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Na zacátku ledna poslala britská vláda svého námestka ministra vnitra Mika
O'Briena do Ceské republiky v souvislostis tím, že neklesá pocet ceských Romu, kte"'í
žádají v Británii z dtivodu perzekuce o azyl. Mike O'Brienprohlásil, že ,je zcela neprijatelné, aby v nejaké zemi meli její obyvatelé takové životní podmínky, jež je nll/í
hledat azylu sousedLi".Zároven všakpripustil, že v Británii existují znacné potíže se
stíháním podobných deliktli.
Vsouvislosti sproblematikou etnických menšin v Ceskérepubliceplatí heslo"co ob-
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can, to názor". Napríklad neromští obyvatelé Maticní ulice v ústeckých Neštemicích se
rozhodli vzít vec do vlastních nlkou a nyní se chystají postavit zed mezi príbytky svými a svých romských sousedLi,klei'íprý nantšují [lzájemné soužití. I když se ceská vláda rozhodla využít "vesRerých možných zákonných prostredkti", aby stavbe zdi zabránila, názOlY,jal..'Onedávné tvrzení místopredsedy ODS Ivana 1angra, že soukromí obcané mají právo vykonávat soukromé iniciativy, nepadají na neúmdnoupudu.
Takové tvrzení z úst vysocepostaveného politika, byt neuveritelne krátkozraké, vychází z toho, že dnes nemalý pocet Cechzi verí, že kdyby se do britské vesnice pi'estehova10 sto Romu, Britow by videli situaci jinak a pan O'Brien by nic podobného neríkal.
Problematika etnických menšin v Ceské republiceje nadále posuzována prostrednictvím osobních zkušenost~ jak patmo, ciní tak vysoceposta/lení cinitelé.
Je nacase opustitpolistopadový zvyk neustálého subjektivního porovnávání a zacít se zajímat o skutecné príciny. Rasismus a nenávist ke spoluobcamim kvuli jejich
. etnickému pozadí existuje v každé zemi na svete. Tyto sklony mohou odstranit je-
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diné dva faktory']soujimi vzájemné porozumení obcanti a fimkcní justicní systém.
Je treba zacít skutecností, že pokud naše negativní pocíty l'I.ici,jinému·' obcanu, at
je to kdokoliv, presáhnou tzv. obecnou úroven, s nejvetší pravdepodobností sejedná o pontšení obcanského trestního l'ádu. Pokud takový trestný cin ztistane nepotrestán, nic se k lepšímu nezmení. Cesta k rešení etnických konfliktu a ke vzájemnému porozumení tkví jedine v ustavení a dodržování ;pravedliwho a funkcního
justicního systému.
Fu nkcní justicní systém musí nejen fungovat spravedlive pro každého, ale plnit
úl..'Oly
podle urcitého casowho rozmeru. V obou prípadech soucasný justicní systém
selhává. Otázka i'ešení rasismu nesouvisí tolik s tím, že urcití obcané nemají Romy

Krízová demokracia
Miroslav Kusý

9-10

Neobycajná rezistencia meciarizmu
Miloslava Kodonová
11

Obrazoborectví za každou cenu
Seán Hanley

12

i

Multikulturalismus a strední Evropa
Jirí Musil

13

rádi, nýbrž s tím, že se nic nestane, když-at Romové nebo Ceši- ruší životní prostredí a ohrožují spoluobcany. Pokud se dostaví policie, vyšetrování je zpochybneno
anebo nedostatecné, k obvinení nedojde a pokud ano, soudní rozsudek je prr!vrácen taktikou zpochybnení žaloby jako "diskriminacní'· ci "pozitivne diskriminacní". Neschopnost tJyŠetrovatehináležite vyšetrit kauzy a p"'edatje soudcLim, spojená s malou odvahou (ne-li neschopnostO soudcti rozhodovat s tvrdou a definitivní
platností, zústává Achillovou patou nejen otázky etnické diskriminace v Ceské republice, ale justicního systému samého.
Neprekvapuje, že ve všech zemích, v nichž tli/O otázku úspešne vyrešili,postupovali cestou vytvorení zákonu a jejich dodržování. Práve tohle totiž predstavuje základ
nezbytného zázemí pro další kroky postupné integrace a vzájemného uznání. Tako-
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výproces mtiže troat dlouho: v roce 1776 siceprohlásili zakladatelé Ameriky, že "BI.ih
postavil všechny lidi na stejnou Úrove11': ale muselo uplynout téme'"200 let, než se
americtí cernoši žijící na jihu USAdockali faktického uznání tohotoprohlášení.
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I v Ceské republice je jen jediné rešeníproblému etnických menšin. Nespocívá li(!
stavení zdí ani v existenci negativne ladených soukromých iniciativ. Cesta vedejinudy, od postupného uznání soužití a získání stejných práv pro jednoho a všech-
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ny, po právo být nejen stejne vyslechnltl, ale stejne odsouzen. Martirr]'an Strálský
Mesícnik Nová Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti,
u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Ceský Senát nachází svuj smysl
Od svého pocetí pred dvema lezy se ceský Senát snaží
nalézt smysl své existence. jeho politická role zustává
nejasná a slabá úcast volicu pri senátních volbách poukazuje na to, že nová horní komora Parlamentu si
prozatím nezískala duveru verejnosti. Ovšem pri zasedání Senátu vjeho povolební sestave s tretinou nových
clenu byla ustaven senátní výbor, jenž by mu mohl dát
jasný smysl.
Nove ustavený Výbor pro evropskou integraci
(http://www.senat.cz/vybor-e.htm)
má za úkol kontrolovat složitý proces rízené harmonizace a analýzu pripravenosti na vstup do Evropské unie.
Poté, co Praha v listopadu lonského roku obdržela
ostudné hodnocení Evropské komise, je zrejmé, že tako. vá kontrola je nezbytná. Nyní totiž muže nadšení
Evropské unie pro rozširování smerem na východ kdykoli uhasnout, a to vzhledem k jejím vlastním hospodárským problémum. To však neznamená, že si Praha
muže dovolit laxní prístup k získávání clenství. I když
presné datum prijetí dosud nebylo vyrceno, Ceská republika musí udelat vše, coje vjejích silách, aby si udržela svou pozici.
Pokud Senát využije své politické síly - nebo alespon
síly tohoto výboru - mohl by se stát jakýmsi hlídacím
psem procesu naší integrace do Evropské unie, nebot by
hlídáním vlády a Parlamentu zajištoval souznení ceských zákomi s legislativou EU a kontroloval by dodržování casového rozvrhu.
Krome toho by tato nová funkce Senátu mohla sloužit i jiným cíhim, dokonce i v prípade jeho zániku. At
už bude Senát rozpušten, jak se toho dožaduje velká
cást volicu, ci nikoliv, tato zeme by si behem tohoto procesu alespon vybudovala zásobárnu politiku se znalostí problematiky EU. Takoví politikové jí v soucasné dobe
citelne chybejí. Ona zásobárna by posloužila ke trem
cílum:
Za prvé by tito politici mohli postupne zaujímat role
v ruzných oblastech státního aparátu a využít svých odborných znalostí k rešení problému spojených s legislativní harmonizací.
Za dnthé by meli dobrou pozici k verejné popularizaci Evropské unie. Clenové zmíneného výbont by meli
vystupovat v médiích tak casto, jak jen to je možné,
a zevrubne vysvetlovat principy EU ceskému obcanovi,
což by z nich rychle ucinilo experty na tuto problematiku. Snad by si pri tom mohli vypestovat zdrave skeptický postoj vuci Bruselu.
Za tretí by si tito lidé mohli vybudovat postavení, kteréjim pomuže stát se po pripojení prvními poslanci Ceské republiky v Evropském parlamentu. Na tuto instituci
se-dosud obycejne pohlíží jako na odkladište politiku,
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kterí už jsou dávno za zenitem, ovšem na druhou stranu si Evrops/...>ý
parlament pomalu získává respekt a Ceská republika v nem bude potrebovat kompetentní reprezentaci hájící zájmy jejích obcanu.
I kdyby mel být Senát nakonec zrušen kvuli nedostatecné duvere verejnosti, zrízení Výboru pro evropskou
integraci bude pro tuto zemi v každém prípade prínosem. Doufejme, že se ceský Senát udrží a že výbor mu
dodá alespon jeden jasný význam: kontrolu nad integ-

i

rací Ceské republiky do Evropské unie. Ale kdyby Senát
nakonec zašel na úbyte, výbor by mohla alespon prechodne posloužit jako cvicná aréna pro nástup do
Evropské unie.
Andrew

Stroehlein

Pax americana
Bombardování Iráku, které provedli Americané a Britové o své vuli bez projednání v Rade bezpecnosti, potvrdilo, že USAjsou rozhodující velmocí, která urcuje
svetovou bezpecnost a chce to také dát najevo. Žijeme
tedy v dobe pax americana. Minulostí je bipolární svet
studené války, ale ani multilaterální svet, o nemž se
s takovým nadšením hovorilo po pádu komunismu, se
nejak nezdaril.
je to neuveritelná

geopolitická vzdálenost, kterou

jsme sa1'l'!iprošli. Když ji budeme pomerovat tím, že
za komunistických
casu jsme byli cleny Varšavské
smlouvy a nyní naproti tomu vstupujeme do NATO,
získáme dobrou predstavu vzdálenosti, kterou máme
za sebou, ale udeláme si ponekud mylnou predstavu
sami o sobe. Bude to jen klamný a útešný obraz, když
budeme tvrdit, že jsme stále stejní, nebot Varšavskou
smlouvu jsme nechteli a NATO naproti tomu povetšinou chceme a pax americana jsme dostali jako trešnicku na dorte.
Ne, nejsme stejní, a hodne se zmenilo. Vzpomenme
na nekdejší predstavy o budoucnosti: koncem komunistických casu, když se místo konfrontace velmocí ke slovu dostala mírová spolupráce a Nemecko mohlo pestovat svou Ost-Politik, prišla skupina disidentu kolem
jirího Dienstbiera s koncepcí jednotné Evropy, jež se bude moci rozvinout z dopuštení obou velmocí Spojených
státu a Sovetského svazu. Tato disidentská koncepce byla živá ješte dlouho po listopadu 1989. O ni se bylo možno oprít, když se rušila Varšavská smlouva když jsme
domlouvali odchod sovetských vojsko V souladu s touto
koncepcí jsme se postavili za Mitteranduv plán silné
Evropy a dokonce vyslovili tužbu zrušit NATO. Václav
Havel, který o tom na setkání svetových politiku kjejich
údivu uprímne pohovoril, však již za nekolik let hledal
jiná slova. Nebyla to ale od neho žádná svévole. Zacala pusobit pritažlivost ideje pax americana, tehdy ješte
plne v hávu atlantického obranného spolecenství. Vrcholem tohoto obratu Václava Havla byla jeho nedáv-
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ná myšlenka, že by NATO melo mít právo zasahovat

i mimo území

svých clemi.
Když si srovnáme jeho výroky o tom, že už dávno
mel být Saddám Husajn svržen, už dávno se mely bombardovat srbské pozice v Bosne, už dávno se melo v Kosovu vojensky zasáhnout, nelze nevidet, že jejich morálním obsahem je starost o dodržování lidských práv.
Tyto výzvy ale zároven žádají vojenskou akci a politicky se staví za americký mír. Nakonec se tedy Václav
Havel stává jeho bezvýhradn,ým zastáncem.

Milan Znoj

Nekonecný závod
s pokrytectvím
Osud momentálne nejlepšího ceského tenisty Petra Kordy, obvineného z dopování pri Wimbledonu, nese
všechny prvky rozhýbaných
století.

hodnot konce dvacátého

i

Patrí mezi ne totiž sám problém dopingu. Definujeme si jej jako užívání zakázaných a podpurných látek, které mají sportovci pomoci dosáhnout lepšího výkonu nebo zvítezit nad souperem. Považujeme neco takového za neprijatelné - a to ipresto, že doping je starý
jak olympijská myšlenka. Zavrete však oci a vzpomente na pohádky, jež formovaly vaše etické základy. Kolik
spanilých princu si pred zápasem s drakem loklo lektvaru, porízeného u Baby jagy - a nikdy jsem neslyšel,
že by proti jejich vítezství nekdo protestoval. Kolik dobra zvítezilo nad zlem jen a jen díky - je mi líto - dopingu?
Byl to až baron Coubertin, který vnesl do sportu i
šlechetné myšlenky. Napríklad, že dúležitejší než vítezství je samotná úcast ve sportovním zápolení. Neco takového dnes lze uplatnovat nanejvýš v Sokole Horní
Dolní, když lákají cvicence na sletový nácvik. Reknete
to však manažerovi Hockey Clllbu nebo atletickému

trenérovi a utlucou vás opotrebovanými tréninkovými
pomuckami. Duležité je prece zvítezil, když už ne díky
schopnostem, pak alespon pomocí šikovného podvodu,
lišáckého faulu, podpurných prostredku. jen nesmí být
zakázané.
V tom je totiž jeden z podstatných momentu nekonecného závodu s pokušením dopingu ve sportu: jedni
nové látky zvyšující výkon hledají, druzí je užívají a
tretí zakazují. Co ti tretí nedoženou, o cem ješte nevedí, dopingem není. Že to je nesportovní a pokrytecké?
jiste - avšak v civilizaci postavené na principu konkurence neboli souteže o úspech stuj co stujje to zároven
logické. Navíc v civilizaci, v níž ve všech jiných komercních a výdelecných oborech - a špickový sport je také
predevším obchod a výdelecná cinnost - je stimulace
výkonu jakýmikoli prostredky zcela bežná. I zázracná
ztopoi'ující Viagra, jíž se máme dockat tuším už zítra i
v ceských lékárnách, je prece jen a jen podpurný prostredek pro dosažení úspechu v disciplíne sex - a kdo by
ji chtel zakazovat s oduvodnením, že s Viagrou by to
bylo necestné, ~y dopadl jako slavná Eulálie Cubíková
ze Zvonokos.
Nemohu si pomoci, ale obávám se, že se brzy mužeme dožít stejne p,~evratné zmeny názoru, jaké jsme se
práve ve sportu dožili, pokud jde o vztah amatér a profesionál. Nebo už jsme zapomneli, že atlet, jemuž bylo
prokázáno, že za své sportování získal nejaké peníze,
musel vracet medaile?
Což ovšem Kordu, at už steroidy bral vedome nebo
ne, neomlouvá. Porušil pravidla, byt pokrytecká, a za
to by mel pykat. Že o tom sám nic neví, nesvedcí o jeho
nevine, nýbrž o jeho naivite. Pokud ovšem nelže ...

Jaroslav Veis

Ceské voodoo
Podle netrpelivého hlomozu židlí a bojovne vystrcených
brad recilátorn by se skoro zdálo, že se národ chystá ke
slavné emancipaci. Od ceho? No asi se mu konecne zachtelo se osvoboditi od pana prezidenta. Když se bez
hlavy státu obejdou Slováci, tak my prece taky!
At ctu jak ctu, nedozvídám se, co zásadního podle
všech tech odvážných kritiku udelal prezident špatne.
Vycítají mu v obmenách tri veci: že nemá rád Klause,
že je slabý na plíce, a nelíbí se jim jeho hezká žena. A
nedávno snad ješte Zilka a Medka. Z toho by ovšem
neuháckovala vlastizradu ani pekelná garda rudých
prokurátorú koucovaná hostujícím Kennethem Starrem.
je to obvyklé, je to bez vkusu a je to ceské. Vládcové
se u nás vetšinou nedockali ani poctivé úcty, ani hrdého vzdoru. Místo toho je zpredu obklopuje podlézavost,
zezadu posmech. jako nebylo Havlovým pricinením, že
si z nej pred casem ceští zástupové udelali modlu, nemuže ani za to, že si ted na oné modle rituálne vybíjejí své vzteky. Uverili možná, že tak uleví i národu. Nevedí však, že skrze voskovou obetní sošku vztahují své
kolektivní temné síly sami k sobe.

Tomáš Vrba
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Pieta se krcí v koute
V soucasné dobe není dost vule vyrešit ostudný "prípad Lety"
TI~etíhoprosince ]998 ~yl vláde Ceské republiky odeslán otevrený dopis, požadující odstranení velkOl~)íkrmnyvephi v Letech u Písku z místa, kde behem dnlhé svetové války byl koncentracní tábor pro Romy. Dopis podepsala rada osobností doma i v zahranicí. Za všechny jmenujme Simona Wiesenthala, Glintera
Grasse, Václava Malého, Karola Sidona, Tomáše Halíka cijaroslava Hutku, Tál/U Fišerovou, Jana Vodnanského, Vladimíra Mertu, tedy osobnosti duchovní i
kulturní. Proc ~yl tento otevrel/} dopis l,láde poslán?
VÁCLAV

TROfAN

(1946)
Helsinského
Sociolog, clen
obcanského
shromáždení.

o historii

Letú už Nová Prítomnost psala v r. 1996. Pripomenme jen, že na míste, kde dnes stojí velkovýkrmna
veprú o kapacite 13 ()()()prasat, byl za války koncentracní tábor, do kterého byli soustredeni prevážne Romové z
celých Cech. V tábore panovaly nelidské podmínky, a
zahynuly zde stovky lidí, vcetne detí. Ti, kterí prežili, byli posílání dále do nemeckých vyhlazovacích táború, do
Osvetimi, Treblinky a dalších. Dúsledkem existence tohoto tábora (a podobného tábora v Hodoníne pod Kunštátem na Morave) bylo vyhubení více než poloviny
romského obyvatelstva v Cechách a na Morave, a to casto s aktivní podporou ceských obcanú, predevším
prís!ušníkú protektorátního cetnického sboru. Otevrený

dopis pripomíná dokument KBSEz roku 1991, který podepsala cs vláda v roce 1991 a ve kterém se zavazuje, že
, ... zúcastnené státy se budou snažit chránit a udržovat ty
památníky a pametní místa, vcetne nejznámejších vyhlazovacích táboru a príslušných archivu, které jsouk dokladem tragických událostí v jejich spolecné minulosti.
Tato opatrení mají vést k tomu, že tyto události nebudou
zapomenuty a prispejí k ponaucení soucasné i budoucích generací o techto událostech, a tak se zajistí, aby
se nikdy neopakovaly.". Presto je stále otázka existence
farmy predmetem diskusí a polemik a žádná vláda dosud závazne neprohlásila, že ji odstraní.

Václav Trojan

Argumentace ,obráncú farmy" zdúraznuje nekolik
momentú. Krome ekonomických duvodu, totiž, že naše
spolecnost na tak nákladné projekty nemá prostredky
(velkovýkrmna byla privatizována na podzim 1994 za
nekolik milionú Kc), že odstranení veprína by vedlo k
nezamestnanosti v prilehlé oblasti (ve farme je zamestnáno 18 pracovníkú), nebo že by se dalo príslušného financního obnosu využít jinak a lépe, bylo mnohokrát
vysloveno, že vlastne Romové o odstranení farmy nestojí, nebo že vlastne v Letech nedošlo ke zlocinum takového rozsahu, který by byl srovnatelný s genocidou v
táborech na území Polska, Nemecka nebo Rakouska.
Na verejnosti se dokonce vyskytl názor, že farma je postavena na zcela jiném míste, než byl tábor. Jiní poukazovali na to, že rozhodnutí vlády odstranit farmu proti
vuli vlastníkú, znamená dokonce zpochybnení procesu
privatizace.
Je zrejmé, že v soucasné dobe není ani mezi širokou
verejností, ani ve vláde príliš vúle prostor bývalého tábora v Letech upravit zpusobem primereným tomu, co
se tam stalo. Ani ceská historiografie (s výjimkou prof.

Ctibora Necase z brnenské Masarykovy univerzity) nevenovala tomuto tématu dosud vetší pozornost a prevládá tendence interpretovat roli tábora v Letech spíše
jako sberný tábor. Je pozoruhodné, že opacný názor, totiž že v Letech došlo za války ke zlocinu genocidy, tvrdí
nekterí zahranicní autori (americký genealog a publicista Paul Polanský a nemecký publicista Markus Pape),
kterí poukazují na to, že tábor v Letech se významne podílel na genocide ceských Romu. Závažná skutecnost je,
že ackoliv byl tábor za války rízen a spravován výhradne ceským personálem, nebyl po válce nikdo z dozorcú
odsouzen na základe mezinárodní Úmluvy o zabránení
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a trestání zlocinu genocidia z roku 1948, která byla do
našich zákonu zaclenena až v roce 1955. Jediný soud,
který probehl v letech 1945 - 1948 s reditelem tábora v
Letech Josefem Janovským neshledal žádnou vinu. Pritom je patrné, že muselo dojít prinejmenším k naplnení
skutkové podstaty podle § 259 tf. zák. c. 140/1961 Sb.
odstavce 2 (napomáhání trestnému cínu genocidia).
Tento justicní dluh je svázán s politickou situací padesátých let, ale ani dnes v tomto smyslu nebylo dosud ucineno spravedlnosti zadost. Petice, která vyzývala k zahájení vyšetrování prípadného trestného cinu, který byl
pravdepodobne spáchán, zustala bez odezvy. Otázka
genocidy Romu u nás je dodnes tabuizována, nebo prinejmenším není vúle o ní otevrene hovorit.
Malá ochota vlády ujmout se úkolu odstranení veprína
vedla vládního zmocnence Petra Uhla k pokusu, na jehož

výsledek je treba pockat, ale
jehož perspektivy v soucasné
situaci nejsou príliš nadejné:
usporádat verejnou sbírku a
jejíllOvýnosu použít k odstranení farmy. Zatím na vládní
úrovni probíl1á jednání, na jehož základe by se mela vláda
zavázat, že zbytek penez potrebných k odstranení farmy
doplní. Je otázka, kolik penez je reálné vybrat a jak dalece je vhodné plnení vládního závazku prenést na soukromé prispevate. V každém prípade je osud Romu za
války opomÍJen nejen u nás, ale i v jiných evropských zemích a vytvorení pietního místa v Letech by mohlo být významným krokem k pripomenutí a uznání této smutné
stránky dejin našeho kontinentu.
)\i

Propasti na všech frontách
Romové ve strední a východní Evrope

Magdaléna Frouzová

V soucasné dobe žije ve strední a východní Evropepribližne šest miliónu Romu, což by bohate stacilo na
vytvorení vlastního státu. Veskutecnosti se ale Romum nedarí sjednotit se ani v boji proti diskriminaci,
natož pak shodnout se na jedné strane pri volbách.
Nejduležitejším predpokladem národnostních menšin
pro úspešný boj proti jejich diskriminaci je aktivní úcast
v politickém dení. K té však muže dojít pouze v prípade, když mezi cleny menšiny existuje pocit vzájemné
sounáležitosti a silná etnická identita. To je u Romu velmi problematické, protože se identifikují spíš s vlastním
rodinným klanem nebo komunitou, s príslušníky svého
remesla, eventuálne s rodáky z místa, odkud pocházejí.
V každém prípade ale se skupinou menší, než je jejich
po celém svete roztroušené a velmi fÚznorodé etnikum.
Mezi jednotlivými skupinami Romú dochází nezrídka
k ostrým konfliktúm, které se jim ve své aktuálnosti
a bezprostrední blízkosti jeví jako mnohem závažnejší
než vzdálené problémy etnika jako celku. Težko se bude rodinný klan spolcovat kvúli neurcitým politickým
cílum s jiným klanem, se kterým žije na ostrí nože kvúli
slíbené krevní mste.
Ekonomicky lépe situované romské rodiny mají zase
tendenci identifikovat se spíš s neromským obyvatelstvem než vlastním etnikem. Mnoho Romu s vysokoškolským vzdeláním nebo ze smíšených manželství se
nepocítá k Romúm, ale ke gádžum neboli bílým jako
znamení sociálního vzestupu.
Tato pomerne slabá etnická identita ztežuje Romum
formulování spolecných cílu a zmenšuje pravdepodobnost úspechu pri snaze o jejich dosahování.

ráží roztríštenost

zájmú a priorit romského

etnika.

Všeobecne platí,'že cím více stran, tím menší mají nadeji prosadit se a uskutecnit vlastní cíle. Z tohoto hlediska se na tom zdají být nejlépe Romové v Makedonii a Polsku, kterí prosazují své zájmy pomerne celistve jen v nekolika málo stranách, a vláda jim proto
venuje vetší pozornost. Naproti tomu v Rumunsku se
po urcité dobe ukázaly nekteré organizace jako pouhé rodiny sledující touto cestou vlastní financní zájmy.

Mnoho romských organizací i politických stran trpí
také neschopností svých clenú shodnout se na jediném
vúdci. Mezi jednotlivými aktivisty, reprezentujícími rozlišné názory na prosazování stanovených cílu, dochází
v rámci konkurence k šarvátkám o predsednické kreslo.
Tyto roztržky nejenže negativne ovlivnují fungování
a cinnost organizace, ale také znemožnují spolupráci
s vládou, která je pro ne životne dúležitá. Vláda je
ochotna jednat pouze s legitimní organizací, která jasne
sleduje stanovené cíle, cemuž v prípade mnoha romských organizací tak není.

Za volicuv hlas modré z nebe
Hlasy Romu, zklamaných svými zástupci a rozcarovaných z nesplnených volebních slibu, se v poslední dobe
ozvaly z nekolika státu strední a východní Evropy, mi-

Rodina není organizace

mo jiné i z Ceské republiky. Ve snaze získat co nejvíc
hlasú ve volbách naslibovali predstavitelé politických

Po pádu socialismu se vyrojilo mnoho politických
stran a organizací zastupujících zájmy Ron1U.Nejvíce
organizací existuje v Madarsku, v Rumunsku a v Ceské republice, což ovšem zdaleka neznamená, že je
v techto zemích boj proti diskriminaci nejúspešnejší.
Jejich velké množství a rúznorodost totiž presne od-

stran Romúm casto nemožné. Poté, co se jejich nadeje
na zlepšení životních podmínek nesplnily, odvrátilo se
mnoho Romú od svých zástupcu a vúbec od politické
aktivity v presvedcení, že jim stejne nikdo nechce
opravdu pomoci, a že i jejich vlastní predstavitelé sledují pouze svuj osobní prospech.
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Oúležitým aspektem je také tradicní apolitická kultura Romú a nedúvera k autoritám a institucím. Kvuli ní
hledají i dúveryhodní a vzdelaní romští aktivisté cestu
ke svým lidem velmi težko. Typickým príkladem je Rumunsko, kde hluboká propast mezi intelektuálními
romskými aktivisty a obycejnými lidmi zpúsobuje, že jejich snaha odstranit diskriminaci Romú ve spolecnosti
naráží na neskrývaný nezájem jejich etnika.

Je východní Evropa rasistická?
Evropská unie státúm strední a východní Evropy opakovane vytýká rasismus a upozornuje na to, že rostoucí
projevy rasové nenávisti by mohly neblaze ovlivnit jejich prijetí do EU.
Odstrašujícím príkladem se stal odchod skupin Romú
z Ceské republiky, citovaný témer v každé zpráve o situaci menšin ve východní Evrope. Krome toho je Ceská
republika známa vlažnými zákroky policie proti skinheadúm a zaujatým postojem soudcú. V Rumunsku, které má ze všech evropských státú nejvyšší procento romského obyvatelstva, bylo Romúm v roce 1990 zakázáno
nakupovat v supermarketech a ridici tramvají varovali
cestující pokaždé, když nastoupil Rom. Když v roce
1993 zasáhla v Madarsku policie pri roztržce mezi Ro-

!oto.laromí,. Cejka

my, vykrikovala údajne, že "nadelá z Romú mleté maso
a mýdlo". Ani v Bulharsku není situace lepší. Když se pri
jednom incidentu v roce 1994 snažili Romové dostat ven
z horících domú zapálených predtím skinheady, bila je
privolaná policie a bránila jim v úteku ven.
At už se jedná v daném státe o ojedinelé prípady nebo o bežné události, jisté je, že jsou to prípady nanejvýš
alarmující. Problémem strední a východní Evropy však
nejsou rasisticky motivované trestné ciny - ty se dejí
i v Evrope západní - a težko na svete existuje spolecnost bez extremistických jedincú. Problémem strední

a východní Evropy je všeobecne rozšírené mínení, že
Romové nejsou národnostní menšina, jejíž otázky jsou
úkolem politikú a sociologll, nýbrž problematickou sociální skupinou, kterou by mela srovnat policie. Pocet
rasisticky motivovaných útokú v Ceské republice je
mnohem nižší než treba v Nemecku, ovšem zrejme
z cásti i proto, že u nás mnoho takových cinú nebylo
uznáno jako rasistické. Zároven je nutno pripomenout,
že se u nás nikdy nezvedla tak silná vlna obcanského
odp0nl proti podobným cinúm, jako se to stává práve
v Nemecku. V Ceské republice i v dalších posttotalitních
státech trvá tichý souhlas vetšiny spolecnosti s akcemi
skinheadú a pasivní chování menšiny, která toto rádení
odsuzuje. i Václavu Havlovi v zahranicí nekteré hlasy
vycítají, že nezakrocí proti diskriminaci Romú, protože
se obává o svou popularitu.

Dvojí metr západní Evropy
v západní Evrope žijí pouhé dva miliony

Romú, pricemž vetšina z nich ve Španelsku a Itálii, kde nejsou až
na malou zmínku v ústave chráneni žádnými zvláštními

zákony a jejich diskriminace ve spolecnosti je známá.
Do Evropské unie byly však obe tyto zeme prijaty bez
vetších problémú, protože predstavovaly pro Unii jednoznacné ekonomické výhody. O ekonomických výhodách rozšírení na východ má EU v poslední dobe jisté
pochybnosti a nedá se vyloucit, že hledá záminky
k prodloužení Ihúty našeho prijetí.
At už tomu tak je nebo ne, nebýt varování, že diskriminace Romú a rostoucí rasismus ve východoevropských státech by mohl ohrozit jejich vstup do EU, nebylo by toto téma dnes do tak velké míry na poradu diskusí a spolecnost by si možná ani nebyla vedoma jeho
)\íi
závažnosti a aktuálnosti.
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Hazardní hra se suverenitou
Beloruska
Podepsáním deklarace o vytvorení "svazového státu" a
s ním souvisejících dvou smluv z 25. prosince minulého
roku napsali ruský prezident Boris Jelcin a jeho beloruský protejšek Alexandr Lukašenko jen další otazník za
rusko-beloruskými vztahy. Tito dva muži už zamotali
svému okolí hlavu pri dvou predchozích príležitostech:
v dubnu 1996 podepsáním smlouvy o vytvorení Spolecenství Ruska a Beloruska a o rok pozdeji v dubnu 1997,
když toto spolecenství premenili ve Svaz Ruska a BeloIlIska.

Jan Maksymiuk
(což se už stalo v prípade belomské legislativy, vybírané osobne Lukašenkem). Jako politický uzurpátor by
Lukašenko mohl mít potíže nejenom pri jednání se zahranicím, ale i se samotným Ruskem. Pokud však povolí prezidentské volby v roce 1999, fakticky tím prizná, že
referendum z roku 1996 byl podvod.

Obe smlouvy mají neco spolecného: byly vypracovány v tajnosti a podepsány s velkou pompou jako "historické" dokumenty. Obe následovne vyvolaly mnoho
zmatku a nedorozumení i mezi vlastními signatári a s výjimkou vytvorení dvou nadnárodních politických orgánu bez jakékoliv reálné moci nepodaly žádné hmatatelné výsledky.
Uvážíme-li obsah rusko-beloruské deklarace z roku
1998 a zpúsob, jakým byla prijata, tuto smlouvu pravdepodobne stihne stejný osud jako ty predchozí. V každém prípade je stejne vágní a rozpomplná jako integracní smlouvy z let 1996 a 1997. Tato deklarace volá po
sjednoceném státe se spolecnou vládou, avšak s podmínkou, že Rusko a Belorusko si podrží svou "národní
suverenitu". Zároven se dožaduje sjednocených vládních orgánú, ale neuvádí žádné smernice pro jejich vytvorení. Smlouva také nijak nevysvetluje zpusob zavedení jednotné meny a celní politiky v blízké budoucnosti, o polovine tohoto roku nemluve.
Jedna vec by však mohla integraci usnadnit: je to nevyzpytatelný Lukašenko, jehož petileté volební období
vyprší v cervenci 1999. Nezávislá belomská média už
dlouho spekulují nad tím, že skutecnou hybnou silou za
Lukašenkovými integracními snahami je jeho ambice
vystrídat v Kremlu Borise Jelcina. Prezidentské volby v
Rusku jsou na plánované na rok 2000, takže Lukašenkovi nezbývá moc casu na otálení. Pro jeho pokus "otrást
Kremlem" existují však duvody i na domácí, tedy belomské púde.
Za prvé, jeho politika "tržního socialismu" už prakticky zašla na úbyte a Belorusko stojí tvárí v tvár ekonomické katastrofe. Hlavním dúvodem pro integraci s Ruskem je Lukašenkúv zoufalý pokus oddálit hospodárský
kolaps a vylepšit domácí situaci na úkor ruské ekonomiky.
Za druhé, Lukašenkova politická pozice není v Belomsku tak jistá, jak by se mohlo z jeho autoritárských
zpúsobú zdát. Podle ústavy z roku 1994 (zmšené v listopadovém referendu v roce 1996, které neuznala žádná cizí zeme krome Ruska) skoncí Lukašenkovo volební období v cervnu tohoto roku. Pokud presto setrvá ve
funkci prezidenta další dva roky (jak je psáno v nové
ústave prijaté behem téhož referenda), nebude už uznáván jako legitimní vudce žádnou z evropských zemí

Vytvorení nového státu spolecne s Ruskem by vyústiv situaci, která by Lukašenka zbavila politické odpovednosti za jeho minulé ciny. A pokud by soucasný
beloruský prezident uspel v ruských volbách (což
ovšem mnozí považují za nepravdepodobné), nikdo by
si nedovolil uvalit na nej vízový zákaz ci jej nazývat
"chuligánem Evropy", jak se tomu stalo v prípade jednoho evropského deníku, který psalo skandálu s ubytováním západních diplomatu v Minsku.
At už je motivace Ruska ke spojení s Beloruskem jakákoli, je nesporné, že v jeho rámci se Belomsko bude
muset vzdát svých suverénních práv, at už cástecne ci
úplne. Ani ti nejhorlivejší zastánci anexe Beloruska si
netroufají navrhnout, aby tato zeme s deseti milióny
obyvatel mela v rámci unie stejný hlas jako Rusko, jehož
populace je patnáctkrát vetší. V této chvíli jsou Lukašenkova slova o manželství planá: plná integrace Belomska s Ruskem a zachování plné suverenity Belomska
zkrátka nejdou dohromady. Je zrejmé, že si chce zachovat Belomsko pro sebe, pokud jeho plán na dobytí Kremlu selže.
10

Belomský politolog a komentátor Jurij Drakachrust
rekl v rozhovom pro Rádio Svobodná Evropa, že Lukašenko hraje "cynickou hm", pri níž drží suverenitu Beloruska jako mkojmí svých politických ambicí. "Pokud Lukašenko obalamutí své mské partnery, je tu nebezpecí,
že se dostane do Kremlu a pripojí Belorusko k Rusku.
Pokud bude sám obalamucen, pak by se Belorusko
mohlo stát soucástí Ruska ješte pred mskými prezidentskými volbami," dodal Drakachmst.
Dojde-li na onen dmhý scénár, znamená to, že nadcházející mesíce budou obdobím velké zkoušky pro
belomskou opozici, která se snaží zabránit "mímmilovné anexi" jedné zeme druhou.
)\II
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Juraj Alner

Vseptemberi uplynulého roka sa na Slovensku nekonali len parlamentné vol'by- druhé po rozdelení Ceskoslovenska - konala sa aj malá repríza novembra 89, Niepreto, že premiéra bola mimoriadne úspešná, ale že sa vtedy nedohrala do konca, A konalo sa aj nie celkom fiktívne referendum obcanovo tom,
ci Slovensko má íst svojou alebo európskou cestou, v ktorom vacšina volicovpotvrdila, že "svoja" je práve tá európska a nie akási nedefinovatel'ná "tretia" - spomenme si na heslo SNS"Svoje si nedáme, cudzie
nechceme",
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Len zdanlivo sa konali bežné parlamentné vofby bez
akéhokofvek vzrušenia, pri ktorých doterajšia vláda
padla a k moci nastúpila doterajšia opozícia. Také, aké
sa konajú v každej normálnej krajine každé štyri roky. V
normálnych krajinách si spravidla fudia vyberajú medzi
favicou a pravicou. Na Slovensku si vybrali favicu aj pravicu. Vyberali skrátka strany pre normálnu krajinu.
Práve v tom bol zárodok najvacšej tažkosti. V predchádzajúcom období sa na Slovensku výrazne udomácnila bipolarita postoja (za komunistov sa tomu hovorilo
"kto nejde s nami, je proti nám"): za Meciara ci proti nemu. O tom boli aj volby. Povolebná najširšia možná
vládna koalícia nielen združila všetky antimeciarovské
strany (ne mala inú možnost, HZOS získala najviac hlasova zásadné premeny možno presadit len ústavnou
vacšinou), vytvorila navyše vopred nechcené zhluky ci
stranícke monštrá, ktoré si vynútil meciarovský volebný
zákon a na ktoré se Meciar tešil s ocakávaním, že sa vefmi rýchlo rozpadnú.
Slovencina nemá výraz pre ceský "prúšvih" (rovnako
ako ani pre "prúser"). Rozpad strán dnešnej koalície by
bol jedným aj druhým. Ciastocnú eróziu sme už zaznamenali.
Pripomeniem, že pred volbami sa vytvorila najskor
Slovenská demokratická koalícia, z nej neskol' samostatná strana s rovnakým menom (SOK). Zložením a zámerom skutocne pripomína novembrové obcianské hnutie,
ktoré splnilo svoje poslanie a rozpadlo sa. Carnogurského krestanských demokratov (KOH), Kukanových liberálov (OU), Langošových konzervatívcov (OS), Volfových sociálnych demokratov (SOSS) a Tóthovej zelených (SZS) spojil záujem vyradit z politiky Meciarovo
HZOS, co sa podarí iba vtedy, ak lepidlo vydrží do nasledujúcich parlamentných volieb. Pripomenme aj to, že
lán Carnogurský sa nikdy nestal clenom SOK C"predseda
KOH nemože odíst do inej strany"), stal sa ministrom novej vlády, no nehlasoval za jej program, v KOH nastal
zložitý proces uchovania sebaidentifikácie, ktorý je teraz
v štádiu sedenia na dvoch stolickách: clen SOK mMe byt

tak vymýšfajú kolobežky. Možno že najbližšie reálnému
riešeniu dilemy bol]án Figef, prv podpredseda KOH, teraz štátny tajomník ministerstva zahranicia za SOK, ktorého návrh na združenie politických strán (zatiaf) neprešiel. Aj inde sa hovorí o dvojitom clenstve ci o návrate k povodnej koalícii.

Demokracia áno, ale stabilizovaná
Odstredivé sily by boli aj silnejšie než tie, co vytvárajú súdržnost. Hácik je v samotnom zmysle existencie SOK.
Oiplomati clenských krajin Európskej únie potichu, ale
dorazne pripomínajú - "ak sa rozpadne SOK, zabudnite
na Európu". Ak Eduard Kukan, jazdiac po svete, zdoraznuje, že Slovensko splnilo všetky kodanské podmienky
integrácie vo vnútornej politike, európski prominenti sa
rozhodli cakat, ci nenastane rumunský efekt. Nestací demokracia, potrebná je stabilizavaná demokracia. Taká,
ktorú nemaže rozvrátit spor dvoch politikovo 00 helsinského summitu EÚ koncom roka (a nie, ako vláda dúfala, do kolínského v júni) sa má ukázat, ci sa partneri v cakárni budú správat po kodansky, ci po bukureštsky.
Tvrdým skušobným kamenom budú prezidentské
volby, pravdepodobne v apríli. Ústavný zákon o priamej
volbe prezidenta schválil parlament len tesnou vacšinou

súcasne aj clenom, no nie funkcionárom KOH.
Aj v iných frakciach (niektorí im hovoria platformy)

93 hlasov (potrebná je trojpatinová vacšina za 150 poslancov). Strana obcianskeho porozumenia (SOP) košického primátora Rudolfa Schustera súhlasila v koalicných
rozhovoroch s tým, že jeden ministerský post prepustí

SOK horlivo uvažujú, ako íst súcasne pešo aj sa viezt, a

Migašovej SOf za prísfub oficiálnej podpory Schustrovej

/otolaromírCejka
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volby za prezidenta Celou koalíciou. No dnes ho faktic- casti HZOS opuncovali už dávno politikov dnešnej vládky podporuje len SOP a Madari (SMK).Hoci SOK tvrdí, nej koalície ako ,cechoslovakistov" (bez ohfadu na to,
že nebude podporovat nikoho iného, niektorí poslanci,
co toto slovo znamená) a stále ostrejšie atakujú úcast
ktorí vyšli z KOH, na Schustera už ostro zaútocili a bývamadarských politikov vo vláde. Plody normálnej atmolý rektor Komenského univerzity Juraj Švec, poslanec za sféry sa zacínajú prejavovat. Kontakty s pražskými poliSOK, ohlásil vlastnú kandidatúru tvrdiac, že nie je v roz- tikmi sú hladké, zacali sa práce na dvojitom obcianstve,
pore ~ koalicnou dohodou. Potrebuje 15 tisíc peticných
14. januára podpísali ministri školstva Protokol, ktotý
podpisov, aby mohol vystupovat ako nezávislý kandidáva Slovákom domovské práva na ceských univerzidát, no zatiaf nie je naklonený návrhom, aby aspon vy- . tách. Madarskí žiaci budú opM dostávat dvojjazycné vy- .
svedcenia, ktoré sú už vytlacené.
stúpil z SOK ("je to moja srdcová záležitost").
Podfa aktuálneho prieskumu by síce dostal len 18 %
Zatiaf sa Slovensko posúva dozadu: cúva za slepej
volicských hlasov proti 45 % pre Schustera, ale kampan
ulicky. Vacšina zadpovedných politikov mi osob ne posa ešte nezacala. Vstúpi do nej aj Michal Kovác (dnešná
tvrdila, že intenzívna koalicná spolupráca sa nerozpadšanca: 23 %), možno aj predseda ústavného súdu Milan ne napriek všetkým spomínaným úskaliam. Priorita je
nesporná. Ich odlišnosti sa budú prezentovat už teraz,
Cic (prekvapujúcich 30 %), iste aj d alší.
Parlamentné volby boli aj oneskorenou náhražkou
ale verme, že explodujú až vo volbách o štyri roky. Pri
neuskutocneného referenda o osudoch cesko-slovencúvaní zo slepej ulicky treba pevne držat volant.
ského vztahu. Národniari zo SNS, Matice slovenskej a
Ani Slováci nesedia radi v nabúraných autách.
~

Krízová demokracia
Miroslav Kusý

Blíži sa 10.febrnár, termín, na ktorý sa pripravujú slovenské médiá a slovenská verejnost- sto dní od nástupu Dzurindovho kabinetu do svojho úradu. Ocakáva sa prvé velké skladanie úctov: co sa zmenilo, CO
sa dosiahlo, nastal kvalitatívny obrat, pre ktorý táto stodnová lehota býva urcená?
Uskutocnili sa slobodné volby, máme demokraticky zvolený parlament a Freedom House nás opatpovažuje za slobodnú krajinu. Vláda má zatial ešte stále (napriek balícku ekonomických opatrenO širokú
podporn verejnosti.jej premiér Mikuláš Dzurinda je podla decembrového prieskumu verejnej mienky stále najpopulárnejšou politickou osobnostou s 32 %, zatial CO trvalý pokles popularity bývalého premiéra
Vladimíra Meciara dospel až na 14,5 %. Podobne sú na tom preferencie ich politického zázemia: Dzurindovo SDK dosahuje 35,3 %, Meciarovo HZDS kleslo na 18,3 %.
Nový kabinet je s neskrývanými sympatiami prijímaný medzinárodný rozmer. Za zdroj nestability v regióne
bližším i vzdialenejším zahranicím: od našich susedov, cez sme boli považovaní nielen pre politiku zakladatefa a
európske inštitúcie až po Spojené štáty. Odobrili jeho vlád- doterajšieho budovatefa štátu, ale aj pre samotný spóny program, berú vážne jeho sfuby urýchlene transformo- sob, akým tento štát vznikol. Vo svojej bratislavskej
vat túto krajinu na štandardnú európsku demokraciu. Na- . preclnáške 14.1.1999 na to upozornil spravodajca pre
priek tomu sa neponáhfajú s konkretizáciou prísfubu náš- ludské práva v bývalej Juhoslávii Jirí Oienstbier: tak ako
ho zaclenenia do európskych a atlantických štruktúr.
je Slovinsko považované za deštruktora bývalej JuhoCO nám teda ešte vlastne chýba do štandardnej euslávskej federácie, rovnako je Slovensko považované za
rópskej demokracie? Kde, akými parametrami v tomto
deštruktora bývalej Ceskoslovenskej federácie. Táto poohrade zaostávame za prvou skupinou adeptov, teda za vest nám prischla, hlavne Meciarovou zásluhou, v dótakým Madarskom, Pofskom ci Ceskou republikou?
sled ku jeho agresívnej proticeskej politiky.
Predovšetkým, Slovenská republika má od svojho
Na rozdiel od našich susedov a ostatných sporiadaosamostatnenia v roce 1993 vermi zlú povest vo svete.
ných (ba i menej sporiadaných) európskych štátov už
Jej zakladatefom (ako to zvlášt zdóraznuje Ján Carno- skoro rok nemáme hlavu štátu. Ako to vychádza, tak
gurský) bol predsa Vladimír Meciar, ktorý sa o zlú po- skoro ju ani mat nebudeme, lebo ak legislatívna prípravest nového štátu zaslúžil podstatnou mierou. V tomto
va priamych prezidentských volieb prebehne hladko,
ohfacle sa teda nemáme cím chválit: aký zakladatef a volby budú móct byt najskór v máji. Je to vážny handicap demokratického systému, v ktorého ústave je post
budovatel štátu, taký štát. Zlá povest je spojená so spóprezidenta ako hlavy štátu zafixovaný: takýto systém
sobmi zakladania tohto štám, s politickou kultúrou jeho
nemóže plnohodnotne fungovat.
zakladatefskej reprezentácie., s jej menšinovou politiVolby prezidenta parlamentom boli v predchádzajúkou, s nevyberavou štvavou kampanou premiéra proti
prvej hlave štátu, prezidentovi Michalovi Kovácovi, tr- com volebnom období nepriechodné. Ani vládna koalívajúcou prakticky po celé jeho volebné obdobie,' s ce- cia, ani opozícia neboli schopné dosiahnut ústavnú
vacšinu pre svojho kandidáta, a ich polarizácia vylucolou sériou politickou škandálov, ústiacich až do politických vrážd, sprevádzajúcich fungovanie Meciarovej ad- vala možnost dosiahnut konsenzus meclzi nimi. Oósledkom toho bol a vleklá volebná fraška, ktorá nám na poministratívy. Naša zlá povest má ešte aj druhý,
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vesti nepridala. Preto vtedajšia opozícia sfúbila svojim
volicom priamu volbu prezidenta. Onešná vládna koalícia tento sfub plní, aj ked to znamená pokracovanie krízového stavu bez prezidenta. Nemá inú možnost, lebo
jej ohlásený a koalicnou zmluvou dohodnutý kandidát
nemal pre zverejnený odpor casti koalicných poslancov
šancu prejst parlamentnými volbami - a to napriek tomu, že vládna koalícia má ústavnú vacšinu.
Aj toto je dósledok neusporiadanosti a lability pomerov vo vládnej koalícii vóbec, a v SOK ako jej dominantnej zložke zvlášt. Vládna koalícia zatiaf ešte stále
funguje podfa Meciarovych predstáv, na základe jeho
volebného zákona.
Jedinou štandardnou politickou stranou v nej je SOJ;,
a to ako priamy potomok Komunistickej strany Slovenska, s prevzatou podstatnou castou jej clenskej základne. Táto strana vstupovala do vládnej koalície útokom:
vehementne sa snažila spochybnit v nej úcast SMK, vyboxovala si v nej aj nejaké ministerské kreslá a iné posty navyše (leda nad to, k comu ju oprávnovali výsledky
volieb).
Ostatné zložky vládnej koalície sú volebné strany,
vzniklé ad hoc. Schusterova SOPka, ktorá má vyniest košického primátora na prezidentský post - a to aj s mediálnou podporou súkromnej televízie Markíza, funguje
na spósob Berlusconiho modelu. Vznik Strany madarskej koalície znamenal potlacenie póvodných politických subjektov vytvárajúcich ju ideovo diferencovaných
madarských strán v prospech jedné ho širokospektrálneho pravo-favého a liberálno-konzervatívneho
telesa,
zjednoteného predovšetkým národnostným princípom.
Rovnaký osud postihol aj SOK ako vedúcu zložku
vládnej koalície: aj ona má svoj zjednocujúci princíp vyjadrený priamo v názve. Tu však zdaleka nefunguje tak
úcinne ako v prípade madarskej koalície. Jej póvodné
konštitutívne prvky boli už vyprofilovanými štandardnými politickými stranami a vznik SOK ako strešnej volebnej strany chápali ako docasné núdzové riešenie.
Zvlášt vedenie KOH považuje svoje sprostredkované
zastúpenie v parlamente a vo vláde za ohrozenie svojej
krestanskej (ci presnejšie: katolíckej) partajnej identity.
Túto svoju partajnú identitu nadradujú nad politickú
identitu SOK. Predseda KOH Ján Carnogurský ako minister vlády hlasoval proti jej programovému vyhláseniu, nedostatocne vraj zohfadnujúcemu požiadavky
KOH v otázkach cirkevného školstva. Podpredseda
KOH Vladimír Palko vystúpil z SOK a obnovil si svoje
clenstvo v KOH, aby nebol viazaný koalicnou dohodou
o podpore spolocného prezidentského kandidáta Rudolfa Schustera. Další poslanec ho nasledoval, retazová
reakcia, zdá sa, však zatiaf nehrozí.
Pritom však preferencie SOK ako celku sú stále výrazne vyššie ako súcet preferencií póvodných politic-
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kých subjektov, ktoré SOK vytvorili. Obcania a volici
SOK uprednostnujú identint SOK pred identitou póvodných politických subjektov.
Uvedení poslanci tvrdia, že chcú zostat clenmi poslaneckého klubu SOK - bez toho, aby boli clenmi samotnej SOK, za ktOTÚboli do parlamentu zvolení; že budú
podporovat politiku SOK - až na uvedenú prvú vážnu
výhradu voci tejto politike vo veci koalicnej dohody.
Proces sporov o nové vymedzenie vztahov vo vnútri
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SOK nezacína najštastnejšie a otriasa jej základ mi. Celkovo sa však zacína presadzovat racionálna snaha transformovat SOK, ako monolitný subjekt, na koalíciu zakladajúcich ju strán, ako zložený, pluralitný subjekt,
umožnujúci jestvujúcim poslancom za SOK dvojité clenstvo. S istými výhradami toto riešenie napokon práve
odp0TÚcala aj Rada KOH, s vlastným návrhom v tomto
duchu prichádza aj OS.
Zatiaf je však stále v popredí iba trend rozkladného
procesu v SOK, ktorý oslabuje a ohrozuje pozíciu Mikuláša Ozurindu ako hlavy SOK a predsedu vlády. Ozurinda dal jednoznacne najavo, že clenstvo v SOK je prenho
prioritnou záležitostou a nemieni sa ho vzdat, ak by to
mala byt podmienka pre návrat do KOH. Tam by sa totiž mohol vrátit nanajvýš do postavenia ekonomického
podpredsedu strany a bol by pod tvrdším tlakom.
Podstatný výstup však z tohto sporu o charakter SOK
a následne aj celej vládnej koalície je, že SOK nie je štandardnou politickou stranou a štandardné politické strany, ktoré SOK vytvorili, sú doteraz vytesnené z rozhodovacích procesov na slovenskej politickej scéne. Tento pretrvávajúci handicap SOKje umocnený tým, že celá
vládna koalícia sa skladá z neštandardných politických
subjektov (až na uvedenú výnimku Sm).
Navyše, proti takejto vládnej koalícii tu nestojí štanclardná demokratická opozícia, ktorá by mohla byt považovaná za demokratickú alternatívu. Je to skór alternatíva s výraznými tendenciami k autoritatívnemu a paternalistickému nacionalistickému režimu, ktorá už raz
Slovensko zaviedla medzi neslobodné krajiny.
Z hfadiska všetkých týchto parametrov možno slovenskú situáciu hodnotit ako ešte stále krízovú demokraciu, teda ako demokratický režim núdzového stavu,
v ktorom základné inštitúty štandardných európskych
demokracií alebo nefungujú (prezident), alebo sa od
tohto štandardu nepriaznivo odchyfujú (nevykryštalizovaná štruktúra vládnej koalície, nejestvovanie demokratickej opozície).
Východiská z tohto krízového stavu sú zrejmé: (1)
Slovensko si musí urýchlene zvolit hlavu štátu. Rozhodujúci krok k tomu parlament práve urobil, ked 14. 1.
1999 prijal ústavný zákon o jeho priamej volbe obcanmi; (2) SOK ako rozhodujúca zložka vládnej koalície sa
musí urýchlene transformovat na štandardný politický
subjekt, najskór koalíciu strán, ktoré SOK založili; (3)
normalizácii slovenskej politickej scény napomóže sústavné tlacenie opozície do role plnohodnotnej demokratickej opozície, participujúcej na rozhodovacích procesoch. Vládna koalícia sa o to usiluje tým, že nerobí
plošné cistky v štátnej správe a že opozícii ponúka primerané zastúpenie v rozhodovacích štruktúrach.
Od riešenia týchto otázok závisí aj stabilita súcasnej
vlády, ale aj jej oslobodenie od nutnosti koncentrovat sa
na upevnovanie svojho postavenia v mocenských štruktúrach. Tých sto dní by na to malo stacil. Potom sa od
nej ocakáva riešenie akútnych problémov slovenskej
spolocnosti.
A tých je viac ako dost. Pocnúc tunelovaním, rozkrádaním, hospodárskou kriminalitou (minister Knažko
práve podal prvých devat trestných oznámení na generálnu prokuratúru), až po štandardizáciu našich vztahov
so susedmi.
)\Ii
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Neobycajná
rezistencia
v. •
meclarlzmu
Kostlivci, ktorí zacali padat na hlavu nového slovenského
vládneho kabinetu zo všetkých šuplíkov, sotva sa ich kto
dotkol, v prvej chvíli zaposobili na obcana necakane. Doslova vyplienená štátna kasa, zadlžený verejný sektor,
fronty na život zachranujúce lieky a každý den nové správy o vyrunelovaných "vlajkových lodiach slovenského
priemyslu" bral a scasti aj podnes berie akoby s úfavou: toto je už minulost, ja sám som dal hlas sfubovanej zmene a
tá nastane, až ked sa všetko v minulosti utajené konecne
prevalí. Pod fa prieskumu verejnej mienky agentúry Markant, publikovaného v polovici januára 1999, by volilo
rozhodujúci subjekt súcasnej vládnej koalície - Slovenskú demokratickú koalíciu - 35 percent opýtaných, kým
Meciarovu štátostranu iba 18 percent.
Volicská nádej, len scasti oprávnená, je pod nes najcennejším kapitálom vlády, ktorá vzišla zo septembrových volieb. Vláda je to sympatická, jej pomerne mladí
predstavitelia hovoria bez papiera, odhodlane odpovedajú novinárom aj na chúlostivé otázky a na rozdiel od
predošlej zostavy s bývalými komunistickými aparátcíkmi na cele sú v nej fudia ako Ivan Mikloš, podpredseda
pre ekonomiku, školený na dobrých ústavoch v Londýne. Alebo podob ne pripravená ministerka financií Brigita Schmognerová. Obcianskej požiadavke na vyšetrenie
vraždy Roberta Remiáša, svedka v únose prezidentovho
syna, ktoré meciarizmu poplatné orgány cinné v trestnom konaní pre údajný nedostatok dokazov uložili, sa
snaží íst v ústrety nová zostava ministerstva vnútra. Vac-

Miloslava Kodonová
Meciarizmus, pod cím sa všeobecne myslí sposob
vládnutia podfa vzoru" vítaz (volieb) berie všetko", prisposobovanie zákonov a pravidiel podfa momentálnych potreb tých, co sú pri moci, korupcia, klientelizmus, protekcionárstvo a v neposlednom rade prepájanie moci s podsvetím, prejavuje na súcasnom Slovensku
neobycajnú rezistenciu. Dnes sa zdá byt vacšia, než mal
po novembri 1989 komunistický režim. Svoju húževnatost si sám zakladal po celé roky, ale najma v case, ked
bolo jasné, že bude musiet opustit prvú scénu. Obcanovi a novej moci sa vysmieva astronomickými dlhmi za

šina volicov práve toto zjavne cakala. Doslednost vlády
v tejto veci je až taká vefká, že premiér Mikuláš Dzurinda sa kvoli možnosti obnovit vyšetrovanie týchto zlocinov sám dopustil dost neštadardného právneho kotrmelca: ako zastupujúci prezident pozmenil amnestiu
svojho predchodcu Meciara, ktorý rovnako vo funkcii
zastupujúceho prezidenta prezieravo pred svojím odchodom vopred omilostil možných páchatefov. Po Dzurindovom kroku, napadnutom opozicným Hnutím za
demokratické Slovensko, sa vyšetrovanie dalo obnovil.
Vláde naklonení analytici to s miernou nevofou komentujú v tom zmysle, že ide o neštandardnú odpoved na
neštandardnú situáciu.
Životnost pre prácu vlády priam komfortného obcianskeho súhlasu overia až dosledky ekonomických
balíckov: zvýšenia cien energií a vody, poštovného, radikálne zníženie dotácií na teplo, bankroty podnikov,
ktoré doteraz žili na dlh a umožnovali udržiavat neefektívnu zamestnanost.

Hovorí sa aj o kompenzacných

opatreniach - napríklad o sociálnej dávke na bývanie.
Pre príjmovo nízke skupiny by sa mala zaviest nová odpocítatefná položka od danového základu ako kompenzácia za zvýšené ceny energie. ÚSPOlY chce vláda
dosiahnut najma obmedzením výdavkov na štátny aparát. Ide v tom príkladom: na rok 1999 sú zmrazené platy vlády a vysokých štátnych úradníkov.

socialistické megadiela typu Gabcíkovo, ktoré sa majú
splatit po sedemdesiatich rokoch, rozostavanými atómovými elekrárnami, obrovskými, nezrušitefnými štátnymi zárukami na riskantné podnikanie na sposob východoslovenského železiarskeho gigantu. SÚtaké, že aj
keby štát prišiel o miliardy a tisíce robotníkov VSŽo prácu, slovenskí železiarski magnáti o svoje rezidencie na
španielskom pobreží neprídu. Obcanovi sa ukazuje dlhý nos aj neprehfadným množstvom pre štát vyslovene
nevýhodných až stratových zmlúv, ktoré narýchlo pouzatvárali vyvolenci meciarizmu pred ocakávaným
ústupom zo slávy a od pramenov financií.
T~istným plodom meciarizmu sa zdá byt aj vražda bývalého ministra Meciarovej vlády, blízkeho splupracovníka predošlého premiéra a naposledy generála lukratívneho plynárenského podniku ]ána Duckého. Nech
boli jej dovody akékofvek, fahkost, s akou meciarizmus
zmietol pod stol únos Michala Kováca mladšieho a vraždu Roberta Remiáša, mohla strelcov na Duckého len posmelit.
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Obrazoborectví za každou cenu
Východní Evropa ocima Západu
Vetšina toho, co západní novinári, akademici a politici rekli ci napsali o východní Evrope po roce 1989 jsou nesmys~y, postavené na tícelových kulturních
stereotypech Západu. Na Východ je hledeno jako na barabarské teritorium zmítané atavistickým nacionalismem a etnickou nenávistí, pricemž jeho obyvatelé
nechtejí, nebo nejsou schopní se adaptovat na demokracii, tržní prostredí a obcanskou spolecnost - zkrátka na hodnoty uznávané civilizovaným Západem. Ze
dne na den se image zemí "východní Evropy' zmenil ze zajatcu studené války
trpících pod sovetským jhem na semenište politické nestability, nebezpecného fanatismu, zlocinu a ilegálních pristehovalcu.
Ve skutecnosti však tato analýza není nicím jiným než
ohrívanou polívcickou civilizacní teorie z konce minulého století. Spíše než na problémy bývalého sovetského bloku poukazuje tento styl uvažování na upadající
morálku a slábnoucí ekonomickou nadrazenost Západu, která se takto snaží zastírat své vlastní hluboce zakorenené problémy v sociální a hospodárské sfére. Pro

SEÁN
HANLEY

Postgraduálne
studuje v Centru
pro ruská a
východoevropská studia
na universite
v britském
Birminghamu.

Západ je to hlavne vhodná ideologická záminka k novému ovládnutí Východu. Armády drahých a povetšinou neefektivních západních poradcu a akademiku nápadne pripomínají blahosklonné evropské misionáre
19. století v asijských a afrických koloniích. K takovýmto provokativním záverúm dochází britský akademik
Adam Burgess z Univerzity v Kentu ve své knize Rozdelená Evropa: nové ovládnutí Východu.
Rozdelená Evropa vedome napadá takovéto .pravdy", na nichž trvají jak západní akademici, tak i politické a intelektuální elity samotné strední a východní Evropy. Tyto falesné domnenky staví krestanství proti islámu,
katolíky
proti
ortodoxním
krestanum,
.habsburskou" Evropu proti tem cástem Balkánu, které
byly v minulosti pod nadvládou Turkú, a pochopitelne
také liberálne demokratický Západ proti zaostalému,
nacionalistickému postkomunistickému Východu.
Burgess tvrdí, že tyto pseudohistorické stereotypy ve
skutecnosti slouží západním zemím ke kamufláži vlastních chyb a pokrytectví, nebot samy nesplnují mnohá z
kritérií, podle nichž posuzují zeme Východu. Vezmeme
si napríklad stagnující ekonomiku a vysokou nezamestnanost v západní Evrope, nízkou volební úcast a fenomenální kriminalitu v USA, extremistické politické strany v Rakousku a Francii ci xenofobní, do sebe zahledené britské tabloidy, které snadno zastíní problémy
strední a východní Evropy. Jediný rozdíl mezi východní
a západní Evropou je podle Burgesse v tom, že ta druhá
je bohatší a mocnejší, takže muže rozhodovat o pravidlech politického diskurzu. Ve skutecnosti však využívá
východní Evropu ke svým vlastním cílúm.
Tyto stereotypy však nejsou pouze doménou západních akademikú. Intelektuální a politické elity strední a
východní Evropy si je také vzaly za své a spojují se s
konstatováním .civilizacní nekompetence" svých vlastních lidí, od kterých jsou naprosto izolovány. Role intelektuálú jako ucitelu a svetlonošu tmárské populace je
už dobre známa. Na druhou stranu místní elity s využi-

Seán Hanley
tím zjednodušených historických a kulturních stereotypú podporují malicherný nacionalismus: zatímco jejich
východní sousedi jsou zoufale netolerantní a zpozdilí,
jejich vlastní stát je Cipres zrejmou podobnost s nimi) z
hlediska kulturního i historického (jehož koreny sahají
až do stredoveku, ne-li ješte dále) výspou .západo-stredoevropské krestanské civilizace". O tuto roli se vehementne hlásí ceští, polští, madarští, chorvatští a ukrajinští intelektuálové.
Rozdelená Evropa je partyzánský pocin. Autorova
bravurní dekonstrukce akademických a žurnalistických
stereotypu jiste poteší ty, kterí už mají plné zuby otrepaných frází o •východní Evrope". Kniha také poukazuje na to, že všechna dúležitá rozhodnutí týkající se budoucí podoby stredoevropských státu, ke kterým docházelo ve Vídni a pozdeji v Berlíne a v Moskve, se nyní
dejí v Bruselu a ve Washingtonu. Podle Burgesse by se
strední a východní Evropa mohla v dusledku integrace
ocitnout na ekonomické a politické periferii.
I pres všechno svoje obrazoborectví a dobre podložené historické pasáže je však kniha z hlediska seriózní
analýzy propadák, nebot autor casto dochází ke zjednodušujícím záverúm a uchyluje se k vytvárení nových
stereotypú.
Kupríkladu argumenty o .neokoloniálních vztazích"
mezi Východem a Západem a o .mocenské rivalite" mezi moderním Nemeckem, Evropskou unií a Spojenými
státy jsou chabou náhražkou za seriózní analýzu skutecných rodících se vztahú v Evrope po studené válce.
Takovéto uspechané "polemické" psaní dokáže zdiskreditovat i ty nejsilnejší autorovy argumenty. Kniha
pak bohužel rychle sklouzne do zjednodušujícího slohového cvicení, v nemž jsou ze všech problému strední
a východní Evropy vineny jen externí (cti: západnO vlivy. Navíc jako by autor naprosto ignoroval možnost, že
dedictví komunismu mohlo zanechat na stredoevropských spolecnostech jakékoli následky.
Rozdelená Evropa je ve své konecné podobe neúspechem, protože autorovo rozbití západních stereotypu
není postaveno na seriózní analýze, ale pouze na vytvárení opacných stereotypu. Výsledný dojem z Burgessovy knihy je ten, že východní Evropa a její obcané jsou
bezmocnými, zchudlými obetmi Západu, kterým jde jen
o chleba, a kterí tudíž potrebují pomoc nejakého západního levicového akademika. To je nejen hmbe zjednodušený obrázek složitých, vyvíjejících se vztahú v
postkomunistické Evrope, ale také další stereotyp, šablonovité videní Východu - stejne jednoduché, nepresné
a povýšene blahosklonné jako ono konvencní videní,
jež autor s takovým gustem rozpitvává. Rozdelená Evropa je tedy nakonec jen další západní agendou dalšího
západního akademika pokoušejícího se analyzovat tento region, i když v tomto prípade jednostranne zdúraznujícího chyby západních spolecností namísto jejich
ctností.
~
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Multikulturalismus a strední Evropa
Obcanská spolecnost není možná v zemích postrádajících

nadeji

Jirí Musil

Bez vetšípozornosti ceských médií byla prijata loni na podzim roku" Vídenská deklarace o multikulturalismu a multietnicite ve východní, strední a jihovýchodní Evrope". Byla výsledkem jednání expertu
z 25 evropských zemí, predstavitelu Evropské unie a Evropské komise UNESCO,kterí se 28. až 30. zárí sešli ve vídenském Hojburgu.
Bylo zrejmé, že Rakousko, pod jehož záštitou se konference konala a které v té dobe predsedalo Unii,
prikládalo konferenci znacný význam. Rakouská vláda
tím chtela prokázat svuj zájem o rozšírení Evropské
Unie a upozornit pritom na to, že diskuse o rozšírení
unie se nemohou omezit na politické, hospodárské a
právní stránky. Vetší pozornost, má-li proces evropské
integrace pokracovat, musí být venován - jak deklarace uvádí - sociálním a kulturním aspektúm. Iniciativa
Rakouska v tomto smeru byla nepochybne reakcí na
casto pripomínaný nedostatek ideové a kulturní vize
Evropy, která by odpovídala prítomnosti. Ale konference naznacila i neco jiného. Na prvém míste ukázala, mezi rádky, že není vlastne jasné, co se rozumí pod
pojmy multikulturalismus, integrace, asimilace a pred
jakými problémy budou tudíž stát transformující se zeme strední a východní Evropy, prijmou-li politické a
sociální zásady multikulturalismu nebo naopak integrace.
Dále konference signalizovala, že nekde v rakouské
pameti je zrejme stále živá zkušenost staré monarchie,
které se nezdarilo udržet v chodu multietnický stát. Navíc, agresivní nacionalismy a xenofobie v blízkém sousedství jsou pro soudobé Rakousko nezanedbatelným
nebezpecím. A krome toho zde hraje svou roli i politická ambice ukázat, že práve Rakousko je tou zemí,
která nejlépe rozumí etnickým a kulturním problémum
strední a jihovýchodní Evropy. Je zrejmé, že tuto svou
roli kulturnepolitického ohniska dané cásti Evropy cílevedome buduje. Lze jen s povzdechem konstatovat,
že Ceská republika mela šanci plnit v tomto ohledu také specifickou funkci, ale tu zrejme již díky své pasivite propásla.
Vídenská deklarace se zabývá šesti okruhy: jazykem, náboženstvím, kulturou, médii, politikou a spolecností.
Ve zrejmé reakci na ruzné formy .jazykového imperialismu" deklarace požaduje záruky základní rovnosti
všech - i malých - jazyku. Co nejvíce by se mela prekládat dúležitá díla, i ta, která jsou napsaná v nekterém z
"malých jazyku". Soucástí univerzitní výuky by se melo
stát prekládání a tlumocení a mel by se podporovat
vznik mezinárodních terminologických center.
Vedle dnes již probíhajícího ekumenického dialogu
mezi krestanskými církvemi je pro budoucnost Evropy
životne duležitý dialog mezi krestanstvím, židovstvím a
islámem. Mezi nejpozoruhodnejší cásti Vídenské deklarace patrí konstatování, že .autochtonní islámské spolecenství ve východní a jihovýchodní Evrope je integrální
soucástí evropské kultury".
Cást deklarace venovaná kulture je nejslabší, prestože soudobá sociální antropologie práve zdúraznuje vý-

znam životních zpúsobu, hodnot a sdílených idejí pro
vedomí identity lidí. Kultura takto chápaná se samozrejme stává potenciálním zdrojem krizí a konfliktu.
Deklarace správne upozornuje alespon na to, že "vše
cizí a nové je vždy zdrojem strachu".
Kapitola o médiích zduraznuje predevším jejich zodpovednost v dobe, kdy tak rychle rostou styky mezi lidmi ruzných kultur a národu. Média by mela v této situaci cílevedome ucit toleranci a zároven by mela poukazovat na všechny formy diskriminování príslušníku
jednotlivých kulturních a etnických skupin. Jednou z
cest, jak kultivovat toleranci v mezinárodním merítku, je
spolecné zpracovávání a vydávání nadnárodních ucebnic, napr. ucebnic evropských dejin.
Hned na zacátku kapitoly o politice se deklarace staví za liberální stanovisko: politické systémy musejí
respektovat kulturní a etnickou ruznorodost. Je-li pak
tento pluralismus promítnut i do práva a politických
institucí, vede to k politické stabilite. Prakticky to znamená, že se musí oddelit politické obcanství od kulturní a etnické identity. Príslušníci etnických a kulturních
minorit by meli mít stejná práva jako majoritní populace.
Poslední cást deklarace se zdá být spíše poselstvím
pro bohatou západní Evropu. Týká se .spolecnosti", ale
v podstate se v ní ríká, že mají-li v postkomunistických
zemích vzniknout obcanské spolecnosti, musí se zmenšit hospodárské a sociální rozdíly mezi obema cástmi
kontinentu a obyvatelum techto zemí se musí dostat jednoznacného ujištení, že Evropská unie je v dohledné
dobe prijme za cleny. elze mít obcanskou spolecnost
v zemích ohrožených chudobou a v zemích postrádajících nadeji.
Není pochyb o tom, že nutnou podmínkou vzniku
kulturne a etnicky tolerantních spolecností je prijetí
obecne platných právních a institucionálních rámcu,
jak to žádá Vídenská deklarace. Tento formální rámec
ovšem nestací. Jde totiž o složitou sociální a kulturní
zmenu, která se týká predevším postojú a chování lidí
v konkrétních situacích. To jest v dimenzích mest, obcí, obytných ctvrtí, domu, hospod, ale také ve školách,
v nemocnicích a samozrejme na trhu práce. Postoje i
chování se v této oblasti lidského soužití mení - jak
ukazují zkušenosti ze stabilních demokratických zemí, které usilují o multikulturalismus, jako je Nizozemí, Švédsko nebo Kanada - velmi pomalu. Jedno je
ovšem zrejmé, soužití odlišných etnických a kulturních skupin zústane v naší cásti Evropy na dlouhou
dobu jedním z ústredních sociálních a politických
problému.
)\ll

JIRÍ MUSIL

(1928)

Sociolog,
profesor
Stredoevropské
univerzity v
Budapešti.

\()r \ l'ídTO\I.\OST

Ú;-.J()R:1299

strana

14,

Naléhavé výkriky
Letošním nositelem ceny Jindricha Chalupeckého
je Jirí Cernický
Na Staromestské radnici v Praze je nyní v zimních mesících - od ledna až do
3. brezna - k videní akusticko-mobilní objekt sestavený ze dvou ventilátoru,
naaranžovaných jako dve kvetiny. Modré kvetiny, jež ovšem nerozkvetly díky laskavosti prírody, ale vinou hrubého násilí. Proto se také tak jmenují:
Modrinové kvety. Na nich jsou upevneny tyce pokryté vlasy spletenými do
copú, sponkami, náušnicemi, ženskými puncochami.
Autorem je Jirí Cernický, letošní nositel prestižní ceny Jindricha Chalupeckého, udelované mladým ceskýin výtvarným umelcúm ve veku do triceti peti let. Jak rekl Nové Prítomnosti, téma, jímž se nyní zabývá, je násilí na
ženách a násilí na detech, proste na tech, kterí se nemohou bránit. Považuje toto téma pro sebe za nesmírne silné. "Vždyt tenhle vážný a castý problém
je u nás víceméne tabuizován, nejenže se o nem skoro neví, ale predevším
ani nechce vedet," zdúraznuje výtvarník, ktetý má dobrý zdroj informací,
vždyt jeho žena púsobí v Nadaci Rosa, zamerené práve na pomoc násilím
postiženým ženám.
Jirí Cernický se narodil v roce 1966 v Ústí nad Labem, studoval v Praze na
Vysoké škole umeleckoprúmyslové a na Akademii výtvarných umení. Vystavoval v Chotvatsku, ve Francii, v Berlíne, kde ostatne trvale spolupracuje s Berlínskou akademií umení. Práve z tamejší nedávno skoncené výstavy
privezl nekteré pozoruhodné exponáty i do pražské Staromestské radnice.
"Berlín me vubec úžasne ovlivnil," vypráví, "ted zrovna jsem vytvárel takové prilby, víte, expresionista Edvard

Scl1izo[rel1ie

Munch kdysi namaloval takovou schizofrenii, jak krácí po moste, takovou z barev vykrouženou bílou hrúzu, která
treští zraky z obrazu ven. Tenhle obraz, jmenuje se Výkrik, považuji za vubec nejlepší z toho, co bylo ve 20. století
namalováno. Odnesl jsem ho do jedné významné nemecké automobilky a tam mi ho zpracovali na pocítaci ve zvláštním programu, jenž je schopen upravit kapotu auta tak, aby byla co nejaerodynamictejší. Vznikly obrovské bílé sklolaminátové prilby vytvarované tak, aby pripomínaly výraz tváre nezapomenutelne zobrazený Munchem. V podstate jsem nechal tyto 'schizofrenie' vyrobit sériovým zpúsobem. To je jeden z mých úspechú, jehož si hodne cením."
Jirí Cernický se netají tím, že chce šokovat, zaujmout. Naléhave vykriknout. Nechce upozornovat na sebe, ale na
urcitý problém. A pokud jde o styl tvorby, odmítá být zarazen do nejaké prihrádky.
(lb)
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Únor je mesíc bláznu
Iniciály Kašpara, Melichara a Baltazara (prišli pred mesícem v tepláckách z vietnamského tržište
a s ledvinkou na dvacetikoruny) napsané krídou na dverích se pomalu stírají. Dny rozpacitého rozjímání máme definitivne odžity, remízky jehlicnanu už zmizely ze své poslední štace u popelnic a Spasitel byl dávno pribalen v novinovém papíre k ostatním vánocním ozdobám. Z pradávných der a sklípku našeho podvedomí znovu povstává cas pohanského šílenství. Cas bez Pána, cas bez pastýre, cas, kdy
se dobro mení ve hrích tam a zpátky jen prepínáním televizních kanálu. Cas, který sám sebou dokazuje svoji osmekanou, traslavou libovolnost, stejne jako jiných soustav, jimiž pomerujeme naše ciny.
Zvlášte v únoru.

i

i

Únor je mesíc bláznu. Má dvacet osm dnu, jednou za ctyri roky však dvacet devet. Naucíme se to
v šesté tríde od plešatého fyzikáre, ale pochopíme mnohem pozdeji, jednoho únorového dne, možná nikdy. Rok se skládá z 365 dnu, den trvá 24 hodin. jednou za ctyri léta prichází rok prestupný. Tot vše.
A príští týden si napíšeme z této látky na strane osmdesát šest písemku. Dostali jsme z ní výbornou. Za
mnoho a mnoho obrácených listu kalendáre, tech Hradcan v pene jablonových kvetu a zasnežených
ještedu - ta císla potkáme znovu. 365, 24 ... císla, mezi nimiž škobrtá náš život. Proc? Protože to tak
stálo v ucebnici fyziky na strane osmdesát šest. Každý rok jaksi nepríjemne pretéká o šest hodin, takže
je astronomové sbírají, skladují (snad v lednicce spolu s tycinkami Milky Way) a jednou za ctyrikrát
je pridelí únoru jako celou ctyriadvacetihodinovku. Musí to tak být, aby císla vycházela pekne zarovnaná a neroztrepená. A cas, ta zdánlive skálopevná nutnost, cesta dlouhým dnem do noci po záchytných bodech hodin a minut, nám taje a protéká mezi prsty jako hodinky od Salvadora Dalího. Ani príroda, ani stvorení. jen konvence, dohoda, smlouva plešatých fyzikám. Tak nám to alespon pripomíná únor se svými promenlivými pocty. Únorje mementem, které napovídá, že byl vynalezen, aby císla
do sebe zapadala, aby mohl platit cas, abychom se nezbláznili tvári v tvár rozbredlé nicote. Únorje
naše základní životní potreba. Bez nej byste se vy, pane, nemohl oženit pozítrí presne v jedenáct,
rychlík z Prahy do Krakova by sotva mohl opustit peron ve 20.]6 a spojenecké rakety by nemohly zasáhnout vojenské cíle v Iráku v 6.52 tamního casu. "K nejvetším paradoxum bytí patrí lidská schopnost svet vytváret a posléze jej zakoušet zcela jinak než jako svuj vlastní výtvor, " podotkli dva velcí
znalci toho, jak náš svetprichází na svet, Peter Berger a Thomas Luckmann. Nepochybne hovorili rovnež o case. Co nám konec koncu také zbývá, chceme-li se vyhýbat trhlinám, v nichž fosforeskuje odkaz odvekých agnostiku, vyprávející o tom, že se tu potulujeme bez jistoty, bez záruky. A tak tedy každý ctvrtý rok záplatujeme cas dvacátým devátým únorem a tváríme se, že tomu tak musí být. Záplaty
však mívají drsné švy a okraje, jež dávají tušit bezedno, které se marne snaží preklenout. "Záplata je
jen lepší díra, " zpívá šansoniérka.
je nemálo takových, kterí tou dírou propadli. Pritom se to o nich mnohdy ani neví, nebot si nenosí
své fraktury ve zretelne patrné sádre, mají je mnohem hloubeji. V únoru o nich však slýcháme casteji,
dokonce i v televizních zprávách. Únorje totiž mesíc bláznu. Deprese, manické stavy, úzkost, psychóza, schizofrenie ... Obíhají si po svém zverokruhu a každý jejich rok je vlastne prestupný. Žijí v case nekoncících saturnálií, kdy celý svetje naruby. Bloudí tím bezednem, snad i za nás, a v mesíci únoru se
jejich dno propadá ješte o nekolik pater níž. ,Je všeobecne potvrzeno, že v únorovém období slabého slunecního svitu se prubeh depresivních onemocnení radikálne zhoršuje, " vysvetluje z televizní obrazovky
odborný lékar a zas má bílejplášt a v okneje mríž "To by se tedy me stát nemohlo, " zamumlá normální televizní divák. Vyloví z éteru nejaký normální porad a normálne pak pred sebe zírá na míhající se barevné preludy až do dalšího normálního smogove únorového rána.
Únorje mesíc bláznu a vždycky býval. Dokud se místo antidepresiv a psychoanalýzy užívaly ampulky zvyku a rituálu po staletí vyvíjených v laboratori lidové zkušenosti, smelo se, ba muselo, v únoru bláznit sborem. Místo práce trdlovat jako smyslu zbavení, soužení rozpustit pod papírovou maskou a stát se
nekým jiným. Soucasník se snadješte rozvzpomene na doznívání masopustu v Cechách. Masopustní rej
mel povoleno prevrátit existenci všedního dne vzhuru nohama, ricet, 1'žáta vyhazovat kopyty jako plátená kobyla, v níž se pod plachtou svorne potáceli predseda s tajemníkem MNV, v každém kopytu alespon po dvou štamprlích zelené. Vyhlášené staré panne pod svatebním závojem z natržené záclony se
z outežku klubal kanafasový polštár a obecní chuligán v cetnické uniforme udatne zatýkal príslušníka
Verejné bezpecnosti.
jean Baudrillard, král bláznu mezi filosofy, napsal, že Amerika uzavrela svou esenci do rezervace
zvané Disneyland, aby tak sama pred sebou zatajila, že celá Amerika je jeden nesmírný Disneyland.
A my jsme tentýž úkol naložili na hrbet mesíce února. Karnevalove uondaní vystupujeme z Boschovy
lode bláznu, štastne prirazivší k breznovým brehum, a netecne predstíráme, jako bychom ani nevedeli,
že celý rok je vlastne únor.
Irena Reifová
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Velký bratr hlídá internet
v Belehrade
Jeden ze srbských specialistu na elektronická média tvrdí, že snaha prezidenta Slobodana Miloševice o cenzuru elektronických médií v Jugoslávii se zatím nesetkává
s velkým úspechem. Dražek Pantic, reditel internetového oddelení v nezávislé rozhlasové stanici Radio B-92,
se tak nedávno vyjádril ve Washingtonu na tiskové konferenci o srbských médiích.

Tuto tiskovou besedu, nazvanou "Zprostredkování
volného toku informací prostrednictvím internetu: Srbové unikají Miloševicove cenzure" sponzorovala nezisková organizace Kongresu USA, jež se jmenuje Americký institut pro mír. Jejím cílem je podpora mírových
rešení mezinárodních konfliktu.
Pantic, krome toho, že je reditelem uvedeného oddelení, také založil a stále vede první internetový provider v Srbsku nazvaný OpenNet. Tvrdí, že navzdory velmi restriktivnímu zákonu o médiích, který byl schválen
loni v ríjnu, se srbské vláde nedarí zastavit tok necenzurovaných informací prijímaných pres internet a elektronickou poštou (e-mail).
Radio B-92 jako první ze všech sdelovacích prostredku zacalo používat internet, címž se stalo alternativním
zdrojem necenzurovaných zpráv. Poprvé vstoupili na
virtuální pudu v prosinci roku 1996 v dobe protivládních demonstrací v Srbsku, pri kterých protestovaly tisíce lidí proti anulování výsledku komunálních voleb. Vysílání Radia B-92 bylo prerušováno a nakonec mu byl
vypnut vysílac.
V roce 1997 rekl šéfredaktor Radia B-92 Veran Matic

JULIE

MOFFETTOVÁ

~J{lvatelka
Z Washingtonu.

Rádiu Svobodná Evropa (RFE/RL), že behem této pohnuté doby se jeho rádio obrátilo k internetu. Krome toho, že na své stránce publikovali psané verze svých
zpravodajství, také zacali používat RealAudio, které
umožnuje poslech vysílání pres internet.
Podle Matice se internetový experiment Radia B-92
setkal s takovým ohlasem, že stanice rychle uzavrela
smlouvu s RFE/RL, Hlasem Ameriky a Deutsche Welle o
zpetném odvysílání svého programu v Srbsku na jejich
frekvencích. Šéfredaktor tvrdí, že dva dny poté, co byl

Julie Moffettová

jejich vysílac vypnut, si srbská vláda uvedomila, že šírení informací prostrednictvím internetu není schopna zastavit, a vysílac zase zapnula. Studenti, kterí tvorili vetšinu demonstrujících, byli vítezstvím Radia B-92 tak opojeni, že jej nazvali "internetovou revolucí". Behem
svého projevu ve Washingtonu Pantic rekl, že teprve
úspech Radia B-92 dokázal sílu internetu a otevrel oci
ostatním nezávislým srbským médiím. Jeho dusledky a
potenciál naopak silne znepokojily tamní vládu.
Podle Pantice se nový srbský zákon o médiích snaží
internet kontrolovat napríklad tím, že chce uvalit vysoké dane na jeho uživatele, stejne jako na vlastníky satelitních antén. Problém ovšem je, že zatím vláda nenašla
zpusob, jak internetové uživatele identifikovat, takže
nedokáže dane vybrat.
Vláda tudíž zacala likvidovat nepohodlné internetové
stránky tím, že na ne nasadila filtr, címž se staly pro bežné uživatele nedostupné. Pantic tvrdí, že Radio B-92 dostalo filtr bez jakéhokoli oficiálního varování, proste
"pres noc". To mu ovšem nezabránilo ve vytvorení tzv.
"zrcadlových" stránek se stejným obsahem. "Vláda nedokáže filtrovat všechny zrcadlové stránky," usmál se.
Stejne byly filtry nakonec cástecne zrušeny, nebot si
vláda uvedomila, že proste nedokáže uhlídat tvorbu zrcadlových stránek a zastavit rozsévání informací. Nejvetší ironií ovšem je, že vláda nedokázala zastavit distribuci zpráv Radia B-92 pomocí elektronické pošty. Podle Pantice má nyní rádio kolem 30 tisíc predplatitelu.
Besedy se zúcastnil také dlouholetý rozhlasový novinár Gene Mater, který nyní pracuje jako poradce organizace Freedom Forum. Podle nej ztrácí Srbsko s novým
zákonem o médiích poslední nadeji na svobodu tisku.
Mater rekl, že predal srbský zákon k analýze jedné z renomovaných washingtonských právnických firem, která má rozsáhlé zkušenosti s mediálními zákony zemí
strední a východní Evropy. Tato firma ohodnotila srbský
zákon jako "otevrene protiústavní provozování mediální cenzury, zastrašování a trestání, které neodpovídá ani
srbským, ani mezinárodním zákonum". Krome toho
tento zákon neoprávnene pripravuje srbské obcany o
jejich ústavou garantované právo na nezávislý a svobodný tisk a na svobodu myšlení a svedomí. Místo toho
"jasne dokazuje, že svoboda tisku je v Srbsku minulostí," uzavrel Mater.
Souhlasil s ním i Rob Timm, který pracuje jako reditel
projektu Balkánského nezávislého rádia. Ten uvedl, že
zastrašování a obtežování nezávislých novináru vládou
v Srbsku je do nebe volající. "Velký bratr stále žije a vede si dobre v Belehrade," rekl Timm a dodal, že Radio
B-92 je nesmírne duležité, protože jinak by si ho Miloševicuv režim nevšímal.
~
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Prineste mi p IVO
a mapu Evropy

Václav Hubinger

Pokud podobnou objednávku udelá host v americkém baru, rekne si našinec, že má možná co do cinení s nejakým podivínem nebo s nekým, kdo chce svým americkým prátelum ukázat, jak daleko od Paríže leží jeho rodná víska. Ale když totéž uslyšíte v ceské hospode (a slova z titulku jsou skoro doslovným
citátem, až na to, že mluvcí hostinskému tykal), je všechno jinak. Skoro samosebou se rozumí, že bude
rec o dejinách strední Evropy a o tom, co by bylo bývalo, kdyby se cosijiného nebylo odehrálo. Težko tomu muže být jinak v zemi, která je stará pres tisíc let, ale jako samostatná republika existuje teprve šest
roku, která svého casu (dávno tomu) dominovala velké cásti stredoevropského prostoru, která byla soucástí ctyr mohutných impérií (stredoveké Svaté ríše rímské, habsburské ríše, na~Jstické Tretí ríše a jen
o neco dem vecnost trvajícího sovetského impéria), soucástí dvakrát zniceného Ceskoslovenska,jež svou
nejvýchodnejší cást ztratilo v roce 1945, a která byla dvakrát okupována, pokaždé z jiné svetové a ideologické strany.jen v tomto bourlivém století se hranice naší zeme i našich sousedu menily nekolikrát a jako sipred rokem 1914 nikdo nedovedl predstavit ceskoslovenské velvyslanectví v Budapešti a ve Vídni, asi
jen sotvakdo by byl v roce 1990 rekl, že v roce 1998 bude v Bratislave sídlit už vporadí druhý ceský velvyslanec a že s námi bude mít Slovensko pekne dlouhý nevyrízený hokejový úcet.
Pred pouhými deseti lety se zdálo, že pocet existujících
státu je v podstate konecný (jak byl vyjádren napríklad
poctem clenu OSN nebo Mezinárodního olympijského
výbom) a že témer neexistuje prostor k tomu, aby nejaký nový stát vznikl a byl mezinárodne uznán. Politická
mapa sveta byla jakoby zmrzlá a zdálo se, že všichni celkem spokojene zaponmeli na dobu pred dvema ci tremi
desítkami let, kdy v Africe, v karibské oblasti a v Tichomorí vznikaly nové státy jako houby po dešti. Ríkalo se
tomu proces dekolonizace, ale ve skutecnosti to nebylo
nic jiného, než proces formování nových státu na základe administrativních jednotek vytvorených evropskými
mocnostmi zhmba mezi lety 1880 a 1930. Podobne jako
byl po první svetové válce vznik tzv. nástupnických státu ve strední a jihovýchodní Evrope považován za naplnení práva národu na sebeurcení, byl i tento proces chápán jako vývoj téhož dmhu - bud sebeurcení národu
nebo úspešné završení národne osvobozeneckého boje. Podle ideologického východiska.

rúzných národu (tenkrát jen evropských a amerických,
nikoli asijských nebo afrických) a presvedcení, že vyvrcholením národního úsilí je existence vlastního státu.
Bylo to ostatne v souladu s tehdy vševládnoucí vírou platónskou, hegelovskou nebo marxistickou - že svet se
v case mení, obycejne od horšího k lepšímu ci jednoduššího ke složitejšímu, a že tato zmena je pokrok.
V pozadí vzniku nástupnických státu po první svetové
válce ovšem nebyl jen idealismus, ale také velice významné politické cíle - rozklad Rakouska-Uherska
a Otomanské ríše. Západní politické elity pozorne sledovaly vlivná národní hnutí, z nichž nekterá existovala
už radu desetiletí: Ceši, Srbové, Albánci, Arabové, Slováci, Rusíni, Chorvati, Slovinci, Bulhari, Makedonci,

Rizika sebeurcení
Pojem sebeurcení národu bývá vydávání až za jakousi
kvintesenci amerického idealismu a za projev víry v právo na svobodu jednotlivcu i skupin. Každý, kdo prožil
aspon cást života za komunistického režimu, si nejspíš
vzpomeneme, že stejný pojem se užíval ve spojení s leninskou národnostní politikou a s "právem národu na
sebeurcení až do odtržení". Jak tomu s oním právem bylo v podmínkách tzv. reálného socialismu ve skutecnosti, víme.
"Právo národu na sebeurcení" se ukázalo být jedním
z vubec nejnebezpecnejších hesel tohoto století. Odráželo - ve svém wilsonovském smyslu - realitu existence

Cernohorci a další se vehementne snažili o uznání své
národní svébytnosti. Jejich úsilí využily vítezné mocnosti k likvidaci poražených ríší a ke zmene mocenské rovnováhy ve svuj prospech. Nacionalismus živený etnografií, folkloristikou, vlastivedou, historiografií a lingvis-

/010

Jaromír Cejka

sll·ana 18

VÁCLAV

HUBINGER

(1949)

Sociální
aJltropolog.
Cesky
velvyslanec
v Portugalsku.
Autor knihy
o lidojedství.

tikou se stal užitecným nástrojem v politické hre vítezu,
kterí z osvobozených národu ucinili své vdecné spojence. Politický a diplomatický úspech versailleských dohod a trianonské smlouvy byl vlastne založen na etnografických údajích a jen zdánlive paradoxne korenil
v ideologii, která dala temto údajum vzniknout. Politická mapa Evropy se dramaticky zmenila, zejména pokud
šlo o její strední a jihovýchodní cást. Triumf dobré vule,
idealismu a velmi pragmatických politických cílú stál
u zrodu pozdejších politických a ozbrojených konfliktú.
Nejstrašnejším z nich byla dmhá svetová válka zahájená
anšlusem Rakouska, rozbitím Ceskoslovenska a anexí
baltských státu, východního Polska a Besarábie Sovetským svazem.

Zmrtvýchvstání

nacionalismu

mi dlouhou dobu nefungovala jako hranice dvou státú napríklad cesko-slovenská hranice, hranice republik
uvnitr bývalého SSSRnebo bývalé SFRJcili Jugoslávie.
Po pádu komunismu a po rozpadu SSSRa SFRJ dostala cást jejich vnitrních hranic reálný mezinárodní obsah a s ním prišly i velice reálné problémy (naštestí pro
nás cesko-slovenská hranice nepredstavovala i z historických dúvodú žádný problém). Existují menší sporná
území mezi Ruskem a baltskými státy, o kterých se vedou politická jednání, existují sporná území, o která se
vedly nebo ješte vedou boje (Abcházie s Gruzií, Armény osídlený áhorní Karabach s Ázerbájdžánem), existují státy, které zatím nikdo neuznal a které jsou vymezeny nekdejšími administrativními hranicemi uvnitr bývalého SSSR(Cecensko). A všichni úcastníci sporu opet

Po skoncení války se neobjevily nové státy (s výjimkou
NDR), ale nové režimy, a Evropa byla pretata stovkami
kilometrú ostnatého drátu a minových polí, které od-

bohate využívají etnografickou a historickou argumentaci, s jejíž pomocí se snaží dokázat, že to ci ono
území je "historickou soucástí" neceho jiného, než co ríkají protivníci. "Národní" státy Slovinsko, Chorvatsko,
FYROM (kterému její jižní soused nechce priznat právo

delovaly "hodné" od "zlých". Na
jedné strane drátú se nacionalismus stal trestným cinem a pod
chatrnou zásterkou internacionalismu se tam mel zacít formo-

na užívání názvu Makedonie) a Jugoslávie jsou definovatelné i etnicky, protože v nich existuje dominantní národnost. Bosna a Hercegovina zústala z tohoto hlediska
neidentifikovaná a tak její obyvatele "definovali" sou sedé.

vat clovek nového typu. Na druhé strane se z traumatu války

avzdory principu nemennosti státních hranic se toho za posledních sedm let v Evrope zmenilo mnoho.

zrodila myšlenka evropské integrace, která spolecne s ekonomickým rozvojem odnesla nacionalismus na okraj politického
spektra. Potom dráty skoro pres
ncx: zmizely, internacionalismus
se vyparil do nenávratna a - aniž

Mezinárodne sankcionované hranice existují tam, kde
byly nedávno zhola nemyslitelné. Nekteré z nich jsou
aktualizací historických hranic a jako takové je múžeme
považovat za "konzumované". Jsou to ty prípady,
o kterých se v tisku moc nedocteme, protože povýšení

by to spolu vždycky nutne soulismem. Na obou stranách.

n

ce tam, kde treba nikdy neexistovala, nebo kde po vel-

~

K jaksi
už "tradicním"
Basviselo
- zacaly
potíže s nacionakúm, lrúm a Korsicanúm pribyli

v západní Evrope obhájci práv pracujících "domácí" národnosti, která je považována za nositele státnosti. Rúzní pristehovalci jim prý berou práci a ješte púsobí potíže svými kulturními návyky, které nejsou v souladu
s tradicními hodnotami "místních". V Evrope nezápadní
se objevila velice silná a vlivná hnutí, která volají po obnovení nebo vyhlášení nezávislosti státu, jehož nositelem se ten ci onen národ cítí být. Protože ale v mezinárodní praxi platí zásada nemennosti státních hranic
a nevmešování do vnitrních záležitostí jiných státú, dostávají se tato hnutí do nerešitelných, nekdy ozbrojených konfliktú.

Státy míjejí, hranice trvají
Hranice je nezbytným atributem moderníl10 státu, at už
jej považujeme za národní stát nebo ne. O pouhém zdání neexistence takové hranice mezi státy tzv. schengenského prostom se mnozí z nás už mockrát presvedcili.
Vznik nového státu nebo obnovení nezávislosti "starého" pak nutne vyvolává potrebu definovat státní hrani-

jejich statutu na mezinárodní bylo v klidu akceptováno
a nepusobí jiné problémy než psychologické, a to ješte
ne všem (príkladem budiž hranice cesko-slovenská).
Pak jsou hranice, které sice uznává mezinárodní spolecenství, ale není s nimi velká spokojenost na jedné ci
dmhé strane (takové je lépe nejmenovat). Nejsložitejší
jsou hranice, které uznává jedna strana, ale dmhá ne - ty
nejsou pochybnou výsadou postkomunistické jihovýchodní Evropy, protože je najdeme i na Blízkém východe a zdá se, že se nekolik podobných ohnisek vytvárí
v Africe.
S pádem komunismu jako by zacalo ztrácet púdu pod
nohama delení sveta, které bylo založeno na antagonismu dvou svetových soustav. Prakticky bez výjimek platí, že všude tam, kde jsou životní podmínky složité, kde
je obecná úroven vzdelanosti spíš nižší, tam existuje
tendence nahrazování nekdejší trídní diferenciace sebevymezením nacionalistickým, prípadne je tam nacionalismus nabízen jako politická orientace i jako rešení.
Hranice se v takovém kontextu stávají liniemi, které oddelují velice odlišné svety, pOZitivnevnímaný a duverne
známý svet lidí ("našich", "hodných") od nebezpecného, protože neznámého sveta ne-lidí ("jiných", "cizích",
"špatných"). Svet lidí je pak nejlepší mít dobre ohranicen a pokud možno oddelen pevným plotem. Jiste si na
to mnozí dobre vzpomínáme - a neškodí si znovu uvedomit, že nakonec za tím plotem jsme byli my a ne
"oni".
"
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Americané chtejí to, co Ceši mají
Roberta Brandes Gratzová
Bývalá novinárka amerického deníku New York Post Roberta Brandes Gratzová se nyní venuje problémum mest. Napsala knihu The Living City - Žijící mesto a obdivuje se, z ceského pohledu nejspíš zcela nekriticky, lidské tvári našich mest organizaci naší verejné dopravy.
Presto -Ieccos z jejího h01'kého konstatování o stavu soucasné Ameriky by mohlo predstavovat varování, ktelým smerem nejít.

i

Americané by si práli celistvé obce, v nichž se dá chodit
pešky a v nichž se dá žít, pracovat i trávit volný cas.
Chtejí používat auto, kdy se jim to hodí, ale chtejí mít
i možnost nechat je doma, místo, aby trávili nekolik hodin denne v dopravní špicce na ceste do práce, pri pochúzkách, pri vyzvedávání detí, pri návštevách prátel
nebo kina. Chtejí levnou, dostupnou verejnou dopravu,
takovou, jakou mají Ceši. Každá americká obec ji kdysi
mela. Americký systém hromadné dopravy svého casu
patril mezi nejrozsáhlejší a technologicky nejpokrocilejší na svete. S postupem casu obec za obcí, mesto za
mestem zrušily rozsáhlou tramvajovou a železnicní sít
a daly prednost dálnicím a cestování automobilem. Každý chtel rídit. Každý chtel auto. Každý chtel být nezávislý. Nikdo necekal závislost. Svoboda vlastnit automobil
se obrátila v nutnost jej používat.
Americané touží po kompaktních obcích, v nichž se
dá chodit pešky, které si ješte uchovaly historický ráz
a v nichž restaurované a modernizované historické bu-

prihodil postupne, krok za krokem. Peníze proudily do
výstavby dálnic. Rozpocty pro verejnou dopravu byly
kráceny. Úroven hromadné dopravy se zhoršovala, jízdní rády byly proškrtávány, jízdné se zvyšovalo. Domy se
demolovaly za úcelem výstavby parkovišt. Cena benzinu byla udržována na nižší úrovni než v kterékoli jiné
zemi a cinila tak jízdu autem levnejší a verejnou dopravu dražší. Danové výhody stavitelúm a dolary z verejných prostredkú na výstavbu silnic a pridružené infrastruktury pomohly vytvorit místa pro bydlení, práci a nakupování dosažitelná pouze automobilem. Americké
rodiny byly donuceny vlastnit jedno, dve i tri auta. Dnes
každý clen rodiny schopný rídit závisí na automobilu témer ve všech situacích.

dovy ladí s budovami novými. Chtejí živá centra mest
s verejnými námestími, která vyjadrují ducha obce. Místo toho mají obdobne vyhlížející predmestská nákupní
strediska, která lze nejlépe definovat podle jejich vzhledu ,jako všude jinde".
Pritom Amerika kdysi mívala všechno to, co Ceská republika má v tak bohaté rozlicnosti, jen s tím rozdílem,
že tato mnohost odrážela mladší, byt rovnež prekypující historii. Behem více než ctyr desetiletí byla však Amerika pomalu prebudována, v malém i ve velkém. Byla
prestavena pro auta. Firmy zapojené do stavby dálnic
a výroby automobilú prosperovaly. Spousta z nich vydelala velké peníze. Celá spolecnost ale ted splácí úcet
za krajinu z betonu a neexistující verejnou dopravu.
A dnes je zeme, za cenu obrovských dalších výdajú,
v mnoha místech znovu prebudovávána ve snaze získat,
co bylo ztraceno.

Neutešená automobilová

závislost

Americané obdivují vynikající verejnou dopravu v emecku, Francii a Japonsku. Jako turisté jezdí vlaky, jakými se doma pri dojíždení do práce nesvezou. Závidí
a užívají si mest pro peší v Nizozemí, Dánsku a Itálii.
Osmdesát procent z toho, co bylo vybudováno v Americe, bylo vystaveno v posledních padesáti letech a vetšina z toho za moc nestojí. Mesta, jež bývala obklopena
zemedelskými usedlostmi, jsou dnes obklícena stejne
vypadajícími predmestími a dálnicemi lemovanými pásy nákupních stredisek. Do nich se prestehovaly obchody z center mest, zbytek byl vytlacen retezy prodejen,
jež lze najít zase jen v nákupních strediscích. Centra
mest jsou mrtvá. Verejná námestí zmizela.
Pri pohledu nazpet si Americané uvedomují, co
v prubehu casu dopustili. Soucasný neutešený stav se

Víc Americanú jezdí do práce autem než hromadnou
dopravou, ne však z vlastní vllle. Celonárodní pruzkum
verejného mínení ukázal, že kdyby si mohli vybrat, 53
procent Americanú by chtelo do práce chodit pešky ci
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jezdit na kole nebo hromadnou dopravou. Dnes je na
amerických silnicích každorocne zabito více lidí, než
byl pocet všech Americanu zabitých ve Vietnamu. Ne-
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zcela prestavelo. Pred nekolika lety otevrelo svou první linku metra. Nové budovy v peší vzdálenosti od zastávek hromadné dopravy nabývají na popularite. Obce dávají do porádku vlakové zastávky, prinášejí život
zpet na verejná námestí a omezují rychlost automobilu. I stavitelé predmestí reagují na všeobecnou touhu
po kompaktnejších obcích vhodných pro peší. Kopírují modely tradicních metropolí a mest. Námestí se
opet stávají centry. Místa k bydlení, vzdelávání a obecní správa se nacházejí v tesném sousedství. Parkovací
kapacita je omezena.
Americané se ucí od Holandanu,

Dánu a Nemcu,

jak ochocit auto. Západní Evropa nikdy nezašla v závislosti na automobilu tak daleko jako Amerika. Žádná evropská zeme se nevzdala místní tramvajové dopravy a prímestských vlaku nebo dálkové železnicní
síte do takové míry jako Amerika. Anglie zacala následovat americký príklad v osmdesátých letech, ale
dnes se ve zvýšené míre vrací k náklonnosti vuci hromadné doprave a méne prátelskému vztahu k dálnicní síti. Dánsko snižovalo rychlost automobilové dopravy ve mestech a na dálnicích po radu let a soucasne zvyšovalo investice do hromadné dopravy a peších
a cyklistických stezek. Nizozemí prijalo státní politiku
smerující novou bytovou výstavbu do blízkosti zastávek hromadné dopravy a odrazující od používání automobilu.
Americané se vydávají do Prahy a žijí tady, více než
v kterémkoli jiném cizím meste. Praha je svého druhu
vzrušující, nádherné, aktivní, energii dodávající, stimulující historické mesto pro peší, po jakém Americané touží. Sami taková mesta ztratili. Zbylo jich jen pár
- New York, Boston, Philadelphia, San Francisco'.
Americané se tedy budou snažit prijíždet do ceských
mest, dokud ješte není pozde. Je tu totiž obava, že
i Ceská republika si nechá své jmení proklouznout
mezi prsty, kousek po kousku, tak, jak se to stalo
v Americe.
~
Jotojaromír

Cejka

prímé výdaje za ztráty lidských životu, bezpecnost, policii nebo místní nemocnicní služby nejsou nikde zapocítány jako výdaje za používání automobilu. V cene automobilu nikde nejsou vycísleny neprímé výdaje za
znecištené ovzduší, kontaminaci pudy ze silnicních
splachu a zdravotní péci o zranené z autonehod. Americané dnes utratí vetší cást rodinného rozpoctu za automobilovou dopravu než za jídlo. Rodice mají porád
méne casu být se svými detmi, protože jejich dojíždení
do práce trvá stále déle.

Touha po návratu
Pod tlakem verejnosti se ale deje už i leccos pozitivního. Federální zákon schválený pred dvema lety
uznal poprvé od padesátých let, že o doprave príliš
dlouho rozhodoval automobil a že je na case vybudovat dopravní systém vyvažující dálnice a hromadnou
dopravu. Oblasti po celých Spojených státech plánují
nebo budují moderní tramvajové systémy nebo oživují predmestské železnicní linky, jež byly dlouhá léta
zavrené. Stavitelé si stále casteji vybírají místa dosažitelná pešky od nejbližší zastávky hromadné dopravy.
Atlanta je jedním z príkladu nového mesta závislého
na automobilu, jež se v nekolika posledních letech

Preložil Petr U. Štepánek.
(Redakcne kráceno)
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Vraždící hyacinty, slepí králíci,

utopené státy

Pro diplomaty, zabývající se životním prostredím, bude porád plno práce

Ota Ulc

Až do velmi nedávné doby se špionážní služby témer výlucne snažily vypátrat, kde a s jakým vybavením
se hromadí cizí vojska, kdo a vjakém poradí sedí v Kremlu, jak je to s dodávkami zbraní do zemí, jimž
se ohleduplne ríká" rozvojové". Dominoval zájem o externí faktory, vedoucí ke konfliktum mezi státy.
Primárním úkolem kterékoliv armády sveta by prece mela být obrana pred vnejším neprítelem. Ted ale
roste role chránit domácí despotickou vládu pred vlastním lidem. Vyzvedaci seproto stále pecliveji zajímají o interní problémy, vedoucí k domácí destabilizaci s prípadným zahranicním dopadem.
Americká CIA se zajímá, kolik toho kde naprší, jakým
smerem se pohybuje detská úmrtnost, inflace, obchodní deficit, jak vypadá schopnost trhu absorbovat dospívající mládež. Pred peti lety dala do provozu speciální
oddelení (Global Affairs Department), venující napríklad dost pozornosti stavu zásob jídla na svete. Každorocne produkuje zprávu Global Humanitarian Emergencies, s predpovedmi o pravdepodobných prírodních katastrofách v té které koncine sveta. Od špiona se
už neocekává, aby se plazil krovím k odpalovacím raketovým rampám, takový úkol zcela spolehlive a bezpecne zvládne fotografická technika kroužících satelitu.
Špion se s kamerou a v turistickém oblecku spíš vydá na
safari overovat zdánlive nevinný stav vecí, napríklad
rust vodních hyacintú. Ty se totiž dovedou každorocne
rozmnožit milionkrát - jeden každý z nich. Veliké africké jezero Victoria bylo dosud zdrojem úlovku 120 000
tun ryb rocne, ke krmení domorodcú v Ugande, Keni
a Tanzánii. Hyacinty doslova dusí jezero a tak i usmrcují vetšinu ryb. S rostoucím hladem pak pribývá politická
nestabilita. Zvýšená hustota obyvatelstva v Rwande notne prispela k výbuchu kmenové averze a následných
masakru. Nejvetším zabijákem v Africe se však momentálne stala epidemie AIDS.: už zkrátila prúmernou životní délku o tretinu, z neco pres šedesát rokú k hranici mírne presahující pouhých ctyricet let.

Poušt prede mnou, poušt za mnou
Více než 900 milionú pozemštanú usiluje o prežití
v pouštích a polopouštích. Ty pokrývají ctvrtinu zemského povrchu a jejich podíl se zvetšuje. Zejména Sahara se rozlézá, jižním smerem do oblasti Sahel - 50 až 200
kilometru rok co rok - a tak zhoršuje podmínky existence v rade zemí. Prícin lze vypocítat radu: tlak rostoucího poctu obyvatelstva, hordy dobytka, ovcí, koz,
velbloudú, požírajících kdejaký korínek, eroze púdy,
vycerpávání její úrodnosti, nekvalitní zavlažovací metody, likvidace zbylého stromoví a kerú na otop - to vše
prispívá k desertifikaci.
Mezi odborníky, hodnotícími podíl toho kterého negativníl10 faktoru, není shoda. Co je ci není odvratitelné? Rada vedcú jako napríklad Franklin G. Cardy, reditel projektu UNEP (United Nations Environment Program) Organizace Spojených národu, odhaduje podíl
odvratitelné cinnosti v rozsahu 20 až 30 procent, kdežto onech dominantních 70 až 80 procent, rozhodujících
stav úrody, zda bude co jíst nebo vypukne hladomor,
prisuzuje meteorologickým podmínkám, množství
deštových srážek. Jsou i vedci, kterí deklasují onen vesmes obávaný fenomén desertifikace na pouhý mýtus,

vyvrácený dukazy z meteorologických družic. Ty totiž
potvrzují, že hranice, kde vegetace zacíná a koncí, se
pohybuje tam a zpet, podle nálady prírodních živili, zda
naprší, nebo ne.
Tak ci onak, na vrcholné svetové konferenci o Zemi
v Rio de Janeiru v roce 1992 došlo k dohode o plánu,
který dva roky poté dostal podobu tzv. Convention on

Desertification, a byl podepsán zástupci více než 100
státú. Tato ekologická iniciativa se stala soucástí nové
diplomatické odnože, ,environmental diplomacy". Nevyznacuje se prílišnou globální harmonií. S koncem studené války a znacným ochabnutím konfliktu zájmú mezi Západem a Východem, tady máme co delat se stretem
mezi Severem a Jihem, zememi hospodársky zdatnými
a temi zaostalými. Onen ,tretí" svet se domáhá zrízení
mezinárodní vládní agentury (Global Environmental
Facility), jíž by bohatí dodávali fondy k dispozici tech
chudých. Podle odhadu OSN by takový projekt vyžadoval príliv 10 až 22 miliard amerických dolaru rocne po
dobu aspon 20 let. Nedostatek nadšení nad výší požadované štedrosti vyprovokoval znacnou nevoli mezi
chudasy, kterí navíc brání iniciativám nevládních podpúrných organizací, jejichž cinnost by nemohli dost
dobre kontrolovat.

Ekologictí uprchlíci
Zatímco v otázkách desertifikace, jeho prícin a rozsahu,
panuje neshoda, nic takového nepostihuje hodnocení
jiného destruktivníl10 fenoménu zásluhou ,skleníkového efektu". Ne méne než 1.500 odborníku ze 60 zemí se
podílí na práci mezivládnmo sboru IPCC Ontergovernmental Panel on Climate Change), pod záštitou OSN. Na
rozdíl od vedcu v jiných oborech, k experimentum nemají k dispozici laboratore, ale jen vysoce výkonné po-
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cítace, zpracovávající modely vše možných teorií. Se
zvyšováním prúmerné teploty, odhadované na 6 stupnú Fahrenheita behem príštího století, a's pozvolným
roztáváním polárních oblastí a zvyšující se morskou
hladinou o témer jeden metr, se celkem 37 ostrovních

foto jaromír'Cejlu,

státú dostává do nebezpecí, že dojde k jejich biblické
potope, prestanou existovat, a pred budovou OS
v New Yorku dojde k podstatnému snížení poctu vlajek
dosavadního clenstva. Ve Stredozemním mori kandidáty zániku jsou Kypr a Malta, v Karibském mori aspon tucet clenú OSN. V Indickém oceánu se apokalypsa blíží
k obzoru Seychel a Maledivské republiky. Tento archipelag 1190 ostrovu, z nichž ani jeden nepresahuje nadmorskou výšku 5 metrú, se už ted namáhave vyporádává s tímto blížícím se osudem. Nejvíc je ale zasažen Pacifik se svými mnohými ostrovy a ostruvky. Již se
zrodilo spolecenství stejne postižených - Alliance of
Small Island States. Americká studie (United States National Oceanic and Atmospheric Administration) došla
k záverecnému hodnocení Marshallova souostroví jako
"nevinné obeti" globálního oteplování, jehož obyvatelstvo (v celkovém poctu 45 000) bude nutno behem 30
let nekam evakuovat. K již znacné škále uprchlíku tak
pribývá kategorie uprchlíkú ekologických. Evakuaci do
vlastních vnitrozemských oblastí se nevyhne znacne
vetší množství obyvatel: 72 milionú z prímorských oblastí v Cíne, 11 milionú v Bangladéši, 8 milionú v Egyp-

i

te. Zasažena bude atlantská strana USA.Pocet postižených pozemštanu se odhaduje na 100 milionú.

Další pohromy a surovosti
Krome toho se svet bude muset vyporádat s porádným
preházením predpokládaných meteorologických pohybú. Nejen vyšší teploty a drastická horka, ale i úkazy
v podobe vehementnejších deštových srážek a hurikánu. To pak již bude zasahovat konciny bez ohledu na
nadmorskou výšku. Zásluhou rostoucí ozónové díry
v Antarktide se na lidstvo, at už na jakékoliv adrese blíží další pohroma, jak už ji zažívají na jižním cípu Chile.
V Punta Arenas, meste s 133 000 obyvatel, tamejší univerzitní profesor Bedrich (ano, Bedrich) Magas znacne
bubnuje na poplach. Ze zprávy v New York Times (3.
brezna 1995) se dozvídám, jak se tam zjednodušil lov
králíkú: chudáckové jsou slepí a tak stací je lapit za uši.
Farmári si stežují, že zásluhou ozónové díry ovce ztrácejí zrak. Ze sousední Ohnové zeme (Tierra del Fuego)
prosakují zprávy o slepých lososech. Lékari predvídají
znacný rust prípadú rakoviny kúže u tamejšího obyvatelstva. Lze vyjádrit domnenku, že Vídenská smlouva
o ochrane ozónové vrstvy (1985) a dodatkový protokol
z Montrealu (1987) k vyrešení problému úplne nestací.
Pozvolnému nicení ozónové vrstvy predcházejí starosti s kyselým deštem a znecištováním vzduchu vúbec.
Dochází k bilaterálním i multilaterálním sporúm pri zjištování tech nejvetších pachatelú. Americané se svárí
s Kanadany za severní hranicí a s Mexicany za hranicí
jižní. Ve strední Evrope se s temito problémy potýká též
Ceská republika. Sdelovací prostredky nás informují
o prípadech naprosto rekordní bezohlednosti vllci svému prostredí v cástech Ruska, Rumunska a také Cíny
(zejména prúmyslová oblast Wuhan).
Nebezpecí se na nás nesnáší jen shury. Hodne jedu
vkládáme do pudy pod nohama, do zeme, která nás živí. Nelze se príliš divit snaze odklizovat takový materiál
co nejdále od vlastního prahu, což prispelo k další
disharmonii mezi prúmyslove vyspelými zememi a chudinou Tretího sveta. Spolecnosti chemické, farmaceutické, si spocítaly, že ušetrí spoustu penez odvozem
a pohr'bením škodlivého materiálu nekde v Africe. apríklad bývalé portugalské kolonii Guinea-Bissau zaplatí zlomek toho, na kolik by prišla procedura v Evrope a pritom chudická zemicka tak získá potrebný peníz
do státní pokladny. Patriotické pýše ovšem neprispívá
vedomí, že hlavním zdrojem zahranicních príjmú je
pronájem vlasti jako místa pro jedovaté odpadky. výsledkem mezinárodní snahy regulovat nakládání s toxickými odpady bylo prijetí konvence v Baselu (Convention on the Control ofTransboundary Movements of
Hazardous Waste and Their Disposal, 1989). V západní
Evrope se to týká 2,5 miliónu tun rocne. Vetšina (80
procent) se ted pohrbívá na vlastním území, jen 15 procent putuje za poplatek do východní Evropy a 5 procent
do Afriky.
Daleko vetší starost budoucímu blahobytu lidstva
zpúsobuje nukleární odpad. Ten se má skladovat v hlubinách, v kontejnerech s životností tisíce let. To ale není prípad nekdejšího Sovetského svazu, výrobce odhadovaného poctu 55000 nukleárních hlavic. Rusové proste pumpují miliardy hektolitrú atomového odpadu do
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zeme, ve trech místech, z nichž každé je v nevelké vzdálenosti od rícnmo toku. Dimitrovgrad v blízkosti Volhy,
Tomsk u Irtyše a Krasnojarsk u Jeniseje. O nicení této
planety je tak postaráno na mnohá století.
Lidstvo patrne prežije takovou surovost. Odborníci se
ale zdráhají vyslovit podobne optimistický odhad trvající existence jiných forem života. Moderní veda prozatím
dovedla zaregistrovat 1,4 milionu druhu rostlin, zvíreny
a mikroorganismu. K identifikaci jich ale ješte zbývá daleko vetší pocet. Biolog Edward O. Wilson z Harvardské
univerzity jich odhaduje na neco mezi 10 až 100 miliony. Delegáti na onom svetovém summinl v Rio deJaneiru v roce 1992 vyslechli varování o kvapném vymírání
organismll a predpoved, že v roce 2050 zmizí polovina
všeho ted ješte živého.

Noemova archa
Ve snaze zabránit tak katastrofálnímu ochuzení, došlo
ke zrodu ochranárské ekologické úmluvy, známé pod
zkratkou CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). CITES
pravidelne vydává dodatky se seznamem ohrožených
druhli. Zásluhou této iniciativy se podarilo zachránit napríklad aligátory a leopardy. V roce 1994 vznikla další
duležitá mezinárodní dohoda - Convention on Biological Diversity. Podepsali ji zástupci 167 státu a v platnost
vešla poté, co ji ratifikoval tricátý stát, jímž bylo Mongolsko.
Mezi signatári ale neprevládá úplný soulad názoru.
Prumyslové velmoci rozhodne nemíní prenechat aritmetické vetšine Tretího sveta kontrolu fondu a jejich
distribuce pro ty které konzervacní projekty. Delegáti se
na svých pravidelných shromáždeních potýkají s agendou, jejíž ruznorodost je porovnatelná s osazenstvem
Noemovy archy. Jsou schopni se dohodnout na zákazu
obchodování s ohroženým druhem fauny (napr. tygru
a nosorožcu), ale ne flory (napr. export mahagonového
dreva z Brazílie a Bolívie). Východoafrické Keni vadí zá-

kaz vývozu slonoviny, Jihoafrické republice vadí zákaz
vývozu sloních kuží a masa. Co dovoluje jedna zeme,
zakazuje druhá. Rada státu se zavázala prijmout zákony,
zakazující obchodování s ohroženou zvírenou. Mezi
signatári jsou asijské zeme vcetne Cíny, kde v tradicní
medicíne a tradicních kulinárních zálibách prevládá
presvedcení, že cím vzácnejší substance, tím že je úcinnejší. Talír s upravenou medvedí tlapou dodává sílu.
Proto se servírují tygrí oci k vylepšení zraku konzumenta, proto putuje tygrí penis do polévky ochablému pánovi. Nebo aspon drcené tygrí kustky, ty pusobí blahodárne na vše, i na hojení žaludecních vredu. Rovnež
prevládá povera, že roh nosorožce prospívá nejen potenci, ale též snižuje vysoký krevní tlak a pravdepodobnost mrtVice.
Nejvetším provinilcem je Taiwan, jehož hospodársky
prosperující obyvatelstvo si muže dovolit takové extravagance. Cína však není príliš pozadu. Honkong zústává hlavním odberatelem slonoviny, tam zpracovávané.
I Vietnam, ekonomicky dosud dost zbídacelý, si potrpí
na všelijaké exotické lahúdky, s výsledkem, že pocet tygru, v sedmdesátých letech odhadovaný na 3 000, se už
snížil na pouhých 200. Z 300 nosorožcú jich zbylo 10.
Ted snad, s vynálezem zázracné modré pilulky Viagra
proti impotenci, by se situace mohla aspon trošku zlepšit.
Studentúm, projevujícím zájem o kariéru v oblasti
mezinárodních vztahu, doporucuji tento druh diplomacie, se zárukou, že bude porád plno práce.
A ješte neco: v Gaborone, hlavním meste pouštní Bostwany, jsem koupil kuže nekolika dravcu a na príslušném ministerstvu mi vydali ctyri kopie povolení k vývozu. Poté jsem byl informován, že takové zboží do USA
nesmí. Pri letu z Namibie jsem musel na Kapverdských
ostrovech prestupovat a pockat na spojení do New Yorku. Jenže mé zavazadlo s kontrabandem omylem letelo
dál do Evropy. Za pár dní jsem je obdržel s omluvami
a dodávkou až do domu - bez jakékoliv inspekce.
~

Lékarovi živí a mrtví
Prírode a vesmíru jsme lhostejní, pomoci si mužeme jen sami

Libuše Koubská

Neuropatolog František Koukolík (1941) je ceské verejnosti dobre znám díky své vytrvalé snaze o popularizaci vedy, predevším medicíny, ale také jako naléhavý zastánce vedeckého, tedy kritického zpusobu
myšlení. Má na konte dvanáct knižních publikací (mimo jiné Housata a svatý Augustin (1994), Mozek
a jeho duše (1995, 1997), Vzpoura deprivantu (1996, spolecne s dr.janou Drtilovou). Píše do deníku a
casopisu, je castým hostem v rozhlase i v televizi.
Nyní mu vyšla kniha O nemocech a lidech (nakladatelství Makropulos, Praha 1998), kterou lze oznacit jako
životní konfesi, vždyt autor má za sebou témer ctyricet
let v medicíne. Už v polovine šedesátých let zacínal na
venkove s její praktickou podobou. Rok sloužil nocní
pohotovostní služby. Pracoval jako chirurg. Jako patolog púsobil v krajské nemocnici v Jindrichove Hradci. V
oblasti, kde žilo na 600 tisíc lidí, pricemž tam tehdy meli k dispozici jediného soudnmo lékare. Patologictí ana-

tomové tedy museli pomáhat. Soudních pitev se bál,
znalecký posudek "soudare"muže osudove ublížit, nebo naopak pomoci vyklouznout nekomu, kdo by potrestán být mel. Na pocátku osmdesátých let prišel do
Prahy a stal se primárem oddelení patologie Thomayerovy nemocnice.
S kolika živými a mrtvými lidmi se tento muž behem
své profesionální dráhy setkal, nelze spocítat. Pritom si
kladl a dál klade otázky, jaké jsou príciny toho, že ne-
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kdo zemre drív, než prijde jeho cas. Mluvil s ošetrujícími
lékari, zjištoval, jaké léky zemrelý užíval, vyptával se pozústalých, psal si zápisky. Snažil se zorientovat ve zmeti útržkovitých poznámek, podrobných popisú kdejaké malichernosti,
pomluv,
skvelých
pozorování, hospodských historek, nespolehlivou pametí zkreslených lícení,
starých vysvedcení, deníkú, dopisú,
protokolú o výsleších a chorobopisú.
Veden celoživotní praktickou zkušeností i pilným sledováním a zhodnocováním toho, co o cloveku dnešní veda ví, Koukolík píše: "cokoliv se stane s
našimi bunkami, tkánemi, orgány a jejich systémy se múže projevit v našem
duševním živote a chování, což se zobrazí v našich sociálních vztazích, a naopak - promeny spolecenských vztahú
znamenají promeny duševního života,
které vedou ke zmenám bunek, tkání,
orgánú a orgánových systémú. Clovek je tedy determinován biopsychosociálne. Nejsme osamelé body v pustém vesmíru, jak pripadá nekterým existenciálne ladeným, posmutnelým mosofúm. Myslím, že jsme spíš
znacne krátkozraké, nepríliš bystré, vysoce citové a magicky myslící uzlícky nesmírne složité, v case a prostoru
trvale promenlivé síte života. Existujeme spolecne se
všemi dalšími podobami, které na sebe informace pojmenovaná slovem život bere. Prírode neboli vesmíru
jsme lhostejní, informace jménem tuberkulóza, chripkový virus, mor se rídí všeobecne platným kánonem života: Jdi a množ se. Jinak zahyneš. Nejsou neprátelské,
delají co umejí, stejne jako my, lidé. Nemusíme je z toho
dúvodu milovat, ale ani není dúvod je nenávidet. Je treba jim porozumet, abychom se s nimi mohli naucit zacházet. Co když naše potomky za pár nebo treba za
stovku let dokáže kousek z toho, co je v nich zapsáno,
proti necemu dnes ješte neznámému ochránit?"
Autorovo medicínské uvažování vycházející z nejnovejších poznatkú je proloženo autentickými príbehy z
lékarské praxe, tu a tam i ilustracními ukázkami z krásné literatury.
První kapitola patrí tuberkulóze, už rozostrený stín
dámy s kaméliemi totiž zacíná nabývat v dnešní dobe
hrozive zretelných kontur, krivka tuberkulózní smrti, jež
slibne klesala celé desítky let, nyní obrátila smer pohybu. Další kapitola pojednává o rakovine, autorovy zkušenosti s pocínáním bunek, které zdivocely, jsou rozsáhlé, vždyt ve vetší nemocnici se patolog setkává treba s
karcinomem prsu každý týden nekolikrát. Nekdy i ctyrikrát behem jednoho operacního dopoledne, kdy musí
na základe vyšetrení podezrelé tkáne ješte v prubehu
operace chirurgovu diagnózu bud potvrdit nebo zamítnout. Koukolík vysvetluje, co se pri vzniku a vývoji zhoubného nádoru odehrává, kolik už toho medicína ví a
umí, byt naprosto jisté v ní nemúže být snad nic. S výjimkou smrti, ale ani tady její diagnóza není lehká. V následujících oddílech knihy se autor zabývá duvody, jež
vedou k hranicním poruchám osobnosti, tím, co muže
zpusobit souhra genú a vlivu vnejšího prostredí s mozkem. Trochu mimo téma vyhlíží kapitola nazvaná Tero-

rista císlo 4346, ve které autor varuje pred otupelostí lidstva smerem k jaderné hrozbe. Ovšem lékar uvažuje o
dúsledcích jinak než laik, nevidí jen bezprostrední katastrofu, ale i dlouhodobé dúsledky ionizujícího zárení
na živé bulíky: vyšší pocet dedicných onemocnení, vrozených poruch, zhoubných nádoru, urychlené stárnutí,
snížení imunity. Dokonce je tu možnost, že ionizující zárení ovlivní bunku zcela skryte, tak, že se poškození
projeví až poté, co se bunka nekolikrát rozdelila, tedy v
nekteré z dalších generací.
V knize se píše o alkoholu, také o tom, co systematické, takzvane spolecenské pití provádí s mozkem, jak
zmenšuje pocet nervových bunek v celních lalocích
mozkové kury, tedy v systémech duležitých pro tvorivé
myšlení. I když slovní inteligence a pamet ješte drží a pijící politik, vedec, manažer, lékar hladce stací na rutinní
úlohy, které umí z minulosti, setká-li se s problémem,
který vyžaduje tvurcí nápad, nestací na nej.
Také o kourení, které v zájmu ohromného kšeftu, vytvárí lidem závislost, jež mnohým prinese mizernou, pomalou a bolestivou smrt. O tom, co a hlavne kdo všechno zpusobuje stres a co stres pak zpúsobí nám. Jak vznikají chripkové a morové epideme a pandemie, jaká jsou
další poškození mozku, co vede lidi k sebevraždám.
Reknete, neveselé ctení, ostatne i poslední kapitola se
jmenuje cerne: O umírání a smrti. Ale nebudete mít
pravdu. Ctení je to sice možná neveselé, ale zároven poutavé a burcující. Lze si pri nem uvedomit, co je podstatné a co nikoliv. Jak nebezpecná jsou veškerá zjednodušování, jak dúležité jsou zdravý rozum a cit. A konecne i to, že smrt je soucást života, i když o tom dnešní spolecnost porád nechce slyšet.
Záverem František Koukolík konstatuje ješte neco
podstatného: "pocet pitev v nemocnicích v poslední generaci prudce klesl. V naší republice se v soucasnosti
pitvá méne než tretina zemrelých. V moha dalších pru-

myslove rozvinutých zemích je podíl pitvaných ješte daleko menší. Strach ze soudního postihu v prípadech
diagnostických chyb doslova promoruje americkou medicínu. Dalšími duvody jsou úspory ,narustající vliv náboženských predsudkú a magického myšlení, právo
príbuzných, které je v anglosaských zemích v prípadech, kdy nejde o podezrení z trestného cinu, nutné požádat o svolení k pitve. Roli hraje zcela mylné pre-

i

svedcení nekterých lékarú, že v dobe molekulární me-
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dicíny ztratila pitva na významu. Pritom opak je pravdou. Podíl klinických diagnostických omylu je v posledních osmdesáti letech stále stejný. Pohybuje se mezi deseti až triceti procenty.
Josef II., který zavedl v rakouském mocnárství možnost systematicky pitvat bez ohledu na vuli pozustalých,
dobre vedel, proc tento moudrý príkaz vydal. Jeho duvody trvají. Už proto, že príbuzní a pozustalí nekdy
dnes, stejne jako tenkrát, velmi presne vedí, proc nechtejí pitvu. Jeden z nemeckých soudních lékarú pred casem poznamenal, že kdyby u každého hrobu cloveka,
jenž zemrel za okolností, které by mel prešetrit soudní
lékar, svítilo svetlo, daly by se na hrbitove císt noviny.

•...

Medicína i celá spolecnost, která nepitvá, reže vetev,
na níž sedí, protože nicí základní zpetnou vazbu. Státy,
jejichž politická opatrení snižují pocet pitev pod únosné
mimimum, (což je pravdepodobne tretina až petina zemrelých) a dovolí magickému myšlení a náboženským
predskudkum omezovat získávání základních informací, v podstate nechtejí vedet, s cím lidé stonají a na co
umírají. Krome toho usnadnují cestu zlocinu."
Což predstavuje v letech na prelomu 20. a 21. století
málo pochopitelný, fundamentální obrat od osvícenské
tradice. Obrat, který autor považuje za krajne nebezpecný.
~

Když nastala elektrická smrt
Neffova tma v ceské kotlince

Libuše Koubská

V našem casol'ém pásmu se 10 phhodilo vpálek 17. dubna 1998 v 15 ho-

okolí na ne nepomyslet. Hrdinové románu se dostanou

din 16 minlll 22 vlehn lelního casll. Na celém svete prestala exislovat
eleklhna vjakékoliv podobe.
NOl'á kniha Ondreje Neffa (spisovatele, novináre a obdivuhodne praco-

napríklad i do Ceské Lípy, kam v roce 2001 - to už je svet
bez eletriny tri roky - prijede mezi zbytky hla-

L'ilého,prolože každodenního IVLirceliŽ nekolik lel exislujícího inlemelového den íku Neviditelný pes) se jmenuje Tma (vydalo nakladalelství
Milenium Pilblishillg, 1998) a tenhle haileyovský název je cástecne
pnznacn.v i pro zplisob, jakým je napsána.
Stejne jako Arthur Hailey, i Ondrej Neff vyniká presnou
znalostí prostredí, obcas se blýskne detailním technickým popisem (treba stoletého Zeissova dalekohledu),
dovedne staví a kombinuje deje. Hned po prvních
stránkách si ctenár uvedomí, jak zranitelná je naše civilizace, jaká katastrofa by se rozehrála, kdyby po onom
bežném - zase vypnuli elektriku, Praha je rozkopaná
vinou idiota Koukala, každou chvíli bagr prerve kabel
a pul mesta je bez proudu, nenastalo ono opet obvyklé
úlevné - no konecne už to ti debilové zapnuli. Nejenže
zhaslo svetlo, ale také prestaly fungovat telefony, notebooky, prestala jezdit auta, tramvaje nebrzdily a rítily se
zcela neovladatelné z pražských svahu, v ochromeném
metru se v pátecním odpoledni rozpoutalo peklo. Spadla letadla. A to byl teprve pocátek nekolikaletého období, kdy se brutální tma - opravdová i metaforická, za jejíž vlády ve vetšine prípadu prevážilo v lidech zlo, rozprostrela nad ceskou kotlinou.
Neffuv nápad vtelený do románové podoby nepochybne predstavuje i dramatický scénár pro filmový thriller. Výjevy, jak Václav Havel jede do Strakovy akademie
v brycce, jak Jan Ruml vydá príkaz rekvírovat obyvatelstvu jízdní kola (s cyklisty funguje komunikace líp než s
Telecomem, cituje Neff hlas lidu, když to takhle pujde dál,
ministr Dyba prodá cyklopark i s hustilkami strategickému partneroVI), jak vágusové z pražského ShelWoodu
rabují, znásilnují a vraždí, postupne následováni i zvlcilými, dosud rádnými obcany, by byly urcite dostatecne dramatické. Román se neodehrává pouze v Praze, kde autorova dokonalá znalost jejích reálií ješte umocnuje verohodnost príbehu. Popis rádení lúzy kolem smíchovského
kina Zvon je mistrovský, už nikdy nebude možno v jeho

domorem a epidemiemi prorídlých, do stredoveku propadlých Cechu skupina dobre zorganizovaných Nemcú s údajnou humanitární pomocí. Také oni mají jiste svoje potíže, také oni
hladovejí a umírají a musejí tvrde pracovat a
ucit se primitivní zpúsoby hospodarení, ale
stejne jako probudilá západní Evropa už mají
svoje vetrné mlýny, parní lokomotivy, upravené dieselové motory, jež nepotrebují elektrinu,
vzducholode, optický telegraf. Jak to ostatne
hlásí nemecký, v dusledcích západoevropský
poverenec dr. Hess v hotelu Hoffmeister Václavúm Havlovi a Klausovi. Z optického telegrafu se Havel raduje, zná ho z romantické detské cetby
Hrabete Monte Christa, I Klaus je verohodný: Dosáhli
jsme dusledným uplatnováním principu osobní odpovednosti a individuální iniciativy vprostredí volného trhu znacných úspechu. V jistém smyslu elektrická smrt
vyjasnila situaci a nastolila transparentní tržní podmínky. A v zemi se loupí, vraždí, umírá.
"Kniha je to neradostná, drsná, nekomu muže pripadat
zbytecne krutá. Jenže svet je takový. Hlavním popudem
k jejímu vzniku byly události v Bosne," ríká její autor.
Politici jsou bezbranní, luza a vraždící gangy na koni,
a bežní obcané? Vydaní na jistou smrt. Nekterí z recenzentú Neffova románu s tím nesouhlasí. Viktor Šlajchrt
napsal: "copak jsem životne závislý na nejaké vláde?Jak
znám sousedy, taky by necekali, co vymyslí prezident,
ale spíš by šli za starostou, utvorili hlídky ci pracovní
skupiny a hledali praktický zpusob, jak prežít. Jsem presvedcen, že nejširší vrstvy ceského obyvatelstva jsou životaschopnejší, než jak je vylícil autor. V románu je nechal zmasakrovat, aby na úrovni místní samosprávy nenastolily vládu rozumu, címž by mu pokazili fabuli."
Možná to platí ve Šlajchrtových Dolních Chabrech. Pokud opravdu, lze mu to jen prát. Ale my ostatní si spíš
prejme, abychom nikdy v žádné podobné zkoušce nemuseli zjištovat, že má Ondrej Neff pravdu.

~
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+
jak
obzor
obzorem

KLAUZURA
(samá voda)
Nekolikeré ruce se ve mne ješte vztahují, aniž už
vedely ke komu. V hasnoucí pameti tane jen
vune lesního medu a vzlétají roje kobylek. Samoty máme tu na vytí, ale šlapat vodu a chodit po
vode není totéž!

A nevím-li kde konec má mít
potešení,
proc zrovna já
bych pohoršeným
(pro zdešenO
rozlišovat mel,

DEFINICE
Nicota prý má

kdo horšenec byl,
a kdo horšitel?

nulté pohlaví.
(Prázdnota ani to ne!)

PÁS

(haiku)
Kéž nebe hodí
záchranný pás,
proti nám jde li,
co je z nás!

KYVADLO

JAK BUDE PRED SMRTÍ

(haiku)
stremhlav
smrtihlav
stremhJav
smrtihlav

(haiku)
klíc pod práh vedomí
do sklepa skoc
pro bezinkové víno

NOVÝ ROK
nedostojíš
doklecíš

CO BOLÍ
(haiku)
Co bolí pred kostmi,
v spánku i bdení?
Trýzen znehybnení
JOSEF MLEjNEK

k spáse?

***

Stali jsme se navzájem si pruhlednými
bez obav z bremen horka nebo zimy
Vstoupit šlo snadno ale zpet
budeme jenom kamenet

ZÁCHRANNÝ

propadá se
proc vedet mám
jenom já
coje
a co není

(haiku)
Nemá co by (do)dal,
mává plícemi.
Štastný a viselý.

(1946)

Básník, prekladatel, editor. Vydal sbírky Pastvina (1985 samizdat, 1993) a Naprosté motivy (1998).
Ukázky jsou ze sbírky Zcestymluv, která vyjde v roce 2000.

Povídka o neznámém ostrovu
José SARAMAGO (nositel Nobelovy ceny za literaturu, 1998)
jeden muž šel, zaklepal u krále na dvere a rekl mu, Dej mi nejakou lod. Králuv dum mel mnoho dverí, ale s žádostmi
se chodilo k temto. Král sedel stále u dverí pro obdarovávání (aby nedošlo k omylu, obdarováván byl král) a vždycky, když slyšel, že nekdo volá u dverí pro žádosti, tváril se, že neslyší, a teprve tehdy, když se ustavicné dunení bronzového klepadla stávalo víc než vtíravé, prímo skandální, a rušilo okolní klid (lidé zacínali reptat, Co to máme za
krále, když neúraduje), dal príkaz prvnímu tajemníkovi, aby zjistil, co chce ten neodbytný žadatel, ktelý ne a ne
prestat bušit. První tajemník si pak zavolal druhého tajemníka, ten povolal tretího, ten zas dal príkaz prvnímu zástupci, který zavolal druhého zástupce, a tak to šlo dál až po uklízecku, kteráŽ!o, nemajíc koho si zavolat, pootevrela
dvere pro žádosti a zeptala se skrz škviru, Tak copak chceš. Prosebník rekl, proc prišel, tojest, prednesl svoji žádost,
a potom se uchýlil do nejakého kouta za dvermi a tam cekal, až jeho žádost postoupí opacným smerem od jednoho
po druhém až ke králi. jelikož král byl stále zaneprázdnen obdarováváním, dával si s odpovedí na cas a bylojiž
nemalým projevem zájmu o blaho lidu, když se rozhodl vyzvat prvního tajemníka, aby mu predložil písemné dobrozdání, a není snad treba dodávat, že tento príkaz pak šelpostupne pres druhého a tretího tajemníka, až opet doputoval k uklízecce, která záležitost bud vyrídila nebo nevyrídila, podle toho, jak byla zrovna naložená.
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S tím mužem, který chtel lod, to ale probehlo ponekud jinak. Když se ho uklízecka skrz škvíru ve dverích zeptala, Tak copak chceš, ten muž nežádal, na rozdíl od všech pred ním šlechtický titul ani žádné vyznamenání a
dokonce ani peníze, ale odpovedel, Chci mluvit s králem. Vždyt prece víš, že král sem nemuže prijít, že je u dverí pro obdarovávání, odpovedela ta žena, No tak mu rekni, že se odsud nehnu, dokud sem osobne neprijde a nevyslechne me, opácil ten muž, natáhl se napríc prede dvermi a zabalil se do houne, aby na nej netáhlo. Takže
každý, kdo by chtel dovnitr nebo ven, musel by ho pl'ekrocit. A tím vznikl obrovský problém, jestliže uvážíme, že
v souladu s pragmatikou královských dverí mohl být slyšen vždy pouze jeden žadatel, z cehož vyplývalo, že dokud nekdo cekal na odpoved, nemohl sepriblížit nikdo jiný, aby vyložil své potreby ci ambice. Tento clánek narízení byl na první pohled pro krále výhodný, nebot tím, že ho méne lidí pricházelo obtežovat svými nárky, zbývalo mu více casu na to, aby se mohl v klidu venovat obdarovávání, tešit se z daru a kochat se jimi. Na druhé
strane však z toho pro krále zjevne vyplývala též újma, a to nemalá, nebot verejné protesty, k nimž docházelo,
když se cekalo na odpoved déle, než bylo únosné, závažným zpusobem podnecovaly nespokojenost ve spolecnosti, což zase melo okamžite negativní dopad na príliv dani. V tomto konkrétním prípade vedl výsledek porovnání
zmínených výhod a škod k tomu, že se po trech dnech král dostavil ve své královské osobe ke dverím pro žádosti,
aby zvedel, co chce ten drzoun, který odmítl poslat svoji žádost obvyklou byrokratickou cestou. Otevri ty dvere,
prikázal král uklízecce, a ona se zeptala. Úplne nebo jen trošku. Král okamžik zaváhal, dosti nerad se totiž vystavoval poulicnímu povetrí, pak ale usoudil, že by to nevypadalo dobre a ne~ylo by hodno jeho majestátu, aby
s poddaným mluvil skrze škvíru, jako kdyby se ho bál, a ješte když u toho je uklízecka, buhvíco by hned kde roztroubila, Dokorán, prikázal. Ten muž, co chtel nejakou lod, uslyšel, jak cvakla zástrcka, i zvedl se z prahu, sroloval houni a cekal. To bylo znamení, že konecne nekdo prijde a že se tedy místo u dverí brzy uvolní, a tak se ke
dverím nahrnul houf tech, kdo postávali okolo a cekali, až jim trun projeví svou prízen, pripraveni vrhnout se
na to místo, jakmile se uprázdní. Když se král necekane objevil (neco takového se nestalo od doby, co zacal nosit
korunu), prevapilo to nezmerne nejen výše zmínené uchazece, ale také lidi z celého okolí, a ti,prilákáni hlukem,
zaplnili okna domu na druhé strane ulice. jediný, koho to vubec nevyvedlo z míry, byl ten muž, co prišel žádat
nejakou lod. Spoléhal na to, že král jednou, trebas to bude tlvat tri dny, urcite podlehne zvedavosti a bude chtít
spatrit toho, kdo si ho zcistajasna a s tak pozoruhodnou drzostí dal zavolat, a nezmýlil se. A tak, puzen nepotlacitelnou zvedavostí a zároven rozladen tím srocením, položil mu král nanejvýš nevrle tri otázky, Tak co chceš,
Tos nemohl ríct rovnou, co chceš, Myslíš, že nemám nic jiného na práci, ten muž ale odpovedel pouze na první
otázku, Dej mi nejakou lod, povídá. Král zkoprnel, vyvedlo ho to tak z míry, že mu uklízecka rychle pristrcila vyplétanou židli, tu, na které sedávala ona sama, když šila, krome úklidu mela totiž na starosti také nekteré menší šití a správky, jako štupování ponožek pážat. Králi to bylo nepohodlné, ponevadž židlicka byla mnohem nižší
než trun, nemel kam dát nohy, a takje hned skrcoval, hned zase natahoval do stran, zatímco ten muž, co chtel
nejakou lod, trpelive cekal na otázku, která nutne musela prijít. A mužu vedet, nac vlastne tu lod potrebuješ, zeptal se skutecne král, když se konecne jakž takž usadil na uklízeccine židli. Chci vyplout hledat neznámý ostrov,
odpovedel ten muž, jaký neznámý ostrov, zeptal se král potlacuje smích, jako by mel pred sebou jednoho z tech
naprostých šílencu, z tech posedlých moreplavcu, kterým není radno zacít hned odporovat. Neznámý ostrov, opakoval ten muž. Hlouposti, žádné neznámé ostrovy už neexistují. jak mužeš králi vedet, že už neexistují neznámé ostrovy. Všechny ostrovy jsou vyznacené na mapách, Na mapách jsou jen známé ostrovy, A co je to za neznámý ostrov, který chceš hledat, Kdybych ti na to mohl odpovedet, nebyl by neznámý, Kdo ti o nem povedel, zeptal se král již vážneji, Nikdo, Tak jak mužeš tvrdit, že existuje, jednoduše proto, že nejaký neznámý ostrov proste
musí existovat, A tak jsi sem prišel a chceš lod, A no, prišel jsem tepožádat o nejakou lod, Co si vlastne o sobe myslíš, že si troufáš chtít po mne lod, A co si o sobe myslíš ry, když mi ji nechceš dát, já jsem král tohoto království, a
patrí mi tedy všechny lode v tomto království, Spíšpatriš ty jim než ony tobe, Co tím chceš ríct, zeptal se král znepokojene, Že ty bez nich nejsi nic, ale ony budou moci vždycky plout bez tebe, Na muj rozkaz, s mými kormidelníky a s mými námorníky, já te nežádám ani o námorníky ani o kormidelníky, žádám tejen o jednu lod, Ale
jestli ten neznámý ostrov najdeš, bude patrit mne, Tebe králi zajímají jen známé ostrovy, Zajímají me i ty neznámé, když už nejsou neznámé, Treba se tenhle nenechá poznat, Tak ti nedám tu lod, Dáš, Když cekatelé u
dverí pro žádosti, jejichž netrpelivost rostla každou minutou od pocátku rozhovoru krále s tím mužem, uslyšeli,
s jakou rozhodností a neochvejným klidem vyslovil toposlední slovo, rozhodli se, spíšproto, aby se ho zbavili, než
ze skutecné solidárnosti, zasáhnout ve prospech muže, co chtel lod, a zacali kricet. Dej mu lod, dej mu lod. Král
užuž otvíral ústa, chystal se dát príkaz uklízecce, aby pi'ivolala stráže, jež by okamžite nastolily verejný porádek
a disciplínu, když v tom okamžiku se ke sboru pripojily sousedky v oknech a nadšene ki'icely, Dej mu tu lod, dej
mu tu lod. Tvárí v tvár tak jednomyslnému projevu vule lidu a znepokojen tím, oc mezitím pi'íšel u dverí pro obdarovávání, zvedl král pravou ruku na znamení, že si žádá ticho, a pravil. Dám ti lod, ale posádku si musíš sehnat sám, všechny své námorníky potrebuji pro plavby na známé ostrovy. V hlucném aplausu pi'ihlížejících zaniklo podekování onoho muže, který pi'išel žádat lod, ostatne pohyb jeho rtu mohl stejne tak dobre znamenat Dekuji, muj pane, jako Všakjá už si nejak poradím, zretelne však bylo slyšet, co král ješte dodal, jdi do doku, zeptej
se tam po kapitánovi prístavu a rekni mu, že te posílám já, a at ti dá nejakou lod, odevzdej mu tuhle moji vizit-
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ku. Ten muž, co si pi'išel pro nejakou lod, precetl na vizitce pod královým jménem Král a dál pár slov, která král
napsal na uklízeccine rameni, Vydej doruciteli této vizitky nejakou lod, nemusí být moc velká, ale at dobre pluje a je spolehlivá, nechtel bych mít výcitky svedomí, kdyby se mu nevedlo dobre. Když ten muž zvedl hlavu, tentokrát zrejme chtel podekovat za dar, král už byl pryc, stála tam jen uklízecka a hledela na neho s úzkostným
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výrazem ve tvári. Ten muž sestoupil ze schodu u dverí, což bylo znamení, že ostatní uchazeci mohou konecne
postoupit, a bylo by zbytecné lícit, jaký nepopsatelný zmatek ihned nastal, každý chtel zaujmout to místo jako PnJní, ale meli tu smulu, že dvere už byly opet zavrené. Bronzové klepadlo znovu privolávalo uklízecku, uklízecka
tam ale nebyla, obrátila se a odešla i s kbelíkem a s koštetem jinými dvermi, dvermi pro rozhodnutí, kterých se
využívá málokdy, ale když už se jich použije, tak to stojí za to. Ted už ano, ted už víme, proc se uklízecka zatvárila úzkostne, práve v tom okamžiku se totiž rozhodla jít za tím mužem, který již zamíril do prístavu, aby si
vyzvedl lod. Rekla si, že už bylo dost uklízení a umývání na zámcích, že je na case zmenit zamestnání, že jejím
skutecným posláním je umývat a uklízet na lodích, na mori bude aspon mít vždycky dost vody. Toho muže ani
nenapadne, že ješte než zacal shánet posádku, lIŽ má za sebou ženu, která bude napríšte poverena mytím paluby a ocistou vubec, vždyt tak se k nám obvykle osud chová, už je nám v patách, užuž natahuje tUku, aby nám
poklepal na rameno, ale my ješte porád skuhráme, Toje konec, je to všechno na nic, už je to stejne jedno.
Ten muž šel a šel, došel do prístavu, ptal se po kapitánovi a cekání na neho si krátil tím, že se snažil uhodnout, která ze všech lodí, co jich tam bylo, bude ta jeho a jaká bude, už vedel, že nebude velká, králova vizitka
mluvila v tomto smetU jasne, v dusledku cehož vypadly parníky, nákladní a válecné lodi, ale zas nemuže být moc
malá, aby byla schopna odolával silnému vettU a velkým vlnám, i v tomto bode byl král kategorický. At dobre pluje a at je spolehlivá, tak to doslova napsal, címž jasne vyloucil cluny, !elúky a bárky, plavidla sice dobrá a spolehlivá, samozrejme podle stavu každého z nich, jež ale nebyla zrozena k tomu, aby brázdila oceány, jenže práve v nich se nacházejí neznámé ostrovy. Ponekud zpovzdálí, schovaná za nejakými barely, pl'ebehla uklízecka
ocima lodi, které tam kotvily. Tamhleta by byla podle mého gusta, pomyslela si, její názor však nebyl duležitý,
vždyt ješte ani nebyla najatá, poslechneme si nejdríve, co rekne kapitán prístavu. Kapitán prišel, precetl si vizitku, zmeril si toho muže od hlavy k pate a položil mu otázku, kterou král zapomnel položit, Umíš rídit lod, máš
kapitánský diplom, na což ten muž odpovedel, Naucím se to na mori. Kapitán pravil, To bych ti neradil, já jsem
kapitán, a neodvážil bych se vyplout sjakoukoliv lodí, tak mi dej nejakou, s kterou se mužu odvážit já, ne, žádnou z tamtech, dej mi radši lod, kterou bych respektoval a která by mohla respektovat me, Takhle mluví námorníci, ale ty nejsi námorník, jestliže tak mluvím, je to jako bych jím byl. Kapitán si znovu precetl královu vizitku
a pak se zeptal, Snad mi aspon mužeš ríct, nac tu lod potrebuješ. Chci vyplout hledat neznámý ostrov, Neznámé
ostrovy už neexistují, Totéž ríkal král, Co ten ví o ostrovech, naucil se ode me, je divné že ty, muž more, mi ríkáš, že neexistují neznámé ostrovy, já jsem suchozemec, a prece vím, že všechny ostrovy, i ty známé, jsou neznámé, dokud u nich nezakotvíme, Ale ty, jestli jsem to dobre pochopil, hledáš nejaký, kde ješte nikdo nezakotvil, To zjistím, až tam dopluju, Pokud tam dopluješ, Pravda, clovek nekdy po ceste ztroskotá, ale kdyby se mi neco takového stalo, musel bys zapsat do prístavní kroniky, že jsem doplul až tam, Chceš ríct, že clovek vždycky

dojde k cíli, Tojiste víš,jinak bys nebyl tím, cím jsi, Kapitán prístavu rekl, Dám ti plavidlo, jaké ti bude vyhovovat, Které toje. je tojedna lod, co už hodne zažila v dobách, kdy každý hledal neznámé ostrovy, Která toje, Myslím, že dokonce nejaké nas'1a,Která, Tamhleta.jak uklízecka postrehla, kam kapitán ukazuje, vybehla zpoza barelll a vykrikla, Toje moje lod, toje ta moje, musíme jí prominout to nezdvorilé nárokování cizího majetku, samozrejme neprimel'ené, jehož se dopustila proste proto, že kapitán vybral presne tu lod, kterou si oblíbila. Vypadá
jako karavela, rekl muž, Tak trochu, souhlasil kapitán, puvodne to byla karavela, pak ale prošla prestavbou a
úpravami a ty ji trochu zmenily, Ale je to vlastne porád karavela, Ano, vcelku si uchovala puvodní vzhled, A má
stožáry a plachty, Ty jsou mimorádne vhodné, když se hledají neznámé ostrovy, Uklízecka se neudržela, Co se
me týce, chci jedine tuhle, Kdo jsi, zeptal se muž, Nepamatuješ se na me, Nemám ponetí, jsem ta uklízecka, Ceho, Králova zámku, Ta, co otvírala dvere pro žádosti, jiná tam nebyla, Tak proc nejsi v králove paláci a neuklízíš a neotvíráš dvere, Protože ty dvere, na kterých mi opravdu záleželo, už byly otevrené, a protože ode dneška
budu uklízet jen na lodích, Takže ses rozhodla plout se mnou hledat neznámý otrov, Odešla jsem ze zámku
dvermi pro rozhodnutí, Když je to tak, jdi na tu karavelu, podívej se jak vypadá, už tu stojí dlouho, tak nejspíš
potrebuje rádne vydrhnout, a dej si pozor na racky, tem není co verit, Nechceš jít se mnou, abys poznal svoji lod
zevnitr, Reklas, že je tvoje, Promin, to bylojen proto, že jsem si ji zamilovala, Zamilovat si je zrejme ten nejlepší
zpusob, jak neco mít, mít je nejspíš ten nejhorší zpusob lásky, Kapitán prístavu pretUšil jejich rozhovor, Musím
odevzdat klíce majiteli lode, jednomu nebo dtUhému, dohodnete se, mne je to jedno, Lode jsou taky na klíc, zeptal se muž, Klíc není od vchodu, ale jsou tam ruzné zásobníky, skladíšte a psací stul velitele s palubním deníkem, At si to všechno vezme na starost ona, já jdu najmout posádku, pravil muž.
~
Preložila Marie Havlíková

JOSÉ SARAMAGO

Portugalský spisovatel José Saramago se narodil 16. listopadu 1922. Svoji první knihu, román Ten-a do Peeado (Zeme
hríchu), uverejnil v roce 1947 a poté až do roku 1966 nepublikoval. Pracoval v nakladatelství, púsobil jako literární kritik, politický komentátor listu Diário de Lisboa, pozdeji zaujal významné postavení v listu Diário de Notícias.
V letošním roce se pripravuje k vydání ceský preklad slavného Saramagova románu Memoria! do Convento (Pametní spis
o klášteru) podle nejž byla v La Scale uvedena opera Blimunda.
Publikování Saramagovy povídky v Nové Prítomnosti je autorovou prvotinou v ceském literárním kontextu.
Vyjímáme ji z knihy Povídky z konce sveta, obsažné publikace 33 portugalských autorú, kterou ve spolupráci s Portugalským velvyslanectvím v Praze pripravuje k vydání Nakladatelství Vlasty Brtníkové.
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Prehlásky, hlásky, samohlásky
Jan Horálek
Když jsme nekdy po ptilce šedesátých let zacali docházet na prednášky úvodu do historické mluvnice a dialektologie, skoro nás šokoval pan profesor Belic, když
poprvé vyslovil slovo praceskoslovenština. Zavánela
cechoslovakismem, ten byl ojteiálne tabu. Záhy se
ovšem ukázalo, že nejde o politickou provokaci, nýbrž
o terminus technicus.
Trvání ceštiny se prisuzuje zhruba tisíc let. " Tisíciletá minulost protéká každým slovem, " napsal Karel Capek v Marsyu. A pár let pred Listopadem nazval brnenský bohemista Šlosar svou popularizacní knížku o historii ceštiny" Tisíciletá ". Tedy tisíc let: co bylo predtím?
Asi všichni jsme se nekdy setkali s pojmem prasIovanština; tak nazýváme predpokládaný (písemne nedoložený, ale dobre rekonstruovatelný) spolecný jazyk
našich prapradpredkti. Behem prvního ptiltisíciletí n.l.
se rada slovanských kmenti vydala do nových sídel, nejprve na jih, pak i na západ. Púvodní jazyk se zvolna diferencovat v nárecí. jedno (jižní) z nich upravili pro
misijní úcely v 9. století ucení Rekové Konstantin a Metodej do podoby literární a literní (s vlastní novou abecedou): vznikla staroslovenština.
V casech slovanské misie byla si ješte slovanská náre-

cí blízká, prece však už se znatelne lišily tri diferencní
vetve púvodne jednotného jazyka - východ.ní, západní
a jižní. Toto lišení nejlépe charakterizují zmeny hláskové. V rámci vetve západoslovanské se pak koncem
prvního tisíciletí vydelila práve takrecená "praceskoslovenština" - prechodné východisko budoucího vývoje
obou jazykti a jejich dialektti.
Postupnou diferenciaci západní a východní cásti tohoto jazykového prostoru rovnež nejlépe charakterizují
hláskové zmeny. Za první takovou zmenu se považuje
vývoj praslovanské souhláskové skupiny dj (napr.
praslov. medja, srov. lat. medium, z toho pak nejprve
"praceskoslovenské" media Iskupina dz byla mekká/,
z cehož ve slovenštine ztistalo dz Idnes medza/ a v ceštine z lÍIleZa, dnes mez.!).jinak však odlišujících zmen
mezi ceštinou a slovenšinou v souhláskosloví mnoho
neporobehlo: zmenu ptivodního g v nové h nekdy ve
12. až l3. stol. prodelaly zhruba paralelne, a jediným
zretelne diferencním jevem byl zhruba o sto let pozdeji
vznik ceského r.
jinak samohlásky. Už na jednom z prvních príkladu
jsme registrovali, že kdysi v ceštine existovalo jakési široké a. To,jak predpokládáme, bylo jednak "strídnicí"
za predchozí nosovku ~, jednak za a vpozici po mekké
souhlásce. V ceštine se obojí zmenilo na mekké e; ve slovenštine pak za nosovku toto a zustalo (napr. pal, srov.
rec. pente), v ostatních pozicích zustalo nezmenené, totiž" neprehlasované".
Dostáváme se tu k duležitým samohláskovým diferenciacím mezi ceštinou a slovenštinou, prehláskám.
Ríkáme tak zmenám zadních samohlásek (u, o, a, též

a, a také jejich podoby dlouhé) v samohlásky prední, totiž bližší prednímu patru (palatu) a rtum. K té zmene
docházívá vlivem sousedství (sou)hlásek mekkých, tj.

palatálních, predn(ejš)ích. Zmeny tohoto typu probíhaly i vjiných jazycích; podle nemciny sejim nekdy ríkává "umlautizace".
Ta nejstarší mezi cesko-slovenskými, o níž už byla
rec, totiž zmena docasného (pro slovenštinu jen zcásti)
a na (docasné) e, nebo dlouhé ie, probehla nekdy ve
13. století. A ne ani na celém ceském jazykovém území:
spojení "duša moja" známe i z (jiho)východní Moravy.
K další duležité diferencní prehlásce došlo ve století ctrnáctém - šlo o zmenu u na (opet po mekkých souhláskách): jde o typ "dušu moju, s mojú dušú", rovnež zachovaný i ve východomoravských dialektech.
Príští zmeny vokalického systému mely povahu dil
tongizacní: nekteré dlouhé samohlásky se menily ve
dvojhlásky. Nejprve to bylo dlouhé ó: nekdy od konce
13. století se dost rychle (na celém ceském i slovenském
jazykovém prostoru) zmenilo v dvojhlásku uo (dómduom, Bóh-Buoh), a v neslovenském jazykovém prostredí se témer šmahem (snad od pocátku 15. stol.) dále
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vyvíjelo v dlouhéu (ten "kroužek "je grafickou upomínkou na nekdejší o). A zhruba ve stejné dobe "se rozbíhá" dijtongizace zbylého dlouhého ú (totiž toho, které "prežilo" mekcící prehlásku u v i) nejprve na au, pak
dnešní ou (typ "doubrava, mladou ").jiste k tomu prispela "nika" po predtím nadvakrát zaniklém (po mekkých prehláskou, zbytkem pak diftongizací) dlouhém Ú.
Dijtongizaceú-ou
nejenže neprobehla na východní
cásti jazykového území - na zacátcích slov se na západe prosadila jen v nekterých nárecích. Naopak na
stredním Slovensku (a odtud ve spisovné slovenštine) se
ou vyvinulo v koncovce 7. pádu singuláru ženského rodu (typ "so starou mamou "), to však má specifické príciny.
Sluší se pro úplnost dodat, že kolem roku 1400 se do-

i

tavadní šc zmenilo na št (typ "šcastný"), dvouhláska
aj ("najlepší") na ej - obojí opet s výjimkou východomoravských' nárecí; a ptivodne rovnež spolecná dvojhláska ie (typ "viece") se na vetšine ceského území stáhla naí.
Samozrejme jsme zde mohli hláskovou divergenci
ceštiny a slovenštiny nastínit jen v hrubých rysech;
u ceštiny jsme si pak vetšinou všímali spisovné podoby.
Prece však to snad bez užitku nebylo. Napríklad jako
pripomínka faktu, že vývoj ("pokrok'') nemusí být podmínkou kvality: slovenský vokalický (samohláskový)
systém velmi pripomíná stav ceštiny kolem r. 1300,
a prece nemužeme ríct, že by v nekterém z jazykú fungovallépe ci hure nebo že by byl krásnejší ci ošklivejší.
A krome toho neškodí pi'ipomenout, že jsme spolecného meli víc, než pár desetiletí spolecného státu. Nehlede na to, že ipri našem soucasném, snad jen docasném poklesu zájmu o slovenštinu jde stále ojazyk nejen
nepríbuznejší, ale i nejsrozumitelnejší.

~
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V marném ocekávání
Evropy

Ferdinand Peroutka

Kdybychom meli vyslovit svuj ideál v zahranicní politice, podarilo by se nám to tremi slovy: spojené státy evropské. Ale jak málo mužeme dnes úcinne pracovat pro své ideály!Jak vnucuje nám nyní jednání jiných ciny, které nemilujeme, ale které prece pro celkovou mizernou situaci musíme schvalovat! Jsme jako lidé, kterí touží po jaru, ale
zatím pro panující mráz musí se shánet po kožichu. Takové je to se cly; víme docela dobre, že zavádení vysokých
cel a povolovacích zrízení nás nicí, ale musíme výti s vlky, ponevadž otevrení hranic by nás nyní znicilo ješte
rychleji ...
Vždycky jsme se zde varovali, abychom neupadli do onoho naivního ideologického stavu, který se spokojuje
neposkvrneným hlásáním ideálu a odmítá bedliveji prihlížet k pomerum. Bylo by v tom i trochu pohodlného sobectví, kdybychom si rekli: my máme krásnou a správnou myšlenku, a než tato se vyplní, necht za všechno ostatní jsou odpovedni jiní; my si zachováme cistotu a s prítomnou realitou špinit se nebudeme. Kdo takto by smýšlel,
je snad charakter myslitelský (ackoliv i to ve stavu dosti hubeném a vegetariánském), ale rozhodne není typ politický, a stát at mu nic nesveruje k vykonání. ejsme takoví pošetilci, abychom dogmaticky ukládali zahranicnímu
ministru delat evropskou politiku v dobe, kdy nikdo jiný ji nedelá. To by bylo jako poroucet mu, aby zpíval ve sboru, když nikdo jiný k tomu nemá chut. Pan zahranicní ministr je už dosti obtežován muži, kterí mu prikazují, aby
se oprelo sOu sjednoceného Slovanstva (ponevadž mají takový ideál), a odmítají se starat o to, je-li Slovanstvo sjednoceno a má-li nejakou sOu. Naše horování pro Evropu nesmí být fLxníidea.
V marném cekání na Evropu staráme se tedy nyní o veci sobe nejbližší, ponevadž nemužeme delat nic jiného ...
Situace je bohužel taková, že musíme schvalovat i ciny, které jsou proti našim ideálum. Zasluhujeme za to nikoliv
odsouzení, nýbrž politování. Nebot nechceme špatné, ani nám není známo, co jest dobré: jsme jen slabí, abychom
mohli k prosazení dobra prispet.
Tri státy pevneji se semknuly, aby hájily svých spolecných zájmú, které, není pochyby, mohou být ohroženy. Jaký to prirozený a potrebný dej, a jací blázni bychom to musili být, abychom proti tomu protestovali!
Ale musíme také vedet, co múže a co nemúže býti vykonáno tímto zpúsobem. Upevnení Malé dohody je, jak už
výše jsme naznacili, neco takového, jako když clovek v zime opatrí si kožich. Získá tím trochu tepla pro sebe, ale
nemuže být radostne pokládán za predzvest jara. Semknutí stredoevropského útvaru, jehož jsme podstatnou, snad nejduležitejší cástí, je známkou tuhé zimy v mezinárodní politice. Nemá v sobe príznivé zárodky budoucnosti, nýbrž je vnucenou
reakcí na špatný stav prítomný. Evropská situace nebude o nic lepší, leda o to, že
ten nebo onen bude pohledem na sOu, jež se zde soustredila, zdržen od lehkomyslného útoku. Je to obrana, nikoliv príspevek k lepším casum. Nenacházejíce Evropu, hledáme spojence. S hlediska evropského vývoje je to i cesta
zpátkY', ale nejsme vinni. Deláme, co mužeme.
Doufali jsme - aspon lepší mezi námi tak doufali - že Evropa posune se
k utvorení vetších prátelských celku, v nichž zmizí rozdO mezi bývalými
vítezi a bývalými poraženými a pro než rozhodujícím motivem bude
hospodárská úcelnost. Doufali jsme, že všechny evropské státy se dohodnou aspon na nejaké míre spolupráce ...
Je patrno, že nekterí lidé by rádi pestovali ilusi, že utužení Malé
dohody má také positivní hospodárský obsah. Jaký, prosíme?
Hospodárský význam Malé dohody ješte nebyl vyložen, asi z toho duvodu, že je nesnadno tak uciniti. Malá dohoda je jen prostredek v politické bitve. V hospodárské bitve, která je stejne
dúležitá a krutá, nás nechává bez ochrany ...
(Prítomnost, 8. brezna 1933)

\OV \ PRíTO'vJ\OST (\OR

1991)

Horní

Police

Milí prátelé,

behem víkendové návštevy sleduju, jak Horní Policí pospíchají auta. jedou od Decína údolím Ploucnice na Ceskou Lípu
a dál až k Máchovu jezent

nebo do Mladé Boleslavi. U nového mostu pres reku (ten starý slouží jen pro chodce) vozy zpo-

malí a ridici a jejich spolujezdci prelétnou pohledem siluetu zvonice a kostela, dominantu

obce. Na prostranství za mostem

vykrouží zatácku, zrychlí a uhánejí pryc. Co tady,
v Polici? Restaurace U Huberta sice nabízí chutné
a levné obedy, U kovárny je zas možné zaštouchat

si kulecník a dvakrát do l)ídne hraje i místní kino.
jenomže

tím nabídka

koncí. Kostel bývá mimo

mše zamcený a okolní ambity, plné bytelných drevených zpovednic,
dova zámku

zejí prázdnotou.

Omšelá bu-

v blízkosti mostu, pripomínka

kdejší slávy, vypadá opuštene. Proc zrovna
zastavit?

Kvuli nekolika

roubeným

které tu zbyly po vyhnaných

nt
tad"

chalupám,

Nemcích? Nebo u

cukrárny na kremroli?
V obchode vedle cukrárny prodávají pohledy a
hnedou brožurku o zdejších dávno minulých casech. Úplná studnice pribehu pro soucasný svet,
tolik dychtící po magických legendách.
Všechno prý zacalo kolem roku 1523, když Polictí objevili ve vodách Ploucnice drevenou mariJato ardlil'

ánskou sochu. Postavili ji na oltár ve svém, tehdy ješte malém kostele. Místo, kde plastiku údajne vylovili z vody, dodnes pripomíná pískovcové barokní sousoší vrcholící Pannou Marií, která má dva obliceje. Spíná dvoje ntce, jednou tvárí hledí ke
kostelu a druhou, protilehlou; k zámku.
burská, velká dobrodinkyne,

Pomník nechala postavit Anna Marie Františka rozená vévodkyne Sasko-Lauen-

nebo snad dobrodejka (?) zdejšího chrámu.

Na naléhání císare Leopolda se provdala za Gia-

na Gastona velkovévodu Toskánského, posledního mužského potomka slavného rodu Medicejských. jejich manželství ale nebylo štastné. Poživacný Ital se k rozšafné a robustní žene

nehodil, stežoval si na ni, že "vypadá jako holub bublák a líbit

se nniže tak jedine tureckému sultánovi". Nakonec se rozešli. Gian Gastone se vrátil do rodného Toskánska a Anna Marie
nadále zvelebovala svá ceská panství. Sídlila v Zákupech, kde vedla pocetný dvur.
Za jejích casu proudily za hornopolickou

Matkou Boží zástupy poutníku

nopolický kostel, z Ríma sem nechala privézt tela mucedníku
arcidekanství.

ze široka daleka. Vévodkyne dala rozšírit hor-

Kristiny a Pavla a vyprosila u papeže povýšení zdejší fary na

Hornopolický arcidekan -pro vetší lesk zdejších poLtlí - smel, podobne jako biskup, užívat pri bohoslužbe mit-

nt a ber/u. K ntce míval také ctyri kaplany, aby nával kajícníku zvládl.
Rozumí se, že z množství poutníku

vzkvétala i obec. I zbožní krestané musí neco pojíst, popít, nekam hlavu složit a pri-

nést donni nejakou drobnost na památku. jenže sláva zdejších poutí postupne bledla a po válce zanikla docela.
A dnes? Arcidekan josef Stejskal, pán v letech, lící pod klenutým stropem fary, jak loni pred vánocemi sám pomáhal sjX
lubratrím v Ceské Lípe. Sedel celé odpoledne ve zpovednici,
na Marie, hospodyne, prizvukuje.

nohy ztuhlé, vubec je necítil. Taktak, že svátky neodstonal. A slec-

"Už jsem mela o dustojného pána starost, ono devet hodin, tma a ješte nebyl doma. "

Ale jinak, na nedelní mši by v Polici spocítal návštevníky na prstech dvou páni mkou - vlevo vpredu sedávají Temlovi, za
nimi dve brýlaté babicky, úplne vzadu pan Rezác v dlouhém kabáte a s knírem c. k. oficíra. Napravo bývá slecna Marie a
na kuru za varhanami

všechny doprovází vlasatý gymnazista

Žandováci, prespolnáci. Taky kluci ministranti

Ondrej. Krome paní Kudláckové, faráre a hospodyne samí

docházejí ze sousedního Žandova. Chodilo jich víc, celá parta bílých i rom-

ských klukú. jenže Romové už od lonska nechodí a páter Stejskal se strachu je, že je rodina strhne k nepravostem a z kluku
nic porádného

nebude.

jen jednou do roka bývá v kostele plno. O Trešnové pouti, kterou v Horní Polici pécí starosty Šulce pred lety zase vykresali z nepameti.

Tehdy prijíždejí sudetští rodáci z Nemecka, projdou sem a tam po upravené obci, zastaví se na kamenném

moste osvetleném litinovými kandelábry

(obecní úrad ho pred casem zachránil

ství. Predloni tu znovu odhalili reliij arcidekana
Enšpígl". Puvodního "Hockewanzla"

Wenzela Hockeho, prezdívaného

totiž nekdo z pomníku

pred zborením)

a zavzpomínají

vypácil a ukradl. Skoncil nejspíš ve sberu - byl bronzový.

Možná, že jinde by zrizovali muzea a pametní síne. V Horní Polici na Ceskolipsku zatím nic podobného
nius loci ceká na své objevitele.

S mnoha pozdravy
jan Oulík

na det-

pro jeho humor a bodrost "severoceský

nechystají. Ge-

-
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21.12. V Obecním dome v Praze zacala konference

4, 1. Barbara Doleová, žena bývalého kandidáta na prezidenta USA,se sama hodlá ucházet o prezidentskou
funkci.

o vstupu CR do EU. Více než polovina obcanu CR se
podle prúzkumu IWM domnívá, že by mel prezident
Havel uvažovat o rezignaci.
22.12. Nejvyšší kontrolní úrad vyhovel vláde, která ho
požádala, aby proveril nakládání se státními penezi
v rade institucí a firem.

5. 1. Nizozemské úrady mají zájem vyšetrit podezrení
z korupce pri privatizaci ceského Telecomu.
6. 1. Na dvoudenní oficiální návštevu priletel do CR nemecký ministr zahranicí ]oschka Fischer.
7. 1. V Senátu USA zacal proces o sesazení prezidenta
BilIa Clintona.

23.12. Vláda schválila návrh zákona, který zavede povinné pojištení cestovních kancelárí pro prípad jejich
krachu.
24.12. Nadešel Štedrý den.
25.12. Papež]an Pavel II. ve vánocním poselství Urbi et

8. 1. Ministr kultury Pavel Dostál jednal s kardinálem
Miloslavem Vlkem o vztahu mezi státem a církvemi.

Orbi vyzval k co nejrychlejšímu zrušení trestu smrti,
zastavení výroby a obchodu se zbranemi a k duslednejší obrane lidského života.
26.12. Ruský prezident Boris ]elcin odsoudil nedávný
útok USA a Británie proti Iráku.
27.12. Na severu jihosrbské provincie Kosovo vypukly
tvrdé srážky mezi srbskou policií a albánskými separatisty.
28.12. Petr Uhl oznámil, že nevypíše soutež na památník
obetem bývalého romského tábora v Letech u Písku.

9. 1. Irácký konzul v CR Džabir Salírn, který údajne rídil
iráckou zpravodajskou sít ve strední Evrope, zmizel
z Prahy.
10. 1. Irácký parlament vyzval prezidenta Saddáma Husajna, Radu revolucního velení a iráckou vládu, aby
nerespektovali rezoluce Rady bezpecnosti OSN.
11. 1. Bývalý slovenský ministr hospodárství lán Ducký
byl nalezen zastrelený u svého domu v Bratislave.
12. 1. Spolu s orgány cinnými v trestním rízení a vládní
protikorupcní komisí se prípadem Telecomu zacnou

29.12. Senátor Václav Benda vyzval ministra vnitra Václava Gmlicha k odstoupení, protože ohrožuje zaclenení CR do NATO.

zabývat i poslanci.
13. 1. Krize brazilské ekonomiky zpusobila citelné
oslabení amerického dolaru vuci euru i jenu.
14.1. Slovenský parlament schválil novelu ústavy, kte-

30. 12. Irácká protivzdušná obrana ostrelovala americká a britská letadla, která hlídkovala v bezletové zó-

rá umožnuje prímou volbu prezidenta.
15. 1.45 lidí bylo zmasakrováno v jihosrbské provincii
Kosovo.

ne nad jižním Irákem.
31.12. Na vrcholu ]avoriny v Bílých Karpatech se sešli
úcastníci cesko-slovenského silvestra.

16.1. V den 30. výrocíupálení]ana Palacha odhalil prezident Havel jeho bustu ve všetatské základní škole,
do níž Palach chodil.

1.1. V EU zacala platit nová jednotná mena EURO.
2.1. Prezident USA Bili Clinton navrhl zvýšení vojenských výdajú o 100 miliard dolarú v prúbehu nadcházejících šesti let.

17. 1. Ruský prezident Boris ]elcin byl hospitalizován se
silne krvácejícím žaludecním vredem.
18. 1. Na Pražském hrade poobedval prezident Havel
s predsedou Snemovny Klausem.

3.1. Povstalci z Národního svazu pro úplnou nezávislost Angoly sestrelili u mesta Huambo dopravní
letadlo s osmi príslušníky mírové mise OSN.
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mesíce.

Objednávky zašlete na: \'od

ce."iky a anglicky.
inzerce

každého

Prítomnost,

Prah~1 I. tel. 22 O~ :;6 00. fax 22 O~ .:;6 05.
e·nuil:

di"isO\';.l@nadacC.'mjs.cz

Tešíme se na Vaši objednávku!
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L 1ST E N to programs in 13 languages
at our 24- Hour LIVE RealAudio
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_

Russia

,..
••••

Serbia and
Montenegro

S/ovakia

Q

=
o

Tajik/stan

Tatarstan and

Bashkortostan

Turktnenistan

For further information:
Ukraine

Vinohraaska 1, 11000 Prah 1 C
1201 Connecticut Ave W. ah., zech Republic, (42 O 2) 21121111
" as rngton DC 20036 U S A
' . . .. (202) 457 6900
•••

Uzbekistan

KOMERCNí

VSEOBECNÁ

BANKAo.s.

KOMERCNí

STAVEBNí SPORITElNA

KOMERCNí

BANKY

POJISfOVNA

o.,.

ALL IN 0.5.

a .•.

Praha 4 - Michle ul. Týmlova, bytový dum
Zahájení výstavby
a prodeje únor

1998.
Predpokládané
dokoncení
konec roku 1998.

Rozsah výstavby
• 6 bytových jednotek 13x 2+ 1 a 3x 4+ 1
o velikosti 64 až 125 f7121

• 6 garáží
• 78

f712

s

vlastním vjezdem
stání na vlastním pozemku
komercních ploch

• 3 volná
Lokalita

• Praha 4 - Michle, nároží ulic Pod
Stárkou, Týmlova, Dekanská
• zajímavá lokalita na úpatí Tyršova vrchu a Trešnovky

Bytový areál Mrázovka

,~

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

Mrá%ovlca

a kancelárských
Lokalita

ploch

• Praha 5 - Smíchov, ulice Ostrovského
• navazuje na urbanizovanou
cást Smíchova, ze severní strany
pak na kopec Mrázovka

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

Polyfunkcní dum Barrandov
Zahájení
výstavby
a prodeje
listopad 1997,
predpokládané
dokoncení
3. ctvrtletí 1999.
Fáze
rozestavenosti:
II. PP podlaží.

Rozsah výstavby
• 160 bytových jednotek 12+kk až 5+ 1
o velikosti 43 až 151m21
• 36 studií a ateliéru 146 až 70 m21
• 419 garážových stání 1 garáží
• 560 m2 kancelárských ploch
• 6 680 m2 obchodních ploch
Lokalita
• Praha 5 - Nový Barrandov,
ulice Hógerova 1 $teparská
• ekologicky príznivé prostredí v blízkosti
Prokopského údolí

Prodejní centrum: Revolucní 4, Praha 1, tel. 02/231

61 24, fax 02 / 2421 9604

