že kandidáti stejne nejsou ješte pripraveni; nebo formálne prijme tak dva nové cleny. Protože tento pocet ješte vstrebá bez vetší újmy.
A v tu chvíli zacne tlacenice. Pritom nesmíme
zapomenout, že ve hre jsou krome zemí stredni
a východni Evropy také Malta a Kypr (jehož šance
nyní vzrostly v dusledku recko·tureckého usmírováni). Pro oba ostrovní státy pritom platí, že pro
EU nepredstavuji žádnou zátež. A pokud se v prípade Kypru podarí prekonat i politické prekážky,
mají oba cestu otevrenou.
Cernýmí koni celého dostihu se však muže stát
další dvojice: Norsko a Švýcarsko. Stací jen, aby se
"vyjádrily" a Unie jim jako nedockavá nevesta padne okolo krku. Neni divu, pro rozpocet EU by se
totiž staly skutecným prínosem, protože by se zaradily mezi cisté plátce. Na rozdil od kterékoliv ze
zemí našeho regionu, u nichž lze predpokládat, že
budou dlouhodobe ze spolecné kasy prevážne
brát. (Vcetne CR, v jejímž prípade analýzy predpokládají, že bude cerpat z fondu EU 4-8x více, než
bude její clenský príspevek).
Pokud priznáme reálnou

(Príspevek byl
prednesen na
konferenci,
poMdané
Impulsem 99
v Praze 7. i'íjnaJ

šanci

na clenství

v Unii jen jednomu z této ctverice, zbude pro dalších deset uchazecu už jenom jedno volné místo.
A za soucasného stavu lze težko predpokládat, že
na nej dosáhne práve CR. Což by se ovšem melo
stát duvodem k mobilizaci. Tentokrát opravdové ...
Už z toho duvodu, že situace nemusí být príliš odlišná, ani když se patnáctka na nezbytných reformách
tentokrát preci jenom dohodne. V takovém prípade by
totiž došlo po vzoru rozširování ATO nejspíš tak na 3

slova slra Leona Brittana, ktelý donedávna patril mezi
cleny bruselské exekutivy EU a zodpovídal za jeden
z nejobtížnejších resortu, za mezinárodní obchod:
"Skutecnost, že CR se po hladkém stal1u dostala najednou do potíží, svedcí podle jeho názoru o tom, že Praha je stále nejdál ze všech zemí strední a východní Evropy. Pocátecní prekážky, na kterých mnozí uvízli, proste jen snadno prekonala. A stacila mezitím dobehnout
k dalším, které jsou najednou složitejší. Pritom platí, že
jejich nárocnost už jenom poroste. To však nic nemení
na tom, že všechny ostatní na stejné trati to teprve ceká" - tolik Leon Brittan.
To by nás samozrejme melo motivovat. Ale Ceská republika reagovala presne opacne. Pod vlivem rozcarování z prvního neúspechu propadla depresi, a zatím se
nenašel nikdo, kdo by ji vyburcoval k dalšímu behu.
Presne to je dnes hlavní problém našeho vztahu
k Unii. nás proste neexistuje politik, který by pri každé príležitosti bušil do stolu a s umínenou vytrvalostí,
kterou ve starém Ríme predvádel Cato starší recený
Censorius vúci Kal1águ, by nevynechal príležitost kdykoliv pripomenout, že Ceská republika si ve vlastním
zájmu nesmí nechat ujít nejbližší termín rozšírení EU.
Tento prostor zustává stále volný, a je tichým svedectvím o málem už promarnené šanci, která se dlouho
doslova válí na zemi a ceká, kdo se jí chopí.

Pohádky o zlém Bruselu
Ješte jsme se nerozloucili s predstavou, jak budeme Evropu ucit kapitalismu
Po dlouhou dobu byla Evropská unie pro vetšinu Cechu docela príjemnou, ale zcela nekonkrétní predstavou. Když nám nyní evropské instituce i clenské státy dávají jasne najevo, že si rádné clenství budeme muset tvrde odpracovat, zacíná se náš vztah k Unii ostre promenovat. Hitem sezóny se stává legenda o zlém Bruselu, kde se to jen hemží
vypasenými úredníky školenými v socialistických utopiích, ktei'í jen regulují a normují a brání tak svobodnému rozvoji ekonomiky. Ceští euroskeptikové v poslední dobe houstnou zejména v radách ODS,jak mužeme odpozorovat z výroku jejích š~fu ci z hlasování poslancu ODS
v Parlamentu. Takový vývoj v kdysi proevropské strane, která se v blízké
budoucnosti možná opet ujme vlády, muže mít pro Ceskou republiku
velmi neblahé dusledky.
Kritiku stavu evropské integrace jako takovou jiste nelze odmítat, pokud je to ovšem kritika poucená
a uprímná. Za ni však báchorky o socialistickém Bruselu rozhodne považovat nelze. Jejich autorúm by bylo treba jednoduše doporucit, aby si o Evropské unii
nejprve neco precetli. Možná by si pak uvedomili, že
na pocátku tu stála púvodní Evropská spolecenství,
predevším Evropské hospodárské spolecenství, se základním cílem vybudovat v západní Evrope spolecný
integrovaný trh, jehož ambice daleko presahovaly zónu volného obchodu nebo celní unii. Smyslem Unie tedy bylo a je prekážky obchodu a podnikání odstranovat, nikoli je tvorit. Evropská spolecenství predstavují
tzv. první pilír, a ten také stále nejlépe funguje. Jde
o spolecný hospodárský prostor, na nemž vládnou ctyri základní svobody: volný pohyb zboží, služeb, osob
a kapitálu.
Prímo aplikovatelné clánky Smlouvy ES prikazují
clenským státúm odstranit všechny prekážky volného
pohybu a neprijímat nové. V první rade jde tedy o negativní integraci, cili o výraznou deregulaci, která jde
napríc zákonodárstvím clenských státú. Díky širokému
výkladu Evropského soudu v Lucemburku se za prekážky volného pohybu nepovažují jen tarifní omezení,
ale jakákoli diskriminacní, ale casto i nediskriminacní
opatrení clenských státú, která omezují volný pohyb
výrobkú, služeb, spolecností ci pracovníkú pres vnitrní
hranice. Z takto liberálního režimu ovšem existují urcité výjimky, vyplývající budto prímo ze Smlouvy nebo
z judikatury Evropského soudu.
Uplatnování techto povolených výjimek clenskými
státy je prícinou vzniku velké cásti evropských predpisú. Ty se prejímají proto, aby sjednocovaly a velmi casto i nahrazovaly rozdílné úpravy jednotlivých zemí.
Podnikatelúm se tím život nekomplikuje, ale naopak
zjednodušuje, nebot mohou pocítat se stejným standardem ve všech clenských státech. Když pak splní požadavky v jednom clenském státe, nemúže jim nikdo
zabránit vstoupit na trh v ostatních zemích Unie.
Príklad: Jestliže nejsou sjednocena pravidla pro chemické složení potravin, není možné, aby urcitý výrobce vyrábel stejný produkt pro celý evropský trh - musí
se prizpúsobovat rozdílným požadavkúm jednotlivých

Jakub Camrda

clenských státá Tím se zvyšuje cena výrobku a snižují
jeho možnosti konkurovat domácímu zboží. Spolecný
trh s takovým výrobkem pak funguje jen velmi omezene. Vzniká proto prirozená potreba sjednotit pravidla
na evropské úrovni. Mluvíme o tzv. pozitivní integraci. K sjednocování úpravy dochází velmi casto formou
smernice podle clánku 95 Smlouvy. Jedná se vetšinou
o plnou harmonizaci a clenské státy se od této úpravy
nemohou odchýlit. Prijetí jediného evropského predpisu tedy casto prináší podstatnou deregulaci na národní
úrovni.
Krome toho EU výrazne prispívá k liberalizaci evropských ekonomik tím, že omezuje ci prímo zakazuje
státní obchodní i výrobní monopoly. Nejdále v tomto
smeru postoupil sektor telekomunikací, ale neúprosná
logika vnitrního trhu se postupne zakusuje i do dalších
státních domén, jako je energetika ci poštovnictví. Neméne dúležité je výrazné omezení ci spíše zákaz státních dotací na národní úrovni. A dále: úcinný systém
ochrany hospodárské souteže promenil západní Evropu - kdysi kaltelový ráj - v prostredí, kde platí základní pravidla zakazující kartelové dohody, zneužívání dominantního postavení ci spojování už tak mamutích firem na relevantním trhu.
O výrazné regulaci, která se leckomu múže zdát premrštená, lze hovorit snad jen tam, kde byly na EU preneseny rozsáhlé pravomoci. Jde o dopravu, rybárství
a cástecne zemedelství, které však nyní prochází dúkladnými reformami V každém prípade se jedná o oblasti velmi specifické.
Je dúležité pochopit, že legislativní orgány Unie nemohou prijímat predpisy v jakékoli oblasti, tak jak to
delají národní parlamenty, ale že k tomu musí vždy mít
pravomoc podle jedné ze zakládajících Smluv. I pri splnení této podmínky musí evropské instituce respektovat známý princip subsidiarity, tedy zasahovat jen
v prípade, kdy daný problém nelze uspokojive vyrešit
na úrovni clenských státú a kdy ho navíc Unie dokáže
vyrešit lépe.
Ceská republika se v soucasné dobe úcastní spolecného trhu na základe Asociacní dohody. Ta prináší jistou liberalizaci vzájemného obchodu, nejde však zdaleka tak daleko jako Rímská smlouva a navíc je v odbourávání bariér asymetrická v neprospech EU. Je
verejným tajemstvím, že náš stát mel zatím za každé
vlády problémy s jejím plnením a má je i dnes, a to
presne z toho dúvodu, že byl a je stále velmi uzavrený
zahranicní konkurenci. Skutecný šok z otevrení ekonomiky Ceskou republiku teprve ceká a je témer jisté,
že první mesíce po vstupu budou velmi krušné. V té
dobe u nás bude Unie také velmi nepopulární, ovšem
z presne opacných dúvodú než dnes. Naši politici, at
už vládní nebo opozicní, by na tuto situaci meli svého
volice dobre pripravit. Tragikomické pohádky o bruselském socialismu k jeho informovanosti rozhodne
neprispejí.

~

JAKUB CAMRDA

(1973)

Studoval
evropské
Stoc"kholmské
právo na
univerzite.
Pusobí
v legislativním
odboru
Ministerstva
spravedlnosti,
kde odpovídá za
implementaci
predpisu EU
v resortu
spravedlnosti.
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2000
Tretí rocník

konference

Fo-

rum 2000 sledovalo v publiku
Spanelského

sálu po tri dny

na tri sta lidí. Prevládal jakýsi
chmurný optimismus - recníci,
at už politikové,

ekonomové

nebo

humanistictí

dobre

vedí, že stav našeho

myslitelé

sveta je velmi vážný, ale souLOIld)'lIsk.i' whí'l

A/henh

Pried/all(/er

(stojící clem)

ajeho

l'šesmtost

Ban%mej,

patriarcha

IhM pWl'Os/cll'llé

casne jsou schopni
církLe (IPI1l1'O).

shodnout

se na tom, že je treba znovu
a znovu zkoušet valit onen sisyfovský balvan nadeje,
Mluvilo se predevším o globalizaci,
svetu

která dává našemu

hned

nekolik

nových

tvárí. Nove príchozí byli prekvapeni,

jak málo exhibicio-

nistických

vystoupení

slyší,

a jak jsou recníci schopni

na-

slouchat jeden druhému.
Hodne se letos mluvilo
o

obcanské

o ochrane

spolecnosti.

verejných

pred expanzí
podobne

statku

trhu, který je -

jako státní správa -

ze své povahy

expanzivní.

George Soros sáhl k velmi ostrým slovum pri odsudku tržního

fundamentalismu,

sveta kritizoval
Dil'l)'a

Rajagopa/clll

cte pose/stl'í Kamila

Sill!!ha

z Jlldie.

bídu

financní

po-

radce ]effrey Sachs, jiní vzpomneli, že práve krize kapitalismu a období slabé demokracie

vedly

komunismu

k

úspechu

a fašismu. Ashis

Nandy znovu zmínil terminologickou

aroganci

sveta: pod nálepku

bohatého
.,rozvojo-

vé" zeme jsou zahrnuty tisícileté kolébky

velkých

sveto-

vých civilizaCÍ..
Globalizace

je faktum. Lid-

stvo už je tak jako tak jen jedno, vzájemne na sebe odkázáno. Spatné je ovšem to, že se
jeho

ruzné

chúdnými

cásti

Lze formulovat
ko-etické

rídí proti-

pravidly. Co s tinl?
jakési politic-

minimum,

které by

alespon omezilo zdroje kontliktiP Anebo budeme lécit až
MClr1ill C. Plltlla,

Micba/

Prokop,

!'cic/av Bi5Johradský, Jmll

Gaba/ a ,HCII1ill BIIT'Sík.

NOVÁ PRíTOMNOST

následkyt

George Soros pred-

nesl návrh "Marshallova" plánu
pro Balkán. Jedine hmotná stabilita múže mít dlouhodobeji
príznivý úcinek. Nekdejší jihoafrický prezident

Frederik

de

K1erk navrhl totéž pro Afriku.
Setkání
nostárú

církevních

v jednacím

hod-

sále bylo

ponekud
zdvorilostní:
hezká
slova strídaná s nabídkou vlastního

zboží.

Multireligiozní

o prestávce.
shromáždení

v katedrále sv. Víta však prineslo autentickou

a po-

vznášející slavnost hledání spolecné veltikály.
Neprijeli Toni Morrisonová,

Šimon Peres, Hans-Dietrich

scher, ale i tak je obdivuhodné,
káže konference

kolik ruznorodých

Gen-

osobností do-

privést k jednomu stolu.

Všem delá starost situace v Rusku. Jak mu pomoci, aby se nestalo novou Jugoslávií, která by mohla ohrozit opravdu celý svet?
A co delat pro jeho nekdejší satelity, aby je znovu nestáhl ten zlovestný vír? Antje Vollmerová varuje, že žádná spolecnost
formaci nesnese neomezený
Zjevné nebezpecí
padne prosazování

v trans-

pocet zmen.

predstavuje

návrat ideje národních

státú, prí-

luzných, údajne kulturních odlišností ci vlast-

ních cest za každou cenu. Celosvetová obcanská spolecnost a politická globalizace
nostn1i vyvolanou)

jsou pravdepodobne
protiváhou

jedinou (ac možná okol-

temto egocentrickým

tendencím.

Ano, globalizaci si púvodne vynutily rozpínavé ekonomické
mamutích

jmem stala ekonomická
váhat. Ekonomická

ských práv Sergej Kovaljov navrhl, aby byl po vzoru Rímského klubu, který zkoumá
porce ekonomické
ké rovnováhy
Pražský
skoncení

sveta, ustaven

klub, který by i po
cyklu

o politických,
chovních

pro-

a ekologic-

Forum

sloužil jako základna

2000

myšlení

kulturních a du-

dúsledcích

promen

sjednocující se planety.
Forum

bude

pokracovat

v roce 2000 - a v roce 2001 má
být celý myšlenkový
uzavren

dokumentem,

projekt
který

by mel nést název "Pražská deklarace".
(tmu)

Jato Jaromír Cejka

zájmy

firem a financních trhú, ale ve chvíli, kdy se jejich zá-

Chvíle filosofova (Alldré GlllcRSmallll).

a politická stabilita celých oblastí, tak proc

globalizace ovšem nestací. Ruský obhájce lid-
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Víra ve spolecné bohatství
Jan Prokeš
Nekteré hlasy v soucasné vnitropolitické diskusi o našem budoucím smerování jako by zpochybnova/y predchozí konsensus politických stran o základních prioritách ceské zahranicní politiky vcetne integrace do EU.Podle volicských preferencí nejsilnejší politická strana otevl'ene polemizuje s tempem pi'ípravy na co nejrychlejší pripojení k EU s argumenty, které by bylo lze ocekávat od extrémních
okraju politického spektra.
Co znamená toto zpochybnování
jsme pocátkem

devadesátých

a odklon od neceho, co

let považovali

za neotresi-

telnou jistotu? V poslední dobe se stává otázka evropské
integrace pouhým

predmetem

ho boje, zpúsobem,

pokleslého

jak pritáhnout

vé bychom se zachovali stejne, pokud bychom meli dojem, že prijetím nových clenú se naše postavení v ekonomickém smyslu zhorší.
Smysl naší diskuse však nespocívá
výhod a nevýhod

hospodárského

pouze ve zvažování

a právního

pro naši zemi a obcany, aby si

kdy se rozhoduje

v dlouhodobé

perspektive

zústat mimo? A opet mám na

populistické

tohoto

Evropy na

tématu na pouhé

spolecen-

a vedome nikoli

smyslu, ale spíše vnesou do spolecného
ze sebe, práve ze své jedinecnosti

vlastnictví neco

národrul10 hmotného

Nejde

i kulturního bohatství. Jak clenové, tak i kandidáti clenství
by nemeli chápat své postavení jako tech ,uvnitr" a tech

s naší budoucností.

o naprosto vecnou, odbornou

a pritom srozumitelnou

kusi a vysvetlování.

evropské

Otázka

integrace

dis-

a naší

úcasti v ní není jen prosté politické nebo predvolební

hoto kontinentu,

stvím národú, které se zcela dobrovolne

lidí pro EU za každou cenu, nýbrž

cvicení hazardem

ma. Jedná se o mnohem

clenství, nejen materiální.

snad zreknou cásti státní suverenity, jak se vžilo v právnún

o budoucnosti

desetiletí, je degradace

pritom o presvedcování

názor a tlumocit ho

charakteru.

Vedh1e ji také, a to hlavne, v rovine politické a duchovní.
Postavme základní otázku asi takto: múžeme si dovolit

Budoucí Evropská unie by mela být predevším

dlouhá

(1955)

tizujme Unii za prílišnou tvrdost na kandidáty, jako cleno-

pozitivního

a negativního

maximálne

zmekcit. Proto nekri-

mysli všechny faktory našeho

V období,

Konzultant
odboru
mezinárodních
vztahu
Poslanecké
snemovny
Parlamentu CR.

jimž se nevyhneme,

vyjednáváním

ne. Pritom smysl diskuse by mel být v tom, co EU prinese

mohli udelat objektivní a podložený
v referendu.

JAN PROKEŠ

vnitropolitické-

volice k politické stra-

méne tvrdých podmínek,
je múžeme obratným

té-

více, jedná se o budoucí tvár to-

jehož jsme obyvateli již témer patnáct set

,mimo". Evropa je pouze jedna, její príslušníky delí jenom
docasne rúznost jejich statutu.
Ustrnutí, zpomalení ci dokonce zastavení sjednocovacích
procesú by znamenalo návrat nekam do mezi válecného období, a to si snad nikdo v Evrope nepreje. Svým zpúsobem,

let. Málokdy v historii jsme meli, zda-li vúbec, možnost

i když to zní prehnane, by zakonzervování

spoluvytváret

vu znamenalo návrat k pomerúm za studené války, k Evro-

podobu

teprve nyní, symbolicky
ní promarnín1e,

rální intelektuály

se rýsuje

na prahu 21.století. Jestliže ji ny-

integrace a zpúsobu

má mnoho

podezrívajícího

Taková šance

na dlouhé roky se nebude opakovat.

Kritika evropské
naplnování

Evropy.

podob,

EU z údajného

jejího nynejšího

od tzv. euroskepticismu
neosocialismu

až po libe-

obvinující EU z váhavosti a pokrytectví

pri jejÚ11rozširování. Všechny mají spolecného
le, a sice nepochopení
v takovém
poznáme

spolecenství.

složitosti rozhodovacích
Až budeme

tento organismus

šet rovnoprávné

jmenovate-

zevnitr a budeme

a kvalifikované

procesú

pri tom, pak teprve
moci vyná-

soudy. Nyní jsme v roli

cekatele na vstup do organizace, která žádá splnení více ci

pe rozdelené

na bloky. Tehdy mocenské,

superveln1ocemi,

nyní na ,privilegované"

soucasného

sta-

vedené dvema
a ,periférii". Prí-

lišný dúraz na "technologii" rozšírení odvádí pozornost od
púvoclní ideje sjednocené
stave exkluzivního

Evropy a smeruje spíše k pred-

klubu pouze pro vyvolené, kterí musí

splnovat spoustu vstupních podmínek, což se nekterým pri
nejlepší vúli nemusí podarit desítky let...
K tomu pristupuje i vnejší faktor multikulturního
balizujícího se sveta, v jehož konkurenci

a glo-

múže uspet jen

silný a jednotný celek, mj. silný vizí své budoucností

a ví-

rou sama v sebe. Zahledenost

kdo

do sebe a vypocítávání,

do Evropy patrí a kdo nepatrí, múže mít pro náš kontinent

pouze zhoubné úcinky. Namísto toho musí celý kontinent
co nejúcinneji spolupracovat na své integraci, jinak zaostane za svetem. Vstrícnostije treba jak ze strany EU v podobe méne byrokratického a technokratického prístupu,
tak i ze strany kandidátu, kterí se nesmejí nechat tímto prístupem znechutit a polevovat v príprave. Kandidáti nemohou mít pocit prosebníku a druhoradých "obcanu"
Evropy, vydaných na milost a nemilost bruselské administrative. Sjednocování nemuže být vzájenmou malichernou
licitací nynejších nekolika let, ale musí být vedeno a poháneno myšlenkou na spolecnou budoucnost. Euroskepticismus vnitrní i vnejší objektivne vede pouze ke zpomalování nezadržitelného procesu, at už je zduvodnován jakkoli, napr. nutností se nejdríve rádne pripravit (doma)
nebo provést dukladnou vnitrní reformu (v EU). Tyto procesy jsou však nutné i bez prípadného rozširování. Státy

východní Evropy potrebují dukladné reformy bez ohledu
na clenství v EU,stejne jako EU se prubežne reformuje neustále, aniž by pravidelne prijímala nové kandidáty.
Vrátím-lise na domácí scénu, je cím dále více znepokojující, že ve víru vnitropolitických putek, nekdy spíše
virtuálních, zapomínáme na spolecný zájem této zeme,
"národní zájem", chcete-li, k jehož naplnování je príslušnost k Evrope základním predpokladem. Domníváme se
snad, že máme na starosti duležitejší veci' Snad jen "kdo
s kým, proti komu, prípadne za kolik". To nás však Evrope nepriblíží ani o píd. Té mužeme seriózne nabídnout
pouze jedno: státnickou moudrost, jednoznacne vedené
úsilí o clenství a hlavne víru ve spolecnou vec tohoto kontinentu podloženou vedomím jeho neklidné historie, prítonmosti jako zlomového bodu a budoucnosti spocívající
v soužití, spolupráci a prosperite.
~

Opozicní smlouva v koncích?
Milan Znoj
Chceme zmenit vládu, rekla ODS a zatvárila se tajemne. Má to znamenat príkaz Zemanovi, aby vymenil neschopné ministry? Nebo se chystá
velká koalice? Anebo koalice vícestranná, jakási Národní fronta proti
komunismu? Tyto možnosti jse pretrásají. Všechny ovšem predpokládají
vypovezení opozicní smlouvy. Je to s ní tak nahnuté? Abychom to mohli
správne posoudit, je treba uvážit, zda bylo dosaženo cílu, kvuli nimž
vznikla.
Senátor Richard Falbr, a nejen on, soudí, že nešlo o nic
jiného než o rozdelení koryt, ale nebudme tak neprející.
Valná cást textu smlouvy se vskutku týká rozdelení vrcholných politických funkcí. Avšak je radno si uvedomit,
že každá jiná vládní koalice by byla rovnež dohodou
o rozdelení moci ve státe mezi politické strany. Možná
by ta dohoda nebyla psaná a urcite by ji dávala dohromady jiná sestava, ale to na meritu veci nic nemení. Není proto treba spílat jenom ODS a CSSD. Od okamžiku,
kdy byla opozicní smlouva podepsána, bylo možno císt
a slyšet v tomto smeru až neuveritelné veci. Od varování, že jde o novou vládu jedné strany, a tedy o konec demokracie v Cechách, z pera hysterických kritiku, po výklady, že je to pro dobro zeme, jmenovite pro politickou
stabilitu, potažmo pro klid k práci, z úst rádoby bezelstných obhájcu Jakápak ale stabilita ci stojaté vody,
když preference vládních sociálních demokratu "dramaticky" poklesly, "hrozive" narostla podpora komunistu
a pravicové strany se "také" zdiskreditovaly. Jedine milovník tornád a zemetresení mMe mluvit o stojatých vodách.
Hlavním cílem opozicní smlouvy je neco jiného, a to
dohoda o zmene ústavy. Ostatne práve tento zámer vyvolal nejvetší nevoli odpurcu, kterí zacali mluvit o nové
vláde jedné strany. Ze stran sobe protivných, ale v jistých
ústavních vecech zjevne domluvených, udelali jejich protivníci dvojhlavou san, která se chystá znicit naši mladou
svobodu. Po pravde receno lze však težko dokázat, že
dohoda o zmene ústavy je sama o sobe necím nedemokratickým. Jak jinak by se ústava mela menit než dohodou' Nikdo z techto kritiku nežádá jednomyslnost jako
podmínku pro zmenu ústavy. Zrejme myslí hlavne na

svuj vlastní souhlas ci nesouhlas. Opozicní smlouva nevytvorila jeden politický subjekt (natož jednomyslný), ale
dve strany docela neprátelské se rozhodly spolupracovat
na zmene ústavy.
Odpurci smlouvy - zvlášte Petr Pithart to nyní témer
principiálne formuloval - se snaží tento cíl znevážit tím,
že jej vydávají za osobní averzi (ne-Ii nenávist) obou
hlavních politických vudcu k prezidentu republiky. Je
zvláštní, že tak nyní uvažují lidé, kterí vždy prohlašovali
takové personální pojetí politiky za zcestné a volali po
vecném hledisku. Nejde prece o osobní averze, ale
o snahu dvou stran vyhnout se tomu, co chápou jako
zdroj nejistoty a nestability v politice, jaké samy zažily.
Vetšinový volební systém prosazuje ODS proto, že už nechce znovu zažít situace, jako byla ta, kdy si Václav Klaus
v case tzv. balícku musel díky tlaku menších koalicních
"partneru" nejprve nasypat popel na hlavu za chyby
v hospodárské politice a nakonec byl "zradou odstaven"
od vlády. Sociální demokracie zase již nechce opakovat
"nejistotu", kterou prožívala poté, co se jí sice splnily její
sen a touha, když vyhrála volby a chystala se do Strakovky, ale od prezidenta se dozvídala, že ji poverit sestavením vlády treba ani nemusí. A obe strany svorne
mají trpké vzpomínky na situaci, kdy se po rozpadu pravicové koalice v prosinci 1997 ujal iniciativy prezident
Havel a za jejich zády dojednal tzv. úrednickou vládu.
Toho všeho chtejí obe hlavní strany nás obcany (hlavne
však samy sebe) proste ušetrit.
Není ale mnoho casu. Opozicní smlouva škodí v ocích
verejnosti obema stranám. Na ústavní zmeny mají cas tak
do konce roku, kdy je bud prosadí, nebo neprosadí. Co
muže následovat poté? Videno strízlive, nic jiného než
vypovezení opozicní smlouvy a predcasné volby. Všechny ty reci nyní jsou jenom zacátkem konce. Možná prijde nejaká mezihra. Úrednická vláda se prece již v jistém
krizovém okamžiku "osvedcila", proc by se nemohla
osvedcit znovu, zvlášte pokud by ji nedával dohromady
Hrad, ale spatrila by svetlo sveta z dopuštení hlavních
stran' Takové rešení by ovšem musel schválit prezident.
Jak videt, bez prezidenta to proste nejde.
~
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Obycejní lidé nejsou Evropané
o

Libuše Koubská

šedi ceské zahranicní politiky a soumraku Evropské unie

"Ten je ostrej jako britva, "podotkl novinárský kolega
z Berliner Tagespieglu smerem k prednášejícímu na
žurnalistickém seminári, který se letos na podzim konal na téma cesko-nemeckých vztahu v nemeckém Deidesheimu. Skutecne - mezi temi, kdo tam vystupovali,
vycníval reditel Mezinárodního institutu pro politiku
a hospodárství v Hamburku Petr Robejšek rezolutní
príkrostí svých soudu. Ceský velvyslanec v Nemecku
František Cerný se pri jeho projevu zcela nediplomatic-
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vit. Pro politiku malého státu to znamená nutnost vymýšlet a inscenovat situace, pri nichž automaticky padne oko sveta na príslušného mluvcího z malé zeme. Inscenovat znamená necekat, až prijdou. Inscenovat znamená nechovat se jako zástupce velmoci, která musí
mluvit suše, diplomaticky, protože když použije špatné
príslovce, otresou se burzy. Reprezentanti malých státu mají naopak formulovat provokativne, odlišne, mají
vystupovat jako zajímaví lidé, prezentovat se na všech
možných politických a ekonomických fórech, prispívat
do prestižních casopisu. Mají se sami snažit vytváret
príležitosti, aby jejich zeme získala pozornost sveta.
Když se tohle podarí, nejenže nás vezmou na vedomí,
ale budou ochotni respektovat i naše zájmy a cíle. Ministr zahranicí malé zeme musí být originální, zábavný,
musí vystupovat z obecné šedi.

Tuhle úlohu plní prezident Václav Havel
jiste, prezident Havel je jako mediální osobnost
k nezaplacení. To si málokdo na ceské vnitropolitické
scéne uvedomuje, že demontáž prezidenta znamená
zahození jedné z tech mála deviz, které stát má. jestliže se podarí zbavit ho doma moci, a ta snaha se ted
rozjíždí, ztratí i svoji dosavadní prúraznost ve vnejším
svete.
a druhé strane, a tím, co ted reknu, si odporuju jen
zdánlive, záleží také na tom, co príslušný politik operující na mezinárodní scéne ríká, jak myslí. Mediální dimenze je jedna vec, ovšem dúležité je také to, aby dotycný mel pozoruhodné názory, realistické myšlenky,
a to mnohdy u pana prezidenta postrádám.

Na programu semináre v Deidesheimu byly výsledky práce cesko-nemecké komise historiku, týkal se tedy predevším cesko-nemeckých vztahu.
Jakoby porád tyto vztahy na obou stranách byly
poplatné okamžitým politickým zájmum.

ci Evropy, všichni nám samozrejme chtejí pomáhat
a když nechtejí, je to spiknutí. Tato mytologie, z nhných dúvodú zneužívaná, je velice nebezpecná. Vždyt
ona ocekávání lÚzných dat, kdy budeme kam prijati, se
mohou pak ukázat jako zcela lichá.

V Ceské republice sílí hlasy, že naše verejnost není vubec seznámena s výhodami a nevýhodami
eventuálního clenství v Evropské unii. Politici téma zanedbali a obcané, ackoliv by to melo být vjejích vlastním zájmu, se o ne nestarají. Kdybyste
mel výhody a nevýhody clenství nejak charakterizovat, co byste rekl?
Primární problém tkví v tom, jak málo se ceská verejnost zajímá o zahranicní politiku, jak malý význam jí
pricítá. Snadno pak dochází ke zkreslení a ke zjednodušení. Poté, co jsme se zbavili Sovetského svazu, prevládá v Ceské republice názor, že nový vzor jsou Spojené státy. Ode zdi ke zdi. Totéž platí o Evropské unii.
Po odvržení Rady vzájemné hospodárské pomoci, je tu
ted Evropská unie. Zcela nekriticky, bez schopnosti diferencovat.
Ale abych se vrátil k otázce: výhody spocívají v tom,
že se Ceská republika definitivne odpoutá od zaostalého východního prostoru. Že bude zapojena do západního hospodárského kontextu, naváže se na jednu ze
trí rústových oblastí svetové ekonomiky, což jsou USA,
pacifická oblast a Evropa. Tahle návaznost je velice duležitá, ale zároven - a to už se dostáváme k nevýhodám
- hodne bolestná. Dobre si pamatuji na bezbrehý optimismus obohacený znacnou dávkou arogance, který
vládl pocátkem 90. let v tehdejší ceskoslovenské ekonomice, jež profitovala z exportního boomu té doby.
U povrchních komentátorú prevládal názor, že je vyhráno. Tehdejší vláda šla tak daleko, že zaplatila svoje
dluhy, které mel stát u mezinárodních financních organizací, dríve než musela. Ze samého nadšení, že zeme

Predevším - pro nemeckou vnitrní politiku mají vztahy s Ceskou republikou nižší význam než naopak. Na
obou stranách ale skutecne platí to, co ríkáte. Takzvane zainteresované strany je používají tam, kde jim to
zrovna vyhovuje. Nebylo náhodou, že se bývalý kanclér Helmut Kohl projevoval neobycejne zatvrzele, pokud šlo o ústupky vuci Ceské republice. Z jednoduchého duvodu, musel obsloužit svoji klientelu v ba-

je premiant strední Evropy. Teprve ted' se ukazuje, že
Ceská republika ješte zdaleka nevypracovala svoje domácí úkoly. Velmi by nám prospelo, kdybychom se po-

vorské CSU. Soucasná vláda v Nemecku je sociálne
demokratická, nemusí tedy brát tyto ohledy. lcmene
Ceši si mohou mnout ruce jen velice opatrne, protože
oc méne se Schroderova vláda zabývá historií, o to víc
se zabývá penezi.

Co ji

Abychom tedy mohli diferencovane hodnotit, musí-

dívali na to, jak probíhá integrace nových spolkových
zemí v Nemecku, s jakými dusledky, s jakými obrovskými obtížemi. To je jen malá ukázka toho, co Ceskou
republiku ceká.

tedy ceká?

Hluboké strukturální zmeny. Vysoká nezamestnanost. I když výhody clenství v EU jsou do budoucna
zretelné, je treba se pripravit i na nevýhody: Ceská republika se stane clenem spolku, ve kterém nebude hrát
ani druhé, ale spíš tretí ci ctvrté housle. Spolku, který
diktuje podmínky, jehož clenové nejsou dobrácci, kterí sepsali Parížskou chartu, nýbrž ostre národne orien-

me rozlišovat mezi rétorickou a operativní úrovní politiky. Rétorická rovina - to jsou slavnostní prohlášení,
Parížská charta a vubec všechno hezké. Což je casto
v príkrém rozporu s operativní úrovní zahranicní politiky, tedy se skutecnými aktivitami. je veliká chyba, že
si to v Ceské republice málokdo uvedomuje.

tovaní realistictí politici. je iluze, že jako clen tohoto
klubu bude Ceská republika moci stoprocentne reali-

Pramení to z nezkušenosti, z urcité politické naivity?

nosti, ale jen cástecná práva. A bude velice dlouho
trvat, než bude schopna svoje zájmy prosazovat. Navíc

Spíš se jedná o sebeobelhávání, jakýsi projev mýtu
o vlastní dúležitosti: my jsme tak duležití, v samém srd-

nikde není receno, že se jí to vubec podarí. Když se
bude chovat jako dosud, je to spíš nepravdepodobné.

zovat svoje vlastní zájmy, at už ekonomické, bezpecnostní nebo politické. Naopak. Ceská republika se dostane do spolecnosti, v níž bude mít všechny povin-

.C«?Mcii1:: ..;::

Presto -podle první cásti vaší odpovedi - vnímáte
vstup Ceské republiky do Evropské unie jako
klad. Na druhé strane jsem si všimla ve vašich
cláncích a úvahách, že jste silne skeptický k tomuto, jak ríkáte, spolku. Dokonce jste napsa~ že
Evropská unie se už ocitla za svým zenitem
Je už za zenitem. Ale mluvím-li o výhodách EU pro
CR, jestliže ríkám, že pro ni v soucasné fázi neexistuje
alternativa, mám na mysli ekonomickou dimenzi. Pokud jde o rozmer politický, je to takový snový svet
Maastrichtu, nereálný sen upredený z nadejí, že vznikne neco jako Spojené státy evropské.

Proc je to sen?
Tyhle nadeje a predstavy jsou liché, neuskutecnitelné, zastaralé. To, co se zatím podarilo, je maximálne
dosažitelná úroven integrace, vcetne zavedení eura,
o nemž není vubec jisté, jestli ho Západ udrží. Další
stupen integrace v EU by totiž vyžadoval spolecnou zahranicní a bezpecnostní politiku. A ta selže na neochote státníkú zríci se úzce národních zájmú. Evropské státy nejsou ochotny investovat dostatecné množství financních prostredkú do spolecné zahranicní
a zejména bezpecnostní politiky. Také bychom mohli
hovorit o pikantních dimenzích evropského integracního procesu, jako jsou zcela odlišné predstavy francouzské a nemecké reprezentace. O Anglicanech ani
nemluve. Ale ty dva prvne jmenované státy chtejí evropskou integraci jen na verbální úrovni, na té operativní chtejí každý neco jiného. Francouzi v první rade
usilují spoutat nemeckou ekonomickou sílu, kompenzovat vlastní ekonomickou slabost vúci Nemecku a do-

= ::: _

strana 16

postupne dožene tyhle StruktlllY. Ta nadeje se neuskutecnila.

S radovými volici to nejde, bez nich také ne... Patová situace. Opet, víte o nejakém zpusobu, jak ji vyrešit?
Nikde není receno, že evropská integrace je pravý cíl
jen proto, že ho favorizují elity v Bruselu. Nedelají to náhodou proto, že mají silný zájem na evropské integraci,
protože je to pro ne výhodné' Mysleme na Parkinsona,
na Maxe Webera, na Murphyho. Prohlubování evropské
integrace odpovídá zejména zájmúm ekonomických
a politických elit v clenských zemích. Vratme se ale
k obcanúm: jestliže budeme trvat na tom, že kladný názor na evropskou integraci je správný, jestliže budeme
nutit obcany ke stále vetším obetem, dojdeme presne
k tomu, cemu chtela Kohlova generace zabránit - stanou se ješte nacionalistictejšími než dnes. Skutecná demokratizacní past spocívá v tom, že prostí lidé nejsou
Evropani, že jsou zakotveni ve své národní identite. Obcany premáhá strach z vnejšího sveta, virtuálního, elektronického, v nemž jako lingua franca vládne anglictina.
A kolik lidí je v ní schopno diskutovat o složitých politických otázkách? Minimum bežného evropského obyvatelstva. Zatímco pro elity není problém pohybovat se
v internacionálním prostredí. Elity žijí v ponorce, stýka-

stat se tak pres tuto integracní dynamiku minimálne na
stejnou úroven moci jako Nemecko. To bylo možné
praktikovat za doby kanclére Helmuta Kohla, ktelý byl
produktem urcité generace evropských politikú, s motivy možná naivními, jež je ale presto treba respektovat.
Vždyt je vedla snaha vyhnout se nacionalismu a další
válce na evropském kontinentu. Nejde o problém, kterým dnes žije Evropa. Nicméne Kohl to tak zažil, byl
zatížen druhou svetovou válkou. Jeho nástupce je príslušník generace roku 1968 a zejména klasický politik
mediálního veku, ktetý velice presne hledí na to, jak
púsobí to, co ríká a provádí. A který zároven po svém
predchúdci zdedil prázdné kasy. Musí tedy velice pocítat, jeho volici už na to dohlédnou. Nutne tedy nebude
mít peníze pro spolecnou bezpecnostní politiku.

Najedné strane kritizujete demokratizacní deficit
Evropské ullie, na druhé konstatujete, že EU uvízla v demokratizacní pasti, že "lid"nebude ochoten
dokládat svoje evropanství financními obetmi.
Tak mají do toho obcané mluvit, nebo ne?

Dr. Petr Rohejšek (948).
Karlove univerzite

Vystudoval sociologii a sociáluí psychologii ua

v Praze. Od roku 1975 žije"

Nemecku.

V letech

1976 až 1980 vystudoval ekonomii, sociologii a sociální p~ycholugii na

Tu demokratickou past, v níž Brusel vezí, spojuji
s deficitem demokracie, který evropskou unii charakte-

uníverzite v Hamhurku. Od roku 1982 pilsohil jako vedecký pracovník

rizuje od samého pocátku. Jean Monnet, zakladatel urcitého prístupu k integracní problematice, konstatuje,
že prostí lidé nejsou ochotni vzdát se své národní iden-

roku 1998je jeho reditelem. Na pNští rok chystá v ceštine knihu veno-

tity tak rychle, jak by si prála elita, která chce Evropu
sjednotit. On a jeho následovníci se proto snažili dosáhnout vyšší úrovne evropské integrace bez volicú,
pres jejich hlavy. V nadeji, že spolecenské povedomí

v Mezinárodním

vanou národním

institutu pro politiku a hospodái'ství v Hamhurku.

zájmlfm

a zahranicní

Od

politice malého stá/Il.

jí se jen mezi sebou. Ale soucasné národy jsou úplne
jinde, chtejí své koreny, své prostredí a dokud je necháme volit, nebudou spolecnou Evropu akceptovat. At
jsou to Ceši, Nemci, Francouzi.
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LISTOPAD 1999
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Mizdu
Bretonsky listopad je miz du, cerný mesíc, vybavuji si náhle témel~po triceti letech.jel jsem do Finistere
za sestrou, ta tam tehdy žila. Prvne jsem videl vodorovný déšt. Celédny bubnoval a pres okenní tabulky
pronikl hrave. Cetljsem prvne ceské exilové básne a váhal, zda se po smeru dešte vrátit.
Listopadje mesíc Máchuv. Kdepak kveten - to veršuje každý. Zkuste však opul zverokruhu pozdeji odstrcit mísu, zvednout se,pl~ekrocitzápraží, vlomit se do mlhy a pádit oranicí vlastní duše, až humna civí. Toješte takjonathan Swift s Winstonem Churchil!em si troufnou, souznamenci. Z Bretane jsem se
vrátil neveda, že druhý den nás úredníky poženou do družstva vypomáhat. Procitljsem až v repném poli. (Nekde u Dymokur?Jješte doznívá šedesátý osmý, a už je ti ze tvé generace ouzko.
Byly jiné listopady. Doutník a whisky, revoluce hlas. Ironie nás zachovala pri rozumu, škádlení dekadentních múz. V hospode jsme siješte jako gymnazisté na tretího sedmdesát tri spocetli - nebo nekdo
nám - konec sveta. Ovšemže nenastal. Ten by si dal, na každé písknutí. Prestojsem se však cítil trochu
podveden. jazz, rock'n 'rol!.Nekdy koncem léta se za Atlantikem zvedly letky cerných tažných ptáku, aby
v protismeru k tem abecedne razeným uragánum nocní spirálou obehrály Evropu. Paríž, Curych, Mnichov, Víden, Varšava,Berlín, Kodan - afrnk zpátky domu. U nás zase nic. V tech rocích byla Praha cerná díra, z jejíž pritažlivosti bylo radno se vymanit. Zlovestné oko Malstr~mu. jiného listopadu jiný protismer: Leonard Bernstein a Mstislav Rostropovic v slzách v Paríži ... A zase jindy: pešky po presnou dobu trvání dne proti smeru pohybu slunce okolo Snežky. Sedmého, v sedmdesátém sedmém.
Pak pred pár lety norský Alesund, ani ne v listopadu. Z malého ostrova tam lybári do mesta denne vozili studentku. Ve vichru lod nemuže prirazit až k molu - hej hop, a šups s ní jako s pytlem pošty na nábreží. Stokrát, tisíckrát. Dodnes se strojí cerne. ješte dál na severje ostrov Rf/st,pastor tam šeljen z trestu. Než lidem, kázal radši ptáklím. A pevninu - svet suchozemcu - tam vroubí jak kamenní sokoli vysloužilí námorníci. Sedí a hledí - do pulnocního slunce, v léte. Pres Malstrrlm, ktelý je, jak už to bývá,
k prehlédnutí. (Pod carou ponoru však tichý orkán: pl~eshorský hrbet se dvakrát denne dere plíl Golfského proudu.)
Kdeješte v Evrope dnes dokáže být doopravdy smutno? Urcitev Lisabonu. Všakje to konec sveta, když
mesto. Ve Vídni, v Bruselu a v Praze máme spíš úzkost, nanejvýš depresi. Skutecný smutek potrebuje mol~e.Taková nostalgie alespon Stredozemní, bytostný žal ci vášen - oceán. Steppry má taky své, ale tu nechci.

i

i

i

Zpet do Bretane. Tehdy ješte žil slepý/arár, chodil rodným krajem a hmatem prohlížel menhiry a žulové kríže. Pohladil drsný povrch, vytáhl z kapsy provázek s uzlíky, odmeril vzdálenost a kámen vyfotografoval. Když navecer se zklidnil vítr a on zachytil tvárí slunce, šel opatrne až na okraj útesu. Cvak tech snímM západu mel plná alba.
Listopad ovšem potrebuje vítr. Pokud možno necekaný nápor snad z ctyricátých let, ktelý v neobvykle
teplé noci rozhoupá plechové širmy poulicních lamp, asi na Karlove, kde na své za roh zastrcené konecné fialove poblikává šestka. Nebo manhattanský vichr vymítat Nejlépe však na Šumave, kde jednou
za léta se vítr rozjede a rozezvucí lesy: všechny pak z hloubi zeme šumí, až prijde celofronty a sejme
všechny listy naráz ... BezvetN desí. Každý jeho den pripomene nekdejší casy zmaru.
Abiturientský vecírek. "Ze ctyriceti už jsme dnes tri mrtví!" - "Jenom tri, "pru se u Písecké brány s lékarkou. A ona pry je optimistka.
Vzpomínka: nocním kamionem s nákladem artycoku pro parížskou tržnici. Postupne sílí vysílání
z Eif.felovyveže. Prenos koncertu Milese Davise.
V tom sedmdesátém tretím nevypukl konec sveta;jen mizerie bezvetrí, a houstly mlhy. ,jen zatím, zatím vše mizí, " (kriceli jsme s ulehcením v závorce, vždyt je to nanecisto. Až za ní preci zacne nám ten
pravý Život.) Bylo nám šestadvacet a báli jsme se, že všeje doopravdy. Tehdyjsme ješte nevedeli, kolik se
za co platí. je to spíš mín, než moc.
jak lítá kometa, rychlostí blesku nebo šneka? Tak to byl listopad vzor osmdesát devet. Skvost; ty však samy štestí nezarucí. Chtels celý rok?Zbyde ti prosinec.!A to bud rád. Pracerný mesíc. Bretonsky miz ker-

zu.
"Apozdravuj tu euroatlantickou civilizaci, " usmál se horce pri loucení dávný spolužák. Slíbiljsem, že
budu; a pro jistotu tak ciním ted hned.
Tomáš Vrba

-
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Ženy prekracují hranice
Stací mít vzdelání, nenechat si v práci nic líbit a najít si chápajícího partnera?
Lída Rakušanová
jak uvádí titulek, ženy prekracují hranice - a ciní tak na stejnojmenné konferenci na nemeckém velvyslanectví v Praze. Vestredu 13. ríjna to udelaly už podnthé. Prekracují hranice k sobe navzájem a také bariélY v sobe. Zdolat ty dnthé p,'ekážky je podstatne obtížnejší, - znel nakonec jeden ze záveni setkání, které bylo tentokrát vellováno šancím žen vpovolání.

DDA
RAKUŠANOVÁ

Novinárka.

S nápadem dát k dispozici Lobkovický palác a pokusit
se v nem rozproudit cesko-nemeckou (presneji cesko-východonemecko-západonemeckou)
výmenu názorli
na tzv. ženskou otázku prišla sociální referentka Ingrid
Sehrbrocková z bonnské CDU zhruba pred rokem, To
už žila a pracovala na velvyslanectví v Praze natolik
dlouho, aby se jí zdejší absence verejné diskuse na toto
téma zdála prinejmenším podezrelá. Mela pravdu: pretlak nashromáždené frustrace byl tenkrát, když se v památném kruhovém salonu nemeckého velvyslanectví
poprvé shromáždilo kolem stovky úcastnic z celé republiky, až hmatatelný. Ty, které se jej zbavovaly, se
rekrutovaly ze skupin, organizací, vrstev a generací natolik rozdílných, že by se za normálních okolností težko
sešly. Jejich bilance mela nicméne spolecného jmenovatele. Byl jím evidentní pocit, že se toho pod koberec,
kam se ženská problematika a otázky emancipace zametají poté, co se je komunismu podarilo takr1<adokonale zdiskreditovat, už moc nevejde.

Ženská podpora žen
Nynejší konference znamenala v tomto smeru zretelný
posun, a to od prosté verbalizace problémli k vývoji
strategií k náprave, které by - snad - mohly být užitecné
i u nás, když už se osvedcily u sousedli. Reditelka Institutu pro výzkum verejného mínení Eliška Rendlová doložila, jak navzdory rozpacitému prístupu ceské spolecnosti ke všemu, co zavání ženskou otázkou ci snad nedej blih feminismem, prece jen sílí latentní potreba vetší
úcasti ženské populace na verejném dení. Jestliže v roce 1991 prevažoval názor, že nadrízeným by mel být
muž, myslí si to dnes už jen 40 procent dotázaných, zatímco vetšine je to jedno. Roste rovnež pocet lidí litujících, že je tak málo žen v politice. Na druhé strane ale
v rodinách porád ješte pretrVává presvedcení, že profesní kariéra je spíš pro muže než pro ženy. A to navzdory skutecnosti, že zhruba v polovine rodin prispívají oba manželé do domácnosti stejným dílem.
Podle socioložky Marie Cermákové mají sice ženy zakotvena rovná práva v ústave, ale skutecná praxe se od
teorie znacne liší, protože ženy nemají rovné šance
a príležitosti. Na výplatních páskách ciní rozdíl mezi mužem a ženou pri stejné kvalifikaci a nasazení v prlimeru
skoro tretinu, a tyto nližky se rozvírají se vzrlistajícím
vzdeláním: vysokoškolacky dosahují už jen 64 procent
príjmu svých mužských kolegli. Ženy jsou také první na
rade, když je nutno propouštet. Nezamestnaností jsou
ohroženy dvojnásobne víc než muži,

K nárustu diskriminacních praktik dochází rovnež
v zahranicních firmách, které se "ceským nepsaným
normám v pohledu na ženskou pracovní sílu" hbite prizplisobují. Ženy se proti tomu zpravidla nejen nebrání,
nýbrž odmítají si vlibec priznat, že jsou diskriminovány.
Na rozdíl od západních spolecností, kde funguje ženská
solidarita, ceské ženy tuto strategii v pracovním systému, tedy podporu žen ženami, tvrde odmítají, poprípade bojkotují. Jenže kdo se má postarat o nápravu, když
ne ony samy'

Evropská cena za kulturu
rovnoprávnosti
Nemecká podnikatelka Eva Maria Roerová se musela
úcastnicím konference jevit jako ztelesnení triumfu ženské podpory žen: s minimem financních prostredku, ale
s dobrým nápadem a s myšlenkou, že podnikání musí
vytváret hodnoty, aby prinášelo dlouhodobý zisk, založila v roce 1978 podnik, ve kterém vsadila predevším na
ženské spolupracovnice. Mezitím se její finna stala jednickou ve svém oboru v Nemecku a úspešne expanduje do zahranicí. Že by tam ale, pokud by snad narazila
na místní "nepsané normy v pohledu na ženskou pracovní sílu", eventuálne zvlcila, zcela jiste nehrozí. Eva
Maria Roerová je totiž iniciátorkou evropského predikátu s názvem "Total E-Quality", udelovaného tem podnikllm a institucím, jejichž podniková kultura klade dliraz
na rovnoprávnost žen a mUŽll.V praxi to znamená, že
firma musí nejen vykázat pomerné zastoupení žen v rídících funkcích na všech úrovních, nýbrž investovat rovnež do jejich dalšího vzdelávání a snažit se maximálne
o to, aby mohly skloubit zamestnání a rodinu. Tuto kulturu rovnoprávnosti musejí podniky a organizace, které
chtejí predikát dostat, šírit horizontálne i vertikálne. To
znamená institucionalizovat rovnost šancí a dbát na toto kritérium i pri výberu svých dodavatelli a pri pusobení na zákazníky.
Frontu na prestižní predikát nemecké podniky sice
zrovna nestojí, vyznamenání nicméne dostalo v devadesátých letech, kdy se zacalo vždy na tri roky udelovat,
kolem padesáti firem a inistitucí. V listopadu je na rade
Lufthansa. Krome emecka se o predikát mohou uchá-
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zet rovnež

podniky
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v Rakousku

a v Itálii, zájem jej zavést projevilo
Dánsko.
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Martina Jankovská
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Srbský nacionalismus · spolecné dedictví
Moc, opozice a spolecnost

po proverce válkou

"Pred Srbskem vyvstávají nové bitvy, beze zbraní, ale ani ty nemužeme vyloucit, "
prohlásil prezident Slobodan Miloševié v cervnu 1989, když pripomínal šestisté
výrocí bitvy na Kosovepoli, v níž car Lazar podlehl osmanským jednotkám.
Není snadné klasifikovat Miloševicuv režim v rámci kon-

lAcQuES
RUPNIK

(950)

Politolog
a publicista.

vencních kategorií politické vedy. Belehradský politolog
Nebojsa Popov, šéfredaktor casopisu Republika, hovorí
o režimu nacionálne populistickém. Sonja Biserková
a Jacques Julliard ho porovnávají s fašistickými režimy
a poznamenávají, že pro Miloševice má Kosovo stejnou
hodnotu jako pro Hitlera Sudety. Robert Thomas jej
oznacuje za autoritárský. Je zretelné, že jde o režim hybridní, jehož prvotní charakteristikou je práve syntéza komunistického dedictví, pokud jde o technologii moci,
a nacionalistické ideologie (s rasistickým prvkem).
Zatúnco bývalí komunisté strední Evropy se premenovali zpátky na sociální demokracii, na Balkáne probíhala nacionalistická rekonverze. Miloševié neváhal
a koncem 80. let si zcela osvojil program nacionalistické
opozice. Tím, že redukoval politiku na "boj srbského národa za prežití", dokázal zabránit restrukturaci postkomunistického politického prostoru a demokratickému
prechodu. Jeho režim, represivní politika a obnovení
centralizované vlády v Kosovu dokázaly presvedcit Albánce, ale také Slovince a Chorvaty, že východisko z komunismu bude záležet na tom, jaké se najde východisko
z Jugoslávie. Takže rozklad komunistického režimu
a rozklad jugoslávského státu se navzájem posilovaly.
Miloševié si prisvojil to, co zbývalo z komunismu, i to, co
zbývalo z Jugoslávie.

Brutální síla organizovaného

státu

Opozicní cinitelé v Belehradu nekdy Miloševice a jeho
režim prirovnávají k Ceaucescovi. Jiste, v obou múžeme

]acques Rupnik

spatrovat jen dve varianty balkánského nacionálruno komunismu s mocenskou praxí výrazne klanovou, respektive rodinnou. Podobne jako Elena Ceaucescová, Mi~ana Miloševicová vystupuje jako archeokomunistická a jugonostalgická ideoložka (se svou vlastní stranou
jugoslávské levice - ]UL). Oba režimy se opíraly o všemocný bezpecnostní aparát a o kontrolu nad audiovizuálními médii. icméne zatímco Ceaucescllv režim se rozvíjel v období relativní stability totalitního systému, Miloševicuv režim je plodem jeho rozkladu.
Po Titove smrti a po revolte Albáncu v Kosovu v roce
1981, práve v Srbsku, tehdy "nejliberálnejší" republice
v Jugoslávii (ve výkladních skríních belehradských knihkupectví se vystavovala díla Solženicynova, Miloszova
Kunderova), zacínají intelektuální kruhy Titovo dedictví odmítat, a to ve dvou smerech. V jednom demokratickém (požadavek svobody slova) a v jednom nacionalistickém (napravit "srbZatímco býua/í komunisté strední Evropy se
ské neštestí", jehož
symbolem je Kosovo). pl'emeiíova/í zpátky na sociální demokracii,
Ila Balkáne probíhala nacionalistická rePožaduje se tedy svokonverze. Miloševié neváhal a koncem
boda, ale proto, aby se
mohlo mluvit o národu.
80. let si zcela osvojilprogram nacionalis-

i

Druhá polovina 80. let
znamená rázný prechod od obranného na-

tické opozice. Tím, že redukoval politiku na
"boj srbského národa za své prežití': dokázal zabránit prechodu k demokracii.

cionalismu
(obrany
práv Srbl! v Kosovu, kterí se octli pod správou albánských komunistú) k afirmaci agresivního nacionalismu.
Od zdllraznování vlastní role obeti k legitimaci násilí. Základním textem signalizujícím tento obrat je memorandum Srbské akademie ved z roku 1986, podle nehož
jsou Srbové v Kosovu vystaveni "albánské válce" a "genocide". A fyzická, politická, právní a kulturní "genocida
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srbského obyvatelstva v Kosovu znamená tu nejvetší porážku Srbska ve všech bitvách, které svádelo od Orašacu

ný, demokratické Srbsko tedy bude jádrem sjednocení
všech srbských území: Makedonie s Vardarem, Bosny

v roce 1804 až po povstání 1941". V textu se dále objevují dve duležitá témata: obrana srbských menšin mimo
Srbsko, což predznamenává návrat k dávné myšlence
Velkého Srbska, a roztržka s Jugoslávií, protože tento celek znamenal pouze sjednanou rovnováhu mezi národními kámunitami - a s autolY "genocidy" se nejedná.
Toto probuzení nacionalistického resentimentu navazuje na tradici, která sahá až po Nacerranje (Plán) srbského ministra vnitra Garasanina z roku 1844. A hlavne

a Hercegoviny bez západních cástí." Za techto podmínek
je v následujícínl roce velmi obtížné duverovat jeho odporu k pokracování ve válce. Draškovié byl první
z onech trí vúdcú hnutí Zajedno, který v zime 1996-1997

k memorandu, které predložil v breznu 1937 Vasa Cubrilovié s výmluvným názvem "Vyhnání Albáncu". Autor
v nem rozvíjí tezi, podle níž "ve 20. století pouze stát
osídlený svým vlastním autochtonnim lidem múže zajistit svou bezpecnost". Usazování Srbu v Kosovu se neusnadní pomocí agrárních reforem, nýbrž "brutální silou
organizovaného státu" v souladu s politikou Karadjordjevicú, kterí "vycistili Srbsko od cizího elementu". Prostredky, které se mají uplatnovat, jsou podrobne popisovány. Je mezi nimi zahrnuta i eventualita "tajne vypalovat
vesnice a mestské ctvrti". Pro vyhnance by pravdepodobne odpovídajícími místy pobytu mely být Albánie
a Turecko. "Albánská vláda musí být uvedomena, že pri
uskutecnování konecného rešení této otázky nás nic nezastaví." A takový je približne plán, podle nehož Miloševié postupoval v Kosovu v roce 1989 ve své "Operaci
Podkova".

Výmluvná dráha Vuka Draškovice
Miloševié se dokázal u moci udržet díky této logice války proti vnejšúTIunepríteli. A vždy také spoléhal nejen na
represi, ale i na kooptaci. Podarilo se mu postupne rozložit nejrúznejší zamýšlené vnitrní opozice. Ale nelze pochopit veškeré neúspechy opozice vúci nemu za deset
let, aniž vezmeme zretel na puvodní a hluboké pouto
opozice s toutéž nacionalistickou ideologií 80. let, kterou
Miloševié zkonfiskoval. Ani prední opozicní intelektuálové nemohou být rešením problému zvaného Miloševié,
protože jsou sami jeho soucástí.
Zvlášte výmluvná je dráha Vuka Draškovice (Strana
srbské obnovy). "Pokud nám nekdo vytýká, že jsme nenásledovali národní myšlenky Slobodana Miloševice, to
je jeho problém," prohlašoval v kvetnu 1997. A skutecne,
Vuk Draškovié nenásledoval Miloševice, on mu predcházel. Dávný komunista, novinár z agentury Tanjug se
v osmdesátých letech stal jednou z vudcích osobností nacionalistické opozice vuci režimu. Jako monarchista a obdivovatel cetnického generála Dragoljuba Mihajlovice zakládá v roce 1990 spolecne
Bez porážky /Umí možná ani "de- s Vojislavem Sešeljem Stranu
nacifikace". Pouze porážka Milo§e- srbské obnovy. Program této
vícova režimu by mohla príuodit ce- strany v predvecer rozpadu Julé srbské spolecnosti ozdravný §ok.
goslávie obsahoval pasáže tohoto druhu: "Zabráníme džihádu, který tu práve vykopává zbrane, a víme, jak naložit
se všemi, kterí se spojují s Arnauty [Albánci]a s ustašovci [ChOlvaty]k uskutecnování programu, ktelý by mel
pohltit Srby." Nebo "nemáme strach z mblových výkalú,
protože nejsou z naší krve, at je jich sebevíc". Po dvou letech války potvrdil Draškovié svou príchylnost k projektu Velkého Srbska: Jeden národ v peti státech není mož-

jednotu tohoto hnutí porušil a pripojil se k Miloševicovi.
V lednu 1999 se stal jugoslávským vicepremiérem ve fázi plného etnického cištení v Kosovu a plne prijal spoluodpovednost: "Za prvé - na Balkáne nebudeme mít Velkou Albánii. Za druhé - nebude žádné nezávislé Kosovo.
Za tretí - Kosovo nebude tretí republikou jugoslávské federace."
ezpochybi10vaným vúdcem ultranacionalistického
proudu je VojislavSešelj. Kdysi kritizoval pojetí národní
obrany v .,interpretacích marxistických, leninských a titovských" a v tomto smyslu
Ani prední opozicní intelektuátoué nemohou
byl "disidentem" blízkým
být re§ením problému zvaného Mílo§euíé,proDraškovicovi i spisovateli
Dobricovi Cosicovi. Stal se
tože jsou sami jeho soucástí.
hlavním reprezentantem obnovovaného cetnického hnutí, s jehož milicemi jsme se
mohli seznámit za války v Chorvatsku, Bosne a pak v Kosovu. V první fázi války 1991-1993 byl Miloševicovým
spojencem. Oddelil se od neho v roce 1994, když srbský
prezident opustil Karadžice v Bosne, aby si zajistil politické prežití v postavení neopominutelného pilíre Daytonských dohod. Pro Sešelje ovšem prozatím odkládaný
projekt Velkého Srbska zústával hlavním cílem - "vybudování jednotného srbského státu, osvobození srbské
Krajiny, srbského Dubrovníku a srbské Makedonie".
Zoran Džindžié, vlldce Demokratické strany, predstaVlijenyní v ocích mnoha tech, kterí ješte z opozice v Belehradu zbyli, i v ocích mnoha západních pozorovatelú
jakousi nadeji "umírnené, moderní, evropské" alternativy
k Miloševicovi. Není nadbytecné si pripomenout, že tento muž, vzdeláním filosof, bývalý žák frankfurrské školy,
byl také stoupencem Slobodana MHoševice("všichni vedí, že on je dnes nejduležitejšínl politikem v Jugoslávii,
zachovejme ho jako prezidenta"). Byl také rozhodným
stoupencem Velkého Srbska, který Vance-Owenovu plánu pro Bosnu v roce 1992 vytýkal hlavne to, že Srbové
v Bosne a Srbové v Jugoslávské federaci pricházejí o spolecnou hranici. A on byl také posledním vlldcem belehradské opozice, který v roce 1994 v Pale navštívil Radovana Karadžice ("Demokratická strana podporuje politiku Radovana Karadžice, nebot vede k naplnení našich
národních cílu, k míru, který umožní lidem se svobodne
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vyslovit, v jakém státe hodlají žít, aniž by jim to vnucovaly jiné národy nebo cizí mocnosti").
S Miloševicem se nerozešel kvuli nacionalistické ideologii nebo pocínání, ale proto, že on v Daytonu srbské
zájmy nehájil, nýbrž .,prodal". O Velikonocích 1997 ješte
nacházíme Džindžice mezi signatári deklarace s názvem
,.Zastavit genocidu srbského lidu". Svou úcastí v hnutí
Zajedno si Zoran Džindžié získal jakýsi obraz liberálního
a prozápadního demokrata. Zejména mu pomohlo, že si
takový obraz dokázal udržet ve chvíli, kdy se jeho hlavní rivalové pripojovali k Miloševicovi a pripravovali zemi
k válce. Tím, že se uchýlil do Cerné Hory. Ve spolupráci s cernohorským prezidentem Djukanovicem si utvoril
mediální obraz možné politické náhrady pro období po
válce, ale zcela se vyhýbal tomu, aby sám hovoril jak
o Miloševicovi, tak hlavne o Kosovu.
Tyto exkurzy osvetlují opakované volební neúspechy
demokratické opozice v Srbsku. Hlavne slepou ulicku,
do které se dostalo hnutí Zajedno v zime 1996 až 1997.
Nepochybne nejduležitejší hnutí demokratické opozice
proti Miloševicovu režimu zustalo zcela prosáknuto nacionalistickou ideologií a opozice v zásade nemela ani
o Bosne ani o Kosovu nabídnout co jiného než Miloševié. Od roku 1989 jsou osudy srbské demokratické opozice i Kosova velice úzce spjaty. Pozoruhodne presne to
vystihl historik Ivan Djurié v lednu 1997, v dobe vrcholíCÍch protestli belehradské mládeže: .,Miloševiéuž ztratil
bývalou popularitu a také jeho líbánky se Spojenými státy se zdají u konce. Ale muže se pokusit obnovit pansrbskou politiku z dob pred rokem 1993. Když znovu vytáhne nacionalistické slogany, muže znovu získat nacionalistické hlasy a do opozicní koalice zasít semínko
sváru. Prezident také mliže vystupnovat napetí v Kosovu
a vyvolat s Albánci konflikt. A bude na tuto možnou vál-

nutné se také tázat po slabosti (nebo neprítomnosti) obcanské spolecnosti a po zdrojích velkého ohlasu, s nímž
se u vetšiny obyvatelstva setkávají ta nejextrémnejší nacionalistická hesla. Protože s válecnickou radikalizaCÍrežimu souvisí i to, co Sonja Biserková v roce 1997 nazvala .,radikalizace srbské spolecnosti". Tuto spolecnost
v žádném okamžiku nevzrušila válka v Chorvatsku nebo
v Bosne, už vlibec nernluve o Kosovu. Od zacátku intervence ATO Srbové sami sebe vnímají pouze jako nevinné obeti. Vetšina z nich se neCÍtiladotcena milionem
deponovaných z Kosova, ani predtím obdobnými osudy
obyvatel Sarajeva nebo Vukovaru. Jisteže se tu uplatnuje
urcitý pud k jednote charakteristický obecne pro situace
protivenství osudu, ale jak poznamenává Slavenka Drakulicová, "autismus, který Srbové prokazují, je desivý
a nesrozumitelný". Zdá se, že srbské verejné mínení si
nevytvorilo vlibec žádnou spojitost mezi údelY NATO,
MiJoševicovým režimem a etnickou cistkou v Kosovu.
Bylo by jednoduché svádet tento stav na režimní propagandu a kontrolu médií. Protože úcinnost propagandy
vyplývá z faktu, že stále prevažuje predstava, že "Srbové
a hlavne Srbové jsou temi skutecnými obetmi na Balkáne". A tato predstava o sobe samém jako o staleté obeti
genocid postací ke zdlivodnení násilí proti Chorvatum,
Bosnanum nebo Albáncum.
OhlušujíCÍ ticho srbských intelektuálu v souvislosti
se zlociny spáchanými v Kosovu nutí k otázce, do jaké míry muže být obyvatelstvo pripoutáno k nejakému zlocinnému režimu, k otázce po míre jeho souhlasu ci prímo spoluúcasti. Ovšem kompromis s Miloševicem by umožnil režimu a jeho ideologii prežít
a velmi by zatížil budouCÍ šance srbské demokracie.

ku spoléhat, že obnoví jakoustakous shodu kolem jeho
osoby."

Bez porážky, ríká Sonja Biserková, není možná ani
"denacifikace". Pouze porážka Miloševicova režimu
by mohla privodit onen ozdravný šok, v Srbsku nutný
k prezkoumání zakladatelských mýtú vlastní identity

Nemocná spolecnost

a vlastní politiky. "Ti, kdo zapomínají na své dejiny,
jsou odsouzeni si je zopakovat."
~

Národnostní otázka zustává Achillovou patou srbské
opozice. K jejímu vysvetlování jiste nestací pripomínat
dedictví titoismu (nedostatek demokracie) nebo váhu
nacionalistických ideologií v srbské politické kulture. Je

z francouzské revue Critique internationale 411999
preložil ]ii'í Kunc. Redakcne upraveno a kráceno.

o komunismu v nás
Potrebujeme

soukromé

mravní vyporádání

V této zemi mela komunistická strana vžd)1 siblé zastoupení. V dejinách Zl/stává Ceskoslovensko jedin.JÍ!n státem ve stl'ední Evrope, jehož obcané si po druhé
sl'etové l'álce ZL'Olilikomunistickou stranu, aby jim vládla. Silné postavení komlmistl/ pokracol'alo po roce 1968: v roce 1980 mela KSC zhruba 1500000
clel1l/ (jedenáct procent obcaml J, z nichž pres jeden milion nabylo clenství ve
strane teprve po 1970. Lze tedy stále pFedpokládat, že pokud volici komunistll
necítí potFebu zmenit vlastní preferenci, podíl komunistické strany v CR zustane

i

trvale kolem jedenácti procent.
Rok 1989 mohl prinést zmeny, ale neprinesl - byl to
samet a ne revoluce. Polistopadové období zústává
dodnes poznamenáno neochotou všech vládnouCÍch

Martin Jan Stránský
garnitur dostatecne se vyporádat s otázkou komunistické strany. jejími cleny a její minulostí. Legální
i morální prostor pro aktivitu KSCM tedy nebyl Vúbec ohrožen. Není divu, že se dnešní KSCM vyjadruje ke své brutální minulosti s usmrkaným tvrzením, že "nejaké chyby se dely", pricemž bezostyšne
sklízí ovoce, které jí prináší rostouCÍ spolecenská
frustrace, myšlenková stagnace, korupce a neochota
politiku konstruktivne pracovat. Pocit beznadeje,
jenž se obcanú zmocnuje, navíc oslabuje negativní
vzpomínky na KSC.
Spolupráce s bývalými i soucasnými komunisty

Jaká jsou rešení? Politici musejí vytvorit podmínky, které nenutí lidi vyhledávat extremistické strany.
Konkrétní ciny by melo doprovázet civilizované
chování. Hrubé výroky a neskrývaná arogance politiku, jak to známe od Václava Klause, Miloše Zemana a jejich podrízených, nesmí být považovány za
normu. Svalování viny na druhé a výmluvy by mely
být chápány jako neschopnost nabídnout cokoli lepšího. Každopádne by si mely všechny politické strany stanovit úkol pracovat tak, aby se v príštích volbách KSCM nedostala do parlamentu.
Obeti komunistu musejí mít možnost verejne se
vyrovnat s bolestnou minulostí. Tady se nabízí zavedení Komise pravdy a smirování (jako je tomu treba
v Jihoafrické republice) anebo posílení institucí už
zavedených, jako je Úrad dokumentace a vyšetrování zlocinu komunismu.
Ovšem pro uzdravení spolecnosti samotné je nejduležitejší nikoliv trestní, ale soukromé mravní vyporádání se se zlem spáchaným v minulosti. Tato
cesta vede pres konstatování, že každý, kdo byl clenem KSC, nese urcitou odpovednost.
Ten, který
chtel dostat dceru na vysokou školu, ten, který chtel
jet do zahranicí i ten, který chtel "poctive" živit rodinu. Proto tu nelze žádat o "vyporádání" verejné,
ale ryze soukromé. Rozhovory mezi otcem a dcerou,
dedeckem a vnukem by prinesly úlevu obema stra-

~
\3
'~ nám: tem, kterí to už tak dlouho chteli ríci, i tem,
2 kterí to už tak dlouho potrebovali slyšet.
.s;
2
A konecne poslední rešení je v postupném otesá-2,
vání kmene komunistické strany a její dnešní ideoa tolerance vúci nim pokracuje. Vklouzli bez obtíží
logie. Jako pomocníci se nabízejí komunisté sami.
na špicková místa v prumyslových podnicích i v saStací umožnit predstavitelúm KSCM debatní prostor,
motné vláde. Soudí nás ze soudních síní. Vecer s niv nemž budou moci predstavit své myšlenky. Rychmi usedneme u svíckové; jsou totiž i cleny naší role se potvrdí, že repertoár KSCM zustává padesát let
diny, a tak je máme rádi.
beze zmeny: populistická hesla spojená se zkresloNení vylouceno, že by KSCM mohla dosáhnout
váním faktu a pravdy.
prvního místa v žebrícku preferencí politických
Poslední dekáda tohoto století bude v ceských destran. Pokud ale zustanou zbývající strany verné nejinách oznacena jako postkomunistická, v níž meli
ochote spolupracovat s komunisty, nebezpecí nehlavní slovo aparátcíci. Cesta k dospelé demokracii
hrozí. Pokud by se komunistum myšlenkove nejbližteprve zacíná a bude dlouhá. Podívejme se na naše
ší CSSD prihlásila ke spolupráci s nimi, takto vniklá
nemecké sousedy, kterí se stále vyrovnávají s minusíla by nepresáhla 35 %.
lostí: shodou okolností nyní prožívají svého "majora
Hlavní nebezpecí tedy netkví ani tak v komunisZemana"- sporný film o návratu doktora Mengeleho.
tické strane samotné, nýbrž v tom, co je s ní spojePojmenování zla a definování jeho parametru je
no, totiž v nevyrešené minulosti. Na rozdíl od všech
nezbytný krok, který teprve zajistí podmínky pro úsostatních postkomunistických zemí je u nás KSCM
pešné založení funkcního justicního systému, právstále tolerováno, že dosud neodsoudila svoje zlociního státu a zdravé obcanské spolecnosti. Debata
ny. Ze se adekvátne neomluvila za to, že mucili strýo komunistické minulosti odhalí zjevné i SklYté zlo
ce, že zabili pana Nováka, že udelali z lékare popednešní spolecnosti. Zacne být všeobecne zrejmé, že
láre, z inženýra uklizece. Tento nedostatek prináší
pánové Klaus a Zeman a jejich opozicní smlouva se
fatální dusledky: rány všech spoluobcanu, kterí se
neliší od komunistických politiku s jejich ambicemi
a chováním.
stali obetmi komunistického režimu, zustávají nezhojeny, zlo zustává nepojmenováno.
Všechno je
možné, všechno je lhostejné. Neochota a zbabelost
obcanu i politiku jednou provždy oznacit zlo komunismu nadále brzdí veškerý pOZitivní vývoj. Nadále
chybejí pravidla hry, podle nichž muže spolecnost
žít, budovat svuj stát a jeho národní identitu. Vyrešení otázky komunistické minulosti by tedy prineslo
i odstranení prícin soucasné krize celé ceské spolecnosti.

Poslední rok dekády ale muže mít v ceských dejinách nezastupitelné místo. Muže být rokem, v nemž
ceská spolecnost zacne dusledne probírat základní
body lécby vedoucí k jejímu celkovému uzdravení.

I
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Obcan mezi urnou a buldozerem?
Ze zápisníku Jakuba Patocky
Letošní léto a podzim byly bohaté na projevy ekologicky motivované obcanské neposlušnosti. Pritom zvlášte pozoruhodné je
rozširování okruhu poradatelu blokád a obdobných akcí. Na Sumave akci vyhlásili biologové, byt samotnou snahu nedopustit
težbu klirovcem obývaných sttomli organizovaly ekologické spolky vedené Duhou.
V Litvínove se místní obcanské sdll.lžení se
sympatickým názvem Otevrený svet pokoušelo zastavit výstavbu supermarketu Billa.
A na Domažlicku se prímo místní obcané
snaží zamezit výstavbe velkokapacitní drubežárny. Žádný ze sporu, snad s výjimkou
Litvínova, zatím není definitivne rozhodnut - ale už to

JAKUB PATOCKA

(1973)

Soci<?lolšJ
novznar

šéfredaktor
Literárních
novin.

je, uvážíme-li sílu obou stran v jednotlivých konfliktech,
znamenitý úspech obcam\ kterí se rozhodli užít krajního prostredku nenásilného odporu. Círn si vysvetlit, že
tento zplisob nátlaku obcanských iniciativ na zavedené
politické instituce, který byl ješte pred pár lety obvykle
šmahem odsuzován jako extremismus, získává na oblib",
e.
Svou roli jiste sehrává prínos, který tato metoda mela v drívejších snahách ekologických hnutí. Do jisté míry tomu tak bylo už v Libkovicích, z nichž se díky blokáde domli pred nesmyslným borením stal symbol sociálne-ekologické devastace severních Cech. Od pádu
Libkovic je bourání dalších obcí, byt na ne mají uhelné firmy zálusk, prakticky nemyslitelné. Blokády
ovšem prinesly vynikající plody zejména v Temelíne,
kde si získaly podporu celé rady osobností a pomohly
spor o elektránu nastolit jako zásadní politické téma.
Druhý dlivod tkví v tom, že ceská spolecnost se navzdory velkopanským manýrlim Klausovy i Zemanovy
vlády tlakem zdola otevírá. Projevuje se to i v tom, že lidé obecne posuzují neortodoxní metody obcanského
protestu s vetší tolerancí. Tak jako prestává vyhovovat
šablonovite antikomunistické hodnocení minulosti, ztrácí též verohodnost ideologický argument, že obcanská
neposlušnost z principu podkopává legitimitu demokratických institucí. Velká vetšina lidí už v nových pomerech prodelala otrásající zkušenost, že i demokratické instituce, pocínaje obecními úrady a konce soudy, mohou
jednat s bezohlednou zvlilí. Obcanská neposlušnost tak
mliže být krajním a posledním zpusobem, jak se mohou
lidé ohradit proti svévoli úradu, casto evidentne motivované korupcí. Obcanská neposlušnost je mnohdy jedinou alternativou k rezignaci a pádu do pasivity.
Tedy, jakkoli to mliže znít nezvykle: lehnout si
pred buldozer, který se pokouší upravit terén pro
slepicí inferno kdesi v pohranicí, muže být cinem radikálne upevnujícím demokratické pomery. Zejména
pokud se tak deje po vycerpání všech méne vyhrocených metod, ve vší zdvorilosti a proti bezohledným podnikatelským zámerum.
Oficiální struktury mají tvárí v tvár probouzející-

mu se obcanskému sebevedomí dve možnosti. První
cesta sází na snahu vytvorit pro obcanské iniciativy
prostor tak, aby se mohly na rozhodování podílet standardními prostredky, napríklad v rlizných správních rízeních. K podobne vyhroceným situacím by tak docházelo v mnohem menší míre. Tri prípady, které dospely až ke konfrontacnímu vyvrcholení, jsou toho
dokladem. Na Sumave by se vlibec nezacalo kácet,
kdyby ministr Miloš Kužvart poslechl názor svého odborného grémia. Jelikož slabošsky a politicky vypocítave podlehl tlaku lesních inženýrt'l a lobby na ministerstvu zemedelství, nezbylo odborným ekologlim
i ochráncum lesu nic jiného, než pokusit se zabránit likvidaci jedinecného pralesa blokádou. Kdyby se v Litvínove rozhodovalo o mestském parku od pocátku
s úcastí sdružení Otevrený svet, úredníci by stromy nemohli prodat dravé firme. Billa by to byla vedela, a ani
by pak nemela duvod snažit se o uplácení. U megaslepicárny se vypecenému investoru, vyhnanému už
dríve z obcansky uvedomelejšího Nemecka, dokonale
podarilo využít chybejících obcanských struktur. Veškerá správní rízení tak probehla v poklidu za nevedomosti místních obyvatel, kterí se zacali organizovat
k zoufalé sebeobrane až v momente, kdy se za humny
objevily buldozery. Zde je videt, že obcanská neposlušnost se užívá zpravidla v prípadech, kdy demokracie selhává. Nejde o prostredek mocných, kterí si vynucují ústupky, ale naopak o poslední pokus slabých
upozornit na nešvary s nadejí, že vyvolají verejný tlak,
který jim pomliže zjednat nápravu.
Vlici obcanským iniciativám lze postupovat ovšem
i cestou druhou: jejím krédem je naopak prostor pro
všechny "Otevrené svety" dále omezovat. Radikálne
v tomto smeru mírí novela zákona o ochrane prírody
a krajiny iniciovaná plzenskými politiky ODS, jejíž blížící se projednávání v Poslanecké snemovne lze pokládat za ekopolitickou událost podzimu. V novele
prekvapí flagrantní manipulace s definicí krajiny a další úpravy, které by v podstate vrátily situaci v ochrane
prírody pred rok 1956; lze ji tak brát za další dukaz
barbarství ODS v ekologické oblasti. Snad ješte podstatnejší ale je, že návrh novely zákona 114/92 Sb.
otevrene vyhlašuje potrebu znemožnit obcanským iniciativám uplatnit hlas ve správních rízeních, v nichž se
o problematických projektech diskutuje. Krome neštemické zdi bychom dnes težko hledali vhodnejší dukaz
toho, že se ODS jako do bažiny propadá do své autoritárské mentality. Ona strana, na níž zacíná být nejpodivuhodnejší její název, nabízí obcanlim takto svérazné pojetí demokracie: jednou za ctyri roky každý múže vhodit do urny své jméno kandidáta
na
místodržitele - sedne-Ii na lep a bude-li mu pak chtít
pan Hruška, Klaus nebo Tošovský v meziobdobí obezdít domov slepicárnou, obchodním domem ci "keramickým plutkem s prlihledy", smí si leda prijít lehnout
pred buldozer.
~
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o oblékání
Ingrid Almondová
Zhntba za hodinu mám v centru Prahy schuzku. jsem tam za deset mi1111/.
A lak se zacínám chystat. Usedám ke šminkám, cešuse. Nemí/ám,
jak bych chtela dneska v.~pada/. V duchu probírám, co nosí ostatní a co
L:)padáse.,:)',ale ne zas pFíliš sexy. Vpodstate se odhodlávám, jestli mám
soupeh/ s Pražallkami.
Vzpomínám na jednoho krajana z Británie, ktelý nakrátko zavítal do Prahy. Rozplýval se nadšením nad
vzhledem žen všude kolem. "Žádná," opakoval, .,žádná
není ošklivá. Všechny jsou krásné, jedna rozkošnejší
než druhá. Ne jako u nás doma," dodal. A ríkal to
s uprímným presvedcením. A se špetkou naivity.
A s úžasem dítete na exkurzi v cokoládovne.

A tak proc si s tím Britky vetšinou nedelají hlavu? Nezdá se, že by se strojily, jen aby upoutaly pozornost.
Ani v tech nejvetších mestech Spojeného království. Tedy rozhodne ne v takovém množství. emá v tom prsty pocasí? Možná je opálení nebo alespon nepatrná
známka pobytu na slunci v móde. Ostatne je težké vypadat sexy, když máte na nohou husí kuži a místní po
vás vrhají nevlídné pohledy a nad neprakticností vašeho ohozu kroutí hlavou - polonahá v prudkém lijáku
v Edinburghu? Na nohou sandály? No kdo to kdy videJl
Možná je to další rozdíl, možná tam pusobí opacný
tlak, totiž HLA E NEVYC ÍVAT! ekdy mi pripadá, že
v Británii se lidé snaží splynout s davem. Nikdo si nepreje slyšet: "Podívejte na ni, podívejte, co má na sobe!" Takové
poznámky bychom mohli vzít jako kritiku. A navíc, v sexy oblecku si koledujete o trable.
V Británii se slušné ženy "nefintí". Jako by snaha upoutat pozornost v sobe nesla neco nemorálního.
Jedna moje známá ze Slovenska (která mimochodem pracovala jako modelka) mi vyprávela, že když žila na ostrove u pobreží Anglie, cítila se tam jako
princezna, protože si tam ve
srovnání s ostatními ženami pripadala neskutecne krásná. Do-

Nebylo to poprvé, co prišla na pretres krása Stredoevropanek. Když jsme pred casem dorazily do Bratislavy, moje britské kolegyne byly na zhroucení. Následovala dlouhá debata:
"To proto, že se malují."
"Ne, to není makeupem, ale tím, jak se lící."
.,To delají ty krátké sukne!"
"To ten vkus - je tak, no proste kosmopolitní."
,Jenom jiný než náš."
"Mají to v genech."
,Jsou vysoké, to mají v genech, no ne snad?"
Cástecne je to možná tím, že ženy spolu od prírody
souperí, at už vedome ci nikoli. Když tolik žen vynakládá urcité úsilí, aby si jich okolí všimlo, aby vypadaly elegantne, nevytvárí to tlak na ostatní, aby se zacaly
chovat také tak? enicilo by vás, kdybyste meli pocit,

mnívala se, že je to tím, že je hubenejší (ve skutecnosti byla nezdrave vychnlá) a tráví víc casu
pécí o svuj vzhled. Po návratu na Slovensko mela
opacný dojem. ,Je tu velká konkurence," poznamenala a za ten vecer si podruhé zacala upravovat makeup.
Anebo matka. Je Rakušanka a vždycky byla posedlá
tím, aby doplnky ladily s oblecením. "To nenos," mracila se. "To by si v Rakousku nikdo nevzal. Jednou se
budeš smát, jak hloupe jsi kdysi vypadala." Nedávno
jsem se jí ptala, proc má kabelku jiné barvy než boty.
"Ale, na to jsem si tu už zvykla," mávla rukou. Pravda
je, že když jsem pred deseti lety navštívila Štýrský Hradec, ten tlak jsem tam cítila. Zvykla jsem si, prizpusobila se a o mesíc pozdeji, když už jsem byla zase zpátky v Anglii, se me lidé vyptávali: "Kampak vyrážíte? Nekam extra?"

že o vás v tramvaji nikdo ani koutkem oka nezavadí,
ale všichni (muži i ženy) zírají na okouzlující stvorení
na trech sedadlech pred vámi, trech za vámi a dvou
vedle vás? A nebo hur: co když oci vašeho pannera

No, a už jsem hotová. Mužu jít. Ted dávám najevo,
že i já jsem konkurent. Ovšem není tomu tak vždycky.
Nekdy ciním pravý opak. Hodím na sebe ustrižené džíny, navléknu plandavé triko a okolnímu svetu sdeluji:
"Cen vem to vaše pitomé souperení. Já nehraju!" Ale ne
dnes. Jestli chytím další tramvaj, dorazím vcas. Jenom

ulpí na nejaké fel1ll1lefa/ale? Dlužno ríci, že taková situace cloveka svádí, aby se aspon trošku snažil.

ješte jednou mrknu do zrcadla..
~
PFeložila KateFina Hronová

INGRID
ALMONDOVÁ

Pracuje v Praze
jako ucitelka.
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Co všechno videl šofér Vána,
než umrel v troskách nákladtiku u mostu na silnici z Chandygy do Susumanu
Jaromír Štetina
Videljevdokiji, která prišla o všechny th deti, vlastne už to nebyly deti, ale dospelí lidé, ajevdokiji už bylo
sedmactyricet a chodila více než rok na velké parkovište jižne od Irkutska a každou noc spala s jiným šoférem z jiného konce zeme, až nakonec prece jen otehotnela a když porodila. tak s tváN pomatenou a štc/StIWll nosila decko v povijanll po ulicích mesta a vykhkovala:
"Otcem mýho dítete je celá šírá Rus. "
Pak taky Vána na okamžik videl schýlenou postavu starého pana Smirnova, ktel:ý žil na jižním konci
Teleckého jezera a pestoval zeleninu na teráskách, jejichž hlínu sem víc než deset let vozil lIG lodce z ústí
rekY éu~yšman. Videltaky altajské paseky a drevené úly a prastaré drevené vany altajských divokých lázní, v nichž se lidé ponorovali do radioaktivní vody celí namazaní od hlavy až k pate medvedím sádlem
a verili, že se vylécí. Když bylo starému traperovi Smirnovovi petašedesát, onemocnel rakovinou slinivky.
Dávali mu šest nedel života. Namazal se medvedím sádlem a zustal dvanáct dní potopený až po hlavu
v bublající vode. Pak ho vylovili a utl~eli a chodil po svete ješte sedmnáct let, než ph lovu na kachny uklouzl po mechu a nedopatrením se strelil do srdce.
Válla taky spatri! vzrostlé stromy vystrelovat jako šípy z blubin sajanošušenské prehrady. To byly stromy
zaplaveného lesa, jimž uhnily koreny a které obrovským vztlakem vzlétaly ze dna nad hladinu jako rakety. Ty stromy pak svazovali do voru jezerní lidé, ktelí bydleli na polopotopených pontonecb. Zatopené údolí melo tak prudké smhy, že tam clovek stovky kilometr/I nenarazil na žádnou pob1'ežní plošinku. Ale jezerní lidé tu v krivolakých zátocinách žili, protože po vetšine z nich šla policie.
Taky mu pl~ed ocima probeh~y veselé obrazy nekonecného lesa a divokých rek v Toora-chem a trestanecké zóny na horním Malémjeniseji. DI~evené vory spouštené po perejích. Rozlyté kurgany pazy,yckých vykopávek [' pa rkové tajze na mongolském pomezí, kde profesor Rudenko vykopal z permafrostu mrtvé skytské kone. Váiíuška se 'usmál, když si vzpomnel, jak se psi o to Clyh tisíce let staré maso rvali. A vzpomnel
si na predsedu SOL'chozu v Pazyryku, ktelý mu jednou v opilosti blábolil do ucha: "Bratlícku, Lenin, to je
bL'th, rozumíš?"
Pak najednou ucítil sevrení kolem hrudní kosti, ledovou ruku, která mu prorazila žebra a uchopila srdce, videl se v kabine lIákladaku, pred ním se na zlaté šnllrce na pl~edním skle houpala fotografie devcete
s copy a Válla si najednou

vybavit celou tu hloubku samoty a všechny nástrahy, které cloveku nnlže na-

chystat opuštenost. Stejne nevím, proc me tenkrát nechala, zašeptal si Vána. Ale jen v duchu, protože ve
skutecnosti nedokázal pohnout žádnou castí svého tela, rty nevyjímaje.
Najednou mel úplne jasný pocit, ktelý pI~erostl v úlevné a teplé presvedcení, že na svete nikdy neexistovalo nic jiného než on sám, že všechno kolem vcetne silnic a nákladakt't a mest a lidí a stromu a slunce,
že si to všechno vymyslel jen on sám, že je to jeho pl~edstava a najednou mu bylo strašne líto, že když uml~e,
všechno zmizí, že už nebude nic existovat.
jak napsal v mládí asi tisíc básní a osm tlustých románu a nikdo mu je nechtel uverejnit, ani Noryj Mil;
ani Komsomolskaja Pravda, ani Sovremmenik, a jak tedy vzal jednoho dne kufr a prišel do bani, kde se
jeho sousedka, mlícná a sam icí Tamara, pokoušela zatopit, ale mela mokré tNsky. jak jí tenkrát rekl: "Tamaro, nemá to žádnou cenu, podpalte to temahle papírama, " a jak to tenkrát podpalovali a když byli
uprostred tl~etího románu, jak se Tamarina ruka najednou ocitla pod jeho opaskem a jak oba drkotali zubama o sebe, diL' si je vzájemne nevyrazili v tom pocit II strašné vzájemné samoty.
Videl starého Keta l'e vesnici Surguticha, jenisejského Ostjaka, Iybál~e, ktel)' jej chtel pohostit, ale nemel
cím, a tak ukradl žene jlakónek kolínské vody a tu spolu vyžahli. A starému Ketovi Vaskovi tekly slzy, objímal Váiíll a blábolil: "Bratlícku, svinskej je život, [lid; že je svinskej, " a k tomu krik jeho ženy. která ztrátu kolínské ocenila slovy: "Oba jste hovada, pánMh vás potrestá. " Taky ucítil pach llralských pivnic v Corkém, vuni rezavých stohi, na nichž bylo uschlé pivo ve vrstvách a odlupovalo se jako celuloid, a na kyselé
zvratky, jaké zpllsobomlo pivo Zigulevskoje. Taky na velké slavné pijatiky na koleji, než ho lyrazi/i ze studií, cítil šustit mušelínové sukne holek, které se na gauci tiskly k sobe a pak, s rozumem utopeným ve špiritusu a v touze uniknout, spolu tancily bosky, zatímco se na ne kluci dívali a hulili belomorkanal a balili machorku rozdrobeno u s trochou anaši.
A pak si taky vzpom nel na jednoho Arména, ktelý si v železnicním vagonu u silnice pod BrclIskem otevI~elvubec asi první zájezdní hospodu v Sovetském svazu. Jmenovala se Modlý Sevan a Armén pak bud'
Hovhanejsan

ci Petrosjan nebo Bagranjan

nebo tak nejak. Když Ivanovi nesl talír pelmeI7i:t, tak Vána pou-

žil jediné arménské slovo, co znal :"Šenorakalucjun, " což znamená dekuju. Annén rekl jen: "Bože muj, "
zavrel hospodu na zámek a se slzami v ocích Ivana zadarmo hostil, v duši nekonecný annénský smutek
všech veku a pred ocima šmolkovou hladinu Sevanu.
Videl na Kolyme v jedné vesnici s legracním jménem Palatka kolonu Ingušu, chlaplI jak hOlY, sváza-
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ných provazem k sobe za krk, jako to kdysi vídával na starých obrázcích u otrokLi z Pobreží slonoviny.jenže ti lnguši byli bílí se smolnými vlasy a kníry, šli pyšne a eskorta policajtz"t je ze zadu a z boku ostre sledovala hlavnemi samopalu. Závozník mu tenkrát povídá: "Ivane Nikiforovici, to jsou zlodeji zlata, tedprej
jich všech dvanáct vybrali v ubytovne Severovostokzolota. " Pak je za krádeže a pašování zlata z Magadanu do Moskvy odsoudili celkem na 147 let.
Pak zahlédl nekonecnou plál1 jeniseje nad 19arkou, kde tenkrát hledali zmizelou posádku škuneru, ktelý p,~ed zimou sbíral bóje, aby nezamrzly v ledu. Už pet dní o nich nikdo nevedel. Pak jednoho z nich našli. Ležel na kulaté signální ocelové bóji, velké jako dva žigulíky dohromady, na níjako na velkém glóbusu se držel mkou za lampu, která z koule trcela k nebi, a usmíval se. Bylo to tím, že vrstva ledu, která ho
obalovala, mu p,~ed smrtí stáhla koutky nahoru ke štastné grimase, která byla dobre videt, protože nekolik
centimetrll mocný skafandr námrazy byl z lÍplne cirého ledu. Tenkrát námorníka od koule odsekali sekyrk01l a dali na své lodi do kotelny, aby rozmrzl. Vána si pamatuje na ten okamžik, kdy krunýr na tvári
mrtvého zkapalnel a námorník se prestal usmívat. To ale nebylo všechno, když krunýr zmizel, všichni videli, že se mrtvému z kalhot dere vzhuru jeho obrovitá mužská ozdoba v posmrtné erekci, která nepominula ani tehdy, kdy nám01~níka zašívali do kusu plachty, aby ho odvezli do Krasnojarska. Bože, treba taky Ul1l1~U,
najednou poprvé blesklo Vánovi hlavou, treba mne taky tak najdou, to prece nejde, a tl~ebau toho budou ženský, a to bude ostuda.
Taky si velmi ostre vzpomnel na to, jak jednou leteli podél pobreží vrtulníkem lovit lososy na sever Ochotského more a jak se všichni vcetne pilotll ve výšce dva tisíce metnl ožrali a jak jejich predák otevrel okénko, prázdnou láhev od vodky chvilku pod,-žel a pak nechal vyklouznout z prstu dolu do hlubiny. Nikdo tomu nevenoval pozornost, protože pod nimi byl kraj, kde stovky a stovky kilometru nikdo nežil jenže asi za
ptll roku se na vrt1llníkové základne objevil evenkský lovec Morabi s patnáctiletým synem. Ten kluk byl také oblecený v burce z jelenice, ale nemel ruku. Morabi rozcilene brebentil: "Láhev spadla. Vrtulník moc z.:ysoko. Moc vysoko láhev. PHmo na muj syn. Ech, svoloci. "
Pak si taky vzpomnel na Mišku Glazunova, co mu jeden cas delal závozníka
na dolním toku Nižní

v Ture, desn.ý prdeli sveta

Tzmguzky. Miška byl takoz.:ý klucík k zulíbání,
sametovej,
plavovlasej
princ z pohádky. Zamiloval se do ucitelky, Vál'ía
už si nemllže vzpomenOltl, jak se jmenovala.
Ona Miškovi jednou dala,
címž v nem rozpoutala
nezastavi/elný pHval vášne. Ten tmal pres smutnou skutecnost, že se uci-

i

telka základ'lí škol.v - Mamsja
se
jmenovala,
vzpomnel si Vána - odmítla s Miškou dále setkávat. Miška propukl
ve
strašlivou hysterii, psal
Marusje navonená psaní,
postával pod jejími okny
hluboko do noci a snažil
se zahlídnout Marusju za
záclonou, cekal na Marusju pred školou a plakal, plakal celé týdny. ,jestli budeš taková, " rekl jí jednou na ulici. "udelám neco strašn.í'ho. " Byla taková.
Miška si na cirkulárce v dílne uríznul u pravé ruky prsty od malícku až po ukazovák, zabalil je do balícku a poslal Marusje poštou. Když Mamsja balícek rozbalila, zbledla a ješte než omdlela, stacila vzít zfialovelé prsty do hrsti a vyhodit oknem na zahrádku. Tam cekal Miška, ruku zafacovanou, zamracený, ale
podivuhodne klidný. Sebral prsty, širokým obloukem je hodil pres plot do reky a odešel po lysokém brehu
do vesnice. Lidé ríkali, že ho nikdy nevideli tak z.:yrovnaného, napHmeného. Nekdo tU/dil, že si dokonce popiskova!
Pak si taky vzpomnel, jak mu vyplivnul motor nekde pred Ust - Koksoll na Gujském traktu, jak šel v noci lesem, jak ho obalili komári, jak se jeho ruce ztrácely v šedých šustících válcích, asi tak, jako když na
vcelare usedne roj. Miliony komárích tel, cítil, jak jsou ta komárí tela, když jich je moc, težká, setrásal je
po kilogramech, ale v tom komárím mléce mu to nebylo nic platné. Když ho ráno našli pred jedním domem
v Ust - Kokse ležet v bezvedomí, byl opuchlý, jako jsou ty reklamy na pneumatiky Michelin, co se ted obje-
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vují kolem silnic mezi Novosibirskem a Omskem. Lécila ho Altajka Zoja. Nahrívala banky nad loucí a pi1kládala mu je na telo, aby vytáhly horkost. Když po peti dnech splasknul, stáhla si Zoja košili pres hlavu
a usedla na nej s takovou samodejmostí, jako by byl grošák z ohrady. Tím pádem Vá11avyzdravel úplne.
Taky mu pred ocima probehl obrázek norilských dolu. Rudná žíla je tam tak mocná, že ji teží komorováním. Videl obrovské sály vyrubané v rude víc jak kilometr pod zemí, jejichž steny a dno a strop byly matne zlaté, a v tech sálech jezdily japonské nakladace, jejichž kola byla vyšší než clovek. jedna lopata aspon
pet tun niklu, medi a vzácných kovu jako iridium a kdoví co ješte. A inženýr tenkrát povídá. "Každá ta lopata má cenu jako ten nakladac, co ji nabírá. "
Taky mu prebehl v mysli príbeh nezdolné Anny Grigorjevny, selky od Bijska, která všechny peníze, co
v živote naškudlila, vrazila do stavby veprína. "Bude to obrovskej kšeJt, " ríkávala neznicitelná Anna Grigorjevna, zvyklá už tricet let vstávat o pul ctvrté ráno a krmit dobytek. Postavila veprín a zacala maso prodávat v Barnaulu. jednou prijeli k veprínu cernou Volhou s tmavými skly ctyri mladí muži oblecení v cerném, s botkami na zvýšených podpatcích a s cernými brýlemi. Nechteli za ochranu moc, jen 15procent
z prodeje. Anna Grigorjevna je vyhodila. Vána si pamatuje, jak Anna Grigorjevna stála o ctrnáct dní pozdeji pred horícím veprínem, jak prasata smažená za živa kvicela a jak Anne Grig01jevne tekly tiché slzy
a ona si je rozmazávala po tvárích tema cervenýma rukama, co s nimi ti1cet let krmila boží hovada.
Pak si vzpomnel na strašný pád Valerkuv. Skálo lezci na granitových vežích u Krasnojarska od nepameti
zdolávali vrcholky bez lan. jen meli kolem pasu omotané dlouhé šátky, a když byl nekdo v nouzi, kamarád mu hodil konec šátku, aby se mohl pi1držet. Vždycky mládenci lezli po skalách v galoších s provazovými podešvemi, které dobre držely na skále. Když Valerku našli mrtvého dole pod veží, napadlo nekoho
podívat se mu na boty. Z podrážky sotva vykukovala hlavicka pripínáku, lesklá, plochá a osudove kovove
klouzavá. Bože muj, zabít se kvuli tomu, že si nekde zapíchnu do boty pi1pínácek ..
Taky si Vanka vzpomnel, jak jedno léto delal plavcíka na uhelném šifu, co vozil uhlí z Chandygy vzhUru po Lene do Ust - Kutu. Lidi ríkali, ze to sibirský uhlí se pak vozí vlakem až do Anglie a tam si ho sypou
do svých prázdných šachet jako zásobu na budoucnost, ale kdoví, jak to bylo. Duležité je, ze Vanka žil
v drevené boude na prídi šifu a mel za úkol vrátkem vytahovat a spouštet kotvu, když to bylo potreba. jakej to byl JoJr, když se tisíc tun šifu s uhlím posadilo na melcinu Vždycky to udelalo "ššššš': jak se šif sunul na písecnou podušku. Kapitán rval a klel a všichni vedeli, že je pruser Nebylo v moci tlacného clunu
šif s uhlím z písciny stáhnout. Vždycky museli rádiem pi1volat tryskovou raketu, osobní lod na krídlech,
která delala obrovské vlny. Raketa kroužila okolo a pokaždé, když vlna šíJ nadzvedla, lak tlacák zabral.
Metr po metru stahovali uhlí z melciny.
A potom videl táhnout lososy. V dálce se }~ekazatrepetala hrbety gorbuší. jen jim nastavili síte a hejno jako beze smyslu nabehlo do pasti. Pak jim rozrezávali bi1cha a vymackávali jikry do drevených bedýnek. Kaviár lehce zakryli kusem gázy a bedýnky naložili do vrtulníku a ten je odvážel do civilizace. Ryby házeli na
hromadu a kolem se vršily tunové hory nejlepšího lososího masa. Na jeho odvoz nemely vrtulníky kapacitu.
Na hromady chodili medvedi a deset metru od nich se cpali, až umírali blahem. jednou jednomu samci zaskocilo, obrovská gorbuša se mu vzprícila v krku, postavil se na zadní, rval bolestí, kolíbal se k Vánovi a otevrel tlamu. Vána cítil z jeho útrob pach rozložených ryb a vlhký dech ho uhodil do tváre. Postavil se na špicky, vsunul ruku až po loket do medvedího jícnu a vzprícenou rybu vyndal. Medved padnul na všechny ctyi1 a odkymácel se. Asi za tri nedele náhodou našel Vána ve kroví na pláži mrtvého medveda s urezanými
tlapami. Zabili ho pytláci z helikoptéry. Byl tojeho medved. Vána si k nemu sedl, drbal m11vou hlavu za ušima a tekly mu slzy jako hrachy.
A taky si Vána, než umrel, vzpomnel na jeleny. To se tenkrát dali nalejt s kamarádem Vítou do strelecké party v Tixi. Na jelením ramenu v ústí Leny je místo, kde stáda karibU brodí reku ph podzimním tahu
na jih. Tady každorocne strelci pálí ze samopaLU a zabíjejí tricet až ctyricet tisíc jelenu. Reka je rudá od
krve, jeleni vydávají strašné skreky a tisíce se jich válí ve smrtelné kreci po okolní tundre. Pak je stahujou
a ukládají maso do tunelu ve vecne zmrzlé pude. S Vítou už se dlouho nevidel, ale vzpomíná si, jak mu
psal, když se vrátili z toho vraždení do lrkutska: "Bourliváku, byl to dobrý zájezd na sever Ale od té doby
už nejím maso. "
Vánuška videl oslnující svetlo na konci tunelu a cítil, jak se k nemu propadá. Videl najednou nekonecnou silnici a ranní lehkou mlhu nad brodem. Zpozornel, protože spatril znacku zúžení vozovky, uslyšel
vrnení motoru a svist vánku otevreným okýnkem nákladlíku. Všechny silnice sibire, které za ctyhcet let
projel, spat}~ilnajednou vjednom okamžiku.
Pak ješte postrehl velebné štíty Verchojanského pohorí, které se tu jmenuje skalisté hory, stejne jako kus
Kordiller v Americe. Uvidel náhle velkou hromadu kamení uprostre~ silnice, cítil, jak strhává volant, spatril rozborený most pres lndigirku a strž pred sebou. Kamenné dno a vrící víry v rece.
Pak ješte jednou zahlédl prudké svetlo. Na zlomek vtei1ny spatril tvár mámy a táty. Pak už nevidel nic.

JAROMÍR ŠTETINA

(1943)

Novinár
a spisovatel,
agentury
Epicentrum,
pusobí vkterá
krizových
sveta. Povídka
pocházlzpravodaj
z rukopisu
jeho knIhy
Století zázraku,
vyjde oblastech
v príštím
roce v Nakladatelství Lidové noviny.
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Problém témer sofistický
Jan Horálek
Abych zbytecne nenapínal, upresním téma: mám na
mysli to, cemu se zvyklo vposledních letech ríkat "problém roku 2000". VSichni víme, oc jde: elektronické
pocítace (ci snad jejich vetšina) mají v sobe zaprogramovánu vazbu na cas, v nemž pracují a existují,
a ten cas se pocítá podle našeho (krestamkého) letopoctu. Z dtwodu svého casu ciste technických se tato
datace redukovala do rádu desítiletí, totiž na poslední dvojcíslí; když sepak s koncem století a tisíciletí zacalo blížit" vynulování" computerové datace, vyvstala
otázka, jaké to mttže mít následky: až tam namísto
nového centenia a millenia naskocí pouhé dve nulynenastane elektronický chaos?
Vetšinu z nás ovšem technická stránka této otázky
míjí, nebot na ni nestacíme. Chceme-li si problém phblížit, tedy co nejjednodušeji: proto nejphtažlivejší výklady "problému 2000"jsou nám bud bagatelizující,
anebo katastrofické. A cloveka phtahují ze všeho nejvíc katastrofy.
Tudy se též dostáváme kjistému významovému posunu, který v našem století potrefil slovo problém.
Tradicne jím rozumíme nerozrešenou, spornou (popr. i velmi težkou) otázku, vec, ano i záhadu, kterou
je treba rešit. Všimneme si však, že v posledních casech tenduje k významu "potíž, obtíž, trampota" anebo i "hrozba ". Snad je to vliv anglického problem;
v anglictine by sice - alespon podle slovníku - nemelo
jít o významovou odlišnost, presto však jsem nedávno
zaslechl užití trochu rozdílné: v anglicky mluveném
filmu na otázku po potížích (trouble) zaznela odpove?d - "nemáme potíže, máme problém ".
Avšak vratme se ke katastrofickým ocekáváním.
Predstava konce sveta pritahuje cloveka odpradávna;
spojuje ji rád s nejakou významnou událostí, napr.
prírodním úkazem, pohromou atd., anebo s dttležitým datem - budio predpovedeným, anebo význacným nejakou císelnou sestavou. Ze z tech všech duvodu je zaokrouhlené výrocí tím nejnesmyslnejším (pro
vetšinu obyvatel naší planety je krestanský letopocet
nahodilý, ostatne i desítková pocetní soustava je vecí
uzance a dohody), to se snadno pomine.
Ale problém-hrozba ,,2000" se od tech magických
náramne liší: nemá být ani naplnením starých pororoctví, ani výslednicí pusobení mimolidských sil nýbrž jen následkem jakéhosi lidského lajdáctví.
A lidské hrabivosti, ovšem: u starších pocítacti by
dlouhodobejší datování snížilo jejich výkonnost a tudíž prodejnost, u pozdejších by to zas zkomplikovalo
jejich propojitelnost s temi staršími. O "problému
2000" se ví už léta; nebylo však v komercních zájmech
medializovat - nerkuli rešit - ho príliš záhy.
Tím se problém 2000 do jisté míry phpodobnuje
hrozbám obdobného pLivodu: ubývání vodních zdroju, orné pudy, deštných pralesu; spotrebovávání nenahraditelných surovin; zpLisobování klimatických

zmen; ohrožování ci nicení ozónosféry atd. atd.
O tech všech také víme, totiž jak o tom, že je má na
svedomí ekonomická cinnost cloveka se svými "komparativními výhodami", tak o tom, že na nich ten clovek nehodlá nic menit - rozumí se dokud nebude muset.
Je tu však i rada odlišností. Ta zásadní je v casovém omezeni- zatímco vycerpávání zdroju, intoxikace životního prostredí, oteplování planety apod. muže
probíhat a smerovat k nejakému snad urcitému, casove však ne zcela urcitelnému katastrofickému stavu,
krize "PC 2000" nastane v okamžiku na setinu vtehny predvídaném. Takto casove predvídatelné byly dosud napríklad astronomické deje jako zatmení slunce
- tam ovšem byly i snadno odhadnutelné následky;
o "problému 2000" však krome momentu pocátku nevíme urcitého nic.
Je také možné, jak nektei'í praví, že tento problém
je umele nafouknutá bublina; tu prý mají na svedomí
softvéroví profíci, ktei'í zvelicují hrozbu, aby na ní co
nejvíc vydelali. To by jiste bylo docela fajn Potíž je
v tom, že toto téma presahuje posuzovací schopnosti
naprosté vetšiny z nás; je pro nás, jak se vposledních
letech oblíbilo i'íkat, sofistikované.
Dovolte mi pozdržet se letmo u tohoto pozoruhodného anglicismu; sice se v souvislosti s "problémem
2000" neužívá, v computerových souvislostech však
ano. A nejenom v nich.
Toto adjektivum v ceských výkladových slovnících
nenajdete, dokonce ani ve slovnících typu" co v slovnících nenajdete" (napr. Nová slova v ceštine z roku
1998) Do ceského úzu se dostalo asi z pohodlnosti,
casem pak ze záliby a ze zvyku prekladatehi jako
ekvivalent anglického sophisticated. Nwodní neochotu hledat vhodný ceský výraz lze do jisté míry chápat - v anglictine má dost široké užití a soude podle
slovníku, behem posledního pulstoletí prošel jeho význam znacnými zmenami.
U nás, pokud se ho neužívá naprosto nesmyslne,
nejcasteji funguje ve významu" komplikovaný, složitý"; sociolog Bohuslav Blažek navrhuje jeko nejvýstižnejší" rafinovaný". Nesahuje mou kompetenci se k tomu vyslovovat; jen bych rád upozornil, že adjektiva
zakoncená -ovaný jsou v ceštine odvozena od sloves.
A v ceštine sloveso sofistikovat nemáme; existuje
pouze knižní sofisovati s významem "sofisticky filosofovat, vymýšlet sofismata "~o Zdá se tedy, že nejen forma, ale význam zminovaného adjektiva muže budit
rozpaky. Což ovšem ješte neznamená, že se nakonec
v ceštine nezabydlí.
O "problému 2000" nám pak nezbyde než doufati, že s ním související katastrofické predpovedi byly
pouhým sofisováním.
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Ona
Otto RádI
Spolecenské rády a uznané konvence v mravních vecech vytváreli jsme odjakživa my, muži. Proto nám v nich bývalo vždycky docela príjenmo žíti. Bývaly užity podle našeho pohodJí. Hodily se stejne dobre na naše slabosti jako na naše predsudk]'.
Proto také bývalo odjakživa nezvikJatelnou pravdou, že muže je treba ve vecech pohlavní morálky posuzovati
trochu jinak nežli ženy. Ponevadž prý není prece nejmenší pochybnosti o tom, že u muže se nemá bráti nejak príliš vážne, rozvíjí-Ii se jeho pohlavní život již pred manželstvím v príjemné svobode a nevázanosti. Král tvorstva
o sobe zkrátka dekretoval, že Plý je tak zarízen, že mu zdrženlivost po této stránce je znacne nepríjenmou.(...)
Morálka vymyšlená muži a od mužú chránená merila mužské pocínání neobycejne shovívavým loktem. Docela
jiným loktem, než ktelý prikládala na chování druhé strany ve hre. Protože prý, jak se ríkávalo trochu s Iichometností a trochu s poklytectvím milovným svého, bezpecného pohodlí, jsou ženy, ve vecech lásky, neco docela jiného než muži. Muž, ktelý si nikdy nemel v úmyslu odríkati nic z príjenmostí pozemského údelu, ujištovalo sobe skromným hlasem, že Plý sám není nicím, než dokonalým tvorem polygamních sklonú. Ale žena prý je z docela jiného testa, ona je od prírody monogamní; ona prý nemá smyslu pro drobné zmeny v situacích, které muž
shledával pro sebe púvabnými; ona je andelská, ona netouží po nicem jiném než po tom býti rádnou ženou bezúhonné povesti, uspokojovati svého muže kdykoli si zapreje. A jejím jediným práním je prý míti deti, cinnost k tomu cíli smerující je prý však rádné žene vlastne nepríjemnou.
Dobrý tón pripouštel v hovorech mužú priznání, že jsou na zemi nekteré druhy príbehú, jež nahánejí hrozne príjenmé mrazení, jež púsobí rozkošné lehtání v zádech a prinášejí behem casu v mezích individuálních možností
vždy znovu stejne urcitou touhu po tom, aby se opakovaly. Dobrý tón ríkával však také se stejne uprímným presvedcením, že tohle všechno je vecí výlucne mužskou. Pocestným ženám bylo od mládí vštepováno presvedcení,
že pohlavní styk je pro ženu vecí nežádoucí, vecí, kterou je treba nekdy snášeti mlcenlive i obetave, ale rozhodne bez úcasti. (...)
Stal se tu zrejme nejaký obrat v morálním nazírání. Obrat, který je ku prospechu žen. Z toho se dá již soudit, že
jej pravdepodobne nezavedli muži, ponevadž se to jaksi prící nejzásadnejším mužským instinktúm ve vecech pohlavních, zavádeti novou konvenci sobe nepríznivou, konvenci, která vážne znesnadnuje a komplikuje veci, jež bývaly na svete pro nás muže vždycky tak príjenmé a pohodlné.
Tenhle obrat si proste vymohly ženy. Využily situace a byl tu
nový rád, byly však ku podivu vzdáleny toho, aby si jej vybojovávaly. Je totiž stejne pozoruhodné, že v pohlavních vecech nikdo nehájil zásad od mužll predepsané a ženám nepríznivé morálky nikdy oddaneji, než práve ženy. Ženy sice bojovávaly pro hlasovací právo, pro svobodné
materství, pro práva nemanželských detí a pro nmoho jiných vecí vážných, vybojovaly si je a posunuly tím svet
o hodný kus kupredu od církevního stredoveku, takže nám mužúm nezbývalo konecne už nic jiného,
než odhlasovati chtej nechtej ve svých parlamentech všechno tohle, nac jsme dlouho sami nechteli prijíti. Ženy však nebojovaly nikdy vedle techto
zájmú konkrétních a do ocí bijících o své zájmy
abstraktní a ideové. ebojovaly nikdy prímo
a s programem proti morálce, pred níž mely
vždycky, i když ji s naivním pohledem obcházely, poverecnou hrúzu.
Až jednou se ujaly taktiky, která daleko spíše odpovídá jejich povaze: využily situace.
Byla totiž práve na svete nejaká válka
a muži zrovna nebyli doma. A když se
muži vrátili, poznali náhle k svému nemalému prekvapení. že se neco zmenilo. Stálo to nekolik slz, nekolik rozvodú, nekolik patetických obžalob "uvolnených mravú", na než jsme v historii meli my muži
vedle nekolika ošklivých žen vždycky výsadu - ale ono zmenené neco tu zústalo.
(Prítomnost,

10. února 1932)
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Krakov
Vážení prátelé,
krakovské Staré Mesto má svým rázem nejblíž ke Lvovu, kde jsem však dosud strávil jen chvz7i, a k Olomouci, kde žiji. Krakovská
torické centrum

90. léta se však velice liší od 90. let Olomouce a podle všeho i od 90. let Lvova. Tamní his-

ožilo natolik,

že se Krakov stal zrejme nejživejším

budují hostinští pred kavárnami

zahrádky,

mestem severne od Alp. Nekdy v dubnu vy-

a tehdy zacíná velký festival, koncící s mrazy. Krakovský

tom, na rozdz7 od pražského, není jen turistickÝ. Dobrým prikladem
Zatímco ceské majálesy jsou dost komorní, juwenalií,

jsou "juwenalia

ruch pri-

", obdoba našich majálesu.

která se skládají ze všeho možného, od duchovních

cvi-

cení a veceni poezie až po zbesilé diskotéky, se úcastní tisíce studentu.
Krakov

tedy, pokud

nepanují

strašné mrazy a není krupobití,

pripomíná

svou živostí stredomorská

mesta.

Tento úkaz nastal až po roce 1989; mí krakovští prátelé se z nej teší, ale nedovedou ho docela vysvetlit. Není to
totiž, jak se by nabízelo, návrat k predválecným
casum, z nichž rádi odvozujeme,
mální. "Kdepak,"
novinár

ríká

co má být nor-

treba Adam

Szostkiewicz,

znalý sveta i svého mesta, "Krakov, to by-

lo pred válkou ospalé rakouské
me se skvelou univerzitou,

mesto. Samozrej-

divadly, galeriemi,

ale

jak se vecer zavrely obchody, objevil se na Rynku
už jen sem tam chodec. "
Do Krakova

stojí za to vypravit

Zvlášt doporucím

který se konává na prelomu
den vystupují

kantori,
hudbu

hudebníci,

velice svobodne, ale i lidé z Ol'ientu, lidé

le hlavních

vecerních koncertu

chodit na prednášky

bez evropské zkušenosti

nebo na setkání s pametníky

predválecného

dvacetiletí

grafie; také nekterá její dz7a bývají na festivalu

k videní.

mozrejmým

ci bukovinských

zacházející

se starými

(což je asi spíš závidenlhodné).

Polska, které melo víc než tri miliony

vznikla

v Polsku dokonce svébytná jidiš

Polsko 70. a 80. let, nediví se, když i nejzdrženlivejší

tónem o politickém

val velký prostor

ci
re-

Ved-

lze navštevovat dz7ny tanecní, kucharské, hudební, krátký kurs vystrihovánek,

ských obyvatel. Málo se ví, že v meziválecném

Kdo si pamatuje

kterí pietne

halicských

štetlu, americtí jazzmani,
motivy

cervna a cervence. Tý-

v Krakove moskevští, newyorští

petrohradští
konstruují

se kdykoliv.

treba Festival židovské kultury,

a hospodárském

svobode projevu

zázraku. Ostrý konflikt

komentátori

polských

mezi Solidaritou

židov-

kinemato-

novin píší sa-

a režimem poskyto-

a umelecké tvorby, ale nedával mnoho nadejí na smírení a normální

tický život. Inflace byla taková, že dva tisíce zlotých nestacilo jako poplatek

poli-

na verejném záchode. Nekolik lah-

ví piva se shánelo pul vecera, a stejne bylo teplé a zkažené.
Krakov se umí tešit ze svobody a nebývalé zámožnosti,
nout. Na Szewské, jedné z nejživejších
dentského bojovnlka
ny plakáty

za lidská práva, zavraždeného

cestovních kancelárí

ale na to, že muže být jinak,

ulic, plných obchodu a hospod, je pametní
komunistickou

se tady nedá zapome-

deska Stanislawa

tajnou policií

Pyjase, stu-

v roce 1977. A skoro všech-

se shodují, že ten, kdo v Krakove tráví jen pár dní, musí nutne navštívit ješte

aspon solné doly ve Wieliczce a Osvetim.
ješteže není víc místa, nevedel bych, kdy prestat. Rád bych napsal podrobne
prirozenou

decentralizaci,

to, že má dve strediska prvnlho

jsou Katovice, Vratislav, Gdansk, Lublin, Lodž ...Pripomnel
literaturu

Wislawa Szymborska; v léte tam žijí laumáti

významu,

bych, že v Krakove žije laureátka

ka hodne ceských jmen. Další dopis by šlo napsat o humorne

cu, kterí byli bojovnými
mnohem

to z pragmatictejšiho
Nepochybuji,
židovské kultury,

prilétá

na neko-

telefonní seznam, který uchoval z dob Rakousnostalgickém

kultu Františkajosefa.

tvrdí.'"Na Varšavské univerzite po válce pusobilo

mnohem víc mladých ved-

stalinisty, z nichž se pozdeji stali odvážní disidenti. Na jagellonské

méne - méne svazákti, ale pozdeji

Nobelovy ceny za

Nobelovy ceny dva, nebot z Kalifornie

lik mesícu Czeslaw Milosz. Za zvláštní dopis by stál krakovský

jeden muj polský prítel napríklad

o tom, jak Polsku závidím jeho

Vm'Šavu a Krakov, a pak ješte mesta, jako

univerzite jich bylo

i tech, kterí se otevrene hlásili k disidentskému

prostredí.

Vyplývá

stylu a bezprostredne z toho, že nemeli potrebu odcinova t své mládí. "

že za pár let se zacne od nás do Krakova jezdit. Pl'ijde taková móda, bude sejezdit
bude sejezdit

na koncerty, do galerií, do kaváren, na dobré pivo, za kuchyní

ká, protože se spoustou zeleniny, zvlášte cervené repy a kopru, na jazz, jako se už do Polska jezdilo.
Pekne pozdmvuje
Václav Burian

na Festival

lehcí, než je ces-

-

strana

11. 9. Ve finském Turku se uskutecnila neformální schúzka

32

raelský premiér Ehud Barak prohlásil, že Jeruzalém zústa-

ministru financí zemí EU. Indonéský velvyslanec pri OSN

ne vecným hlavním mestem Izraele. Ekologové ukoncili

sdelil, že jeho vláda nevidí dúvod pro vyslání mezinárod-

blokádu šumavského pralesa Trojmezná. Do Prahy zavítal

ních núrových sil na Východní Timor. Ubehlo 26 let od kr-

litevský prezident Valdas Adamkus. Rusko uzavrelo admi-

vavého

puce generála

Augusta

Pinocheta

Ugarteho

v Chile. Komise pro delení majetku CSFRukoncila svou cinnost.
12. 9. V novozélandském

Aucklandu zacala konference šéfú

státu a vlád Rady pro ekonomickou

spolupráci Asie a Ti-

nistrativní hranice s Cecenskou republikou-Ickerií. Recká
vláda je pripravena podporit vstup Turecka do EU.
22.9. Predstavitelé kosovských Srbú pohrozili opuštením Prozatímní rady Kosova.
23. 9. Dva ruské vojenské letouny bombardovaly hl. mesto

chomorí (APEC). Ctyri hlavní iniciátori cervencových nepo-

Cecenska Groznyj. Indonéski prezident Bacharuddin

kojú v Íránu byli odsouzeni k smrti. Byly zahájeny zemské

sef Habibie

volby v Durynsku a komunální volby v Severním Porýní-

Vláda CLR oznámila, že je ochotna vyslat na Tchaj-wan záchranáre.

Vestfálsku. Indonéský prezident BacharuddinJusefHabibie vyslovil souhlas s vysláním mezinárodních sil do provincie Timor Timur (Východní Timor).
13. 9. Krestanskodemokratická

ských zemských volbách nadpolovicní vetšinu hlasú. Ekologové pokracovali v blokáde šumavského

pralesa Troj-

mezná. Premiér Miloš Zeman slavnostne zahájil 41. rocník
Mezinárodnil10 strojírenského veletrhu v Brne.

KFOR generálem

Michaelem

Jackso-

nem. V New Yorku zacalo 54. zasedání Valného shromáždení OSN. Policii CR chybí na bežný provoz do konce roku 33 milionu

Kc. V Moskve

zacal platit "zvláštní

bezpecnostní režim".

sil na Východním Timoru. Evrop-

ský parlament schválil novou Evropskou
s Romanem

komisi vcele

Prodin1. Bahamské spolecenství zavedlo ví-

zovou povinnost

bargem.
25. 9. Do metropole Východního Timoru Dili se zacali vracet
první uprchlíci.

nálních voleb. V Egypte zacalo referendum o dalšún funkcním období prezidenta Muhammada

Husního

Mubara-

ka. Do CR priletel predseda Srbského hnutí obnovy Vuk
Draškovié.
27. 9. Britská Labouristická strana zahájila svou výrocní konferenci. Izraelský prezident Ezer Weizman byl navržen na

15. 9. Rada bezpecnosti OSN prijala rezoluci umožnující roznústení nmohonárodních

zákona. USA se zavázaly nedodávat zbra-

ne do oblastí konfliktu, které nejsou uzavreny zbrojním em-

26.9. V Severním Porýní-Vestfálsku probehlo 2. kolo komu-

14.9. Ministr zahranicí CRJan Kavan se v Prištine setkal s velitelem jednotek

24. 9. Indonéská vláda se rozhodla odložit podpis nového
bezpecnostního

unie (CDU) získala v duryn-

Ju-

zrušil stanné právo na Východním Timoru.

pro obcany Ceské republiky. Václav

Nobelovu cenu za mír.
28. 9. Americká a britská letadla bombardovala

jižní Irák.

Uskutecnila se svatováclavská konference US, KDU-CSL,
DEU a ODA
29. 9. Turecké jednotky pronikly do severního Iráku. Írán

Fischer prevzal osvedcení o zvolení senátorem Senátu Par-

propustil 276 iráckých válecných zajatcu z let 1980-88. Ka-

lamentu CR.

binet CR podporil návrh zmen Ústavy vypracovaný spolec-

16.9. Cerkeští poslanci parlamentu Karacejevsko-cerkeské re-

nou komisí CSSD a ODS. Do Prahy zavítal švédský minis-

publiky vyhlásili autonomii Cerkeska v rámci Ruské federa-

terský predseda GOran Persson.

ce. Jordánský král Abdullah D. uvedl, že východní Jeruza-

ské služby CRJirí Malý rezignoval na svou funkci.

Generální reditel Vezen-

lém je okupované území a tudíž by melo být navráceno Pa-

30. 9. V japonském mestecku Tokaimura unikla radioaktivní

lestincúm. Uragán Floyd zasáhl východní pobreží USA.

látka z továrny na zpracování uranu. Nemecký kanclér Ger-

V A!žírsku zacalo referendum o mírovém plánu prezidenta

hard SchrOder navštívil Prahu.

Abdal Azíze Butefliky. Senát CR schválil vyslání polní ne-

1. 10. Pred 50 lety byla vyhlášena Cínská lidová republika.

mocnice do Turecka.

2. 10. Anna Malíková se stala novou predsedkyní Slovenské

17. 9. Prezident CR Václav Havel odletel na dvoudenní ná-

národní strany.

vštevu Slovenské republiky. Indonéská armáda zacala sta-

3. 10. V Rakousku probehly parlamentní volby.

hovat své jednotky z Východního Timoru. Clenové Evrop-

4. 10. Bývalý slovenský premiér Vladimír Meciar byl zbaven

ské komise složili slavnostní prísahu. Kosovská osvoboze-

mlcenlivosti. Recký ministr Jorgos Papandreu

necká armáda (UCK) uvedla, že již splnila Ihútu pro

ky a Turky k dalšímu sbližování.

odevzdání zbraní. Byl odvolán predseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý.
18. 9. Prvních devet válecných lodí mezinárodních mírových

vyzval Re-

5. 10. Prezident Cecenské republiky-Ickerie Aslan Alijevic
Maschadov

vyhlásil výjimecný stav.

6. 10. Generální tajenmík NATOJavier Solana Madariaga se

sil vysílaných na Východní Timor vyplulo z australského

rozloucil se svým úradem. Více než 530 clenú alžírské Is-

prístavu Darwin. UCK usporádala v kosovké metropoli Priš-

lámské ozbrojené skupiny (GIA) složilo zbrane.

tine vojenskou prehlídku. V Mnichove zacal 166. rocník
svátku piva, tzv. Oktoberfest.

more indického parlamentu. Do Prahy zavítal slovenský

19. 9. Izraelská armáda uzavrela na 48 hodin všechny hranicní prechody z pásma Gazy a západního brehu Jordánu.
20. 9. Na Východní Timor dorazili první vojáci mírové mise
INTERFET.UCK a KFOR podepsaly dohodu o transformaci
Kosovské osvobozenecké armády na civilní Ochranný sbor
Kosova. Vláda CR schválila návrh zákona o státním rozpoctu pro rok 2000

premiér Mikuláš Dzurinda.
8. 10. Britský soud rozhodl, že Augusto Pinochet

Mi1oševicovi. Iz-

Ugarte

múže být vydán do Španelska.
9. 10. Ruský prezident Boris N. Jelcin

byl hospitalizován.

Daniel Kroupa byl opet zvolen predsedou ODA.

10. 10. V Kazachstánu a POJ1ugalsku byly zahájeny parlamentní volby.

21.9. Srbská opozice usporádala ve dvaceti mestech sérii protestú proti prezidentovi JSR Slobodanu

7. 10. Indická lidová strana (BJP) získala vetšinu v dolní ko-

DVOUMEsíCNÍK
PRO

n

lB]

CESKO

SVOBODNÉ

A ROVNÉ

VZTAHY

SLOVENSKÝ
TÝŽDENNíK

Z témat, jimž se venoval koncící pátý rocník,
vybíráme:

Národlú menšiny v Cechách
a na Slovensku
S Jirím Dientsbierem o válce v Kosovu
Mužu si taky kopnout?

Na obranu svobody a demokracie

(šikanování

(šikanování

Nic než pronárodm fronta?

v ceské armáde)

Brána práva dokorán otevrená
(o síti obcanských

(Vlastenecká fronta pod zorným úhlem nové
s trategi e naci onali stu)

poraden)

Mají cizinci v Ceské republice právo
na skutecne spravedlivý proces?
V odpadkovém koši života
(porušování

na ceských školách)

práv senioru)

A1ternativlú zpusoby trestního rlZem,
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