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Naše jaro

Jaká mají být svobodná média

Pražské jaro - sezónní, hudební i pocitové - zacalo. \lic než na pocátku roku jde o cas vhodný k obnovování tradic i k zavádení zmen.
Kopretiny rozkvétají, matky slaví sutij svátek, mladí milenci se s plnou vášní rítí do života.
Slovní spojení pražské jaro pripomíná také jarní události roku
1968. V souvislosti s tricátým výrocím se o tomto jmu minulý rok
mnoho psalo, mnoho mluvilo. Težko tedy NCi, že by nynejší jaro melo víc spojitosti s jarem 1968, než jaro minulé.
V dejinách každého národa jsou urcité chvíle a události, které silne ovlivní národní identitu. jak se zmínil v nedávném rozhovoru
ex-ministr zahranicních vecí josef Zieleniec, existují zlomové okamžiky, pri kterých se utváN hodnotový základ spolecnosti pro celé
generace. Pro Ceskoslovensko bylo jaro 1968 takovým okamžikem,
pro dnešní Ceskou republiku je to jaro 1999
Pro nás se bohužel stává jaro 1999 naší nejvetší promarnenou
šancí. Tento fakt se nejlépe rýsuje pri pohledu zpet, pri nemž se jeví
události listopadu 1989 více a více jako automatická záležitost zptisobená kolapsem krehkého komunistického dinosaura. Následující
polistopadová nadeje musela vyprchat proto, že "revoluce" byla príliš "sametová" - pouhá výmena cervené košile za bílou košili s kravatou nestacila - nebyly totiž zasazeny dva základní pilíre: funkcní
justicní systém a aktivní propojení mezi temi obcany, kterí byli zvoleni do politických funkcí, a temi, kterí je do nich zvolili. Což chybí
dodnes.
VeNm, že pri podrobném pohledu zpet bude brzy uznáno, že naše nejvetší polistopadové neštestí reprezentuje éra Václava Klause
a jeho prodloužené vlády. Zatímco tato vláda propagovala specific/...j druh univerzálního
ekonomického darwinismu, veškerý kapitál
se p,'eléval ples fondy do bankovního sektoru, ktelý vláda odmítala
privatizovat. Místo toho, aby byli všichni obcané postaveni pred zákon, debatovalo se o tom, zda postavit komunisty ci jinou skupinu
mimo zákon. Zarážející sebejistota premiéra spojená s totálním zanedbáním podpolY obcanského a neziskového sektoru brzdila veškerou sebereflexi a sebekritiku. Zatímco jsme jednu nohu vytáhli
z bahna, druhou jsme do nej o to hloubeji klesli.
V cem tedy spocívá souvislost jar 1999 a 1968? Tehdy i dnes, obe
tato jara pl'edstavují období, jež výrazne ovlivnila a ovlivní naši budoucnost. To letošní konecne nabízí možnost zvolil cestu sebereflexe
a sebekritiky, spojenou s uznáním naší odpovednosti vuci jiným,
címž bychom se priblížili základním hodnotám demokratického
sveta. K uskutecnení prvního kroku je nezbytné odstranit nekonecnou demagogii Klause, Zemana a jejich politických stran a nahradit ji konstruktivní debatou mezi nove zvolenými; v souvislosti s druhým krokem pak stací si uvedomit jaro - nejen zdejší, ale i kosovské.
Stejne jako u nás, i tam kvetou kopretiny. V Kosovu je ale kropí nejen jarní déšt, ale také slzy matek klecících nad tely svých zavraždených synu a mužti.
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Pobežovice
Mesic"fk Nová Prfl011l7lOS1 se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue lasaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autorú a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.

Jan Vogeltanz

31

strana 2

Zahradník kozlem ano,
obrácene ne
Z bývaléhu pytláka prý býval ten nejlepší hajný. Možná za starých casu, kdy to, co predtím upytlacil, mel
pak jako depu tát. Kdo se naucil pytlacit na kšejt, dobrým hajným nebude. Topak je jako udelat kozla zahradníkem.
Policista muže prejít do soukromé bezpecnostní
agentury a delat bodyguarda šéfovi problematické firmy. Novinár muže prejít do agentury pro PR (public
relations) a aranžovat pro verejnost image svých klientu. - Muže se bodyguard vrátit kpolicii a aranžér do
verejnoprávního média? Být policejním prezidentem
nebo šéfredaktorem, rekl bych. "Ani nápad!"
Duvody u žurnalisty-zbeha jsou tyto: jako pracovník PR-agentury se naucil vecem, které jsou pro službu
v seriózním médiu kontra indikovány, totiž lakovat na
ružovo a strídat loajality. Musel se zbavit vernosti jedinému klientovi seriózního žurnalisty, jímž je verejnost.
Krome návyku na "promiskuitu" si musel osvojit i urcitý druh necitlivosti, možná i cynismu.
A proto od novinariny do public relations - budiž.
Ale zpátky? Ani nápad.

než vzrušit verejnost? Má opravdu vetší váhu nákladný let nekolika senátoru do zámorí než soukromá cesta poslancu CSSD do Belehradu? Je zrejmé, že vyváženost ve zpravodajství a publicistice muže být pouze
kritériem pomocným, jež média nezbaví potreby zásadního smyslu pro orientaci. Jednoduše receno - vyvážený by mel být sám v sobe každý novinár. Pro cestu neznámou krajinou potrebujeme krome mapy také
kompas. A jeho strelka by vprípade médií mela smerovat - kam jinam než k nezávislosti. A nezávislost znamená soustavné hledání pravdivých souvislostí stuj co
stuj. Nikoli rozvíjení okamžitých spolecenských a politických tendencí, ale snahu vzdorovat jim.
Podléhání novináru politickým emocím v konecném
dusledku snižuje jejich vliv. Težko nekdo uverí kritice
loutkové demokracie, jakou nepochybne vytvárí opozicní smlouva, prokázal-li už její autor, že jeho srdce
bije pro jinou, nesmluvní stranu. Stejne tak neuverí
prosazovateli dostavby Temelína, známému svou záští
k ekologum. Podobné komentáre mohou sloužit pouze
ke konejšení zatvrzelých souvercu, lidé premýšlející
a pochybující však chtejí znát hlasy autoru, kterí nejsou pred pojatí. A tech zatím mnoho není.
Tomáš Tichák

Petr Príhoda

Kosovo jako kulturní válka?
Nezávislost jako smer
Mnohé ceské sdelovací prostredky tiše a nenápadne vypustily nezávislost ze svých podtitulu. Nadšení, s nímž
se hrdým prívlastkem ozdobily po Listopadu i závodní
casopisy a zpravodaje zahrádkáru, prešlo vpocit trapné nepatricnosti. Duvod byl ale také racionální - nezávislost byla zprvu mínena jako ohrazení se vuci komunistické moci a pozdeji byla vyložena jako pouhé
oznacení pro ekonomickou samostatnost. Snad proto
prežila povetšinou v hlavickách médií, která se bud
nadále potrebují distancovat od vlastní minulosti,
anebo se pochlubit, že nepodlehly pokušení a nevzdaly se majetkové svéprávnosti.
Nezávislost tudíž prestala plnit funkci merítka žurnalistické kvality a stala se pouhou ideologickou nebo
podnikovou nálepkou. V debatách - a také v návrzích

zákonu -ji nahradil termín objektivita a pozdeji, když
i ten se ukázal být mlhavý, termín vyváženost. To už je
skutecne kritérium meritelné, zustává však potíž rekneme s kalibrací. Novinár totiž musí rozhodovat nejen
o váze jednotlivých stran sporu, ale i o tom, nakolik závažný sám spor je. Co je napriklad platná vyvážená
diskuse o úcasti ceské armády v pozemním útoku na
Jugoslávii, když samo dilema je umelé a nemá jiný cíl,

Válka, jež zacala jako" úder na Jugoslávii ", stále více
mení svou tvár, ackoli cíl, který NATO vedl k bombardování, se nezmenil - stále je na prvním míste požadavku zastavit etnickou cistku v Kosovu. Nicméne je
zrejmé, že se válka podivným zpusobem internacionalizovala. NATOji zahájilo na svuj vrub, ale ukázalo se,
že cíle nedosáhne bez prostredníku. Do hry vstoupilo
Rusko, které je chápáno jako zeme, která stojí o dobré
vztahy se Západem a zároven je tradicní spojenec
"pravoslavného" Srbska na Balkáne. Už v tomto zduvodnení, které se v komentárích hojne objevovalo, je
videt, jak se válka vedená pro humanistické ideály zacíná promenovat ve válku kulturní. Další mezník nastal, když NATO omylem vybombardovalo cínské velvyslanectví v Belehrade. Odpovedí byly nejen politické
akce cínské vlády, ale i verejné protesty, které byly zcela zjevne neseny odporem k Západu jako urcité cizí a
neprátelské civilizací. Vypadá to tak, že se frontové linie zacínají rýsovat podél civilizacních hranic.
O kulturních válkách jako hrozbe, které bude celit
svet po studené válce, psal Samuel Huntington ve své
povestné knize Stret civilizací. Uvedl tam nekolik príkladu válek, jež ve svém prubehu zmenily svuj" ideový
profil". První byla válka v Afghánistánu, kdy Rusové
chteli udržet u moci svého satrapu, a tak vojensky intervenovali. V"logice studené války" Americané vyzbrojili mudžahedíny, ale ti bojovali za své islámské
ideály proti "bezbožnému komunismu" a v tomto náboženském duchu nejen zvítezili, ale pokracují v boji
proti" bezbožnému Západu ". Válka v Perském zálivu
je podle Huntingtona dalším príkladem. Irácká agrese
vuci Kuvajtu zprvu vyvolala odpor islámských sousedu, a tak mohla vzniknout koalice arabských zemí a
Západu, jež Irák porazila Arabské mínení (krome Ku-
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Kde jsou ty miliardy?
Ptám se takto už nekolik let, a ješte jsem u nikoho nesehnal rozumnou odpoved~ Priznám, že je nad mé
chápání, jak muže prodelat sporitelna, kam chodí rovnou z práce výplaty vetšiny národa. Také se ptám,
zda špatný úver je vždy direktne dobrá krádež, nebo
nekdy jen stejne trestuhodná tupost, a pozoruji s ostatními váženými klienty, jak pachatelé dluhu veselepod
zlatými padácky preskakují z banky do banky. jiste,
obcas se solidnímu bankéri stane, že dobre mínená

i

spekulace nevyjde, koneckoncu špatný obchod taky
obchod, jak se ríká. A také se obcas stane, že svet zachvátí nejaký cerný ctvrtek nebo pátek, a pak se hroutí jinací ústavy a Londýn se chveje. Nám ty naše miliardy ale umírají (nebo nekam dezertují?) vpodmínkách hlubokého míru.

i

Kuvajtu) ale tuto válku od pocátku vnímalo jako útok
Západu proti arabské zemi a postupne vnutilo tuto
kulturní optiku svým vládám, takže celá koalice se
postupne rozklížila v základech a Arabové všeobecne
vnímají válku v Perském zálivu jako své ponížení.
Otázkou tedy je, zda Kosovo bude další takovouto
kulturní válkou? Kulturní a náboženské motivy jsou
zrejme ve hre od samého zacátku, ale dosud byly vedlejší. jakmile by se však tato huntingtonovská optika
prosadila, byla by to porážka Západu celé koncepce
lidských práv, kterou brání, ješte drív, než by vubec

i

i

Co s penezi dlužníci udelali? Propili je, prohráli je
v kartách? Nebo je jako ruskojazycní jánošíci, jacíci
novodobí vymahaci známek solidarity, rozdali nepracujícím pracujícím v nic nevyrábejících fabrikách?
Nebo ty peníze byly jen papírové, fiktivní, digitální cili prstem umazatelné nuly?
Ptám se tudíž potretí: Kde jsou ty miliardy?
Tomáš Vrba

zacaly nejaké mírové rozhovory.
Milan Znoj
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Nemužeme si rozhodne stežovat na to, že by u nás nevycházelo dost kvalitních a zajímavých odborných
knih. Ovšem dobrých a do hloubky jdoucích prací
o problémech nacionalismu, etnických menšin a et-
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menšiny ve strední Evrope", kterou editoval sociolog
Ivan Gabal. Po dlouhé dobe jde o ucelený, odborný
pohled na okruh otázek, které v naší cásti Evropy nabývají stále více na významu, a pritom zustávají málo reflektované. Pritom kniha nepredstavuje soubor
bežných akademických studií, nýbrž v rade statí obcansky angažovaný príspevek do stále nedostatecné
ceské diskuse o tom, jak je to s námi v našem vztahu
k jiným.

matu ceské spolecnosti opírající se o dva sociologické
výzkumy se stejnými otázkami. Lze na nich totiž videt
i varovný posun v názorech mezi roky 1994 a 1996.
Gabal na datech ukazuje, jak kdysi pomerne otevrená
a kulturne pluralitní ceská spolecnost dnes hodnotí
príliv cizincu nepríznive. Ctyri petiny lidí u nás považují rostoucí pocet pricházejících cizindt za nežádoucí jev. Ceská spolecnost je dnes tedy spíše standardne postkomunisticky xenofobní a uzavrená, než
by obnovovala své nekdejší lepší tradice multietnické
spolecnosti.

Jirí Musil

-,...

nických konfliktu je na trhu pomerne málo. Castojsou
to preklady zahranicních prací. V techto dnech však
vyšla v nakladatelství G plus G publikace "Etnické

V tomto smeru je zapotrebí ocenit zejména úvod, ve
kterém Ivan Gabal vysvetluje dnešní etnické problémy
z perspektivy Ceské republiky, a rozbor etnického kli-
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Mezi globalizací vlády zákona a globalitou chaosu

Zdenek Suda

jev zvan.ý globalizace se stává stále casteji pl~edmetem veFejných diskusí a novinárských úvah a zmiiíují se o nem nezi'ídka i vedoucí politictíjunkcionáh v mnoha zemích. S trochou obrazotvornosti by bylo možno parajrázovat úvodní slova "Komunistického mani/estu" a tvrdit. že sl'etem - ted)' nejen Evropou - obchází nOl'éstrašidlo. Clobalizace se totiž na mnoha místech chápe jako hrozba. Co to ale ve skutecnosti je? Nedstal:)1 velké vetšiny lidí jsou v tomto smel1l kusé a nepresné. jde zrejme o dlouhodobý, univerzální proces spolecellSképremeny - alejaké? Není docela jamo, na jaké rovine seproces rozvíjí: na politické? Ila mezinárodne-právní? na ekonomické? na sociální? na
kultumí? Nebo se to deje na všech soucaSlle?
Vzato ciste etymologicky, termín "globalizace" vybavuje
obraz prechodu od neceho, co až dosud bylo omezeno
na nhné krajiny, oblasti a svetadíly, k necemu, co existuje nebo platí na celé zemekouli. To by ovšem vystihovalo jen zemepisný, prostorový aspekt jevu. Globalizace
však s sebou nenese pouhé rozširování norem a institucí, ale také jejich prizpusobování novým podmínkám.
Globalizaci bychom ale snad nejlépe mohli definovat
jako vZrllstající propojenost duležitých sektoru spolecenského života na celém svete.Na trh a do souteže
vstupují partneri, o jejichž existenci domácí podnikatelé
ani nevedeli. evzniká však jen globální trh zboží a služeb, ale také globální pracovní trh. Zamestnavatelé mo-

hou rekrutovat pracovní síly, zejména pro jednoduché,
nekvalifikované úkoly, v odlehlých krajích sveta a prenést tam i cást výroby. To je úplne nový vztah, odlišný
od prípadu zahranicních ci "hostujících" delníkll, fyzicky
prítomných v sídelní zemi podniku, který je zamestnává.
Zde se nedováží práce, ale vyvážejí se pracovní príležitosti. Globalizace pracovního trhu má dalekosáhlé politické úcinky, protože na tomto trhu souteží uchazeci ze
zemí a spolecností s velmi rozdílnou úrovní mezd a sociálního zabezpecení. Pracující vyspelých prllmyslových
zemí v tom spatrují vážné ohrožení.

Celosvetový stát na obzoru
Pátráme-Ii po prícinách, jichž je globalizace následkem,
najdeme dve, které si zaslouží zvláštní zmínky: je to
technologický vývoj na jedné strane a dynamika prumyslového hospodárství na druhé strane. Oba faktory byly
prítomny v euroamerické civilizaci od pocátku prllmyslové revoluce, takže globalizaci - prinejmenším globalizaci ekonomickou - bylo možno predpovedet již tehdy.
Globalita je vestavena do logiky technického pokroku
a volného trhu. Oba posunují svuj obzor neustále kupredu. Jejich cíl, je-Ii jaký, je v nekonecnu. To do veliké
míry také vysvetluje neodolatelnost globalizacního tlaku. Tím, že klícové spolecnosti krestanské civilizace na
konci stredoveku akceptovaly lidskou vynalézavost a inovaci, že je zprvu trpely a pozdeji výslovne uznaly jako spolecenské hodnoty, rozhodly o vývoji clovecenstva
na celá staletí dopredu.
Dynamika globalizace je tedy prevážne technické
a ekonomické povahy, ale nejpalcivejší problémy, které
klade, jsou v oblasti politické. aše dnešní potíž je
v tom, že naše hospodárství a trhy jsou již do veliké míry globální, ale nemáme globální zákonodárství a správu. Globalizace se rozvíjí bez potrebné politické kontroly, jejíž nástroje zllstávají na úrovní národních státu. První základy nadnárodního politického a právního rámce
se kladou teprve v poslední dobe, zatím jen na úrovni
regionální, v souvislosti s funkcemi Evropské unie.
Mužeme ocekávat postupné vytvorení globálního politického a právního systému? Odpoved na tuto otázku
není jednoduchá. Globální vláda, analogická vládám národních státu, je sotva možná, a nebyla by v zájmu svobodného rozvoje spolecností a jednotlivcu ani žádoucí.
Již samy regionální celky, jako napríklad Evropská unie,
se musejí vyvarovat toho, aby se nestaly centralistickými
superstáty. Institucí, vybavených nadnárodní autoritou,
schopnou rozhodovat v záležitostech a sporech odehrá-
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vajících se na globální rovine, je však naléhave zapotrebí.

adnárodní princip se zatím uplatnuje jen v regionálních rozmerech, jako pruvodní jev evropské integrace.
Jeho pozoruhodnou formou jsou evropské justicní orgány, Evropský soudní dvur pri Rade Evropy ve Štrasburku, jejímž clenem je Ceská republika již dnes, a Evropský soud pri Evropské unii v Bruselu. Oba jsou nadrazeny soudum jednotlivých clenských státu.

bodný svet pranýroval jejich zlociny proti lidskosti. Otázky a problémy, které koalice svým postupem v Kosovu
vyvolala, jsou nejruznejšího druhu a kritikové vznášejí
pochyby, zda krok byl náležite promyšlen a zda jeho iniciátori mají k dispozici dostatecné prostredky, aby následky zvládli. Vytýkají akci v Kosovu její selektivní charakter - proc nezasáhnout také v Africe nebo v bývalém
Sovetském svazu, kde se lidská práva porušují stejným
zpusobem?

ZDENEK SUDA

(1920)

Emeritní
Globalizace ochrany lidských práv?

Odvážné rozhodnutí

Justicní mechanismus integrující se Evropy je príkladem

Je možné, že politická a diplomatická metoda nebo vo-

nad razení mezinárodních institucí institucím jednotlivých
státlI a omezení jejich suverenity na regionální rovine;
nebylo by ovšem težké predstavit si podobný mechanismus v globálním merítku. Tato rozšírená právní ochrana,
jakož i obavy z ekonomických a politických úcinku globalizace svedcí o rostoucím vedomí slabin národního stá-

jenská strategie, zvolená v tomto prípade, nebyla nejvhodnejší, avšak rozhodnutí intervenovat bylo v zásade
správné. Vyhovovalo požadavku globální odpovednos-

tu jako rucitele právního porádku v nových pomerech
a nutnosti tyto slabiny vyvážit možností zásahu ze strany
autority vyššího stupne. Je však zajímavé, že se v bežných diskusích o globalizaci jen velmi málo mluví o potrebe univerzální autority na jednom nesmírne duležitém,
vlastne nejduležitejším úseku: tam, kde se jedná o konflikty mezi jednotlivými státy a jejich rešení. Pritom není
problém ani zdaleka nový a došlo již ke dvema pokusum, nepríliš úspešným, jak se s ním vyrovnat: zrízením
Spolecnosti národu po první a Organizace Spojených národu po druhé svetové válce. Tyto instituce nebyly vybaveny patricnými pravomocemi, protože žádná ze signatárských zemí nebyla ochotna postoupit jim príslušnou
cást svrchovanosti. Je logické a jasné, že má-li být zachován mír a mezinárodní porádek, nemohou národní
státy samy rozhodovat ve sporech s jinými národními státy; to by byl triumf moci, právo silnejšího. Pochyby o legitimite jejich suverenity se však v poslední dobe zacínají promítat i do jejich vnitrních záležitostí, které tradicne
platily za nedotknutelné. Soucasný svet, inspirovaný demokratickou politickou filosofií a usilující o univerzální
zajištení vlády práva, se cítí povinen a oprávnen volat
k odpovednosti vlády národních státu i tehdy, kdy k porušování práva dochází na území pod jejich svrchovaností. To je úplne nový, nesmírne významný aspekt globalizacního procesu. Globální intervencionismus, smíme-li tak tento prístup k národní suverenite nazvat, je
ovšem ješte hlubším a odvážnejším zásahem do odvekých pravidel mezinárodních styklJ než zrizování institucí, poverených arbitráží pro prípad konfliktll mezi státy.
Situace, které vytvárí, jsou o mnoho složitejší než nebezpecí vojenského stretu mezinárodne-právních subjektu,
souperících o ten ci onen zájem.
Ukázalo se to velmi dramaticky pri intervenci mocností NATO v jugoslávské autonomní oblasti Kosovo.
Ackoliv prostredky vynucování práva jsou podobné
onem, kterých Západ použil pred casem v Iráku, prícina
a predmet sporu jsou úplne jiné. Koalice tentokrát zakrocila, aby primela jugoslávskou vládu respektovat lidská práva uvnitr zeme. V ocích Slobodana Miloševice
a všech vyznaVaCl\tradicního principu státní suverenity
ovšem jde o "neprípustné vmešování do vnitrních záležitostí svrchovaného státu". Ke stejnému argumentu se
uchylovaly i režimy "reálného" socialismu, kdykoli svo-

ti. Není pochyby o tom, že první pokus o uplatnení globální autority vytvoril komplikovanou a choulostivou situaci, aní o tom, že globální justice není zatím dusledná.
Tak zacínaly v historii všechny snahy vnést právní rád do
vztahu, kde panoval chaos a zvule, napríklad na americkém divokém západe v polovine devatenáctého století. Vláda práva se nedá prosadit naráz všude. Na zapocaté ceste je však treba vytrvat, je treba rozhodnosti, trpelivosti a mravní síly. To je nejkritictejší stránka úsilí
o vytvorení právního rámce pro sociální realitu, která je
nebo brzy bude globální.
Osvedcí však naše civilizace nezbytnou vynvalost?
Návrat k drívejší stabilite, založené na krehké a vratné
rovnováze víceméne isolovaných a do veliké míry sobestacných národních státu, je iluzorní. Globalizace se
nezastaví. Máme na vybranou mezi globálními vztahy
pod zákonem a globalitou chaosu. V oboru ekonomiky
jde o prosté, všední, ale životne duležité otázky. V obo-

ru lidských práv jsou problémy a možné konflikty daleko více vzrušující. V obou prípadech je však podmínkou úspechu prekonání staletých zvyklostí a nostalgických nálad a uznání faktu. Potrebujeme nezbytne
autoritu, schopnou regulovat globalizované ekonomické transakce, a nemužeme se ptát: "Co je nám do toh07",
dochází-li jinde na svete k porušování lidských
práva svobod. Je nám do toho - a to velice. Podle toho, jak budeme ochotni to nahlédnout, bude se nám
globalizace jevit bud jako hrozba, nebo jako jedinecná
historická príležitost.
~

profesor
sociologie
na
univerzite
v Pittsburgu.
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Druhá možnost
Sázka na politicky vlivný venkov
Výzkumy verejného mínení ukazují, že ceští obcané ztrácejí duveru ve všechny
instituce výkonu státní moci: ve vládu, parlament i prezidenta. Soucasná politická situace uspokojuje stále menší pocet lidí. Zaposloucháme-li se do náFku ceských obcanu pozorne, zjistíme, že se v nich jisté klícové myšlenky opakují. Tato
antipatie ke všem národním institucím už je natolik rozvinutá, že ji 171l1žeme
nazvat prímo nespokojeností se správním centrem jako takovým.
Protipražské nálady v Ceské republice v sobe vždy obsahovaly nespoutaný politický potenciál - a cím dále od
Prahy, tím je antipragocentrismus silnejší. V poslední dobe však tyto pocity nakynuly do rozmeru pretvárejících
je ve zdroj skutecné moci, která by mohla v ceské politické krajine zpúsobit zemetresení.

Proti pragocentrismu
V 88 % mimopražské populace vyvolává hlavní mesto
stále vetší únavu a rozhorcení - kdo se má neustále dívat na to, jak ke všem dúležitým rozhodnutím dochází
v proklaté metropoJi? Pragocentrismus pouze prilévá
olej do ohne soucasné frustrace z politováníhodného
stavu politiky, nebot obcané cítí, že mají na události ve
své zemi jen pramalý vliv.
Tyto pocity výrazne souvisí s nedávným poklesem
Havlovy popularity. Jeho sestup na žebrícku oblíbenosti není spojen jen s chybami, kterých se on a prezidentská kancelár dopustily, nebo s averzí k jeho
manželce, koreny tohoto trendu jsou mnohem hlubší.
Havel - at už si to zaslouží ci nikoliv - predstavuje
mocný symbol pražanství v onom nejhorším stereotypne utvrzovaném slova smyslu: je namyšlený, bohorovný a pri každé príležitosti ostatní peskuje za nekulturnost a malomeštáckou, provincní mentalitu. Soucasné výpady proti Havlovi jsou však pouze cástí
celého komplexu antielitistických a anticentralistických nálad, které v této zemi zacínají prevládat. Promluvíme-li si s lidmi kolem nás, zjistíme, že mají plné
zuby nejen Havla, ale takrka každého, kdo se pohybuje na politické scéne. Havel je ve skutecnosti spíše
považován za nejlepšího z nejhorších (rozumej pražských elitárú)
Z této verejné nálady je zrejmé, že v Ceské republice
existuje politická síla, kterou brzy pocítíme ve svete politiky Ceské politické strane hledající vizi se tu nabízí
úspešná strategie založená na využití práve tohoto protipražského smýšlení.

Jak obrátit myšlenku v cin?
z historického hlediska míval tento rozkol mezi centrem
a regiony svou politickou hodnotu. Pripomenme, že ve
dvou meziválecných volbách v období pIvní republiky
získali v Cechách i na Morave nejvetší pocet hlasú agrárníci. Tato vítezství samozrejme prišla až po rozdelení
sociální demokracie, ale agrárníci presto jako jediná strana zasedali v každé meziválecné vláde a v deseti ze trinácti techto vlád získali premiérské kreslo (nepocítaje

Andrew Stroehlein
v to dve nepolitické vlády úrednické). Meziválecná agrární strana pritom nereprezentovala pouze malé vlastníky, kterí zmizeli spolu s komunistickou kolektivizací.
Reflektovala široké spektrum zájmú obyvatel z venkova
a mestecek. Precedent politicky vlivného venkova zkrátka existuje a tento potenciál jen ceká na to, až se ho nekdo chopí.
Význam regionú se v Ceské republice již jednou potvrdil, a to pri rozpadu ODS a Klausove schopnosti prežít tuto událost.

Vize, "bezvizí" a ideologie
Každé hnutí aspirující na úspech by prirozene muselo
sáhnout hloubeji a nepoukazovat jen na záporné pocity
vúci hlavnímu mestu. Strana usilující o získání politického kapitálu v oblasti regionální tematiky by musela propagovat obecnou vizi rozsáhlejší autonomie regionú,
vcetne plánú na delegování skutecné moci z centra do
regionú a mest.
Byl jsem fascinován, když mi dva moji prátelé, kterí
mají blízko k vedení dvou zcela rozdílných ceských parlamentních stran, rekli zhruba totéž. Oba pravili: "Vedení naší strany si uvedomuje, že mu docházejí myšlenky.
Události uplynulých deseti let dospely k cíli a naše strana ted aktivne hledá novou vizi."
Vize ovšem neznamená totéž co ideologie. Ideologie
je skálopevná a neohebná. Proniká i do praktického rozhodovacího procesu, do nehož vnáší dogmatismus. Samotný plán je dúležitejší než to, jestli uspeje nebo selže.
Politická vize je naopak výrazem nadeje a myšlenky,
že pokud budou ucinena jistá praktická opatrení, situace se múže zlepšit.
Rozdíl mezi ideologií a vizí lze ilustrovat i na príkladu
nedávné ceské historie. To, co v roce 1991 nabídnu I Václav Klaus, byla - at už si získala naši prízen ci nikoliv vize. Klaus konstatoval v podstate následující: toto je cíl
(prosperující tržní ekonomika) a toto jsou kroky, které
hodlám podniknout, aby jej bylo dosaženo (privatizace,
vetší konvertibilita meny, prísná monetární politika,
atd.). Co se s touto vizí stalo v prúbehu její realizace, patrí už k jinému príbehu. Klícovým momentem je zde fakt,
že Klaus mel tehdy jasnou vizi a lidé ji nadšene podepsali, nebot mu ve volbách v roce 1992 odevzdali své
hlasovací lístky.
Nabídka, se kterou prišel Klaus v roce 1998, byla naopak povahy ideologické (billboard s jeho podobiznou
a jedno nebo dve volební hesla). Oddanostvúdci tentokrát zastínila myšlenkovou nápln i cinorodé plány. Stací
se podívat na lonské volební slogany ODS: "Myslíme jinak", "Ne socialistickým experimentúm". To nejsou myšlenky, ale jejich negativní verze. Tato hesla poukazují na
to, kudy by se spolecnost ubírat NEMELA,spíše než na
to, kam by smerovat MELA.Je jistá ironie v tom, že práve Klaus zapomnel na ponaucení z bezprostredne porevolucních událostí: politické formace založené na nega-
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tivním vymezování (tenkrát to byla komunistická strana)
netrvají vecne.

Nová vize
Ale dost již minulosti. Jak by mela vypadat nová politická vize? Co by mela predložit lidu politická strana mající k dispozici politický potenciál regionu, aby si získala
podporu ze strany voliclJ?Hnutí založené na myšlence
posílení regionll by muselo své poselství zvestovat hlasite a zcela jasne. Antipragocentrismus nebo antielitárství
ješte nejsou vize. Jak už bylo receno, politika postavená
na negacích má jen omezenou dobu trvanlivosti.
Tomuto hnutí by nestacilo jen ríkat "odeberte rozhodovací pravomoci Praze", ale muselo by být založeno také na programu "moc patrí regionum" a muselo by se prosazovat jak na úrovni
politické strany, tak v rámci celé
státní organizace. Úsilí tohoto typu
by bylo možno pojmenovat "národní obnova zdola". Pokud by politictí veteráni chteli, aby tato vize
obnovy znela presvedcive, museli
by otevrene prohlásit, že je jejich
bývalí politictí poradci svedli na
scestí, pár jich propustit a zacít
s nastraženýma ušima naslouchat
mestllm. Média by musela v nejsledovanejších vysílacích casech prezentovat obrázky známých politiku
vystupujících mimo Prahu. Populární politikové by museli zavítat
i do tech nejmenších komunit, setkávat se s lidmi, naslouchat jim a museli by pri tom být predevším videni. Neméne duležité je umožnit prístup do celostátních médií lokálním
politikllm. (Známé politické osobnosti by jim ovšem
musely stát po boku, aby si jich televizní kamery vllbec
všimly. Obávám se totiž, že média nejsou na tuto zmenu pripravena a že trpí ješte vetším nedostatkem vize
než politikové.)
Pozor, tím vším se však nemyslí jen jednorázová autobusová turné pred všeobecnými volbami. Pokud by
tato cinnost mela vzbudit dllveru, musela by probíhat
soustavne a tlvale. A dále pozor, nepatrí sem ani snaha
lokální stranické bunky nalákat pocetné obecenstvo na
mimorádné vystoupení predsedy strany nebo poslance.
Musela by to být otevrená setkání - setkání obyvatel
mest a verejná i soukromá setkání s predstaviteli strany
(tak jak to delají napríklad Blair nebo Clinton). Politikové by na nich museli otevrene a konkrétne vyslovit, o jakých problémech a dobrých nápadech se od obyvatel
mesta X dozvedeli.
Strana usilující o úspech s touto vizí by nutne musela
podstoupit infuzi nové politické krve a kde jinde hledat
nové dárce než práve v techto mestech. Meziregionální
uskupení v rámci strany by potom mohla vyvolat debatu o skutecných problémech, které zasahují do života lidí na lokální úrovni.
A nabízejí se ješte dva konkrétní nápady, které by se
mohly stát soucástí všeobecné vize oné pomyslné strany. Za plvvé, soucasný zákon o územne-správním uspo-

rádání je beznadejne nepovedený, a jelikož má vejít
v platnost za necelých jedenáct mesícu, soucástí všeobecné politické vize by se musela stát jeho zmena. Tento zákon má nekolik ruzných vad: regiony jsou príliš
malé na to, aby mely šanci na získání strukturních fondu od EU, a nove stanovené hranice regionll vyvolávají
rozhorcení príliš velkého poctu lidí. Siroká nespokojenost s tímto zákonem by se mohla stát základním pilírem
podpory nového hnutí zamereného na ustavení racionálnejšího systému, který by se tešil vetší oblibe. Za druhé se nabízí možnost uvažovat o sestavení nového plánu v oblasti turismu, který by zahranicní návštevníky
motivoval k návšteve mimopražských lokalit. Pro zacá-

tek by stacilo zaradit do skupiny cílových mest deset nebo dvacet sídel z celé republiky. Nový plán zamerený na
"rozvoz prosperity" by mel podnecovat místní obcany
k tomu, aby se zapojili do práce místních turistických
rad, které by se zabývaly propagací krás jejich mesta
a koordinací techto aktivit s celostátními orgány.

Takže kdo tedy?
Která strana se tedy probudí jako první a uchopí politický
potenciál skrývající se v možnosti vzkríšení regionu?
V soucasnosti mají mezi všemi zavedenými stranami rozsáhlou stranickou základnu, bez níž obnovu na lokální
a regionální úrovni provést nelze, pouze KSCMa ODS. US,
která v dobe svého zroclu budila dojem, že také nabírá
tento kurs, k myšlence vybudování strany "zdola" ochladla a zdá se, že zacala spoléhat na jednu nebo dve výrazné
osobnosti. adejným kandidátem by mohla být díky vysoké podpore v zemedelských oblastech KDU-CSL,povest
strany s náboženskými konotacemi jí však prisuzuje stálý,
ale omezený pocet volebních preferencí. CSSD,jak už bylo výše naznaceno, by si mohla pocínat v rozhoclujícúnzápase na pražské radnici docela úspešne, zejména díky silné podpore Moravy, která je baštou protipražského cítení.
Hnutí za regionální obnovu mllže prirozene iniciovat i zcela nová politická síla vyrostlá "na zelené louce".
V soucasné situaci je to snad jediný možný zpLlsob,
jak poskvrnenou povest politiky, politikll a vlády ocistit.
Preložila Irena Reifová.

Joto fa I"Omír Cejlul
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Jaká mají být svobodná média
Ceské predstavy a pomery

Jan Jirák

Moderní doba považuje média za jeden z pilíru, na nichž spocívá stabilita spolecností rídících se demokratickými principy. Pri zajištování tohoto principu se zpravidla vychází z predpokladu, že základními a dostacujícími predpoklady toho, aby média mohla predmetnou roli plnit, je jejich ekonomická
nezávislost a zákonem dané garance, že exekutivní moc nemuže do chování médií žádným zpusobem
zasahovat predem. Volné, respektive svobodné a neregulované postavení médií na trhu je ve vetšine zemí považováno za základní a nutnou podmínku jejich fungování.
Z hlediska postavení médií ve spolecnosti existuje
nekolik modelú: americký princip negativního vymezení obsažený v Prvním dodatku k Ústave Spojených
státl\ evropský (a kanadský) princip pozitivního práva smerující k podpore fungování médií ve "verejném
zájmu", poprípade jeho skandinávská varianta smerující k podpore politické úlohy tisku. V devadesátých letech prošla
ceská média postupne
všemi temito fázemi.
V jednotlivých obdobích se menil dúraz na
možná rešení, míra tolerance k jiným rešením
a hlavne víra v jejich prosazení. Z pohledu vývoje vztahu ceské verejnosti k médiím je možné 90. léta rozdelit do trí etap, a to podle toho, jak silná (ci naopak slabá) víra v prosazení toho ci onoho principu v daném
období udávala tón.

V této dobe se také pro média uplatnuje obrazné
pojmenování "hlídací pes demokracie" prevzaté z prostredí Spojených státú amerických a prosazuje se jako
základní metafora úlohy médií ve spolecnosti. jen díky oslepující moci tabu je možné prehlédnout, že z téže ideologické provenience - tedy z americké spolecnosti - pochází napríklad povzdech u nás v televizi nemáme zprávy -jen zábavu. A to není výrok odbojného
levicového kritika ražení Noama Chomského. Autorem je Michael Deaver, kdysi pravá ruka prezidenta
Reagana. Oba soudy o médiích pocházejí z téhož kulturního a myšlenkového prostredí a jejich protichltdnost mohla a múže být poucná. Ceská spolecnost vstupovala do 90. let a nového usporádání spolecnosti
s jednostrannou predstavou role a postavení médií ve
spolecnosti. Tušila, že pro prekonání "všeobecného
spiknutí", v tomto prípade informacního, s nímž roky
zápolila a jemuž roky podléhala, stojí alternativa svobodných médií, která za ni budou hlídat nabytou demokracii.
Ceská spolecnost ve velké vetšine považovala na

Víra
Do devadesátých let vstupovala ceská spolecnost se
zjednodušenou liberální koncepcí role médií vedoucí
k pevnému presvedcení, že média budou - nejsou-Ii
jakkoliv omezována - samozrejme a prirozene plnit
v demokratickém systému stabilizacní úlohu. Média cili noviny, casopisy, komercní rozhlas a televize jsou
v predstavách od pocátku 90. let obdarena nadáním
a úkolem hájit, posilovat a hlídat demokracii. Média
dostala na soumraku rozpadajícího se poválecného režimu do vínku schopnost "být zárukou svobodné spolecnosti, budou-li sama svobodná". Média sama pritom
jednoznacne podporovala liberální model jako jediné
možné rešení a vlastní funkce v demokratické spolecnosti chápala jako nutný a samozrejmý dúsledek, pokud se takové pomery podarí nastolit. jakékoliv pochyby a jakákoliv diskuse o správnosti tohoto prístupu
byly diskreditovány jako nebezpecné. Snaha orgánú
státní moci udržet si kontrolu nad mediálním trhem
a médii vúbec, jež byla na pocátku 90. let patrná, byla paralyzována práve argumentací vedenou ve stylu,
v nemž psal treba Bohuslav Blažek v Respektu v srpnu
roku 1990: jednomyslná péce našich orgánu, aby se
ani náznakem nenarušil monopol státních médií, to
nejsou projevy prežívajícího totalitarismu, ale moudré
péce o náš lid, který nesmí být zaplaven "kulturním
odpadem komercne zamerených západních masmédií".

pocátku 90. let svobodná média za podmínku demokratického vývoje, záruku dodržování pravidel volné
souteže myšlenek a názorú a pojistku proti jakékoli
možnosti návratu ke stavu pred rokem 1989.
Tato skutecnost sama o sobe byla lákavá jako každý jednoduchý a zarucený recept. jeho pritažlivost
spocívala v tom, že rešil dva problémy soucasne. jednak z ceské spolecnosti snímal odpovednost za další
vývoj, jednak predstavoval úcinnou prevenci pred dejinnými zvraty.
Proto také predznamenal tento prístup i diskuse
o dalším vecném i legislativním vývoji audiovizuálních médií, zvlášte vznik duálního sy tému (soukromých médií a médií verejné služby, tzv. "verejnoprávních") a v jeho rámci ustavení procedury udelování licencí. Když v roce 1991 zverejnil Petr Nový v MF Dnes
rozhovor s Dušanem Havlíckem, považoval za nutné
v úvodu zdúraznit: V Ceskoslovensku doposavad zákon o možnosti udelií licenci na soukromé vysílání
neexistuje; v demokratickém svete, k nemuž dnes tak
vzhlížíme, by takovýto jev byl považován za zcela nebezpecný precedens, div ne za ohrožení jednoho
z nejzákladnejších lidských práv ... Tento úvod k rozhovoru (ostatne stejne jako sám rozhovor) dostává po
zarazení do dobového kontextu prísne úcelový charakter, nebot pocátecní etapa formování procedury
udelování licencí byla poznamenána snahou politické
elity do rozhodovacích mechanismú vstoupit, prípad-
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ne se licencního rízení úcastnit jako rovnocenný subjekt. V lednu 1993 pronesl Václav Klaus poznámku
o "vládní rozhlasové vlnce", tj. deklaroval prípadný
zájem vlády mít svoji rozhlasovou stanici. A když vláda nekdejšího Ceskoslovenska oznámila úmysl vymerit tišteným médiím dan ve výši 22 procent (což by patrne vedlo k vážným otresum na mediálním trhu), argumentace snažící se realizaci tohoto úmyslu zabránit
znela opet velmi podobne, nový byl jen "národní"
motiv vlastnictví médií, o nemž autori prohlášení zrejme predpokládali, že bude rezonovat s postoji verejnosti: Obáváme se, že vládní predstavitelé nové ceskoslovenské demokracie nedocenují význam ekomonicky silných a nezávislých sdelovacích prostredku pro
rozvoj demokracie ... Vaši demokracii muže jen oslabit, nebude-li si moci každý dovolit kupovat noviny
a tedy nebude-li si moci dovolit být informaován.
Oslabení ekonomické situace novin a casopistt povede
k jejich zániku, anebo je lacino skoupí zahranicní
spolecnosti. je-li snad taková situace prijatelná v prumyslu, lze ji težko akceptovat v oblasti sdelovacích
prostredkit. (Prohlášení FIEJ z 9. 4. 1991 k úmyslu vlády CSFR vymerit tisku 22 % dane, které vyšlo v Lidových novinách 11. 4.1991.)
Zvláštní kapitolu ve vztazích mezi médii, verejností
a politickou elitou predstavovalo v dubnu 1992 zverejnení skutecnosti, že reditel FBIS Štefan Bancanský predal predsedovi vlády Petru Pithartovi seznam 262 žurnalistu, clenú Syndikátu novináru CR, kterí byli agenty
bývalé Státní bezpecnosti. Prestože hlavní proud médií
byl v otázce nakládání s agenty bývalé StB vcelku jednotný, v tomto prípade zvítezil liberální smer uvažování odmítající podobné aktivity státu: Existují noviny,
jejichž redaktori píší informace nepresné, jednostranné, úcelove vybírané ... Reditel Federální bezpecnostní
a informacní služby ríká, že tito žurnalisté dezinfor-

mují a negativne ovlivnují verejné mínení.(.) nejvíce
na veci zaráží fakt, že státní instituce tu posuzuje kvalitu hromadných prostredku a úmysly jejich pracovníku a na tomto základe podniká další kroky, napsal Tomáš Smetánka pod titulkem "Kdo koho hlídá" v Lidových novinách v dubnu 1992.
At už byly projevy ustavující se otevrené spolecnosti jakékoliv, je nesporné, že kvalita "nové doby" byla
spojována s ekonomicky a legislativne nezávislými
médii.

Rozpaky
I když lze již na pocátku 90. let najít doklady o tom, že
fungování svobodných médií v ceské spolecnosti naráželo na protikladné koncepce a zájmy, vzpomenme
si na stret mezi zástupci amerického tisku a tehdejším
prezidentovým mluvcím nebo na výše uvedený zájem
o vládní rozhlasovou stanici, skutecný prúlom do
predstavo úloze médií predstavoval až první import
opravdového "svobodného" západního média strihem
i obsahem - komercních rozhlasových stanic a hlavne
komercní celoplošné televizní stanice.
Do nástupu TV

ova v roce 1994 se rozpaky nad

chováním svobodných médií omezovaly na velmi úzký okruh témat. Soude z dobových ohlasll šlo predevším o dve základní otázky: mají se ze své svobody tešit média, za nimiž je možné tušit síly, které demokracii neprejí, nebo se má "mladá" demokracie bránit
proti tem, kdo jí neprejí a pritom teží z hodnot, které
tvorí její podstatu? A mají být média nositeli kulturnosti jako známky kvality, nebo je relativizace a nakonec
rozpad kulturních hodnot nutným vedlejším produktem (tehdy se ríkalo "daní") a musíme se s ním smírit,
chceme-li se tešit z jistoty, že žijeme v otevrené spolecnosti?
První otázka se týkala okrajových - dnes bychom asi
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rekli "alternativních" - periodik typu deníku Špígl. Legitimita techto otázek nepramenila ani tak z krehkého
stavu spolecnosti, ale byla daleko spíš ozvenou hluboké a zažité predstavy o nutnosti jednolité spolecnosti jako základním predpokladu prežití, výrazem
skutecnosti,
že ceská

Dnes už ceská spolecnost neríká, že
média mají být svobodná, ale zacíná
si uvedomovat, jaká mají být svobodná média. Do popredí se vedle svobody pomalu zacíná prosazovat odpovednost jako stydlive, ale neodbytne
vyžadovaný údel médií.

spolecnost

má silné -

kulturní i politické - asimilacní tendence.
Druhá otázka, jakkoliv zdánlive zcela odlišná, vychází
hodnotové

ze stejné
orientace.

Otevrely
ji
úvahy
o "zhoubném vlivu", což je doložený výraz z denního
tisku v roce 1993, moderátoru soukromých rozhlasových stanic na jazykovou kulturu a ceštinu vubec.
Stesky nad úrovní jazykového vyjadrování jsou významnou soucástí sebeuvedomování ceského národa
a jsou jen další variantou na imperativ stejnorodosti jako soucásti ceské národní ideologie.
Od zhoubného vlivu na jazykovou kulturu byl již
jen krok k úvahám o škodlivém vlivu médií na deti
a mládež, na vzdelanost, na vkus, na politickou kulturu.

lecnosti, která chrání svobodu projevu, muže se stát
žurnalistou každý; vzdelanec i ignorant, pravdomluvný i lhár, odborník i grafoman. Pokud se média nechopí role tvurcu normy, nebude nikdy s cím srovnávat. Neutrpí tím pouze žurnalistika, ale predevším celá spolecnost. A v záveru - jako vysvetlení - autori ješte
dodávají: Redakce si uvedomuje vliv, který média mají. Cím je tento vliv vetší, tím oprávnenejší jsou vysoké
nároky na výkony žurnalistu; musejí být presné a srozumitelné, nestranné, citlivé, inteligentní. Proto jsme
se rozhodli prijmout a zverejnit tento podrobný redakcní kodex.
Autori kodexu - jakkoli by bylo treba vážneji doložit tvrzení o "vlivu, který média mají" - zretelne deklarují akceptovanou predstavu o moci médií. Téma "jak
žít s médii" se prakticky nestalo soucástí verejného
prostoru. Zaznamenali jsme sice v roce 1998 v predvolební kampani pokus KDU-CSL formulovat "požadavek doby" v predstavu nutnosti mediální výchovy,
ale tento pokus nikdy neprekrocil rámec volebního
programu a nestal se obecne akceptovanou nutností.
Už samotný fakt, že se tohoto konceptu chopila politická strana, vedl k faktickému ochromení jakékoliv

Dnes už ceská spolecnost neríká, že média mají být
svobodná, ale zacíná si uvedomovat, jaká mají být svobodná média. Do popredí se vedle svobody pomalu
zacíná prosazovat odpovednost jako stydlive, ale neodbytne vyžadovaný údel médií. Tento moment ve vý-

nezaujaté diskuse o daném tématu. Mediální kritika
prakticky - až na osamelé pokusy a snahy - neexistuje. Média - alespon
v predstavách verejnosti - urcují agendu,
definují témata politického
diskursu

voji vztahu mezi médii a spolecností je možné považovat za dukaz postupného, byt menšinového vystrízlivení.

a nepripouštejí diskusi o podstate a smyslu vlastní existence.

Dominance
v další etape se vystrízlivení

"Noviny jsou papírová
ostuda
lidstva"
naVýrok
Karla
Krause

z médií pomalu posouvá

do polohy, která nemá daleko k rezignaci. V letech
1997 a 1998 zaznamenáváme nárust výroku, které vyjadrují pochyby o tom, že média plní svou funkci. Aniž
by se - alespon v mediálním diskursu - rozvinula diskuse o tom, o jakou funkci jde. Významne k tomu jiste prispel i vývoj diskuse o roli médií probíhající
v okolním svete - zvlášte diskuse, která se rozpoutala
po tragické smrti Diany Spencerové, a pozdeji snad i pro posouzení príliš cerstvá - diskuse o roli médií pri
odhalování mimomanželského intimního života Williama Clintona.
Pro soucasnost je typická snaha obejít nároky spolecnosti tím, že média sama definují, co je jejich odpovednost - vznikají etické kodexy, treba v casopise Týden, v Syndikátu novináru Ceské republiky. Ustavují
se profesní normy, média se snaží vzbudit dojem, že
sama nejlépe umejí formulovat limity svého chování,
a tedy i svou úlohu. Média se tak dostávají do polohy
vykladace své vlastní spolecenské role a autority, která splnení této role prosazuje, což je svým zpusobem
další logická fáze v promýšlení liberální koncepce médií. V preambuli k redakcnímu etickému kodexu casopisu Týden stojí: Casopis Týden prijímá tento dokument v druhé puli roku 1998, kdy mužeme konstatovat: žádná závažnejší debata o etice médií dosud
v Ceské republice nevznikla ... Co ovšem hrozí? Vespo-
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bývá podoby každodenního snažení milionu ctenáru a diváku vyrovnat se
s nespokojeností, návykem a nedostatkem bohatší na-

bídky. Ceská spolecnost dosud plne neakceptovala
poznatek bežný v okolním svete, že v prostredí demokratických procesu jsou kritika (formulace poptávky) a výchova (kultivace poptávky) jedinými nástroji,
jimiž je možné vymáhat na médiích odpovedný prístup, aniž by se tím ohrozila podmínka jejich nezávislosti.
Zdá se, že média jsou na nejlepší ceste k obsazení
pozice dominantního partnera. Zdá se, že verejný prostor - urcený diskusi o vecech obce - se prekrývá
s prostorem a casem mediálním. Jinde než v médiích
se, alespon zdánlive, nemohou politická reprezentace
a verejnost setkat ci stretnout. Obe se tak stávají "rukojmími médií", což oslabuje zvlášte politickou reprezentaci, nebot jí tak legitimitu fakticky zarucuje popularita. Porady typu Kotel jsou pak jen krajní podobou
zámeny vážnosti za známost a verejný diskurs se
v nem mení ve spektákl.

Alternativa
Situace, v níž se média dostávají do pozice skutecné ci
zdánlivé dominance (což je v dusledku totéž) a urcují
kvalitu a prubeh závislostních vztahu s ostatními part-
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nery, mohou tito partneri zkoušet rešit ruzným zpuso-

ku. Odhlédneme-li od spolecenských (slavnostní akt),

bem. Mohou vytváret ci využívat alternativní média,
treba internet, mohou ale také zkoušet nedodržovat
pravidla hry, která dominující partner prosazuje. Za ta-

profesne etických (vstup na prukaz clena S CR) i bezpecnostních (otevrený ohen) souvislostí, které toto

kový príklad lze možná považovat prubeh slavnostního aktu podpisování listin stvrzujících vstup CR do
struktur NATO na Pražském hrade, pri nemž jeden
z prítomných novináru pískal a zapálil jakousi kartic-

dramatické gesto problematizují, je možné je vyložit
také jako pokus nerespektovat dominantní postavení
médií a využít média v jejich puvodním a casto zapomínaném urcení - totiž jako fóra, jako prostoru pro verejnou diskusi.

\i\Ii

Demokracie jako státní zakázka?
eúspešný pokus prvorepublikové

Prager Presse

Institucionálne jsou média patrne nejsvobodnejší v celé ceské historii. Nikdo je jako celek nehdí, nikomu krome svých vlastníku nejsou podrízena, díky bezradnosti nebo liknavosti legislativní moci a parlamentu je netísní žádný výraznejší legislativní rámec. Každý si
lnuže delat, co chce, a každý si také co chce delá.
Dlouhodobý sen o svobode se zdá naplnen.
Mnoha lidem se zdá, že média presáhla svoji tradicní
roli, vymkla se nejen kontrole státních institucí, ale jakékoliv kontrole vúbec a osvojila si vliv ci moc, z níž
nemusí nikomu skládat úcty.
Z pohledu vývoje médií u nás jde o situaci, která
nemá v historii ceské žurnalistiky obdoby. Poprvé se
setkáváme s tím, že média v zásade nemusí hájit svoji
autonomii ve vztahu ke státní moci, mohou nezastrene
sledovat vlastní zájem na expanzi a nemusí nezbytne
nutne hledat spojence ani na strane verejnosti, i když
se o její prízen pochopitelne musí i nadále ucházet.
Média nejsou soucástí nejaké "vyšší" politické ci spolecenské instituce, ale samostatnými a v zásade suverénními subjekty. I to je historicky zcela nová situace,
protože média (respektive tisk, pokud se budeme držet

Barbara Kópplová

historického vymezení) byla v ceských podmínkách
z podstatné cásti tradicne vázána na politické strany
a jejich prostrednictvím na státní instituce.
Ceská politika i ceská verejnost dlouho vycházely
z predstavy o nadrazenosti spolecenských a politických
institucí nad médii a médiím pripisují podpúrnou, služebnou úlohu ve vztahu ke spolecenským institucím, zejména parlamentu, vláde a státní správe. Média v tomto
pojetí jsou nositelem informací, fórem, na nemž se stretávají politické subjekty, a "zrcadlem" verejného mínení.
Opacné pojetí, které chápe autonomní média jako "hlídacího psa demokracie" a zastánce verejnosti pred expandující mocí politických institucí, se v tradici ceských
médií (resp. tisku) uplatnovalo jen velmi okrajove.

Predválecní

"hlídací psi"

Uvedená pojetí role ci funkce médií nelze chápat jako
rozdíl demokratických ci nedemokratických postupú.
Nemecky vydávaný meziválecný deník Prager Presse
byl príkladem zcela programového úsilí tiskového média o podporu demokracie v období první republiky,
ackoliv vznik listu i jeho celkové púsobení takrka ideálne vystihuje závislostní model. Prager Presse je navíc
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zajímavým príkladem i proto, že za jeho založením nestál nikdo menší než T. G. Masaryk a jedním ze základních úkolu, které list mel plnit, bylo rešení národ-

BARBORA
KOPPLOVÁ

(1943)
Vyucuje
na katedre
masové
komunikace
FSVUK.

nostních rozporu.
Je príznacné, že T. G. Masaryk, který v tomto smeru
postoupil v ceské politice pred první svetovou válkou
nejdále, se intenzívne zabýval myšlenkou založit velký
slovanský deník vydávaný ve Vídni v nemeckém jazyce. Z projektu nakonec sešlo z rady politických i technických duvodu, ale T. G. Masaryk se k této myšlence
vrátil po roce 1918 a její výslednou realizací se stala
Prager Presse.

Potreba posílení publicistického vlivu však vyplývala i z dalších duvodu. Možnosti bezprostredního zasahování prezidenta republiky do vnitropolitického dení
byly ústavne omezeny a Masaryk ve svých vystoupeních musel brát ohled na zájmy i postup politických
stran a vládních institucí. Publicistická aktivita, která by
formálne byla na prezidentovi nezávislá, mohla pomoci prekonat tato omezení. Podobnou úlohu pritom nemohl plnit existující politický tisk, který byl v zásade
podrízen politickým stranám.
V prvních letech CSR proto došlo za ideového i materiálního prispení T. G. Masaryka k založení rady nových listu. V roce 1919 to byla ve vztahu k ceské verejnosti Tribuna, pozdeji Prítomnost.
Periodika, na nichž se Masaryk vydavatelsky podílel
nebo s nimiž spolupracoval, byla víceméne vždy urcena pro pomerne výlucné, exkluzívní nebo alespon specifické publikum a rozsáhlý ohlas jeho publicistické
cinnosti byl z velké cásti zprostredkován sekundárne,
reakcí "velkého" tisku na jeho vystoupení. Masová žurnalistika nebyla Masarykovou doménou. Jeho pusobení bylo spíše publicistikou než žurnalistikou v užším
slova smyslu a zkušenosti, které mel Masaryk s "velkým" tiskem, mohly jeho neduveru k masové žurnalistice pouze prohlubovat.
Pri ctení programového prohlášení a jednotlivých císel Prager Presse nelze ozveny Masarykova pojetí žurnalistiky prehlédnout - list mel mít vysokou žurnalistickou i kulturní úroven, mel prosazovat pozitivní cíle
spolupráce ceské a nemecké národnosti, presvedcovat
silou a váhou argumentl\ nikoli naléháním a emocemi.
Ve všech techto ohledech byl Masaryk nepochybne duchovním otcem Prager Presse a dal jí základní ideovou
koncepci a výbavu.

Prakticky všechny dobové deníky, ceské i nemecké,
závisely na nejaké forme financní subvence, zprostredkované obvykle z fondli politických stran a riziko financního deficitu nového deníku bylo vysoké. Aspirace listu riziko pasivní bilance jen dále zvyšovaly a bylo proto nutné najít formu krytí pocátecních ztrát
i vysokých nákladli spojených s uvedením Prager Presse na trh. Vzhledem ke státním zájmum, které mel list
sledovat, bylo nasnade rešit problém subvencí ze státních prostredkli. List ovšem v puvodním projektu nemel mít oficiální charakter, nemel být orgánem vlády
a náklady na jeho udržování nemohly být zarazeny do
nekteré z kapitol státního rozpoctu. Vláda ani ministerstvo zahranicních vecí nemely volný dispozicní fond,
alespon oficiálne. Rešením tohoto dilema bylo vytvorení formálne soukromé spolecnosti, která by krome jiných aktivit zahrnovala i vydávání Prager Presse.
List se predstavil jako prestižní informacní deník ev-

ropského formátu a jako noviny, kterým nebylo možné uprít vysokou úroven žurnalistické práce. Ohlasy
ceského tisku na vydání prvního císla Prager Presse byly povetšinou rezervované, pražské nemecké listy zverejnily protest pracovního svazu nemeckých politických stran, zatímco nemecký provincní tisk nový deník
okázale ignoroval.

Neslavný konec
Nepríjemnejší než nevraživost nemeckého tisku však
byla pro Prager Presse tisková kampan vedená cástí
ceského tisku, která se vyhnula ideovým a programovým otázkám a soustredila se na nejasnosti financního
zázemí nového vydavatelského podniku. Kampan byla o to nepríjemnejší, že rozsah zájemcu o odber listu
byl ve srovnání s optimistickým ocekáváním katastrofálne nízký. Místo ohlašovaného nákladu 200 tisíc se
podarilo prodat sotva 10 tisíc výtiskli.
Dobové události nakonec prekryly hrozící skandál
a aféra vyznela do ztracena. Faktem však zustalo, že
deník, jehož cílem byla podpora demokratického vývoje, vznikl nepríliš demokratickým zplisobem.
Pocátecní náklad listu se ani v dalších letech jeho
existence nepodarilo podstatne zvýšit. Ctenári z rad nemecké menšiny v Ceskoslovensku Prager Presse dusledne ignorovali. Ani príliv nemeckých politických
uprchlíku po roce 1933 nezprostredkoval Prager Presse širší ctenárské zázemí a po ekonomické stránce list
zlistal závislý na státních subvencích. Pres nespornou
kultivovanost, strídmost ve vnitropolitických i zahranicne politických úsudcích a vysokou žurnalistickou
úroven se Prager Presse nepodarilo ovlivnit postoje nemecké menšiny a rovnež jeho ohlas jako objektivního
zdroje informací o pomerech uvnitr CSRbyl v prátelsky
i neprátelsky naladeném zahranicí pomerne omezený.
V plném rozsahu se tato omezení ukázala koncem tricátých let, ve stretnutí demokratických ceskoslovenských médií s nacistickou propagandou.
Prager Presse tak mliže sloužit spíše jako príklad nepríliš úspešného prínosu médií k obrane a rozvoji demokracie a jako doklad setrvacnosti predstavo tisku jako kulturní, vzdelávací aracionální instituce. eúspech
Prager Presse tak nebyl selháním jednoho média, ale
selháním celé koncepce mediální politiky.
~

NOV\ PRíTOMNOST

CERVEN 1999

azeta : deset
W

Y

BOR

C

Z

A

i

XejL'elšípolsk)' deJlík sejmenuje dosl dil'/7e. kc(}'žjebo clenáh si 10 dnes
už moc ani neuL'edollllljí. "Volební /lOvi/IY? Proc? Vysvelleníje snadné:
noulno/)' Illul ucbováuá pamálku prvnícb svobodn'ýcb voleb v sovelském
Moku. A/~rcbom byli pJ'eSllí- uolby 10 nebyl}! zcela svobodné, slacl(r l'šak
ukázallllíl'll rozkladu reálného socialismu.
Zacátkem roku 1989 zasedli v Polsku ke kulatému stolu predstavitelé opozice s predstaviteli režimu. O tom,
co všechno je privedlo k jednání, se dodnes diskutuje.
Velká cást tehdejších vyjednavacu však tvrdí: Na stret
jsme byli príliš slabí. Režim byl príliš slabý, než aby zlikvidoval podzemní Solidaritu, podzemní Solidarita by-

let

Václav Burian
Orientace
Na podzim roku 1997 se Gazeta Wyborcza predstavovala na olomouckém knižním veletrhu Libri a mne pripadla milá povinnost setkání s jejími redaktoty uvádet.
ekolikrát padla otázka po politické orientaci Gazely.
ebylo úplne snadné ji ceským tazatelum priblížit.
Snad šlo ríci, že jsou to noviny liberální, budeme-Ii se
však držet nejbežnejšího soucasného ceského slovníku, je Gazela i velmi pravicová, i znacne levicová.
Gazeta Wyborcza je velmi pravicová, nebot její komentátori jsou rozhodnými stoupenci svobodného trhu, podporovali a podporují hospodárskou politiku
Leszka Balcerowicze. Gazela Wyborcza je znacne levicová, nebot v jejích komentárích steží najdeme projevy
príchylnosti k debolševizaci a lustracím.
Gazeta Wyborcza má ješte jednu vlastnost, pro niž
by se težko hledal její ceský protejšek. Byla vždy rozhodným podporovatelem visegrádského uskupení,
které u nás - když je práve ceská politika nicila - nenašlo vlivného obhájce v žádných novinách.

Duvody k oslave
Gazeta Wyborcza se letos promenila v akciovou spolecnost a její akcie se ocitly na blllze, kde si dobre vedou. Plánuje stavbu nového sídla. Chlubí se, že v žebkresha
J/imslmr
()u'c::(lrek ()S

la príliš slabá, než aby dokázala svrhnout moc stávkami a demonstracemi.
Stoupenci spikleneckých teorií verí ovšem, že šlo
o tajne dohodnutou výmenu politické moci za moc
ekonomickou. To také známe. Radikálové dodnes želí
promarnené revolucní šance, která by prý zabránila
dvojznacným kompromisum s komunisty. Ta revolucní
šance je podle všeho vysnená.
Nejdliležitejší výsledky kulatého stolu byly zrejme
dva: moc pristoupila na volby, v nichž se svobodne
soutežilo o všechna senátní kresla; v dolní, mocnejší
komore parlamentu si druhové generála Wojciecha Jaruzelského ponechali smluvne zajištenou vetšinu.
A za druhé: moc souhlasila s tím, že opozice smí vydávat deník. Název Gazela Wyborcza mel být jen provizorní, ale už zustal.
Opozice pak vyhrála devetadevadesát ze sta kresel
v Senátu a všechno, co šlo, získala i v dolní snemovne,
Sejmu. Trebaže formálne zlistala rozhodující moc komunistlim, volební výsledky byly pro režim zdrcující.
Jeho eroze se zrychlila. Gazeta Wyboreza využila
všech výhod, jež jako první opozicní deník v sovetském bloku mela, a stala se nejvetším a nejvlivnejším
polským deníkem. Ony dobové výhody jsou zrejmé:
dychtivost ctenárt\ pomoc ze zahranicí, pritažlivost
ovoce donedávna zakazovaného.
a tom není nic mimorádného. Mimorádné je - z ceského, ale i ma?arského, rumunského ci ruského pohledu - to, že si Gazela
své postavení udržela.

rícku poctu výtiskli (témer 600 000) se v Evrope radí
mezi deníky La Repubblica a Le Monde a až za ní jsou
takové znacky jako El País ci Síiddeutscbe Zeilung.
Možná nejobdivuhodnejší je z ceského pohledu jiná
vec: Gazetu dodnes vede legenda proti komunistické
opozice Adam Michnik a v tiráži najdeme i jiné zasloužilé disidenty. Ti lidé se osvedcili nejen jako intelektuálové, schopní rucit za vlastní slova, ale i jako manažeri v bujném polském kapitalismu. O svém úspechu
mluvívají s pýchou, s trochou údivu, ba snad i rozpaku: vždyt mnozí jsou veterány studentského hnutí šedesátých let, osmašedesátníky. To jsou paradoxy. Príjemné a tvurcí paradoxy, dodejme.
Gazela Wyborcza nesledovala bedlive zmeny politických nálad v polské spolecnosti, aby se jim prizplisobovala. Spíše naopak - casto šla proti proudu. Možná
nejdliležitejší prícinou úspechu je to, že si velmi brzy
uvedomila potrebu živého zpravodajství, ale treba
i spotrebitelských rubrik. Filosofické, teologické ci politologické eseje pritom z jejích stránek nezmizely.
~

Texly Jana Jiráka a Barbm]' K6pplové byly predneseny na semlnái'i Média a demokracie, který v
cyklu Demokracie 2000 porádal Masarykl'tv ústav
AV CR. Príští, celvnový seminár bude uenován roli
vír)' a církví v ceské spolecnosti a Nová Prítomnosl
opel uvdejní nekteré pi1spevky.
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"Slovensko vypadá jako po válce, vyrabovaná státní pokladna,
destruovaná morálka," ríká Milan Knažko.

er

Libuše Koubská

Hotelový klavírista v baru pražského Holiday Inn, za ceskoslovenských casú slavného Internacionálu, strídal jednu líbivou melodii za druhou. Samé dobové tance, jež všichni behem svých životu nejak tancíme. Milan Knažko (1945), nyní slovenský ministr kultury a porád ješte aktivní herec, se zaklonil v židli: "O politice, nebo o umení?" - "O obojím, a taky o Knažkovi. li
Vyjste vlastne na Slovensku prožili už druhý "li- Nicméne, jak jste ríka~ urcité nadšení se objevilo.
stopad~ Bylo to zase tak opojné?
Jak tenhk kapitál opet nepromarnit, jak zúrocit
Skutecne - meciarovské období predstavovalo ja- pocit verejnost~ že to zase má cenu starat se o veci obcanské?
kousi druhou vlnu normalizace, kterou jsme lonskými
zárijovými volbami prekonali. Ovšem listopad 89 se
nezopakoval, chvála bohu už nejsou podmínky na to,
aby se problémy rešily revolucne na ulici. Jistá euforie
však zavládla, ale jen v té cásti politického spektra, jež
se muže po techto volbách oznacit jako vítezné. Dnes
už nejde o vytvorení institucí jako po devetaosmdesátém, ale o to, aby tyto instituce fungovaly, o takové ,triviality", aby byl dodržován zákon, základní principy
slušnosti.

Snažíme se o konkrétní kroky. Predevším chceme, aby
platila vláda zákona Pro každého. Aniž by kdokoliv
z nás v sobe nesl touhu po politické pomste, jak nám to
casto protivníci vnucují. Aby se zpruhlednily toky finací
v ruzných oblastech, aby lidé videli, jak se zachází s jejich penezi, aby videli, že se zákon uplatnuje. V mezinárodní oblasti se nám podarilo odstranit všechny politické
prekážky, které vyrazovaly Slovensko z první vlny zemí,
jež se ucházely o úcast v NATO a Evropské unii.

Po absolvování oné príslovecné stovky dní ve vláde jste vy a vaši kolegové udelali inve1lturu, uzavreli jste svoje "cerné k1lihy'~Vjakém stavu je váš
resort, k cemu jste dospel?
Co chcete ve státe, který vyhlíží jako po válce, s vyrabovanou státní pokladnou, destruovanou morálkou.
A pokud jde o resort kultury, i v nem je tragický nedostatek financních prostredku. Proste dlouhodobá
podvýživa. V mnoha ohledech jsme doslova na dne.
S onou prirozenou ztrátou hodnoty koruny za ty roky
a s chaosem, který vznikl ve spravování kulturních vecí, jsme skutecne dospeli do stádia, že v rámci rozpoctu mužeme taktak stacit na provoz, ale už rozhodne
ne na tvorbu. V nekterých prípadech máme i deficit,
pokud jde o provoz, nejakých sto milionu. Sto milionu je možná strašne málo pro velké resorty - pro
obranu, zemedelství. Tam by taková suma znamenala
jen trochu zhoršení, zatímco v kulture predstavuje doslova fatální situaci. Cekají me velké problémy.
Co považujete

za nejdukžitejší,

co

nejvíc horí?

Jsem skutecne trochu jako hasic, už v prosinci lonského roku totiž v nekterých institucích nebylo na platy. ekde jsou v havarijním stavu budovy, nekde jsou
ohroženy už podepsané mezinárodní smlouvy o spolecných projektech ... Hledám "rezervy". Na úradu vlády, taky jsem vyzval sponzory. Zatím se darí nouzi prekonávat, ale jsme teprve na pocátku a vím, že chybejí
peníze treba na takzvané kapitálové výdaje, na novostavby. Musel jsem pozastavit budování Národního divadla.
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Je to nejaká megalomanská záležitost?
Rekneme - velkorysá.
nami plus ješte s jednou
puvodne mela rozpocet
vestování jedné miliardy
koncení scházejí.

Velké divadlo se dvema scéexperimentální. Stavba, která
860 miliont\. a dnes - po in- jí ješte dve miliardy do do-

Kdy se s tím zacalo?
V petaosmdesátém. Je to stavba století. Museli jsme
tedy prerušit výstavbu, a delat jen to nejduležitejší, aby
se aspon konzervoval soucasný stav, aby budova nechátrala.
Co

takhle nejakou národní sbírku?
V to moc neverím. Tohle oduševnení - "Národ sobe"

- by na dnešním Slovensku nemelo úspech. Spíš vidím
možnosti kontextu, vždyt ona budova stojí na jednom
z unikátních míst Evropy, jde o skoro kilometr dunajského nábreží, které ceká na investora a na architekty.
Zatím tam jsou dve tri budovy, vše ostatní je k dispozici ke komercnímu i kulturnímu využití. Takže bychom snad v rámci takového komplexu mohli najít
i rešení problému dostavby Slovenského národního
divadla.

_

-

tucionalizaci. Nicméne jsem rád, že se po volbách situace na Slovensku zmenila a my se mužeme i institucionálne pripojit k tomuto autentickému pohybu.

Precejenom o sobe už víme mín lIež driv.Jak vlastne vypadal kulturní "underground" za Meciarovy
éry?
Tehdy se undergroundem paradoxne staly oficiální
instituce. Když náhle stávkuje Národní divadlo a mnohé další oficiální, státem placené instituce, to znamená,
že se nekde musela stát zásadní chyba, že se ideologie
vylila ze svého koryta, a jak ríká Shakespeare, "doba se
vymkla z kloubu". Tak, jako si státostrana HZDS v rámci své politické sféry vytvorila svoje Zelené, svoje sociální demokraty, svoji stranu menšin, vytvorila si i své
umelce. Bylo jich sice strašne málo, ale mohla ríci - podívejte se, vždyt slovenští umelci jdou s námi. Bylo jich
sice pár, ale meli je.

A jak vyhlíží dlles avantgardllí umellí lla Slovensku, co o llem ví millistr kultury?
Za všechny uvedu divadelní soubor Stoka, která by
si zasloužila státní podporu, když už pro nic jiného, tak
proto, že to celé prežila a ješte zaznamenala úspechy
i v zahranicí.

Hrajete ted zase v divadle, s mimorádným úspechem. Spolu s Milanem Lasicou a Mariánem La- Jak casto muže chodit ministr kultury lla výstavy,
do divadla?
budou predstavení pro tri herce. Hrujrancouzské autorky Yasminy Réza, na Slovensku pod náVždy, když musí, a málokdy, když chce.
zvem Kumšt, v Cechách, kde je rovnež vždycky
naprosto vyprodáno, pod oznacením Obraz. Ús- Politolog Miro Kusý vjedné debate prohlási~ že se
pech je zarucen už tím, že hra je dobrá, vy tri Slovellsko llachází v soucasllé dobe vjakémsi mejste v ní skvelí, ale myslím si, že taky proto, že zicase. A vyjste llajeho slova 1lavázal replikou, že
celý váš dosavadllí život se skládá zjakýchsi meceští diváci znají vás i vaše kolegy zjederálních
casu, zjilmu, z televize. Myslíte si, že nás - Cechy zicasu. Mohl byste je popsat a taky prozradit, ktea Slováky - spojuje neco víc než sentimellt ze rý ze svých mezicasu pokládáte za llejkrásllejší
léta svého života?
spolecllých spolecllých zážitku, zlých a sllad
i dobrých?
Padesátá léta jsem nepovažoval za definitivní, takže
eváza! bych tyto vztahy na státoprávní usporádání.
Existují prece dlouhodobé vztahy, zvlášt v oblasti kultury, které existovaly už pred vznikem Ceskoslovenska, které prežily první republiku, Slovenský štát, totalitu, federalizaci, meciarizmus ... A existují stále. Proste
tu jsou, mají jinou hodnotu, trvalejší než režimy, které
se mezitím vystrídaly. Takže rozhodne nejsme nuceni
vytváret nejakou "družbu".

Ale jak byste tellje1lomé1lvysvetlil?
Docela jednoduše: není tu handicap jazykové bariéry, a naopak tu je jistý rozdíl v mentalitách, které se
vzájemne potrebují, obohacují. Rozumíme si. Ceské
kulturní prostredí ovšem vždy dominovalo, což je prirozené ...

Prillejme1lšímje Cechu víc.
o, možná, ale predevším je to Praha, kompaktní
velkomesto, které má jiný background než kterékoliv
mesto slovenské, Praha, jež ovlivnila mnoho slovenských umelcu. Zustali natrvalo poznamenáni symbióZOLl obou kultur.
Potrebujeme se, koprodukce filmu, spolecné výstavy, spolecné koncerty v rade prípadu nevyžadují insti-

v šedesátých, když nastalo oteplení, jsem si myslel, že
mezicas skoncil v osmašedesátém. Tenkrát jsem si neuvedomoval, že to vzepetí, ten dnes už težko obhajitelný termín socialismus s lidskou tvárí, je pouhá chiméra. Pak prišla normalizacní léta sedmdesátá a nehybné osmdesáté roky ... Po devetaosmdesátém jsem si
myslel, že je éra mezicasu definitivne za mnou. Vynechal jsem své dva roky ve Francii, jež jsem taky považoval za urcitý mezicas, vždyt to byl život v cizine,
o nemž jsem si chvíli myslel, že by mohl znamenat životní rešení. Nakonec jsem se vrátil. Ale po devetaosmdesátém jsem si už opravdu myslel, že zbytek života strávím v zásadne neprerušovaném procesu, který pospeje k reálné štastné perspektive. Bohužel prišel
ctyriadevadesátý, a zas jsem zjistil, že ony ctyri roky
byly dalším mezicasem. Ale tady už prestávám s Mirem Kusým souhlasit. Jsem presvedcen, že poslední
mezicas skoncil volbami v roce 1998, že tahle cesta už
nebude prerušována dobrodružnými zmenami moci.
A bez ohledu na to, zda se bude vyvíjet slovenská politická struktura levicove ci pravicove, to už nebude
mít tak fatální dusledky. Pevne verím, že zbytek života už strávím v zemi, která se osvobodila od všech mezicasu.
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A která byÚlta 1lejkrás1lejšíléta
vašeho života?
evím, zda se dá mluvit o letech. Clovek zažívá spíš okamžiky
štestí. Ale pokud jde o období,
patrí sem moje studentská léta konec šedesátých let a dokonce
i cas normalizace. Je to jednoduché, byl jsem mladý. Vždyt každé
detství a mládí je štastné, i v tech
nejtežších podmínkách: kdysi jsem
natácel film Nebo být zabit - o živote v koncentráku a o úteku odtamtud, k tomu nám promítli dokumentární film o setkání lidí, kterí byli jako deti v koncentracním
tábore. Byl jsem šokován tím, jak
radostne vzpomínali na to, jaké
meli hracky, kdo jim vyprável jaké
pohádky ..

MeÚljsem dojem, když jsem vás
videÚl v roli obhájce VPNv listopadu a prosillci 89, že musíte
být llesmírlle štastllý, jiste jste
výbonzý herec, ale tohle vypadalo lla spOlltállllí štestí, úplne
z vás sálalo.
Ano, byla to euforie, ale nernluvím o tom ted proto, že nešlo o roky, byly to chvíle. Urcite to byl nejsilnejší prožitek štestí v mém živote. Zcela výjimecný.
Tak, jako nejhorším byla okupace v osmašedesátém.
Válku jsem chvála bohu nezažil.

koslovensko mohlo rozdelit, vyslovil. Zielelliec
ríka~ že do té doby to ješte llikoho llellapadlo,
a llajedllou to bylo lla stole. Slovo se zhmotllilo.
Vzpomínám si na to. Zatímco tam spolu mezi ctyrma

V ceských zemích jste byl vllímálljako vášllivý za·
stállce VPN,a brzy poté, jako opet vášllivý zastállce rozpadu ceskoslovellského státu. Dlles ovšem
ríkáte, že se kompromis proste llezdaril Poucil
jste se behem svého úcillkovállí v politice, že vášlle do politiky llepatrí?
Musím tohle oznacení odmítnout. Nikdy jsem vášnive nepodílel na rozdelování státu a nikdy jsem ani
nebyl jeho zastáncem. Je to mýtus, který vznikl nevím
proc. Zda jsem se poucil? Stále tvrdím, že moje rozhodování nebyla emocionální, na bázi nacionalismu
nebo jakéhokoliv neprátelství jednoho národa vuci
druhému. Slo tu o možná až príliš vecnou diskusi
o tom, jaké jsou pravomoci ústavních cinitelu jedné
druhé tretí vlády, jednoho druhého tretího parlamentu ve vztahu k jejich odpovednosti. I když na okraji
byly vášnivé extremistické požadavky na obou stranách, a když si vezmeme noviny z tech casu, zjistíme,
že se ani na jedné strane nešetrilo silnými slovy, nezduvodnenými podezreními a zjednodušenými komentári, v nichž bylo víc vášní než chladné úvahy.
Nechci nikoho zpetne obvinovat, ale je treba videt
události v souvislostech.

Jedllou mi Josef Zielelliec vypráve~ že byl u toho,
když v Brlle ve vile Tugelldhat Michal Kovác kvalitativlle posullul situaci tím, že llápad, že by se Ces-

ocima jednali Klaus a Meciar, sedli jsme si my ostatní za
stúl a mluvili o svých predstavách. A v rade hypotéz se
ozvalo i to, co vyslovil Michal Kovác.

Vratllle se k dllešku. Chleba moc llellí,jakjste se už
zmíllil A co hry?
Kultura nebyla a není duležitá. A je obrovská chyba,
že je porád vnímána jen jako jakýsi prívešek. Že se akcentují pouze potraviny a léky a že až tohle všechno bude obstaráno, nekdy dlouho poté prijde na radu konecne snad i kultura. Jde o fatální omyl. Jsem presvedcen,
že bychom mohli být i trochu hladoví, porád lepší, než
omezit tvorbu. Vesvete prece existují seriózní tendence
vyprovokovat kreativitu i u ekonomických manažeru
a u dalších složek spolecnosti. U nás to nikdo nechápe.
Pritom by si to meli uvedomit práve ti, kterí dnes mluví
o makroekonomických císlech, o chemickém prumyslu
a strojírenství a o ostatních úžasne perspektivních odvetvích, jež jsou podle mého názoru už dávno odsouzena k zániku. Vždyt my nebudeme šít ani levnejší ani
lepší košile než ve spouste asijských zemí, nebudeme
produkovat víc železa než v Cíne, zanedlouho ani naše
pracovní síla nebude tak nesmyslne laciná. Výroba tohoto typu není dlouhodobe perspektivní ani pro strední Evropu a vubec už ne pro zeme jako Ceská nebo Slovenská republika. Je treba, aby došlo k zásadnímu obratu. Nevím, zda se toho bojíme, ale už je nacase.
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Cerví v jahodách (muj cerven)
Nad cervnem se klene znamení Blížencu, charakterizované v astrologických príruckách vnitrní~
mi rozpory a dvojakostí, ale v detství to byl jednoznacne ten nejštastnejší mesíc. Sliboval svobodu,
léto na venkove, volný cas, vonel senem a dálkami, dny se dloužily a s nimi i cas, kdy jsem smel
být venku s partou. Príslib štestí bývá slastnejší než jeho pozdejší prožívání, které skoro vždycky
neco zkalí. Tešiljsem se, jaké nové kamarády mi léto nabídne, leckdy však melo v zásobe jen nafoukané pitomce.
jistá dvojakost mým prázdninám nechybela, ale tehdy mi unikala. Svet se jevil celistve, i když
jsem mel cást léta trávit na Divokém západe v staré trempské osade na Berounce, kde si dospelí
vcetne mého tatínka hráli na šerify a pardy, a cást v pionýrském tábore coby štastné decko leninského systému. Teprve pozdeji jsem si zacal všímat cervnových obludností - práve tenhle mesíc si
komunisté rádi vybírali pro ponižující rituály voleb, trapný spektákl spartakiád a všelijaké sjezdy.
jeden se jim však vymknul z rukou. jako pilný, byt teprve patnáetiletý ctenár Literárních novin
jsem v cervnu 1967 žasl nad odvahou svých oblíbených autoru, kterí vystoupili na IV. sjezdu spisovatehi, o rok pozdeji jsem se v cervnu radoval ze zrušení cenzury a hltal 2000 slov, ale další cerven se už naplno rozjíždela normalizace. Nastávaly prázdniny, jejichž prázdno se táhlo dvacet
let.
Následující cervny jsem prožíval nizne. Pár let jsem skládal zkoušky na školách, pak jsem každorocne krasopisne vypisoval svým venkovským žáckum vysvedcení a tešil se, že se po dlouhých
mesících v pohranicí zase podívám do Prahy, a když se mi povedlo vrátit se do ní natrvalo, pochvaloval jsem si jako nocní uklízec na metru, že v cervnu zacíná nejcistší sezóna, kdy je nejméne práce. Skvostné cervny jsem prožíval v první polovine 80. let jako cesták Knižního velkoobchodu. Otevíraly se totiž kempy a dosud témer zely prázdnotou, takže jsem vždy sehnal nejakou chatku a nebyl odkázán na hotely. Správcové se tešili na první hosty a ješte nepropadali letní
nafrnenosti. Rekreacní zarízení mají nejvetší kouzlo na samém zacátku a na samém konci sezóny. Mívají málo hostu a vládne v nich klid. Voda ke koupání je v cervnu nejlákavejší a konec zárí zase nabízí osamelé procházky po plážích, na nichž jsou dosud v písku vytlaceny oblé tvary dívek.
Po listopadu 1989 ty divne zhovadilé prázdniny, kdy si clovek mohl hovet, skoncily. Usedljsem
k pocítaci, psal ci redigoval a nanejvýš obcas pohlédl z okna a rekl si: "Heleme se, zase jeden cerven. "
Puvodne jsem si myslíval, že jméno cerven prináší dobrou zvest prvních úrod, že ohlašuje cerven jahod, rybízu, malin ci trešní, ale etymologie mi odhalila další dvojakost. S cervení cerven nepochybne souvisí, obe slova však pocházejí od cervu, které práve v cervnu sbírali starí Slované, aby
je drtili a lisovali z nich cervené barvivo, jímž marnive zdobili svuj šat. Rudým plodem cervnu
ostatne bývá i krev. K cervnovým hanebnostem patrí proces s Miladou Horákovou v roce 1950.
V tomto mesíci rovnež eskalují války, které bývají v duchu poucek z ucebnic strategie rozpoutávány na jare. Zemdlenost po zime již zcela ustupuje a bojovníci dosud nepresycení pohledem na
hnizu a utrpení jsou plní energie, bujaré pomstychtivosti a touhy masakrovat.
Rocní cyklus práce nekoncí Silvestrem, ale parny zacínajícího léta, kdy dohrkává nejen škola,
ale i divadelní ci politická sezóna. Ackoli krestanská tradice prisoudila obyvatelum severní polokoule chladný až mrazivý konec roku, po nemž lze ocekávat ješte dlouhý cas plískanic, vánic
a nepohody, lidé se rozhodli inscenovat si koncem cervna pro radost jakýsi vzdorokonec, falešný
happyend. Neco podobného vkládají do svých príbehu i hollywoodští scénáristé. V deji se od pocátku stupnuje napetí, divák zvolna proniká do znepokojivé spleti zápletek, hrdinové prekonávají jedno nebezpecí za druhým a film krátce po polovine vrcholí velkou dramatickou scénou. Hned
po ní však následuje krátký oddech, cézura pohody, kdy se Butch Cassidy a Sundance Kid projíždejí na kolech a soudce Roy Bean s chotí krmí ochoceného medveda. Hle, jak hezky by se dalo
žítI jenže vzápetí hrdinové i diváci opet nasednou do rychlíku, který se rítí k záverecné katastrofe.
Takovou katastrofu sugeruje ten opravdový konec roku, jenž by mohl pripomínat mrazivý armagedon, nebýt jiskricky nadeje, jež se zableskne ve slunovratu. Vnímáme-li jako predzvest konce sveta dvojaký cerven, mužeme se na vecnost tešit jako na ty nejdelší prázdniny.
Viktor Šlajchrt
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Z Cech do jiného sveta
Evropská unie a národní státy
Etnické otázky v Kosovu a 1ÍsilíNATO zastavit je a zajistit návrat albánských
uprchlíM zpet do jejich domovu, to vše otevFeloznovu, ale v ostFejšípodobe než
v dobe války v Sosne nekolik težkých otázek.
Jak sladit opatrení, která zajištují dodržování lidských
práv na jedné strane a uplatnování zásad suverenity
státú na strane druhé? Co delat v situacích, kdy suverenní stát, který podepsal radu mezinárodních úmluv
tyto dohody porušuje? Kde jsou hranice nezasahování
do vnitrních záležitostí jednotlivých státú?
Dosavadní, našimi politiky inspirované debaty o našem vstupu do NATO a do Evropské unie jsou príliš
technokratické nebo právne ekonomické. Neríkají našim obcanúm srozumitelne, o co tu vlastne jde, proc
máme nebo nemáme vstupovat do NATO a Evropské
unie. Výjimkou je nekolik osobností, ke kterým na prvém míste patrí Václav HaveL Výsledkem nedostatecného vysvetlování je varovne klesající podpora verejnosti, pokud jde o náš vstup do unie, a nedostatek loajality verejnosti vúci NATO. Nápadný je také vysoký
podíl lidí, kterí nemají na tyto klícové otázky naší budoucnosti žádný názor.
Naše státnost je velmi krehká. Na jedné strane to vše
vede k tomu, že zde máme nové národovce reprezentované extrémní pravicí a levicí, ale také tzv. novou
pravicí uvnitr ODS, a na druhé strane naopak ty, kterým jsou úplne lhostejné otázky upevnování nové ceské státnosti.

Tradicní stát se už nehodí
Málokdo si po roce 1989 uvedomil, že konec tzv. bipolárního sveta, kdy proti sobe stály dva mohutné mocenské bloky, je zároven koncem mezinárodního politického systému, který existoval zhruba tri století od
uzavrení vestfálského míru. Koncem systému vybudovaného na principu rovnováhy siL Svet se po rozpadu
Sovetského svazu rychle rozdelil do trí odlišne organizovaných zón. Toto rozdelení nevychází ze staré konfrontace mezi Západem a Východem. Britský diplomat
a vysoký úredník ministerstva zahranicí Robert Cooper
tvrdí, že dnešní svet je tvoren tremi zónami: zónou se
slabými státy, které nejsou dost silné, aby ovládaly
a organizovaly své vlastní území. Cooper oznacuje tuto cást sveta za zónu potenciálního chaosu, kam lze
radit mnohé cásti Afriky, nekteré cásti Asie a nekteré
zeme bývalého Sovetského svazu. Dále zónou tvorenou zememi se státním monopolem moci, jde prevážne o národní státy, které jsou pripraveny používat moc
nejen uvnitr svých hranic, ale také jeden proti druhému. A konecne zónou nových nadnárodních útvaru
omezujících moc národních státú; nejlepším príkladem
je tzv. Euroland, Evropská unie.
A protože se v ceské politickém myšlení koncepce
a hodnoty tradicního národního státu stretávají tvrde
s principy nove vznikajících nadnárodních politických
útvaru, tj. s principy vzájemného zasahování do vnitrních záležitostí každého z clenu takových útvaru, mu-

Jirí

Musil

síme pole techto stretú popsat podrobneji. Jádrem sveta budovaného na myšlence národního státu bylo nekolik zásad, které stále pritahují i u nás mnoho lidí:
svet, at již chceme nebo ne, je rozdelen do národú, národ je zdrojem veškeré politické moci, loajalita k národu je silnejší než kterákoliv jiná, existence míru
a spravedlnosti ve svete múže být zarucena jen tehdy,
jsou-li jednotlivé národy svobodné a cítí se bezpecne.
A z toho všeho pak vyplývá hlavní zásada: spolecenství, která si uvedomují svou specifickou kulturní
identitu, mají mít možnost utvorit vlastní stát. To bylo
vlastne podstatou Wilsonovy zásady sebeurcení, na jejímž základe vznikl i náš novodobý stát. Není tedy divu, že princip tradicního národního státu je u nás stále velmi vysoce hodnocen. Ostatne jako ve vetšine
malých evropských zemí. Musíme se však ptát: múže
ve své púvodní podobe a v dobe, kdy se snažíme o to,
abychom se stali cleny Evropské unie, zústat naším
hlavním vodítkem?
Realistickou odpoved na naši otázku múže poskytnout pouze znalost pravidel nového rádu, který se
dnes vynoruje v Evropské unii.

Žijeme

V

mýtu

Není nám jasné, jaká má být role národního státu, jehož podstata je stále videna v suverenite, v oddelování vnitrních a vnejších záležitostí a zejména v nezasahování do vnitrních vecí státu nekým nebo necím
z venku. Žijeme stále v mýtu o národním státu a o národních spolecnostech. Skutecne "v mýtu", nebot
hlubší historicko-sociologická analýza ukázala, že ani
v období nejvetší slávy neexistovaly národní státy,
a spolecnosti jsou a byly vždy útvary, které se skládají
z mnohocetných, prekrývajících se a protínajících se
sítí vztahú. A každá z techto sítí má odlišné hranice.

I velmi letmý pohled

na dnešní strukturu mezinárodních prumyslových a obchodních organizací, ale také
mezinárodních vedeckých nebo umeleckých sdružení, na svetové církve, atd., stací, abychom si uvedomili sítovou povahu spolecnosti. Na druhé strane není pochyb o tom, že národní státy, obcanství v techto
státech, zákony, policie, státní administrativa a další
skutecnosti byly, jsou a ve významné míre budou
i nadále rámcem, ve kterém se budeme pohybovat.
Stále více však budou doplnovány nadnárodními sítemi a závislostmi. Neplljde však jen o jakési mechanické doplnky. Struktury Evropské unie již dnes zmenily fungování a roli státu v starých clenských zemích.
Prijetí za clena Evropské unie znamená skutecne
vstup do jiného sveta. Zazlívám našim politickým elitám, že to otevrene nesdelují obcanum této zeme, že
jim nevysvetlují, co tyto zmeny budou konkrétne znamenat, a že jim neríkají, že nepodarí-Ii se nám stát se
cleny Unie, zmeníme se v periferii dynamického, bohatšího a tvrdím také slušnejšího demokratického
sveta.

NOVÁPRíTOMNOST
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Doterné overování
Jaké rysy má však ten jiný svet, do kterého chce Ceská
republika vstoupit? Ponekud jsme se nevšimli, že rada
dohod z posledních let, zejména "Smlouva o konvencních silách v Evrope" je zacátkem hlubokých transformací, které mení mezinárodní rád a vztahy mezi národními státy. Státní suverenita prestává již být absolutní zásadou v oblasti bezpecnosti a zahranicních vztahll
jednotlivých zemí. Je doplnena vzájemným zasahováním clenských zemí Unie do ruzných oblastí dríve suverenních státl!. ekterí komentátori to oznacují pojmem "doterné overování", ale jednodušeji vyjádreno je
to dobrovolné a vzájemné omezování suverenity. Tím
zacíná mizet ostrý rozdíl mezi vnitrními a zahranicními
záležitostmi a hranice mezi státy prestávají být duležité. To ovšem také znamená, že vztahy mezi státy prestávají být založeny na rovnováze sil. Koncepce rovnováhy sil, jež stála za marnými pokusy o udržení míru
od poloviny 17. století, se dnes v Evrope hroutí. Lze namítnout, že její význam však pretrvává ve vztazích mezi velikými seskupeními, která i nadále ve svete existují, napr. mezi Cínou a Spojenými státy, Ruskem a NATO. Ale i v techto vztazích se pomalu prosazuje duch
nadnárodních útvarú a je patrná snaha budovat bezpecnost na prúhlednosti, vzájemné otevrenosti a závislosti a také na rostoucím vedomí vzájemné zranitelnosti. V podstate tato nová situace dává šanci tomu, aby se

ve vzájemných vztazích prosazovalo odmítnutí síly jako nástroje rešení krizí.
K tomu všemu je zapotrebí ješte pricíst ony více nebo méne nápadné zmeny ve zpúsobu života, ve vzájemné informovanosti, v rostoucích kontaktech mezi
jednotlivci, nevládními organizacemi, ale také samotnými vládami. Vzniká jakási evropská obcanská spolecnost.
Pres všechny velké zmeny, které souvisejí s vytvárením zóny nadnárodních útvarú, pres rostoucí vzájemné
závislosti jednotlivých zemí i cástí sveta, národní státy
si zachovají i v dohledné budoucnosti nekteré významné role. A to ty, které jsou z hlediska obcanú dúležité. I když roste pocet lidí, kterí jsou schopni chápat
svou identitu jako kombinaci národnosti a evropanství
- jeden z výzkumu tzv. Eurobarometru ukázal, že je jich
v Unii asi 40 procent - o neco více, tj. 45 procent, se
identifikuje pouze se svou národností. A s tím souvisí
i vztah k politickým institucím. Je zrejmé, že identita lidí a demokratické instituce, podporované obcany, zústanou i nadále vázány na národní stát.
Presto ale hlavní zmeny, které nás cekají, spocívají
v rostoucí váze nadnárodních struktur a vzájemných
závislostí a také v oslabování suverenity národních státú. Zodpovední politici to musejí svým spoluobcanúm
sdelovat a musejí je do tohoto nového sveta vést.

Jak jsem se stal zlodejem
Do maléru múžete prijít snadno a kdekoliv, i v obchodním

dome

Martin] aroš

23:00. Rucicky hodi/lek plížh~ým tempem dokoncují ctvrt} okruh. Dlou-

jsem zakoupil za 229 konm prevratnou novinku ve svete holení - strojek GiIlette Mach 3. Jelikož si nikdy neschovávám úcty od malých nákupú (k cemu by mi byly), neucinil jsem tak ani tentokrát. Den plynul a po obedupáL'á a neustále si Mbetem ruky otírá špicku nosu. Pak odkudsi L~)I- de jsem se vydal do centra, abych vybral dárek
kamarádovi k narozeninám ... Pak to zacalo:
táhne kus tabáku a ubalí cigaretu. Dva RomoL'é L'teplákoL~ýchsoupra-

hé napjaté ticho prerušuje kašel bezdomovce schouleného na zemi v 1"0hu. Zái'iL'ka u stropu pron ikal'e l'rcí a tem né svetlo ztrácí vpraL'ideln.vch
interualech SL'OUintenzitu. T..ýpeksedící na dl'evené lavici nervózne po-

l'ách Adidas, obtežkáni zlat'ými I'etez)l a náramky, se ihned hlásí
o "práska ". Vzduch prosycen'ý potem a alkoholovým i v'ýparyse stává nesnesiteln.Ji, Po ctyrech hodinách stráL'en,ých L' míslllosti 4x4 melly bez
oken a L'etrállí mi na cele stojí pot. Cest a spravedlnost se vytrácejí z po-

13:30. Vstupuji do obchodního domu Tesco-Máj na
Národní tríde. Procházím všemi oddeleními, až se ocitám v drogerii v prízemí. Z regálu si beru deodorant, ale

když zjistím, že je skoro o 30 korun dražší než jinde, vrapJ'edí zájmu a ve stNdajících se návalech vzteku a bezmoci zacínám b,ýt cím ho zpet. Projdu prostorem pokladen a blížím se
zaujat jedinou myšlenkou. Dostat se ven za každou cenu. Vím z ce~)I k východu smerem na Národní trídu. Proti mne krácí
predbežného zadržen í...
uniformovaný pracovník ostrahy obchodního domu. Míjíme se a v tom me nenáVcera vecer jsem ješte sedel jinde. V kresle pred televi- padne bere za ru• ~en
zí, jejíž reklama bombardovala mou unavenou mysl. Po- ku: "Pújdete se
. uro je suez
Obchodn\
d
'roi
svstéroV
• 05tOl
té, co jsem se dozvedel, že Vlasta po celý den cítí pocit mnou, tudy." Když
bezpecn
sucha a bezpecí a že vrchní je nejakej divnej, se na ob- nechápu, ukáže rukou smerem k jarazovce objevil pilot ve stíhacce, jak postupne dosahuje
nadzvukové rychlosti mach 3. A stejne dokonale letel kýmsi dverím, na ninový holicí strojek se tremi brity po mužské zarostlé tvá- chž se vyjímá preškrtnutý panácek s nápisem "nepovori. Vzpomnel jsem si na svoji bolestne tupou žiletku. laným vstup zakázán", a suše odvetí: "Nedelejte
A když jsem ješte uslyšel, že Gillette je pro muže to nej- problémy a pojdte!" Uchopení se mení v pevný stisk.
Prudce se vytrhávám. "To ste se asi trošicku splet," brálepší ..
Následujícího rána, bylo to 20. ríjna 1998, jsem se vy- ním se. Lidé kolem se zacínají ohlížet. V mžiku pribíhá
dal na prednášku o etice v obchodním podnikání a ces- další "sekuriták". Zrejme nemá smysl klást odpor.
13:45. Procházíme dlouhou chodbou, opet žádám
tou se zastavil v parfumerii na Olšanském námestí, kde

..•.
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vysvetlení.
chodby

Nedostává

zahýbáme

se mi žádné odpovedi.

vlevo a vstupujeme

nosti. Dva velké pracovní

Na konci

do nevelké

stoly, na nich monitor

jený na systém kamer v obchodním

místnapo-

dome, pocítac a tis-

magnetickým
umístené

kódem,

u východu

pred tím zboží neprošlo
Skutecnost,

tudíž nemohlo

obtloustlý

služby nevyvedla

muž, zrejme šéf bezpecnosmí

- "Obávám

vubec nic není," odpovídám.

"To se mýlíte, to teda je.

Vybavuje se mi petileté americké

ríkává jako básnicku

"Tak

dejte to sem I" Poprvé pocituji

Tak se na to podíváme,
bezmoc.

smeny.

se, že do toho vám

díte, jak od-

svá práva, já už si však nejsem jist

ani vlastním jménem.

Vzápetí zacínají prohledávat

mou

brašnu. "A co je tohle ?" volá vítezne šéf, v ruce muj holicí strojek

GilIete Mach 3. Muj strojek,"

"Máte úctenkui" ptá se. "Bohužel

odpovídám

ne, ale mužu to vy-

svetlit." - "To vysvetlíte nekde jinde a nekomu
konstatuje
keré

suše tlustoch

mé další

a komunikace

protesty

Ochranka
zabavuje
mnou zavírá mríž ...

a otázky

mLlj strojek

flegmatický

ve druhém
mladík,

jsou

ignorovány.

a v okamžiku

se za

nekolik

mesícú

nemytý

rohu se opírá o zed vlasatý

který už se nemuže

dockat,

až ho

jeho dávka prenese

do jiné reality. Pobyt za mríží ne-

svedcí ani staršímu

muži, jenž má ke stavu strízlivosti

stejne daleko jako Eskymák

do Afriky. Muj odlišný ze-

vnejšek vzbudil jejich pozornost
nou neduverivých

pohledll.

a je zrejme také príci-

"Potrebuju

váš obcanský

prukaz," volá na me od stolu vrchní sekuriták.
hám, ale když dodá, že v prípade,
totožnost,

múžu být zadržen

pres mríž obcanku

cteckou

být spušteno

mohl projít bezpecnostní

podávám.

Chvíli vá-

že neprokážu

svou

zarízení, kdybych

z míry, bez mrknutí

oka narídil vrátit

strojek do prodeje.

15:00. Po první hodine strávené za mríží stále nechápu, proc jsem byl vubec bezpecnostní

službou zastaven.

Objasnit tuto otázku by mi mohl pomoci
tý sepsala

ochranka,

nout. Ale protokol
starat.

vybaveni

chvíli si krátím

krátkovlnnými

pozorováním,
pracovníci

vysílackami,

jejichž

"Trojko,

vchod

z Národní,

podívejte

tama.

týpek

jde smerem

šestka." "Vidim ho, je u regálu s kaze-

ic, vrátil to zpátky, dobrý."

16:00. Ochranka

volá policii a ve mne svitá nadeje,

že toto divadlo bude brzy ukonceno.
lacky opet v plném proudu.

Mezitím jsou vysí-

"Dva cikáni ve dvojce. Ten

jeden si vzal do kabinky dva svetry a vyšel jen s jednim.
Dete po nich a sebene

je!l" O pár minut pozdeji se ode-

hrává mne už známá scéna. Sekuritáci privádejí dva Rómy. "Tak copak máte v tý tašce?'· $éf ochranky
tašky pletený

klukum na od-

kládá své tvrzení úctenkou.

svému kolego-

vede z klidu strážce,

svetr. Róm obratne

není oznacen

etiketou

obchodního

domu. Strojky pro-

v Tescu jsou totiž zabezpeceny

proti krádeži

nenadálým

odporem

zjevne prekvapen.

a lící situaci svému nadrízenému.
šéfa a po krátké výmene

vytahuje
tvrdí, že
všech do-

To ovšem opet vúbec nevy-

chce Róma šoupnout

mríž. Róm se brání a nadává ochrance

dávané

v kšiltovce

k eskalátorum,

z igelitové

Když prohlíží múj strojek, zjistí, že

pomocí

se na nej." "jo, mam ho, jede nahoru do elek-

tra, at ho prebere

delení, at si pro ne prijedou,"

do pocítace.

jak
jsou

nuje z této místnosti šéf smeny, který má k dispozici monitor.

svetr koupil v Tescu v Liberci a k prekvapení

14:30. Vrchní sekuriták prepisuje údaje z obcanského

se co

Veškerou jejich cinnost koordi-

koly a až jich tu budem mít víc, zavoláme

prúkazu

kte-

nahléd-

mne, nemám

služba pracuje. jednotliví

mezi sebou komunikují.

protokol,

zda do nej mohu

prý není urcen

15:30. Dlouhou
bezpecnostní

žádám,

"Hele, já sepíšu ty proto-

vi.

že

systému.

ovšem šéfa ochranné

až na 48 hodin, radši mu

oznamuje

zarízení

pokladního

poplašné
zónou,

a modrý mikine s kapucou,

14:00. Vedle me podrimuje
bezdomovec,

jinýmu,"

se uzavírá. Veš-

poplašné

domu v prípade,

že na mém strojku tento kód chybel, a že by

kárna. Cást místnosti je oddelená železnou mríží, za níž
sedí na drevené lavici nekolik osob. Od stolu se zvedne

copak máte v tý brašnei"

který spustí
z obchodního

rovnou

za

do zlodeju. $éf je
Zvedá telefon

Po chvíli prichází šéf

názoru s Rómem vyrkne ver-

dikt: "Za mríž. Tenhle pán je známá firma, nemáme

ho
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tu poprvé." Róm ovšem odmítá vstoupit do žaláre dobrovolne. Pristoupí k nemu dva "ostrí hoši" a Róm se zastaví až o protejší zed za mríží. Ted jsem opravdu rád,
že jsem nekladl odpor. Róm prohodí nekolik sprostých
slov smerem k ochrance a usadí se na lavici.Jeho parták
ho následuje, ochranka u nej našla nekolik parfémú
oznacených nálepkou Tesca,
16:30. Na Rómech je na první pohled poznat, že nejsou v takové situaci poprvé. Jediné, co je zajímá, je príjezd policie, mají prý ješte hodne práce. Jeden si sedá
vedle me. "Za kolik to máš'" ptá se. Nechápu, co myslí.
,Jakou to má cenu, to cos vzal ," pokracuje. "Nic sem nevzal, ochranka mi sebrala strojek za 229 korun," odpovídám. "To seš v pohode," vysvetluje Róm s úsmevem.
"Když to je do dvou tisíc, je to jen prestupek, nemúžou
ti nic udelat. Zaplatíš blokovou pokutu a deš domu." Rómovo poucení mi žádnou úlevu neprináší. Mám prijít
o strojek za dve stovky a ješte zaplatit nejmín tisícovku
pokuty' Znovu hodnotím svoji siruaci. Úctenku nemám
a strojek, ktelým bych mohl dokázat svou nevinu, byl
vrácen do prodeje. Policie obdrží pouze papír, na kterém me mohou zamestnanci Tesca obvinovat témer
z cehokoliv.
16:45. Jako se tonoucí chytá stébla, beru do rukou i já
svou šanci. Družný Róm má totiž u sebe mobilní telefon.
Zpocátku mi ho sice odmítá pújcit, ale když mu slíbím
za jeden krátký hovor 50 korun, nakonec svolí. Ukrývám
se do opacného rohu cely a rychle vytácím císlo svého
kamaráda. V casové tísni mu šeptem stacím pouze sdelit : "Cau Dušane, nemúžu mluvit. Kup prosim te nekde
holicí strojek Gillette Mach 3 a hlavne od nej schovej
úcet. Pak ti to vysvetlim."
17:15. Policie stále neprijíždí. Mám úplne vyschlo
v krku, žádám tlustocha o trochu vody. K mému prekvapení mi bez poznámek prinese kelímek sodovky.
Podekuji, ale odpovedí je mi pouze pohrdavý pohled.
Róm mi predává další zkušenosti. Dozvídám se, že
v Tescu jsou i "tajní", kterí se pohybují mezi zákazníky
v civilním oblecení a dávají typy ochrance. Jejich prémie
pak samozrejme závisí na tom, kolik prípadú odhalí.
18:00. Po ctyrech hodinách v kleci konecne prijíždí
policie a spravedlnosti snad bude ucineno za dost. Z naivní predstavy jsem vyveden hned vzápetí." azdar, Toníku, tak co to tu dneska máme ," zdraví ochranku stráž-

a co má být''' odpovídám. Strážník viditelne potešen, pokracuje: "A víte, že vás za to múžou vyhodit?"
19:00. Poslední prichází na radu Róm. Zatímco je
kontrolován, využívám príležitosti a ctu si svúj protokol.
Stojí v nem: "Svedkyne videla podezrelého, jak bere
zboží z volného výberu a strká si je pod bundu." Polévá
me horký pot. e, nespletl jsem se. Protokol je nadepsán
mým jménem. Pomalu zacínám chápat, proc mi nebylo
do protokolu umožneno nahlédnout. Znovu rekapituluji a pricházím na jedinou možnou prícinu, jak jsem se
mohl dostat do techto potíží. V oddelení drogerie jsem
se zastavil nejprve u poutace s holicími strojky Gillette,
abych se podíval, za jakou cenu se prodávají v obchodním dome. Zjistiljsem, že je o deset korun dražší, a odebral jsem se hledat deodorant. Ješte než jsem opustil
prostory drogerie, vzpomnel jsem si na odpolední domluvenou schúzku a v diári si chtel overit cas setkání.

MARVNTAROS
(1975)

Student
inženýrského
studia VSE
v Praze.

V momente, kdy jsem hledal diár ve své brašne, jsem na
okamžik vyndal i Svlljstrojek. Pak jsem ho zase schoval.
Mého pocínání si asi povšimlo prémií chtivé "ocko", které upozornilo ochranku. Tvrzení, že si podezrelý strká
neco pod bundu, zní urcite lépe, než když neco vyndá
a opet vrátí do tašky.
19:15. Jsme zkontrolováni. "Pánové, ted si tadyhle
stoupnete, abych vám mohl nasadit pouta," oznamuje
strážník. "To múžete na základe nejakého pochybného
obvinení nasadit cloveku pouta, aniž by se prokázala jeho vina?" ptám se. Policista ocituje znení nejakého paragrafu, podle kterého policie používá pri eskortování
ochranná pouta. Policista me poutá za levou ruku k Rómovi, za pravou potom k fetákovi. Veškeré utrpení a ponížení teprve zacíná,
Opouštíme obchodní dúm
• III je strežen
a vycházíme na Národní tríObchodní
du '••• s'lstélll'l
• ostnh"
bezpecn
du ... Ihned se stáváme tercem

i

ci porádku. "Ahoj, chlapi, no máme tu dneska trošku plno. To si užijete," odpovídá sekuriták. Policisté si
prohlížejí protokoly a pak vyrknou jména trí osob, které
eskortují na policejní oddelení pro Prahu 1 jako první.
Zústávám ve druhé várce.

pohledll kolemjdoucích. Nekterí se zastavují. "Maminko,
a takhle vypadají zlodeji''' ptá se
malá holcicka. Jak je všechno pomíjivé a relativní. Stací,
aby me nyní zahlédl nekterý z klientú firmy, pro kterou
pracuji, nebo sám zamestnavatel, a rázem prijdu o zamestnání. Nikdo se nebude ptát na moji vinu ci nevinu.
Musím preci pochopit, že nemohou riskovat dobrou povest firmy..
19:30. Prijíždíme na policejní oddelení policie pro
Prahu 1 v Krakovské ulici. Vyjdeme do prvního pau'a
a proplétáme se spletí chodeb. Pak se objeví veliké dvere, za nimi opet mríž. První várka nás už ocekává. Tentokrát se scházíme v cele predbežného zadržení. Je to

18:45. Strážníci se vracejí pro zbytek. První opouští
mríže vlasác. Policisté mu odebírají batoh a prohlížejí
ho. Potom si mladík musí sundat bundu a vyndat veškeré veci z kapes. "UŽ tam nic nen2" táže se policista.
Poté prohledává bundu. Neco v ní nahmatá a o chvíli
pozdeji vyndavá z náprsní kapsy injekcní stríkacky a jehly. "Ty vole, kdybych se o to pích, tak te snad zastrelim!!"
vyhrožuje rozcilene fetákovi. "Stoupni si tady ke zdi, ruce dej nahoru a nohy roztáhni od sebe!" porucí mu
a narkoman je prošacován jako v klasickém akcnÚTIfilmu. Další na radu pricházím já. Nejdríve prohledávají
mou brašnu. Vyndavají z ní poznámkový blok a skripta.
"Vy studujete na vysoký škole?" diví se policista. "Ano,

malá nevetraná místnost, která svým zápachem a vydlaždickovanými stenami priponúná verejné toalety. Lavice je zde príliš krátká, vejdou se na ni steží tri lidé. Nezbývá než zústat stát. Steny jsou pokryté špínou, sem
tam lze rozpoznat zaschlé fleky od krve. Radeji se ani
neopírám.
20:30. Nic se nedeje, nikdo si nás nevšímá. Rómové
zacínají být nervózní, už se nestihli vrátit do Tesca, které zavírá v osm hodin. Za dnešek jsou díky zadržení
v minusu. Jeden pristupuje k mríži a volá: "Tak co je,
bude si nás tu nekdo všímattl To sem ešte nezažil, jinde
je to vyrízený za hodinu a my tady trcíme už šest hodin
!" Vstoupí policistka. "Laskave se uklidnete, klidne vás

--
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tu mužeme nechat 24 hodin. Ranní smena prichází
v šest!" zahrozí a odchází.
21:30. Zacíná me bolet žaludek. Zrejme z hladu, protože naposled jsem jedl nekdy dopoledne. V televizi
práve probíhá úvodní utkání druhého kola Poháru
UEFAmezi pražskou Slávií a italskou Boloní. 1 pres nekolik sten je slyšet hlasité povzbuzování policistu.
22:30. Fotbal dávno skoncil. Pres všudyprítomnou
špínu usedám zmožen únavou na zem.
23:00. Bezdomovec propadá záchvatum kašle, feták
si zapaluje cigaretu. Docházejí mi síly i trpelivost. Po
ctyrech hodinách rezignuji a vážne uvažuji o tom, že pokud by se vše vyrešilo pouze pokutou, klidne ji zaplatím, jen abych se už konecne dostal ven.
23:15. Naštestí se odemyká zámek mríže. Vstupuje
policista a vyslovuje mé jméno, mám ho následovat. Vede me do úrední místnosti a predává svému kolegovi.
"Tady podpraporcík vás vyslechne." Usedám na židli
proti nemu. "Tak jaks to ukrad?" ptá se. "Zaprvé jsem si
nevšiml, že bysme si tykali a zadruhé jsem nic neukrad,"
bráním se. Podpraporcík se na chvíli zarazí, ale pak pokracuje : "No tak povídej." Vypovídám, že se v mém prípade jedná o omyl. Popisuji celou situaci a uvádím, že
strojek mi predal muj kamarád, protože doufám, že od
nej dostanu úctenku. Po sepsání výpovedi žádám o kopii protokolu. Podpraporcík mi odvetí, že ji k nicemu
nepotrebuji a že mohu jít. ,,20.10. 1998 ve 19:45 hod. podepisuji protokol jako pravdivý, nežádám další doplnení a jsem se všemi vecmi nezranen propušten," praví se
doslova v protokolu. Jelikož nestojím o další protahování, podepisuji a odcházím. Je 23:30.
Na kolej se dostávám tesne pred pulnocí. Muj kamarád Dušan mi hned ve dverích naštvane predává strojek
a žádá 239 korun. "Co sis to zas vymyslel, já v práci nevim co drív, musim se sebrat a letet ti pro nejakej strojek!" rozciluje se. Vyprávím mu celou príhodu, nacež mi
predává úcet. Je z obchodního domu Tesco, vystavená
v 17 hodin 35 minut." o já netušil, co se stalo. Tesco
bylo nejblíž," vysvetluje Dušan. Výborne, jsem opet na
zacátku.
Ráno volám príteli právníkovi. Sdeluje mi, že jsem nemel dopustit, aby mi byl strojek odebrán, od policie
jsem si mel vyžádat protokol a bez úctenky mi nedává
témer žádnou šanci. S poslední nadejí se vydávám do
parfumerie na Olšanském námestí. Prodavacce vysvetluji, že jsem si tu vcera koupil holicí strojek, ale bohužel
si zapomnel vzít úcet a ted bych ho nutne potreboval.

všem skutecnostem, které se mi kladou za vinu, a k dúkazum o nich. Budu moci uplatnovat skutecnosti a navrhovat dukazy na svou obhajobu, podávat návrhy
a opravné prostredky. Pokud se nedostavím bez náležité omluvy nebo dúležitého duvodu, múže být vec projednána a rozhodnuta bez mojí prítomnosti.
4. prosince v 9.30 hodin se dostavuji na obvodní
úrad. Jediné, z ceho jsem trochu nervózní, je setkání se
svedkyni, která tvrdila, že videla, jak si strkám strojek za
bundu. Obávám se, že pri svých metodách bude klidne
schopná sehnat nekoho, kdo jí její verzi potvrdí. K mému prekvapení však v jednací rnistnosti nesedí žádná
svedkyne, ale pracovník bezpecnostní služby, který me
v obchodním dome zadržel. Jednání vede vedoucí
správního odboru paní Prchalová. "Pane Jaroš, tady pan
Hrubý vypovedel, že vás videl v obchodním dome, jak
berete strojek a strkáte si ho do tašky. Chcete k tomu neco dodat?" áhlá výmena svedku i tvrzení me udivuje.
Vypovídám svou verzi a predkládám úctenku. Pak zpochybnuji výpoved pana Hrubého, protože z prostoru,
kde me zadržel, není v žádném prípade videt do oddelení drogerie. Pan Hrubý není schopen reagovat na mé
dotazy a jeho odpovedi jsou znacne nejisté. Nakonec
uvádí, že prímo nevidel, jak zboží beru z regálu, ale až
v okamžiku, když jsem si ho dával do tašky. V muj prospech hrají také vzájemne si protirecící protokoly. Proces je u konce a paní Prchalová mi sdeluje, že rozhodnutí správního úradu mi bude zasláno do 14 dnu.
Po necelých dvou týdnech si rozhodnutí vyzvedávám
na pošte. Je v nem uvedeno: "Na základe uvedených
skutecností dospel správní odbor Obvodního úradu
mestské cásti Praha 1 k záveru, že skutek, o nemž se
vedlo rízení, nebyl obvinenému Martinu Jarošovi spolehlive prokázán, a proto bylo rízení za použití ustanovení $ 76 odst. 1 písmo c), o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu zastaveno."
Zacátkem dubna jdu s rozhodnutím do Tesca. Jsem
odkázán na vedoucího pracovníka, který má na starost
bezpecnost a ostrahu obchodního domu. Predkládám
mu rozhodnutí. Pouze si ho prohlédne a ríká: "Chvilku
si pockejte, já vám to vydám." Snažím se mu ukázat

Slecna si me pamatuje, ale vcerejší úctenky jsou už
všechny pryc. Nakonec se domluvíme, že když si koupím ješte jeden holicí strojek, napíše mi na úcet vcerejší datum. Zaplatím 229 korun a odnáším si další Gillette
Mach 3.
Potom jdu znovu na policii, aby mi vydali kopii protokolu. Naštestí se mi ochotne venuje kapitán stanice
a dává mi i nekolik rad, jak postupovat. Dozvídám se,
že budu pozván na prestupkové rízení na mestský úrad,
kde se celý prípad bude projednávat, a že teplve potom
má smysl podniknout nejaké kroky, které by vedly k navrácení strojku.
V polovine listopadu dostávám z obvodního úradu
Prahy 1 predvolání k prestupkovému rízení. Je mi oznámeno, že jako obvinený budu mít právo vyjádrit se ke

i úctenku, ani ji nechce videt. "Tady mi to podepište
a tady to máte."
Zmýlil jsem se, když jsem naivne ocekával, že se mi
od pracovníkú Tesca dostane nejaké omluvy. Alespon
neco jako: "Snažte se nás, prosím, pochopit, denne se
v obchodním dome ztratí zboží v hodnote nekolika tisíc
korun ..." Nic.
Tak radši sbohem!
Chodím neoholený a mám tri holicí strojky.

~
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Sedem ta1kých
úrodných rokov
Sona Cechová

trikrát nás vykradli a trikrát sa k moci vrátil Vladimír
Meciar. Bude v tom nejaká mimoriadna sila, možno aj
sila myšlienky, ktorá udržala MOSTY pri živote, a pritom nie hocakom: našimi prispievatelmi (bez nároku
na honorárO sa stali najuznávanejší publicisti, politológovia, filozofi, environmentalisti, spisovatelia, reportéri, ba i humoristi.

Ked už bolo jasné, že sa nám rozpadne štát, vzal si mój
syn do hlavy, že ked sme si už neubránili spolocný
štát, aspon by tu malo byt fórum, kde sa budeme mód
stretávat v oblasti ducha - v kultúre, politike, ekonomike, a kde budeme o sebe vediet aj ludsky.
A tak vznikli jeho úsilím dvojnárodné - dvojjazycné
MOSTY. Nechcite vediet, ako zakladá casopis clovek,

Ceskoslovenský prvok sa postupne stával posolstvom: okolo MOSTOV sa zacalo grupovat všetko, co
malo v štíte obciansky princíp - od rómskej menšiny
po Madarova židov. Pokúsili sme sa v MOSTOCH sústredovat skúsenosti najroznejších národov - od Poliakov ci Škandinávcov po Japoncov a Malijcanov.
Vydávat nekomercné periodikum je práca sizyfov-

ktorý síce vyštudoval vysokú matematiku, ale v tej nižšej, biznisovej ciže kupeckej má obratnost novorodenca. Navela-navela a tie MOSTY predsa len postavil, pr-

ská. Ak sa MOSTY po tol'ké roky udržali, je to aj zásluha firiem, ktoré v MOSTOCH inzerovali, aj ked to

vé císlo vyšlo 28. apríla 1992, a jeho prvými piliermi na
prvej strane boli Karel Kryl a Ivan Hoffman.
Niekedy vidím zvláštnu tragickú hru osudu v tom,
že druhého výrocia vzniku MOSTOV sa nedožil ani
Vlado Cech, ani Karel Kryl. Osudovost bol a možno
i v tom, že o dva roky dostali obaja naraz cenu Františka Kriegla in memoriam.
Tomuto nevel'kému týždenníku akoby všetko klád10 do cesty prekážky: patkrát sme sa museli stahovat,

Jací jsme byli
Adam Michnik
Lidé Z okmhu Gazetya obzvlášt já, jsou obvinováni z príliš umírneného vztahu k lidem starého režimu, z toho, že
mají nechut ke zúctováním, lustracím, k dekomunizaci
a že se v dlisledku toho smazávají hranice mezi dobrem
a zlem, mezi pravdou a lží.Jeden z našich kritikli to oznacil jako "kamarádštoft s Kainem". Desáté výrocí Gazety je
dobrou príležitostí k tomu, abych na tyto výhrady odpovedel. Po radu let jsme patrili k antikomunistické opozici.
Mnozí z nás strávili hodne casu v ilegalite nebo ve vezení, byli jsme diskriminováni a ponižováni.
Na stránkách podzemního tisku jsme postupne sestavovali horký obžalovací spis komunistickému režimu. Až
v roce 1989 jsme pri jednání u kulatého stolu pristoupili
na to, že pro Polsko svitla nadeje. Tehdy jsme také došli
k záveru, že šancí pro polskou demokracii je "španelská
cesta", tj. cesta evoluce od diktatury k demokracii prostrednictvím kompromisu, národní smírení. Jakožto vítezové jsme však odmítli vykonat malodušnou pomstu na
svých vcerejších neprátelích. Tvrdili jsme: amnestie ano,
amnézie ne. Byla to deklarace odmítnutí revanše, ale zároven také rozhodnutí, že se musí odhalit celá pravda.
Naši prokletou minulost meli zhodnotit historici, publicisté, umelci, ne prokurátori a vyšetrující dlistojníci.
Politické konflikty a spory jsou prirozenou složkou

1

prvního desetiletí demokratického Polska. Šlo nám o to,

~
~

aby tyto konflikty neprekracovaly rámec "spolecného
dobra", hranice zákona a dobrých mravl1..Zneklidnovala

~

nás brutalizace jazyka politických polemik, výrábení fa-

~ lešných dokumenru házení vajec na politiky nebo jejich
ct polévání páchnoucími tekutinami.

v našich pomeroch bolo nevýhodné. Asi to bude tou
myšlienkou.
Casto sa cesko-slovenský zvazok prirovnával k manželstvu a rozdelenie k rozvodu. MOSTY, mapujúce to
pekné a dobré, co medzi nami bolo a je, akoby boli
dókazom, že aj medzi národmi mMu existovat zvazky
mimolegálne - totiž milene~ __; .VZDENNI
..
cké. A tomu nezabránia ani

!!lQ§.ty

najbabráckejší politici.

c. 18/1999

Radovali jsme se z úspechli polské ekonomiky. Kategoricky jsme odmítali tvrzení, že Polsko vedou renegáti
a zlodeji. Presto nás zneklidnovala kompce, která se projevovala na rozhraní sveta politiky a sveta podnikání, což
jsme sledovali v podrobne a peclive zdokumentovaných
reportážích. Programove jsme se vyhýbali urážkám
a ocernování. Presto žádná vláda, žádný úrad ani žádná
politická strana nemohly pocítat s tím, že se z nás stanou
jejich nekritictí pochlebovaci.
Když jsme komentovali polskou politiku a zapojovali
se do polských politických sporu, byli jsme si dobre vedomi toho, že politika nevyplnuje celý lidský život. Chteli jsme naopak delat noviny príznivé, které by lidem pomáhaly. Demokracii a práva cloveka jsme konkretizovali
zplisobem, který byl v politickém deníku neobvyklý - jako napríklad v akci "Rodit lidsky"...
Témer po dve století byli Poláci pro svet symbolem
mužnosti a odvahy, ale polský stát byl oznacován za "nemocného cloveka v Evrope"; o polské ekonomice se
s pohrdlivým úsmeškem hovorilo jako o "die polnische
Wirtschaft". Dnes svet vidí nejen polský heroismus, ale i
rozumnost polské politiky a úspechy polské ekonomiky.
To je príznivý okamžik, abychom si pripomenuli i prohry:
nezamestnané a bezdomovce, chudé a lidi premožené
apatií. Ti všichni jsou neodmyslitelnou soucástí Polska: jejich osud musí být predmetem spolecné péce. Vztah
k temto porážkám je, jak jsme presvedceni, základním
merítkem soucasného polského patriotismu.
Jsme štastni, že nejlepší desetiletí Polska za poslední tri
století bylo zároven nejlepším desetiletím v našem živote.

zásluhou
- je zásluhou
celého naší
deGazeta Wyborcza
není jenom
mokratického
a nezávislého
Pol-

.
gazeta
c ,

ska.
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Zaostreno do hloubky
Co všechno odhalují dokumentární

filmy typu Žlutých vos

"Nejsme bezmocní, ani jako jednotlivci, ani jako malý
stát," tvrdí reditel mezinárodního filmového festivalu
Jeden svet '99 Igor Blaževic. Tímto festivalem usporádaným v Praze ve dnech 26. kvetna až 11. cervna, zahájila Nadace Clovek v tísni pri Ceské televizi novou
tradici - každorocní prehlídku dokumentárních i hraných filmú na téma lidská práva a jejich porušování.
Oc predevším beží dokládají názvy jednotlivých kategorií: Human Rights Watch, Hlas žen, Diktátori, Afrika,
Latinská Amerika, Zaostreno na ... (letos na Barmu, východní Timor, Tibet, Cínu, Kubu, Strední Asii, Belorusko, Bosnu), Ceský dokument.
Jeden svet '99 je vllbec prvním filmovým festivalem
svého druhu ve strední a východní Evrope. Igor Blaževic, který púsobí v Nadaci clovek v tísni od jejího vzniku v roce 1993, soudí, že nejde jen o pomoc lidem
v težké situaci, ale ve stejné míre i o vydání svedectví.
Jednou z nejautentictejších a tedy nejpúsobivejších forem je práve film.
Nejen však jako apel: velice casto tyto reportáže
o válecném utrpení, ukrutnostech, represích a boji
o lidskou dllstojnost nabízejí zasvecený pohled pod
povrch komplikovaných problémú, odhalující
jejich koreny. Cenný pohled, protože na rozdíl
od vetšiny at už úcelových nebo naivních politických a mediálních interpretací nezjednodušuje.
Jeden príklad za všechny: v rámci pražského
festivalu byl promítnut také snímek ž'luté vosy.
Název filmu je prevzat z oznacení paravojenské
srbské jednotky, která v roce 1992 operovala
v Bosne. Její príslušníci se takhle pojmenovali
po místní silné koralce. Sami se deklarují jako
vlastenci, kterí dobrovolne odešli bránit bosenské Srby pred jejich muslimskými nepráteli. Do
jaké míry tito "obránci" jednali pod dojmem
promyšlené propagandy Miloševicova režimu
(dokument konstatuje, že rádení Žlutých vos
predcházel Belehradem organizovaný hromadný odsun bosenských Srblt, kterí byli údajne
vystaveni neúnosnému tlaku Muslimu) a do jaké míry šlo o zdivocelou bandu z veznic propuštených hrdlorezu a úchylných asociálú? Ve
filmu vypovídá hrstka tech, kdo víceméne zázrakem prežili mucení a masakry, jichž se Žluté vosy bežne dopouštely. Paralelne s temito
svedectvími i s návštevami míst, kde ke zlocinúm docházelo, predkládají tvurci filmu prubeh déle než rok trvajícího soudního procesu
s šéfy obávaného komanda. Dúležitou postavou, jakýmsi prúvodcem celým dokumentem,
je srbský novinár z listu Vreme, který se statecne snaží dobrat pocátku etnických cistek a zjistit, co všechno o nich už od pocátku vedeli srbští vládní cinitelé, do jaké míry je iniciovali
a kryli.

Libuše Koubská

A ješte neco ukazuje dokument amerického investigativního novináre a režiséra Rory O'Connora
ž'luté vosy. Totiž, že zprávy o etnických masakrech
zústávaly v roce 1992 ležet na stolech Rady bezpecnosti i amerického ministerstva zahranicí zcela bez
odezvy. Prednost mel klidný prúbeh Bushovy prezidentské kampane, konstatují idylické zábery. V tomto kontextu pak film nastoluje otázku, zda nebylo
možné zabránit soucasné katastrofe v Kosovu, když
všechno to, proti cemu nyní západní svet vášnive
protestuje, se nejen odehrávalo, ale bylo už i známo
pred sedmi lety. Nyní casto používané paralely, že
k rozmachu Hitlerovy moci nemuselo vúbec dojít,
kdyby "zbytek sveta" tak dlouho pouze neprihlížel,
protože mel zdánlive jiné starosti, se zdají velmi
opodstatnené.
"Obrázky mohou zmenit osudy trpících," tvrdí Igor
Blaževic. Verme, že ano. Rozhodne mohou významne
prispet k uvedomení, že mechanismy, které zpúsobují
nenávist, zlo a válku, jsou velmi složité. O to odpovednejší je úcinná obrana proti nim.
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Za pet minut
dvanáct

o dnešní

kávaného

hororu,

cesty z bludište,

které

Brown vubec netvrdí, že jsme nutne odsouzeni

k zá-

ale hledání

hube. Ríká jen, že casu je málo a vhodná
treba hledat co nejrychleji.
vé ekonomice,

Worldu'alch

instilulu

nazvaná

dou.

"Práve

jako

letadlo

musí

aerodynamiky,

musí ekonomika,

ce doufali

vovat zákonum

ekologickým,"

zahranicních

snech je nenapadlo,

že se kniha jednoho

V pOl'adí palnáclá
ckala

i ceského

nakladalehi,

zpráva,

plekladll

ale ani l' nejnižOL'ejších

dne objeví ve li'icelijaz)'cích.

klerá l~)'šla l' 10/7ském roce. se konecne
nakladalelsluí

jenž je venován

do-

Hynek.

práve

pešné,

možná

vzrostla

však až príliš. Zatímco

zmeny

prinesly

své ovoce alespon

více než dvacetkrát

ce 1900, premohli

jsme prírodní

na zdravém

prostredí

zákonúm

má-li pretrvat,

vyho-

píše se v záveru knihy,
To, že

nejsou cirou utopií, ale že už mnohde
v lokálním

kapitole

varování.

merítku,

doklá-

stejne presvedcive

jako

Ukazuje také, že úspech

závi-

explodo-

vyššímu než v ro-

systémy,

ze kterých

jsme vzešli, a vytvorili jsme si nebezpecnou
nejsme

svá predchozí

vyhovovat

s príro-

naše populace

z jedné na šest miliard a ekonomika

vala až k objemu

ús-

k tako-

v souladu

oné "nové ekonomice".

kýžené

dá Brown v poslední
"Dvacáté století bylo pro lidský druh mimorádne

rešení je po-

Vyzývá k prechodu

která bude fungovat

SlaL' sl'ela, nelllšili její allloN, jak 1'elk} bude mil ohlas. Sami turdí, že sil' zájem

o kou-

jsme si dílem sami postavili.

Eva Rázgová
vyšla zprám

realite i o vyhlídkách

sek dál, zjistí, že smyslem knihy není barvité lícení oce-

Príroda se bez nás obejde, my bez ní ne

Kdj'Ž u roce 1984 poprué

vypovídají

pro príští tisíciletí. Kdo se však ve ctení dostane

iluzi, že již

závislí," píše se v pred-

mluve Stavu sveta 1998.
Snahou

autorského

borník

pro otázky

Brown,

je obrátit

týmu, který vede americký
zemedelství

pozornost

ti k výše zmínenému

ponekud

hamiliardové

obraty,

spokojených

nedokáže

a prognózám

vzkvétající
zákazníku

Nevidí jen mnofirmy

a stále

širší

v supermarketech.

Vi-

ekonomika

jak bezhlave

stále rychleji "stra-

nicí zdroje, bez kterých se

obejít. Hovorí o mizejících

vaných

morích, ubývající

nebude

schopna

tra-

staví Brown a jeho spo-

jiné hledisko.

dí také to, jak úspešná
vuje" planetu,

i laické verejnos-

hodnocením

ekonomu

lupracovníci

úsmevy

odborné

od-

Lester R.

problému.

Oproti optimistickým
dicne orientovaných

a ekonomie

lesích, vydranco-

orné pude, která možná brzy

zajistit svetové

populaci

dostatek

po-

travy.

cejných

neušetril

nazvané

ctenáre

"Budoucnost

smutných

císel,

rustu",

která

ne-

zvucných

jmen, ale i na oby-

lidech - už díky tomu, že trh a potažmo

ekonomika
Resumé

vždy tancují

tak, jak spotrebitelé

celá

pískají.

Stavu sveta 1998 tedy zní: máme se ceho bát,

ale nejsme proti tomu bezmocní.

Stále máme svuj osud

ve svých rukou.
Knize, která vyniká jak bohatstvím
mací, tak ctivým textem,
bytý preklad.

fejme,

podstatne

Jisté stylistické

daly prominout,

Hned v první kapitole,
Brown

sí nejen na osobnostech

ne tak hrubé

že State of the World

v lednu, bude

seriózních

infor-

ubral na kvalite od-

neobratnosti

by se snad

gramatické

chyby. Dou-

1999, který vyšel letos

mít na ceské prekladatele

vetší štestí.

Timothy Garton Ash
Londýnské

nakladatelství

Sacker and Wartburg loni pled-

slavilo svetu úplné vydání díla George Orwella (The Com-

básnickami zacházeno,

jako by se

Dílo

hodnota jeho nescetných novinových sloupkli a knižních re-

8 624 stranách pi'ipravil k vydání Peter Da-

cenzí? Jak byste ospravedlnili tri tlusté svazky naplnené jeho

plete Works of George Orwell) ve dvaceti svazcích.
o úctyhodných

livelými adolescentními

jednalo o ztracené sonety Johna Miltona) Jaká je nadcasová

vidson. Cena též budí respekt: 750, -,í nebo 1250, -

1tedy asi

43 000 konm.]

rozhlasovými promluvami, nudnou profesní korespondencí
z dob jeho producentské

cinnosti v rozhlase, ci dokonce in-

terními dramaturgickými smernicemi z období dvou let, kdy

1.

pracoval pro Indickou sekci BBC?Když editor díla Dr. Davi-

I když jste tak jako já vášnivými vyznavaci George Orwella,

son mluví o úplném vydání díla, má vskutku na mysli vydá-

budete si urcite nad tímto rozsáhlým, krásne zpracovaným

ní úplné.

a podrobne anotovaným literárním monumentem

klást otáz-

ku: "Proc Orwel!'''.
Proc by melo být ze všech spisovatelu práve s jeho rozcit-

Editor pecovalo

každý rádek tak, jako by jej napsal sám

Shakespeare. Jenže Orwell nebyl Shakespeare. Nebyl to všestranný génius. Orwell nebyl ani prirozeným mistrem anglic-

EVA RÁZGOE4

(1973)
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kého jazyka. Jeho ranná tvorba je nekdy až ubohá. Jeho prí-

nuancí spolecenského

tel, básník, popsal mladého rádoby romanopisce jako "krá-

telne zaradil svou rodinu do "nižší vyšší strední trídy"), ne-

vu s mušketou". 01Well sám pozdeji zavrhl dva své publiko-

návidel snobství a trídní rozdíly, a presto se z obojího nikdy

vané romány, Dceru kneze a At se dál aspidistra vznáší, a re-

plne nevymanil.Velmi anglický byl také jeho smysl pro hu-

kl o nich, že jsou to "po všech stránkách špatné" knihy; tyto

mor, tvorící velkou cást jeho hrubozrnného

romány jsou v souborném

hlášení o Orwellove zdraví poté, co byl postrelen do krku

vydání peclive pretišteny. Pred

postavení (sám jednou nezapomenu-

šarmu. Vecné

smrti dal pokyn, že se NEMAJí znovu vydávat (velká písme-

frankistickým ostrelovacem, pocházející z pera jeho velícího

na jsou jeho). Dokonce i jeho místrovské dílo, román 1984,

dlistojníka Georgese Koppa, znelo: "Dýchání zcela pravidel-

je poznamenán

pasá-

né. Smysl pro humor nedotcen." 01Well mel ve zvyku do-

uvažování me napadá alespon plil tuctu

literárne slabými a melodramatickými

žemi. Jen Farma zvírat má dokonalou kompozici.
Bez dlouhého

pouštet se nehorázných prohlášení - "Všichni trafikanti jsou

autoru tohoto století, kterí jsou, rádek od rádku, stránka od

fašisti" - a pak vás presvedcoval, aby jste je nebrali vážne.
V Orwellovi se snoubil satirik s moralistou. Kdosi o nem re-

stránky, všichni lepšími spisovateli: Conrad, Joyce, Lawren-

kl, že se nemohl ani vysmrkat, aniž by se pustil do morali-

ce, Auden, Waugh. Proc se jim tedy nedostane

zování na téma podmínek v prumyslu výroby kapesníkli.

takového

zpracování? A proc 01Wellovi ano?

Jak anglická, jak príznacne anglická byla jeho neobratnost

Je možné odpovedet, že i oni by si to samozrejme zaslou-

ve vztazích se ženami. Zachovaly se nekteré smutné, témer

žili. Tato myšlenka vás mliže podesit, ale stojí za to se u ní na

prosebné dopisy: "Verím, že mi ješte nekdy dovolíte se s Vá-

chvíli zastavit. Jsou-li každý esej, clánek, rozhlasová promlu-

mi mílovat, ale pokud ne, nic se tím nemení, provždy Vám

va, recenze, dopis, deník i poznámka v zápisníku, jakož i vy-

zlistanu vdecný za to, jak jste ke mne byla laskavá." A jak

brané reakce druhých lidí, vytišteny chronologicky

anglická, jak preddianovsky anglická byla jeho emocionální

den za

dnem, stávají se neobycejne bohatým zdrojem pro pochope-

výrazová zdrženlivost, jež u nej šla ješte do vetších extrémli

ní souvislostí. Jejich ciste literární hodnota pak ustupuje zkou-

než komické prehánení.

mání intimního propojení života a práce. V úplném vydání

gentní, vynalézavou a obetavou Eileen bylo pro nej bezpo-

První manželství s veselou, inteli-

Otwellových del proto objevíte mnoho spojitostí mezi kniha-

chyby velmi dliležité. Nicméne po její neocekávané

mi, jež 01Well recenzoval, a temí, které sám napsal, mezi je-

casné smrti na operacním stole vyjádril Orwell svlij smutek

ho vlastním mílostným životem a mílostným životem jeho p0-

takto: "Nebyla to žádná protivná stará žlliva."

a pred-

stav, mezi odpudivýmí krysami, které chytal ješte jako mladík,

Príznacne anglická byla rovnež jeho láska k venkovu, zví-

krysamí ze španelském vezení a krysami, které nakonec zlo-

ratlim a zahrádkarení. Predevším však byl skrznaskrz anglic-

mí Winstona Smithe v románu 1984.

ký celý zplisob jeho vnímání sveta s hluboce zakoreneným

Taková vydání mohou dokonce prispet k novému druhu
intelektuální demokracie.

Nedbejte na to, že byly publiko-

empirismem. Neustále si vedl deník, delal poznámky a sestavoval seznamy. Svazky úplného vydání jsou preplnené

vány biografie. Zde máte nesetrídený materiál, aby jste si ho

pozoruhodnými

mohli sami usporádat.

zvyky slepic a konce výctem druhli nemeckých

Intelektuální

demokrat

01Well by

fakty a detailním

pozorováním

pocínaje
bomb, jež

s tím jiste souhlasil. Snad by se tedy melo všem významným

dopadaly na londýnské ulice. Miloval to, co anglický básník

spisovatel li dostat takového

Všichni Conradi

Craig Raine výstižne nazývá "plivabem faktli". Jestliže mel

a Joycové potrebují jen najít své Davisony, pripravené obe-

nejakého boha, pak to byl Kiplingliv "búh vecí, tak jak jsou".

zpracování.

tovat za velmi skromný plat sedmnáct let vycerpávající editorské práce. Je také nutné, aby byly - at už z lidumilství ci
vydavatelské velkomyslnosti - výsledky této práce zprístup-

"Mereno vlivem, jaký mel na dejiny," ríká David Remnick, "je

neny v prijatelné forme, tedy jako brožované vydaní nebo

nejvýznamnejším

v elektronické podobe (tak by se melo stát i s tímto vydáním

Kdo by se mu mohl vyrovnat? OrwelP Koestler)" Je to vskut-

spisovatelem

tohoto století Solženicyn.

Orwella). Za cenu vázaného vydání si tuto intelektuální po-

ku zajímavá otázka. Já bych vsadil na Orwella. Možná lze

techu budou moci dovolit jen univerzitní knihovny a pár

opravdu ríct, že Olwell je nejvlivnejším spisovatelem dvacá-

štastných recenzentli.

tého století. Jeho prítel Arthur Koestler s ním srovnání urcite

Zjevnejší odpovedí

•

2.

na otázku: "Proc zrovna OrweIP" je

nesnese. A kdo další? Popper) Hayek) Sartre? Camus) Brecht?

ojedinelá pritažlivost a pretrVávající význam jeho života a dí-

Aron) Arendtová) V sedmdesátých

letech byl politický vliv

la. Už jen prostá fakta z Orwellova života jsou dost podivná:

Solženicynova díla pravdepodobne

vetší než vliv kohokoliv

talentovaný student Etonské strední školy si zvrácene volí

jiného z výše zmínených. Nicméne pred Solženicynem, a to

kariéru imperiálního

policisty v Barme, umývace nádobí

o mnoho let pred ním - od roku 1945 až po rok 1990, tedy

v Paríži a tuláka v Londýne, vede vesnický obchod, bojuje

po celou dobu tlvání studené války, - byl Olwell považován

ve španelské obcanské válce, opouští levicácké literární kru-

na tehdejším "Západe" za tvlirce, ktetý dokázal nejpresneji

hy v Londýne a vydává se na opuštený skotský ostrova nakonec umírá v okamžiku svého literárního u'iumfu ve veku

Vše to vlastne zacalo ve španelské obcanské válce. Protože

šestaštyriceti let na tuberkulózu.

Tato vysoká, pohublá po-

se pridal k neortodoxní marxistické mílici POUM a ne ke ko-

tvídovém saku, banatých man-

munisty vedené Národní brigáde, byli on i jeho žena posti-

stava, odena v ošumelém

popsat totalitarismus obecne a sovetský totalitarismus zvlášt.

cestrácích a cerné košili, se zvláštním uzounkým knírem, vy-

ženi násilným potlacením POUMu v Barcelone. Prátelé, s ni-

sokým kraplavým hlasem a s po delnicku ubalenou cigare-

miž bojoval na fronte, byli uvezneni nebo popraveni komu-

tou, se stala za svého života námetem pro anekdoty a po

nisty, které rídili Rusové a kterí meli pritom být jejich

smJ1i legendou.
tilkdo nepsalo

republilkánskými spojenci. Z Otwella se stal uprchlík.
anglické povaze lépe než Orwell, a pri-

. plné

vydání obsahuje tajné hlášení urcené Tribunálu pro špionáž

tom sám byl jejún ztelesnením. Jak typicky anglický byl jeho

a vlastizradu, podle kterého jsou Eric a Eileen Blairovi "zavi-

složitý prístup ke trídám: byl si vedom tech nejjemnejších

lými trockisty" a "agenty POUMu".
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Tato prímá zkušenost z komunistickým terorem, prorad-

taci svým odklonem k vedeckopopulární

literature, nebo ja-

ností a prolhaností je klícem k pochopení jeho pozdejšího dí-

ko Solženicyn, jenž dnes pracuje na rychlé zkáze svého vlast-

la. O ruském agentovi v Barcelone, jehož úkolem bylo ocer-

ního pomníku. Jak napsal Edmund Clerihew Bentley:

nit cleny POUMu jako trockisticko-frankistické

zrádce, na-

Smrt, ríct se dá,

psal v Haldu Katalánsku: ,Bylo to poprvé, co jsem se setkal

mnoho výhod má.

s clovekem, jehož profesí bylo lhaní - pokud ovšem pomi-

Zkoušet uhodnout, jak by se Orwell dál vyvíjel, by byla

neme novináre." Sarkastické bodnutí na konci je sice typické

jen nezávazná konverzacní

pro jeho cerný humor, ale zároven odráží další horké po-

kterýmkoliv smerem, byl by to jiste vývoj zarputilý a rozpo-

znání, ke kterému dospel. Po návratu do Anglie zjistil, že té-

ruplný. Byl oddán socialismu, jehož hlavní premisou je rov-

mer celý levicový tisk zatajuje nebo falšuje fakta o barcelon-

nost, nicméne v posledním roce svého života si vybíral spo-

ských událostech. To byla druhá a otresnejší cást jeho špa-

lecnost a svého adoptivního syna zapsal do prestižní West-

kratochvíle. At už by se vydal

nelských zkušeností, protože toto vše se delo v jeho vlastní

minsterské školy. K nicemu dalšímu už nedostal príležitost,

zemi. Zde zacíná jeho fascinace tím, co v 1984 popisuje ja-

protože triumfálne umírá na vrcholu slávy a jeho mýtus a vliv

ko základní princip vládnoucí ideologie v Oceánii: ,možnost

mliže od té chvne jen rust. Levice i pravice se ho budou do-

zmenit minulost"; falšování, retušování, prepisování historie:

volávat a prít se nad jeho ostatky.

zkrátka díra v pameti.
Inspiraci pro mnohé z atmosféry rozbitého, zchátralého,
páchnoucího

románového

3.

Londýna roku 1984 našel Orwell

V Británii byla nejnovejší a snad poslední jiskra tohoto spo-

ve skutecném Londýne roku 1946-1948. (Nikdo však nemo-

ru vykresána práve v souvislosti s tímto novým vydáním. Tes-

hl predpokládat,

že Varšava a Moskva tak budou stále vypa-

ne pred jeho publikací uverejnil pravicový Daily Telegraph

dat - a páchnouti - v kalendárním roce 1984.) O kterémkoliv

na celní strane príbeh s titulkem "Socialistický idol, z nehož

z jeho románu mužete ríct to, co napsal jednomu dopisova-

se vyklubal informátor". Senzacní novinou bylo, že Orwell

teli o Barmských dnech: "Vetšinou je to jen prosté popisová-

sestavil seznam, v nemž byli lidé, které považoval za sympa-

ní toho, co jsem videl."

tizanty komunistické ideologie, a v roce 1949 predal patnáct

Podívejme se nyní na Farmu zvírat a 1984. Tyto knihy

jmen z tohoto seznamu prítelkyni Celii Kirwanové, která pra-

mely takový vliv práve proto, že jsou tak tesne spjaty se sku-

covala na Oddelení výzkumu informací, jež bylo nove zfor-

tecnými událostmi, detaily a trendy prvních trí desetiletí po
roce 1917. Pokud meli Rusové a Východoevropané

tajemný

pocit, že v 1984 poznávají svou vlastní realitu, je tomu tak
proto, že výchozím bodem zde byla skutecne jejich vlastní
realita - místy obohacená prímesí nacismu a atmosférou Londýna ctyricátých let. Tato dopodrobna

odpozorovaná

realita

je pak milovníkem barbarské, šibenicní nadsázky umocnena,
jakoby zvetšena pro promítání na obrovském plátne. To, co
kazilo novinárskou práci, vytvárí zde mistrovské dno: nejprve menší, dokonale koncipovaná,

po swiftovsku pojatá sati-

rická bajka a pak rozsáhlejší, ne tak dokonale vystavená, nicméne v konecném dusledku pusobivejší negativní utopie.
Díky své španelské

zkušenosti se Orwell zabývá sovet-

skou realitou už v dobe, kdy vetšina jeho soucasníku ješte
stále oslavuje hrdinského

spojence západních mocností od

Stalingradu. Je notoricky známo, že Farmu zvírat odmítli
Victor Gollancz, T. S. Eliot v nakladatelství Faber (jeho hloubavý dopis je pretišten i v úplném vydání díla) a také Jonathan Cape, kterého k tomu vybídl nejmenovaný

nadrízený

úredník na ministerstvu informací. Toto dílko se objevuje
v dobe, kdy si Britové zacínají uvedomovat, že se možná budou muset vrhnou do další války, tentokrát do "studené války" proti svému bývalému

spojenci.

Podle Oxfordského

slovníku anglického jazyka byl Orwell prvním, kdo slovní
spojení ,studená válka" v anglictine použil. Moderní historikové popsali prubeh britských snah let 1945 a 1946 zapojit
do studené války Spojené státy. Uverejnení Farmy zvírat
v Severní Americe v srpnu 1946 je sama o sobe malým príspevkem do techto snah. Když vychází v roce 1949 román
1984, je již studená válka v plném proudu.
Pak prichází Orwelluv poslední mistrovský tah - umírá. Literární prátelé mu vzdávají hold a snad jsou pri tom o neco
velkomyslnejší, než by byli, kdyby byl jejich živým konkurentem. Stává se Jamesem Deanem studené války, J. F. Kennedym anglické literatury. O kolik méne uspokojivé by bylo,
kdyby zustal na živu, jako Koestler, který oslabil svou repu-
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movaným polotajným oddelením na ministerstvu zahranicí

spojitostech, které by jej nikdy nenapadly. Ale co by mela

a jehož úkolem bylo celit útokum komunistické propagan-

z Otwella dnešní generace císt, co z nej zustává platné i pro

dy. (Viz Nová Prítomnost 7/1997 - pozn. red.)

dvacáté první století!

Úvodník v Telegraphu považoval tento cin za zcela správný, ale levicoví komentátori byli zdešeni. Otwell ovšem ni-

Farma zvírat se dá, tak jako Gulliverovy cesty, císt v každé dobe. 1984 je fascinující dílo nezbytné pro pochopení

kdy nemel v úmyslu tento seznam publikovat. Vše, co ude-

novodobé historie. Mezi to podstatné v Otwellove díle bych

lal, bylo, že predal tricet pet jmen ze svého zápisníku. Ude-

dále zaradil už jen dve brožované knihy od Penguina. Zapr-

lal to ne proto, aby tito lidé byli sledováni MI5, ale proto, aby

vé nový výbor z jeho nejlepších a nejduležitejších

nebyli jako komunisté neuvážene využíváni pro antikomu-

clánku a dopisu s komentári a poznámkami

nistickou propagandu.

dmhé pak Hold Katalánsku, kde je soustredeno

Už dríve predal seznam lidí levicove,

ale zároven antikomunisticky

orientovaných,

kterých by se

využít dalo. V nedávném zajímavém clánku v Times Litera-

eseju,

pod carou. Zavše to, co

zustává Olwellovým hlavním a trvalým úspechem a co sám
nazval "snahou vytvorit z politického psaní umení".

ry Supplement vysvetluje Robert Conquest, který pracoval

Hold Katalánsku je vzorem, jak psát o zahranicní politické

v Oddelení výzkumu informací spolecne Celií Kitwanovou,

krizi, válce nebo revoluci. Otwell odjel do místa dení, sám si

že oddelení nebylo soucástí anglické tajné policie, ale že je-

vše prozkoumal, udelal si poznámky a nebál se podstoupit ri-

ho úkolem bylo poukazovat

na cinnost tajné policie sovet-

ské. To, že se v britské intelektuální spolecnosti pohybovali

ziko. A pak to vše sepsal v první osobe, a to ne proto aby sám
sebe vykreslil v sebelichotící poloze typu "podívejte, jaký já

sovetští agenti, je fakt. Zjistilo se, že jedním z nich byl naprí-

jsem malý statecný Hemingway",

klad Peter Smollett - presne jak to predpokládal

stup je poctivejší. Toto "já" otevrene priznává subjektivnost je-

Otwell.

ale proto že takovýto prí-

A perlicka na záver, Davison verohodne dokládá, že tentýž

ho pohledu

Smollett byl na ministerstvu informací tím nadrízeným úred-

knihy: "Nezapomínejte, že nejsem nestranný, že jsem se mo-

níkem, který presvedcil jonathana Capea, aby odmítl Farmu

hl splést ve faktech a že jsem se nemohl vyhnout zkreslení,

zvírat.

protože jsem události videl jen z jedné strany."

Aby to bylo úplne jasné, dodává ješte na konci

Otwella není treba nijak zvlášt omlouvat a ríkat: "umíral

Otwell zapojuje veškeré spisovatelské umení, kterému se

a byl uchvácen krásnou Celií", i když obe tvrzení jsou prav-

tak pracne naucil, dopracovává se k jasné a sugestivní pró-

divá a pro životopisce relevantní. To, co udelal, bylo plne

ze, rozvíjí metafom, využívá své vynalézavosti a charakteris-

v souladu s jeho politickým postojem. Byl studeným válec-

tického prehánení; nicméne všechna fakta jsou tak presná,

níkem levice, byl antikomunistickým

jak jen mohou být. je to, tak jak sám pochvalne

socialistou. Kdyby se

napsal

musel rozhodovat mezi Ruskem a Amerikou, rekl svému bý-

o Henrym Millerovi, "odhodlaný

valému vydavateli Victom Gollanczovi v roce 1947: "Vždyc-

k skutecným faktum". At už jsou pochybnosti o pravdivém

ky bych si vybral Ameriku." Rychle však dodal, že americká

základu cásti jeho rané tvorby jakékoliv, jeho verejné i osob-

pokus

propracovat

se

interpretace 1984 je útokem na britskou labouristickou vlá-

ní písemné projevy po roce 1937 ukazují, že na hony vzdá-

du a typ socialismu, ktelý reprezentuje.

len postmoderní

Rekl, že posláním

tvorbe usiloval o staromódní, empirickou

knihy je: "Nedovolte, aby se to stalo. Záleží to na vás." Or-

pravdu. Tento postup, a to je velmi duležité, uplatnoval i pri

well mel s informátorem spolecného asi tolik, kolik má orel

odhalování nepríjemných pravd o své vlastní povaze. Ty pak

spolecného s celvem.

bez príkras priznává.

4.

ních triceti let - od Vietnamu pres Afgánistán, Polsko, Nika-

Cokoli, co bylo napsáno o významných krizích posledKaždý, kdo chce pochopit dvacáté století, si bude muset Or-

raguu, jižní Afriku, Rwandu až po Bosnu - muže být podro-

wella precíst. jeho jméno se bude stále objevovat, a to ve

beno testu, který podle Holdu Katalánsku nazývám katalánským. jenom o Bosne jsem musel precíst alespon dvacet
knih, a pochybuji, že by nekterá v tomto testu obstála.
Otwellovy nejlepší clánky a dopisy jsou smelým osobním
príkladem, jak se mlIže spisovatel zapojit do politiky. Zaujímá náZOlY, ale zustává svým vlastním pánem. Sám nevstupuje do služeb žádné politické strany, která má nebo se snaží získat moc, protože taková služba znamená používání polopravd v demokracii a lží v diktature. V nekterých vecech
se mýlí, ale pak se sám opravuje. Nekdy se s ostatními pridává do dobrovolných

brigád nebo se zapojuje do nudné

práce ruzných komisí, to vše proto, aby bránil svobodu. Ale
v prípade potreby je schopen se sám postavit proti každému
"zasmrádlému a malichernému pravovernictví, které usiluje
o naši duši". jak sám napsalo

Dickensovi, za stranami jeho

knih je videt tvár muže, jenž byl šlechetne rozhnevaný. Toto
je Otwell ve své velikosti. Stále jej potrebujeme, protože jeho práce nebude nikdy ukoncena.
Neložillvo
PretiVteno se svolením ctrnáctideníku

Lukáš.
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druh

Jan Horálek
Ze slovního spojení v nadpisu máme dnes pekné
slovotvorné kompozitum (složeninu) dobrodruh.
Slovo s obsahem lákavým a zároveií trochu podezrelým: dle Slovníku spis. jazyka ceského oznacuje
nejen toho, kdo "vyhledává nebezpecné n. vzrušující ciny", nýbrž také "lehkovážného cloveka".
Ve stejném duchu poznamenává jirotkuv Saturnin, že "slovo dobrodruh nabylo behem casu významu ponekud hanlivého". Tomu dává za pravdu
jungmannuv slovník ze 30. let minulého století,
který sice význam tohoto slova definuje "dobrý, totiž udatný druh ", avšak dokládá to citátem "podedelí dobrodruhové aby jímáni byli". jak tuto nesrovnalost vysvetlit? jungmann ocividne prejímá
puvodní, již ve stredoveku konstituovaný význam,
pricemž podstatne mladší doklad už obsahuje onen
príznak lehkovážnosti.
Vestredoveké ceštine se s jednoslovným pojmenováním dobrodruh nesetkáváme (avšak existuje
dobrodružstvie
a dobrodružstvo, dobrodružní a dobrodružský); místo neho bylo bežné ustálené spojení dobrý druh. jeho primární význam
byl "statecný, odvážný, udatný druh, zvlášte spolubojovník". Abychom tuto obsahovou specificnostpochopili, musíme se na obe složky tohoto spojení podívat zvlášt.

hu apod., jež bychom dnes nahradili výrazy ,,jeden
druhého, jeden druhému" atd. Toto spojení máme
dochováno v ženském rode, napr. druha druhu
(tj.jedna druhou), druha proti druze (jedna proti druhé) apod. Zfeminina druha sepak už ve staroceském období odvozují družka, družice, družicka.

i

již zmínené dobrodružstvie
ci starší dobrodružstvo oznacuje puvodne jednak jednání, jednak i vlastnosti" dobrého druha ". V mladších verzích Dalimilovy kroniky najdeme na jednom míste
dobrodružstva
jako variantu za hrdinstva
z nejstaršího známého rukopisu. V Alexandreide
zase cteme, že vpanice po totálne prohrané bitve se
našlo dost Peršanu, "v nichž cstné srdce i mysl dobrá, na dobrodružstvo pomniece, hanebne sníti /tj.
zemNtl nech tiece, boj (. ..) vzechu Ipodstoupili/ Ti
cstnejie obak /prece cestneji/ umrechu ... ".
Vidíme, že starocesképojetí dobrodružství nemužeme redukovat dokonce ani jen na válecnickou
odvahu ci udatnost; obsahovalo také prvek ctnosti,
ušlechtilosti.ješte jednou ocitujme z Dalimila: "dobrodružské jest znamenie: tiší skutci a pokorné
mluvenie." Tedy "dobrý druh" se nevyznacuje jen
udatenstvím a smyslem pro cest, nýbrž skromností
a pokorou. To souvisí se stredovekým pojetím rytíre,
Staroceské adjektivum dobrý nepojmenovávalo spojujícího tradicní ctnosti válecnické s krestanjel! obecnou kvalitu, vhodnost, náležitost, ale také skou ochotou k obeti. Nezapomínejme, že ideálem
konkrétní žádoucí vlastnost v oné dobe vysoce ce- stl~edovekéhorytírství byl Kristus - nejmocnejší ve
nenou (zvl. mezi "dobrými", tj. urozenými lidmi), svém božství, nejpokornejší a nejtišší ve svém lidství.
Se spojením dobrý druh se všakjiž ve 14. století
totiž práve statecnost: na jednom míste Dalimilovy
kroniky stojí dobrý v opozici k neudatný. Postup- setkáváme také v kontextech nerytírských, zvlášte
v oslovení dobrý druže. Gebaueruv slovník staroný vývoj k vyšší abstrakci je bežný: napríklad statecný ve staré ceštine znamenalo "mocný, silný, ceský zde význam spojení vykládá jako" milý prítel,
pevný" (zde je ješte zretelná slovotvorná motivace brach ". Veskutecnosti jde tepnJeo nábeh k takto posunutému významu, o cemž svedcí i kontexty techod státi), pozdeji "dostatecný';· v našem dnešním
to výskytu. NapNklad v satire o konšelích tak osloslova smyslu se objevuje až v 16. století.
vuje chudý žadatel úplatného radního - jedná se
Nejstarobylejší význam slova druh (puv. drug')
zde tedy o lichocení. Vjiné satirické skladbe tak zabyl "druh ve zbrani, spolubojovník"; ostatne príse oslovuje zákazník mistra mastickál'ského - tady
buzné gátskéga-drauhts znamenalo "voják", drimužeme shledat i prvek žertovný.
ugan "válci!". V této souvislostistojí za pripomínku,
Takové užití nebylo neobvyklé - casto se s ním seže v nekterých jazycích se pojem "prítel" vyjadruje
slovním spojením s významem" muž za mými zá- tkáváme též u slovapán, jež bylo plwodne vyhrady". Starí Slované pro tento pojem meli pojmenová- zeno pouze urozeným. Lichotivé nadužívání tohoto
nípodrug' -po- melopuvodne význam prostorové- slova vedlo dokonce k vzniku posmešných sloves
pánkati pánkovati
ci pripánkati
(se komu).
ho urcení "za "; až ve staré ceštine slovopodruh
A v bajce z Hradeckého rukopisu oslovuje" milý panabývá významu druhoradosti sociální.
Dliležitost vztahu k nekomu, na nehož se lze zce- ne" zase liška džbán. Podobné posuny v užívání
la spolehnout, mtiže také vysvetlit, proc se slovo "vznešených" slovprovázejí rozvoj mestské civilizadruh stalo v ceštine slovotvorným základem radové ce a vznik nové spolecenské vrstvy, hlásicí se durazcíslovkydruhý (ta nahradila puvodní všeslovanské ne o svá práva. jazykový (zejména lexikální aparát
vter', vterý, jež známe treba z ruštiny a které se zde verne reflektuje spolecenské zmeny, a zároven
nám zachovalo v pojmenování druhého dne v týd- se stává ijejich nástrojem.
nu, úterka) Vztah vzájemnosti mezi dvema blízkými vyjadrovalo spojení druh druha, druh dru-
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Vy Anglicané
(K ankete Daily Heraldu)

Karel Capek

Dostalo se mi lichotivého pozvání, abych rekl Anglicanúm do ocí otevrene a od plic všechno, co lze vytknout
jim a jejich zemi- Nuže, našel jsem ve své pameti nekteré temné zkušenosti, jako je anglická nedele, anglická kuchyne, anglická výslovnost a nekteré jiné naprosto anglické zvyky; ale ríkám si, hoví-li si Anglicané v tech a podobných vecech, co je nám ostatním národúm do toho? Proc bych jim vymlouval hrozný zvyk jíst puddingy z tapioky nebo uctívat anglickou šlechtu? Mám zvláštní sympatii pro všemožné národní zvyky, at jsou to zvyky ostrovanú z Fidji nebo ostrovanú z Velké Británie, Tešilo by mne, kdyby skotští bankéri chodili v kiltech a s nahými
koleny hrajíce na dudy nebo kdyby Britové v hotelu Savoy místo fox-trotú tancili mecové tance, Jsem naklonen
považovat všechny národní zvláštnosti za positivní obohacení tohoto svete, Vážím si Anglie zejména proto, že
dovedla udržet tolik svých zvykú; myslím, že k tomu bylo treba krom jisté národní hrdosti také znacného smyslu pro humor- V celku jsou domorodci britských ostrovú v ocích cizince malebnejší, než snad sami vedL Málo
který národ je tak sympathický jako Anglicané - s jedinou podmínkou: že se na ne jdete podívat do jejich Anglie, Tam si zamilujete jejich zvyky, jejich zdrželivou ochotu, jejich formality i prostotu a sto jiných stránek jejich
britského života, Jenom insulární národ mohl vyvinout tolik charakteristických a ttvalých vlastnostL Nejvetší prednost Britú je jejich ostrovanstvL Ale jejich ostrovanství je také jejich nejvetší chybou,
Pokud jsou Anglicané ostrovany v Anglii, je to jejich vec; ponekud horší je, že jsou ostrovany, at se octnou
kdekoliv ve svete, Videl jsem britské ostrovy a ostrúvky ve Francii a ve Spanelsku, v Itálii u nás, Tento národ
moreplavcú, cestovatelú a kolonistú nedovede vykrocit z Anglie; veze ji ssebou, at jede na rovník nebo na severní póL Nikdy se nedovede priblížit k jiným národúm a k jejich životu, Je kosmopolitou potud, pokud v tomto vesmíru jsou anglicky mluvící sklepníci, anglické golfgrounds, anglická snídane a pokud možno anglická spolecnost Udržuje se skoro úzkostlive stranou, žije-li uprostred jiného národa; okukuje sice jeho obrazy a architekturu a vylézá na jeho nejvyšší hory, ale neúcastní se jeho
života, neakceptuje jeho radosti a nedovede se s ním setkat na
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jeho pllde, V Anglii i cizinec muže pochopit, že v této psychologické insularite je solidní zvyk nevtírat se a jistá plachost; ale
v cizine se tyto typické britské vlastnosti snadno zacnou podobat pýše, neduvere a sobecké uzavrenostiNuže, i kdyby tomu tak bylo, byla by to ciste soukromá
vec Anglicanu samotných; ale prestává to být soukromou vlastností, jeví-li se cizím národúm podobne i britská mezinárodní politika, Národové této planety mohou velmi casto ocenit britskou politiku jako loyální,
pocestnou, ba i plnou dobré vúle; ale málo kdy se
zbaví dojmu, jako by jí neco scházelo: to "neco"
by se mohlo nazvat sympathie, Britská politika
uznává jisté ideály, protože ji k tomu vedl jakýsi všelidský mravní zákon, Nekdy podá Anglie
nám ostatním pomocnou ruku jako britský
gentleman; nestane se jí, aby to ucinila jako
bližnL Pozoroval jsem, že Anglicané mají
krásný smysl pro prátelství; ale zdá se, že
jsou práteli jen mezi sebou, Je krajne
snadno je milovat, pokud žijeme
v Anglii nebo cteme anglické knížky,
to jest pokud stojíme fysicky nebo
duševne na britské pude; ale je jaksi težší se s nimi skamarádit, pokud stojíme na stanovisku kteréhokoliv jiného národa této planety: už proto, že oni sami, jak se zdá, o to nestojL
Posudte sami, je-li to vaše chyba; možná že to je - aspon s britského
hlediska - vaše národní prednost
(Prítomnost, 26, brezna 1930)
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Pobežovice
Vážení prátelé,
píši Vám z okraje provincie od bavorských hranic. Z místa, které je nekdy pocítáno k Chodsku, ale
vlastne už Chodskem není. Chodsko je v Cechách známé - a ješte známejším se bude stávat po letošním 8. kvetnu, protože toho dne bylo v Domažlicích nove otevreno Muzeum Chodska. Ale místo, odkud píši, je sice na severním úpatí Ceského lesa nedaleko Cerchova, ale už s jinými kopci: s horou zvanou Lysá a hned vedle s vrchem se zríceninou druhdy loupežnického hradu Starého Herštejna. - Pod
Lysou Horou je v úchvatném údolí starobylý pivonský klášter, stavba nemající na cesko-bavorském pomezí od Chebu po Ceský Krumlov obdoby. Však je také presbytár klášterního kostela Zvestování Panny Marie pokládán za jednu z nejstarších gotických staveb u nás, neníli vubec nejstarší. Ale dnešní stav je
smutný. Klášter kostel byly pred lety
provizorne zastrešeny, ale na další rekonstrukci nejsou peníze.
Pritom klášter zažil lepší casy po
svém zrušení, docela nedávno. To
vrchnost z nedalekých Pobežovic ho
nechala upravit na hotel, dokonce
s tenisovými kurty, restaurací, chovem pstruhu a pivovarem; zkrátka
ucinila z Pivone vyhlášené letovisko.
Dneska je možno si tam vypít kávu
s tatrankou v místním obchode, ale to
už není ono.
Ty Pobežovice jsou odtud šest kilometru do vnitrozemí. Mesteckem jsou od ctrnáctého století. Pobežovický zámek se dnes opravuje, narodil se tam totiž zakladatel panevropského hnutí Richard Coudenhove-Kalergi, svet o nem ví. O Pobežovicích už mín. Jsou také známy pod jménem Ronšperk. V roce 1683 se tady na podnet barona
Vunšvice, ci spíšejeho manželky Feliciány, zacalo s modelováním první nepomucenské plastiky u nás.
Ujal se toho jistý RauchmiUler, umelec z Bavor. Podle jeho keramického modelu pak vytvoril sochu generálního vikáreJan Brokoff. Další historie nejrozšírenejších barokních statuí (a nejen v Cechách) je
známa, jen na dílnu v ronšperském zámku se skoro zapomnelo.
I v dejinách židovské diaspory má starý Ronšperk své místo. V našem kraji byla nejpocetnejší židovská komunita a v roce 1 744 se ve zdejší mikve vykoupal zakladatel chasidského hnutí Jisrael ben
Eliezer, známý jako Ba 'al Šem Tov.
Koncem minulého století tu vzbudila pozornost nová zámecká paní, manželka hrabete Jindricha.
Nebylo divu, komtesa Coudenhove-Kalergi pocházela z Japonska, kde ji pojal za chot zmínený hrabe,
pusobící tenkrát v c. k. diplomatických službách v Tokiu. A tak se Mitsuko Aoyama, pokrtená jako Marie Thekla, presunula od hory Fudži pod horu Lysou již s dvema synky, z nichž Jan prevzal po otci
panství a Richard se venoval politice. Jeho názory na budoucí usporádání kontinentu se nepochybne
formovaly v nezvykle kosmopolitním (v nejlepším smyslu slova) a úžasne tolerantním prostredí konkulturne mnohotvárném ovzduší fesne národnostne rozmanité otcovy spolecnosti. Vjazykove
u stolu se scházeli stálí besedníci príležitostní hosté - vyrustalo všech osm detí z manželství Japonky
a Evropana. Vedle ucitele anglictiny afrancouzštiny bylo tu možno potkat madhrskou spolecnici matcinu, ceského reditele panství, nemeckého místního dekana, ruského ucitele tance, albánského muslima, katolického biskupa, židovského rabína a konecne Babika Kaligjana, osobního myslivce pana hrabete, národnosti
arménské.
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A tam venku, už mimo tuto atmosféru, pro dnešního cloveka až neskutecnou, vedli svou šovinistickou kampan dva
místní osamelí pangermáni. Jmenovali se Dworzak a Mrkwicka ...
Srdecne Vás zdravím.
VášJan Vogeltanz
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21. 4. Poslanci a senátori vyjádrili souWas s pristáváním
a pobytem vojenských letadel NATO na území CR.
Slovenská vláda schválila tranzit personálu a techniky
NATO pres slovenské území na Balkán.
Viktor Cernomyrdin prohlásil, že Rusko a Ukrajina
mají shodný názor na rešení kosovského konfliktu.
22. 4. Prezident Václav Havel odletel do Washingtonu
na výrocní summit NATO.
23. 4. ATO bombardovalo belehradskou budovu srbské státní televize.
Na jednání NATO Ceská republika prosadila formulaci, že Kosovo musí zustat soucástí Jugoslávie.
24. 4. Aliance vyhlásila ropnou blokádu Jugoslávie.
25. 4. Spojenci odsouhlasili zásahy mimo území clenských zemí. Duvodem k zásahu Spojencu už není
pouze napadení jednoho z nich. Aliance múže zasáhnout i v prípade ohrožení životních zájmu svých clenu ci pri nekontrolovatelném pobytu lidí.
Na summitu ATO byl predstaven Akcní plán NATO,
který byl vypracován pro státy, jež chtejí vstoupit do
Aliance.
26. 4. První cást ceské polní nemocnice odjela do
Albánie na pomoc uprchlíkum z Kosova.
Zeme E se v Lucembursku dohodly, že kvuli kosovské krizi zprísní sankce proti Jugoslávii.
27.4. Jugoslávský vicepremiér Vuk Draškovié kritizoval
prezidenta Slobodana Miloševice za neochotu ustoupit NATO a obyvatelstvo vyzval k odporu.
Gruzie se jako první kavkazský stát stala clenem RadyEvropy.
Ruský prezident Boris Jelcin jmenoval ministra vnitra
Stepašina novým místopredsedou vlády.
28. 4. Místopredseda jugoslávské vlády Vuk Draškovié byl
odvolán kvuli kritice prezidentovy politiky vuci NATO.
V Turecku zacal proces s Ocalanem.
Senát odmítl vydat Václava Bendu k trestnímu stíhání kvúli kauze Zilk.
29. 4. Snemovna reprezentantú amerického Kongresu
neschválila rezoluci navrženou Demokratickou stranou na podporu náletu NATO proti Jugoslávii.
30.4. Prezident lékarské komolY David Rath vyzval premiéra Miloše Zemana, aby odvolal ministra zdravotnictví [vana Davida.
1. 5. V Praze policie násilím zabránila
slušníku skinheads a anarchistu.

stretu prí-
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NATO,aby s jeho predstaviteli projednal stávající situaci kosovské krize.
6. 5. Skupina GS se dohodla na principech rešení kosovské krize. Evropský parlament schválil reformu EU.
7.5. 15 lidských životú si vyžádal letecký úder, který NATO uskutecnilo na jihosrbské Niš a zasáhlo pri nem
nemocnici a blízkou tržnici.
8. 5. Cínská mesta zaplavily protiamerické

demon-

strace poté, co NATO omylem zasáWo zastupitelství Pekingu v jugoslávské metropoli.
9. 5. Jihoafrický prezident Mandela prohlásil, že by jugoslávskému prezidentovi Miloševicovi poskytl útocište v jižní Africe.
10. 5. Jugoslávie zahájila stahování vojáku z Kosova.
Mezinárodní soudní dvur v Haagu zacal projednávat žalobu, kterou Jugoslávie podala proti 10 státúm NATO.
11. 5. Ceská republika a Recko vypracovaly spolecnou
mírovou iniciativu pro diplomatické rešení války v Jugoslávii.
Poslanci schválil zákon o svobodném prístupu lidí
k informacím, který znamená prúlom v dosavadní praxi rozsáhlého utajování dat úrady.
12. 5. Prezident Václav Havel pobouril ministry
a premíéra Zemana, když se pár hodin pred vládním
rozhodováním o osudu jaderné elektrárny Temelín verejne postavil proti její dostavbe a elektrárenskou spolecnost CEZ oznacil za lháre.
Ruský prezident Boris Jelcin den pred zahájením parlamentní debaty o svém vlastním odvolání z úradu necekane odvolal z funkce premiéra Jevgeníje Primakova s celým jeho kabinetem.
13. 5. Novým italským prezidentem byl zvolen ministr financí Carlo Azeglio Ciampi.
14.5. Nejtežší nálety NATO od zacátku úderu proti Jugoslávii si údajne vyžádaly nejvíce civilních obetí. V
Bratislave byl zahájen summit premiérú Slovenska,
Polska, Madarska a Ceské republiky.
Zacalo dvoudenní setkání devíti prezidentu stredoevropských zemí v polském Lvove.
15. 5. Slovenští volici poprvé v historii zeme volili hlavu
státu prímo.
Státní duma hlasovala proti sesazení prezidenta Borise Jelcina, když odmítla obvinení vznesená proti
nemu.
16. 5. Podruhé v historii se ceští hokejisté stali mistry

Po petileté práci a príprave vstoupila v platnost amsterodamská smlouva o EU.

sveta. Ve finále porazili v prodloužení Finsko 3:1. Byly zverejneny výsledky volby prezidenta SR, podle ni-

2. 5. Jugoslávský prezident Slobodan Miloševié predal
americké zajatce americkému reverendovi a aktivistovi hnutí za obcanská práva Jesse Jacksonovi.

chž do druhého kola postupují Rudolf Schuster a
Vladimír Meciar.

3. 5. Speciální grafitové bomby použili spojenci pri
bombardování transformátorú a elektráren v Srbsku.
4. 5. Prezident Clinton jednal s ruským zmocnencem pro
Jugoslávii Viktorem Cernomyrdinem. Clinton naznacil, že je Aliance ochotna pozastavit bombardování.
Více než dve ste kosovských Albáncu odletelo z CR,
aby posílili rady Kosovské osvobozenecké armády.
5. 5. Šest týdnú od zahájení bombardování Jugoslávie letouny NATO zahynuli první spojenectí piloti.
Vúdce kosovských Albáncu lbrahima Rugovu nechali
Srbové odjet do Ríma.
Americký prezident Bili Clinton navštívil ústredí

Kandidatury na post izraelského premiéra se vzdali
Jicchak Mordechaj a Benny Begin.
17.5. Izraelský premiér Benjamim Netanjahu utrpel po
trech letech ve funkci porážku, když ve volbách zvítezil jeho jediný souper Ehud Barak.
18. 5. Americký prezident Bili Clinton rekl, že by Severoatlantická aliance nemela vylucovat použití po·
zemních vojsk v kosovském konfliktu.
Britský premiér Tony Blair uskutecnil krátkou návštevu Albánie a vyzval Albánce k jednote v boji proti Belehradu .• Predák kosovských Albáncu lbrahim Rugova ukoncil schúzku s generálním tajemníkem NATO
Javierem Solanou.
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