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Cesta domu
Zkoušet vystihnout povahu

národa

metafor muže být zábavné

i zajímavé.

dívejme se napríklad

K takovém úcelu se mi líbí silnice. Po-

na úžasné americké dálnice: ctyri pnthy

rech transportují Americany
boli k nákupnímu

a jeho obyvatel pomocí jednoduchých

v obou sme-

k jejich kulturní Mekce - k shopping maltu ne-

stredisku. Dálnice, nacpané obrovskými najtožrouty,

sice beží hladce, ale jinak jsou ponekud

neovladatelní

kterí

(jako mnoho Ameri-

canu), se pro mnohé staly symbolem Ameriky. Na dnthé strane tu ale máme

i malé americké

silnicky, které nás vedou z malých mest do vesnic, pres ho-

ry a doly a pres národní parky. I mezi nimi jsou nejniznejší
ší exempláre - jako mezi Americany
Na malém, klidném

samými.

a vzdáleném

karibském

ostrove Grenada jsou vše-

hovšudy jedna silnice okolo ostrova a dve napríc.
cházejí nekonecnou"

a nejpritažlivej-

modernizací",

zustávají

tempo než 40 km/ho V zemi, jež vyznává

P/'estože všechny tri pro-

Zvyky a zlozvyky
Milan Znoj

8-9

Strany a stranicrví
Antonín Klimek

9-12

tak deravé, že nedovolí vyšší

heslo "nikdy nedelej dnes to, co se

dá odložit na zítrek", je to stav zcela primerený.

Vážnejší pokus o moderni-

zaci pak vypadá následovne: jediný semafor na ostrove je umísten

Neprirození

spojenci

Michal Klíma

12-15

u opuš-

Na míste zjištujeme, že si ho místní dobytek (ani pár míst-

teného prechodu.

Tri vize

ních obcami) témer nevšímá.
Vratme se do Evropy a podívejme se na naše nemecké sousedy. jejich sil-

16

Jirí Musil

nice, to býval, a dosud je, pojem. Osvetlená tabule nás informuje, že odbocmáme ocekávat presne za 377 metni. Po nájezdu je ovšem

ku na Autobahn

nejlepší vyhýbat se levému pnthu,

aby nám nemecké Porsche spolu

s egy

Od brezna
Daniela

už to bude jenom

Fischerová

lepší
17

svých ridicu nevrazily rychlostí 240 km/h do zadku.
Ve svete silnic jako metafor je zvlášte povedená cesta z Dráždan

domu. Na

nemecké strane vidíme vkusné obchody, servisy a hotely. je tu všude cítit infuze od bohatšího bratra na západe. Na nemecké strane se staví nová celnice, na ceské zatím ne. Po opuštení malého hranicního
nás ceká ono surrealistické panorama:
cích lesú znicených

nekonecná

Když Slunce

požírá

drak

Pavel Koubský

21

mestecka Cínovce

krajina vyschlých,

hnijí-

toxickými odpady nás žene dolu z kopcu po notoricky

známé E55 do Dubí. Tam, kde se vzaly tu se vzaly, stojí lehké ženy

22-23

- viditel-

ne prokl'ehlé - nejprve jedna, pak dnlhá a další a další, jejich barevné sukýnky v pekném

kontrastu proti bledému pozadí

jsou postupne vysti'ídány vietnamskými
ného padelaného

zasneženého

prodavaci pašovaného

lesa. Ženy
alkoholu a ji-

zboží. A konecne, stále jako v opant Feltiniho
Rozhovor filmu,
s modlidefilem

lujeme pred vyrovnanými

radami nldých plastikových trpaslíku.
Vítámei jiné
Vás
Paríž
Prípad
Houellebecq
Viny nemecké

v Ceské republice.
Britové (kterí, na rozdíl od celého sveta, skutecne jezdí - se vší úctou - na
špatné strane silnice) ríkají, že clovek má pouze jednu možnost utvorit si první dojem. Komunistická

minulost se dotkla východního

Nemecka

i nás. je

pravda, že náprava ekologické katastrofy severních Cech bude trvat hodne
dlouho. Nemáme ale pro návštevníky
parfémovanou

odjinud nic jiného než zmrzlé devy,

vodku a trpaslíky?

/?I(;f~
Strniský

MaItit1]an

Mesicnik Nová Pritomnost se hlásí k tradici pred válecné Prítomnosti,
u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránsk~mu a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.

Zemrel Jerzy Turowicz
Franz
Katka
Zdenek
Mi.iller
Václav
Burian
Ladka
Bauerová
Jan
Horálek
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Masaryk a Hitleruv Mein Kampf
Ve známém nemeckém deníku Frankfurter Allgemeine
Zeitung vyšla 3. února 1999 pomerne dlouhá zpráva
o tom, že TGM recenzoval v dubnu 1933, tedy brzy po
jmenování Hitlera ríšským kanclérem, jeho knihu
Mein Kampf. Recenze vyšla tehdy pod pseudonymem

V S. v nemeckých novinách Prager Presse a z ní pak
byla znovu pretištena v odborném casopise Psychologie und Geschichte roku 1998 pod titulem Hitlerovo

krédo. Bylo to asi poprvé, kdy se nemecký ctenár dozvedel, že státník tohoto formátu podrobne prostudoval a kriticky posoudil Mein Kampf, a to pres rizika,
která se za takovou recenzi skrývala. Toho si je vedom
soudobý FAZ, který charakterizuje Masaryka jako
"obhájce idealísticko-demokratického humanismu ".
Ocenuje vecne správný Masarykúv odhad dúsledkú
Hitlerova myšlení, jeho antisemitismu a jeho kultu moci. TGM si byl zcela jasne vedom toho, že má co cinit
s clovekem, který je nejenom nesentimentální, ale který
je také bezohledný a tvrdý a který je fanatikem moci
a nesmirítelným antisemitou. Hitler je podle neho typem cloveka, kterého Goethe oznacil za nebezpecného.
jádro Masmykovy recenze se však týká predevším vec-

i

ných otázek: kritizuje aristokratismus a monarchismus Hitlerovy tzv. germánské demokracie, ukazuje
na neschopnost rozlišovat mezi státem a národem, na
nerealistické odhady nistu populace Nemecka. Hitler
si napr. myslel, že ani ne za sto let bude Nemcú 250
milionu, a to v dobe, kdy seriózní nemectí demogra/ové odhadovali, že pocet obyvatel Nemecka klesne na

tu Petr Pithart. Dosavadní asymetrie sepretocila. Slováci mají za sebou "druhý listopad" a ted se dívají
útrpne oni na nás: jak to vlastne vedete, lonský rok se
vám veru príliš nepovedl.
Slovenský ministr kultury Milan Kiíažko sice konstatoval, že zeme je jako po válce, vyrabovaná státní pokladna, morálka vepsí, ale z nej ze všech dalších slovenských úcastníku luhacovického setkání vyzarovala
nadeje a elán. Z ceského ministra kultury Pavla Dostála naopak vjednu chvíli doslova defétismus. V debate o chystaných mediálních zákonech, jež se mají
prizpúsobit pravidlúm Bruselu, rezignovane priznal,
že jejich podobu urcite ovlivní ve svúj prospech reditel
televize Nova Vladimír Železný. Ten podle Dostálových
slov prohlašuje, že když on bude chtít, Ceská republika
do Evropské unie nepujde.
Takové výstraze se není co divit, vždyt zkušenosti

i

s mediálními impérii vedly v nekterých evropských zemích k prijetí zákonu, jež omezují jejich vliv. Napríklad v Nemecku už tri roky platí zákon nazvaný "Zabezpecení názorové rozmanitosti v TV", který stanovuje, že podíl na sledovanosti žádného ze subjektu nesmí
presáhnout tricet procent. Když k tomu dojde, nastoupí sankce: zamezení prístupu k programum, snížení
vysílacích hodin, dokonce odebrání licence. Obdobne
je tomu v Itálii a ve Spojených státech. Co by si s tím
asi pocala Nova, která drží absolutní evropský rekord
se svými sedmdesáti procenty sledovanosti ...
Ceský ministr kultury v Luhacovicích bezradne krcil
rameny. V souvislosti se sjednocující se Evropou však
také rekl, že aktivní prosazování pasivi~y je nebezpec-

konci století na 50 mi!ionú. je zajímavé, že TGM ocenuje jasnost a lidovost slohu, kterým Hitler psal.
Dodejme, že ani vetšine ceských ctenáhi nebylo
známo, že TGM takovou recenzi napsal. jen okruhu
tech, kterým se dostal do rukou svazek IV sborníku

né. jeho slovenský protejšek ve svém vystoupení hrmel,
že Evropa ceká na ciny, nejen na deklarace. Politolog
Miro Kusý konstatoval, že špatná povest devcete, stejne
jako špatná povest státu, se napravuje hodne dlouho
a obtížne. Nová slovenská vláda rozhodne zkouší re-

"Cesta demokracie", které tak peclive vydává Ústav
T G. Masmyka.
Jirí Musil

putaci zeme zlepšovat. A co my?

Asymetrie soucitu pretocena

Libuše Koubská

Elitárství
Vposledních týdnech jsem v ceském tisku snad necetl

Ti Ceši a Slováci, kterí stále sázejí na cosi spolecného,
kterí si rozumejí a navzájem prejí, se o prvním únorovém víkendu už tradicne setkali na Morave. Popáté se

nic tak sklicujícího, jako byl komentár sociálne-demokratického poslance Zdenka jicínského proti prímé volbe prezidenta, otištený v deníku Právo. jeho poznám-

konaly Luhacovice Vlada Cecha, nazvané na památku muže, který považoval rozpad Ceskoslovenska za

ka je dalším príkladem toho, jak ceské politické elity
uvažují: lidé jsou v zásade potešilí, a tak je treba ome-

neštastný krok, a proto se hned od 1. ledna 1993 snažil, abychom neztratili spojení. Stavel mosty. Metaforu
lze vzít doslova, vždyt cesko-slovenský týdeník, který
založil a jenž stále vychází, se také jmenuje Mosty.
Vlado Cech zemrel pri autohavárii pred peti lety,

zit jejich vliv.
Nevadí mi pritomjicínského hlavní téma -pro prímou volbu prezidenta proti ní je rada dobrých dúvodu, a ani já sám nemám v této veci jednoznacný náZ07~ CO mi ale vadí - a co me témer šokuje -je podoba

6. února, kdy mu bylo práve ctyriactyricet let. Proto
v ten den každorocne zacínají jeho Luhacovice.
Letosje charakterizovala výrazná zmena oproti drí-

jednoho z jeho argumentú.
jicínský totiž proti lidové volbe prezidenta argumentuje takto.· "Kdyby byla prímá volba, pak je nutno pocítat, že predvolební kampan ponese všechny znaky té
pokleslé kultury, jíž se až dosud vyznacoval náš verej-

vejším setkáním, pri nichž ceštípríbuzní hledeli na své
slovenské bratrance a sestrenice víceméne se soucitem,
jak se chudáci v té meciarovské totalite dusí. Nyní jako by se vztah obrátil. " Vítezství demokratických sil na
Slovensku bylo perne vybojováno. Prejeme vám to a závidíme, " rekl v Luhacovicích místopredseda Sená-

i

i

ný život."
Težko uverit, že podobný argument muže vyslovit
poslanec z voleb vzešlého parlamentu. jicínský vpodstate ríká, že volby a volební kampane jsou nepríjem-
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né záležitosti, pi'i nichž se pouze predvádí žalostný
stav naší politické kultury. Taková úvaha by mohla
vést k záveru, že bychom volby vlastne vubec meli
zmšit, protože odhalují nepríjemné pohledy na spolecnost, které by si jicínský radeji ušetril.
Volby však nejsou žádném prípade jakýmsi nutným zlem: jsou základním aspektem budování zodpolIedné vlády a je neuvehtelné, je-li treba to pi'ipomínat. Volby nejsou necím, co elity cas od casu dopl'ejí
masám. jsou klícovým mechanismem verejné kontroly
politiM, kterí jsou koneckoncu jen služebníky verejnosti. A práve tento základní pohled jako by vjicín11

ského komentári chybel.
Podobné argumenty jsou však, bohužel, mezi ceskými elitami až príliš bežné: masy jsou nekulturní, nevzdelané a nejsou zralé k moudré volbe. Tato logika
bude znít povedome všem, kterí sledovali diskuse týkající se referenda o clenství v NATO, ph níchž se objevi~)I názOlY, že by nebylo vhodné pouštet se do lidového
hlasování, protože P'ý by lid mohl volit špatne. Bežný
"clovek z ulice "je elitami považován za celkove nevedomého, pi7padne za "pi7lišpoznamenaného komunismem ", a proto mu težko muže být ph volbách nebo
v referendu poskytnuta duvera.
Aby nebylo mýlky: není nedemokratické odmítnout
prímou volbu prezidenta a pi"'iklonit se k výbem prezidenta parlamentem. je však nedemokratické tvrdit, že
volby jsou tak ohavná vec, že bude lepšíje provádet co
nejméne casto. A jsou-li už i volební kampane neco
tak pi7šerného, proc potom vubec mít volby?

Andrew Stroehlein

!íJ--=

Fackum argumenti
So

sagte der Vorsitzende, pohoršen žurnalistickou kri-

tikou: To není na soud, ale na pár facek. Nic nového když jeho stranickému místopredsedovi pripomneli
privatizaci Knižního velkoobchodu, odpovedel nabídkou rány do zubú. Pi'inejmenším od casu konkurencních Podsedic nás sotvaco vyvede z mí,y. PFece však
-facka argument? Obecné úsloví praví, že nikoli; me-

10by se vztahovat i na facky verbální. A p,'ece nacházím pi'íklad svedcící, že málokteré pravidlo platí bez
výjimky.
Když totiž se Karel Capek v roce 1934 zastával levicových spisovatehi proti Medkovu výroku, že se národ
bez nich obejde, napsal: "My spisovatelé se z národa
vyhazovat nedáme. A od nikoho. Prosím pekne, jsou
veci, které si nedáme brát; z nich první je pi7slušnost
k národu, jehož jazykem píšeme. Chce-li nám nekdo
upírat tento svazek, je na to jediná odpoved; rána do
zubú." (LN 9.12.1934)
jenže Capek zde nehájí sebe, a ani ideový program
literární levice -jeho klacek pocítil mnohokrát na
svém hrbete. Zastává se principu. jestli mel - nota bene polovicní invalida -potrebu tak silných slov, muselo mujít víc než do tuhého.
jestli se capkovská výjimka stává pravidlem a Capkových plagiátoru pribývá, lze to hodnotit dvojím etaIonem. Budto jsou obecné principy vskutku ve psí nebo si z nich nekdo delá svou privátní ji/sekli. Pak
ovšem jsou ve psí dvojnásob.
Ale možná jde jen o velmi zobecnelou inflaci slov.

Jan Horálek

Zdravý rozum
p,'ed mesícem se v Londýne sešla stovka predstavitelu
vetšinou britských médií - redaktoi'i, šéfredaktoi'i,
majitelé - a pokoušela se hledat odpoved na otázku,
proc duvera verejnosti v média klesá. Vzpomínali na
"zlatý vek", kdy noviny a rozhlas (prý) opravdu vyjadrovaly to, co lidé cítili, co si mysleli a co je trápilo.
Shodli se, že dnes to nevyjadrují. Debata byla vášnivá
a vtipná, názory a jejich nositelé (spektrum od lordu
po levicáky) nejruznejší. Všichni však naslouchali
všem. Všichni pánové s výjimkou konzervativního filosofa Rogera Scn/tona meli tmavý oblek a kravatu.
Vpnibehu desetihodinové konference vystoupilo dvacet predem pi'ihlášených recníku, v diskusi dalších
dvacet. Ani jedna promluva nebyla konfrontacní, ani
jedna nepl'esáhla mlcky dohodnutých deset minut.
Pred ctrnácti dny se naplno rozjely manévry všemožných rozvedek na našem území. Nekoho to tesne
pred vstupem trí ctvrtin Visegrádu do NATO prekvapuje.jaká že to zeme rozšírení Severoatlantické aliance
ostre odmítá? A jaký zájem donedávna prodlužovala
slovenská tajná služba? Stací podívat se na mapu dokud je to politicky korektní.
PFed týdnem zacalo za mezinárodne smíšených
pocitu vyšetrování kurdského diktátora Abdullaha
Ocalana. Džugašvili se dostal do vezení jako ma~ý
bankovní lupic, ne jako vudce. Che Guevara mel sympatie posledních revolucních romantiku. Napoleon
a Mussolini ze zajetí nakrátko uprchli, ale cas slávy
už nikdy nedostihli. Málokterý národ prožil tolik
ki'ivd jako Kurdové, a nikdy nebyli Kurdové tak blízko
tomu se jako na povel zríci sympatií svetové verejnosti.
Vzpamatují se vcas? Rozumnému cloveku písmenko
stací, praví kurdské pi'ísloví.

i

Tomáš Vrba
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Strídání na bruselském trunu
Rozkolísání Evropské komise ohlašuje zmeny v EU
Málokdy poskytla Evropská lmie svým 380 milionúm obcanú takové povyražení
jako zacátkem roku, když se doutnající svár mezi Evropským parlamentem a
Evropskou komisí zvrhl v otevrený konflikt, z nehož donedávna všemocná exekutiva a administra/ iva EU vyšla spotrhaným kabátem a krvácejícím nosem. Lidé u obrazovek meli pocit, že jejich šlechetní zvolení zástupci nechali násilím
predvést kricící a kopající kom isare, kterí pak celí bledí "peli pod prívalem obvinení. Nakonec se nikomu nic nestalo, parlament své hrozby odvolání neuskutecnil, novinári se rozešli zklamáni. Stret dvou ze trí klícových rozhodovacích
institucí EU však na jedné strane potvrdil nezbytnost jejich chystaných reforem,
na druhé pak predznamenal težkou debatu o nové rovnováze sil na nadnárodní úrovni. která bude dziležitým faktorem v dalším vývoji EU

KAREL
BARTÁK

~W!sovatel
Z Bruselu.

Oc vlastne šlo: valná cást poslancu EP odmítala už od
lonského jara schválit záverecný úcet hospodarení komise za rok 1996; spojovali svuj souhlas s vysvetlením
ruzných podezrení z podvodu a zpronever, které zacaly
v té dobe vyplouvat na povrch. Chteli, aby clenové komise rychleji, lépe a obsáhleji informovali parlament a
nic nezamlcovali. Využívali proste, pár mesícu pred volbami do EP, bezezbytku jednoho z mála opravdu významných práv, jimiž je vybavila Maastrichtská smlouva.
Predseda Evropské komise Jacques Santer však nebezpecí podcenil - místo aby poslance uchlácholil, dal jim
zapravdu, omluvil se a prosil o odpuštení, volil frontální
protiútok korenený didaktickými rozvahami o jejich odpovednosti vuci Evrope.
Do toho padla zpráva o potrestání Paula van Buitenena, onoho dnes slavného úrednícka, který nejenže mesíce na pracovišti buntoval proti nešvarúm, jichž byl svedkem ve službách komisarky Edith Cressonové, ale pak to
všechno sepsal, zdokumentoval a poslal jak Evropskému úcetnímu dvoru, tak poslancúm Zelených do parlamentu. "Mel by být vyznamenán, nikoli vyhozen," prohlásila Annemie Neytsová-Uyttebroecková, místopredsedkyne klubu liberálních poslancu. Všichni s ní
souhlasili.

Nezávideníhodné

vítezství

Propast mezi obema institucemi, zprvu malá, se prohlubovala a rozširovala doslova pred ocima. Hodne se o to
zasloužil Jacques Santer radou výrokú, které poslanci
chápali jako výraz nadrazenosti a pohrdání. Rekl napríklad, že neodstoupí, i kdyby si to prála nadpolovicní vetšina parlamentu, protože k demisi mohou komisi podle
smlouvy donutit pouze dve tretiny z 626 poslancú. I nizozemský premiér Wim Kok, jeho letitá opora, považoval za nutné mu vzkázat, že v takovém prípade "preci jen
bude muset vyvodit politické dúsledky". Ve finále se
však Santer sebral- pohrozil, že pokud parlament vysloví nedúveru Cressonové a španelskému komisari Manuelu Marínovi, spáchá harakiri on sám. Poslanci se zalekli, že ponesou odpovednost za chaos v Unii zbavené výkonného orgánu v dobe nejtežších jednání o reformách
klícových politik (Agenda 2000), a "hodili zpátecku".

Karel Barták

Oba komisare nechali žít a pro neduveru hlasovalo nakonec "jenom" 232 poslancu, zatímco 293 komisi podporilo.
Ackoli se Santer chvástal, že dosáhl "dvojího vítezství", ve skutecnosti odešel poražen. Autorita jeho týmu
utrpela ránu, z níž se do vypršení mandátu na konci letošního roku nevzpamatuje. Komisari a jejich kabinety,
tedy bezprostrední spolupracovníci, prešli na dlouhé
týdny pod kuratelu peticlenného "výboru moudrých"
vesmes z rad vysokých evropských auditoru a soudcú,
kterí zacali bez sebemenšího omezení cenichat po všech
dukazech zpronever, plýtvání, nadržování, kamarádíckování, špatného rízení a jiných nepravostí; zprávu mají
parlamentu predložit do 15. brezna.
"Pokud odhalí vážné prípady zneužití moci, bude múj
klub nemilosrdný. Ti lidé budou muset odejít, at pujde
o vysoké úredníky nebo o komisare," prohlásila Pauline
Greenová, predsedkyne nejsilnejšího poslaneckého
klubu sociálních demokratu, kterí pritom v lednu Santeruv tým složený prevážne ze socialistu podporovali.
Edith Cressonová a Manuel Marín by to tentokrát asi neprežili, ackoli formálne je EP nemuže odvolat. "Predpokládám, že obvinené osoby by samy vyvodily dusledky.
Bude obtížné neslyšet, co výbor rekne," uvedl predseda
parlamentu José Maria Gil-Robles.

Jak vypadá "zlocin po evropsku"
Co se jim vycítá? Vlastne nic moc, pri srovnání s pomelY
panujícími ve vládách nekterých clenských zemí, o kandidátech nemluve. Marínovi byla podrízena humanitární
kancelár EU (ECHO), která v letech 1995-96 vyplatila
prostrednictvim najaté kanceláre v Lucemburku fiktivním osobám nejakých 3,4 milionu ECU (122 miliónu korun) a vykazovala je jako pomoc utracenou v bývalé Jugoslávii. Cressonová zamestnala v komisi svého osobního zubare, ackoli nemel požadovanou kvalifikaci, a
zadala správu programu Leonardo pro ucnovskou mládež firme spríznené se spolecností, jíž predtím sama šéfovala. Také úcetnictví Leonarda vyvolává jisté pochybnosti, stejne jako sama bývalá francouzská premiérka,
kterou titíž poslanci EP už v roce 1995, pri nástupu do
funkce, kritizovali za mizivou znalost sverené problematiky, vedy a školství. Nejde tedy o žádné težké zlociny za drtivou vetšinu z peti procent rozpoctu EU, které se
každorocne ztrácejí v nesprávných kapsách, nesou odpovednost clenské státy. Práve ony spravují desítky miliard euro rozdelovaných z Bruselu ve forme subvencí zemedelcum ci podpor zaostávajícím regionúm.
Hromobití pritáhla spíše slabost Santerova týmu, jež
se projevuje nedostatkem pruzracnosti, snahou zatajovat
veci, upjatostí a premírou úrednicení a podráždenými
reakcemi. Ackoli to nebylo na první pohled ocividné,
vetšine poslancú vúbec nešlo a nejde o poškození komise, ale naopak o její zefektivnení, ovšem pod silnejší
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kontrolou parlamentu. Komise byla v minulosti vždy
mnohem mocnejší, zejména v casech Jacquesa Delorse,
což vyvolávalo oprávnenou kritiku "demokratického deficitu" - rozhodování na úrovni EU bylo svereno úrednické komisi a diplomatické Rade EU, obvykle bez sebemenší kontroly zvolených zástupcu obcanú. Maastrichtská a nyní zejména Amsterdamská smlouva na
papíre pomer sil posunuly - a poslanci si tento posun zacali vynucovat v praxi ješte dál a hloubeji, než stojí v
"ústavních" textech.
Mýlí se však kritikové, kterí brojí proti premíre zpupné byrokracie, armáde nepotrebných "eurokratú" - i mezi poslanci EP jsou takoví rídkým zjevem. Komise je naprosto klícovým hrácem v procesu evropské integrace.
Správa oblastí politiky, které clenské státy posunuly na
nadnárodní úroven, vyžaduje minimálne onech 18 000
úredníkú, jež dnes zamestnává. Rada nynejších problémú je zpusobena práve tím, že clenské státy zatížily komisi spoustou nových úkolú vyvolaných zmenou politických pomerú v Evrope, aniž by dovolily zvýšit náklady, tedy prijmout nové zamestnance. Programy Phare,
Med, Tacis orientované na zbytek Evropy, asociacní dohody s tuctem nových demokracií, ale i rozširování púsobnosti EU na stále nové oblasti, naposledy justicní a
policejní, vedly k rozšírení praxe vnejších kontraktú. Komise není schopna sama nápor zvládat, zamestnává proto krátkodobe a nárazove jednotlivce a firmy z clenských
zemí - a podle všeho práve zde dochází nejcasteji k porušení práva ci vnitrních predpisú.

Delikátní

rovnováha

probírají stav své legislativy pri nárocném technickém
"rentgenování", práve jí odevzdávají upresnení svých
pozic k jednotlivým kapitolám práva, práve s ní konzultují finesy svých stanovisek. Komise jediná dokonale zná
stav toho kterého uchazece a jsou to její posudky, jež urcují postoj clenských zemí k nemu. Její zprávy jsou základním východiskem pro zpracování jednacích pozic
"patnáctky". Silnou komisi clenské státy urcite více poslouchají.
Ve zkratce lze uvažovat, že ty pridružené zeme, jež se
cítí silné v krarnflecích a jsou presvedceny o své pripravenosti, si budou prát vlivnou komisi. Ty, jež spoléhají
na politickou podporu a tlak clenských zemí, treba navzdory stanovisku komise, se ji budou snažit obcházet.
Do první kategorie lze momentálne zaradit napríklad
Madarsko, velmi hrdé na plnení "domácího úkolu" v podobe harmonizace práva a jeho aplikace. Do druhé by
patrilo zrejme Polsko, jehož predstavitelé stále zdúraznovali, že technické prizpusobování je sice dúležité, nikoli však rozhodující - konecný verdikt bude vždycky
jen a jen politický, více než na aproximaci v té ci oné oblasti záleží na politické vlili stávajících clenú, zejména
velkých hrácú v jejich radách, kterí se na bruselské úredníky nemusejí ohlížet.

Máme mít strach z maturity?
Podle nejmenovaného vysokého predstavitele EK je
ovšem velmi málo pravdepodobné, že by Unie prijala z
politických dúvodú zeme, jež jsou po právní a administrativní stránce nedostatecne pripraveny. "Mohlo by to
zpúsobit jedine nejaké mezinárodní ohrožení, napríklad

Ze trí klícových institucí EU (Evropský soudní dvúr ponechán stranou) jsou parlament a komise ciste nadnárodní. Jejich "normální" vztah zákonodárné a výkonné
moci, vzájemnou rovnováhu samozrejme modifikuje
výlucná rozhodovací pravomoc Rady EU, jež je nikoli
nadnárodní, ale mezivlád ní institucí. Napetí v síti krehkých vztahú mezi temito tremi pilíri konstrukce EU urcují soustredné ci odstredivé tendence jednech a druhých odpúrcú a stoupencú hlubší integrace, malých a velkých
státú, jižních a severních a podobne. Evropská komise
hraje v tomto systému, aspon teoreticky, úlohu obhájce
obecných zájmú všech, celého spolecenství. Práve proto
v ní zejména malé zeme vidí záruku svých zájmú proti
mocnostem, které je nejvíce slyšet v Rade ministrú. Bez
úcinné komise nemuže Unie fungovat ani den - a paradoxem je, že období ctyr a púl roku Santerova púsobení
je považováno za celkem úspešné.
"Cím je komise silnejší, tím silnejší je nadnárodní, integracní, chcete-li federalistický proud vE. Cím je na její úkor silnejší Rada ministru, tím lépe se darí proudu mezivládnímu, neintegracnímu," vysvetluje Jan Winter, profesor "europolitiky" na amsterdamské univerzite. Podle
jeho názoru se sílící parlament stává objektivne spojencem komise, protože v nem budou vždy prevládat stoupenci integrace, a svou demokratickou povahou ji "legitimizuje".
Pro kandidátské zeme, které sotva zahájily rozhovory
o podmínkách vstupu do EU, je velmi dúležité, jak silné
a úcinné postavení Evropská komise obsadí. Práve s ní

velká krize v Rusku. Jinak bude vždy silná skupina clenských státu, jež budou uvat na splnení všeho - do poslední smernice," uvedl s pripomínkou roku 1981, kdy
tehdejší EHS prijalo Recko, ackoli to exekutiva nedoporucila. "Nikdo nedovolí, aby se podobné problémy opakovaly - navíc s deseti zememi."
V prúbehu jednání bude v každém prípade úloha komise nezastupitelná. "Komise tradicne jedná jako uprímný zprostredkovatel mezi obema stranami a casto také
jako mocný obhájce zájmú kandidátských zemí. Pri tomto rozšírení má však i další úkoly," ríká Peter Ludlow, reditel bruselského Strediska pro výzkum evropské politiky. "Zaprvé je a bude hlavním rozhodcím pri posuzová-
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ní pripravenosti kandidátu ke vstupu, což je samo o sobe obtížne slucitelné s rolí advokáta. Za druhé však bude také jejich hlavním bankérem, protože v nejedné oblasti bude pocet a délka prechodných období prímo záviset na objemu a kvalite financní pomoci EU."

Konec Santerovy vlády
Po tom, co se stalo v lednu, bude Santerovo rozkolísané
dvaceticlenné kolegium postupne zhasínat; nic velkého
se od nej už neceká. Clenské státy zrejme v cervnu jmenují Santerova nástupce; mezi nejcasteji uvádenými kandidáty figurují italský Romano Prodi, španelský Javier
Solana a rakouský Franz Vranitzky, v kuloárech se
ovšem mluví i o Helmutu Kohlovi. At to bude kdo chce,
bude mít podle Amsterdamské smlouvy poprvé možnost

mluvit do složení svého týmu, ktetý na podzim predstaví novému Evropskému parlamentu.
Definitivní tecku za nynejší melou udelá však až príští revize smlouvy o EU, kvuli níž bude zrejme napresrok
svolána nová mezivládní konference. Unie se nemuže
rozšírit, dokud nezmení nynejší rozložení moci mezi cleny, jež nahrává malým zemím a poškozuje velké. S príchodem desítky vesmes malých východních cekatelu by
se tato nerovnováha neprijatelne prohloubila - kvalifikovaná vetšina v Rade EU by nemusela odrážet ani prostou
vetšinu obyvatelstva. Prerozdelení hlasu bude proto
hlavním jablkem sváru, i když ani o složení kolegia komise se nebude snadné domluvit. Princip ,co zeme, to
komisar" zustane zrejme zachován, všichni však vedí, že
už v nynejších dvaceti je orgán koncipovaný jako kolektivní takrka neovladatelný.
~

Jak uchovat tajemství
Jednoduchý

a srozumitelný

recept k domácímu použití

Zdá se, že nekterí ceští vojáci, policisté, špióni, ministri a jiní státní zamestnanci mají chronické potíže udržet jazyk za zuby, zvlášte pokud jde o veci diskrétní cili tajné, a nekterí novinári mají neovladatelnou touhu jejich chabe strežená tajemství stuj co stuj házet vplen verejnosti. Vejménu svobody slova jsou ochotni udat agenta rozvedky sprátelené zeme, a vubec se od nich dají ocekávat ruzná mrzutá prekvapení. Získaná informace je ovšem vetšinou pro verejnost i pro novináre samého
bezcenná. Fotograf v Antonioniho Zvetšenine se probije davem, jen aby ukoristil trofej jakési rockové hvezdy - ulomený krk kytary -,jen však vyjde ze sálu, pohodí zcela zbytecný predmet na ulici mezi smetí. Smysl není ve veci ci v informaci, ale v prestižním zápase o její získání.
Vstupujeme do NATO a budeme vystaveni prísné
zkoušce. Utajované skutecnosti se chte nechte budeme
muset prinutit utajovat. Možná rešení jsou pritom po ruce. Ve Velké Británii už dávno na zverejnování delikátních informací, jež mají souvislost s aktivitou armády a
bezpecnostních sil, dohlíží poradní výbor zástupcu vlády, tisku a elektronických médií (The Defence, Press
and Broadcasting Advisory Committee). Výbor sleduje.
jak média dodržují dobrovolný kodex, který platí, pokud jde o národní bezpecnost. v celém království, a prostrednictvím soustavy 6 smernic (Da Notices) se vyslovuje - hlasem poradním - ke konkrétním denním situacím.
Predsedou výboru je (civilnO námestek ministra
obrany (Permanent Under-Secretary of State for Defence). Pocet clenu se múže cas od casu menit. V soucasnosti má výbor tri cleny zastupující vládní ministerstva,
t. j. po jednom z ministerstva vnitra, ministerstva obrany
a ministerstva zahranicních vecí, pod než spadají i tajné
služby MI) a MI6. a 13 clenú jmenovaných médií (3 cleny jmenované Asociací vydavatelu novin, dva z Newspaper Society, dva z Asociace vydavatelu periodik, a po
jednom ze Spolecnosti skotských deníkú, PA (Press Association), BBC, ITN, ITV a Sky TV.
,clenové výboru reagují na návrhy príslušných vládních ministerstev a radí výboru v tech informacních oblastech, kde múže být užitecné se zajímat o názor, který

odráží zájmy národní bezpecnosti. Oficiální názolY nemohou být vydány ve forme smernic bez souhlasu mediálních clenú výboru". praví se ve statutu Výboru.
Smernice pak .,mají poskytovat všeobecné rady a názolYv tech oblastech národní bezpecnosti, které vláda považuje za nutné chránit. Jsou urceny šéfredaktorúm celostátních i regionálních periodik, rozhlasovým a televizním organizacím a knižním vydavatelum. Smernice
spolu s všeobecným úvodem stanoví, jak má vypadat
cinnost výboru a jak se spojit s tajemníkem výboru. Jsou
distribuovány rovnež úredníkúm vládních ministerstev,
vojenským a policejním velitelúm a nekterým dalším institucím. Smernice nemají žádný právní status a poradenství, které nabízejí, múže být prijato ci odmítnuto,
cástecne ci úplne."
Dobrovolnost zdúraznuje i úvod k textu vlastních
Smernic (DA Notices): "Verejná debata o obranné a protiteroristické politice a všeobecné strategii Velké Británie není hrozbou bezpecnosti a vláda takovou debatu
vítá. Je však duležité. aby se v takové debate nezverejnovaly podrobnosti, které by mohly poškodit národní
bezpecnost. Systém poradních obranných smernic je
prostredek, jak poskytnout poucení a vedení sdelovacím prostredkúm o takových obranných a protiteroristických informacích. jejichž zverejnení by poškodilo národní bezpecnost. Systém je dobrovolný, nemá žádné
právní pravomoce a konecná odpovednosti pri rozho-
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dování, zda tyto informace zverejnit ci nezverejnit spocívá plne na príslušném šéfredaktorovi nebo vydavateli.
Tato verze poradních obranných smernic z roku 1993 si
uvedomuje, že po rozkladu Sovetského svazu a Varšavské smlouvy se zmenily okolnosti, že se nyní Velká Británie podílí na menších konfliktech, avšak že trvá hrozba teroristických útoku, je v soucasnosti vysoká a existuje i riziko šírení zbraní hromadného nicení. Poradní
smernice si jsou také vedomy, že se na Velkou Británii i
nadále zamerují zahranicní zpravodajské služby."
O cem se Smernice výslovne zminují? Podívejme se
na Smernici c. 1:
"I. je požadováno, aby nebyly bez predchozích konzultací zverejnovány níže uvedené informace: a) Podrobnosti nynejších ci budoucích operací, metod, taktiky
a záložníl10 ci nouzového plánování, reagující na konkrétní neprátelské situace a na hrozbu teroristických
útoku; b) podrobnosti o stavu pripravenosti a operacní
schopnosti jednotlivých jednotek ci formací, které jsou
v akci nebo k jejichž akci má co nejdríve dojít; c) informace o operacním pohybu takových jednotlivých jednotek ci formací (na rozdíl od bežného pohybu jednotek, který nemá nic spolecného s konkrétními zásahy);
d) podrobnosti o nynejší ci pripravované taktice, zkouškách, technikách ci cviceních (vcetne cvicení ve výslechových metodách a v operacních technikách a v taktice zamerené proti terorismu); e) podrobnosti o obranných nebo protiteroristických akcích, které podniky
jednotlivá vojenská zarízení, jednotky ci formace.
2. Zduvodnení. je duležité nezverejnovat informace,
které by mohly poškodit národní bezpecnost tím, že by
poskytly potenciálnímu nepríteli duležité strategické
nebo operacní výhody; kterých by mohli využít teroristé k príprave protiopatrení s tím následkem, že útoky,
jimž mohlo být jinak zabráneno, by byly úspešné; nebo
které by mohly prozradit proti teroristické operace,
ohrozit životy a zdroje."
Poradní obranná smernice c. 2 požaduje, "aby nebyly bez predchozí porady zverejnovány prísne tajné informace o obranném zarízení nebo o zarízení, jehož se
užívá proti hrozbe teroristických útoku", pamatuje i na
takové podrobnosti, jako jsou "k,ycí jména a krycí císla"a má strucné zdúvodnení: "Zverejnení prísne tajných
informací o zarízení, používaném pro obranné a protiteroristické úcely, by mohlo umožnit potencionálním
neprátelum nebo teroristum, aby si vypracovali rychleji
efektivní protiopatrení, mohlo by to U1ychlitvývoj jejich
vlastních zbraní a zarízení a umožnilo by jim to pozmenit jejich operacní metody, takže útoky, jimž by jinak bylo zabráneno, by byly úspešné."
Tretí smernice se v podobném duchu a rozsahu venuje jaderným zbraním a zarízením, ctvrtá tajným kódúm a šifrám - prihlíží i k nebezpecí pocítacových "hackeru" -, pátá se zabývá ochranou lokalizace tajných sídel vládních štábú v krizových situacích a šestou
ocitujme celou:
"Bezpecnost Velké Británie a zpravodajské služby
1. Informace v níže uvedených kategoriích se normálne považují za prísne tajné. je požadováno, aby tyto
informace, pokud nebyly zverejneny v oficiálním prohlášení anebo pokud se o nich široce nedebatuje, nebyly publikovány bez predchozích konzultací.

a) konkrétní operace, zdroje a metody rozvedky
(Security Service, SISa monitorovacmo strediska rozhlasu a televize GCHQ) a osoby, podílejících se na nich,
uplatnení techto metod, vcetne odposlouchávání komunikací a jejich cílu; totéž se týká osob, podílejících se
na citlivých protiteroristických operacích;
b) totožnost, pobyt a úkoly zamestnancu techto služeb nebo osob, podílejících se na takovéto práci, vcetne
podrobností o jejich rodine a o jejich domácí adrese a
veškeré ostatní informace, vcetne fotografií, které by
mohly být využity teroristickými ci jinými neprátelský
organizacemi k identifikaci cílú (s výjimkou podrobností, které byly oficiálne zverejneny);
c) Adresy a telefonní císla, jichž využívají tyto služby
(s výjimkou tech, které byly oficiálne zverejneny).
2. je také požadováno, aby v tech situacích, kdy jsou
jiné osoby pravdepodobným cílem útokú teroristú, nebyly bez predchozích informací zverejnovány podrobnosti o jejich domácí adrese.
3. Zduvodnení. jsou-li verejne identifikováni zamestnanci rozvedky a jiných bezpecnostních služeb, prípadne další pracovníci, zabývající se citlivými protiteroristickými operacemi, ci osoby, ohrožené možnými útoky,
octnou se ve velkém nebezpecí od teroristú. Operace
rozvedky a bezpecnostních služeb a jejich kontakty a
techniku lze lehce ochromit, a proto musejí být provádeny v tajnosti. je-li zverejnena operace, která byla
ukoncena, at už úspešne ci nikoliv, pravdepodobne
ohrozí možnost dalšího využívání urcitých možností,
které mohou mít jedinecný význam v boji proti nepí"átelským a nezákonným cinnostem. Zverejnení totožností osob pracujících pro rozvedku a bezpecnostní složky
muže ohrozit minulé, soucasné i budoucí operace. Dokonce i nepresné spekulace o zdrojích informací v dané
otázce mohou ohrozit zpravodajské operace (a v nejhorším prípade i životy).
Muže to také vést ke ztráte informací, které jsou
duležité v zájmu národní
bezpecnosti. "
Smernice jsou srozumitelné a mají svou logiku. Pokud je nabídneme
kolegum novinárum k inspiraci, mohou u nás vyvolat i jisté rozpaky. Materiály, z nichž jsme cerpali, asi nekomu nejsou
dost tajné - ale predevším proto, že doporucení poradnmo výbom nejsou právne závazná, a tudíž ani vymahatelná. Spoléhají na sebekázen, ano, na dobrovolnou
regulaci svobody tisku, na schopnost príslušníku jednoho státnmo spolecenství slíbit si, že nebudou ohrožovat
spolecný zájem národní bezpecnosti a bezpecnosti
tech, kterí ji hájí.
~
Phprauil Tomáš Vrba.

Nalistujte si V Internetu týdeníkovou podobu Nové
Prítomnosti v anglictine: http://www.enp.cz
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Milan Znoj

Politické strany se u nás tradicne neteší valné povesti. První republiku sice rádi oznacujeme za ostrov
demokracie ve strední Evrope, ale práve její rozbujelé stranictví, nebo jak se hanlive ríkávalo - partajnictví, bylo všeobecne považováno za prícinu vetšiny -pokud ne všech nedostatku tehdejší demokracie.
Strany se staly nakonec škodnou, a tak místo nich se za druhé republiky ke slovu a skutkum dostala konzervativní idea národního sjednocení a po druhé svetové válce zase komunistická idea národní fronty.
To byly samozrejme kritické zkušenosti, k nimž máme
naštestí daleko. O parrajnictví se nemluví se zvýšeným
hlasem jako v onech dávných casech, ale prece jen tónina je podobná. Kdo by neslyšelo hašterení stran, stranické korupci, o rozdávání trafik, protežování straníku a
kupování politického vlivu, v lepším prípade oznacovaném za lobbování. Také prezident Václav Havel se pridal, když ve svém novorocním projevu hovoril o stave. ní zdí v politice a vyzval k jejich bourání. K prekvapení
mnohých se pripojil i Václav Klaus, když navrhl schuzky politických vlldcu, které by pomohly odstranit bariéry vzájemného nedorozumení. Dokonce se vyjádril v
tom smyslu, že zlepšení atmosféry mezi stranami je podmínkou ke zvrácení negativních trendu ve spolecnosti.
Mužeme si o tom myslet svoje, treba to, že jde o stranický zájem ODS, která zjistila, že se v lokální politice dostává do izolace, když všechny strany, vcetne komunistu, jsou schopny se domluvit proti ní (viz Ceské Budejovice, Olomouc ....), a tak zacala brojit proti stranickým
pletichám v politice. a setkání Václava Havla a Václava Klause dokonce zaznelo ono obligátní, že strany povyšují své zájmy nad zájmy obecné, a s tím že je treba
neco udelat, má-li se naší demokracii opet zacít darit.

eduh demokracie
"Musíme spolu zacít mluvit," uvedl Jan Ruml po podobné schuzce u prezidenta. Težko nesouhlasit. Stávající
pomery jsou takové, že pravicové strany jsou rozhádané na kordy, takže spolupracují spíše CSSD a ODS, což
je více než podivné, když jsou to strany, které proti sobe pred volbami mobilizovaly a jedna druhou posílala
do pekel. Je pozoruhodné, co dokázalo stranictví udelat
ze skupiny lidí, kterí po listopadu 1989 spolecne vstupovali do politiky a stali se v obnovených demokratických pomerech naší první politickou elitou.
Stranictví je z tohoto pohledu neduh demokracie. Lze
sice rozšafne utrousit, že demokracie se bez stran neobejde, že škodlivé je až parrajnictví. Pokud ale není zároven naznaceno kritérium, podle nehož se ta správná
míra demokratického stranictví pozná, takováto úvaha
nic neríká. Místo toho bude lepší alespon uvést nekteré
zavedené argumenty o tom, jak a v cem púsobí stranictví na demokracii rozkladne. Je to prehled poucný, protože ozveny rady techto argumentú lze slyšet dodnes.
Zacneme-li od krajních stanovisek, pak na prvním
míste je nemecký polito log Carl Schmitt, tato temná postava moderní politické filosofie, jenž své úvahy o nicivém vlivu stranictví formuloval jako zásadní kritiku li-

beralismu. Základní motiv jeho teorie je ten, že stranictví je negací politicna, stranictví rozkládá, nicí a neutralizuje, tak zní jeho vlastní termín, svébytný "duchovní"
základ státu. Politicno je intenzivní stupen sdružení lidí, kterí svou identitu získávají tvárí v tvár témer existenciálnímu ohrožení života. Stranictví a s ním spojený
parlamentarismus živého "ducha" politicna rozmelnuje
v dohadování, smenování a kalkulaci zájmú jednotlivcú
a skupin. Parlamentarismus je u konce s dechem, tak
Carl Schmitt shrnuje dobovou zkušenost 20. let. Pripomíná nekteré známé fenomény, jako jsou panství stran,
nevecná personální politika, vláda amatérú, trvající
vládní krize, neúcelnost a banalita parlamentních recí,
klesající úroven komunikace v parlamentu, znicující
metody parlamentní obstrukce, nectná praxe rúzných
diet a náhrad atd. Upozornuje na narušení vazeb mezi
volici a poslanci kvúli systému pomerného zastoupení,
až celý princip reprezentace ztrácí smysl. Úhrnem soudí, že stát se stává fasádou panství stran a ekonomických zájmu. Liberalismus nezná politiku, ale jen obchod, a demokracie je dále možná jen jako diktatura. To
je v kostce Schmittova chmurná diagnóza.
Neméne krajní postoj ke stranictví, samozrejme vúci
stranictví buržoaznímu, zaujal marxismus. Památná jsou
Leninova slova, že parlament je žvanírna. Stát je chápán
jako organizované panství jedné trídy nad druhou. S jistým rozletem to vyjádril Marx: vládnoucí politické ideje
jsou ideje vládnoucí trídy. Záver je podobný jako záver
Schmittúv: stát je fasádou panství ekonomických zájmu,
strany zase jen loutky na provázku, za ne tahá
(super)kapitál. Rozdílná je ovšem perspektiva demokracie. Tentokráte nejde tolik o politicno, ale o rozvoj
spolecenské podstaty cloveka. Demokracie potom znamená svobodný rozvoj každého jedince ve vztahu k
druhým, rozvoj, jenž nebude zkalen ani stranickými bariérami, ani trídními rozdíly, dokonce ani státní mocí.
Když se marxismus stal skutkem, vzešla z toho, jak známo, jenom diktatura.

Hádka

V

rodine

Nejen strany a nejen kapitál mohou dobýt moderní stát
a promenit jej ve svého sluhu. Hannah Arendtová upozornuje na to, že již národní státy jsou založeny na predstave, že národ jako etnické spolecenství dává stáru jeho politický obsah, a tak se ho vlastne zmocnuje. Stranictví se v tomto nacionálním pohledu potom jeví jako
hádka v rodine, jako nesvornost bratrú. Strany se zarezávají do živého tela národa a rozdelují jej na sobecké
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údy. Emanuel RádI ukázal, že idea ceskoslovenské státnosti má podobné nacionální podloží. Stát v tomto podání mu byl projevem národního ducha podobne jako
lidová písen. Neprekvapuje potom, že ceskoslovenský
právní rád ani neznal pojem politická strana, ackoli stranictví, ona bratrská nesvornost, byla jedním z hlavních
problémú jeho politického života.
Nemúžeme jen tak ríci, že tyto argumenty patrí do starého železa a hnutí, jež se o ne opírala, na smetište dejin. Je sice pravda, že nám vždy byla cizí predstava, že
politický život budeme stavet na existenciálním rozhodnutí bojovat proti verejnému nepríteli na život a na
smrt. Stejne jako jsme již vystrízliveli z predstavy, že politický život založíme na vyvlastnení bohatých a oddáme se budovatelskému úsilí v brigádách socialistické
práce. Ani nacionální idea nemá nyní tu sílu, aby urcila
politický obsah našeho snažení. S argumenty, které tyto
teorie prinesly, když dokládaly rozkladný vliv stranictví
na politický život spolecnosti, to ale neskoncilo. Každá
tato teorie, a každá po svém, prokázala zvýšenou citlivost pro nebezpecí, jimž moderní demokracie celí. Rešení, která tyto teorie navrhovaly, byla zavádející a
zcestná, ale problém zústává. S poukazem na Hannah
Arendtovou by jej bylo možno formulovat asi takto: moderní demokracie vskutku celí ztráte politicna, nepochybne jsme svedky toho, jak dochází k vyprázdnení
svébytného, rekneme obcanského smyslu státnosti. Na-

cionalismus, komunismus i nacismus však jen vystupnovaly tento proces a dospely k totálnímu panství,
v nemž je clovek se svým jedinecným životem úplne
ztracen. Tato hnutí prosazují stále dúslednejší homogenizaci spolecnosti a nemohou být žádným lékem na neduhy stranictví, nebot likVidují samu podmínku obcanského politického spolecenství, kterou je pluralita lidského života. Stranictví múže púsobit rozkladne, ale
porád ješte umožnuje dát lidské pluralite politický výraz. S trochou nadsázky by se možná dalo ríci, že je lepší vyprázdnení politiky, než homogenizace života. Tím
není bagatelizováno nebezpecí moderní demokracie,
ale je odmítnuto každé antiliberální rešení.
~

Vpripravované sérii statí prinese Nová Prítomnost výber hlavních príspevku z diskusních semináru "Demokracie 2000", porádaných Masarykovým ústavem éR u príležitosti nadcházejícího výrocí 150 let od narození T G Masaryka. Pro tento projekt organizátori zvolili ponekud netypický model šesti cyklických diskusí ve vícejak rocním casovém rozpetí. Odborníci nejruznejšího zamerení vjejich rámci budou prizváni k diskusím nad vybranými tematickými okruhy, venovanými rozvoji demokratických struktur ceské, potažmo ceskoslovenské spolecnosti.
Po úspešném prosincovém seminári na téma Parlamentní demokracie a politické strany otiskujeme ve zkrácené podobe prvé
príspevky. Obdobné modelové diskuse bude na svých vlnách pravidelne prinášet rovnež Rádio Svobodná Evropa.
Prehled témat: 4. brezen 1999 - Role médií v demokracii, 3. cerven 1999 - Demokracie a náboženství, 16. zárí 1999 Nacionalismus, národnostní menšiny a demokracie, 2. prosinec 1999 - Politický vudce v demokratickém systému,
1. brezen 2000

Strany a stranictví
v meziválecném

Ceskoslovensku

Odborový rada ministerstva zahranicí Josef Chmelar,
odborník na otázky stran, delil v roce 1926 naše strany
do ctyr hlavních proudú. První byl "liberalistický", s pocátkem už ve "všenárodní" strane starocechl!. K nemu

Antonín Klimek

pocítal strany, které tvorily ve strední Evrope zpocátku
páter národní politiky, mely oporu v meštanstvu, ve

jen 15, resp. 5 tisíc hlasú. Malá byla i strana radikálne
pokroková, akcentující sociální otázky, jejíž predáci, jako jediní pred první svetovou válkou, žádali vznik ceského státu. Druhá základní orientace stran byla, dle
Chmelare, agrární, u nás nebývale silná, tretí socialistická a ctvrtá "konzervativne-katolická".

stredních vrstvách, a byly spojeny s prúmyslem. Jako
zvláštní proud bral skupiny ideove bojující proti ztrnulému liberalismu. Takto vznikl, podle Chmelare, i smer
realistú. Z nich T. G. Masaryk založil roku 1900 stranu lidovou, prezvanou na pokrokovou, která oscilovala mezi liberalismem a socialismem (za republiky se hlásila
do socialistického bloku). Mela výrazný vliv zejména na
intelektuály, jenže ve volbách roku 1907 a 1911 získala

Pri stranické diferenciaci v ceských zemích vznikla
nejprve roku 1878 sociální demokracie, tehdy strana
nejlevicovejší, hájící zájmy delnictva. Po zavedení všeobecného hlasovacího práva byla mezi ceskými volici
nejsilnejší. V socialistickém proudu se proti ní, jako "nenárodní", od roku 1898 zformovali pod vedením Václava Klofáce silne nacionalistictí, volnomyšlenkárští národní sociálové. Podporovala je menší cást delnictva,
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ale i mnoho úredník\\ ucitelú a živnostníkú. Za války ve
strane zesílilo levé krídlo a uvažovalo se o jejím spojení
se sociální demokracií, avšak nakonec zvítezil proud
nacionalistický.
Na sklonku 90. let dotvorená strana agrární se pod
vedením Antonína Švehly posléze oprela nikoli o statkáre (jejichž krídlo z ní nakonec odcházD, nýbrž o malé
a strední rolníky, a prosazovala všeobecné volební právo. Stala se ve volbách druhou nejsilnejší stranou.
Po papežské encyklice Rerum novarum z roku 1891
se formují katolické strany, a to ve dvou smerech: národne konzervativním a krestansko-sociálním. Tyto
strany u nás ve volbách roku 1907 a 1911 získaly dohro-

(20 %), národní sociálové (9 %) a mladoceši (5,3 %). Vol-

mady tretí nejvetší pocet hlasú. V CSR se sjednotily ve
strane lidové, v níž prevládl kurs krestansko-sociální,
reprezentovaný hlavne monsignoremJanem Šrámkem.
Za svetové války vznikla pod Kramárovým vedením
okolo mladocechú strana, delající si ambice stát se koncentracní platformou národního proudu: státoprávne,
pozdeji národne demokratická. Byla výrazne mestskou,
oslovující ceské nacionalistické volicstvo. Vstoupila do
ní rada kulturních a vedeckých osobností, jako A. Jirásek, V. Dyk, J. S. Machar, J. Kvapil, K. Engliš, F. Drtina,
B. emec. Strana byla spojená s naší velkobankou - Živnobankou a oznacovaná za mluvcího velkého kapitálu.
I ona ale po válce žádala zestátnení velkých podnikú
(dolú, pramenú apod.), zejména z rukou cizincú. Ceský
prúmysl pak mel casto protichúdné zájmy než Živnobanka a jeho cást se za cas sblížila s agrárníky. V atmosfére republiky strana ztrácela púdu pod nohama, slábla a v roce 1935 vytvorila jádro málo úspešné strany Národního sjednocení s heslem ,.Nicnež národ!"
Tím jsme vyjmenovali petici od roku 1918 tzv. ceskoslovenských (tj. Cechy

úprave v breznu 1919 v nem bylo 55 agrárníkú a sociálních demokratú, 46 národních demokratú, 29 cs. socialistú, 24 lidovci, 6 poslancú strany pokrokové a 53 stra-

a Slováky, chápané jako jeden národ, sdružujících) stran, která
hrála v novém státe
prim. Vevlivnou stranu
- dokonce získávající
více hlasú než národní
demokraté - se ale mezi cs. stranami vyvinula
též jistá domácí specialita, "živnostensko obchodnická strana stredostavovská", založená Rudolfem Mlcochem roku 1909. Trpela však nedostatkem schopných
vúdcú a byla proslulá korupcnictvím.
Pouze techto šest stran, k nimž treba od roku 1921
pricíst KSC (a podle Chmelare též fudáky), se snažilo
rozšírit cinnost na celou republiku; ostatní se omezovaly na príslušníky menšin ci na jisté regiony. Jako další typické rysy stranictví v CSRuvádel: velký pocet stran; to,
že "hlavní roli v politickém trídení hrají momenty stavovské a sociální"; výrazný národní akcent stran (s výjimkou KSC); nižší stranickou "vyspelost" smerem na
východ státu.
Pri posledních volbách v Rakousku roku 1911 dostali v ceských obvodech nejvíce hlasú sociální demokraté
(pres 35 %), pak agrárníci (24 %), dve katolické strany

by však byly dvoukolové, pricemž ve druhém kole vznikaly bloky stran zcásti proti sociálním demokratúm a
takrka všude proti katolíkúm. Proto nejvíce poslaneckých mandátú získali agrárníci (37), sociální demokraté
(26), mladoceši (14) a národní socialisté (13). Podle pomeru tohoto poctu hlasú a mandátú byl složen vúdcí orgán ceské politiky v roce 1918, Národní výbor, ktelý po
28. ríjnu 1918 prevzal nacas ve státe moc zákonodárnou
i výkonnou. Svým zákonem z I} listopadu se rozšíril na
Revolucní národní shromáždení, složené vzhledem k situaci pouze z lechoslovákú", které 14. listopadu vyhlásilo stát republikou, zvolilo vládu i prezidenta. Po

nicky nedelení zástupci Slovákú.
Masaryk uvedl, že Národní výbor a pak Národní shromáždení mely v prvém období moc prímo diktátorskou.
Sám diskutoval s americkým prezidentem Wilsonem, že
by bylo k položení základú správné demokracie u nás
vhodné nastolit nacas diktaturu, kterou by provádelo
"docasné direktorium z vúdcú zahranicních a domácích". "Vrozcílení revolucním takovým docasným absolutismem mnohé palcivé otázky mohly by být rešeny," napsal.
Pet hlavních cs. stran získalo nesmírne silné postavení. Prof. E. Chalupný dokonce soudil: "Vdobe prevratu
jedinými organizovanými ciniteli, jež vedle sokolstva
byli s to uchopiti se oteží vlády v novém státe, byly politické strany," které si také "všechnu politickou moc
zmonopolizovaly". Zatímco Masaryk 29. ríjna - kdy
ovšem nevedel, že doma byl vyhlášen samostatný stát psal ministru zahranicí USA Lansingovi, že jedinou vládou Ceskoslovenska je ona zahranicní, v Praze se o den
drív prohlásil Národní výbor, už vzhledem k nemožnosti operativního styku se zahranicím, za "vykonavatele
státní svrchovanosti". Nebyly splneny ani další požadavky zahranicních vúdcú, ovlivnené ale po dlouhém
exilu i malou znalostí domácí situace.
Prozatímní ústava z 13. listopadu 1918 dávala árodnímu shromáždení ohromné pravomoce. Za stežejními
rozhodnutími parlamentu však stály zákulisní, kompromisní dohody vúdcú stran. Ti odmítli vyloucení kterékoli z petice hlavních stran z vládního tábora, aby nevznikla kritika, že parlament, složený jen z "Cechoslovákú", nezastupuje vetšinu obyvatel státu.
První Kramárova vláda "všenárodní koalice" se tak
opírala o celou petku hlavních cs. stran: sociální demokraty, cs. socialisty, agrárníky, lidovce a národní demokraty, dále o Slovenský klub poslancú a stranu pokrokovou. Pro dríve vetšinou opozicní ceské poslance byl
parlament nezvyklý, nebot, krome nekolika sociálních
demokraru-centristú zde nebyla opozice. Kramár však
vyzvedával, že náš parlament a vláda ostre kontrastuje
s chaosem v okolních státech.
Prezidentu se ale vláda, jejíž mnohé ministty i premiéra pokládal za neschopné, málo líbila. Masaryk preferoval výrazne úrednické, podle jeho termínu "odbornické" kabinety. Vracel se s myšlenkou na prezidentský režim (kde by byla hlava státu i šéfem vlády), ci aspon
systém "smíšený", v nemž "prezident volí jistý pocet mi-
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nistru (vetšinu?, polovici?) z poslancll
tek s neposlancu.

a senátoru

Tak by bylo umožneno

Britský vyslanec

a osta-

nit",

odhodlání

Z Hradu znely návrhy na omezení
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v Praze

z prosince

stran pochodují
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ústavy v kvetnu
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se snažil jmenovat

du na stranické
novacími

vládu.

a úkolovat

bývali (nejcasteji
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posilovaly

vliv stran.

že poslanec

nízkých

Hradu,

soude.

pozbývá

mocenské

byli rozptýleni

struktury,
napríc

tzv.

politic-
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o úred-
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strany.

mandátu,

byl zvolen,

Ten odebíral

vedení

k podpisu
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mandáty
Posléze

nedatovanéj10

Individuální

i za

se do-

a senátor-

reverzu,

prestiž

"z

rozhodnu-

že se

poslancu

tím

vším trpela.

kým spektrem,

byt ve výraznejší

míre ve stranách

listických. Jeho vlivné prívržence,

Od vážného

onemocnení

rodil orgán predákú

Masaryka

klícových

v lednu 1921 se

stran k rízení jejich po-

stupu, tzv. Petka. Její puvodní

složení bylo: R. Bechyne,

zela z toho, že pri silných "nestátotvorných"

faktorech

(roku 1921 tvoril "státní ceskoslovenský

rod" 65,5 % obyvatel

a sami Ceši jen zhruba

pravice. Rakouský

zaslaném

ná-

polovinu)

socia-

ba bunky, nacházíme
znalec Polzer-Ho-

roku 1932 Masatykovi

tvrdil: Pres všechnu

však, pro

svou moc byly

v CSR strany ješte ve 20. letech "nedospelé",
-

více než 10 % volicstva -

KSC, reprezentující

však i ve stranách
ditz v rozboru

ceské uši kacírsky,

J. Stríbrný, J. Šrámek, A. Švehla, A. Rašín. Petka vychá-

a existenci

jehož stoupenci

na stranách.

spelo až k tomu, že strany nutily poslanecké

menšinách

a nestran-

V roce 1920 bylo

ci senátor

proti pokynu

mandátu

schopnostem

ministri v nich

strany, za kterou

nebo necestných",

tí bylo na volebním

ské adepty

Jenže

v resortu financí a vnitra).

být clenem

hlasování

vúdcu".

orgá-

že demokracie

Zejména

pokusy

Pritom rostla závislost clenu parlamentu

prestane-li

roku 1922 oznacil za

stran. Ty vetši-

i Masarykovy

nické vlády, byt jeden ci dva odbornictí

uzákoneno,

poselství

sám ze sebe vytvárí vedoucí

je širokými jme-

Narazilo to na odpor

blokovaly

ové zákony

že "parlament

nosti mužú Petky príliš neveril. Proto se snažil omezit je-

prozatímní

ministry bez valného

rozvrstvení

dekrety.

nou úspešne

ohrorovnež
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zbraní se stalo právo jmenovat

zpocátku

orgán v sobe sklývala

proti extremismu.

je "problémem

a pri tom by chteli

a komu-

solidarite ceskénárodních otáz-

ny", tedy Petku. Ladilo to s jeho heslem,

když

"pevného

podvratným

nacionalistúm

jí moc na úkor další neoficiální

Pravomoce

proti

avšak - podle Clerka - púsobila

jako její obrana

dobré,

vyhodit strany!"

silnou

státu
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Masatyk v novorocním
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programem"

zájmu" krome

integritu

kách. Jako mimozákonný

Evropy." Beneš od

tri strany-bloky:
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národa

udržet
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konzulátu

1918: "Ceši pri štepení

v cele všech národu

Clerk vytýkal Petce "nedo-

spolecných

živlum", jmenovite

role i poctu stran.

jim hlasy, jako názor nemeckého

sir George

statek jakýchkoli

vládu zodbor-

takže prak-

ticky vládli vúdcí politici, byt opírající se casto o strany.
Je zajímavé,
vu autoritu,

že ceský národ, tak uznávající
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pokrokové
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Masaryko-

hradní

strany získávala
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jen tisícov-

musí se v zájmu udržení parlamentarismu
kompromisne
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v hlavních otázkách rízení státu a usnesení
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Stránský

podporený
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prosadit
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v parlamentu
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L..l
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být jednomyslné,
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majorizována.
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K. Capka,

strana

závery
nesmela
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více zákonu.

Národní

stranu
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národní

demokraty

mandát
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kabinetu

mocenské

vnitrní politice

parlamentní

nejsilnejší

strany,

nejvetší

snemovny.

po-

se po-

Byl ale ve
diplomacií,

vedením

nestranické

vlády bude

nyní agrárník,

strane

bude

To bylo verejnosti

náležet

vlády Petka

premiéry.

roku 1919 sociálními

predsedou

druhé

Hradu.

zaneprázdnený

s Benešovým

odmítla

prosazený

pokusil

stály strany Petky, což mu vázalo

Po zkušenostech

princip

jediný

socialisty.
premiérem

Beneš,

váhy ve prospech

prohradní

Nezískala

s národními

Edvard

nezkušený,

a za jeho kabinetem
ruce.

Pod heslem

chtela mj. strhnout

Když se stal v zárí 1921 nestranickým
loúrednického

pro budoucno

ka: Dohodli jsme se, že se dohodneme.

vala junktimu,

loyálnosti

senátoru

stran; v praxi se pravá Petka redukovala

se

programu

SOllfucenství

melo mít 25 clenú z rad poslancu,

Petky musely

strany

vetšiny a ústavne

vedné vlády ve státe." Plénum výkonného

Její funkcnost

Pravidla Pet-

výbor sdružených
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komisi zástupcu

zákonodár-

ztráty mandátu.
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demokraty,
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vedení
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že
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tím, že

poslanecké
jako do ho-
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da, že bude-li premiérem clen obcanské strany, patrí vedení parlamentu strane socialistické a naopak.
Pres nekteré výhrady byl cs. státní systém považován
za nejdemokratictejší z nástupnických státú RakouskaUherska. Pomerovat jej

strana 12

mích bez velkých minorit lze težko. "Cesko-

se shodli predáci stran i Hrad, vcetne Masaryka. Jejich
projevem byl zejména tzv. zmocnovací zákon z cervna
1933, který dával vláde právo prijímat zvlášte hospodárská opatrení formou narízení, schvalovaných parlamentem až dodatecne. Byl prijat i zákon o zastavování cinnosti politických stran, který ale nebyl proti ocekávání
aplikován na komunisty a ceské fašisty, nýbrž byl na
sklonku roku 1933 užitý vúci dvema nemeckým
stranám: národne socialistické (hitlerovcúm) a národní.

slovenskost" Petky, ci
ve 30. letech vetší váha

Na jejich hrobe však vyrostla Henleinova strana, která
ve volbách v kvetnu 1935 získala hlasy výrazné vetšiny

"ceskoslovenských"
než nemeckých ministrú, ovšem popuzovaly
menšiny. Absence strídání vlád levice a pravice i stálé
kompromisy brzdily zmeny. Zákulisní dohody znesnadnovaly kontrolu verejnosti nad ciny politikú, pro než se
stávaly kuloární metody pravidlem. U vúdcú stran rost-

cs. Nemcú a stala se vúbec nejsilnejší v Ceskoslovensku.
Riskantní tendence ubránit základy demokracie i za-

zabehlými západními
demokraciemi v ze-

lo pohrdání parlamentem, v CSRvznikla neobvykle velká moc nejen stran, nýbrž jejich sekretariáru, zvyšující
mj. hrozbu korupce. Petka pak bývala vedena motivy
ryze praktickými. To volalo po korektivech, které prinášel Hrad se svými ideály, casto odtrženými od reality
a vzdálenými maxime, že politika je umení možného.
Existenci Hradu ovšem odúvodnovala už sama osobnost Masaryka s jeho autoritou. Bylo štestím, že obe
struktury, pres stálé latentní pnutí, krácely ve vetšine
prípadú ruku v ruce v zájmu státu.
Za hospodárské krize, která drtive postihla CSR (a v
jejím rámci zvlášte Sudety a pak Slovensko), kdy rostly
odstredivé tendence menšin a autonomismus Slovákú,
zacaly kroky k tzv. silné demokracii, na jejichž potrebe

vádením autoritativních prvkú a prevzetím jistých hesel
ceských fašistú se projevily též na Hrade, kde byl jejich
hlavním zastáncem J. Schieszl, hrající v Kancelári prezidenta republiky stále zretelneji prim. Za bojú o "silnou
demokracii" pritom vznikala zvláštní polarizace hlavních cs. stran. Dve z nich - agrární a národne socialistická - zretelne více prosazovaly co "nejsilnejší demokracii" s autoritárskými prvky, pricemž stupnovaly útoky na
strany stavovsky nejbližší, tún však také hlavní konkurenty v bojích o volice: národní socialisté brojili proti sociálním demokratúm, agrárníci proti lidovcúm.
Vnitropolitická krize hrozila na sklon ku roku 1935,
když se zejména ceské nacionalistické proudy stavely
proti volbe Beneše prezidentem a získaly krátkodobou
prevahu i ve vedení agrárníkú, zatímco za Beneše se postavily, vedle socialistú, katolické i slovenské strany. Byla zažehnána i proto, že si vetšina ceských politikú pri
rostoucím ohrožení státu uvedomovala nutnost jednoty.

,

.

.
~

Nepriroze ni spOJenCI
Kladný i záporný koalicní potenciál ceských politických

stran

Michal Klíma

Tvrdí se, že stejne jako v roce 1996, tak i v roce 1998 po volbách do Poslanecké snemovny došlo k ustavení menšinové vlády. Ale není menšinová vláda každá, která se za ni vydává nebo která se tak na
první pohled muže jevit. Vpolitologii jsou vypracovány jisté prístupy a pojmový aparát, umožnující definovat ten ci onen tvar vlády a zároven usnadnující orientaci v mnohdy neprehledných a zastrených
politických dejích a vztazích.
Pújde o to, jak pokud možno co nejpresneji definovat
soucasný tvar vlády. Jestliže bude zrejmé, o jakou formu vlády se jedná, bude také ocividné, že tento vynález ceské politické elity zakládá nestandardní prostredí, jež z hlediska dlouhodobého múže vést k celkové
politické a spolecenské nestabilite. Ukazuje se, že polistopadový vývoj nevedl k pozvednutí politické kultury, ale spíše navázal na mnohé negativní jevy, pocity
a hodnoty, které jsou dedictvím relativne znacné diskontinuity v demokratickém vývoji CR.

Dlouhá tradice
Pro potreby jistého nadhledu je vhodné zaznamenat,
jaký byl v letech 1945-1995 výskyt jednotlivých tvarú
vlád v 16 západoevropských státech. V rámci 396 kabi-

netú zcela jasne dominuje forma vetšinové koalice:
celkem ve 210 prípadech. Pouze 59 kabinetú se zformovalo na základe jednostranické vetšiny. Konecne se
ustavilo 127 menšinových vlád, z toho 76 jednostranických a 51 koalicní.
Jestliže nejcastejší formou kabinetu je v západoevropském regionu vetšinová koalice, pak se nabízí
otázka: koalice jakých stran se standardne vytvárfl Odpoved zní: minimálne spojené vítezné koalice. Termín
"minimální vítezná" oznacuje ten fakt, že politické strany pri sestavování kabinetu usilují o co nejvetší podíl
na moci. Jinými slovy, cím méne politických stran se
podilí na sestavení vlády a cím menší jsou partneri, tím
lépe, nebot tato konstelace povede k obsazení co nejvetšího poctu ministerských postú. Ovšem termín
"spojená" naznacuje, že v politice standardních demo-
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kracií není holý princip maximalizace moci primární.
"Minimální vítezná" koalice se formuje potud, pokud
se zároven prosazuje princip kvalitativní; tj. kritérium
blízkého programu a podobných politických preferencí "príbuzných" stran. Bývá tedy zvykem, že kabinet
sestavují strany, které mají podobný náhled na spravování státll a rešení tech ci onech konkrétních problému. Strany, které rozdeluje velká vzdálenost ideologická i praktická, se zpravidla spojují jen tehdy, když dochází k ohrožení demokracie zevnitr ci z vnejšku.
Z výše uvedeného jednak vyplývá, že koalicní tvar
vlády je v zavedených demokraciích necím bežným,
jednak že ve standardních podmínkách se zpravidla
formují minimální vítezné koalice, spojené ve smyslu
blízkosti programu.

Koalicní potenciál
Definice clenství ve vládní koalici není vždy zcela jednoznacná. Je srozumitelné, že clenem koalice se stává
každá strana, která zaujímá aspon jednu ministerskou
funkci. Problém nastává tehdy, když se bezprostredne
nenaplnuje princip maximalizace moci. Strany totiž za
urcitých podmínek nemusí usilovat o ministerské posty, avšak presto mohou disponovat takovou mocí, že
se bez jejich podpory vláda neobejde. Ve Spojených
státech pusobící politolog nizozemského puvodu
Arend Lijphart oznacuje takové politické subjekty za
"podpurné strany", nebot namísto prímého vstupu
uprednostnují pozici vne kabinetu.
Nyní je treba ptát se po motivaci techto stran. Jako
náhrada toho, že nevstoupí prímo do vlády, se zpravidla považuje realizovaný vliv na politiku kabinetu.
Príkladem tu muže být koalice labouristll a liberálu
v Británii v letech 1977-1978. Liberálové podporili kabinet labouristu výmenou za konzultace pri tvorbe
vládní politiky. Ale podpúrné strany mohou mít i jiné
pohnutky. Neochota vstoupit prímo do vlády muže být
vedena snahou získat výhodnou pozici pro vítezství
v príštích volbách. Krátkodobe prechodný statut podpurné strany bývá zvolen za úcelem príštího plného
clenství ve vláde. Docasne atraktivní se muže jevit vykonávání vlivu na vládu, bez prevzetí plné odpovednosti za její politiku.
Také italský politolog Giovanni Sartori se ve své typologii stranických systému dotýká problematiky clenství v koalicích. Zavádí pritom termín "vládnoucí potenciál", respektive "koalicní potenciál". Uvádí následující pravidlo: koalicní potenciál mají strany tehdy,
jestliže "vstoupily v jistém casovém rozmezí do vládní
koalice a/nebo poskytly vláde podporu nutnou pri jejím schvalování nebo pro setrvání u moci".
Lze tedy definovat vládní koalici v užším a širším
slova smyslu. V prvním prípade je koalice tvorena pouze temi stranami, které v ní mají své zástupce. Definice koalice v širším slova smyslu není založena pouze
na striktním vymezení clenství, ale bere v potaz také
faktor podmínenosti existence vlády. Príslušná definice pak zní: koalici tvorí strany, jež jsou bud jejími prímými cleny, nebo na kterých závisí schválení ci setrvání vlády u moci. Práve takové pojetí koalice je uplatnováno od lonského roku u nás.

Tvar ceské vlády
Po cervnových volbách v roce 1998 prekonalo petiprocentní volební kvorum, a tedy získalo zastoupení
v Poslanecké snemovne již jen 5 stran. Z hlediska
umístení v levopravém politickém spektru je možné
roztrídit strany približne takto:
A
24

B
74

C

O

E

20

19

63

MICHAL K1ÍMA

(1959)
Politolo/$.,
prednásí
na Fakulte
mezinárodních
vztahu VŠE.

Strana A (KSCM) disponuje 24 mandáty, strana
B (CSSD) 74 mandáty, strana C (KDU-CSL) 20 mandáty, strana O ( S) 19 mandáty a strana E (ODS) 63 mandáty. V prípade stran O a E je možno uvádet argumenty, které mají dokázat, že jedna ci druhá strana je bud
více ci méne blízko ke stredu, nebo skutecnou pravicí.
Pro potreby dalšího výkladu postací omezit se na konstatování, že pozice stran O a E jsou zamenitelné.
Z volebních výsledku je zrejmé, že žádná ze stran
není schopna samostatne zformovat vetšinovou vládu
opírající se minimálne o sílu 101 mandátu. Jaké koalicní variace se proto nabízejí? Pred odpovedí na tuto
otázku je treba uvést, že všechny parlamentní strany
považují oficiálne stranu A za antisystémový subjekt,
který má nulový koalicní potenciál. Je zde totiž obava,
že pokud by strana A vstoupila do vlády, usilovala by
o zrušení demokratických pravidel politické hry, neboli o prevzetí moci násilnými prostredky, a proto je
strana A vyrazena z dalších úvah o sestavení smysluplné koalice.
Na ceské politické scéne tak zústávají pouze 4 politické strany, disponující jistou mírou koalicního potenciálu, tedy schopností zformovat vetšinovou vládu.
Z logiky dríve uvedeného standardního utvárení koa-

lic se jako první varianta nabízí "minimálne spojená vítezná koalice". V podmínkách CR by to znamenalo
spojení stran C ,0, E (KDU-CSL, US, ODS), jejichž vláda by se opírala o 102 mandáty. Jako druhá varianta
pripadá v úvahu koalice stran B, C, O (CSSD, KOUCSL,US) se 113 mandáty. Všechny ostatní možné koalice se v tomto svetle jeví jako prinejmenším neobvyklé.

Z jakého duvodu nedošlo k naplnení jedné ze dvou
nejpravdepodobnejších variant vládního usporádání?

Joto fa
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Prícinou je omezený koalicní potenciál demokratických stran. Ješte pred samými volbami se jednotlivé
strany vymezily ostre neprátelsky. Nekteré si dokonce
odhlasovaly, že si zakazují spolupráci s další stranou,
Zacneme-li stranou B (CSSD), pak ta si ješte pred
volbami zakázala sestavit vládu se stranami D a E. Strana C (KDU-CSL) jen s velkými výhradami pripouštela
koalici se stranou E. Strana D (US) odmítla zcela koalovat s B a vllci E vyjadrovala znacné výhrady. Strana
E (ODS) jasne deklarovala neprijatelnost spolupráce
s B, ale v ostre neprátelském tónu se vymezovala i vllci stranám CaD. Z toho vyplývá, že pokud by všechna oficiální prohlášení a stanoviska zustala v platnosti
i v povolebním období, pak by nebylo možné vúbec
sestavit funkcní vládu. Jedine koalice B, C (CSSD,
KDU-CSL) nebo C, D (KDU-CSL, US) by pricházely
v úvahu. Ovšem v prvním prípade by se jednalo o spojení 94 mandátú, zatímco ve druhém o pouhých 39
mandátu.
Z výctu koalicního potenciálu ctyr demokratických

Jaký tvar vlády tedy vznikli Oficiálne se tvrdí, a politologové i novinári se s tím vetšinou ztotožllují, že
menšinová vláda. Ovšem tato tzv. menšinová vláda
strany B se nenachází ve vzduchoprázdnu,
ale její
vznik a další existence je prímo závislá na dohode se
stranou E. Tato tzv. menšinová vláda strany B vzniká
a padá v souvislosti s práním a zájmy strany E. Je zrejmé, že strana E pllsobí jako "podpúrná strana" ve vztahu k vláde. Bez ní by tato vláda prece neexistovala.
Podpúrná strana, v tomto prípade strana E, je v širším
smyslu soucástí koalicní vlády. Je možné ji definovat
jako "tichou velkou koalici". "Velkou" proto, že se na
spolupráci podílí dve nejvetší strany, "tichou" pak proto, že jedna ze stran neobsazuje prímo ministerské
posty.
Jaké satisfakce se dostává strane E, která nemá prímé zastoupení ve vláde, ale rozhodla se posvetit její
vznik' Zisk strany E je založen smluvne. Koalicní partner (strana E) stojící mimo vládu má slíbené následující formy odmeny: vysoké funkce, konzultace, ústavní

stran lze usuzovat na dva významné jevy ceské politiky. Za prvé, dve nejsilnejší strany, jedna na levici (B)

zmeny a právo sestavit vládu v prípade príštího volebního vítezství.

a druhá na pravici (E), vykazují nejmenší koalicní
schopnost. Za druhé, víceméne stredová strana C dis-

Tato výsadní práva jsou pridelená podpúrné strane
E jako protislužba od prímo vládnoucí strany B. Nachází v koncentrované podobe vyjádrení v clánku II
tzv. opozicní smlouvy (dále jen smlouva ci dohoda),
kde se stanovuje, že vítezná strana respektuje právo té
druhé "být této vláde opozicí". Takové právo však
predpokládá ústava a demokratické usporádání zeme.
Navíc opozicí se nevládní strana stává automaticky,
aniž by o to musela usilovat nebo to deklarovat. Jestli-

ponuje nejvyšší mírou koalicního potenciálu. V této
souvislosti, a ponekud predcasne, je vhodné pripomenout, že paradoxne práve tato strana C, mající nejvyšší
schopnost a ochotu dohodnout se s ostatními, je casto
vnímána jako strana "bezpáterní" a "hadovitá", jako
strana, která brání vzniku stabilních vlád.
V povolebním období se nakonec nezformovala ani
koalice stran C-D-E ani B-C-D. Naopak došlo k prekvapivé dohode mezi stranami B a E (CSSD a ODS). Je

B

14,

zrejmé, že se dohodlo nestandardní partnerství. Jedná
se o spolupráci dvou

E

nejvetších
a pritom
dvou
programove
a ideologicky nejvzdálenejších stran. V této
souvislosti je vhodné
pripomenout, že dohoda mezi temito dvema
v mnohém neprátelskými stranami byla uzavrena v rekordne krátkém case, kdy skutecná
predvolební jednání teprve zacínala, ale byla
ukoncena v samé pocátecní fázi. Nebyl dán
dostatecný
prostor
stranám, aby odklidily
predvolební
barikády
a snížily intenzitu své
nesmiritelné
rétoriky.

že by totiž mela právo na opozici pouze druhá strana
v poradí, jakou opozicní funkci by pak plnily (pokud
vúbec) ostatní parlamentní strany? Existuje nejaká druhoradá ci tretiradá opozice? Samozrejme, že ne. Za
slovním obratem "právo na opozici", a tedy i právo na
smluvní požitky z toho vyplývající, vezí snaha zastrít
skutecný stav vecí - že totiž strana E jako podpúrná
strana je clenem velké koalice, a že skutecnou opozicí
jsou strany C, D a prípadne i A. V tomto kontextu se
zdá, že nejvýstižnejší pojmenování pro soucasné vládní usporádání zní: "skrytá tichá velká koalice",

Záporný koalicní potenciál
a politická kultura
Zformování sk'yté tiché velké koalice by mohlo být
hodnoceno kladne, kdyby skutecne "vytvorilo stabilní
politické prostredí v CR'", jak se tvrdí ve smlouve.
Ovšem naneštestí touto koalicí se nevyužívá kladný,
ale naopak záp9rný koalicní potenciál.
Jak vymezit termíny kladný a záporný koalicní potenciál' Samotný koalicní potenciál predstavuje schop-

stranou B a E tedy nelze ospravedlnit tvrzením, že
žádné jiné racionální rešení neexistovalo. Naopak se

nost strany podílet se na vláde, at již prímým vstupem
do koalice nebo tichou (nezbytnou) podporou vlády.
Partnerství založené na kladném koalicním potenciálu
klade na první místo vecnou spolupráci s cílem rešit
spolecenské problémy. Kladný koalicní potenciál
predpokládá schopnost stran snižovat intenzitu ideo-

dalo ocekávat, že s jednotlivými koly koalicního vyjednávání by se postupne sbližovala stanoviska jednotlivých stran na základe prijatelného kompromisu.

logického vyzarování a neprátelství,
schopnost
a ochotu dosahovat kompromisú pri spravování vecí
verejných, ochotu vystavit se kontrole. Žádná strana

Ve státech západní Evropy trvají koalicní vyjednávání
zcela bežne mesíc i déle. Prekvapivou dohodu mezi
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plného vítezství, nemuže zcela naplnit

svuj program, který vychází z parciálních zájmu a casto i z jednostranných a zideologizovaných predstav.
Kladný koalicní potenciál predpokládá delbu moci,
fungující systém brzd a protivah.
Záporný koalicní potenciál ceské provenience, ktelý byl vložen do základu skryté tiché velké koalice, nepocítá s programove vecnou spoluprací, ale vyznacuje
se mocenskou úcelovostí, negativním vztahem vuci
tretím stranám, zachováním vysokého stupne neprátelství mezi smluvními stranami B a E, zamaskováním
skutecného stavu vecí (skrytá koalice) a blokováním
formování kladného koalicního potenciálu.
V CR se nejedná o programove vecnou koalici zamerenou na hledání spolecných rešení soucasných
spolecenských a politických problému zeme. Na prvním míste jde o zcela mocensky úcelové spojení. Mocenský prvek je sice v každé koalici prítomen, ale zde
je moc povýšena na hlavní smysl vládního usporádání
a konkrétní politika je považována za doplnek, ci spíše úplne chybí. Podpurná strana E dokonce prohlašuje, že smyslem smlouvy je poskytnout strane B prostor,
aby se mohla "historicky znemožnit".
Negativní vymezení vuci tretím parlamentním
stranám predstavuje další výrazný prvek záporného
koalicního
potenciálu
vyprodukovaného
dvema
smluvními stranami. Strany B a E uzavrely dohodu se
zcela zjevným úmyslem zásadne omezit vliv tretích
parlamentních stran, prípadne je zcela vyradit z politické souteže. jádrem uzavrené dohody jsou první dva
clánky, které víceméne predpokládají vytvorení podmínek pro prechod na systém dvou stran. V clánku I se
smluvní strany zavazují respektovat právo vítezné strany sestavit vládu, zatímco clánek II zarucuje druhé
strane "právo být této vláde opozicí" (respektive podílet se na moci jinými prostredky než prímou prítomností ve vláde). Hlavním nástrojem pro omezení ci vyrazení vlivu tretích stran se mela stát volební reforma.
V období tesne po podepsání tiché koalicní dohody
nejvyšší predstavitelé smluvních stran zcela otevrene
deklarovali zájem na zavedení jednokolového vetšinového systému nebo na radikálním posílení vetšinotvorných prvkú v rámci systému pomerného zastoupení
(podstatné zmenšení volebních obvodú, vysoké volební kvorum). Ve smluvní podobe se hrozba volební
reformy skrývá v clánku VII, kde se píše o závazku pripravit úpravu Ústavy a o potrebe posílit "význam výsledkú souteže politických stran". Slovní obrat "posílení výsledkú souteže politických stran" je žonglérská
fráze, která má zakrýt práve opacný úmysl: vytvorit jistý kartel dvou stran ve smyslu rozdelení si politického
trhu mezi dva subjekty.
Primárním cílem tiché velké koalice tedy není posílení koalicního potenciálu stran na ceské politické scéne. ale vytesnení a odstranení konkurence. jestliže se
jí to podarí, potom koalicního potenciálu nebude vúbec treba. Dve nejsilnejší strany tak budou moci vyradit schopnost koalovat ze svého repertoáru, neboi jimi
zamýšlený dvoustranický systém predpokládá formování jednostranických vlád.
Soucástí záporného koalicního potenciálu je i deklarovaná snaha zachovat vysoký stupen neprátelství me-

zi smluvními stranami B a E. Alespon na úrovni rétoriky se smluvní strany prezentují jako hlavní politictí rivalové, mezi kterými se pestuje vzájemné neprátelství.
Smlouva není zamerena konstruktivne, vecne, ale má
z dlouhodobého
hlediska "historicky
znemožnit"
partnera nebo mu
krátkodobe
"vypálit lybník".
Z dosud uvedeného vyplývá, že
celá smluvní spolupráce a samotná
dohoda je prímo
založena na protimluvech a protikladech. Smluvní
strany totiž byly
vedeny úsilím zamaskovat své skutecné
úmysly
a skutecný stav
vecí. Ani strana
B ani E nemohly
po "mobilizacne"
vedené volební kampani priznat své spojenectví s dosud neprátelsky vyobrazenou stranou. Proto bylo treba
spolecnou dohodu o tiché koalici prodat v lepším balení pod reklamne znející znackou. Proto bylo a stále
ješte je treba smluvních frází o "opozicní smlouve",
o "vytvorení stabilního politického prostredí", o "zájmu zachovat základní demokratické principy", o "odpovednosti za postavení CR ve svete" (viz Preambule),
o .,posílení významu výsledkú souteže politických
stran" ...
Ze ctyr charakteristik - mocenská úcelovost, negativní vymezení vúci tretím stranám, zachování vysokého stupne neprátelství mezi smluvními partnery, snaha
zamaskovat koalicní povahu spolupráce - prímo vyplývá, že negativní koalicní potenciál blokuje formování potenciálu kladného koalicního. Zpravidla záporné jevy se však pojí i s jistými pozitivy. jestliže tesne po volbách schopnost koalovat byla silne omezena,
pak se v soucasné dobe múže zdát, že se zájem o spolupráci s ostatními výrazne zvyšuje. Ovšem tento koalicní potenciál predevším tretích stran se spouští pod
tlakem "bytí a nebytí". Vstup do koalice se múže
stranám stredníl10 a menšího rozsahu jevit jako poznaná a nutná podmínka jejich setrvání na ceské politické
scéne. Dnešní stav tak múže v urcitých momentech
pripomínat jakousi "politickou prostituci", kdy se "každá s každou" snaží domluvit na celostátní i na komunální úrovni s úmyslem predstihnout ci dobehnout
ostatní. Paradoxne tak smluvní skrytá tichá velká koalice muže za urcitých podmínek vést k navazování
vztahú spolupráce. jedná se ovšem o vedlejší, a nikolil'o zámerný produkt "opozicní smlouvy".
~
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Sociolog,
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Stredoevropské
univerzity
v Budapešti.

nemecká a britská predstava evropské budoucnosti

Winston Churchill ve svém slavném projevu v Curychu
roku 1946 jasnozrive predpovedel, že "prvním krokem
k znovuvytvorení evropské rodiny musí být partnerství
mezi Francií a emeckem. Jenom takto muže Francie
opet získat své vedoucí morální postavení v Evrope.
Bez duchovne velké Francie a duchovne velkého Nemecka nemuže dojít k obrození Evropy". Roli Velké Británie videl jinak: ta by mela být spolecne se Spojenými
státy a také - jak doufal- se Sovetským svazem prítelem
a sponzorem této nové Evropy. emýlil se v odhadu klícové role smírení a spolupráce mezi Francií a Nemeckem pro vznik nové Evropy a pro formování dnešní
Evropské unie. Velká Británie však nakonec nezustala
pouhým prítelem EU a Sovetský svaz její vznik nepodporoval. Podoba soudobé Unie je proto predevším výsledkem sladování francouzských a nemeckých predstav o tom, jak by mela Evropa vypadat, doplnených postoji a stanovisky britskými. Sovetský svaz a jeho blok
pomáhaly evropské integraci tím, že predstavovaly trvalou hrozbu a v nekterých ohledech, zejména v sociální
politice, konkurenta. V pozoruhodné knize Dejiny myšlenky Evropy, kterou vydaly spolecne Open University v
Británii, Dánsku a Holandsku, o tom v druhém vydání z
roku 1995 lapidárne ríká dánský politolog Ole Waever:
"Nelogická Evropa, ve které žijeme, je spojením vzájemne na sebe pusobících projektu, z nichž každý vyjadruje svou Evropu." Pojem nelogická není chápán negativne, chce se jím pouze ríci, že podoba dnešní unie
je výsledkem cetných kompromisu mezi hlavními aktélY jejího utvárení.
Dobre je to videt na pretrvávajících rozdílech mezi
francouzskou, nemeckou a britskou vizí Evropy. Hodnoty, které Francie reprezentuje, jsou hodnoty univerzální: lidská práva, politická práva, dobre organizovaný
stát, jasné hranice. Integrace Evropy musí mít predevším politickou povahu. Zdálo by se, že je to v rozporu s
de Gaullovým heslem "L'Europe des Patries", které vyjadrovalo plnou suverenitu národních státu. Není tomu
tak, po dramatickém obratu francouzské politiky v letech 1983-84 došlo proste k tomu, že Francie zacala usilovat o to, aby se tehdejší Evropské spolecenství stalo jakýmsi nadnárodním státem, aby získalo co nejvíce státních znaku, aby to byl na mezinárodním poli
integrovaný subjekt, aby to byl politický útvar s jednotnou obrannou politikou a aby mel také jasne definované kulturní poslání. Cili francouzský koncept státu byl
prenesen o patro výš. Evropa se mela stát tím, cím chtela být Francie, ale protože se Francie stala malou, musí
její poslání prevzít Evropa. Když pred nekolika týdny
francouzský historik Joseph Rovan v Praze prohlásil, že
Evropa musí být silná a velkorysá, aby mohla stabilizovat svet, vyjádril ve zkratce francouzskou koncepci
Evropy. Jeden z autoru komentujících francouzské vize
napsal: "Nove vytvorená Evropa musí mít nutne srdce,
které bije francouzsky".

Jirí Musil

Konstruovat obecný model nemecké vize Evropy je
obtížnejší než vyjádrit hlavní rysy vize francouzské. To
je dusledek velice složitých dejin nemeckého státu a také dusledek kritického postoje dnešních emcu k velké cásti jejich myšlenkových tradic 19. století. Nicméne
i dnes pusobí na nemecké myšlení skutecnost, že tato
zeme byla ješte v nedávné minulosti rozdelena na mnoho malých státu a že zažila nacismus s jeho brutální
koncepcí Evropy. Navíc v dobe nemecké Ostpolitik v
80. letech Spolková republika Nemecka razila myšlenky, které mely v podstate devalvovat význam státu, hranic a dalších znaku národního státu. Dnešní Nemecko je
silne federalistické, stát je spíše chápán prakticky, má
rešit konkrétní problémy a nemá být ani príliš silný, ani
príliš slabý. V nemeckém pojetí by se Evropa mela vyvíjet tak. aby formální a tradicní role státu zacaly ztrácet na
významu. Cím menší význam bude mít národní stát, tím
lépe pro Evropu i pro Nemecko. Nemecká vize Evropy
je zajímavá a zvláštní, je to spíše predstava difuzní síte,
ve které se prekrývají ruzné druhy moci i zájmu. Je charakteristické, že myšlenku o vznikání zcela nového druhu politického útvaru v Evrope formulují casto práve
nemectí autori. Hartmut Kaelble, nemecký sociální historik, již v roce 1993 hovoril o Evropském spolecenství
jako o nové strukture, která se nevyskytovala ani v mimIlosti ani v prítomnosti, a kterou nelze považovat ani
za národní stát, ani za federaci nebo konfederaci. Je to
jakési novodobé sdmžení národu bez hegemonie nekterého z nich. V každém prípade nemecká vize nastoluje otázku o konci teritoriálníl10 státu. Jsme pravdepodobne uprostred hluboké zmeny, kterou nevnímáme.
Rýsuje se situace, kdy skutecne úcinné politické jednotky budou na jedné stane vetší a na druhé menší než "národní jednotky" založené na stejnorodosti národních
kultur.
V britských predstavách evropské budoucnosti

se

pak v ruzných obmenách opakuje myšlenka, že duraz
by mel být kladen na hospodárskou integraci, a nikoli
na politickou. Evropská unie by mela zustat sdružením
suverénních, nezávislých státu a nemela by se vyvíjet
smerem k novému a silnému supranacionálnímu politickému útvaru. Hospodárskou integrací se rozumí integrace prostrednictvím prohlubování a rozširování
evropského trhu. Zdá se, že v pozadí rozdílu mezi francouzským a britským pojetím evropské budoucnosti
jsou odlišné postoje k roli trhu a státu. Ty pak vedou jak
k odlišným názorum na modernizaci, tak i na rízení státu. Ve zkratce vyjádreno, ve francouzské tradici je silnejší státní intervencionismus, v Británii je naproti tomu
vetší neduvera práve vúci státu. Všem trem vizím, které
stále mezi sebou souteží, lze dobre porozumet jen tehdy, uvedomíme-li si, že jsou zakotveny v nejhlubších
vrstvách myšlení, tradice a hodnot a historických zkušeností hlavních aktéru integrace.
~
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Od brezna
UŽ to bude jenom lepší
Tik tik tik tik, tiká cas k carovnému obrtlíku. Tik tik tik tik, neverte ci verte, v breznu bude nový
rok.
Jediný Nový rok toho jména hodný není 1. ledna, ale 21. brezna, v tom tajuplném okamžiku,
kdy Slunce opustí Ryby a skulí se na nultý stupen Berana. Letos to bude presne ve dve devatenáct
stredoevropského casu. Zimu nesem ze vsi, nové jaro do vsi/ A pak už to bude jenom lepší.' Tik tik
tik tik tak/
Jsem clovek myšlení znacne magického a tyhle momenty me mají v moci. Kdysi dávno - když
jsem ješte verila na Ježíška a na Nový rok v lednu -jsem o pulnoci na Silvestra pevne zavírala
oci a snažila se celým telem zachytit ten náraz, fatální tlakovou vlnu, která musí otrást vesmírem. Ale hlavne: vedela jsem, že pak už to bude jenom lepší. Mela jsem samozrejmou víru, že cas
je výtah smerem vzhuru. Tu dobu ovládala slova jako pokrok, svetlé zítrky a lepší budoucnost
našich detí. Já byla to díte a mé právo na neúprosné zlepšování všeho bylo nezpochybnitelné.
Kupredu, zpátky ni krok/
Pak detství skoncilo a nikdo ten slib nevzal zpátky. Nikdo se mnou neprovedl prechodový
obrad, neprohlásil me za dospelou a nesdelil mi, že ted mám lepší budoucnost svých detí na starosti já.
Musím ríct, že mi prechodové rity velmi chybí. Mládí koncí jako prechozená chripka, najednou je clovek sta/ý a ani neví proc. Nikdo mu nerekne: "Ten výtah už výš nepojede/ -Jakto?/ Sakra ženská vystupte si, než se ta rezavá kraksna utrhne/"
Mezi 227 pravidly pro život budhistických mnichu jedno praví, že mnich nesmí oslovit ženu,
není-li prítomna tretí osoba. Tou nekdy snad muže být díte. Ovšem jak staré? Jaký vek akredituje díte pro funkci morálního dohledu? Buddha to vymezuje presne: aby už samo dokázalo plašit vrány. Vida, jak exaktne lze definovat meze, za nimiž koncí detská nevinnost.
Všichni známe ty fascinující zrychlené ftlmy, na nichž rust stromu trvá deset vterin a mraky
letí jako tryskáce. Obcas mám fantazii, že jednou si takhle projdu celý život. Prikurtuju se do
velkého kresla, zmácknu tuplík s popiskou Citová pamet a všechno zacne znovu, rekneme co minuta, to rok.
První vterina: absolutní vševedoucnost, polární zár ducha, všekosmický internet. Pak strmý
pád fylogenezí zpátky, vyhasnutí mysli, bezmocne zakleta do nemého zvírete. Závratné rozjasnování príští ctvrthodinu. Chápu, chápu, porád víc toho chápu, oh yes/, heuréka/, aha/ Pod tím
citové krece, bleskové kmity detských štestí zoufalství, tak intenzivní, že se skoro trhá film. Dvacátá minuta, lásky: jedna se objevuje ostrým strihem, jiné pomalounku sílí, udrží se na plátne
desítky minut, obcas beží soucasne, jako v dvojexpozici. Narození dcery: od té chvíle je film
prosvícen mekkým svetlem a trošku se trese, už až do konce promítání stálá radost, vdek a
strach. Psaní: potechy z úspechu jsou tak krátké, že pri tomto zrychlení skoro nepostrehnutelné.
Zklamání z nezdaru se udrží podstatne déle, ale to za minutu dve lhostejne splyne s pozadím.
- A lepší zíti'ky? Smím v ne ješte doufat? Nebo jsou to nevymahatelné dluhy a všechno lepší už
mám za sebou?

i

i

i

i

At clovek spí ci bdí, leží ci stojí ci chodí, stále se k nemu blíží jeho poslední noc, ríká jedna stará sútra o smrti. "Krásná, "povzdychla jsem teskne. Muj muž se otocil a pres rameno rekl: "Blbost. Když má nekdo umrít ten den vecer, tak od rána se od nej poslední noc vzdaluje. "
Je mi padesát jedna. Výtah je ješte porád v chodu, poznávám to podle lehkých rázu kabinky.
Ale nevím, jestli stoupá nebo klesá. Možná je to jedno. Možná v tomto relativistickém kosmu je to
jen dojem pozorovatele, zítrky vcerejšky jsou pouhými sny dneška a jak dole, tak nahore. Páternoster se nikdy nezastaví. Ale nebojme se. Pudou sklepem projedeme bez nebezpecí.
Je siré zimní poledne a cas se nekam šine, nikdo neví kam. Naše poslední noc se k nám stále
blíží a od nekoho už ted mlcky couvá, aniž to ten clovek ví. Ale vetšina z nás se snad dožije jara. Nezapomenme: jednadvacátého brezna, ve dve devatenácti A pak už to bude jenom lepší.'
Štastný nový rok/

i

Daniela Fischerová

i

i
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Majú lúdia právo na hlúpost?
Ladislav Trncík
Dnes som zašiel na pivo "Na vetrníku ". Pritahuje ma
tam zvláštny magnetismus. Krcma je za kofajovou tratou elektricek. Medzi Vetrníkom a obchodným domom
LADISLAV
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na Petrinách. Výborne tam varia a majú tri druhy pív.
Chodím tam iba vtedy, ked sa chcem sam odmenit.
Magnetismus v krcme tvorí Ilýcapný (Rom), pes -jazvecík, dvojica kartárov.
Objednal som si "to svoje" a pri plateni som upozornil súkmenovca, že pred krcmou, na "letnom stole" su
štamprle, a pri nich cierna dámska kabelka.
Kartári - 80-70 rocní - muž a žena" drvili" hru "prší". Hádzali karty na stul, a slepec s dobrým sluchom by
najvýstižnejšie charakterizoval - Podfa pleskotu karietaké esá sú v hre. Žena bola mierne naklonená k mužovi oproti, vždy miešala karty a zapisovala ciarky o lýhrách a prehrách. Muž sedel rovno - vzpriamene a nechal sa obsluhovat: bol mlcanlilý. Ona vyhrala dvakrát
po sebe. Posmefovala ho, melodikou hlasu ho láskala.
Na tretikrát vyhral on. Viecka mu spokojnostou viacnásobne za mrkali, a v tom case jej vždy - hrali viackrát venoval svoj pohlad do jej ocí. Ked prehral, díval sa do
neurcita. Hra bola prostriedkom ako "zabit" cas. Možno sú oba vdovcami, asi nikto na nich doma necaká.
Nechcú vediet, že vedia o svojom case ...
Cierny jazvlcík sa bezstarostne prechádzal pomedzi
stolmi. Krokmi a vykrmenostou dával tušit, že nie hocikto ho mOže pohladit Žena - kartárka ho hladila a p,'ihovárala sa mu, akoby bol dieta. Muž - spoluhrác sipsa
nevšímal. Cakal na chvílu "zamrkania mihafnic. " Uvedomil som si, že mám tých fudí a psa rád. Chcel som ho
pohladit, ale neodvážil som sa. Kochal som sa nadalej
jeho sebeistotou, ako sa díva na prichádzajúcich. Cuchal a mapoval. "Hovoril a zhováral sa".

Výcapný doniesol za pult - pod pazuchou - dámsku
kabelku. Nosný štvorhranný stfp mi zabranoval vo Ilýhfade. To mi zabránovalo vytvorit si podla jeho tváre
"hypotézu ", aký osud caká kabelku. Myslou mi preblesklo -"mít nebo být?" (Erich Fromm)
Objednal som si dnlhé pivo a presadol si na opacnú
stranu k inému stolu. Ležal tam deník pre Prahu "Metro" vydaný 28. 1. 1999. Pod popolníkom bol sá~ek a
vedfa nedopitá káva a pol piva. Nazrel som do sácku.
Boli tam dva tikety"štastných desat'; štiry stieracie losy,
už použité, a 70 Kc v drobných minciach. Nález som
odovzdallýcapnému.
"Niekto to asi bude hfadat, povedal som. Drobne sa usmial a položil sácek do regálu,
vedfa slaných tyciniek. Tak som sa dostal za štvorhranný nosný stfp ..
Prisadol si ku mne muž. Bol zanedbaný oblecením i
lýzorom. Chýbalo mu jedno oko. Dobrák. Odložil si
barly a zacal pit nedopitú kávu. Povedal že je jeho. Povedal som mu o sácku. Podakoval. Po usrknutí z kávy
si presadol k inému známemu. Ten mu objednal pivo a
pol deci pálenky. Sácku už nevenoval pozornost Možno nebol ani jeho. Otvor'ilsom deník Metro a zacal cítat v rubrike "Múj názor". Zaujal ma clánok s názvom
"Také Kozina má nárok na památník". Autor je Rudolf
Šmejkal, Praha 4.
Citujeme "Pokladám za nanejvýše nedústojné a z
mezinárodního hlediska neprijatelné, aby na míste,
kde byl v roce 1695 v Plzni popravenfan Sladký-Kozina, dosud stál pivovar!
Navrhuji plzenský pivovar zborit, poprípade postavit
znovu o kus dál, a na púvodním míste popravy predáka Psohlavcú postavit pietní památník!"
Clánok som si vystrihol.

Znovu Lety
K clánku Václava Trojana z minulého císla
Také považuji za hrozné, že na území Cech, v Letech u

~

Jirina Šiklová

ník delal architekt Zdenek Húla z Kostelce nad Cerný-

žena, dokonalý tvar je znicen, když jedna jeho cást
chybí! a cásti kamene, který je vyrván z celku, je v
romštine a ceštine zlatým písmem nápis. Byla jsem pri
slavnostním odhalení tohoto památníku jak v Letech,
tak pri odhalení podobného pomníku na lesním hrbitove v Hodoníne u Kunštátu. Není tedy pravda, že téma genocidy Romú je u nás dodnes tabu. Hned po válce byl na obou místech postaven kríž, místní lidé hroby ošetrovali, o techto táborech byla napsána rada
odborných studií. Qen odborných, vždyt za komunistu se genocida Židu nepripomínala ani v Osvetimi!)
Tento zlocin tedy neobjevil až mladý Nemec, Markus
Pape, ani American Paul Polanský. Ten druhý to spíše

mi lesy a Václav Havel pri této slavnosti vysvetli! i jeho
symboliku: cerná, veliká žulová leštená koule je ura-

ve svém až básnicky pojatém podání podstatne zkresli! a diskuse v tisku vše zpolitizovala. Polanský sám do-

Písku a v Hodoníne u Kunštátu na Morave stály dva
koncentracní tábory pro Romy - tehdejší terminologií
pro cikány a pro tzv. svetské ci jinak receno lidi od kolotocu. A také mne vadí, že tyto dva tábory rídi!i a lidi
tam shromáždené týrali Ceši v uniformách tehdejší
protektorátní policie. A že nikdo z tech, kterí tam púsobili, nebyl potrestán! Presto jsem proti výkupu a zrušení výkrmny prasat, která se nachází pravdepodobne
témer na území, kde stál tábor a zcela urcite leží v tesné blízkosti pomníku, ktetý byl v míste hromadného
hrobu slavnostne odhalen dne 13. kvetna 1995. Pom-
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datecne priznal, že nepsal historickou práci, ale esej, a
tak je možné ve výctu nepresností pokracovat. Tábor
sice vedli ceští lidé, ale v provozu byl až za druhé svetové války. 300 z 1 360 veznú v nem zemrelo v dusledku epidemie tyfu až v letech 1942-43.Tehdy jsme
již byli Protektorát Bbhmen und Mahren, nemohly se
tam tedy konat popravy z podnetu ceských cetník\\
nebot veškeré soudnic-

to zeme za to budou ješte více nenávidet Romy. Je to
ostuda nás, bílé vetšiny, ale vycítat se budou tyto výdaje i ztráty zamestnání Romum, kterí zde žijí a kterí se
již nyní bojí zpetného úcinku tohoto gádžovského
gesta na ne samé! Ptali jsme se jich na jejich názor?
eptali! Jednáme za ne, ale dusledky v podobe zvýšené averze ponesou oni!
Ceské úsloví praví: "Co jsi živému nedal, mrtvému

tví bylo v rukách nacis-

nenahradíš." Nedelejme gesta a pomozme Romum ciny. Nezapomenme na Lety ani na tábor u Hodonína,
farmu ohradme násypem, na který vysázíme stromy, a
vedle stávajících pomníku postavme domek, ve
kterých bude bydlet romská rodina, která se bude o

tických predáku. Protektorátní vláda byla
postavena pred soud a
nad jejími cleny byl vynesen
rozsudek.
Ti
romští veznové,

kterí

prežili tyfovou epidemii, byli odvezeni z rozhodnutí SS do Osveti-

Cejka

níze postavme dve internátní strední školy a dejme jim
jména tech koncentráku. Každý, kdo bude chodit do

mi, do tzv. rodinného

techto škol, se bude ptát, proc se tak jmenují a jaké
utrpení mají pripomínat.

tábora, a tam zahynuli v
plynu (o tom již pred 20
lety napsala. peclive
dokumentovanou
historickou studii Vlasta

zvláštních školách, jsou Romové. Jsou jiní, dobre nerozumejí cesky, a tak jim ty zvláštní školy ceští ucitelé
nabídli - aby ty ostatní nezdržovali a nerušili - a jejich
rodice s tím souhlasili. Tisíce romských detí nikdy ne-

Kladivová). To teprve je
možné oznacit za holo-

fOloJCll'OlIlír

pomníky starat, udržovat okolí a vysvetlovat návštevníkum, co se na techto místech stalo. Za ušetrené pe-

caust. Ani Terezín nebyl
vyhlazovací tábor, ale
pouze tábor koncentracní. Práve takových
pravd a polopravd je v cláncích, které nyní o Letech
vycházejí, mnoho a mnoho ... A delají zlou krev.
Vratme se ale k pomníku a vykoupení farmy. At již
bude farma vykoupena státem nebo za peníze ze sbírek, bude to stát stovky milionu korun. Dosavadní majitel farmy na tom v každém prípade vydelá a my, bílé
majoritní obyvatelstvo - tedy gádžové - také. Budeme
zajímavejšími partnery pro EU, nebudeme-Ii vyrábet
tolik veprového masa a zlepšíme si image, nebot tímto
gestem splníme mezinárodní dohody o pietní úprave
míst utrpení za druhé svetové války.
Verejnost ale bude chápat památník jako romskou
záležitost, jako jejich prání a všichni rasisté a fašisté té-

Osmdesát procent žáku, kterí jsou v soucasnosti ve

získají možnost udelat si maturitu, mít vyšší vzdelání a
kvalifikaci. Mají-Ii se Romové integrovat a ne jen asimilovat a prizpusobit, musí mít dostatecne širokou vrstvu vlastní inteligence a vlastní strední vrstvy. Dokud
nebudou mít své kvalifikované mluvcí, stále budou žít
s pocitem, že o nich rozhoduje nekdo jiný. Ceši se v
minulém století etablovali ve vztahu k nemeckému
obyvatelstvu obdobným zpusobem: vzdeláním, kvalifikací, bohatou strední vrstvou, která se prestala stydet
za vlastní jazyk. Místo výkupu farmy tedy postavme za
petinu plánované ceny ty první dve školy a v nich at
vyroste nová romská inteligence!
Místo diskusí a hádek gádžu mezi sebou vysvetleme
Romum oba možné zpusoby uctení památky mrtvých,
a at si potom oni sami rozhodnou, cemu chtejí dát
prednost.
Naše gesta at neodnášejí oni! Nepriživujme si svoje
soucasné zájmy na minulém utrpení Romu!..
\'\II

Výrocí zacátku konce
Jan Horálek
Pred šedesáti lety, 15. brezna uderila Tretí ríše na zmrzacené zbytky západní cásti nedávno ješte hrdého Ceskoslovenska. Touto morovou ranou, tímto úkladem o
život ducha národa (abych užil slov Petra Príhody z PríIOnlJlosli 3/1991) neco skoncilo a neco zapocalo. Dohasly iluze tzv. druhé republiky; zlistala z nich bud ko-

covina, bud' kolaborace. Ze státoprávního hlediska
zhasla via facti platnost Mnichova (a orloj historie zacal
odbíjet hvezdné hodiny Edvarda Beneše). Naopak pro
mnohé to znamenalo zacátek války; a jak se už v témže
roce projevilo, zapocal zápas o národní bytí.

Po vypuknutí

opravdové války dokonce nakrátko

zavládl jistý optimismus. Avšak Hitlerliv pakt se Stalinem, úspechy ríšských zbraní, zavrení vysokých škol,
koncentracní tábory a údery proti odboji a opozici mely ochromující úcinek. Zdánlive se stále ješte nehrálo o
život národa samého, nýbrž o jeho ducha; jenže národy
se hubí od hlavy. Vyvrcholením pivního takríkajíc "polocasu" okupace bylo zhruba trictvrteleté plisobení
reichsprotektora Heydricha v Praze. Každodenní teror a
zmalomyslnující propaganda budily zdání, že nic horšího už národ nepotká.
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Avšak atentátem a obergruppenfi.ihrerovou smní zapocal polocas hry o smn fyzickou. A zároven se zapocíná nejdúležitejší akt hlY o budoucí osud ceských, resp.
ceskoslovenských (dnes nejcasteji ,sudetských" ) Nemcú. Ackoli se ex post
mluví daleko víc o Hitlerovi,
Henleinovi,
Mnichovu a 15. breznu, teprve tzv. druhá
heydrichiáda (tj. po
atentátu) vytvárí morálne-psychologické
predpoklady nejakého ,konecného rešení".

Vztahy obou zemských národú predstavovaly prinejmenším
už od druhé fáze ceského ,národního

ob-

rození" pro vetšinové
ceské etnikum problém, jejž se nikdy nepodarilo vyrešit uspokojive pro obe strany.
Léta zrejme nejosvícenejšího veku moderního ceského národa,
j'%jarolllír
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dve dekády predmnichovské republiky, jsou toho težkým svedectvím. Nikdy však si - nejen po nástupu Hitlera k moci, ale ani po
domácích úspeších hitlerismu skrze Henleinovu partaj netroufl žádný alespon trochu soudný Cech vyslovit
predstavu o vypuzení této cásti obyvatel ze zeme. Ne jenom proto, že k tomu chybela možnost; ale že takovému prání bránily dobré mravy.
Nacismus ovšem znamenal konec všech starých mratech dobrých predevším. V daném prípade nakonec
i u nás. Úplne naráz to ovšem nešlo. Zajímavé je sledo-

VU,

vat, jak se s tématem vyrovnával Jan Masaryk ve svých
rozhlasových projevech z Londýna. Zpocátku mu daleko víc než emci vadili domácí kolaboranti jako Emanuel Moravec; ješte v zárí 1940 hlásí, že "dobrý Cech a
dobrý Nemec mohou žít v míru a pokoji". O rok pozdeji ovšem, po I-leydrichove nástupu a vlne masových poprav, slyšíme ,sto Nemcú za jednoho, a to bude málo".
Za další rok, v ríjnu 1942, ,slavnostne slibujeme, že neustaneme, dokud poslední emec nebude vymrskán ze
slovanské Prahy"; a rýž rok na Vánoce ,Za Mnichova
15. brezen (...) zaplatí nemecký národ. Nejen nacisti nemecký národ". A tak dál, až k Drtinovu (deset dní po
válce) ,Musíme zacít s vyhánením Nemcú ihned, okamžite, všemi zpusoby, pred nicím se nesmíme zarazit ....'.
Taková byla stanovena linie: nikoli
azi, ale národ
ponese vinu i odplatu. Zajisté to nebude nemecký národ celý, nýbrž jen jeho dosažitelná a bezbranná cást,
totiž ta domácí. Diagnóza viny: za Mnichov, za 15. brezen. A za "rozbití republiky", nikoli za podíl na nem: ten
by se musel zkoumat. Tedy trest, a viníkem národ.
Bývá nám ,poválecným" vyrýkáno - totiž když si
troufneme zpochybnovat jednoznacnost viny tech druhých a nebo brát na sebe díl spoluzodpovednosti

"svých vlastních" - že nevíme, o cem chceme mluvit, že
jsme ty hruzy nezažili. Ano, to priznáváme: nevíme, jak
bychom se po konci války chovali, co bychom cítili a
jak bychom hodnotili, být nám patnáct, dvacet ci kolik
let. Ale pri všem respektu k zážitkúm a zkušenostem
predku se nesluší nevyslovit otázky, jež se derou na jazyk.
apríklad: jestli byla vina všech ci aspon vetšiny bývalých nemeckých Cechoslovákú (za Mnichov, 15. brezen a jiste mnoho dalšího) tak zjevná, proc si za svou jistotou nahlas nestojíme? Proc se zahranicní vláda
vymlouvala na domácí odboj, ten zase na Beneše, ostatne komunisté na nej rovnež, zatímco ,demokrati" zase
na komunisty, a všichni dohromady na Spojence - platí
snad úsloví "co Cech, to muzikant" jen ve smyslu "já
nic..."? Jestli jsem udelal neco, co považuju za správné,
pak musím mít kuráž se k tomu i hlásit.
Nebo: jestli si nacismus vymyslel ta nejzvrhlejší "konecná rešení" rasové a etnické povahy, válcili jsme (tedy naši predkové) proti nemu proto, abychom takové
principy potreli, nebo abychom je prijali za své? Zvlášt
když máme po pulstoletí odvahu (píšeme o tom jinde)
ptát se jejich potomkú na nemecké pocity viny.
Dále si dovolím ocitovat jednu zásadu Winstona
Churchilla - prý si ji vytýcil již po búrské válce: "V míru
- dobrá vule; ve válce - rozhodnost; po porážce - vzdor;
a po vítezství - velkorysost." Smíme-li se pocítat k vítezum svetové války a za hlavního poraženého považovat Nemce (ty "své") - kam se nám podela velkorysost
vítezlI'
My si však príklad z Britú nevzali; naopak u nich hledáme spoluodpovednost za ,odsun", a zejména vinu za
Mnichov: dodnes jim nadto máme za zlé, že odmítají
mnichovskou dohodu anulovat ,od samého pocátku".
Dobrá; považujeme-li ceskoslovenskou státnost za kontinuální, jak to, že jsme ji nepriznali svým Nemcúm? Reci o tom, že se jí zrekli sami, mají validitu ci lépe invaliditu stejnou jako tvrzení, že jsme se sami zrekli "Sudet"
po Mnichovu, samostatnosti po 15. breznu, demokracie
po Únoru atd. Byla-li státnost nepretržitá v case i v prostoru (územne), mela být spojitá i obcansky. Ano; mohli
a meli být i nemectí selhavší spoluobcané souzeni se vší
prísností, a treba i krutostí, ovšem podle míry individuálního selhání. Proc se tak nestalo?
Dokud si, tj. sami sobe nezodpovíme tyto otázky,
nelze se divit, že nekterí z vyhnancu kladou sobe,
nám i svetu otázky stejne selektivní. Težko potom hledat nejakou historickou pravdu prijatelnou pro všechny. Ne, nebyli jsme vždy jen nevinné obeti, mírní jak
beránci a holubice, spravedliví ke všem; proc si to stále
potrebujeme nalhávat? A kdyby jenom sobe!
Nakonec si dovolím pripomenout Churchilla ješte
jednou. Když nastupoval v kvetnu 1940 úrad predsedy
vlády, stála Británie na pokraji katastrofy - do znacné
míry vinou jeho predchúdcú. Churchill, ktelý mnohokrát práve pred takovým vývojem varoval, mohl triumfovat; namísto toho odmítl jakékoli rekriminace a prohlásil: ,Jestliže se prítomnost pokusí soudit minulost,
ztratí budoucnost." My prece rádi ríkáme, že nám z celých cesko-nemeckých vztahu nejvíc záleží na budoucnosti. Myslíme-li to doopravdy, asi by stálo za to kus
svých jednostranných soudú minulosti obetovat.
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Když Slunce požírá drak
Pavel Koubský

Nejvetší "ceské" zatmení 20. století

Letos v srpnu bude na severní polokouli mezi východní cásti Severní Ameriky a severní cástí Indického oceánu pozorovatelné zatmení Slunce. Tento jev by se mohl také nazývat zemské zatmení, protože pri nem Mesíc, který je v
té dobe na spojnici Slunce Zeme, zastinuje zemský povrch. Vesto kilometru širokém pásu budou moci lidé 11. srpna 1999 po dobu dve a pul minuty sledovat zatmení úplné.
v

Evrope tento pás, tedy stín Mesíce vržený na Zemi,
prochází severní Francií, jižním emeckem, stredním
Rakouskem, západním Madarskem a pomezím Rumunska a Bulharska. Po obou stranách stínové stopy bude
zatmení cástecné. Ceskou republiku mine mesícní stín
jen tesne. v Praze zakryje Mesíc celých 95 procent slunecního disku, v Ceských Budejovicích dokonce 98
procent, takže tím se letošní srpnové zatmení Slunce
stává nejvetším "ceským" zatmením tohoto století.
Z globálního hlediska není zatmení Slunce príliš ojedinelým jevem. Obvykle se pozomjí na zemekouli v jednom roce dve až tri slunecní zatmení, výjimecne pet. Na
jednom míste na Zemi se ale zatmení opakují za dlouhou dobu. Zatmení podobné letošnímu srpnovému se
dalo pozorovat v Cechách v únom v roce 1961. Bylo zataženo a tak se úkaz projevil pouze stmíváním brzy po
líném ranním svítání. Lidé mohli sledovat zatmení v prímém rozhlasovém prenosu, ve kterém se dozvedeli, že
príšte už ho spatrí bez ohledu na to, jaké bude zrovna
pocasí. Bylo to na pocátku kosmické éry a tak se rozhlasový redaktor nechal unést fantazií a hovoril o pozorování zatmení z jiných planet. To byl ovšem fatální

telenou cizinou. Melo by to však jistou výhodu: pravdepodobnost dobrého pocasí v srpnu stoupá na našem
kontinente smerem na východ. ejlepší podmínky nastanou v Íránu, tam tedy s nejvetší pravdepodobností
nebudou odkázáni na "prímý rozhlasový prenos".
Úplné zatmení Slunce je velmi púsobivý jev. Temný
kotouc Mesíce obklopuje svítící kroužek koróny, nejvyšší vrstvy slunecní atmosféry, kterou lze mimo zatmení pozorovat jen zvláštním dalekohledem. Na zcernalé
obloze se objeví nejjasnejší hvezdy. Po nekolika minutách (nejvýše sedmi a púl) podívaná koncí.

Dopravní kolaps na trase
mesícního stínu
Dríve se za pozorováním zatmení vydávali jen astronomové, které zajímala predevším slunecní koróna.
Ostatne ješte v první polovine minulého století se astronomové domnívali, že ~oróna je prozárená atmosféra
Mesíce. V roce 1919 se snažil britský astronom Arthur
Stanley Eddington zjistit, zda pri úplném zatmení ohýbá
slunecní gravitacní pole svetlo hvezd tak, jak to predpovídá obecná teorie relativity. Byla to obtížná merení a
tak k definitivnímu potvrzení Einsteinovy teorie došli
astronomové až o nekolik let pozdeji.
Dnes se za pozorováním slunecního zatmení vydávají i turisté. Pred peti lety, v kvetnu 1994, zcela ustrnul
provoz na Champs-Elysées, protože desetitisíce Parížanú sledovaly cástecné zatmení Slunce, které se prorrútado stredu Vítezného oblouku. Také letos nebeská
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omyl, který prehlížel jednu pozomhodnou náhodu. Na
Zemi mllžeme pozorovat slunecní zatmení proto, že
zdánlivý prúmer Mesíce a Slunce je témer stejný. Slunce
je ve skutecnosti ctyristakrát vetší než Mesíc, který je Zemi témer ctyristakrát blíž než Slunce. Takovou souhru
budeme težko hledat jinde ve slunecní soustave. Nevysvetlují ji ani astrologové, kterí letošní horoskopy pro
Ceskou republiku práve pod vlivem slunecního zatmení lící v ješte cernejších bravách. A tak múžeme být rádi,
že pás totality jde trochu stranou od nás. Vždyt zajet
dnes do Lince nebo Salcburku je tak snadné. Být zatmení o deset let dríve, museli bychom vzít zavdek jen sprá-

událost jiste vyláká k výletúm miliony Evropanú a možná zpúsobí velké dopravní zácpy kolem trasy mesícního
stínu. Ten se pohybuje po zemském povrchu rychlostí
kolem dvou tisíc kilometru za hodinu, tedy srovnatelne
s nadzvukovými letadly. Proto mohli astronomové sledovat v cervnu roku 1973 z paluby Concordu úplné zatmení SlunCe po dobu rekordních 72 minut.
Sledování slunecních zatmení není samozrejme výsadou moderní doby. Nejstarší záznamy o nich pocházejí
až ze tretího tisíciletí pred Kristem. Cínané verili, že
Slunce v té chvíli požírá drak, a tak se ho snažili zahnat
hlucným bubnováním. Vždycky to kupodivu zabralo.
V roce 585 pred naším letopoctem prý ukoncilo zatmení Slunce dlouholeté neprátelství Médú a Lýdú. Toto zatmení údajne predpovedel Thales z Milétu. Je to jedna z
tradovaných legend, protože recký filosof nemohl stanovit, kde a kdy presne bude úkaz videt. Moderní astronomie to samozrejme dokáže. Ale nadeje, že by zatmení ukoncilo nekterý z válecných kontliktú, je v soucasné dobe urcite mnohem menší než pred šestadvaceti
stoletími.
~
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Kaviaren Imperial Sarajevo
Reportáž z miesta, kde zacíná i koncí každy den

Dušan Šimka

Podla juhoslovanského spisovatela Dževada Karahasana bol do vypuknutia vojny v Bosne v roku 1992
sémantický a technický stred Sarajeva v kaviarni hotela Európa. Technický stred boljednoducho podmienený tým, že hotel stál na zaciatku rakúsko-uhorskej casti mesta a na hranici ku jeho otománskemu urbánnemu priestoru. Otománské mestské štvrte sú okolo nového európského jadra Sarajeva. Samotné sa nachádzajú v beznádejnom obklúcení výškových budova satelitních sídlisk socialistickej éry.
A všetky mahaly, starobylé štvrte, spolu s vacšinou sídlisk postavených pred zimnou olympiádou v Sarajeve sa dostali v 1992 na tri roky do smrtonosnej obruce obklúcenia.
Hotel Európa svojou existenciou sémanticky obsiahol
obidve protichodné kultúry konca devatnásteho storocia, nakol'ko ich nositelia frekventovali tú istú kaviaren
a pseudomaurský stavebný štýl, ktorý vyvinuli rakúski,
ceskí a madarskí architekti, vedomo prekrýval antagonizmy medzi obyvatefmi protektorátneho Sarajeva.
Karahasan zo Sarajeva odišiel v roku 1994, dva roky
potom, co delostrelci JNA, Juhoslovanskej národnej armády, rozostriel'ali samotné srdce sarajevskeho subkontinentu s menom Mitteleuropa.
Odvtedy sa presunul tento geometrický priesecník
snov o mierovom a pokojnom Sarajeve o niekolko stoviek metrov smerom do centra do kaviarne Imperial. V
Imperiali sa celebruje norma lita od osmej hodiny rannej
až do jedenástej hodiny vecer. Bolo mi tažko roz hodnCit,že ktorá cast kaviarenského publika má najvacšiu
váhu v ociach obsluhujúcich cašníkov. Návštevníci akoby prináležali r6znym svetom, ktoré o sebe prirodzene
vedia, beru sa na vedomie, ale nic ich nespája. a rozdiel od dobrej stovky roznych iných kaviarní, bárov,
reštaurácií a krciem v hlavnom meste štátu Bosna i Hercegovina v kaviarni Imperial z reproduktorov neznie
hlucná hudba a kaviarnou sa nesú útržky rozhovorov a
diskusií. Sarajevcania sú majstrami konverzácie. V kaviarni predebatujú hodiny. Pred vojnou boli kaviarenské rozhovOlY azda kratšie, ale dnes je takmer polovica
obyvatefov nezamestnaná a cas je bezcenný. A možno
sa treba tomuto umeniu ako aj kumštu prežitia poducit:
napríklad od pána Mersija Rustempašiéa, gymnaziálneho ucitel'a, penzistu, ktorý berie 250 nemeckých mariek
mesacne. Vraví mi: "Viete, posmievajú sa nám, že sme
Jugo-nostalgici. Bodaj by nie. Však nám bolo dobre
všetkým spolu, dúfam, že ma správne chápete." Gospodin profesor sa len uškfna nad pojmom multukulturálne Sarajevo, výmyslom vraj amerických a západoeu-

kami sa prepletá stará ženicka v širokých ša/varách,
ocividne utecenkyna zo Srbskej republiky. Ticho zamrmle svoju prosbu a skoro každý jej dá marku, dve.
Konvertibi/na marka, "KM"je oficiálne platidlo tohoto
virtuálneho štátu stráženého 32 tisícami cudzích vojakov. a markách zvaných fudovo kilometar je v rámci
vnúteného programu etnického zmierenia aj srbská cirilica, ale srbské názvy ulíc boli konzekventne vymýtené. Modrá farba tabuliek ustúpila zelenej. Ako prvá
padla ulica Vuka Karadžiéa, hercegovínskeho zakladatel'a spisovnej srbštiny. Akoby zázrakom prežila ulica
nedaleko katolíckej katedrály prezvaná po chorvátskom biskupovi Strossmayerovi. A pa matná tabufa
atentátnika Gavrilo Principa zmizla bez stopy.
Šialený urbicíd, o ktorom právom hovorili bosniacki
intelektuáli, našiel svoj tien v revitalizovanom lokálnom
islámskom nacionalizme a nastali dobré casy pre bosniackych mýtomanov. Vo výkladoch - niekedy cez hranice Bosny presláveného vydavatefstva a knihkupectva
Svjedost -ležia vystavené kompiláty politikov Izetbegoviéa a Silajdžiéa, vedl'a populárno-náboženskej literatúry, ktorá zaplavila trh. Na skle výkladnej skrine je vylepené oznámenike o zfave pri príležitosti posledného

rópskych žurnalistov, ktroý tak automaticky vystriedal
titovské heslo Bratstvo i jedinstvo. Penzista nám cituje
slovinského autora DragaJancara: "Mohamedánstvo Titovej ríše bolo fatalisticky pasívne, chorvátstvo sfrustované a srbstvo bolo kontrolované."
V kúte sedia na calúnenej pohovke talianski SFOR
vojaci, horskí strelci v maskácoch a pijú nemecké pivo.
Ani to dlho netrvá a zvykám si na vojakov s automatickými puškami, ktoré si v kaviarni Imperial decentne
ukladajú vedl'a stoliciek. Okolo nich cvrlikajú mobily
návštevníkov s priam mediteránnou intenzitou.
a okamžik preniká do akvária beznádejne zadymenej kaviarne vonkajší svet: Medzi marmorovými stolce-

sviatku Bajram, ale ceny kníh dosiahli výšky nedosažitefné pre vacšinu potenciálnych citatefov. V priechodoch mestských palácov na Ulici Maršála Tita stoja v
mraze predavaci kníll rozpredávajúci evidentne vlastné
skromné knihovnicky. Titovo meno nezmizlo z historického panteónu - v roku 1971 totiž priznal Bosniakom
štatút národa v rámci vtedajšej federácie. Pred zamínovanými sarajevskými kasárnami stojí v hlbokom snehu
jeho bronzová socha: partizánsky vodca a pozdejší diktátor si tu vykracuje ako skúsený baletmajster.
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Dlhodobo videné je možno brain drain sarajevských
elít vacšou zátažou do budúcnosti, o to viac, že sa do
mesta nahrnuli zbedacené masy utecencov z horských

te ma jeho odpoved na moju nemožnú otázku o súcasnej politickej kultúre mladých Bosniakov neprekvapuje,
mediálna prítažlivost novopecených vládcov Bosny je

dedín. Podaktorí miestni intelektuáli ako napríklad profesor prirodovedeckej fakulty Spahié hovoria o hrozbe
ruralizácie duchovného priestoru Sarajeva. Odkedy zacal konflikt v Kosove, pribudlo aj utecencov z tohoto regiónu, je ich okolo dvoch tisíc a sú umiestnení v nevykurovaných skladištiach fabriky na Coca Colu. lch osud
žiaf v Sarajeve nikoho nezaujíma, je tu dostatok vlastných utecencovo
Pred vojnou žilo v Sarajeve okolo 150 000 obcanov
srbskej národnosti, tretina vtedajšieho obyvatel'stva. ezmysefné krvipreliatie s následným strachom pred pomstou spósobilo útek vacšiny z nich. Medzery po nich,
podob ne ako po Chorvátoch boli rýchlo zaplnené, casto slabšie kvlaifikovanou pracovnou silou. Korupcia,
šmelina a krádež sú hybnou silou bosniackej spolocnosti. Dokonca aj vládou kontrolované noviny sú nútené prinášat clánky o tomto endemickom neduhu povojnovej spolocnosti. Bosniacka strana SDA zahájila s vel'kou pompou boj proti korupcii. Zo Spojených štátov
priletel na slovo vzatý antikorupcný odborník Richard
Sklar, aby upozornil Aliju lzetbegoviéa na zmiznuté peniaze z pocetných podporných fondov. Premiér BiH
Hasan Muratovié odpovedal na adresu amerického
vládneho zmocnenca, že "gospodin Sklar vedie silné reci o veciach, ktorým nerozumie".
Na nedel'nej bohoslužbe v srbskom chráme Sveloga
preobraženja postavenom ne periférii Sarajeva v predvecer Druhej svetovej vojny je spolu s cirkevným chórom okolo tridsat postarších mužova žien. V treskúcej
zime stoja na záver liturgie v polkruhu okolo popa Zorana Perkoviéa. Freska národného svatca Sávu je poškodená, cez strechu zateká a na opravu niet penazí,
koniec koncov grécka vláda obnovuje druhý pravoslávny kostol v centre mesta.
Na samom zaciatku sarajevského korza - nedávno
prezvanom Ferhadije, podl'a znicenej mešity v Banja Luke - je umiestené Kultúrne centrum lslámskej republiky
lrán. Vo vnútri sedia dvaja muláhovia, jedia pitu a zapíjajú ju cajom. Po stenách sú povešané krikfavé obrazy
štátnikov ovencených ružami. Pred centrom stoja hlúcky "zlatej mládeže". Ocividne im kultúrne centrum nijakovsky neimponuje, majú iné starosti a záujmy. Pravdou
je ale, že medresa, islámsky seminár zaznemnáva znacný prílev adeptova na chodbách vybombardovanej prírodovedeckej fakulty chodia podaktoré študentky v cadoroch. Vacšina mladých l'udí zhána prácu. Tí štastnejší
pracujú v nespocetných medzinárodných organizáciách
pocnúc OSCE a konciac nemeckou Charitou.
Na favom brehu rieky Miljacki stojí obrovská budova

pre mladých fudí skoro nulová. Ale nie je vylúcené, že
to bol a odpoved na spósob ironického šibala Aliju Djerzeleza, orientálneho hrdinu novelky Ivo Andriéa, nositefa Nobelovej ceny.
Pred novým pomníkom na Trgu oslobodženja, ktorý
stvárnuje - súdiac podl'a nadpisu vychudnutú bytost
zvanú Cuomo multiculluraleCdar talianskej vlády) - poskakuje mládenec v ciernom saku. Kameraman sarajevskej televízie natáca videoklip a jeho obtucnelý asistent
drží v rukách vel'ké rádio, z ktorého sa ozýva šláger,
podfa ktorého ich protagonista otvára nehlucne ústa.
Trojica dievcat v cadoroch sleduje pobavene vycínanie
komickej trojice a do nekonecna sa chichocú.
V roku 1992 bolo v Sarajeve založené divadlo s vtedy
jedine logickým menom Ralni lealar. Meno divadlu
ostalo a ml, vojna sa skoncila. Jeden kus je ale dalej na
programe: Memoari Mine Hausen sarajevského dramatika Safeta Plakala. Dialóg amerického reportéra a jednej sarajevskej ženy, ktorá stratila pocas obliehania dieta, už dnes vyznieva prázdno. A satirické šl'ahy sú nasmerované len smerom na arogantný, vecne nic
nechápajúci Západ a Miloševié je taktitež vdacným tercom výsmechu. Lokálna politická prominencia je vynechaná v dóslednom akte autorskej sebacenzCIIY.Publikum je ale vdacné a smeje sa bez prestania, aplauduje
každému xenofobnému bonmotu.
Vo vedfajšom Komornom divadle 55, vedenom riaditel'mi Kenjiéom a Gojerom, veje iný duch - na programe
sú Mrožekovi Emigranti, ktorí akoby v skutocnosti prišli
na javisko zo sarajevskej ulice, so všetkými ich pochybnostami a strachmi.
Každý nekonecný den v Sarajeve koncí tam, kde zacínal, v kaviarni lmperial. Vedl'a báru stojí ako egyptská
sfinga starucký majitel. Kaviaren je ako vždy beznádejne natrieskaná. Pri vedl'ajšom stolíku sedí moj staronový
priatel', gymnaziálny profesor v penzii, cíta vecerník, z
ktorého sa nanho usmieva fotka bradatého riaditel'a

Akadémie výtvarných umenÍ. Fatálne pripomína budapeštiansky parlament. Póvodne pred prvou svetovou
vojnou bola postavená pre potreby evanjelíckej cirkvi v
Sarajeve. Socialistická plánovacská byrokracia sa raz
rozhodla správne, evanjelíkov v meste už vlastne nebo10, a tak poskytli túto architektonickú obludu profesorom a adeptom umenia. Mladý fotograf Dejan Vekié,

koncernu Volkswagen v Sarajeve menom Klaus-Dieter
Steinbach. Tento úspešný manažer má za sebou plzens-

ktorého som stretol v kine Meeting point, schovanom za
secesnou Akadémiou, mi potvrdzuje, co sa dalo tušit:

kú Škodovku, poznanskú automobilku a iste si poradí aj
v Sarajeve. O tomto je presvedcený gospodin profesor a

, ás tu v Sarajeve vlastne politika nezaujíma". V podsta-

objednává si dal'šiu kávu, bosensky kahvu.
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Mi/jacku t' Sarajet'e.
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jen obeti hitlerovského teroru. Do tohoto poctu patrí také lidé, kterí zahynuli pri válecných operacích, na cetných frontách války, za Varšavského povstání, kterí
umírali se zbraní ci které zabily jiné než nemecké ruce.
Ony tri miliony predstavují asi 10 procent polského obyvatelstva naší zeme. Naproti tomu tri miliony Židu, kterí
zahynuli jako obeti "konecného rešení" židovské otázky, to je více než 95 procent židovské spolecnosti naší
zeme. Tyto pocetní pomery tu však nejsou nejdúležitejší, rozdíl mezi osudy Polákú a Židu je kvalitativní. Každý Žid, starec i nemluvne, žena nebo muž, byl odsouzen
na snut jen proto, že byl Žid. (...)
Všichni víme: Židé se po staletí usazovali v Polsku,
uvádeni sem našimi králi a obdarováni výsadami, ale také na úteku pred pronásledováním v západní Evrope.
Smíme být hrdi na vlastní toleranci. To však nic nemení
na skutecnosti, že v devatenáctém, a zvlášte pak ve dvacátém století antisemitismus v Polsku neustále sílil. (...)

jerzy TUTOWicz
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Psát o zesnulém polském novinári Jerzym Turowiczovi
je težké - na mysl se totiž derou nejomšelejší obraty: nestor stredoevropské žurnalistiky, bojovník za svobodu
slova, budovatel Evropy po pádu berlínské zdi, muž
dialogu, neobycejná mravní autorita ...
Jerzy Turowicz byl pozoruhodným katolickým novinárem už ve 30. letech. ejvetším jeho dílem se však stal
Tygodnik Powszechny, kulturnepolitický týdeník, který
vedl v Krakove od brezna 1945 do svých posledních
dnú. Turowiczúv Tygodnik pristupoval na kompromisy
a jako legálne vycházející list podléhal cenzure. Presto
okruh tohoto casopisu predstavoval prostredí dúveryhodné i pro velkou cást antikomunistického exilu. Nekdejší disident Adam Michnik vzpomíná, jak Tygodnik
približoval katolictví lidem vychovaným v levicové tradici. Tygodnik vedl však i katolíky k tomu, aby chápali
jinoverce a bezverce. Jerzy Turowicz toužil po smírení
mezi krestany a Židy. To je duležité také pro Jana Pavla
II., nejslavnejšího z autorú, kterí do Tygodniku psávali;
dodnes je ostatne papež nejslavnejším príslušníkem ctenárské obce listu. PrítelemJerzyho Turowicze byl Marek
Edelman, jediný žijící clen štábu povstání ve varšavském
ghettu z roku 1943Jerzy Turowicz mel prátelský zájem také o Cechy a
Slováky. Na stránkách Tygodniku se to pozná,
Snad se mu splnila vetšina prání. Vím ale o jednom,
které už se mu na tomto svete nevyplní: velmi si prál dát
si nekdy pivo s Václavem Havlem.

C
LU

Roku 1987 uverejnil Tygodnik Powszechny esej Jana
Blonského "Ubohý krestan hledí na ghetto" (cesky: Literární noviny 39/1996). Blonski v nem položil radu otázek, které vyvolaly jednu z nejzávažnejších verejných
diskusi poválecného Polska. Zapojil se do ní také Jerzy
Turowicz, z jehož clánku "Hlediska polská a hlediska židovská" vybíráme aspon nekolik myšlenek.
Nelze klást rovnítko mezi osud Židu a osud Poláku v
letech druhé svetové války. Nic mi není vzdáleno víc
než nedocenování nebo snižování významu a rozsahu
utrpení polského národa v letech okupace. Poláci umírali po tisících v koncentracních táborech, ve vezeních
gestapa, stríleni jako rukojmí. Avšak ony tri miliony Poláku, kterí prišli o život ve válecných letech, to nejsou

Nuže, at nikdo netvrdí, že antisemitismus v Polsku
nebyl, prípadne že byl slabý. Hlavní hnací silou rústu
antisemitismu byly politické programy pravicových skupin. Proti tomuto antisemitismu bojovala demokratická
a levicová seskupení a urcité kruhy katolické inteligence, nicméne je pravda, že v polské spolecnosti by dosti
rozšíren. Svedcí o tom dost pocetná literatura a tiskové
projevy, a to bohužel také v katolickém tisku. (...)
Snad by bylo dobré zkusit se podívat na tuhle záležitost ocima Židu. Vždyt oni, žijící v našich zemích po generace, považující Polsko za svou vlast, protože jinou
vlast nemeli, se denne setkávali s odporem, ba s opovržením, nekdy i s nenávistí, jejich deti byly ve školách šikanovány polskými detmi, slyšeli hesla "Židáci na Madagaskar!", videli, jak byl zaveden numerus clausus a
,lavicové ghetto" na vysokých školách, cas cas od casu
byli svedky (i obetmi) protižidovských výtržností, které
vedly i k obe tem na životech, i když - díky Bohu - to nebyly pogromy takového rozsahu jak ty, k nimž docházelo v carském Rusku nebo v Rumunsku. Je tedy se cemu divit, jestliže se Židé za této situace cítili jako obcané "druhé kategorie", což muselo oslabovat jejich
príchylnost k polské spolecnosti i státu a posilovat jejich
solidaritu a príchylnost k vlastnímu spolecenství! (...)
V konkrétních podmínkách hitlerovské okupace
Polska, o tolik težších než v západních státech oku povaných Hitlerem, byla akce na pomoc a záchranu Židú
rozsáhlá, a když ji srovnáme s analogickými akcemi v
onech západních zemích, nemáme se naprosto zac stydet. Ale mohli jsme udelat víc?Wladyslaw Banoszewski
- je známo, jak velice a jak úcinne se v oné akci angažoval - kdysi rekl, že jenom ten múže ríci, že nemohl
udelat víc, kdo za to, co delal, zaplatil vlastním životem,
(...)

Pokud celá tato naše diskuse prispeje k jakémusi spolecnému úctu svedomí, k odmítnutí schematu, který tvrdí, že jestliže jsme byli obetrni, jsme naprosto nevinní,
jestliže pomuže prohloubit naše mravní cítení, bude to
znamenat, že ta diskuse byla potrebná. Proto - navzdolY požadavkúm nekterým z našich ctenáru - budeme
v Tygodniku o polsko-židovském a krestansko-židovském problému ješte nezrídka psát.
~
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Prípad Houellebecq
anebo prízrak nové francouzské literatury
Co zpusobilo, že po vydání knihy Les Particules élémentaires - Elementární cástice Michela Houellebecqa (Flamma-

rion, Paris 1998) se strhla nebývalá smršt protichudných
názoru? Je to generacní román? Je to genealogie jedné katastrofy?Je to nihilistický spis?Je to literární provokace plná obscénností nebo vlaštovka ohlašující nástup nové literatUlY?
Od vydání románu Extension du domaine de la lutte
(Rozšírení bitevního pole) v roce 1994 reprezentuje
ctyricátník MicheJ Houellebecq (1958) novou tendenci v
romanopisecké literature. Osobuje si právo myslet a popisovat svet v syrové podobe, aniž by pritom jakkoliv
tlumil ostré, bodavé a zranující svetlo zaplavující stránky jeho textú. Elementární cástice jsou príbehem dvou
bratru, Michela, biologa, který nedokáže milovat, a Bruna, který je naopak potrebou milovat posedlý. Skrze
osudy techto dvou hrdinú se tu zcela originálne interpretuje vývoj sexuálního chování v druhé polovine 20.
století. Autor dává navíc k úvaze možnost zásahu do genetického kódu, který by znamenal konec krestanské
éry a vítezného tažení materialismu.
Bruno ztelesnuje milostnou touhu, Michel naopak její absenci. První je vzdelán humanitne, druhý vedecky.
První je materialista,
druhý pozitivista. Pro
Bruna jako by platila
zásada: .Chcete-li být
pravdiví, budte odporní a hnusní." Michel naopak reprezentuje touhu poznávat, touhu,
která má s bežnou
telesnou žádostí pramálo spolecného. Nicméne oba tyto prototypy lidské touhy nemusejí v praxi vždy
vystupovat ve vypjaté
opozici. Einstein byl
velký vedec a neméne
velký milovník a svúdce zároven.
aopak
Kant byl zcela uzavrený vúci bežné lidské touze, ale nepostrádal drobné libústky. Jeho záliba v zavareninách ci
nechut opouštet Královec (Konigsberg) jsou témer dojemné.

Otcové a matky nejsou zajímaví
Houellebecq soudí, že krize románu, projevující se navenek psaním pro psaní ci psaním bez obsahu, je mimo
jiné zpúsobena rozmachem vedy a vedeckého poznání.
Veda prý zbavuje román prirozeného nároku být prostorem filosofických debat a sporu. Strhla na sebe vše, co
je vážné, seriózní, skutecné a pravdivé, zatímco pro lite-

Zdenek MDller

raturu jako by zbyla jen elegantní výmluvnost, hra se
slovy, nezávaznost. Takovou delbu práce, která diskvalifikuje literaturu z polemiky o závažných lidských a
spolecenských problémech, francouzský spisovatel odmítá. Veden zjevne snahou obhájit právo románu usilovat nejen o formální, ale i myšlenkovou novost, cituje
Schopenhaueruv výrok: "První a prakticky jedinou podmínkou dobrého stylu je mít co ríci."
Román Elementární cástice vyvolal bourlivou odezvu. V souvislosti s ním zaznely hlasy tvrdící, že se zrodila nová spisovatelská generace. Mladí dozrávající v 70.
a 80. letech jsou indiferentní vúci otcúm a starším vúbec.
Nezajímají se o ne, asi proto, že na ne pohlížejí jako na
uzavrený, neinspirující a únavný svet. Casto se u této generacní vrstvy opakuje zážitek mládí prožitého v neúplné rodine ci výchovy zajištované jen prarodici. Z výchovy techto nepravých sirotkú ci polosirotkú jako by se vytratila sebemenší úcta k autoritám. Co platí pro dnešní
tricátníky a ctyricátníky, platí ješte silneji pro generaci
mladší. Mladé generace to však berou jen jako holý fakt,
aniž by pocitovaly potrebu to zvlášt zdúraznovat.
Kritická zamyšlení nad Houellebecqovou tvorbou
prinášejí protichúdná hodnocení. Jedni soudí, že nový
autorúv román, v poradí druhý, je cenný tím, že po triceti letech dokázal ve Francii vyvolat vážnou diskusi o
literature. Druzí míní, že nejde o nic jiného než o další z
rady literárních odleskú parížského minisveta, který je
roztekaný, chtel by šokovat a intelektuálne je vlastne
sterilní a nudný. Román je navíc komercne úspešný a témer 200 tisíc prodaných výtiskú patrne vzbuzuje v literárních kruzích závist. Je pak nasnade, že fronta odpúrcú sní. Pritom nechybí ani nešvar knihu necíst a autora
a jeho dno presto odsuzovat. Stací k tomu pár vet vytržených z rozhovoru ci z televizních vystoupení, pri
nichž se spisovatel nijak nezaleskl a ani neprokázal
žádnou pozol1Jhodnou výmluvnost. Do jaké míry byla
malá výrecnost opravdová ci hraná, težko posoudit.
Diskuse o Houellebecqovi jako by vracela Francii do
doby, kdy byl Sartre nazýván "slizkou zmijí" a "na stroji
klepající hyenou". Není málo literárních kritikl\ kterí zaujali postoj prísných cenzoru. Zasloužili se o to, aby
úspešný autor nedostal lonskou Goncourtovu cenu,
nejprestižnejší francouzské literární ocenení. Zájem o
inkriminovaný román nicméne neoslabili, spíše naopak. Avšak to je jen jedna stránka problému. Druhá,
závažnejší, se dotýká obrany autora a svobody tvorby.
Pod nánosem senzace mizí vecná diskuse o literární
hodnote a prínosu díla. Tržní úspech knihy nezbavuje
autora podezrení, byt jakkoliv pochybného, že vytvárí
"brakovou literaturu". Kritika se v tomto ohledu príliš
nevyznamenala. Nebýt verejných vystoupení nekolika
známých spisovatelú jako Philippe Sollers a Fran~ois
Nourissier, docela a bez uzardení by ignorovala právo
autora myslet, psát a tvorit svobodne.
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K certu s krásou
Michel Houellebecq není navzdory zrídka vídané po-
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zije v Paríži.

zornosti, kterou jeho dílo v poslední tretine minulého
roku vyvolalo, mezi mladou spisovatelskou generací
Francie solitérem. Spolu s ním je treba citovat jména jako Marie Darieussecqová a její román Ttuismes, legor
Gran a jeho dílo !psofacto ci Virginie Despentesová (Les
jolies Choses). V tvorbe techto autoru lze tušit nový
smer, kterým se ubírá literární tvorba. Zrodil se zcistajasna a jeho síla spocívá jednak v tom, že se jedná o
tvorbu s neobvykle velkým ctenárským ohlasem, jednak v tom, že literární výpoved je radikální, že bezohledne zachycuje žitou aktuální realitu bez sebemenší
snahy neco zatemnovat a skrývat. Pochopit jazyk a estetiku této výpovedi nevyžaduje žádnou zvláštní prípravu. Úcinnost sdelení spocívá z velké cásti v bezprostrednosti a jednoduchosti. Tato literatura nestaví na znalosti ]oyce, markýze de Sade ci Prousta, ani si nedelá
hlavu s kompozicí textu, užíváním jazyka a rétorikou.
Nenavazuje na žádnou etablovanou tradici a jako by se
spokojovala s tím, že jí stací vradit se do dejinné soucasnosti, jejíž pohyb a vývoj zarídí vše ostatní.
Autori nového proudu a ti, kdo je následují a obdivují, nechávají rychle zapomenout na staré postupy francouzského románu. Píší bez ohledu na estetiku, netrpí
jakýmkoliv ostychem a zrejme netouží umelecky
okouzlit. Zcela proste dávají najevo, že krása se nemusí
predvádet, protože podle nich už neexistuje. K cemu by
byl ostatne dobrý styl, vybroušený jazyk a obrazová originalita, když kolem panuje nicota? Považují proto za
neúcinné a tudíž prekonané všechny novátorské "ismy"
a všechny pojmy a kategorie literární kritiky, nebot prý
jen maskují lhostejnost kritiky vuci literature. Cást literárních kritiku jim to oplátkou vrací tak, že tyto nové
populární autory považuje za zcela neprijatelné.
Nový smer lze oznacit jako postnaturalismus, jak to
navrhuje Frédéric Badré z revue Ligne de risque. Na rozdíl od Zoly totiž vnímají jeho aktéri realitu nikoliv pouze
v nahé telesnosti, nýbrž jdou ješte dále a za telesností
nabízejí obraz stadia jejího pokracujícíl10 rozkladu. Lidstvo se stalo obetí absurdity zásadního významu, jež
spocívá ve zkreslování a falzifikaci skutecnosti. Moderní spolecenská, ideologická a umelecká bída se v plné
nahote a do morku kosti odhaluje, zvlášte pak u Houellebecqa, za pomoci romanopiscovy intuice zarámované

odkazy a odvolávkami na vedu. Spisovatelé pritom nenabízejí pohled estétu, nýbrž lékaru, chirurgu ci dokonce patologu. Peníze a sex tvorí ohnisko románových
príbehlr, nebot jde o cosi, na co je zredukován celý aktuální svet.
Dotycní mladí autori se pri stretu se soucasnou realitou projevují agresivne, násilnicky a vllbec neberou
ohled na psychologii. Stavejí výhradne na osobní zkušenosti. V žádném prípade si nemyslí, že literatura dokáže zachranovat nebo že svet je stvoren k tomu, aby
vznikaly krásné knihy. Román berou jakou pouhý nástroj, kterým se rozkrývá rozporuplnost soudobé spolecnosti.

Nemorální a nehumánní jako náš svet
Literáti nové tendence chtejí ovšem víc než jen dovádet
ad absurdum naturalistické a postnaturalistické obrazy.
Do své fantazie vkládají osobité vize, jejichž poselství se
prekvapive shoduje. V Paríži, kterou evokuje Marie Darieussecqová jako ruiny i jako supermoderní metropol,
rádí vlci. Diktatura, panující v Houellebecqove románu,
je zkorumpovaná, populistická a vražedná a presto ji
každodenne vychvalují všechna dostupná média. Spolecná je pak obema tvurcum apokalyptická vize, která
se nedá redukovat na banální a prostou manifestaci
,konce století".
O co jim tedy jde? Všichni nejak pocitují, že humanistická obhajoba hodnot naší soucasnosti odhodila svou
masku. Zjevuje se skutecná tvár soucasnosti, která je
monstrózní a údesná. Svoboda? Rovnost? Bratrstvfi Romány sledované vlny ukazují, co z techto pojmu a hesel
zbývá. Tristní prázdné skorápky. Práve o takové odhalení této nové literární tendenci jde. Aniž by autori zaujímali jakoukoliv ideologickou pozici, aniž by jim šlo
ciste jen o provokaci, staví se vedome do vleku prícin,
nad nimiž nemají moc. Vyjádreno jinými slovy, ve svete, které ovládá zboží, jsou i spisovatelé jen produktem
nadvlády úcelového merkantilismu. Proc by meli nést
odpovednost za lidstvo? Nová tendence je nemorální a
nehumánní nikoliv z prosté svévole aktérú, nýbrž v dúsledku okolností.
Hlasem Michela Houellebecqa a jemu podobných se
francouzské písemnictví znovu zapojuje do diskuse,
která má univerzální horizont.

~

Rozhovor s modli lem
Franz Katka
Byla doba, kdy jsem chodil den co den do kostela, nebot dívka, do níž jsem se zamiloval, se tam vecerpúl hodiny klecíc modlila, zatímco já jsem ji pi'i tom mohl v klidu pozorovat.
Když jednou dívka neprišla a já se nevrle díval na ty, co se tu modlili, zaujal me mladík, kteiý se celým svým hubeným telem vrhl na zem. Co chvíli vložil veškerou sílu svého tela do hlavy a uderil jí s nárkem do dlaní, které ležely
na kamenech.
V kostele bylojenom nekolik starých žen, jejichž zavinuté hlavicky se casto pootocily stranou, aby sepodívaly, kdo
se tak modlí. Tatopozornost ho podle všeho blažila, nebol'sepJ'ed každým ze svých zbožných výlevú rozhlédl kolem
dokola, zda má dostatek pi'ihlížejících. To mi pi'ipadalo nemístné, a tak jsem se rozhodl, že ho oslovím, až pujde
z kostela, a zeptám se ho, proc se modlí tímto zpúsobem. Ano, mel jsem zlost, protože moje dívka nepi7s'7a.
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Ale on vstal až po hodine, velicepeclive sepoki'!žoval a trhane krácel ke kropence. Stoupl jsem si do cesty mezi kropenku a dvere a vedel, že ho bez vysvetlení nepropustím. Zkriviljsem ústajako vždycky, když sepripravuji k rozhodné
reci. Nakrocil jsem pravou nohou dopredu a prenesl jsem na ni váhu, zatímco levá noha nedbale spocívala na špicce; i to mi dodává pevnosti.
je ovšem možné, že po mne ten clovek pošilhával, už když si do obliceje stríkal svecenou vodu, treba si me s obavami povšimnuluž di'íve, nebot ted necekmle vyrazil ze dvei'í. Sklenené dvere sepribouchly. A když jsem hned poté
vyšel za ním, už jsem ho nevidel, nebot tu bylo nekolik úzkých ulicek a všemožný provoz.
Vpríštích dnech se nedostavil, zato prišla moje dívka. Byla v cerných šatech, které mely na ramenou pruhledné
krajky -pod nimi púlmesíc lemu košile - odjejichž spodního okrajeprecházelo hedvábí vpekne strižený límec. A protože dívka prišla, zapomnel jsem na mladíka a nestaral jsem se o neho ani tehdy, když zacal opetpravidelne chodit
a modlit sepodle svého zvyku. Ale on kolem mne vždy procházel s velkým spechem, s tvái'í odvrácenou. Možná to bylo tím, že jsem si ho dovedl predstavit jedine vpohybu, takže se mi zdálo. jako by se - ikdyž stál -porád plazil.
jednou jsem se u sebe vpokoji opozdil. Prestojsem ješte zašel do kostela. Dívku jsem tam již nenašel a chteljsem jít
dO/1ni.A tu tam opet ležel onen mladík. Rozpomnel jsem se ted na tu starou událost a zmocnila se me zvedavost.
Po špickách jsem se odplížil k zádverí, slepému žebrákovi, který tam sedel,jsem dal minci a vtiskljsem se vedle neho
za otevrené krídlo dverí,'prosedel jsem tam asi hodinu a snad jsem mel prohnaný výraz. Cítiljsem se tam dobre a
rozhodl jsem se, že sem budu chodit casteji. Behem druhé hodiny se mi zdálo nesmyslné vysedávat tady kvuli modlilovi. A presto jsem i tretí hodinu, liŽ nahneván, nechal po svých šatech lozit pavouky, zatímco poslední hlasite oddechující lidé vystupovali z temna kostela.
Ted se objevil i on. Šel opatrne a jeho nohy nejprve zlehka prozkoumávaly zem, než na ni dokrocily.
Vstaljsem, udelal jsem jeden dlouhý a prímý krok a popadl jsem mladíka. "Dobrý vecel~" I'ekljsem a s rukou na
jeho límci jsem ho postrkoval se schodu dolu na osvetlené námestí.
Když jsme byli dole, rekl mi zcela bezbranným hlasem' ,Doblý vecer, milý pane, nehnevejte se na me, vašeho nejponíženejšího služebníka. "
"Dobrá, "rekl jsem, "chci se vás na neco zeptat, pane; posledne jste mi unikl, to se vám dneska sotva podai'i. "
,jste soucitný, pane, a necháte me jít domu. jsem politováníhodný, toje pravda. "
"Ne, " vyki'!kl jsem do hluku projíždející tramvaje, "nenechám. Práve takové historky se mi líbí. jste moje štastná
trefa. Mohu si blahoprát. "
Tu rekl:"Ach bože, vy máte srdce na pravém míste a tvrdou hlavu. Ríkáte, že jsem vaše štastná trefa, jak štastný
musíte být! Nebot moje neštestíje kolísavé, balancuje na tenké špicce, a když se ho nekdo dotkne, padne na toho, kdo
se ptá. Dobrou noc, pane. "
"Dobrá, " rekl jsem a uchopil jsem ho pevne za pravou ntku, .,když mi neodpovíte, zacnu tady na ulici kricet. A
všechny prodavacky, které ted vycházejí z obchodti, a všichni milenci, ktei'í se na ne teší, se sebehnou, nebot si budou myslet, že se drožkári svalil klin nebo neco podobného. Pak vás tem lidem ukážu. " Tu mi s plácem sti'ídave zlíbal obe ntce. "Reknu vám, co chcete vedet, aleprosím vás, pojdme radeji naproti do postranní ulice. "Prikývl jsem a
šlijsme.
Nespokojil se však s temnotou ulicky, v níž daleko od sebe bylyjen žluté lucerny, nýbrž me zavedl do nízkého prujezdu nejakého starého domu pod kapající lampicku u dreveného schodište.
Tam dtiležite vynal kapesník, rozprostrel ho na jednom schodu a phtom rekl: "Posadte se prece, mi~ýpane, to se
lépeptá, já ztistanu stát, to se lépe odpovídá. Nemucte me však. "
Posadil jsem se tedy a rekl, zatímco jsem k nemu vzhlížel primhourenýma ocima: ,jste podarený blázen, jen coje
pravda!jak se tojen chováte v kostele?jak je to mrzuté a nepi'íjemné pro phhlížející! jak mužete být zbožný, když se
na vás musí dívat. ..
Nitiskl se telem ke zdi. jen hlava se volne pohybovala. "Nehnevejte se - proc se hnevat kvúli vecem, které vám nepi'islllšejí. Mrzí me, chovám-li se nel.'hodne,·J)()kud se však chová špatne také nekdo jiný, pak me to teší. A tak se nehnevejte. když i'íkám, že úcelem mého života je, aby se na me lidé dívali ...
"Co to tac~vpovídáte ... zvolal jsem pi'íliš hlasite s ohledem na nízkou chodbu, pak jsem se ale bál ztlumit hlas,
"opravdu, co to tady povídáte. Ano, už tuším, od pIVní chvíle, cojsem vás uvidel, jsem tušil, vjakém jste stavu. Mám
zkušenosti, a není to mysleno že/tem, když i'ikám, že je to 1110i'skánemoc na pevné zemi. její podstata je taková, že
jste zapomnel pravdivé jméno veci a ve spechu ted na ne chrlíte nahodilá jména. jenom Iychle, rychle! Ale sotva jste
od nich utekl, užjste jejich jména zase zapomnel. Topol v polích, jemuž jste dal jméno, Vež babylonská: nebot jste
nevedel nebo nechtel vedet, že je to topol, ten se opet kývá bezejmenný a vyjste ho mel pojmenovat ,Noe, když byl opilý. ,.. Trochu me zarazilo, když rek/: ,Jsem rád, že jsem tomu. co jste rekl, nerozumel."
Rozcilený jsem IJ'chle opácil: ..Tím. že jste tomu rád, dáváte najevo, že jste tomu porozumel. "
..Ol'šemže jsem to tím dalnajeuo, milostpane, ale i uyjste mluvil prazl'iáštne ...
Položil jsem ruce na homí stllpelí, zaprel jsem se a v tomto téme!' nenapadnutelném postoji, jenž je poslední záchranou zápasníkli, jsem se zeptal: "Máte smešný zpúsob, jak se zachranovat, když svoje rozpoložení predpokládáte ti druhých. "
Nato si dodal odvahy. Založil si ruce, aby svému telu dodal jednoty, a lehce znechucen rekl. ,.Ne, nechovám se tak
k nikomu, napl'ík/ad ani k vám ne, protože to nedovedu, ale byl bych rád, k~Vbvch to dokázal, protože pak bych už
nemel zapot!'ebí pozornosti lidí v kostele. Víte,proc jí mám zapotrebí?"
Tato otázka me zaskocila. jiste, nevedel jsem to a myslím. že jsem to ani vedet nechtel. Také jsem sem p,'ece ani
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nechtel jít, ríkal jsem si tehdy, ale ten clovek me nutil, abych mu naslouchal. A tak by ted stacilo, abych jen zavrtel
hlavou a ukázal mu, že to nevím, nemohl jsem jí však ani hnout.
Clovek, který stál naproti mne, se usmíval. Potom se sklonil ke kolenúm a s ospalou grimasou vyprável: "Nikdy se
nestalo, že bych byl sám od sebepresvedcen o svém živote. Veci kolem sebe totiž zachycuji jen v tak chatrných predstavách, že si vždycky myslím, že ty veci kdysi žily, ted se však propadají VždyckY mám, milý pane, chut videt veci
tak, jak se predvádejí, než se ukážou mne Tojsou jiste pekné a klidné. Musí to tak být, nebot o nich casto slýchám
mluvit lidi tímto zpúsobem. "
Protože jsem mlcel a jen bezdecným cukáním v obliceji prozrazoval, jak nesvúj se cítím, zeptal se me: " Vy neveríte, že lidé takhle mluví?"
Mysleljsem, že musím prikývnout, ale nemohl jsem.
"Skutecne, ry tomu neveríte? Ach, poslyšte; když jsem jednou jako díte po krátkém poledním zdrímnutí otevrel oci,
slyšeljsem ješte v zajetí spánku, jak se matka prirozeným tónem ptá z balkonu: ,Co to deláte, moje milá. je takové
horko. ' Nejaká žena odpovedela ze zahrady: ,Svacím venku. ' Rekly to bez premýšlení a nepríliš zretelne, jako by to
musel každý cekat. "
Mysleljsem, že jsem tázán, proto jsem si sáhl do zadní kapsy u kalhot a delal jsem, jako bych tam neco hledal. Ale
nic jsem nehledal, nýbrž jsem chtel jen pozmenit své vzezrení, abych ukázal, jakou mám úcast na hovoru. Pritom
jsem rekl, že tento prípad je velicepozoruhodný a že ho vúbec nechápu. Takéjsem dodal, že neverím vjeho pravdivost a že musel být rymyšlen pro nejaký úcel, který mi není zrovna jasný. Potom jsem zavrel oci, nebot me bolely.
"Och, toje prece dobre, že jste stejného mínení jako já, jak bylo nezištné, že jste me zastavil, abyste mi to rekl.
Vskutku, proc bych se mel stydet - nebo proc bychom se meli stydet - že nejdu vzprímen a ztežka, že netlucu holí
o dláždení a že se nedotýkám šatú lidí, kterí hlucne procházejí kolem. Nemel bych si spíšprávem umínene stežovat,
že poskakuji podél domú jako stín s hranatými rameny, nekdy mizející v tabulích výloh.
Co je to za dny, které prožívám? Procje všechno tak špatne postaveno, že se tu a tam bez nejakého vnejšího dúvodu zrítí vysoké domy. Šplhám potom pres hromady trosek a každého, koho potkám, septám: Jak se tojen mohlo stát!
V našem meste - nový dúm - toje dnes už pátý -jen si to predstavte. 'A nikdo mi neumí odpovedet.
Casto lidé padají na ulici a zústávají ležet mrtví. A tu všichni obchodníci otvírají dvere ovešené zbožím, hbite prispechají, odklízejí mrtvého do domu, pak ryjdou ven, úsmev na tvári a v ocích, a praví: ,Dobrý den - nebe je bledé prodám hodne šátkti - ano, ta válka. ' Vklouznu do domu a poté, cojsem vícekrát bázlive pozvedl ruku s ohnutým
prstem, zaklepu konecne na domovníkovo okénko. ,Doblý muži, ' ríkám prátelskY, ,byl k vám dopraven mrtvý clovek. Ukažte mi ho, prosím.' A když jakoby nerozhodne potrese hlavou, reknu s urcitosti- ,Dobrý muži. jsem tajný policista. Ukažte mi ihned toho mrtvého. ',Mltvého, ' ptá se ted aje málem uražený, ,Ne, my tady nemáme žádného mrtvého. Tohleje slušný dúm .. Pozdravím a jdu.
Ale pak, když mám prejít velké námestí, na všechno zapomenu. Mate me obtížnost toho podniku a casto si myslím: ,Když sejen ze svévole stavejí tak velká námestí, procpak se nepostaví také kamenné zábradlí, které by vedlo pres
námestí. Dnes fouká jihozápadní vítr. Vzduch na námestí je samý vzruch. Špicka radnicní veže opisuje malé kruhy.
Proc se neudelá porádek v tlacenici? Všechny okenní tabule lomozí a sloupy luceren se ohýbají jako bambus. Plášt

svaté Marie se svíjí na sloupu a rvejím bourkový vichr. Copak to nikdo nevidí? Pánové a dámy, kterí by melijít po kamenech, se vznášejí. Když vítr nabírá dech, zústanou stát, rymení si nekolik slova s pozdravem se ukloní, sotva ale
vítr znovu zprudka zavane, nedovedou mu celit a všichni zároven zvedají nohy. Musí si sice pevne držet kloboukY,
alejejich oci se dívají vesele,jako by bylo mírné pocasí. jen já se bojím. '"
Celý u~ýraný jsem pravil: "Príhoda, kterou jste predtím vyprávelo suépaní matce a o paní v zahrade, se mi nezdá
vlibec podivná. Nejenže jsem slyšel a zažil mnoho takových príhod, na mnoh.ých jsem se dokonce ipodílel. Toje prece docela prirozená vec. Myslíte si. že bych nemohl ríct totéž, kdybych byl na balkone, a totéž odpovedet ze zahra-
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dy? Takjednoduchý prípad. "
Když jsem to rekl, zdál se velicepotešen. Pravil, že jsem pekne oblecený a že se mu velice líbí moje vázanka. A jakou prý mám jemnou plet A doznání jsou prý nejjasnejší, když je clovek odvolá.
Preložil Marek Nekula
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Viny nemecké i jiné
Jan Horálek
Pred casem se jeden ceský deník pokusil otevrít
anketu - adresoval ji ovšem svým, ceským ctenárum - a to otázkou dosti rafinovanou C,sofistikovanou "): Mají Nemci, kterí se narodili až po
druhé svetové válce, cítit za tuto válku spoluvinu?"
Obsah této otázky je vyjádren srozumitelne. Ijejí význam je pochopitelný a "uchopitelný" (význam je oproti obsahu pojem abstraktnejší - vprípade dané otázky by odpoved mela platit pro
obecnejší souhrn obsahu, tedy nejen pro Nemce a
válku nejen druhou svetovou). Problém však nastane, budeme-li k dané otázce chtít nalézt její
smysl.
Každý výrok (napr. otázka odpoved) nabude
smyslu teprve zaclenením do kontextu: a jeho
soucástí jsou nutne ti, jichž se týkají - tj. jak ti,
kterí je produkují, tak oni, jimž jsou adresovány,
ale neméne všechno a všichni, jež daný výrok zasahuje. Soucástí smyslu je vypovídací hodnota (a
tudíž závaznost) každého recového aktu. Protože citovanou otázku položily ceské noviny svým
ceským ctenárum, je její význam pouze "Co si
myslíte o ... ':. avšak její smysl - už pro užitý predikát" mají cítit", tj. považovat za nezbytné nebo
žádoucí -je návodný a takríkajíc zavazující nikoli jen pro ty, jimž je adesována (Cechum), nýbrž pro ty, o nichž vypovídá (tj. pro Nemce).
Na takovou otázku je "smysluplná" odpoved
težká. Už pro slovo vina: znamená jednak prohrešení, provinení, zlý cin, jednak odpovednost
za ne. Nechceme-li vinit Nemce poválecné za hríchy jejich rodicu, pak se ovšem ptejme jen na odpovednost. Ani pak však není odpoved snadná;
ostatne Nemci sami se s ní potýkají už pres pul století.
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Chceme-li je totiž vyvázat z odpovednosti za zlo
spáchané predky (udelat tlustou cáru), smejí se
pak pyšnit tím, co jejich národ v minulosti prinesl
dobrého? Velkolepého, krásného, pravdiVého pro
národy jiné? Pokládáme-li takové otázky o nich,
klademe je také jim: troufneme si nacházet odpovedi, které by zavazovaly je?
Ostatne položená otázka má jiné neduhy: napríklad ten, že se ptá po vine "za válku ". Rovnež
válka je pojem, jehož oznacení má obsah, význam
smysl. Dokonce když užijeme spojení
"nesmyslná válka ': dotýkáme sejejího (ne)smyslu
velmi zretelne. Má-li na takovou otázku odpovídat kterýkoli alespon trochu historicky uvažující
Nemec, musí hledat její príciny. Ani pri minimálním historismu pak nevystací s vysvetlením, že za
tu" druhou svetovou" mohl jen nemecký nacismus
- bude cítit potrebu ptát se po jeho prícinách.
Ceský respondent ovšem zpravidla netouží dojít
k doznání, že versailleský mír po svetové válce cís-
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10 jedna nebyl nejdokonalejší,' bylpro nás ve svých
dusledcích príliš výhodný, než abychom ho zpochybnovali. Darmo pripomínat, že ke kritikum
versailleského usporádání patril Churchill, na jehož ramenou pak stála obrana evropanského modu bytí, když druhé dejství" nemecké války" propuklo v nacistické režii.
Otázka proste mela znít, zda Nemci narození
po druhé svetové válce mají ci mohou cítit odpovednost za nacismus. Taková formulace nikterak
neodstrihuje nacismus od nemectví. Nic naplat,
nacismus sliboval definitivní ráj na zemi (prominte, narozdíl od komunismu treba) velmi selektivne: výlucne ci v nejprvnejší rade jen pro
Nemce. O nemectví se opíral, aktivizoval je ve svuj
prospech - a ono s ním postupne rezonovalo (ac
ne docela úplne ci všude) nebo se mu alespon podrizovalo. Težko je nemít pochopení pro miliony
"Nenemcu ",že nemectví s nacismem ztotožnily.
Všimneme si však, jak decentne s touto otázkou
nakládají Židé, jejichž etnikum doplatilo na rozpoutané nacistické vášne nejhur a nejkolektivneji
C, nejneselektivneji '). Práve oni by byli k soudum
o nemecké hromadné vine ci odpovednosti za nacismus nejpovolanejší,' jenže oni také nejlépe znají, co kolektivní adresování "viny" obnáší. A byla
i jiná etnika - Romové, Poláci, jihoslované ci Slované východní -,jež by mela prece jen vetší nárok
vznášet otázku o hromadné vine Nemcu drív než

my. Padesát let po konci té války však nikde nevidím tolik kolektivizované prísnosti vuci Nemcum,
jako u nás doma.
jak jinak. Po ukoncení té nacistické války se u
nás hubilo neco docela jiného než nacismus: odstranovalo se nemectví. To druhé (snad záverecné) dejství" svetové revoluce" se u nás pojalo nikoli jako vyvrcholení zápasu o demokracii, nýbrž
jako príležitost k etnicko-jazykové ociste. Dalším
generacím se pak celá vec zcásti zamlcovala,
zcásti traktovala jako logické završení procesu
národního obrození; a nadto se celá desetiletí neprestalo strašit nemeckým revanšismem. "Nadstandardnost" rázného vygumování tretiny historického obyvatelstva historických zemí se pak vysvetlila nacismem, jeho metodami a zámery, a
ovšem jeho ztotožnením se vším nemeckým.
Ano: mají Nemci - do tretího pokolení už - cítit
spoluvinu? já bych si troufl ríct, že toje jejich problém. Nezávidím jim ho. Ale rešit ho za ne... ~
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Anesthesis
Karel Capek
Ve své utopii "Brave New World" nám vedle jiných luzných vyhlídek lící Aldous Huxley, jak to bude mít budoucí
lidstvo snadné s pozemskými starostmi: spolkne se proste pilulka úredne dodávaného preparátu "somy", jež okamžite opatrí zkormoucené duši zapomenutí. Priznám se, že když jsem toto cetl, stydel jsem se za tu budoucnost a
rozhostilo se ve mne cosi jako vdecnost za to, že žiju v pradávné, primitivní a hrdinné prítomnosti.
Ale kdyby se nejaký lidský tvor z praveku ne príliš odlehlého prišel podívat na nás, mel by možná podobný pocit. Snad by shledal, že odveká lidská potreba odpoutání a zapomenutí už nedochází svého úkoje jen výjimecne,
nýbrž stala se proste denní potrebou. Radio, film, sport, lehká literatura a divadlo - vždyt to jsou vlastne také jenom
drogy, které lidé berou, aby zapomneli na tíhu a starost života. Snad by na to kápI, že obecenstvo, které konsumuje
maximum techto prostredkú, neuniká nejaké tIýzni nebo konfliktu, nýbrž necemu jinému: prázdnote a nude. Že
se lidé odpoutávají vlastne jen sami od sebe; že se pokoušejí zapomenout vlastne na svuj vlastní životní normál.
Pokud máme doklady o minulých dobách (jako na príklad o devatenáctém stoletO, zdá se opravdu, že konsum
tech kulturních anesthetik se od tech casú nejak zmnohonásobil. Predne, rozumí se, nebylo tehdy tolik príležitosti; ale nesporne nebylo také té habituální potreby. Když si vzpomínám na lidi, kterí obklopovali mé detství, mám
dojem, že nemeli nutkání prenést se pres meze svého všedního života, ale za to dbali, aby své místo vyplnili dúkladne a bytelne. Zdá se mi, že se vúbec nenudili; ale pokud vím, porád neco delali, a když odpocívali, požívali
sebe samých, svého rozumu, své rodiny, svých prátel. ehledali odpoutání, nýbrž pripoutání. Žili težce, ale nejak
sebevedomeji; své povolání nesli jako trvalou hodnost, ne jako špinavou drinu, na kterou je lépe zapomenout.
Co tam, to tam: nac o tom marne mluvit. Jde o to, je-li dnešní výroba hromadné anesthese biologicky a sociálne
úcelná. Nechceme zajisté kazit žádnou legraci a prejeme každému jeho potešení; ale predne anesthese není žádný pravý špás: i k tomu, abychom se hluboce veselili, je treba bdelosti. A za druhé: anesthese není lécením choroby, není rešením konfliktu, nevede nikam dál. Biologicky lépe je cítit, že nás neco bolí, a kurýrovat to, pokud to
umíme. Sociálne lépe je nezapomínat, kde nás tlací bota, a myslet na to, jak ji zout nebo predelat. Kulturne lépe je
neunikat své vlastní prázdnote a hledet ji naplnit necím kloudným.
Zvykne-li si clovek bavit se náhražkami života, ztrácí schopnost bavit se životem samotným. Žít je nudno; jdeme
do biásku. Pozorovat lidi je matoucí; pojdme pohlížet na jejich stíny. Stalo se potrebou odpocinout si od života, být
vedle skutecnosti; v jádre je to kourení dýmcicky s opiem. Chodíme se dívat na zápasy; to nás zbavuje vnitrní nutnosti zápasit sami. Hledáme v novinách, co je nového; následkem toho
už nemáme své vlastní oci pro to, co je nového ve vesmíru. Co všechno se vymyslelo jen proto, aby se nemuselo myslet! Ríká se, že náboženství je opium pro lid; ale i politický chiliasmus, diktatura, demagogie jsou opiáty pro lid: zbavují jej odpovednosti, osobní snahy a
težkého úkolu myslet a soudit.
Ale ne, žádného návratu není: není-li neco v porádku, je jedi-

-

. ný prostredek posvítit si na to. Na príklad se jednou celým
svým rozumem podívat na to, jak pitomá a nicotná je vetšina
toho, co jsme si zvykli považovat za kratochvíli. Vzbourit se
proti ohlupování, které si kupujeme jako zábavu a zapomenutí. Shledat, že je to vlastne nedústojné a že nás to
ponižuje. Na to není treba než obycejného rozumu. Konec koncú víme skoro všichni, že to, cím zabíjíme svou
nudu, je hloupé a vecne stejné; ale chováme se k tomu shovívave a dáváme najevo, že jako neklademe
vetších nárokú na pouhou kratochvíli. Ale rekneme si, že život prese vše je tuze cenná vec a že následkem toho i ta kratochvíle si zasluhuje trochy
naší vážnosti. Bavme se cele, s vynaložením plného intelektu: shledáme potom, že k tomu je
zapotrebí myslet, poznávat, kutit, s necím se
potýkat, neco tvorit - zkrátka být aktivne
pri veci; a prestat být pouhým obluzeným
divákem.

(prítomnost, 4. ledna 1933)
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foto O/ldrej Wmec

Milí p7~átelé,
mnozí z Vás se možná stále naivne domníváte, že líbánky jsou tu od toho, aby si mladí užili romantiky,
než budou nuceni vplout zpet do šedi každodenního života. I my, p7~esvšechny silácké reci o moderním manželství, jsme podlehli tomuto bludu. A hned ve velkém stylu: rozhodli jsem se odcestovat do Mekky milencu,
do Pai'íže. Sestavili jsme úžasný itinerár: nejdHve belgický Lutych, pak vánoce v již zmínené Pai'íži, a nakonec Víden, kde jsme meli oslavit Nový rok. Po ceste jsme ješte chteli prenocovat v nejaké malebné severoitalské vesnicce. Tolik tedy plán. Skutecnost
nám ovšem brzy dala p07~ádne za uši: hned
druhý den nám uprostred hor zkHžil cestu
na mol opilý Belgican a bez varování vyradil naši vypujcenou Felicii z provozu. Vyvázli jsme sice bez šrámu, ale taky bez auta. Meli jsme však štestí v neštestí; podroušený ridic promptne souhlasil s úhradou
veškerých škod a navíc byla nejbližší opravna škodovek v Belgii vzdálena pouhé ctyri
kilometry.
Pai'íž jsme ovšem za žádných okolností
nehodlali vzdát, takže díky našemu silnicnímu extempore se mi nakonec splnil dávný sen, totiž svézt se rychlovlakem TGV jezdí dost 7ychle, ale že bych kvuli tomu ztratila spaní, to ne ...
Zato v PaHži, tam bych nejradeji nespala vubec, je to hríšná ztráta casu. Ubytovali jsme se v hotýlku na
Montmartru, kde nám pridelili ten nejlepší pokoj s oknem pres celou stenu a s výhledem na parížské strechy.
Tam jsme pak byli" odsouzeni" zustat až do té doby, než bude naše autícko opet v provozu. Byli jsme uvezneni v Parížil Svoje "muka "jsme si vyplnovali procházkami v ulicích a zahradách, prohlídkou tržišt a castým vysedáváním v kavárnách a restauracích, tedy alespon do doby, než se naše prostredky zacaly povážlive tencit. Bohužel ani já, ani muj muž nepatríme k tem silným jedincum, kterí dokáží udržet své konzumní vášne na uzde, a to ani v prípade, kdy už není z ceho cerpat. Po týdnu hojnosti a blahobytu jsme byli
nuceni se uchýlit k suchým bagetám a nakládaným okurcickám.
Za celou dobu jsme navštívili pouze jediné muzeum (roztomilé Musée Zadkine schované kousek za Lucemburskou zahradou) a jednu výstavu fotografií. Svuj pobyt jsme pojali jako kavárenskou exkurzi cili soustredení v nicnedelání. Vubec to nebylo špatný. K nejúspešnejším objelJum pocítám zastrcenou kavárnicku "Chez Camille" s usmevavým barmanem a bájecnou muzikou od jazzu po francouzské šansony. Další
oblíbenou zastávkou bylo Café Select Posezení tam prijde dráž, ale zase na Vás dýchá atmosféra zlatého veku Pai'íže a naskýtá se nerušený výhled na bulvár Montparnasse. Dvakrát jsem tam dokonce zahlédla Milana Kunderu, jak si pyšne vzprímen vykracoval, potrásaje svou belostnou lví hrívou. Porád je to fešák.
Nejvetším lákadlem, a nakonec i strujcem zkázy se pro nás staly plody francouzských kuchyní a vinic. Díky mému muži, který pred lety v Paríži žil, jsem brzy pronikla do taju lyonské kuchyne v malém zastrceném
bistru Au Vin de Rue. Tam se mi dostalo pohádkového zážitku v podobe šneku, podávaných v oleji s cesnekem a hrozinkou. A to byl teprve zacátek; jako hlavní chod (u nehož jsem už funela námahou) prede mne
postavili doružova podušený kus telecích jater s pohádkovou smetanovou omáckou. Prictete k tomu ješte neméne zdarilý moucník a láhev Bordeaux a už vám bude jasné, že jsme svatební cestu pojali v duchu ciste
epikurejském.
Cas ubíhal, zážitky se hromadily a peneženka tencila, poslední dny jsme byli vdecni za každý centim objevený po kapsách. Silvestra (kdepak Víden!) jsme oslavili decentne v jazzovém klubu a krátce po pulnoci
jsme pri procházce po okolí pozorovali veselící se siluety v rozsvícených pai'ížských oknech. Byl to jeden z
mých nejhezcích silvestrovských veceru vubec.
Ted už zbývá jen morální ponaucení. Z naší cesty plyne hned dvojí. Za prvé: nikdy se nespoléhejte na své
plány, stejne nevyjdou. A za druhé: nezáleží na tom, kolik s sebou vezete penez; stejne Vám dojdou už nekolik dní pred odjezdem.
Vaše
Ladka Bauerová
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19.1. Prezident Václav Havel a predseda vlády Miloš
Zeman uctili na Václavském námestí 30. výrocí smrti
Jana Palacha • Tisíce rumunských horníku se pri
svém pochodu na Bukurešt tvrde utkaly v údolí reky
Jiul s porád kovou policií. Protestní akce havírú proti
výši jejich mezd a zavrení dvou nerentabilních šachet
to však nezastavilo.
20.1. Predseda Snemovny a ODS Václav Klaus v Ceském rozhlase privítal pondelní vzájemnou dohodu s
prezidentem Václavem Havlem. Havel prý poprvé
uznal opozicní smlouvu mezi ODS a CSSD.• Americký prezident Bili Clinton vystoupil se svým pravidelným Poselstvím o stavu Unie.
21.1 Ministr Vladimír Špidla predložil senátorúm a poslancum dokument, podle kterého nezamestnanost
letos dosáhne 11 %.• Mluvcí rumunské vlády oznámil, že ministr vnitra Gavril Dejen podal demisi
22.2. Ceský statistický úrad zverejnil výsledky týkající
se celkového obchodního schodku za rok 1998 - ciní
79,5 miliard Kc a ve srovnání s rokem 1997 se snížil o
59,8 miliardy .• Rumunská vláda a stávkující horníci
se dohodli na ukoncení protestního pochodu do Bukurešti a návratu horníkú do jejich domovu.
23.1. V pražské Thomayerove nemocnici zemrel spisovatel Jaroslav Foglar. • Izraelský premiér Benjamin
Netanjahu odvolal z funkce ministra obrany Jicchaka
Mordechaje.
24.2. cTK oznámila, že pocet obyvatel CR se loni snížil
oproti roku 1997 010000.
25.2. Ministryne zahranicí USA Madelaine Allbrightová
priletela do Moskvy, kde zahájila trídenní rozhovory
se svým rezortním kolegou Igorem Ivanovem, jejichž
cílem je nalézt východisko z ochlazených vztahú mezi obema zememi.
26.2.

Generální tajemník OS

Kofi Annan vyzval k

urychlení rozhovorú o ukoncení výroby jaderných
zbraní. • Saddám Husajn slíbil USA pomstu za obeti,
které v pondelí zpusobil raketový útok na Basru. •
Novým izraelským ministrem obrany jmenoval šéf
kabinetu Benjamin Netanjahu Mošeho Arense.
27.1. Demokraté v Senátu USA se ve stredu 44 hlasy
proti 56 hlasúm jasne vyslovili proti sesazení prezidenta BilIa Clintona .• Krajský obchodní soud v Praze
vyhlásil konkurs na majetek spolecnosti Chemapol
Group .• Z funkce reditele B1Sbyl odvolán Karel Vulterin, prý z dúvodu rizika ohrožení CR.
28.1. Irák vyhlásil CR embargo v odvete za Svobodnou
Evropu .• CNB snížila klícovou úrokovou sazbu repooperací z 0,75 na 8,0 procenta.
29.1. Mezinárodní kontaktní skupina pro bývalou Jugoslávii dala na svém zasedání v Londýne obema
stranám konfliktu v Kosovu ultimátum, aby do konce
týdne zahájily mírová jednání.
30.1. ODA seznámila novináre se svým ekonomickým
programem, kterým chce rešit soucasnou krizi.
31.1. V Dubci byly zverejneny výsledky opakovaných
voleb, v nichž zvítezili nezávislí kandidáti .• Šéf OSN
Kofi Annan na ekonomickém fóru v Davosu oznámil,
že OS je k dispozici podnikum a firmám, aby jim
pomáhala respektovat lidská práva.
1.2. Ministr Miroslav Grégr predložil program revitalizace ceského prumyslu hospodárské rade vlády k

projednání. • Ruský prezident Jelcin oslavil v Sanatoriu Barvicha u Moskvy 68. narozeniny .• Právníci prezidenta Clintona oznámili, že kvuli úniku informací
podají žalobu na Kennetha Starra.
2.2. Ve svém bilancním projevu prezident Václav Havel
kritizoval vládu za B1Sa prístup k církvím a zpochybnil neoprávnenost restitucí.
3.2. V Arcibiskupském paláci v Praze posnídali spolecne prezident Václav Havel a katolický primas kardinál Miloslav Vlk. • Plénum Ústavního soudu se zabývalo návrhy týkajícími se odpírání vojenské služby .•
Snemovna odmítla, aby krajané bez ceského obcanství získali zpet svúj majetek.
4.2. Ve snemovne rozhodli opozicní poslanci ODS,
KDU-CSLa Unie svobody o tom, že se sociální pojistné, urcené na výplatu duchodú, nebude nikomu zvyšovat.
5.2. Václav Junek byl odvolán z predstavenstva Chemapol Group.·
emecko a CR podepsaly ujednání o letech vojenských letadel v pohranicním prostoru.
6.2. Zahájeny mírové rozhovory mezi Srby a kosovskými Albánci.
7.2. Na následky rakoviny zemrel v Ammánu jordánský
král Husajn.
8.2. Oficiálne zacaly pohrební ceremonie zesnulého
jordánského krále Husajna.
9.2. Prezident V. Havel jmenoval do funkcí nové soudce. Ceská mena se propadla na další rocní minimum,
když ji výprodeje zahranicních investoru zahnaly na
38,25 Kc/EUR.
10.2. Poslanci schválili výrazné zvýšení nemocenského
pojištení.
11.2. Šéf komunistú Miroslav Grebenícek vyzval prezidenta Havla k odstoupení, protože KSCM nepozval na schúzku s demokratickými
stranami •
Americtí senátori zahájili poslední debatu pred
hlasováním o dovolání prezidenta Clintona
12.2. Rezident CR Havel prohlásil, že NATO muže
pri vážném konfliktu zasáhnout i bez souhlasu
OSN .• Krajský soud v Ústí nad Labem vyhlásil
konkurs na Universal banku .• Petr Uhl našel u
prezidenta CR podporu pro ideu zrušit veprín poblíž bývalého koncentráku pro Romy v Letech .•
Americký Senát zahájil záverecné hlasování o dovolání prezidenta BUla Clintona • Kosovští Albánci
dali najevo, že neustoupí od požadavku na nezávislost srbské provincie
13.2.
Ministerstvo zahranicí oznámilo, že Ceská republik se stane clenem NATO 12. brezna. • Britský
ministr zahranicí Robin Cook uvedl, že se blíží
úspešný konec prípadu Lockerbie.
14.2. Madelaine Albrightová oznámila, že se jí podarilo primet Srby a Kosovany ke spolecným rozhovorum .• Desetitisíce ultraortodoxních
Židú
protestovaly v Jeruzaléme proti ,pronásledování
judaismu".
15.2. Mluvcí B1S Šubert odmítl výrok vIcepremiéra
Rychetského, že kontrarozvedka
nepracuje pro
vládu. • Parlament v Severním Irsku zacal projednávat vytvorení spolecné vlády unionistu a republikánu.
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Je

barevným pruvodcem
zajímavých a nebývalých
událostí a príbehu, jež se
staly roku 1900 ve vybraných krásných mesteckách
Cech, Moravy i Slezska, a jež
pak celých sto let osud onech
mest ovlivnovaly. Textovéi fotografické dokumenty poskytly archivy a vzácné soukromé kroniky; mnohé dosud nebyly zverejnen~
Každá z 53 stránek velikosti
420 x 150 mm patrí vždy jednomu mestu a jeho stoleté
historii až po dnešek.
V našem barevném stoletém

Objednávka a predplatní lístek na jubilejní stoletý kalendár roku 2000

jubilejním stolním kalendári
naleznete krome aktuálního
též pro srovnání kalendárium
z roku 1900 s katolickými a
také evangelickými svátky;
jinde mozaiku nejzajímavejších událostí od nás i ze sveta, které se staly roku 1900;
rovnež první úplný seznam
ceských panovníku od praotce Cecha po Václava
Havla; astronomické zvláštnosti, které byly na obloze
roku 1900 a které budou
v roce 2000. A souteživým
prinášíme slosovatelný kvíz
s otázkami na tema Naše
vlast ze století. Výherci se
podívají do exotických kraju.
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290Kc'rok.MimoCK

Dislribuce: FíJnlišek f\laršík. Propagace: Lenka Divišová.

S 30 US (C26) /rok

Grafický
Sazba,

návrh,

Internet servis. a.s .. Tisk, Cesk" Typografie,

Internelová
Adresa
5600,

Ogilvy & Mather
Praha 1.

stránka: Internet servis, a. s.

redakce,

Národní

Vychází

za podpory:

16 [;S(C14)

6mesíeu,

5

Ví'chod/Západ;

Phare; MK CR; FUND FOH CEf\'THAL
Open

servis,

jednou opakovaná inzercc ..
dvakrát

.

a. s.

.

ctyrikrát..

5%
10 %

trikrát..

PRO HELVETIA. Program

AGHOBANKA, a.s.; Internet

..

15%
20 %

abízíme též možnost barevné inzerce.

11, IlO 00 Praha I, tel. (02) 22 07

fax (02) 22 07 56 05, e-mail, asistentka@nadacemjs.cz

% prirážku.

Slevy,

AND EAST EUHOPEAN BOOK PHOJECTS, Amsterdam;
Society Fund; Nadace

za grafickou úpravu inzerátu úctujeme

Nová PnlOmnost Vám nabízí inzerci za výhodných pod-

Uzáverka objednávek:

Inlernet: http://www.nova-pritomnost.cz

mínek. Naši ctcnári jsou lidé, kterí sledují dení vc spolccnosti,

Do desátého každého mesíce. Nové císlo vychází vždy

E1eClroníc

politiku a kulturu. casopis je rozesílán po celém svete.

v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Príromnosl, Národní II. 11000

New Presence

(týde,úk),

http.//www.enp.cz

ISSN 1211-3883, MK CR 69"4.

Vychází cesky a anglicky.

Odberatelul1l zasílá firma A.L.t. Production, spol. s LO.

Ceník inzerce do obou jazykových mutací

Pmha I, tel. 220756

Povoleno

1 strana

.4 000 Kc

e·mail: divisova@nadacemjs.cz
Tešíme se na Vaši objednávku!

Ceskou

poštou s.p., OZSeC Ústí nad Labem, j. zn. P,

347/98, dne 21. 1. 1998.

22 500 Kc 1/8 str-my

1/2 strana

12 600 Kc 1/16 str-my

2 500 Kc

1/4 strany

.7 100 Kc 1/32 strany

1 400 Kc

00, fax 22075605.

.
.
.

SLOVENSKE

Casopis

•

.LO

Magazín Slovákov v CR,
prináša každomesacne:
• všestranné mapovanie
cesko-slovenských vztahov
• profily zaujímavých a významných
osobností z oboch strán rieky Moravy
• pútavé rozhovory s I'ud'mi, ktorí majú
co povedat
• odvážne reportáže a publicistiku
• pravidelné spravodajstvo zo
Slovenska
_
• informácie zo života Slovákov v CR
• dotyky so slovenskou literatúrou,
divadlom, hudbou a výtvarným umením
• prílohu Kvietok pre deti všetkých
vekových kategórií
• vel'kú slovenskú krížovku a vel'a
iného ...
Na našich stránkach sa citatelia stretli
okrem mnohých iných s Jozefom
Petrom Dvorským
•Bednárikom
Mikulášom • Dzurindom
~~ ~
• Janom Hammerom
~",.
~~o",••
• Václavom Havlom
• Jozefom Chovancom
• Jurajom Jakubiskom
• Michalom Kovácom
• Jozefom Kronerom
• Egonom Lánským
• Štefanom Margitom
• Petrom Pithartom
• Vlastou Pruchovou
• Darinou Rolincovou
• Zdenou Studen kovou
• Jirím Suchým
• Pavlom Trávníckom

•
•
•
•
•

Dušanom Uhrinom • Robertom Vanom
Gabrielou Vránovou • Hanou Zagorovou
Vojtechom Zamarovským
Milošom Zemanom
Miroslavom Žbirkom

Cena vo vol'nom predaji 18 Kc (Sk).

Rocné redplatné:
• v Ceskej republike 110 Kc
• v Slovenskej republike 110 Sk
• Európa a zámorie leteckou cestou 15 USD
• zámorie letecky 20 USD
O sp6sobe úhrady vás budeme informovat po obdržaní objednávky.

Objednávky z CR a zahranicia na adrese:
Slovenské dotyky, Smetanovo nábreží 18, 110 00
Praha 1, tel.: (00420/2) 242 295 77

Objednávky zo SR na adrese:
Magnet-Press Slovakia, P. O. Box 169, 830 00
Bratislava, tel.: (07) 444 545 59
Casopis Slovenské dotyky vydáva obcianske zdJuženie Slovensko-ceský klub s podporou vlády CR.

C~

