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V soucasné dobe diskutu;í ceští intelektuálové o tematech, na která vi:tbecby se meli soustredil. Domnívám se, že prevážne sami na sebe. Stejne jako naše hospodárské instituce
a politici jsou totiž sami intelektuálové" vytunelováni" tím, že podlehli nebezpecným zloZVyklim dnešní ceské spolecnosti.
Vlna polistopadové transformace zachvátila širokou cást ceské verejnosti vcetne velké
cásti ceské intelektuální elity. Predlistopadová soustredenost intelektuálti-disidentti na dosažení svobody byla zredena polistopadovým dlirazem na ekonomický danvinismus. pricemž zllstala (a zlistává) nedorešena otázka komunistické minulosti a dostatecného pojmenování dobra a zla. Nevyzkoušená svoboda ve spojení s mediálními tlaky vytvorila
model diskuse charakteristický nesoustredeností a zpllsobem argumentace, v níž LÍrovel1
klesla na osobní pomluvy a presvedcování o vlastní pravde. Stací si vzpomenout na témer
každotýdenní epické clánky Václava KlallSe a jeho obhajoby vlastních názoni.
Príciny dnešního tápání intelektuáltl se najdou pri hledání toho, co je delí. Hlavním
delícím jaktorem je to, zda dotycný žiVžije v zahranicí, nebo zllstal doma. Pocátkem roku 1938 a opet v roce 1948 byli clenové intelektuální elity bezesponi nuceni opustit svoji
vlast. Tato generace predstamvala urci/ou intelektuální "šlechtu ".její odsun má dltsledkv, které troají dodnes: absence vzoni (kdo jsou dnes naši hrdinové - hokejisti?), vymizení tradice a lidí s ní spojen.ých (bráno jako konec tradic) a oslabení národní identity (co
dnes znamená být Cechem?).
Další lÍraz utrpela intelektuální spolecnostpo roce 1968 a behem ohdobí normalizace.
Na rozdíl od Madárska, kde režim zustal pololiberální a Polska, které zažilo masové hnutí odpom, v Ceskoslovensku se prostor pro zrod elit zlÍžil.
Vf'Sledkemje, že dnešní domácí ceská intelektuální spolecnost Zllstává prevážne postkomunistická. Vpn'ní instanci tedy selhávají intelektuálové v tom, že se nechali odvést od
vedení boje, ve kterém by meli dodnes mít dominantní roli:pojmenování a elimilwl'ání
soucasl1,Í'chkomllllislických a postkomunistických zlozvykri. Místo aby se nadále soustredili na tento cíl, postupne se ocitli na periferii ceské spolecnosti.
Druhý duvod selhání ceských intelektuáltl vychází z dodržování delení této skupiny na
ty. kterí žijí doma a na ty v cizine. Odpovednost za trhlinu mezi stranami nese každá
z nich. Stací zmapouat celosvetovou .,intelektuální hodnotu" ceského národa, aby se clovek presl1edcil,že prežívající postkomu nistická závist Cco nám do toho mají zl'encí mlul'it?') mnohem více škodí nám doma, než tem v zahranicí, tím, že nadále drží spolecnost
uZaL'renou. Omezuje to konstruktivní porovnávání a vede k vážn.ým dllsledkllm (príklad:
mezinárodní konsternace nad jraškou ceské diplomacie pri zásahu NATO vJugoslávii).
Pi'ltom to mohl hýt práve ceský intelektuální (nikoliv financní) kapitál a jeho" reinvestice" zpet do materské zeme, který hy mohl predstavovat hlavní podpont nejen pro ochranu, ale i obnovu ceské národní identity a charakteru.
Tretím selháváním ceských intelektuálti je nedostatecné spojení s dnešní realitou bežného ceského obcana. Na rozdíl od zemí, jako jsou USAa Británie, ve kterých i1l/eleklllálové patrí mezi rádné obcany a každodenne "zkoušejí" realitu (v prípade predlistopadol:ých disidellfll-intelektllálzi to tak bylo), dnešní ceští intelektuálové nenápadne vklouzli
do procesu l'!astního dodržování umelé stratifikace, která vede k uzavrení a postupné izolaci.
A nakonec selhali dnešní ceští intelektuálové proto, že po roce 1989 prestali nabízet to
nejdllležitejší: odvahu. Proto ZllStávájejich dnešní polemika poloprázdná a nesoustredená. Pokud se pokusí opet vybízet k odvaze ostatní, budou ji muset napred najít I' sobe.

ídivé jho nezávislosti

Rom znamená clovek

A'li

Mesicnfk Nová Prftomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosli, u jejíhož zrodu stál
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Být to v hospode, odejdu
Nechci unavovat vlastním soukromím, ale v zájmu
srozumitelnosti musím ríct, že dcera studuje v cizine,
že jí tam jako téma diplomky zadali" Ceskou kultunt
v období tzv. normalizace'; že jsem jí byl nápomocen,
ale oba jsme zapomneli na duležitou vec: seznam použité literatUlY. Bylo treba sesumírovat názvy casopisu, jejichž clánky jsem jí faxoval, a taky co všechno inspirovalo naše rozhovory, e-maily, atd. Bylo to na
mne, já byl tady v Praze u pramenu. Padl na to celý
víkend.
Vyštrachal jsem všechna Svedectví, Studie, Listy,
Rozmluvy, Promeny, 150.000 slov, knížky vydané
v Torontu, Kolíne nad Rýnem, Ríme, Londýne, i mnohé "samizdaty", listoval, listoval- a žasl.
Prehlídka disidentské a exilové tvorivosti vjednom
tahu me fascinovala. Co všechno se tam objevilo,
promýšlelo, pretrásalo.' Co všechno tady už jednou
bylo cerné na bílém.' Pravda, jedna významná oblast zustala témer nedotcena: ekonomie. Ale jinak:
filosofie, teologie, sociologie, psychologie, politologie,
ekologie, historie (ta zejména/), literární kritika,
snaha o mezinárodní rozhled, starost o naše niterné
dispozice, o naše místo ve svete, morální problémy
(vina politických reprezentací, komunistu, nekomunistu, odsun sudetských Nemcu, udavacství, korupcnictví, degradace jazyka atd. Pritom: osobní angažovanost, snaha o fundouanost, slušnost, patos, étos,
panebože, jak ta soucasná publicistika dopadá ve
srovnání blede ...
Nemluvím o knihách, tech znamenitých vyšla za
posledních deset let spousta. Ale tamto byl žitý život,
pulzující rozprava v rámci obce, která melo cosi duležitého spolecného. Podíleli se na ní i lidé jako Jaroslav
Seifert, Jan Patocka, Václav Cerný ...
Napadá me: nebyla to vlastne labutí písen ceské
kultury? Té, co tu plynule zrála od obrození, co s tzv.
"generací devadesátých let" (minulého století/) chytla solidní dnthý dech, který si udržela až do ... Dokdy? První svetovou válku prežila vzprímene a se ctí.
Mnichova po nem okupace, to byla rána do hlavy
a puštení žilou. Po válce kratinké nadechnutí, žel
i opilost, v osmactyricátém znovu kopanec a puštení
žilou, pak cas tríbení, nebot byla pšenice a byl koukol. Bylo to taky zlé, ale k vzpamatování stacilo opet
nadechnutí
v osmašedesátém.
Pak opet kopanec
a venepunkce, pramínek se hodne ztencil, lec zurcel
dál a své dílo konal, vždyt jsem v nem užasle listoval
celé dva dny.'
Pokradmu se rozhlížím, zda o nej nekdo ješte pecuje. Rozdíl mezi tehdejším a dnešním dISkurzem, tedy tím disidentskoexilovým na jedné strane a "svobodným" na té druhé, je tak nápadný, že jsem pocítil zahanbení.
Ten první je obsažnejší do šíre, více
zahloubaný (do hloubi zamerený), ví o výšinách, nebot tam obcas pohlédne. A je nesen sdílením jakéhosi
duležitého spolecného minima, hájeného za každou
cenu. Nikoli snad všemi, ale vždycky se nekdo našel.
Naproti tomu ten druhý ...Jakýpak ten dnthý? Tady se
už nedá mluvit v jednotném císle. Je to tríšt nesourodých hlasu, v lepším pripade kaleidoskopický sled in-

dividuálních konfesí, vzájemne se neslyšících, vzájemne nepreložitelných, proste si každý vede svou. Být to
v hospode, odejdu.
Petr Príhoda

Co když prijdou
další spravedlivé války?
Letecké nálety NATO na Jugoslávii velkou podpont ve
verejnosti nezískaly. Na zacátku vojenské kampane je
podporovalo kolem 40 procent verejnosti, na konci to
bylo méne než 30 procent. Malá podpora a její pokles
si nepochybne zasluhuje zamyšlení nad povahou národa, chcete-li jistého sebezpytu, zvlášte když uvážíme, že duvody, jež byly uvádeny veprospech bombardování, byly tak silné, rekneme humanistické. Místo
zamyšlení ale hrozí krátké spojení. Jedno pruzracne
demagogické lze v kostce shrnout takto: když bombardování Jugoslávie bylo vedeno duvody humanistickými, je tedy jeho odmítání postojem antihumanistickým, ergo národ je vetšinou složen z antihumanistu.
Komu tato argumentace zní príliš moralistne, muže
se do podobné demagogie pustit, když místo o humanismu bude mluvit o tom, že jsou to západní nálety.
Zkratková figura pak bude asi takováto: bombardování Jugoslávie je akcí Západu (jehož cleny jsme se via
NATO stali), je tedy odmítání bombardování postojem
antizápadním.
Nepochybuji o tom, že u znacného poctu lidí, kterí
nálety na Jugoslávii odmítali, hrálo svoji roli to, že meli po krk vzletné "humanistické argumentace", a že ješte vetší pocet z nich za kritikou náletu skrýval svou
averzi k NATO. Jedno však považuji za jisté: žádný
smysluplný sebezpyt se nedá vést zpusobem, kdy je normou diskuse hranice mezi temi, kdo jsou dobrí, a temi,
kdo jsou zlí, a v diskusi jde jen o to, kdo se kam zaradí.
To není diskuse, to je kádrování.
Možná namítnete, že o takovéto primitivní kádrování se nikdo nepokouší. Dejme tomu. Jsou ovšem rafinovanejší metody tohoto stylu. Napríklad bývalý místopredseda ODS a bývalý ministr zahranicí Josef Zieleniec ríká, že teprve nálety na Jugoslávii umožnují, aby
se ti'íbily postoje ceské verejnosti, když už to nebylo
možné v listopadu 89 díky tzv. sametové revoluci. Josef
Zieleniec s touto tezí nezttstal osamocen. Opakovane se
pridal Petr Pithart. Také on cítí jakýsi "listopadový deficit'; který se projevuje i nyní, když jde o akci NATO.
Ovšem Petr Pithart vše nahlíží pod dojmem selhání. Nejen v listopadu, ale i tentokráte, když jde o postoje k etnickým cistkám v Kosovu, jsme selhali. Ceská malost je
neco jako dedicný hrích. Josef Zieleniec naproti tomu
vidí spíše zmeškanou píiležitost k ideovému tríbení.
V listopadu 89 jsme se rozcházeli s komunismem, ale
místo tríbení se všichni (nebo skoro všichni) pi'idali
k nové demokracii. Nálety NATOjsou šancí, jak nahradit tuto zmeškanou príležitost k vyrovnání s minulostí.
To nemuže znamenat nic jiného, než že soucasnou
diskusi máme pochopit jako otázku prechodu od komunismu k demokracii a konecne si ríci, kdo na jaké
strane stojí.
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Ceská spolecnost se v hodnocení náletu NATO na Jugoslávii rozpoltila a je treba analyzovat, proc k tomu
došlo a jak temto rozdílum rozumet. Zieleniecova teze
ale nehledá vysvetlení, ona vysvetlení má a jenom ho
spolecnosti vnucuje. Platí jednoduché schéma: jeden je
pro Západ, druhý proti Západu.
Avšak dá se takhle vést diskuse o povaze ceské spolecnosti? Jako by Josef
Zieleniec hledal, jak to delala ODS,
téma jak spolecnost rozštepit podle
ideologického klíce, aby bylo možno
zajistit jedné strane vítezství a druhé vnutit porážku.
Jenomže síla mobilizacních schémat již pominula, a tak sebezpyt tohoto druhu nelze ordinovat. Disku-

pomohl ani spolecný manifest "Tretí cesta, nový stred:
v nemž seprihlásili k myšlence liberálního socialismu.
V britské kampani zvítezili konzervativci (37,5 procent), a to i pres to, že jejich šéf William Hague je na
nejnižší prícce popularity. Btair Zl/stává sice stále velmi populární, jeho labouristé ale obdrželi pouhých 28
procent hlasl/.
Blairuv socialistickÝ kolega a francouzský premiér
Lionel Jospin, který se na dokumentu" Tretí cesta, nový stred" odmítl podílet, zaznamenal vítezství. Kandidátka vedená Franqoisem Hollandem dosáhla 22 procent. Skupina Pasqua- Villiers, která prilákala i cást
volicu krajní pravice, porazila prochirakovskou Sarkozyho kandidátku, což jenom potvrzuje hluboké štepení uvnitr francouzské pravice.
Soucasný stav Evropy je tedy spíše zneklidiíující.
O duvod více pristoupit v rámci Evropské unie ke skutecné reforme institucí, které by prestary být pouhou
"evropskou abstrakcí". (Je to signál i pro Ceskou republiku, kde debata o Imii, zdá se, zatím pouze zacala .. )

se o náletech na Jugoslávii je a zustane
i po jejich
skoncení
rozporuplná a není toprimárne dáno ani údajnou ceskou malostí, ani
údajnou ceskou náchylností ke koJosef Brož
munismu. Rozpontplné jsou zrejme
samotné základní postoje, na nichž
(K rozbonI evropských voleb se vrátíme v príštím císZápad stavel demokracii po válce. le Nové Prítomnosti)
Na jedné strane zásada: již nikdy
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Milan Znoj

volbách

zvítezila apatie
Jaká je budoucnost Evropy po 13. cervnu? Výsledky voleb vpatnácti zemích Evropské unie ukáza~y, že nezájem obcal1l/ o evropskou budoucnost je povážlive try'soký. Vítezství krestansk.ých demokratu, kterí tnlmjli
do té doby vetšinové socialiszy, je vítezstvím vpravde
Pyrrhovým.
Vjednotlivých zemích nebyla totiž "evropská témata" tím hlavním. Hrálo se mnohem více na domácím
hrišti. Výsledky tedy odrážejí mnohem více vnitropolitické problémy každé zeme. Své zpIlsobil ipomerný volební systém, který evropskou paletu potrebne rozdrobil. V tomto kontextu je treba chápat vítezství parlamentní skupiny krestanskÝch demokratu, která podle
ranních v..ýsledku ze 14. cervna získala 225 kresel
z 626. zatímco socialisté poklesli z 214 na 180 kresel.
Hrozivá císla o nelÍcasti prišla z Nemecka. Absence
45 procent nemeckých volicu je dosud nejvyšší od konce války. Volici vystavili nelichotivou vizitku soucasné
vláde Gerharda Schrodera. Koalice krestanských demokratu CDU/CSU (48,7 procent) pl'edstihla SPD
(30,6 procent) rozdílem trídy.
Porážku utrpela i strana Schroderova britského
partnera Tony Blaira. V britském verejném mínení
vládne zkrátka euroskepse. SchrOderovi a Blairovi ne-
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Než novinár zaklepe na dvere
David Ward

Etika v britských médiích
Pražské Centrum nezávislé žurnalistiky usporádalo
ve spolupráci s Britskou radou panelovou diskusi na téma Etika v médiích. Zúcastnil sejí britský novinár David Ward z renomovaného deníku The Guardian. Zkušel~ýprofesionál. vždyt už v roce 1974 zacal pracovat
jako vedoucí regionálního vydání tohoto listu a v manchesterské redakci Guardianu pti sobí dodnes. Sám o sobe prohlašuje, že není žádný reditel ani redaktOl; ale
ten, kdo chodí terénem se zápisníkem v ruce. Zjeho anglosasky vtipného a inspintJícího vystoupení vyjímáme:
Jaká je povest novinárú v Británii? Z rady výzkumú
o prestiži rúzných profesí vyplývá, že v cele stojí právníci, lékari.... a konci agenti realitních kancelárí. A ješte pod nimi novinári. Tím spíš by tedy meli uvažovat
o etických otázkách své profese. když, hovorí-li žurnalisté o etice, púsobí to približne tak, jako kdyby se
bordelmamá stala papežem.

I

Musíme se ptát sami sebe
Sám jsem se k otázce etiky dostal poplvé, když jsme
pracoval pro jistý vecerník. Tehdy se se prihodilo, že si

jeden malý chlapec šel koupit zmrzlinu ke stánku, a jak
tam na ni cekal, prodavac se domníval, že už jsou
všichni zákazníci pryc a se stánkem umísteným v karavanu se rozjel, chlapce srazil a usmrtil.
V redakci mi rekli, abych se tam vydal a toho kluka
vyfotografoval. Dorazil jsem na místo s tresoucími se
koleny a bušícím srdcem. Pokusil jsem se zaklepat
v dome, kde chlapec bydlel. Ale nejak mi to nešlo,
dúm jsem dvakrát obešel a pak se vrátil do redakce
s nadejí, že nepoznají, že lžu, když ríkám, že tam nikdo
nebyl. Nebo jsem možná rekl, že se mnou nechteli
mluvit. Tak jsem byl zasvecen do problémú etiky.
Behem své nynejší návštevy v Ceské republice cestuji po celé zemi, mluvím s místními novinári. Jednomu
jsem príbeh vyprável a pak jsem se ho otázal, zda by
poslal svého zpravodaje k tem rodicúm zeptat se, jak
se cítí. Rekl mi, že pravdepodobne ne, protože takové
veci delá televize Nova.
Je jasné, že pri rešení etických otázek musíme zapojovat svúj vlastní smysl pro etiku. My novinári jsme
prece také lidské bytosti, které mají své vlastní city,
své emoce. ejsme pouhé stroje, které nahrají, co lidé
reknou a potom to reprodukují. Etické kodexy jsou sice prospešné, ale nemohou dát odpoved úplne na
všechno. Nejsou desaterem, do nejž se dobrý katolík
pred zpovedí podívá a zkontroluje si, zda tento týden
nepožádal manželky bližního svého ... Cetl jsem etický
kodex ceského casopisu Týden a ocenuji, že neobsahuje obecné fráze, ale naopak klade konkrétní otázky.
Ano, musíme se porád sami sebe ptát. cože jsme napsali.
Ve Spojených státech platí kodex, který byl naposledy aktualizován pred tremi lety, ale Americká asociace
profesionálních žurnalistú ho sestavila už v roce 1926.
Hovorí se v nem o ústavní roli tisku, cili o významu
pIvního dodatku americké ústavy, jež se týká svobody
tisku. V Británii nic takového nemáme, protože nemáme psanou ústavu. Predpokládá se chování jako mezi
slušnými lidmi podle nepsaných zásad. Pokud jde
o profesní kodex vypracovaný samotnými britskými
novinami, nezabývá se etikou. Je strucný. Deklaruje, že
na jedné strane chrání práva jednotlivcú a na druhé
strane podporuje právo verejnosti vedet. Když píšu
svúj clánek, musím se ptát, zda je ve verejném zájmu,
aby se lidé práve tuto informaci dozvedeli, a soucasne
si musím klást otázku, zda chráním právo jednotlivce
na soukromí. Výjimecnou pozornost venuje kodex detem: žurnalisté nesmejí fotografovat deti, kterým ješte
není šestnáct let, nesmejí se jich vyptávat na jejich život
bez svolení rodicú. Nedávno jsem dostal za úkol psát
na téma záškoláctví a poslali me, abych se ptal detí,
jestli jsou za školou. Což nebylo technicky proveditelné, nejdrív bych prece potreboval souhlas rodicú nebo
ucitelú. Dále kodex chrání deti v prípadech sexuálního
obtežování. Tisk nesmí, dokonce ani tam, kde to zákon
nezakazuje, identifikovat deti mladší než šestnáct let,
jichž se týká nejaký sexuální prestupek.
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nár by na to zkrátka nemel. Ale mnohem víc stížností,
než na zásah do soukromí, je na presnost v novinách.

Na zpusob ombudsmana
v

soucasné dobe se zabýváme v Guardianu prípadem, do nehož jsem také zapojen. Jde o lékare, který
je obvinen z patnácti vražd svých pacienlú. Hrobníci
po celém meste vykopávají zemrelé, aby policie mohla
shromáždit dúkazy. Jsme nuceni hovorit s rodinami
obetí. Tady mi neporadí žádný kodex. Takže reaguju
tak, jak bych chtel, aby se jednalo se mnou, kdyby byla znovu vykopána moje matka. Rozumejte, mám na
mysli lidskou individualitu, lidský rozmer tragédie.
V redakci Guardianu máme jednoho redaktora, který má na starosti stížnosti ctenárú. List uvádí jeho emailovou adresu, faxové a telefonní císlo. Ctenári se na
nej mohou kdykoliv obrátit. Nekdy ty problémy bývají velice vážné, nekdy jsou to úplné drobnosti, treba
otázky pravopisu. Tenhle redaktor je bývalý novinár
s dlouhou zkušeností v našem deníku. Ve svém neZa dúležité považuji také to, že novinár je povinen
se vyhnout publikování podrobností o rase, barve pleti, vyznání, sexuální orientaci, fyzickém nebo mentálním postižení cloveka, o nemž píše, pokud se to prímo netýká tématu clánku.
V Británii existují snahy vytvorit zákon na ochranu
soukromí. Jiní zase tvrdí, že takový zákon by omezoval a reguloval tisk a zároven, že jen málo lidí má tolik
penez, aby si dovolili jít k soudu a žalovat novináre za
to, že porušili zákon o ochrane soukromí. Bežný cte-

dávném sloupku uvedl, že redakce týdne dostává prumerne 300 dopisú, jež se týkají bombardování Jugoslávie, pricemž prevážná vetšina se vyslovuje proti. Potrebujeme znát postoje svých ctenárú, role takového
redaktora je nesmírne užitecná. On pracuje v Londýne,
a když udelám neco špatne, zatelefonuje, aby mi vycinil. Když vstoupí do redakce, je to trošku, jako když
vejde dabel. Trnete, sedne si na rameno zrovna mne?
Dává nám trvalý pocit, že musíme být obezretní, premýšlet o dúsledcích své práce, o tom, zda to, co jsme
sdelili, bylo ve verejném zájmu.

~

Válka, fakta a ceská politická elita
Jan Urban
Dvacátého tretího zárí lonského roku prijala Rada bezpecnosti významnou rezoluci císlo 1199.
S odvoláním na výsledek peti duležitých mezinárodních jednání prohlásili zástupci patnácti zemí

sveta, že intenzivní boje v Kosovu "a zvlášte pak nadmerné a bezohledné používání síly srbskými
bezpecnostními jednotkami a jugoslávskou armádou mají za následek cetné civilní obeti, a podle
odhadu generálního tajemníka, i vyhnání více než 230 tisíc lidí z jejich domovu ". 50 tisíc z nich
je podle odhadu UNHCR"bez prístreší a základních životních potreb" - tvrdí rezoluce Rady bezpecnosti.
Pocty uprchlíkú pozdeji neustále upresnovaly volne
dostupné zprávy Vysokého komisariátu OSN pro
uprchlíky a od lonského listopadu i detailní informace Kosovské verifikacní mise.

zident Bili Clinton. Podle nej "šedesát tisíc lidí opustilo svoje domovy jenom za posledních pet týdnú.
Celkem je to na ctvrt milionu bežencú". Dokonce
i zpravodajství Ceské televize pripomnelo v jedné ve-

Dvacátého druhého brezna vystoupil se zvláštním

te " tisíce nových uprchlíki:l".
Václav Klaus (ODS) v Lidových novinách a Vojtech
Filip (KSCM) v Ceské televizi - shodou okolností oba

prohlášením k situaci v Kosovu generální tajemník
OSN Kofi Anan. "Vedle 269 tisíc uprchlíkú v západní
Evrope a sousedních zemích, dostoupil pocet vyhnaných civilních osob pohybujících se uvnitr Kosova
235 tisíc, vcetne 25 000, kterí uprchli ze svých domovú od 20. brezna". Generální tajemník OSN naléhave
žádal jugoslávské úrady, "aby zastavily svoji vojenskou ofenzívu v Kosovu, která jasne porušuje dohodu o prímerí z ríjna lonského roku". Svúj apel zopakoval ješte o den pozdeji.
Dvacátého ctvrtého brezna vystoupil americký pre-

ve stejný den, osmého dubna, vyjádrili presvedcení,
že do zahájení spojeneckých leteckých úderu žádné
masového vyhánení kosovských Albáncú neexistovalo. Pouze Nadace Clovek v tísni a ministr zahranicí
Jan Kavan v ten den citovali zdroje UNHCR, jež uvedly, že za dvanáct mesícú pred 24. breznem bylo v Kosovu vyhnáno z domovú 260 tisíc lidí, kterí zústali uvnitr provincie a 200 tisíc, kterí odešli do zahranicí. Bylo to prakticky první použití konkrétních císel
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v emocionální debate ceské politické elity o spojeneckých útocích. Mezi dvacátým ctvrtým breznem a osmým dubnem uplynulo ctrnáct dní.
Dokumenty Organizace spojených národu, Daytonské mírové dohody i navržený text dokumentu
z Rambouillet jsou komukoliv volne prístupné hned
z nekolika zdroju. Ceští odpurci mezinárodního vojenského zásahu proti Jugoslávii používali, stejne jako jejich zahranicní souverci, jediný argument. Mezinárodní spolecenství prý zámerne navrhlo do textu
pro Jugoslávii absolutne neprijatelné body, ohrožující její suverenitu a územní integritu.
Jako dukaz pro toto tvrzení byl citován paragraf 8
jedné z príloh - tedy ani ne hlavní text - podle k,terého mely mít jednotky NATO právo využívat celé území Jugoslávie, vcetne vzdušného prostoru a pobrežních vod pro svoje úcely. V obrane zásady suverenity se vzácne shodli predstavitelé z ODS, CSSD i KSCM
- Ivan Langr, Jan Zahradil, Václav Klaus, Karel Splíchal, Vojtech Filip. Ozvali se i nekterí ceští historici

a intelektuálové - Václav Belohradský, Jirí Dienstbier.
Identickou formulaci - ciste technického významu, jejímž cílem je predevším vyvázat personál mírových
operací z odpovednosti za nehody a škody - Slobodan Miloševié podepsal bez problému v roce 1995
v mírových dohodách z Daytonu. Pravda, tady se tato technická formulace, již používá OSN pri operacích modrých prileb po celém svete, týkala území
Bosny a Hercegoviny. Ve zvláštní príloze však Miloševié podepsal závazek jugoslávské vlády poskytující
jednotkám NATO volný a neomezený pohyb po jugoslávském území, vzdušném prostoru a pobrežních
vodách - s veškerou výzbrojí a municí. Dokument
rovnež zarucuje všem osobám, úcastnícím se mírové
operace na jugoslávském území, všechny výhody
a imunitu podle príslušné konvence OSN z roku
1946. Otázka až havlíckovská: .Proc znamenají pro
ceskou politickou elitu fakta méne, než otevrená ústa?"

Co s Irákem?
Režim Saddáma Hussejna predstavuje trvalé nebezpecí

JanJun

Predstavme si, že pred koncem roku 1944 by se spojenecká vojska náhle zasta-

zkumných a výrobních zarízeních a raketových to-

vila, protihitlerovská koalice by vyjednala s nacistickým Nemeckem jakýsi dmh

várnách, a navíc by na Nemecko byly uvaleny hospodárské sankce. Nacistická diktatura by však sousedním zemím hrozila dál, nacisté by totiž ukrývali

mím a pak se stáhla zpet na hranice Tretí ríše z roku 1935. Hlavního cíle války,
tedy osvobození zemí obsazených Nemeckem za války ci pred ní, by bylo dosaženo, avšak Hitler s celým n~cistickým režimem by zustal u moci.

i

Podmínky dojednaného míru by stanovily mezinárodní kontroly pod vedením komisí Spolecnosti národu a jejich obsahem by bylo odzbrojení Nemecka.
a jeho území by pracovaly mezinárodní týmy pátrající po nukleárních,

chemických a biologických vý-

programy zbraní masového nicení pred inspektory
Spolecnosti národu, udržovali po zuby vyzbrojenou
armádu a požadovali zrušení sankcí. Pritom by neplnili uzavrené dohody. USA a Velká Británie by Hitleruv režim .potrestaly" sérií znicujících leteckých útoku, avšak odpovedí by bylo jen další podvádení
a hrozby sousedum.
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Licomernost diktátorova
Obdobná situace dnes existuje na Blízkém východe.
Operace Pouštní boure proti Iráku pred osmi léty skoncila jako v naznaceném scénári, když se spojenecká vojska zastavila na puli cesty do Bagdádu a pak se stáhla
zpet. Cílem operace, schválené OSN, bylo prece osvobození Kuvajtu a nikoli svržení Saddáma Husejna a jeho
krutovlády.
Irácký režim se mezitím konsolidoval a zacal znovu
hrozit sousedllm a obcházet dohody, až si vykoledoval
lonské prosincové bombardování. yní naríká, že jeho
obyvatelstvo prý kvuli trvajícímu embargu OSN hladoví,
a to i pres program ,Potraviny za ropu". Saddám pritom
udržuje po zuby vyzbrojenou armádu o síle 300 000 vojáku, plus sto tisíc príslušníkú Republikánských gard
a disponuje dvema tisíci tanky a stejným poctem del.
Diktátor zároven užívá desítky nove postavených palácú,
z nichž vetšina pripomíná pevnostní komplexy, jako delané pro ukrývání zbraní hromadného nicení. Na jihu zeme vede vyhlazovací operace proti ,bažinným Arabum"
v delte Eufratu a Tigridu. a severu je ješte v cerstvé pameti chemický útok na kurdské mesto, pri nemž bylo bojovým plynem usmrceno na 5 000 lidí. Saddám také krvave potlacil demonstrace v šíitských komunitách po celé zemi.
Dokonce se mu podarilo zpochybnit a zastavit práci
inspektorú komise Spojených národú UNSCOM,monitonljící chemické a bakteriologické zbrojní programy Iráku.
Šéf komise Butler (pres odpor Moskvy) predal koncem
ledna OSN poslední 260ti stránkovou zprávu, která jasne
tvrdí, že Irák se stále aktivne snaží zatajit drívejší i soucasné programy vývoje a výroby chemických a bakteriologických zbraní a celé úsilí vede prímo vicepremiér Tarik Azíz. Zpráva je podobná drívejšímu hodnocení situace britským ministerstvem zahranicí, kterým premiér
Blair v minulém roce v parlamente zdúvodnil nutnost leteckého útoku na Saddámovy ozbrojené síly a ve kterém
se konstatovalo, že Saddám je stále schopen vyrobit tolik
nervového plynu a bakteriologických zbraní, že by to zahubilo celé lidstvo, a že by mohl mít nosné rakety pro tyto zbrane behem jednoho roku a nukleární bombu do
peti let. Zpráva UNSCOMjde ješte dále: Saddám neustále lhalo zbraních hromadného nicení a nekteré sám prikázal znicit, aby zmátl inspektory OSN. V letech 1991-95
tvrdil, že se nikdy nepokoušel vyrábet bakteriologické
zbrane ani hlavice ci pumy pro ne. Až v léte roku 1995
pak priznal, že vyrobil bakterie antraxu a botulinu a také, že zkoušel bakteriologické hlavice. Komise potvrdila,
že program této výroby zacal už v roce 1973.
Sympatizantúm Saddámovy diktatury ve svete pripadaly zprávy UNSCOMpií1iš zaujaté a dlouhou dobu tvrdili, že je politicky korektnejší prikládat váhu zprávám
komise Mezinárodní nukleární agentury se sídlem ve
Vídni, která monitoruje irácký nukleární program, nebot
ta prý nikdy nemela v Iráku vetší problémy a snažila se
vyvarovat ,zbytecných provokací" Bagdádu. Od letošního února je však i tako komise zmínenými kmhy považována za "predpojatou", nebot uverejnila zprávu, ve
které predložila plán dlouhodobého monitorování Iráku
vcetne nenadálých kontrol a zároven potvrdila, že irácký
režim jí odmítá poskytnout nezbytné dokumenty a materiály, zejména dúkazy, že ukoncil program nukleárního

zbrojení. Zpráva prohlašuje, že komise nemllže potvrdit,
že Irák nezatajuje nukleární zarízení a materiály a navrhuje, že monitorování by melo být ,dlouhodobé, tvrdé
a dúkladné", vcetne nenadálých kontrol, které by zahrnovaly i nové objekty, což Bagdád striktne odmítá.
Nejnoveji potvrdil licomernost Saddámova režimu sám
generální tajemník OSN Kofi Anan, když konstatoval, že
Bagdád rozdelil obyvatelstvu, tedy nemocnicím a klinikám, pouze polovinu lékú, detské výživy a zdravotnických materiálú, dodaných OSN v rámci programu pomoci výmenou za export ropy a že na konci ledna zústáva10 ve skladech za 275 milionu dolaru této pomoci,
pricemž podvyživenost detí do peti let zústává v zemi
,neprípustne vysoká".

Váhavost demokracií
Mezinárodní spolecenství tak sklízí ovoce své príslovecné váhavosti demokracií a zústává pritom, vzhledem
k rozdílnosti zájmú jednotlivých zemí, znacne nejednotné. Ani jinak rozhodný Washington neví, jak dál, prestože nakonec uznal, že nejlepším rešením situace by bylo
odstranení samotného diktátora. Prezident Clinton sice
konecne v záveru minulého roku schválil program p0moci irácké exilové opozici, jehož cílem by melo být svržení Saddámova režimu, a vyclenil i cástku témer 100 miIionú dolaru na príslušnou vojenskou pomoc, avšak ani
tato opozice není bohužel jednotná. Ani ruzné scénáre
poucené z minulosti, tedy napríklad kombinace
spojeneckých leteckých útokú s výsadky mezitím vytrénovaných opozicních jednotek, obsazení cásti území Iráku, vyhlášení a mezinárodní uznání ,svobodné vlády" zeme nebo partyzánská válka vietnamského typu v prípade Iráku zdaleka predem nezarucují úspech. Vzhledem
k pouštnímu charaktem zeme by totiž byly težko proveditelné a velmi nákladné.
Nynejší americká strategie ,containmentu", tedy zadržování, svírání ci krocení Saddámovy diktatury striktním
vynucováním ,bezletových zón" (pri cemž odvetou za
útoky na spojenecké letouny bylo údajne zniceno na 20
procent iráckých protileteckých zarízenO ovšem mnohým pripadá jako pouhé neefektivní cekání na puc z rad
armády, rozzlobené, že Saddám nedokáže zabránit nicení jejích zbraní. Obcasné zprávy z Iráku o popravách vysokých armádních dústojníkú - letos na jare jich prý bylo popraveno 24, vcetne velitele protiletecké obrany
stredního Iráku generála AI-Ghiriho - potvrzují, že Saddám se zatím drží pevne v sedle. Ruské a cínské veto
v Rade bezpecnosti mezitím zajištuje Bagdádu klid.
Otázka ,Co s Irákem?" tedy zústává nezodpovezena
a Saddám podvádí dál, jak jen múže. Stále vetší pocet odborníkú i politických cinitelu, a to zdaleka nejen v blízkovýchodním regionu, nyní priznává, že mezinárodní
spolecenství si v zacínající ére globalizace nemuže dovolit trpet existenci nebezpecných a nevypocitatelných mdohnedých diktatur typu Saddámova Iráku, Severní Koreje ci Libye. Nejen z hlediska mravního, ale také v zájmu
bezpecnosti sveta. Na dmhé strane dnes (snad krome
Spojených státú) málokde existuje skutecná politická vule s tím neco udelat - a práve nicnedelání je tou nejnebezpecnejší alternativou.

'AN 'ON

f19~5)

Komentátor
Rádia
Svobodná
Evropa.

strana 8

Objev u Mojžíšovy hory
Reportáž z poslední arménské vesnice v dnešním Turecku
Vakifli Koyii neboli vesnice Vakifje zrejme již poslední žijící arménská vesnice
v dnešním Turecku. Našeljsem tuto obec se 135 Armény zcela náhodou, rok poté, co me kolegové z arménského vysílání Svobodné Evropy ujistili, že mimo
lstanbul už v Turecku žádná annénská pospolitost není.
Letos na jare jsem strávil pár týdnu v Turecku jako
zpravodaj behem predvolební parlamentní a komunální kampane. Kampan doprovázely cetné kurdské demonstrace, pumové útoky a politické atentáty, zejména na jihovýchode republiky, což vedlo turecké úrady
k rozhodnutí v polovine brezna zakázat prístup zahranicním novinárum a diplomatum do této cásti zeme,
nejen do oblastí tradicne težko prístupných, ale i do
jindy bežne navštevovaných mest Sanli4rfa a Gaziantep.

Hledal jsem Araby, a našel Armény
Musel jsem proto zmenit svuj predvolební novinárský
itinerár a rozhodl se zdržet se déle v oblasti kolem Adany, ctvrtého nejvetšího mesta Turecka, kde žije velký
pocet Kurdu a Arabu. Pri návšteve mestecka Samandagi na pobreží Stredozemního more poblíž syrské hranice mi mladý arabský politický aktivista rekl, že v okolí je jedna arménská obec. "Bývalá nebo soucasná?" zeptal se jsem skepticky. "Soucasná," rekl mi muj
pruvodce, a dohodli jsme se, že tam ihned pojedeme.
Prekonali jsme tri kilometry po neasfaltované ceste vysoko nad morem s kopci po jedné strane a údolím
Orontes po druhé strane, za nímž se do oblak tycí fialové hory. Uprostred pomerancových, mandarinkových a fíkových háju, na strmé stráni, ošlehávané silným morským vetrem stojí jasmínem vonící Vakif. Nemohl jsem vydržet a zavolal jsem mobilním telefonem
svému šéfredaktorovi v Praze, abych jej informoval
o svém objevu.
Mel jsem zvláštní pocit, že jsem práve odhalil neco
mimorádného, jako kdybych našel v nejzapadlejším
koute newyorského Centra I Parku posledního Mohykána, chasidský štetl v dnešní Zakarpatské Ukrajine nebo živou bosensko-muslimskou vesnici s nedotcenou
mešitou nekde v bosenské Republice srbské. Trochu
jako Kolumbus, který hledal Indii a našel Ameriku; hledal jsem Araby v tureckém Hataysku a nalezl Armény,
poslední zbytky ze zhruba dvou milionu arménských
obyvatel Osmanské ríše v predvecer první svetové války.

V roce 1915 Carihrad narídil vyhnání arménské komunity do syrské poušte. Dodnes se arménští a turectí
historikové neshodnou na poctu obetí. Nesetkávají se,
nebot jejich státy nemají diplomatické styky a jejich
spolecná hranice je už nekolik let všem neprodyšne
uzavrena - podle Ankary jako výraz tureckého nesouhlasu s obsazením Náhorního Karabachu a prilehlých
území bratrského Azerbájdžánu arménským vojskem.
Podle tureckých historiku zahynulo v prubehu vy-

]olyon Naegele

hánení hladem, mrazem, nemocemi a útoky kurdských
band na kolony vyhnancú 200 až 300 tisíc Arménu. Arménští historikové tvrdí, že tehdy zahynulo víc než milion a možná až dva miliony Arménu. Nizozemský historik Erik Ziircher v Modem History oj Turkey tvrdí, že
skutecný pocet mrtvých je pravdepodobne 600 až 800
tisíc Arménu. Koncem první svetové války žilo v zúženém Turecku, zejména v Istanbulu a dalších západních
oblastech státu už jen asi sto tisíc Arménú.

Ctyricet dnu Franze Werfela
v léte roku

1915 se vetšina obyvatel sedmi arménských
vesnic na svahu hory Musa Dagh (Mojžíšova hora) mezi Samandagi a mestem Antakya (Hatay, antický Antioch) rozhodla, že nepujdou jako ovce na porážku.
Rychle vystaveli nedobytné opevnení kolem táboru po
svazích hory. Po dobu padesáti trí dnu úspešne kladli
odpor opakovaným útokúm tureckých vojákt"!,dokud
francouzští námorníci nespatrili velký transparent vztycený na vysokém strome s nápisem v anglictine a francouzštine: "Krestané v ohrožení - zachrante nás". Fran-

couzské a britské námorní lode pak evakuovaly zhruba 4 200 mužu, žen a detí z Musa Dagh do egyptského
Port Saidu.
Pražský rodák, vídenský spisovatel Franz Werfel
(1890 v Praze - 1945 v Los Angeles) v letech 1932-33
(20 let po odchodu z Prahy a pet let pred emigrací do
zámorí) napsal o tomto unikátním odporu nádherný
román: ctyricet dnu. Werfel si dovolil pozmenit nekteré detaily tak, aby príbeh nabyl biblických parametru.
Napríklad zkrátil obležení z 53 dnú na ctyricet. Román
je respektován a casto citován jak tureckými, tak arménskými historiky jako pravdivý obraz obou stran tohoto konfliktu. Avšak nikdo, s kým jsem mluvil ve Vakifu, se o Werfelove knize nezmínil a teprve po návratu do Prahy, když jsem vyprável svým kolegum
z arménského vysílání o své ceste, mi rekli, že Vakif
musí být na Musa Dagh. Tuto informaci jsem si overil
na internetu, kde jsem dokonce našel stránku vyhnancú z Musa Dagh, která na rozdíl od Werfela a Velké arménské encyklopedie tvrdí, že tam bylo jen šest arménských vesnic. (http://mousaler.com)

Nechteli být znovu uprchlíky
Po první svetové válce se Musa Dagh a celé Hataysko
staly soucástí Sýrie, tehdy pod francouzskou správou,
což umožnilo návrat tech hatayských Arménú, kterí
prežili válku. Avšak v roce 1938 zajistil umírající prezident a zakladatel Turecké republiky Mustafa Kemal
Atatlirk - jako poslední politický akt pred svým skonem
- dohodu o autonomii pro Hataysko spojenou s referendem. Avšak po zjištení, že by systém mezinárodní
komise Ligy národu pro registraci volicu dal Arménum
a Arabum v plebiscitu o pripojení k Turecku vetšinu,
Turci demonstrovali a Francie byla donucena dát sou-
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hlas k jinému registracnímu systému. Na základe
smlouvy o prátelství mezi Francií a Tureckem, turectí
vojáci v srpnu 1938 Hataysko obsadili. Plebiscit pak byl
pouhou formalitou. Turci obsadili 22 ze 40 mandátú
v regionální snemovne a Hataysko se v následujícím
roce stalo soucásti Turecké republiky. Celkem 40 tisíc
Arménú a 10 tisíc Arabú posléze uteklo, nebo bylo evakuováno ze zeme. Sýrie dodnes neuznává tureckou
správou nad Hatayskem a syrské mapy ukazují Hataysko jako soucást Sýrie.
Francie v roce 1939 znovu evakuovala zhruba 5 tisíc Arménu ze svahu Musa Dagh, tentokrát do libanonského údolí Bekaa, kde si padesát kilometrú od
Bejrútu vystaveli nové mestecko Anžar a pojmenovali jeho cásti po sedmi musadaghských vesnicích. Asi
deset procent nových pristehovalcú zahynulo v prvních mesících nemocemi a hladem. Daleko víc však
uteklo v minulých desetiletích kvúli libanonské obcanské válce a bitvám v údolí Bekaa. Dnes je Anžar
domovem 2 400 Arménú z Musa Dagh a Arméni dokonce tvorí pres pet procent obyvatelstva Libanonu
a zhruba dve procenta obyvatelstva Sýrie. Navzdory
neprízni osudu dodnes žije 135 Arménú ve Vakifu
a dalších 35 arménských rodin v nedaleké Antakyi.
Vakif je jedinecný v tom, že prežil první holocaust 20.
století - nikoliv proto, že by byl prehlížen osmanským
vojskem, ale naopak, protože v roce 1915 jeho obyvatelé kladli odpor. Proc se ale cást obyvatel Vakifu rozhodla zústat ve Vakifu a už nehledat v predvecer druhé
svetové války další azyl, není úplne jasné. Zrejme nechteli být znovu uprchlíky, libanonské útocište tak lákavé nebylo a na rozdíl od vlády mladých Turkú z let
1915-16 Turecká republika roku 1939 již nepredstavovala témer žádnou hrozbu drobné arménské komunite.

vech, pri školeních ci jiné výuce nesmí být jako materština tureckých obcanú vyucován jiný jazyk než turectina." Další paragraf upozornuje, že výuka cizích jazykú je regulována zákonem. Tyto a podobné paragrafy jsou mimochodem jádrem patnáctileté vzpoury
tureckých Kurdú, kterí tvorí až ctvrtinu ze 62 milionú
obyvatel Turecka a nechtejí samostatnost, ale pouze
právo na vlastní jazyk a kultu nI.
Situace zhruba jednoho milionu Arabú v jižním Turecku od prístavního mesta Mersin na západ od Adany
až do Mardinu poblíž trojmezí hranic Turecka, Sýrie
a Iráku je podobná. Od roku 1928, kdy latinská abeceda nahradila v turectine arabské písmo, mají Arabové
stále vetší potíže s udržením své materštiny v psané forme a mnozí posílají starší deti do arabských zemí, aby
se naucily psát a císt arabsky.
Jiné, menší národnosti na severovýchode Turecka
poblíž cernomorského mesta Rigy jsou Lazové (rudovlasí, hovorící jazykem podobným gruzínštine a Hemšinové (poturcení Arménové). Obe národnosti jsou pasivní, zatím nejsou ohroženy asimilací a zrejme ani netouží po výuce ve své materštine.
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Etnicky cisté skanzeny a rezervace
Mesíc poté, co jsem Vakif objevil, jsem stál na hlavním
hranicním prechodu mezi Albánii a Kosovem v Morine
u mesta Kukes a sledoval príchod zubožených, vyhladovelých a placících kosovských Albáncú jako výsledek snad již posledního etnického vyhánení lidí ve 20.
století. Avšak ani prostredky masové komunikace, které umožnují každému, kdo vlastní televizor a satelitní

Arménsky jen doma
Dnes je Vakif klidná rolnická obec a podle vzhledu
udržovaných domkú a zaparkovaných aut rozhodne
není na místní pomery chudá. Tabule u vchodu do
místního arménského kostela hlásí, že kostel s farním
úradem byl rekonstruován vládním príspevkem v letech 1994-97.
Když jsme dorazili do Vakifu, arménský starosta
zrovna odjíždel. Slíbil, že se do hodiny se vrátí, což se
bohužel nestalo. Knez byl v Antakye, kde prý obtýden
pecuje o tricet pet tamních arménských rodin.
Vakifský rolník Bedros Kehyroglu, který se stará
o údržbu kostela a farního úradu, pripustil, že se vakifští Arméni teší "stoprocentní autonomii", protože, jak
rekl, "tím, že Turecko má demokracii, vláda nechává
samosprávu na nás", a dokonce i pomáhá. Napríklad
s financováním rekonstrukce kostela, která se konala
cástecne za islamistické vlády vedené stranou Refah.
Kehyroglu také priznává, že Vakifcané hovorí arménsky jen doma, (silne poturceným západoarménským nárecím) a že málokdo ze strední i mladší generace umí psát nebo císt arménsky: vyucovacím jazykem
místních škol je turectina. Nekteré rodiny proto posílají deti do arménského internátu ve vzdáleném Istanbulu, kde je sice vyucovací jazyk také nlrectina, avšak žáci se ucí arménštine jako cizímu jazyku.
Podle clánku 42 nlrecké ústavy z roku 1982 "v ústa-

anténu neustále monitorovat odliv neslovanských obyvatel Kosova, ani obrovská moc Severoatlantické aliance nemohly zastavit vyhnání dríve, než byla drtivá vetšina kosovských A1báncú i Turkú už bez prístreší.
Návrat kosovských vyhnancú, podobne jako krajinsko-srbských do Chorvatska a srbských, chorvatských
a bosensko-muslimských do Bosny, je možný jen díky
aktivní dlouhodobé prítomnosti ATO - než státy bývalé Jugoslávie a Albánie dospejí na úroven právních
státú s rozvinutou obcanskou spolecností. Jak víme
z Nemecka po roce 1945, dosáhnout takových cílú múže trvat nekolik generací. Mezitím budeme jen tu a tam
objevovat další etnicky cisté skanzeny ci rezervace, jako je Vakif, treba u kosovské Drenice nebo v bosenské
Republice srbské.
l1!
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Rom znamená clovek
Predsudky a jejich zneužívání na obou stranách
je-li pravda, že za celý život zemekoule na ni nespadly dve identické snehové
vlocky, o to spíše platí, že seješte nikdy nenarodily dve stejné lidské bytosti. Cokoli proto rekneme o cloveku, muže být soucasne pravda i veliká lež. jsou-li
naše predikce lidského chování úspešné, neml/sí toješte znamenat, že jsme sami sobe nebo jin.ým lépe a hloubeji porozumeli. Naopak propadneme-li víre
v definitivní správnost svých predpovedí, mližeme být pouhou obetí vlastní samolibosti nebo nejaké manipulace. Dejiny, zejména dejiny dvacátého století,
jsou toho jedním nekoncícím dlikazem. Pokusme se to predvést na príkladu
soužití romského a ceského etnika.
Overme si pritom hypotézu, zda náhodou chování minorit není jenom krivým zrcadlem toho, co se naucili od
_majority" neboli vetšinové spolecnosti. Nejsou hodnoty, které vetšinová spolecnost navenek prohlašuje, jen
rouškou, za kterou se ve skutecnosti skrývají praktiky
velmi podobné tem, které jsou Romum zazlívány (lež,
krádež, bezohlednost k okolO? Vedou romští predstavitelé skutecne zápas o zlepšení postavení Romu u nás,
nebo sledují pouze své mocenské ci jiné zájmy, jak to
vidí na naší vnitropolitické scéne?

Co bylo
V každé trochu seriozní historické práci nalezneme príklady stejne odmítavého prístupu k Romum, s jakým se
setkáváme dodnes. Podobne i nejeden návrh na rešení
"romského problému" velmi casto vychází z neúspešných experimentu minulosti. ení se však cemu divit,
vždyt jakákoli vetšina málo kdy pochybuje o správnosti svého vlastního postoje ke svetu, k životu a vše ostatní odmítá a potlacuje.
Je ironií dejin, že krestanská civilizace, která si každorocne minimálne jednou cetla v chrámech o tom,
podle ceho bude Kristus na konci veku rozeznávat hodné a nehodné Cbyl jsem na cestách a ujalVneujali jste
se mne"), nenašla po staletí k romským poutníkum lepší vztah, než je vešet, mrzacit, vymrskávat, vyhánet,
odebírat jim deti a tak podobne. V lepších dobách alespon pro Romy lepších - se je osvícenectí mocnári
snažili využívat jako levnou pracovní sílu a dokonce jim
velkoryse dovolili usadit se na okraji jejich sídel. Neprestávali však hledat zpusoby, jak je promenit k obrazu svému a k víre své, prestože se casto chlubili se jejich remeslným ci hudebním nadáním. Je zcela lhostejné, zda šlo o Marii Terezii, o první republiku nebo
o stranické tajemníky. Jedni opisovali od druhých. Dokonce opatrení a zákony namírené proti Romum si byly podobné jako vejce vejci. Za prvni republiky byla až
do roku 1927 bežne aplikována c.k. proticikánská opatrení, aby je posléze nahradila zcela komplementární
právní úprava vtelená do zákona o potulných Cikánech
(zákon C. 117/1927 Sb.). O tento zákon se zase opíral
komunistický režim do té doby, než prišel s vlastním
opisem téhož. a rozdíl od svých prvorepublikových
predchudcu však již nezustával u slov, ale pristoupil
k "revolucním" cinum. Kocovníkum odmontoval a se-
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bral kola od vozu a tak je usídlil. V této "banální" príhode se skrývá mezi jiným i tajemství, proc je sídlem
olašských Romu, vcetne jejich vajdy, dnes Ostrava.
O tom, jak režim Romy jednou rozptyloval a vzápetí zase koncentroval, radši nemluvit.
Druhou neprehlédnutelnou ironií je, že stejná civilizace se neprátelsky chovala i k jiným "cizím" minoritám,
hlavne k Židum. Za zamyšlení zajisté stojí, proc se neprátelství tolika generací obracelo jak vuci tem, kterí vyrustali z korenu pradávné a už tím nutne odlišné civilizace, žili blízko prírode a nebyli vubec dotceni "moderní" vzdelaností, tak zároven vuci tem, kterí od prírody
utekli do vých škol a synagog, aby rozmnožovali vzdelanost a porozumení zákonum "Toho, který je" a vrchovatou merou prispívali k tvorbe obecné vzdelanosti
a kultury? Zdá se, že jak vzdelanec, tak negramota majoritu vždy nejak dráždili a provokovali, a ta jím za to
zhusta pripravovala podobný osud. Jako by se z hlubin
historie ozývalo volání po prumernosti. Možná, že podle této analogie není pro majoritu problémem ani tak
odlišnost minorit, jako spíše jejich odmítání se prizpusobit nejaké prumernosti. Paradoxne však pro ty odlišné vždy platilo, že když chteli být ve vetšinovém prostredí úspešní, museli být nadprumerní.

Jak to vidí Ceši a jak Romové
Shrneme-Ii, v cem ceská spolecnost i romská minorita
dnes spatrují príciny prekážek vzájemného soužití, dostaneme docela slušný výcet:
• nízká prizpusobivost Romu jiným než vlastním
normám sociálního jednání, která nalézá výraz v neochote jejich príslušníku pristoupit na sebeomezující
adaptacní kroky,
• kulturne antropologická odlišnost Romt':I,která není kompatibilní se spolecností a s institucemi, vyvinutými v rámci moderní technologické a informacní civilizace, jmenovite postavení jednotlivcu v rodine, v rode,
v lokálním spolecenství, respektování kastovní príslušnosti, distribuce moci, autority, prestiže, vznik elit,
• handicapy dané dlouhodobým setrváváním Romu
v pozici marginální sociální skupiny vyloucené z Wavního proudu ekonomického a spolecenského života,
které se zacínají projevovat již na základní škole,
• neschopnost Romu generovat legitimní politickou
reprezentaci; ta je dosud roztríštená a sama se zmítá
v nejruznejších vzájemných konfliktech, casto na základe rodové a klanové príslušnosti,
• neduvera Romu vuci majoritní spolecnosti, vuci orgánum státní i verejné správy, podmínena jejich negativní historickou zkušeností,
• špatná až katastrofická neinformovanost predstavitelu státní i verejné správy, ucitelu apod. o problémech,
hodnotovém systému a mentalite národnostních a etnických menšin, jejímž projevem je necitlivý prístup
k temto skupinám obcanu,
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• sociální politika státu, vcetne zpusobu jejího provádení, která výrazne podkopává motivaci usilovat o zkvalitnení života vlastním pricinením; podle nekterých predstavitelú romské minority, ale také znacné cásti majority,
se dríve ilegální parazitování na živote majority stalo legálním a legislativne podporovaným fenoménem,
• nedostatecná ochrana práv minority ze strany státu, porušování jejich práva svobod predstaviteli státní
a verejné moci, rasove motivované útoky ze strany extremistických skupin, jejich dehonestování politiky donedávna parlamentní politické strany, diskriminace pri
hledání zamestnání, odpírání prístupu do verejných
prostor,
• absence pozitivních vzoru v majoritní spolecnosti,
prípadne dostatek negativních príkladú bežne reflektovaných médii.
Prestože každý z výše uvedených argumentú má urcitou relevanci, nelze je zobecnovat. Obecným je snad
jenom strach a nedúvera, pramenící ze vzájemné neznalosti, z minimální komunikace a škodlivé generalizace a paušalizace, proti kterým není imunní ani jedna
strana. Informacní vakuum je pritom výraznejší na strane vetšiny a je dáno uzavreností romské minority, ale
i naivní interpretací lidských a obcanských práv.

Nové formy nátlaku
Žalostný stav komunikace predstavitelu ceské spolecnosti s romským etnikem posilnený necitlivými kroky
nektelých reprezentantu verejné správy vzájemné vztahy pouze zhoršují. Romští predstavitelé jsou si toho plne vedomi a nelze vyloucit, že konfliktní stavy nejen vyhledávají, ale umele vytvárejí. Velmi ochotne se pritom
chytají sebemenší príležitosti, aby vhodnou publicitou
prokazovali pretrvávání rasistických nálad u nás. Casto
za vydatné pomoci aktivistú z nevládních organizací,
prípadne politikú, kterí jsou bud' naivní, nebo jiné politické téma nemají.
Nepochybne odtud pramení zbytecne vyhrocená vyjádrení k prípadu Lety, zdi v Maticní ulici nebo k perio-

dickým emigracním vlnám. již zkušenost z pokusú
o emigraci do Kanady dosti zretelne prokázala, kde má
stát slabiny a kdy jsou jeho nejvyšší predstavitelé více
nakloneni naslouchat romským požadavkum a pránún
nebo dokonce i uvolnit nejaké prostredky. Prokázala
však také to, že za podobnými vlnami se mohou skrývat
ekonomické zájmy urcitých skupin, že spontaneita takovýchto akcí je prinejmenšún problematická. Podrobnejší
analýza soucasných žádostí o azyl ve Velké Britanii toto
podezrení pouze zvyšuje. Vždyt drtivá vetšina Romú odjíždí s jasným vedomím, že jim azyl udelen nebude. Krome toho v soucasné chvíli, ale ani v prípade Kanady, odjezdy nejsou a nebyly reakcí na nejaký nový negativní
signál, který by naznacoval výraznejší zhoršení v soužití
s majontou. Ba práve naopak. V momentu kanadského
,exodu" byla již vypracována tzv. Bratinkova zpráva,
která nejen kriticky hodnotila prísnlp vlády a státní správy k Romúm, ale rovnež naznacovala konkrétní kroky
pro zjednání nápravy. Dnes, kdy vláda sociální demokracie ve svém programovém prohlášení prislíbila zvýšenou pozornost v oblasti lidských práv, vynakládá
znacné prostredky na jejich administraci, se jakékoli
zhoršení postoje vlády skutecne obtížne hledá.
Zeptáme-li se - s klasikem - ,komu to prospívá", múžeme o odpovedi zatím jenom spekulovat. Bezdecne se
nabízí rada možností. Žádná z nich však nesvedcí
o dobré vlili romských predstavitelú napetí ve vzájemných vztazích snižovat. Spíše se zdá, že o jeho zvýšení
vedome usilují. jejich cílem by mohlo být zlepšení vyjednávací pozice s vládou a verejnou správou. Múžeme
jim ale takový posnlp vycítat, když konfrontacní tón již
velmi dlouho panuje na celé politické scéne?
V roce 1971 rozhodiL svetový kongres Romú v Anglii, že název cikán je hanlivý a doporucil používat slova
Rom - clovek. V tom múžeme spatrovat nadeji, pokud
se takovým rozhodnutím sami Romové prihlásili k tomu, že nejvlastnejším atributem cloveka je prekonávat
všechny meze, vcetne svých vlastních predsudkú. je
pak jenom na nás, abychom si to také uvedomili.
~
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Rozchod zaostalých

Milada Anna Vachudová

Proc Bulharsko stoupá a Rumunsko padá

Bulharsko a Rumunsko jasne zaostávají za ostatními postkomunistickými zememi v oblasti výstavby tržního hospodárství a liberální politiky. Ovšem pred dvema lety se v obou zemích objevila nadeje poté, co
nad nacionalisty a nezrejormovanými komunisty zvítezily rejormne orientované strany. Dnes se však
ukazuje, jak rozdílná jejich politika v Sojií a v Bukurešti je. Nejjasnejším dukazem tohoto rozdílu jsou
ekonomické ukazatele: zatímco Bulharsko se posunulo od okraje propasti a zacíná vykazovat známky
prosperity, Rumunsko nadále sklouzává dolu. Jak je možné, že bulharští rejormátori predcili ta nejsmelejší ocekávání, zatímco ti rumunští zklamali?
v

lednu roku 1997 se zhroutila bulharská ekonomika

kvúli špatnému vedení a korupci vlády Bulharské socialistické strany (BSP) v cele se Žanem Videnovem. Bývalí bulharští komunisté, kterí meli daleko ke schopným technokratum, nebyli ani natolik kompetentní, aby
udrželi ekonomiku zeme nad vodou a mohli dále krást.
Nakonec byla vláda BSP svržena díky celonárodním
studentským stávkám a protestum delníku vedených
opozicním Svazem demokratických sil (SDS), Prozatímní vláda Petara Stojanova zacala s ekonomickou reformou a volební koalice ODS získala v dubnových volbách v roce 1997 vetšinu,
Vláda ODS pod predsednictvím Ivana Kostova od té
doby vytáhla bulharskou ekonomiku z hyperinflace
a negativního hospodárského rustu na neuveritelnou
clevítiprocentní inflaci a petiprocentní rust v roce 1998,
Menová rada Bulharska a prísný úsporný program byly
pocl kontrolou Mezinárodního menového fondu, jenž spokojen s bulharským pokrokem - zemi v zárí 1998
poskytl tríletou pujcku ve výši 860 miliónu dolaru, Kostovova vláda zahájila ambiciózní program boje proti
korupci a zacala restrukturalizovat banky a privatizovat
státní podniky,

Jednota a tríšt
V Rumunsku prinesly poslední dva roky jen zklamání.
Pravda, volby v listopadu 1996 byly ješte vetším vítezstvím než volby bulharské, nebot ukoncily témer sedmiletou vládu lona Iliesca a jeho bandy nezreformovaných komunistú, oportunistu a lupicú sdružených ve
Strane sociální demokracie Rumunska (PDSR), PDSR
a její extremistická koalice nemely vúbec žádný zájem
reformovat ekonomiku a více než jejich bulharští kolegové spoléhaly na nacionalismus, který jim zajištoval
politickou legitimitu. V každém prípade byla nove vzešlá koalice, spojující strany liberálú, rolníku, sociálních
demokratú, Madarú a dalších, zretelným posunem
k lepšímu, Bohužel však tato slibná politická zmena postrádala tri klícové prvky, které privedly Bulharsko na
cestu k uzdravení.
Za prvé se vetšina oponentu vládnoucí bulharské
postkomunistické strany sjednotila v ODS. Koalice ODS
se dvema malými stranami zatím fungovala hladce a její parlamentní vetšina jí umožnila prosadit tržní reformy,
Naproti tomu rumunská opozice zústala roztríštená.
Vládnoucí koalice se skládá ze trí stran a z Demokratické konvence, zastrešující nekolik dalších stran, Lví po-

díl politické aktivity v Bukurešti predstavují potycky
mezi jednotlivými koalicními stranami i uvnitr stran samotných; kdekdo staví své úzké zájmy a vnitrní boje
nad širší ekonomickou reformu,
Za druhé - protesty a stávky v Bulharsku v lednu
1997 pod vedením ODS prinesly legitimitu prozatímní
vláde a pozdeji i vláde ODS. BSP byla naprosto zdiskreditována hospodárským chaosem a korupcí; pokud
bude bulharská ekonomika i nadále rúst, BSP a její nástupci nijak vážne neohrozí ODS v príštích volbách. Naproti tomu roztríštené a ideologicky se rozcházející rumunské opozicní strany nikdy nemely príležitost promenit podporu stovek tisícú Rumunú, vítající je
v ulicích, v jasný reformní program, Iliescova PDSR a její extremistictí koalicní partneri navíc ješte nebyli kompletne zdiskreditováni a mohli by dokonce vyhrát príští volby,
A konecne za tretí - zoufalá ekonomická situace Bulharska na zacátku roku 1997 nenechala nové vláde moc
prostoru k debatám, Úsporný program a menová rada
byly nutné a nastolily disciplínu, Iliescova vláda však
nezruinovala rumunskou ekonomiku úplne, Situace nebyla tak docela beznadejná, Nicméne ackoliv vláda Victora Ciorbey ucinila v první polovine roku 1997 urcitý
pokrok, politické boje posledních osmnácti mesícu
ekonomickou reformu v podstate zastavily, Nástup nového premiéra Radu Vasileho v dubnu 1998 hádky pouze posílil. Rumunská ekonomika se dále zhoršuje a politický vývoj se dostal do slepé ulicky,

Povstanou

Z

trosek?

Na podzim roku 1996 se ríkalo, že Rumunsko zacíná
tam, kde Polsko, Madarsko a Ceskoslovensko zacaly už
v roce 1989. Nyní po dvou letech se mnohým zdá, že
Rumunsko zcela ztrácí púdu pod nohama, Hrubý domácí produkt za rok 1998 poklesl podle odhadu o 5
procent, zatímco privatizace a restrukturalizace pokracují šnecím tempem. Proto Mezinárodní menový fond
odložil vyplacení posledních dvou cástí 430miliónové
dolarové pujcky. Na podzim rezignovali ministri financí a privatizace. V listopadu 1998, dva dny pred tím, než
pricestoval tým Fondu, oznámil premiér Vasile okamžitou restrukturalizaci vlády. Tým opustil Bukurešt rozcilen absencí reformy a tím, že jeho experti ani nebyli
schopni najít nikoho, kdo by byl zodpovedný za její prípravu, Koncem roku 1998 byl rating Rumunska dvakrát
snížen a nekterí se obávají, že zeme nebude letos
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schopna splácet svuj zahranicní dluh ve výši 2,2 miliardy dolarú, címž úplne prijde o mezinárodní financní
podpom
Rumunsko má pred sebou dilema: bud konecne
uskutecní drastickou reformu, což s sebou pravdepodobne prinese rostoucí nezamestnanost a s ní spojené
posílení vlivu Iliescovy Strany sociální demokracie a jejích extremistických partneru v príštích volbách, nebo
se reforem neodváží, což by dríve ci pozdeji vedlo k totálnímu zhroucení ekonomiky. Ovšem, na rozdíl od
Bulharska takový kolaps nemúže privést k moci novou
nezkompromitovanou vládu: mmunští reformátori, at
už jsou jacíkoliv, jsou u moci nyní. Od prezidenta Emila Constantinesca se ocekávalo, že reformátory povede.
Ale predejít úpadku Rumunska se mu ani pres osobní
kouzlo prezidenta-filosofa nepodarilo.

nálada a xenofobní nacionalismus zústávají stežejní
oporou rumunské politické scény. Extremistické strany,
casto i za podpory PDSR, neustále zavalují parlament
a média obvineními, že prezident a vláda spoluprací
s Madary páchají velezradu. Preference extremistické
Strany velkého Rumunska pod vedením Vadima Tudora se v listopadu vyhouply na nebezpecných 16 procent, zatímco o rok a pul dríve mela tato strana podpom pouhých 6 procent voliCú.

MILADA
114CHUDOVÁ
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Hledání patrona

Pusobí jako
politoložka
na Princeton
University.

ejbližším cílem mnoha Rumunú a Bulharu je zmšení
vízové povinnosti týkající se zemí EU. Získání víza vyžaduje mnoho dokumentú a dlouhé cekání ve frontách
na zastupitelských úradech casto trvá i nekolik mesícú.
Je politováníhodný fakt, že vízová povinnost rozdmýchala v obou zemích protievropské nálady. Víza však
kvúli strachu Západoevropanu z imigrace a nezamestnanosti pravdepodobne nebudou hned rak zmšena. Pocit izolace naopak ješte vzroste poté, co první vlna kandietám jako Ceská republika prijme vízové požadavky
E jako jednu z podmínek svého prijetí do Unie.
Rumunsko i Bulharsko jsou handicapovány jak svou
zemepisnou pozicí na Balkáne, tak i absencí západoevropského patrona. Rumunsko pošilhává po Francii. Ta
by sice mohla hrát urcitou roli, ale behem debaty o rozšírení ATO zacátkem roku 1997 se nezmohla na víc

Nacionalismus a dedictví komunismu
Politické intriky, které ovládají dení v Bukurešti, mohou
být charakterizovány nekdy jako pitoreskní, vetšinou
však jsou zlovestné a nebezpecné. Ochranné složky se
hemží bývalými dústojníky Securitate. Témer nikdo si
nepreje zprístupnení materiálú tajné policie, nebot témer všichni se obávají toho, co by v nich mohlo být nalezeno. Takové je dedictví všudyprítomnosti Securitate
za Ceau~escova režimu.
Ceau~escúv odkaz také nabízí vysvetlení, proc je pro
Rumunsko obtížnejší zbavit domácí politiku etnického
nacionalismu než pro Bulharsko. Živkov v Bulharsku
v polovine 80. let vyhlásil masivní asimilacní kampan
namírenou proti Turkúm. BSP sice v roce 1990 tuto
kampan ukoncila, ale stejne využila Turku jako obetních beránkú v prubehu následujících volebních kampaní. Protiturecký nacionalismus však nikdy nenabral
..ten správný" dech, dokonce ani za Živkova, a nyní už
tento problém mizí úplne. Nynejší vláda ODS už si
predchází nekteré z tureckých menšin a i BSP by si
budoucnu mohla uvedomit, že Turci by mohli být
cennými volici levicových stran.
Ceau~escu používal v 80. letech vehementní protimadarský nacionalismus a brutální represe menšin
k získání podpolY obyvatelstva. Útlak nevede k umírnenosti, takže mmunská postkomunistická elita zrodila
ješte více extremistu. V roce 1996 ucinila rumunská
opozice historický krok tím, že prizvala Madarskou
stranu do vládnoucí koalice. Presto však protimadarská

V

než na cynické využití Rumunska k upevnování vlastní
pozice v Alianci. Bulharsko se zase priklání k Nemecku, ovšem pozorovatelé se shodují, že jakékoli "zvláštní vztahy" mezi temito dvema zememi jsou pouhým
mýtem. Urcité podpory se Bulharsku dostalo od Recka,
ale príliš mnoho rad od "problémového dítete" sjednocené Evropy raky není pro Bulharsko to nejlepší.
a základe zlepšujících se podmínek a potreby skutecné expertizy by se Bulharsko mohlo stát dobrým žákem Ceské republiky (a Slovenska), pokud by se snad
Ceši rozhodli podporit nekterého ze svých méne štastných sousedú.
Když Bulhari a Rumuni hovorí o tom, že zeme západní Evropy jsou lhostejné (ne-li prímo neprátelské)
jejich návratu do Evropy, mají asi pravdu. Ale dokud
budou podle objektivních merítek tak pozadu za požadavky EU, jejich stížnosti na diskriminaci vyzní naprázdno. Bulhari nyní po EU požadují odmenu za dobre odvedenou práci. Evropská komise ocenila práci Kostovovy vlády a zároven dodala, že reforma ješte
neprobehla v mnoha dúležitých oblastech, nebot Bulharsko zacalo z velmi nízkého výchozího bodu.
Rumunsko prijalo rozsáhlou kritiku Evropské komise
spíše dustojne než odmítave, ovšem na druhou stranu
si mmunští politici spokojene hoví v pozici Západem
zanedbávaných chudáckú. Rumunsko by se vlastne
mohlo stát nejvetším bulharským problémem: pokud
Bulharsko se svou ekonomickou reformou udelá velký '~
krok kupredu, nekteré státy EU, hlavne Francie, nebu- ~
dou príliš štastné, protože si neprejí, aby se Bulharsko
dostalo v procesu integrace pred Rumunsko. Rumunsko by tedy muselo být postrceno dopredu, aby vyjednávání o prijetí zacalo s obema zememi soucasne. Anebo, což by bylo ješte horší, integrace Bulharska by mohla být kvúli Rumunsku pozdržena.
~

~
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Nejlepší domov je nikde
"u zdejších lidí mi casto schází víra. Jakákoliv," vzkazuje režisér Vojtech Jasný
Libuše Koubská

"A ty moje dve americké rekvizitárky, jedna z nich je cerokézská Indiánka, krmí holuby, každá
z jedné strany, ptáci létají od jedné ke druhé, mám v záberu dva tisíce holubu, prelétávají pres
celou scénu. Do toho kamera panoramuje, jak si vyšlapujou dva policajti, jeden velký, druhý malý. jde o úplne jiný styl, než když se všechno naraficí, pripraví a tím docela umrtví, " lící se zanícením a porád ješte se zretelným moravským prízvukem režisér Vojtechjasný (1925) zpusob, jakým natácel svuj nejnovejší film. jeho poetický snímek" o návratu domu, nevyzpytatelnosti osudu,
lásce, toleranci a odpuštení" sejmenuje Návrat ztraceného ráje a odehrává se -jak dál uvádí dost
kýcovitý reklamní slogan - "v rušném a strhujícím New Yorku a v malebném ceském mestecku Bystré u Policky". Zatímco na Všechny dobré rodáky stáli Cešipred triceti lety sáhodlouhé fronty pred
pokladnami kin, "Návrat" u mnohých ceských kritiku propadl a pokud jde o publikum, zejména
mestské, má, zdá se, dnes užjiný vkus.
Váš režijllí stylje v soucasné dobe dost neobvyklý.
Sázfte na poetickou evokaci, na náznaky, jež si má
divák domyslit. Mísíte autentický život, dokument
abranýftlm
Ale to není prece nic nového, takhle pracovali neorealisti, vlastne s tím už zacal predstavitel poetického
realismu, francouzský filmový režisér Jean Renoir. Na
rozdíl od hollywoodského stylu, který vyžaduje prísnou prípravu detailu, na než pak rozsvítí ty high intensity lampy, nelpím dogmaticky na scénári. Jsem sice taky pripraven, ale jinak. Treba v Bystrém, to sezvu lidi,
lidi, kterí jsou tam doma, žádný nezúcastnený kompars. Reknu, starenko, vy si ted pujdete nakoupit do lékárny, a ona jde jako už chodí po léta, nehledí do kamery. Proste si herce házím do skutecného života, do
života, který plyne zcela samozrejme ...
Jsem velice ovlivnen poezií Walta Whitmana, psal
verše jako pravý filmar-dokumentarista.
Takže si to skutecne tak míchám. Paralelne dokument i hraný film. Scénár napíšu za pul roku, ale už
predtím ho musím mít v hlave. a Návratu ztraceného
ráje jsem pracoval ctyri roky.

Ale vy jste si tenble scénár vlastne psal celý život,
ne?
Ano, jenže jsem ho pak redukoval na New York a na
Bystré. Na ty svoje ostrovy, na tato dve místa, do nichž
patrím. Když jsem v emigraci táhl Evropou, všechno bylo hezké, zajímavé, ale chtel jsem se stát Rakušanem
a nešlo to, jen tak napul, stejne tak v Nemecku. emci
vás neprijmou, byt jste prominent, nejste emec. ic
proti Nemcum, já už je mám taky rád, musel jsem se to
naucit, což nebyl lehký proces, vždyt jsem zažil okupaci, múj otec zahynul v koncentracním tábore v Osvetimi,
já sám jsem se zapojil do odboje. Teprve prostrednictvím
svého vzácného prítele spisovatele Heinricha Bolla jsem
však poznal, jací a jak jiní jsou dnešní Nemci.

lidi. Když jsem byl úplne na dne, rekl mi, bud trpelivý,
Vojtechu, a dodal, ted spolu napíšeme poslední verzi
scénáre filmu Klaunovy názory. Film zaznamenal velký úspech v emecku a v Rakousku a byl nominován
i na Oscara!

Rfkáte, že jste byl na dne. Miloš Forman, když zacínal v Americe, také propadl veliké depresi, prestal vycházet z domu, mel pocit, že v tamejšfm prostredí nebude schopen tocit, že je tam jiné publikum, jiná ftlmarská tradice. Jak jste se s lim
vyrovnával vy?
Takovou depresi jsme prodelali všichni, muže vás to
skoro zabít. Musíte mít onu Bollem tak doporucovanou
trpelivost, žít v príslušné zemi pet až sedm let, vytvorit
si tam prátelství. Když jsem chystal Idiota v Národním
divadle v Helsinkách, chodil jsem do hospody v prístavu, seznámil jsem se tam s rybári, s námorníky. Bylo
jich dvanáct jako apoštolu, nikdy prý nebyli v divadle.
Tak jsem jim rekl, hoši, prijdete na hlavní premiéru,
chci, aby na Idiotovi lidi plakali i se smáli. Musíte to cizokrajné publikum mít ráda, stejne jako ceské lidi. Tím,
že jsem prošel Evropou, jsem se tomu naucil. Když
jsem se dostal do Ameriky, mel jsem štestí, že tam už
byl jako ryba ve vode múj prítel Miloš Forman. Pomohl mi chápat tamejší prostredí.

Uvádfte, že Návrat ztraceného rájejeftlm americký a stejne takftlm ceský. Je tohle spojení možné?
Velice jednoduše, lidstvím. Vždyt prece - všichni
jsme jeden. V Americe to stojí i na mincích. Už Benjamin Franklin to dal razit: we are all one.

Ono lidství predkládáte predevším na fenomenu
domova a prátelstvi.Jirf Voskovecjednou podotk~
že v Americe se rfká, domov je tam, kde si mužeš
povesit klobouk. A 011 že k tomu dodává: nebo tam,
kde se mužeš povesit. Co rfkáte vy, pane režisére?

Spolupráce a prátelství s Heinrichem BQIJem..Jaké
V mládí po príchodu do Prahy mi nejakou dobu trto bylo?
valo, než si jsem zvykl. I to byla pro me emigrace Kdybych odešel do exilu jen kvuli tomu, stálo by to
za to. Heinrich Boll byl opravdový krestan, umel tešit

z Moravy do Prahy. Pak jsem byl nucen vydat se ješte
mnohem dál- do západní Evropy, nakonec až do Ame-
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riky... Dnes vím, že domov je v srdci. Nebo ješte líp, jak
praví Tao, nejlepší domov je nikde.
V roce 1990, když jsem tocil film Proc Havel?, jsem
letel do Prahy s obavami, ve strehu. Po dvaceti letech
nevíte, co vás ceká, hledáte prátele, premýšlíte, jací budou. Zjistíte, že nekterí už zemreli. Do Bystrého ani do
Kelce jsem hned nemohl, protože moje srdce by to nevydrželo, možná by mi puklo. Musel jsem si tu strašlivou nálož rozdelit, vracet se postupne. Když jsem letel
zpátky, nad Manhattanem jsem si uvedomil, vracím se
domli, mám v New Yorku své studenty, své prátele.
o nichž vím, že me nenechají ve štychu. Kde je tedy
domov? Musel jsem si ten film udelat i kvlili sobe. Kvúli tem vesnickám kolem rodné Kelce - Dolní Tešice,
Zámrsky, Horní Tešice, Lesy, Lišky, Brezí - probudíte se
brzy ráno, kdy je mysl zvlášt vnímavá ke vzpomínkám
a zacnou vám naskakovat, zacínáte to videt, rodí se
scénár.
Lyrická až sladkobolná poezie, neha, náznaky,
vzpomínky. Soucasné filmové produkci to vaše
pojetí vribec nekonvenuje.
V Hollywoodu se me jednou ptali, co si myslím, a já
jsem rekl: už jste nechali explodovat úplne všechno,
vcetne Bílého domu ve filmu lndependence, je na case, abyste opet zacali tocit lidské filmy. Jako kdybych

onen svet. Musím být porád pripraven, na merunku,
jak zacíná kvést, na zpev kosli v pet ráno, na východ
slunce pozorovaný z Karlova mostu, na první chodce.

to predpovedel, už je natácejí. Tady v Cechách se však
zatím moc nepromítají. Pozoruhodné také je, že se na
velkém americkém trhu zacaly prosazovat nezávislé fil- Jak se vaše náklonnost k líbeznosti vyrovnává
s New Yorkem? Ten prece rozhodne líbezný není.
my. Zvlášt když se povede low budget, jako to dokáNew York je dar boží, je v nem prítomna pozitivní
zal múj žák Adam Davidson, který za svúj krátký film
energie. Lidé tam nejsou uspechaní, jak by se mohlo
7be LUl1cb Date natocený s velmi nízkým nákladem
získal Zlatou palmu v Cannes a Oscara. Adam David- zdát povrchnímu pozorovateli, nýbrž jsou cinní, velice
son je režisérský talent, ale taky herecký, proto jsem ho dynamictí. To není náhoda, že New York predstavuje
vzal do svého Návratu.
výjimecné mesto na svete. Sešli se tam lidé z celé naší
planety, práve tam se na nich prakticky zkouší možTam jste ovšem vzal predevším Vladimíra Pucholnost príští podoby sveta. A funguje to. Je videt, že lze
ta, mimorádný herecký zjev šedesátých let. Všechdát dohromady rozlicná náboženství tak, aby si vyznany tehdy šokovalo, když se definitivne rozloucil se
vaci rúzné víry navzájem nepodrezávali krky.
Nebo: vejdete do subwaye na 74. ulici, hraje tam pár
svou profesí, emigroval a stal se lékarem A ted
zase hrál- po tricetileté prestávce. Jak mu to šlo?
Potkal jsem Vladimíra v New Yorku na šedesátých
narozeninách kameramana Miroslava Ondrícka. Tam
jsem mu rekl, že zacínám psát scénár a že pro hlavní
roli bych si predstavoval jeho. On to vyloucil, že už není herec, je lékar. Ale jeho anglická žena me pri loucení zastavila, prý by mel hrát. Když jsem dopsal ceskou
verzi scénáre a nesl ji na poštu, po ceste me napadlo,
že by to vlastne mela císt i paní Rosemary Pucholtová.
Vrátil jsem se a poslal i anglický scénár. Zabralo to.
A Pucholt? Neztratil nic ze svého talenul, akorát že už

I

není kluk ... když chlapecký šarm mu zlistal.
Uvítal jste nás s video kamerou v ruce. Spíš s kamerickou.Je taková subtilní, lehounká. Vypadá to,
že ji používáte jako svuj zápisník, deník.
Všechno vždycky potrebuju prožít s kamerou v ruce. Jsem jako posedlý, jak válecný zpravodaj. Porád ji
musím mít pri sobe. Treba vcera, slunce se pri svém západu odráželo v okne a rúžicky na stole získaly zvláštní svetlo. Tak honem kameru a jdu na to, zoomuju, bílé nádherné svetlo, jako v tunelu, když odcházíte na

cerných klukÍI a jeden bílý zpívá, výborný jazz, s tím
jazzem nastoupíte do vlaku a on se rozjede, svetla se
míhají tc!, tc!, tc! - ta radost, ten náboj. Tady v Praze,
když jedu metrem, nevidím moc radosti, naopak cítím
cosi negativního, zapšklého, jakoby zdejší lidé nebyli
štastní. Proto jsem tady v ulicích ani v metru ješte nenatácel. Nenacházím tady onu dynamiku, zato pozomju jakési všeobecné zklamání. A hlavne: schází mi tu
u lidí víra, jakákoliv. Nikde to nemliže fungovat,
není-li tam víra, at už v boha nebo v lidství. Když se víra ztratí a vládne jen materialismus, promítne se to do
tvárí. Pak je mi líto filmovat.
Ale New York, ew York je skutecne jen jeden. ejlepší veci jsou tam zadarmo. Treba muzea, kdykoliv se
múžete jít podívat na nejkrásnejší obrazy z celého sveta.
Privezou kompletní dílo Fragonardovo a já ho mližu jít
sUldovat do muzea. Veškerého Caravaggia. Paula Klee,
Oskara Kokoschku. Ohromná inspirace. V tom má New
York velikou sílu. Taky ji má v pohybu: lidi klušou, jezdí na kole, plavou. Když se zeptám svých zdejších prátel, kolik jich denne cvicí? Znám jen dva. Nebo, když se
zeptám, kdo se denne modlí. Taky jen dva.
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A try sám, pane režisére?

Denne ráno behám, pak delám jógu, tu provozuju
i vecer. A denne se modlím - to pomáhá. Vždyt tak posíláte svoji energii rychlostí myšlenky. emodlím se za
sebe, modlím se za druhé.
Deldte tohle celý život, nebo jste k tomu dospel až
pozdeji?
Došel jsem k tomu takrka pred triceti lety v emigraci v Rakousku, kde jsem mel výborného duchovního
ucitele profesora Rehla, který mi pomohl realizovat dva
hrané filmy. Moudrý muž, takový prevtelený Sokrates.
Miloval Kocoura.
Od Rehla a od BoHa jsem se naucil verit. A pokud
k tomu provozujete mentální jógu, máte spojení s božím internetem denne. Protože nemyslíte na nic, otevrete se a ony vlivy jdou, to cítíte, vstupují do vás. Když
to umíte. Pracoval jsem rok se slavným dirigentem Herbertem von Karajanem, natácel jsem o nem dokumentární film. Von Karajan byl vynikající zenbuddhista. Od
nej jsem se ucil, jak stárnout, jak využívat pozitivní
energie, neztrácet minuty, vyhýbat se negativním energiím. Rekl mi, Jasný, vy taky nedržíte dovolenou, jako
já, takže si ji musíte doprát každý den. Najít si cas. Ptal
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movic cítí totéž, postaví se tam, kde je pozice, která je
nejlepší i svetelne. Když vás bude filmovat, postaví se
tak, odkud vás vyjádrí nejlíp. On ríká, že se dívá lidem
do duší. Hezky vyjádreno. Takového kameramana jsem
tedy našel, když už jsem ztratil Jardu Kuceru, který
pred osmi lety zemrel. S ním jsem delal všechny svoje
ceské filmy.
Zduraznujete, že je treba cvicit, modlit se, pracovat každodenne. Veríte tedy v rytmus, v pravidelnost?
Modlí-li se nekdo, jen když je na dne, pomoc težko
prichází, protože už je pozde. Spojení musí být plynulé, soustavné. Teprve pak to úcinkuje.
V americké televizi jsem videl dokumentární film
o mladé žene, která se nabourala v aute a umírala. Prijelo jiné auto a lidé, kterí zastavili, se báli s ní hýbat, dokud neprijede lékar, aby jí neublížili. Nekdo z nich se
zacal modlit. Ta umírající, která už "byla z tela", najednou spatrila paní, jež se za ni modlila. Videla, jak od té
modlící vystupuje energie a vstupuje do jejího umírajícího tela. Bylo to takové krásné modré svetlo. O tomhle jevu bude muj americký Kocour.
Americký Kocour, ztUlmená to, že poté, co jste se
pokusil "avázat na svoje Všechny dobré rodáky,
chystáte i come-back svého slavného filmu Až prijde kocour?
Ano, ale tenhle bude jiný.
dem ke zbraním a drogám,
mnohem vetší problém než
kdybych jeho scénár prinesl
o mne ríkat, že jsem šílenec.
leccos vedí.

Tvrdší, drsnejší - vzhlekteré tam predstavují
zde. Tady v Cechách,
producentum, bude se
V Americe ne. Tam už

Ale vašeho puvod"ího Kocoura prijalo ceské publikum v šedesátých letech s ohrom"ým "adšením
A po triceti letech, když už se konec"e zase smel
promítat, okouzlil i diváky mnohem mladší.
Ceského Kocoura lidé pochopili, protože to byla

Joto Ja

mm ír Cejktl

se me, kolik potrebuji denne na cvicení a meditace.
Tehdy v necelých padesáti jsem rekl, že pul hodiny.
A on, sedmdesátiletý, že prý potrebuje už dve hodiny
denne.
A to je ta dovolená?
Ano. Každodenní. Jdete na procházku, sama se sebou, se svými myšlenkami. Zákon, který se musí dodržovat.
S jógou jsem zacal už pred ctyriceti lety. Vytvoril
jsem si vlastní sestavu. Velký japonský zenbuddhista
Suzuki rekl: "Když malír maluje strom, stává se stromem." Já si vezmu kameru, jdu na breh Tichého nebo
Atlantského oceánu, zacnu tocit a stávám se oceánem.
Už nemužu jen tocit mechanicky jako vet~ina filmaru,
perfektne technicky, zleva, zprava ... Já musím natácet
v okamžiku, kdy nastane to správné svetlo, svetlo vycházející z podstaty. Muj nynejší kameraman Juraj Šaj-

pohádka. Nebyly v nem ješte jevy, o kterých mluvím.
Víte, v Americe verí v Boha osmdesát procent lidí
a v andely, v andelskou sílu šedesát. Americký Kocour
muže tedy jít dál - do života po smrti, do astrálního
sveta.

o vaše studenty, m/uvíváte o "ich s chutí a s ldskou. Je nejaký rozdíl mezi studenty
evropskými a americkými?

Pokud jde

Ti americtí jsou sice Americani, ale zároven odnekud
pocházejí. Všichni se ptají - odkud ty jsi' A odpovedi
znejí hrde: jsem Sicilan, Skot, Moravan. Neoddelují,
spojují. Ceské studenty neznám, tady neucím, nikdo
neprojevil zájem. Clovek muže neco delat, jen když je
požádán.
Toje dost neamerické

stanovisko.

Naopak, velice americké. Jak ríká Miloš Forman
v katedrále v mém filmu Proc Havel?: "Když v Americe
požádáte o pomoc, pomohou." Musíte však požádat,
protože dobrý American se nechce vmešovat do nicí
svobody. Není možné se nekam nutit.
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Soukromé
., cervencové
premlery
Sedmý mesíc, ackoliv otvírá okurkovou sezónu, nese v sobe radu osobních premiér. Štastne a duležite povstáváte pri sedmé sloce opilecké odrhovacky "Kdo si se v cervenci narodil .... " Sedmý je
v tomto smyslu totiž váš první.
V rozpáleném vlaku smerujícím 15. cervence 1945 z bývalých Sudet do Prahy sedí sedmadvacetiletá puvabná bruneta v bílé bluze. Zoufalá. Zrovna vyprovodila do odsunu, pozdeji
oznacovaného jako divoký (teprve postupimská konference, která zacala o dva dny pozdeji, ho
zastavila a od podzimu se odehrávaly odsuny organizovanéJ,
svoje blízké príbuzné. Bydlela
u nich, když studovala na obchodní akademii. Vždycky se u nich cítila jako doma. Nekdy líp.
K výborne složené maturite dostala v osmatricátém od svého nemeckého profesora knihu projevu prezidenta Beneše. Profesor ani príbuzní nemeli sice nic spolecného s nacismem, ale v krestních listech stálo národnost nemecká. jejich rodiny byly v predchozích generacích strídave ceské a nemecké, podle toho, jaká zrovna v obcích, kde žily, existovala škola. Krome kt~estních listti tu byl ješte jeden dlivod, Onkel Franz a Tante Elisabeth meli zavedený lahudkárský obchod
na hlavní ulici v Teplitz-Schónau. "Neplac, to je Schicksal, osud," tešili tmavovlasou neter pri
loucení. Pomohla jim s batohy do hytláku. Ted se vrací, sice v kupé, ale jeho osazenstvo tvorí samé divné typy. Revolucní orgány státní moci, rabovací gardy. Pohranicí je tucné sousto. Nekde
II Litomeric pristoupí do vlaku on. Úplne jiný. Usmevavý, galantní, fešák. Postupne jí nabízí jablko, nesehnatelné lístky do opery, výlet na Milešovku. Sbalí ji, než dojedou na Masarycku. Nebo na Wilzonák?
To už ze strídmého vyprávení rodicll nevyp~ývalo. Pouze, že se pyšnili tím, že presne na den
se jim za tri roky narodila dcera. Schicksal? Otec daroval matce zlatý retízek, na prívesku ~yryta zlatá sedmicka opletená stylizovanými vlcími máky. Nedávno ho - na svátky Cyrila a Metodeje a Mistra jana Husa - odnesl zlodej. Ty svátky jsou pocátkem cervence, mesta se prázdní
a pytle lupicli plní, podél železnicních tratí, po nichž vlaky uhánejí na prázdniny,
kvetou má-

i

ky.

" Tady máš dolar, až prejedeš v Schirndingu hranice, jdi do jídelního vozu a kup si cocacolu, "
rekli rodice, když osmnáctiletá dcera odjíždela vi'tbec popn'é v živote na Západ (Západ zacíná
tam, kde se prodává cocacola, tvrdil Radoslav Selucký), a hned do Francie. 14. cervenec v Paríži! Té špíny, mon dieu, dokola/ a mesto belostné zeshora lze stl~echy lycea v Latinské ctvrti/ podej mi ntku/ nepodám/ smekneš sel odejdeš si a cert ví kam.
Odešla k mori, aby ho konecne uvidela, a hned napoprvé to byl oceán. Cervenec se tenkrát
~ydaril. Ale už predtím, v subteenagerovských
letech, se dostavovala prvotní rozechvení. U okna zašívá matka cerné rukavicky/ neumrels má lásko za noci rychle pres dmir a prstem preletet po mrížoví zahrad/ ale ve tvém okne vlaje široká záclona/ zamotáváš se do ní/jak se vykláníš vpruhovaném tricku/ ukážu ti tajemství, hulákám/ a zatímco tvoje kroky zaznívají na schodech/ maluju po vašem dome kraulující carodejnice.
A tak jednou provždy cervenec se zlatým nádechem v ocích sviští na modrém kole znacky favorit. jednou provždy páchne rozpálenými pražci. jednou provždy uléhá do žluté trezalky
s hlavou omámenou úpalem, pivem, kolotocem venkovské pouti ke svaté Anne nebo Majdalene.
Synonymem cervence je stejne tak závrat z výšky, jako kocovina po benátské noci. Stejne tak
setkání a láska, jako rozloucení a smrt.
jeden z velkých smutku na tomto svete, o nichž nikdo neví, jak se jim ~yhnout, je ten, že nevíme, kdy a kde zemreme, trápil se i za násjan Skácel. Marina Cvetajevová to taky nevedela, ale
vyslovila prání, že by se to mohlo udát - mimodek a roztržite - uprostred letního makového pole. A to by teprve byla premiéra. Cervencová a definitivní.

Libuše Koubská
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Soumrak politických stran
v Nemecku?
Antonín Meštan
Ve všech

politických

jsou organizovány

stranách

ve Spolkové

dva milióny

všech voliciL To jednotný

odborový

republice

- to jsou 3,3 %

obcanli

svaz se mliže po-

chlubit svými 9,5 milióny clenli - a Nemecký
svaz má 26 miliónli

clenli.

emce to do politických

680 tisíc, bavorští krestanští

krestanští

Sociologický

pruzkum

politických

vstupuje

málo delníkli

ne úredníkli

ukázal,

bavorských

u krestanských

ne-

mokratické

krestanských

sociálli

je 16 % žen,

strane tvorí ženy 28 % clenstva.

ské základny

de-

A to si tato

má být 40 % žen. Ze-

orgánech

strany

musí být

ženy tvorí pouze 33 % clen-

strany zelených).

ženy pritáhnout

Jen komunistická

- celých

PDS

43 % jejích clenli

Zdálo by se, že vstoupí-li
pak je politicky

>

hlucná

demokraty.

aktivní.

strana

nekdo do politické

Pritom však napríklad

zelených

má dost smutné

v Hamburku,

- dostavilo

aby prišli

se jich 60. A v ro-

se pet tisíc clenli strany zelených

k dliležité

otázce

Na shromáždení

koalice

se sociálními

však prišlo všeho

všudy

350 clenli strany.
Odbory
litické.

jsou v Nemecku

Pritom

clenové

jednotné

sociálne

bory mají blízko k sociálne

soudí,

k církvím.

stranu krestanských

katolíci. Ve strane krestanských
tolíkli a 37 % protestantu.

politické

o plil miliónu
- teoreticky
prostou

demokratÍJ

volicli.

by predhonily

Spolkové

denominace
církví by pak

prívržencli,

neoby-

hají. Zcásti mají úspech,

zkuše-

pravicové

voliclIm

nemají

tedy na-

republiky.

je 10 až 15 % pravicove

ení to príliš mnoho,

pat. Proto temto

všechny

Katolická církev má

protestantské

55,5 miliónu

obyvatel

strany,

strany

je 53 % ka-

demokratické

mely - a chtely - hrát prí-

lehce

verících,

- mela

velmi

- a také 25 % osob bez vyzná-

Soudí se, že v Nemecku
dikálních

strane. Opac-

Bavorskou

více. Koalice krestanských

vetšinu

eod-

sociálli tvorí z 80 %

strany a další organizace.

27 a plil miliónli

z krestan-

že nemecké

A v sociálne

ní. Kdyby církve v Nemecku
úlohu,

apostrany

jen 12,5 %.

demokratické

se vztahem

politickou

kdežto

do odboru

ní tedy divu, že se všeobecne

mou

a teoreticky

demokratické

z 52 % cleny odboru,

ských demokrati'1 vstoupilo

strany se snaží z tohoto

jsou ženy.

cejne

vyslovit

strane je 28 % katolíkli

- v konzervativní

jich je 25 %. V sociálne

že v rídících

melo

konzervativní

stran nehrnou

50 % žen (pritom

ce 1991 v Hesensku

prevažují úredníci a stuPDS tvorí clenskou zá-

strana urcila, že v jejích grémiích
lení stanovili,

shromáždení

ne je tomu

povolání.

12 % jsou osoby krátce pred

demokratÍJ

na dliležité

jsou zároven
clenli

a 10 % jsou lidé bez zamestnání.

Ženy se do vetšiny

no 2400 clenli strany zelených

Je za-

svobodných

z 55 % dlichodci,

dokázala

že vetšina

a málo žen, zato je v nich hod-

a príslušníkli

jímavé, že ve strane zelených
denti - a v neokomunistické

nejméne

20 tisíc. Neo-

stran je stará 30 až 60 let. Do stran

meckých

strane

demokraté

(PDS) to dotáhli na 130 tisíc clemt

komunisté

dlichodem

Sociální

176 tisíc, Iiberá-

sociálové

lové 88 tisíc, zelení 44 tisíc a republikáni

kladnu

že dnešní

stran príliš netáhne.

mají 860 tisíc clenli,

demokraté

sportovní

Je tedy videt,

svých clenli. V roce 1988 bylo vyzvá-

nosti s aktivitou

rezervoánl

co nejvíce odcer-

lichotí a všelijak
takže vyslovene
pri volbách

ra-

ale nekteré

jim nadbí-

extremistické

vetší šanci.

vý-
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chodonemectí komunisté z PDS získávají v bývalé
DR hlasy nespokojencu a osob, kterým se pod komunisty vedlo lépe. V .západním
emecku" je PDS
bez významu a na východe Nemecka je prevážne stranou starších osob. V zemedelství pracuje v Nemecku
cím dál tím méne lidí. Rolníci se cítí ohroženi dovozem
levných potravin z jihoevropských státu, clenu Evropské unie. A prímo se bojí pristoupení stredoevropských zemí, zejména Polska, do Unie. Už dnes nemectí rolníci vydelávají málo a dovoz levných polských potravin je pro ne hruzná predstava. Svaz
rolníktl má v Nemecku milión clenu, to je 90 % všech
nemeckých rolníku. Tento svaz se snaží presvedcit
krestanské strany a liberály, aby za každou cenu hájily zájmy nemeckých zemedelcu. Úspech pritom nemá,
protože nikdo si nemuže dovolit vehnat Spolkovou republiku do izolace v Evropské unii kvuli stále méne
pocetným nemeckým rolníkum.
V prvních poválecných desetiletích predstavovaly
pocetné nátlakové skupiny svazy vojenských vysloužilcú a svazy presídlencu. Jejich význam stále upadá
a dnes jim krome bavorských krestanských sociálu
a pravicove radikálních stranicek nikdo neslibuje podporu.

Spolková republika je stát, kde systém politických
stran hraje vetší úlohu než treba ve Francii nebo Americe. Tento systém však stojí pred zmenami. Volici jsou
cím dál tím nespokojenejší s diktátem stranických sekretariátú, které rozhodují, kdo se dostane na zvolitelná místa na kandidátkách a tím také do parlamentu
a do vlády. Pritom strany casto dosazují své lidi do mocenských pozic ve státní a komunální správe, ve školství, zdravotnictví a v dalších oblastech. Povážlive
vzrústá nechut k politickým stranám a k politice vubec
- ta se stala výnosným zamestnáním pro uzavrené skupiny. Politologové varují strany, aby rychle zahájily reformy organizacních struktur a dbaly mínení široké verejnosti. Neštestím by bylo, kdyby heslo boje proti tzv.
partokracii našlo vetší podporu. Oslabit politické strany, byt byly sebehorší, by znamenalo upravovat cestu
jediné, totalitní strane. Je nejvyšší cas zacít se zmenami
v nemeckých politických stranách. Mladí lidé do stran
nevstupují a stále méne chodí k volbám. Vzniká tak lidský rezervoár nespokojencú, vhodný pro demagogy
a rádobydiktátory. A to je nejen nemecký problém ...

Z Kosova pole na pole moravské
Jak se žije V humanitárním stredisku ve Zbýšove
Osm stovek kosovských Albáncu, které v uplynulých mesících dopravila
do naší republiky letadla z preplnených uprchlických táboru v Makedonii, se už zabydluje v nových domovech. Vedí, že jejich pobyt je omezen
dobou trvání statutu docasného útocište, který bude platit tak dlouho,
než jim urovnání pomeru v Kosovu umožní vrátit se domu. Vznikla nová humanitární strediska, jejichž chod se osvedcil již pred sedmi lety
v souvislosti s príchodem uprchlíku z Bosny. Vetšina ceských obyvatel si
na své nové spoluobcany postupne zvyká, i když s negativními postoji urcitých skupin nebo jednotlivcu je treba neustále pocítat.
První humanitární stredisko, které prijalo kosovské AIbánce po schválení statutu docasného útocište, vzniklo
v penzionu Pamír v jihomoravském Zbýšove, vzdáleném sotva ctyri kilometry od uprchlického tábora v Zastávce u Brna. Více než stovka bežencu priletela letos
28. dubna z Makedonie do Mošnova. Odtud byli prevezeni do uprchlického strediska ve Vyšných Lhotách.
Po lékarských prohlídkách se za dva dny objevili ve
svém novém domove. Na unavené lidi s rozpacitými
obliceji a s igelitovými taškami v rukou cekali novinári, televizní štáby a oficiální zástupci ministerstva vnitra. V polovine kvetna, dva dni od návštevy prezidentského páru a amerického velvyslance, jsme se za nimi
vypravili i my.

Dvanáct korun na den, deti polovic
Vedoucí humanitárního strediska ve Zbýšove Libuše
Castulíková neví, kde jí hlava stojí. Dnes vyplácí kapesné, stejné jako v uprchlickém tábore, na jehož sociálním oddelení jinak pracuje. Pro dospelého dvanáct

Radek Gális

korun na den, pro deti polovic. Za sedm let se cástka
nezmenila. Pritom ceny cigaret, za které muži vetšinou
kapesné utratí, se nekolikrát zvyšovaly .• Máme tu 106
lidí, z toho je 38 detí do patnácti let," predstavuje vedoucí zdejší ubytované. Jsou mezi nimi i dve tehotné
ženy. Nejstaršímu z príchozích je 72 let. Vetšinou jde
o rodiny Albáncu, i když nekdy neúplné. Vyprávejí
nám o tom, že další jejich príbuzní zustali v Makedonii.
Ubytováni jsou v pokojích po dvou nebo po ctyrech.
Snažíme se respektovat jejich rodinné vazby. Prošli lékarskou prohlídkou a všichni jsou bez vetších zdravotních problémú. Nekterí meli zpocátku zažívací potíže,
špatne jedli. U starších lidí se objevily i srdecní obtíže,
ale nešlo o nic závažného. Projevuje se tak psychický
stres a traumata, která prodelali. Jak se nám postupne
zacali sverovat, dozvídali jsme se jejich osobní príbehy.
Reknu vám, že nejde o nic veselého."
Sestašedesátiletý Nazmi Lative pochází z vesnice
Belinze. " Vtrhli k nám a rekli, že pokud neodejdeme,
zastrelí nás, " vypráví dobrou nemcinou. "Opustili
jsme dum a odešli. Co se stalo potom, nevíme. Kilometr od nás padaly granáty. Srbové stríleli a nicili. "
Libuše Castulíková si nedelá príliš težkou hlavu
s vecmi, které nemuže ovlivnit. .Kosovské Albánce
prijímáme takové, jací jsou. S jejich psychickými problémy je posíláme k psychiatrovi nebo psychologovi.
Chceme, aby se pomalu osvobodili od všeho, co poslední dobou prožili. Rádi bychom tady ve stredisku
vyucovali ceský jazyk. Deti zacnou chodit v zárí do
školy, tak at si co nejrychleji osvojí základy ceštiny.
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Zrovna pred hodinou mi sem prišel jeden ceštinár
ríct, že si na to netroufá. Když videl tolik detí rozdílného veku ..."

dé se statutem docasného útocište mohli chodit do práce, vyreší se otázka, co s takovým množstvím volného
casu.

Celý den nad šachovnicí

Proti presile novináru

Libuše Castulíková si pochvaluje, jak se noví obyva-

Do místnosti vchází energická žena, která tu zrejme
není poprvé. Privezla množství kvalitního oblecení.
"Dneska jsem ale cukrovinky nebrala," omlouvá se,
protože se bála, že by se na všechny deti nedostalo.
O žádnou publicitu nestojí, jenom se zkrátka rozzlobila, když slyšela názory lidí v rádiu, at si kosovské
uprchlíky ubytuje pan prezident. "Oblecení se hodí
vždycky," ríká paní Castulíková. "Vždyt prijeli skutecne jenom s igelitovými taškami. Nedovedeme si predstavit, co všechno prožili. Hrešíme na to, že tu padesát let nebyla válka." Spolu s kolegyní Marií Vavreko-

telé humanitárního strediska rychle adaptovali: "Zvykli si tady a jsou už docela pekne komunikativní. Tretina z nich umí krome albánského jazyka také srbochorvatsky. V té se dokážeme orientovat, takže
prostrednictvím nich se obracíme na všechny. Respektujeme jejich náboženskou výjimecnost. Protože
jsou všichni muslimové, varíme jim pouze hovezí,

vou už pracovaly v humanitárním stredisku pro lidi
z Bosny v roce 1993. "Zamestnává nás Miloševié,"
smejí se. Potom púsobily v uprchlickém tábore v Zastávce u Brna, a rády se nechaly premluvit pro svou
úcast v tomhle stredisku, ve Zbýšove. "Obe známe, co
chod humanitárního strediska obnáší. Prišly jsme do
situace, ve které víme, ceho se máme chytit. Nejtežší
bylo v tyhle dny prekonat hektický zájem novinárú
a politikú." Obe vzpomínají na poslední dubnový
den, kdy se stredisko otevíralo. "Uprchlíci k nám prišli celí vydešení. Dorazili sem se svými igelitkami a za
plotem tu na ne cekalo ctyricet novinárú a ministr
vnitra. Rozhlíželi se a hledali, na koho se mají vlastne
obrátit."

Jato Radek Gális

drúbeží nebo rybí maso. Na jiná specifika, treba kde
by se mohli modlit nebo jestli je tady nekde mešita,
se dosud neptali. Ale to spíš pramení z toho, že jsou
tady krátce."
Na zahrade mezi stromy stojí hloucky mužu a žen
a diskutují spolu. Mezi nimi se prohánejí malá decka.
Jedna žena párá starý svetr, aby ze zeleného klubka
upletla pozdeji jiný. Zdravotní sestra Lenka Nováková
hledá starého pána, kterému prináší predepsané léky.
Pod lískovým kerem hledají deti v tráve lonské oríšky.
Šestnáctiletá Nora umí trochu anglicky. Spolu s maminkou utekly z Prištiny. Otec v hlavním kosovském
meste zustal, ony se dostaly až do makedonského tábora Stankovac. Teprve tady ve Zbýšove se skamarádila
s jedenáctiletou Hasime. Priloudal se k nám mladý
chlapec jeton, který je také z Prištiny. Cestu na hranice
s Makedonií absolvovali vlakem a pešky. Prvního dubna byli v bezpecí. Všechny tri baví disko a teší se na nedeli, kdy vyrazí za muzikou.
Libuše Castulíková ríká, jak je dúležitá nabídka aktivit pro volný cas. "Zatím se nám darí zabavit deti. Máme tu detské centmm, ve kterém jsou veci na kreslení
a hracky. Chybí nám ale pracovní síla, jenže to je otázkou nekolika nejbližších dní. Pro ženy jsme dostali
spoustu pletací príze, vyšívání, šicí stroj. Horší je to
s muži. Celý den hrají šachy nebo karty. Rada jich pomáhá pri organizaci. Je tu velká zahrada, takže jestli
budou chtít obdelávat záhonky, mají možnost. Oficiálne o zamestnání techto lidí není ješte rozhodnuto," dodává Libuše Castulíková. Pokud zákon umožní, aby li-

Od prvního dne si tu návštevy podávají dvere. Pracovnice humanitárního strediska se obávají, aby si
uprchlíci nezvykli na zvýšený zájem o jejich osudy. Až
potom zákonite ustane, mohli by usoudit, že se stali
pro ceskou stranu nekým všedním, kdo už nikoho nezajímá.
Co však funguje a na co s radostí pracovníci strediska upozornují, je atmosféra, se kterou se v obci setkávají. "Zbýšovští jsou s námi sprízneni," usmívá se Libuše Castulíková. "Zdejší starosta je nám naklonen a delá všechno proto, abychom zajistili provoz."
Haire Elesi z Kacaniku vzpomíná, jak 28. brezna
zacali vojáci sti'ílet civilisty. Na vesnici dopadaly granáty a zapálily radu domu. Sedm dní putovali pešky
lidé do Blace, na hranice s Makedonií. Tam si je rozebrali srbští vojáci do trí skupin - muže, mladé ženy
a deti, starce. Posmešne se jich vyptávali, kde nechali
Climona. Kde mají Ameriku, kde UCK - Kosovskou
osvobozeneckou armádu. Na hranicích všechny mladé muže zavreli, ženy s detmi a starce nechali mackat se pohromade celou noc. jako na cernou muru
vzpomíná na podmínky hranicního prechodu v Blace. V uprchlickém tábore Stankovac už bylo mnohem
líp.

Cestou na fotbalové hrište, kde kluci ze strediska tráví každou volnou chvilku, me doprovází Armend a jednoduchou ceštinou se ptá, jak se mám a jestli mám
sourozence. Ríká, že jeden jeho bratr je ve Svýcarsku
a sestra zústala ve Skopje. Na hrišti se samozrejme vmísí do klubka hrácú, kterí na sebe pokrikují strídave albánskya cesky. ,Jsou dobrý fotbalisti," ríká o nových
hrácích s respektem malý Jakub a pak se zajímá, v ja-
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kých novinách bude jeho fotka. "v televizi už jsem byl,
ale v novinách ješte ne," sveruje se.

Svedectví fotografovo
Málokdo z nás si dovede predstavit, co museli tito lidé
podstoupit a co všechno zažili na ceste, než se dostali
k nám.
"Kosovské bežence obdivuji," ríká fotoreportér Jan
Sibík z týdeníku Reflex. "Meli svoje auta a domy, ale
behem deseti minut se museli sbalit a odejít, takže
o všechno prišli. Nechali si pouze dokumenty, peníze
a drahé veci. Také o to je pripravili vojáci na hranicích.
Albánští uprchlíci jsou jiní než ti z Rwandy, nebo Kurdové, když utíkali z Iráku. Tamti nemeli dohromady
nic, ale beženci z Kosova ano. Zllstalo jim pouze pár
vecí, zabalených do igelitových pytlli."
Jan Sibík se rozjel na Balkán koncem brezna, pár
dní po zacátku náletli na Jugoslávii. "Pet dní jsem strávil v albánské Morine. Tam je hlavní hranicní prechod,
pres který v noci prešlo tricet až ctyricet tisíc uprchlíkli. Asi sedmnáct kilometrli od hranice vybudovali Albánci uprchlický tábor Kukes. BeženclllTI se snažili
opravdu pomoci, jsou prece stejné národnosti. Vetšina
uprchlíku neprišla pešky, ale prijíždela na valnících za
traktOlY a na korbách nákladních aut. Na korbu upevnili klacky, natáhli pres ne igelit a pod touhle improvizovanou strechou se vyspalo dvacet lidí. a hranicích jim vojáci strhali z vozli poznávací znacky a obrali je o všechny peníze a cennosti. Museli se vykoupit,
aby je do Albánie vlibec pustili.·'
Situace v Makedonii byla ješte daleko horší. Makedonská armáda je odmítala pustit dále do vnitrozemí.
"Tvrdili, že se obávají, aby nedošlo k destabilizaci situace v zemi," ríká Jan Sibík. "Makedonie je hodne
protialbánsky naladena, lidé nemají uprchlíky rádi.
Když prijel vlak s uprchlíky na hranice, vojáci nikoho
do vnitrozemí nepustili. V zemi nikoho nalychlo vybudovali jakýsi provizorní utecenecký tábor, ale beženci mluvili spíše o tábore koncentracním. Lidé byli

vycerpáni nekolikadenní cestou, kterou meli za sebou.
V zemi nikoho pak strávili nekolik dní bez pomoci,
protože tam ze zacátku vojáci nevpustili žádnou humanitární pomoc. Zbytecne tam zahynulo asi sedmdesát vetšinou statých lidí. Bylo velmi težké celou situaci dokumentovat, protože sami Makedonci nemeli zájem, aby novinári tamejší podmínky videli. Drželi nás
asi ctyri sta metrli od tábora. Mohli jsme ho sledovat
jenom z velké dálky a ješte navíc videli pouze neco.
Blíž nás pustili za celý den jenom na pár minut, maximálne na plil hodiny. Teprve ctvrtý den jsme se dostali na deset minut k zábranám, tesne pred vojáky, kterí
tam ve velikém kruhu drželi šedesát tisíc uprchlíkli."
Podmínky, za kterých se tisíce vydešených uprchlíkli
mackaly na sebe, byly otresné. Lidé, kterí utekli pred
smrtí, tady živorili v zime a bláte. "Po nekolika dnech
sem prišla delegace z vrchního komisariátu pro
uprchlíky," pokracuje Jan Sibík. "Videla zdejší neudržitelnou situaci. Když se k tomu pridala i celá rada protestli z ruzných zemí, musela makedonská vláda konecne zareagovat. Ztychlila proto odvoz lidí do pripraveného uprchlického tábora, vzdáleného nekolik
kilometrú. Do té doby odtud odjíždel jeden autobus
behem jedné až dvou hodin, a to ješte nebyl plne vytížený. Potom najednou behem ctyriadvaceti hodin
prepravili více než tricet tisíc uprchlíkli. V provizorním
tábore na hranicích zlistalo pak ješte dvacet tisíc lidí,
kterí se pres noc nekam ztratili, a nikdo nevedel, kam
se podeli. Nejpravdepodobnejší se zdála varianta, že je
srbská armáda nahnala zpátky do vnitrozemí. Málokdy
se hovorí o tom, že naprostá vetšina uprchlíkú jsou
starí lidé a ženy s detmi. Mužli je mezi nimi hrozne málo. Cást z nich se pridala ke Kosovské osvobozenecké
armáde. Dalších sto padesát tisíc mužli se ztratilo
a všichni se obávají jedné veci. Satelitní snímky totiž
odhalily rozoraná pole, kde by mohly být masové hroby."

Cínská hra s nacionalismem
Magdalena Frouzová
Bombardování cínského velvyslanectví v Belehrade vyvolalo v Cíne vlny protiamerického nacionalismu spojené s agresivními demonstracemi studentu. Nejedná se však o "náhlé vzplanutí nacionalismu ",jak tvrdí nekterá média, nýbrž spíš o vyvrcholení vládou podporovaného procesu. Cínská vláda se po pádu Sovetského svazu pokusila nahradit socialismus ideou nacionalismu ve snaze odvrátit pozornost obyuatelstva od skutecnosti, že dosavadní ideologie zkrachovala a zeme celí vážným problémum. Tento zámer se jí víceméne podaril, na dntbou stranu si ale kUl/li ekonomické závislosti Cíny na Západu nemL/že eskalaci nacionalismu dovolit.
Cínané byli vždy presvedceni o jedinecnosti vlastní
kultury a civilizace. To dokazuje koneckoncli i název
zeme, který v prekladu znamená Ríše stredu - jinými
slovy tedy pupek sveta. Tato predstava se však od idey
evropského nacionalismu velmi lišila. Cínané sice verili, že jejich duchovní kultura je nejrozvinutejší na svete a ostatním kulturám nadrazená, svým neprátellim.ji
ale nikdy nevnucovali násilím. Odmítal-li nekdo prijmout ji za svou, reagovali spíše nepochopením, údi-

vem, možná pohrdáním. Nikdy ale ne násilím ci agresivním nátlakem.
Jejich presvedcení, že jsou díky své duchovní kulture neporazitelní, utrpelo zásadní porážku v minulém
století, když Cínu obsadili Evropané a Japonci a dokázali, že technická, ekonomická a vojenská prevaha je
víc než prevaha kulturní a duchovní. Tato zkušenost
vedla v Cíne ke vzniku moderního nacionalismu. V intelektuálních vrstvách Cíny se tehdy rozšírila myšlen-
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ka, že za ponížení zpusobené Cíne kolonialisty múže
svou arogancí císarská dynastie Cching. Kdyby se bývala nestarala jen o vlastní blaho a zmobilizovala masy
proti kolonialistllm, nemuselo by dojít k pádu slavné
ríše. Jako nejlepší prostredek k ovlivnení mas v tomto
smyslu se jevil nacionalismus, ktetý tenkrát slavil v Ev-
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rope svúj vzestup.
Presvedcit Cínany, aby bojovali za národ, se ale nikdy nepodarilo. Jedním z hlavních duvodú byl hluboko zakorenený konfucianismus, který ucí starat se nejdríve o cistont své vlastní duše. pak o rodinu, pak o rodište a až na posledním míste o politiku. Národ byla
pouze jednou z mnoha identit v živote Cínana, a zdaleka ne tou nejdúležitejŠí. Krome toho se nejvyšší hodnoty konfucianismu - harmonie a podrízení se všem
autoritám - neshodovaly s bojovností nacionalismu.
Ackoli pocit nadrazenosti ostatním kulturám existo-

ánským hodnotám uznávaným Cínany již po tisíciletí
a což komunistické vláde poskytlo možnost odvolávat
se pri potlacování nejrúznejších protivládních hnutí za
svobodu na touhu obcanú žít v klidu a harmonii. Nacionalistická predstava o autoritativní vláde, která má
právo v prípade ohrožení sociálního porádku vydobýt
jeho obnovení násilím, se pekingskému vedení hodila zejména poté, co vojáci lidové armády krvave potlacili studentské demonstrace na námestí Tchien-an-men

i

v roce 1989. Vedení se mohlo legitimne tvárit jako
ochránce stability. Další prícinou, proc se stal práve
nacionalismus vítaným pomocníkem pro vládu po roce 1989, byl stoupající regionalismus v cínských provinciích. Politika otevírání nekterých provincií zahranicnímu kapitálu zpúsobila, že tyto provincie bohatly,
získávaly vetší moc a stávaly se tak (samozrejme v rámci možností) nezávislé na mocenském centru v Pekin-

val v Cíne mnohem dríve, než ho objevili evropští nacionalisté, zásadne se od evropské idey odlišoval a nemel nic spolecného s agresivním bojem za místo na
slunci pro vlastní rasu. Kde se tedy vzala jeho dnešní
podoba?

gu. Jejich neochota delit se o bohatství s ostatními regiony byla stále citelnejší. Na dmhé strane se zacínalo
stále víc hlásit o svá práva utlacované obyvatelstvo Tibetu a vnitrního Mongolska, stejne jako muslimové
v Sinkiangu, ovlivnení procesem obnovy islámu všichni ohrožovali stabilitu zeme. Cínský nacionalis-

Náhražka víry v socialismus

mus mohl v této chvíli posloužit jako tmel odvracející
nebezpecí separatismu. To si vláda uvedomovala a za-

Dnešní nacionalistické demonstrace studentú mají Svllj
puvod v dobe pred deseti lety, kdy se rozpadl Sovetský svaz a zároven s ním i víra v socialismus. Vzhledem
k tomu, že pekingská vláda se pred svým národem

cala šírit mezi obyvatelstvem nacionalistickou propagandu. Predevším proti USA a Japonsku.

Zkaženost a duchovní chudoba Západu
Proc se soucasný cínský nacionalismus zameruje predevším proti USA, je nasnade. Neustálé americké upozornování na pomšování lidských práv, problémy v Tibetu a otázku nezávislosti Tchaj-wanu jsou cínské vláde trnem v oku už dlouho a jsou pocitovány jako
vmešování se do vnitrních záležitostí zeme. Prezident
CLRTiang Ce-min v roce 1991 prohlásil: "Mezinárodní neprátelské síly se snaží nejen znicit náš socialistický systém, ale predevším nás pripravit o naši národní
suverenitu a nezávislost. Snaží se udelat z nás vazala
závislého na západních velmocích." Ve svých projevech ke studentum a delníkúm rovnež opakovane
zduraznoval, že konfuciánské ci asijské hodnoty jsou
se západními neslucitelné a Cínané by se nemeli nechat imperialisty sledujícími jen vlastní zisk nechat pripravit o svou identitu.

prezentovala jako nositel optimistické budoucnosti postavené práve na budování socialismu, stála náhle
v cele státu bezduvodne. Socialismus ztratil duveryhodnost jako funkcní politický systém, a komunistická
vláda v Cíne, ac mocná a podporovaná silnou armádou, se tak ocitla bez ideového základu. Bylo jasné, že
nutne potrebuje ideu, která by její existenci legitimizovala. Z nekolika duvodú byl v této chvíli nejvhodnejší
práve nacionalismus. Predevším proto, že vyžaduje kázen a sociální porádek, což patrí k tradicním konfuci-

Ovšem na rozšírení protiamerických nálad se nepodílela jen vláda, nýbrž i samotní obcané, kterí mohli díky politickým reformám poprvé vycestovat. Studenti,
kterí obdrželi stipendium a strávili pár let na univerzite v USA, ci obchodníci cestující pravidelne do zahranicí, poznali díky svým pobytúm na Západe i odvrácenou stránku tamního života: rasismus, povrchnost a sociální chlad. Svému zklamání pak dali pruchod
v knihách o "zkaženosti a duchovní chudobe Americanu". Vrcholem techto literárních aktivit se stala kniha
s názvem Cína muže ríci ne, která upozornuje na to, že
Cína múže odmítnout vnucování západních myšlenek
a zachovat si své vlastní hodnoty.

Ameriku ne, dolary ano
Nacionalistické
bombardováním

demonstrace studentú zpúsobené
cínského velvyslanectví v Belehrade
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tedy nejsou "náhlým" propuknutím antiamerických nálad, nýbrž spíše jejich vyvrcholením. Vláda '1' Pekingu
sice desetiletý proces rostoucího antiamerického
nacionalismu ve vlastním zájmu podporovala a demonstrujícím studentum dokonce pristavila autobusy,
avšak jít o moc dál si nemuže dovolit. Nacionalismus
namírený proti USA cínské vláde do jisté míry prospívá, nebot tím, že odvrací obyvatele od tužeb po svobode a živote jako v Dallasu, upevnuje moc. Hlavní
duvod, proc vetšina Cínanú víceméne ješte stále tole-

respektována. Hospodárských úspechú zeme ovšem
dosáhla jen díky zahranicnímu obchodu s USA,Japonskem a EU. Pokud by nacionalismus prekrocil urcitou
míru, hrozily by ekonomické sankce obchodních partneru a zhoršení ekonomické situace zeme, a snížení životní úrovne by brzy vyvolalo negativní reakci obcanú
a prímo ohrozilo vládu. Ta proto musí výbuchy nacionalismu regulovat a hlídat, aby neprekrocily urcitý zlomový bod. Dúvodem, proc vláda nechala tentokrát
studenty demonstrovat a ukázat tak ostrou formu nacionalismu, je nejen to, že chtela ukázat Západu SVlljpotenciál, ale skutecnost, že se nemusela obávat demon-

ruje ci podpontje vládu, však není nacionalistická oddanost ci presvedcení o nutnosti sociálního porádku,
nýbrž zlepšující se životní podmínky v zemi. Soucasná
cínská vláda je díky svým ekonomickým reformám

strací k výrocí masakru na námestí Tchien-an-men. Pozornost obyvatel se obrátila jinam a stmelila na cas lid

vnímána jako nositel rustu životní úrovne, a proto je

s vládou.

~

Tíživé jho nezávislosti
Prinese budoucnost

vzkríšení kolonialismu?

Ota Ulc

Koho by napadlo, že pul století po zacátku konce kolonialismu budeme
klást otazník nad tehdy tak samozrejme pozitivní hodnoty, jako samostatnost, státní suverenita a okamžiZý prechod veškeré moci do rnkou
domorodých obcamt? Dnes existuje nekolik neuralgických bodu planety, kde by mezinárodní správa ci protektorát - at už li civilní nebo vojenské forme - zachránily dosud beznadejnou situaci. Pohledme na Kosovo. Lze ale porovnávat soucasné a minulé? Autor se o to pokusil.

vládcu. Rabují zdroje zahranicní pomoci, do jejíhož
použití nemá dárce co mluvit - a tak peníze koncí v zlo-

Za nejvýznamnejší události druhé poloviny dvacátého
století lze považovat studenou válku supervelmocí a likvidaci evropského kolonialismu. Zapocal v Asii po
druhé svetové válce, když domorodci necekali na návrat britských, francouzských a nizozemských pánú.
V létech padesátých zacala dekolonizace Afriky, napred západní (Ghana v roce 1957 byla první), pak východní v létech šedesátých, a proces se blížil ke konci
v létech sedmdesátých po kola psu Salazarova režimu
v Portugalsku. Letos skoncí návratem portugalského
Macaa do rodné cínské náruce. Dekolonizacní výbor
OSN tak postihl paradox misionáre, který úspešne privedl všechny pohany na správnou víru, címž pozbyl

casne prejmenované na Zaire, obdrželo z Washingtonu
aspon 6 miliard USD. Touž sumu si údajne uložil ve
švýcarských bankách Mobutu Sese Seko, pred casem
zemrelý diktátor. Pro potešení rodiny si pronajímal superdrahé Concordy, mesíc co mesíc k nemu k obsluze létal

smysl své další existence. Výbor s houfy mezinárodních
byrokratu se ale nikterak nemíní rozloucit se svou pohodlnou existencí. Zduvodnuje ji prežívajícím stavem
koloniálního podrucí celkem 17 držav, vesmes titerných ostruvku jako Anguilla, Pitcairn nebo Sv. Helena,
jimž se ale do nezávislosti vúbec nechce.

Kleptokracie

a zmar

"Korupce je problém systémú, ne jednotlivcu," tvrdí Robert Klitgaard, autor významné knihy Tropical Gangsters (Basic Books, 1990). George B. . Ayittey (Africa
in Chaos, St. Martin's Press. 1988) píše: "Hlavní bandita
se stává hlavou státu." V Asii se zisky získané korupcí
ve valné míre produktivne investují do domácího hospodárství. To ale není normou v Africe. Nejhorší je situace v zenúch na jih od Sahary. Odborníci v OSN odhadují, že 200 miliard USD cili hodnota 90 procent hrubého domácího produktu mizí na zahranicních kontech

dejských kapsách. "Za posledních padesát let, zahranicní pomoc ani nepomohla hospodárskému rústu, ani
neuchránila radu chudých spolecností pred úpadkem
a chaosem," konstatuje americký Cato lnstitute (7be
New York Times, 22. cervna 1997). Kongo, pozdeji do-

kaderniK z newyorského
hotelu Waldorf-Astoria.
Potencionálne
bohaté
státy (diamanty v Kongu, nafta v igérii, atd.)
jsou zoufale zadluženy.
V Tanzánii již každý novorozenec dluží zahranicním

veritelum

250

USD, v Mozambiku 350
USD, což jsou obnosy
rovnající se víc než celorocnímu prumernému
výdelku.
Tristní tedy diagnóza:
místo demokracií vznikly kleptokracie,

pravi-

dlem se staly diktatury
bud civilní nebo vojenské, chrakterizované neschopností a korupcí. Rada nových vládcu jako napríklad
ugandský ldi Anlin ublížila svému lidu víc než všechna
léta koloniálního príkorí dohromady. Ve Stredoafrické
republice, posléze dokonce císarství, si Jean-Bédel Bo-
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kassa, rovnež lidožrout, si porídil devet palácú pro
svých devet manželek. V dosahu ložnice mel chladírnu
s tely málo oblíbených ministrú, jež pozvolna pojídal.
Méne známý Nguema Biyogo Macias v Rovníkové Guineji zcásti popravil, zcásti uveznil tretinu všeho obyvatelstva, druhá tretina uprchla ze zeme. V Rwande v roce 1994 došlo

o

0°
O

O

k masakru, kte!")'
neprežilo piH milionu z púvodního poctu sedmi
milionú obyvatel.
V Etiopii v létech
1976-78 rádil rudý
teror vedeckého
marxisty-leninisty
Mengistu
Haile
Mariama, s dosud
nevycíslenými
ztrátami.
Po desetiletích
nezávislosti je životní
úroven
a kvalita života
vúbec ve vetšine
afrických
státlJ
nižší než v dobách kolonialismu. Tento neprí-

jemný stav vecí vyžadoval .politicky korektní" zdúvodnení. Leckdo na Západe si nechal vnutit pocit viny za
bídu v bývalých koloniích, jako by bohatství jednoho
zpúsobovalo bídu dmhého. Afriku však charakterizovala chudoba od nepameti, a byl to práve styk s evropským industriálním svetem, který bídný stav zacal menit. A takový styk byl prímo úmerný rústu životního
standardu. Nejvetšího pokroku v Africe i jinde se docílilo v oblastech, které mely nejvetší kontakt se západním svetem. Naopak nekteré zeme, které koloniemi nikdy nebyly, jsou mezi nejchudšími na svete - Libérie,
Afghánistán, Nepál, Etiopie. Na západní polokouli bylo
první z kolonií, která se zbavilo jarma belošské nadvlády, Haiti - dnes je to ale nejchudší zeme jihoamerickokaribské oblasti. Zdrojem moderního bohatství je prece
technologie, organízace práce, schopnost vyrobit víc,
líp, s menším úsilím a nižšími výlohami. elze se hnout
z místa v takovém Somálsku (príjemci 6,2 miliard USD
zahranicní štedrosti), kde se 90 procent státních úredníkú neobtežuje chodit pravidelne do práce.

výmluvy už nestací
Na tomto svete prežívá jeden a púl miliardy lidí za ekvivalent méne než jednoho dolaru na den. Autokraté se
nezrídka vymlouvají na neprízen pocasí. Harvardský
ekonom Amartya Sen, lallleát Nobelovy ceny, presvedcive dokazuje, že ve státech s demokratickou vládou
a svobodným tiskem se témer nikdy nevyskytl vážnejší
hladomor. Politici, jimž záleží na znovu zvolení, se postarají alespon o zahranicí pomoc. Nic takového se nestane v diktaturách.
Nekdejší otrokárské praktiky jako univerzální vysvetlení soucasných afrických nedostatkú a jako dúkaz ev-

strana 24

ropské a americké viny a odpovednosti již ztratily punc
presvedcivosti i v liberálních kruzích. President Clinton
na svém predvolebním (na domácí cernošskou menšinu zamereném) safari Afrikou se v roce 1998 na senegalském ostrove Gorée opet omlouval za otroctví.
Vysloužil si nelichotivý komentár z úst soucasného
ugandského prezidenta Museveniho, jednoho z nejschopnejších politikú kontinentu. Otroctví existovalo
v Africe pred príchodem Evropanú a exisUlje tam dodnes. ( Tapríklad v Zanzibam Múj ceský prítel a vehlasný kanadský zoolog tam za nedávné návštevy dostal nabídku koupe panenské otrokyne za pakatel 50
dolaru.) Beloši kupovali africké otroky od Africanú. Mezi americkými Indiány by to nikdy nebylo možné. A byla to Velká Británie, která jako první vytáhla do boje
proti tomuto zlorádu. I Kofi Anan, African z Ghany
a generální tajemník OSN, se vyjádril, že pohodlná výmluva na nekdejší otroctví a koloniální dedictví už nestací. Za katastrofy politické a hospodárské jsou predevším odpovední domácí vúdcové.
V nekterých zemích Tretího sveta dosáhl rozklad
apokalyptických podob. Treba v Libérii: život zeme je
zcela v rukách deseti- až ctrnáctiletých rádících klukú,
negramotných, zdrogovaných, zpitých koralkou z cukrové trtiny, a s prstem na spoušti samopalu. Libérie je
o tretinu vetší než (:eská republika, má 2,5 miliony
obyvatel složených z 16 základních kmenú mluvících
28 jazyky, a už deset rokú se zmítá v chaotické obcanské válce. Prezident William Tolbert byl zabit, Samuel
Doe, jeho násUlpce v úrade, byl rovnež odpraven. Jemu urízl uši válecník Prince Johnson, který se nyní utkává s válecníkem Charlesem Taylorem. Aspon 150 tisíc domorodcú už prišlo o život, z poloviny obyvatelstva se stali hladoví, vandrující bezdomovci. Stát
odumrel.
TýŽ osud postihl sousední stát Sierra Leone, zemi diamantú. V lednu 1999 nás média informovala jednak
o úspešné transplantaci paže v Louisville, stát Kentucky, jednak o šírícím se zvyku západoafrických ozbrojencú useká vat sekyrami paže vesnicanúm, a tím je pripravit o živobytí a pozvolna i o život. To zverstvo už je
natolik populární, že z buše pokrocilo i do mest, vcetne hlavního mesta s nepríhodným jménem Freetown.
Do zachranování situace se nikdo nehrne. Tejaké
vojenské jednotky docasne poskytla zejména Nigérie.
Organizace africké jednoty nemíní pozvat k rešení Evropany, kterí by beztoho takovou POCUlodmítli. V úvahu pripadala Jihoafrická republika, jejíž ekonomický
potenciál je dosud vetší, než jaký má zbytek kontinenUldohromady, vláda v Pretorii se ale rovnež odmítá angažovat. Poslední jiskrickou nadeje je tak porád Organizace spojených národú.
V soucasné dobe má OSN má své uniformované oddíly v rade zemí. (Napocítal jsem jich 16). Není príliš
pravdepodobné, že by clenské státy byly ochotny poskytnout víc fondú a vojákú. Dosavadní výkony sil OSN
si navíc nezaslouží príliš obdivu. V prípade Bosny jednotky UNPROFOR zcela selhaly v ochrane "bezpecných enkláv", z nichž jednou mela být Srebrenica, místo masakru civilníl10 obyvatelstva v cervenci 1995 za
pasivního prihlížení holandské jednotky. Srbové se rovnež zmocnili 400 príslušníkú OSN jako rukojmí a kon-
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cem téhož roku byl celý tento trapne neefektivní, neutralitu za všech okolností zduraznující UNPROFOR nahrazen jednotkami NATO.

OSN chce pomáhat tam,
kde není zájem
v

dubnu 1994 byly v Rwande vyvraždeny statisíce prí-

slušníku kmene Tutsi. Tehdy tam pusobila expedice
UNAMIRo síle - ci slabosti - 2 500 príslušníkú. Týž mesíc (!) Rada bezpecnosti jednomyslne odhlasovala snížení stavu na pouhou desetinu. Francie, Belgie a USA
vyslaly letadla k evakuaci svých obcanu. Zachránen byl
každý jejich pejsek, ale nikdo z jejich místních prátel,
verných zamestnancu. Dukaz nehorázné, neomluvitelné hanby je zvecnen v dokumentárním snímku Triumph oj Evi/, vysílaný americkou televizí: videli jsme
zástupy zoufalcú prosících, aby nekdo zachránil aspon
nekteré z jejich detí. Nic. Další záber: hromady rozstrílených, macetami rozsekaných mrtvol. Clinton na svém
predvolebním výletu pristál v hlavním meste Kigali,
aniž dal pokyn vypnout motory letadla, a promluvil
v tom smyslu, že se zrejme stala chyba.
V prípade rešení nekterých konfliktu by tu možná
bylo rešení: zaangažovat tzv. mers - mercenaries, námezdní jednotky, žoldnére. V minulosti si pocínali s obdivuhodnou efektivností. Napríklad Francouz Bob Denard dokázal s triceti muži bez jediné ztráty ve vlastních
radách zlikvidovat na Komorech režim bláznivého des-

ské ríše, v kategorii B nemecké kolonie - v obou prípadech s prognózou získání nezávislosti. S tou se ale nepocítalo v kategorii C, kterou tvorila nemecká Jihozápadní Afrika, nynejší Namibie, príliš rídce obydlená
a tehdy považovaná za neschopnou samostatné existence, stejne jako celá rada malických, nesobestacných
ostrovú v Pacifiku. Po druhé svetové válce OSN zrídila
systém porucenství, pramálo se lišící od predválecné
praxe. Dnes už je to minulost: nezávislostí a clenstvím
v OSN byli už obdareni i takoví liliputáni, jako treba ostruvecek Nauru (21 km2, 8 000 obyvatel).
Svetová organizace aby se ted vyporádala s úkolem
vzkrísit nekolik naprosto nefungujících státu. Težko si
ale predstavit, že by se clenské státy predbíhaly k prevzetí takového bremena. Lacinejší, praktictejší, byt politicky méne stravitelné by možná bylo rešení formou
pronájmu soukromé výdelecné organizaci. Neco na
zpusob oné úcinné žoldnérské Executive Action. Stálo
by to pár desítek milionú dolaru, což by byl zanedbatelný obnos v porovnání s výlohami spojenými s patronátem OSN. A kdo ví - treba by to pomohlo vyrešit chaos v Libérii, v Sierra Leone ci ve Východním
Timonl.
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poty jménem Ali Soilih. V roce 1989 byla založena žoldácká spolecnost Executive Outcome. Nabízí 200 výtecne trénovaných vojáku z Jižní Afriky (zejména cernoši), Angoly a Namibie, odlet helikoptérou na místa
nepokoju - a brzy je pokoj. Na rozdíl od jednotek OSN
nemusejí predstírat neutralitu.
Rešení urcite nedovedou nabídnout mezinárodní byrokraté z OSN. Nemohou zajistit požadavky Palestincu,
Kurdu ci kosovských Albáncu mít vlastní stát, a tam,
kde by chteli zasáhnout, chybí zájem takto prípadne
obdarovávaných. Vetšina obyvatelstva Nové Kaledonie
(170 (00), francouzské državy, ostrova s nejvetší zásobou niklu na svete, ve svobodných volbách vyjádrila
prednost dalšího setrvání v koloniálním podrucí. Do neho se v referendu roku 1976 rozhodli vrátit obyvatelé
ostrova Mayotte ze souostroví Komory. V Mikronésii
domorodci severních Marian hlasovali pro spolecenství
s USA,cúnž se jim též dostalo amerického obcanství.
Neúspešnou snahu o dosažení téhož projevila Grenada, samostatný stát v karibské oblasti. Nelze se príliš
divit, jak jsem si overil zacátkem tohoto roku na Panenských ostrovech (Virgin Islands), americkém vlastnictví, v roce 1917 získaném koupí od Dánska. Stedrá
federální podpora z Washingtonu zarucuje prací se nikterak nepretrhnuvším domorodcum znacne vyšší životní úroven, než jaké se teší obyvatelé nezávislostí obdarených ostrovú.

Mandáty, porucenství - a co dál?
Po první svetové válce mela Liga národu v 2eneve krome nesplnitelného úkolu zarucit dlouhodobý mír též na
starosti správu bývalých držav poražených státú. Rešila
to systémem mandátu, poskytnutých vítezné Británii
a Francii. V mandátu kategorie A bylo území Otoman-
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V novém císle naleznete úvahy, poznámky a rozhovory na téma

Ubavíme se k smrti?
Žijeme v ére kultu zábavy, náhražek a simulované reality - mezi
zábavou a smrtí? Jaké idoly, novodobé modly a fetiše nám vládnou?
Názor Sylvie Richterové Démon prumyslové zábavy.
glosa Víta
Urbana Peoplemetruji, tedy jsem. osm provokativních poznámek
Blumfelda S.M. k diskusi: Postmoderní orgasmus, konzumní AIDS
& život jako hra. stat Šimony Lowensteinové Kdo se bojí virtuální
reality? • esej Marka Slouky Válka svetu. prednáška Bohumila
Blažka Hra v 21. století: hrozba i nadeje. ukázka z knihy Hazel
Hendersonové Budování sveta, kde každý vyhrává • konfrontace
názoru Egona Bondyho, Premysla Ruta, Ivana Muchy, Oty UIce
a Tomáše Vystrcila. poznámka Antonína Meštana o židovském humoru s výberem židovských anekdot. myšlenky Mary Pipherové
na téma Toxická kultura • Rozhovor s brazilským spisovatelem
Paulem Coelhoem • poezie písnickáre a prekladatele Jirího Dedecka • povídky Batman se nenudí, Mlcení jehnátek, Prímý úder
Revue PROSTOR 42 (198 Kc) vyjde zacátkem cervence a mužete ho obdržel ve vybraných
knihkupectvich a na novinových stáncich, anebo se slevou za 200 Kc za celorocní predplatné
(ctyri cisla) na adrese: SENO, P.S.t 4 t, Antala Staška 80, 14000 Praha 4, telJfax: (02) 61006272
nebo 6t006372, prípadne E-mail: sendsro@mbox.vol.cz, http://www.vol.czJSENO Vydává
nakladatelství PROSTOR, Jilská t, Praha 1, tel.: (02) 22220680, e-mail: PROSTOR@ini.cz
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Stuha lesu vroubí mlhu

Li Po

(Na nápev Barbarské krásky)

Favoritka krále z Wu

napul opilá

Stuha lesu vroubí
mlhu na obzoru.
Pod chladným srázem
skromne se krcí

Pavilón na jezírku

pás krehké zelene.

vítr provonel
opojnou vúní

Sedavý soumrak

lotosových kvefLi.
Tam na terase Ku Su
slavne se koná
královská hostina.

tiše se vplížil
na vysokou vež,
kde na samém vrcholku
kdosi se trápí.

Prekrásná Si-š, napIil opilá,
úchvatne tancí,
jako by se vznášela.
Pak dává se do smíchu,
oprená o liJžko
z bílého ne/ritu

li Východního

Smutne postávám
na stupních z ne/ritll
a dívám se,
jak ptáci ve spechu
do hnízd se vracejí.

okna.

Kdy konecne
zamírím k domovu?
Všude jen zastávky,
jen samé zastávky,
krátké dlouhé.

i

Ze sbírky Nebe mi pokrývkou a zeme polštárem, kterou z básní cínského básníka Li Po (701-762) vybral a usporádal Ferdinand Stoces. V roce 1999 vydalo nakladatelství Mladá fronta.

•• a Vrchotovy Janovice
Sidonie Nádherná

•

Konecne mohla být vykonána a naplnena - i pres mnohé byrokratické bariéry, kterým musely vzdorovat
i osobnosti ve státních službách (Antje Vollmerová, Jirí
Gruša, dr. Friedrich Pfaff1in - dnes místopredsedkyne
nemeckého spolkového snemu, ceský velvyslanec ve
Vídni, kustod Schillerova národního muzea v Marbachu)

Lobkowicz s manželkou Gillian, rodina Masaryku, Karel
Capek, Viktor Stretti.
Sidonie napsala od 4. do 31. ledna 1934 historii zám-

- poslední vtlle znamenité kultivované ženy. Po slavnostní exhumaci na Denhamském hrbitove u Londýna
se vrátily telesné pozustatky baronky Sidonie Nádherné
z Borutína po témer 50 letech z exilu do rodište a bývalého rodného panství ve Vrchotových ]anovicích a byly
uloženy do rodinné hrobky na okraji zámeckého parku.
Na zacátku 20. století, ve dvacátých a tricátých letech,

Krause preložila

získal zámek a park ve Vrchotových ]anovicích význam
díky setkáním osobností ceské, rakouské a nemecké intelektuální elity, které byly casto hosty porádaných salonu poslední generace rodiny Nádherných z Borutína,
detí Jana, Sidonie a Karla. Mezi návštevníky bývali malír Max Svabinský, architekt Adolf Loos, vydavatel Ludwig von Ficker, skladatelka Dora Pejacsewichová, hrabenka Mary Dobrzenská, spisovatelka knežna Mechtilde Lichnowská z Hradce u Opavy, kníže Max

ku Vrchotových]anovic. Vysvetlila, proc (následující citáty jsou z publikace Sidonie Nádherná, Kronika Vrchotových ]anovic, preložila Alena Bláhová, verše Karla
Dauphin/Arbor

Michaela jakobsenová,
vitae, Praha

nakladatelství

1998}

v tomto prípade to není jen plnost historických
vzpomínek na vznešené, vymrelé rody, o jejichž dílech
a aktech hodlám vyprávet v chronologickém poradí; to
místo v sobe skrývá i tisíce živých vzpomínek na milované lidi, které je zároven ciní vlastí mého srdce. Mou
smltí vyhasne janovická linie mého jména, a protože od
roku 1879, kdy se náš rod stal vlastníkem janovického
panství, nebyla tištenou formou zaznamenána žádná
bližší data o jeho majetku, zdá se mi nezbytné, abych jako poslední svedkyne života tohoto rodu, jeho lásky
k ]anovicím a jeho požehnaného pusobení tamtéž zapsala tuto kroniku až do dnešního dne. (...)
V církevní kronice z roku 1845 se docteme o ·krás"A

ných, romantických a pllvabných ]anovicich v rozkošné
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krajine: kopce, mírná návrší, zelená údolí, úrodné roviny, zahrady, louky, lesní porosty, prameny, rybníky, mírné klima a lid, jenž snad až prespríliš holduje radovánkám.-(..,) edaleké hrebeny kopcu, zvané Votická vrchovina, jsou výbežkem Ceskomoravské vrchoviny. Na
západe se za temito kopci zvedá nápadný vrcholek,
Chlumecká zámecká hora (530 m n.m.), smerem na jih
se rozkládá Prcické údolí. Obec Vrchotovy Janovice leží
v nadmorské výšce 426 metru; kopce, jimiž je obklopena a které patrí k panství, dosahují výšky 520 metru. (...)
Kdy a kdo vlastne zámek Vrchotovy Janovice postavil,
není známo. Víme jen, že zde sídlil jeden z nejstarších
ceských rodu, páni z Janovic, a zustal približne do roku
1400. Ve znaku meli páni z Janovic orla. Púvod rodu je
zahalen temnotou. První, o kom se dejiny zminují, protože se vyznamenal za vlády krále Premysla Otakara 1.,
byl Jan z Janovic v roce 1224, syn vladyky Zbislava
z Bracic."

,IX

~tJ'aJla

:!7

Sidonie navštevovala se svým dvojcetem Karlem, zvaným Charlie, témer denne tri rodinné hroby na okraji zámeckého parku .
•Charlie studoval práva v Praze, Mnichove a Stýrském
Hradci; promoval 14. cervence 1910 v Praze, kde získal
místo u soudu. Ješte pred smrtí našeho staršího bratra si
však vyžádal dovolenou, aby mu mohl být nápomocen
s vedením panství. Když ho po nem pozdeji prevzal,
rozloucil se s právnickou praxí definitivne. Díky své horlivosti, píli a svedomitosti brzy získal dukladné znalosti

Ve strucném prehledu uvádí Sidonie posloupnost majitelú Vrchotových Janovic:
.00 roku 1400 páni z Janovic,1433-1528 páni Vrchotové z Vrchotic,1540-1586 páni Rícanští z Rícan, 16031807 páni z Vrtby (od roku 1624 hrabata), 1807-1872 ríšská hrabata Vratislavové z Mitrovic, od roku 1819 Nádherní (dríve svobodní páni Nádherní z Borutína). c...)
Možná jsem se zdržela u smutných následku bitvy na
Bílé hore déle, než je v kronikárském výctu nezbytne nutné. Avšak tehdejší porážka a neblahá tricetiletá válka težce zasáhly práve naše okolí, zvlášte poté, co je roku 1645
zpustošila bitva u Jankova. Tehdy skoncily dejiny cech,
aby se znovu zacaly psát až po 300 letech. A protože si
tentokrát ceský lid vybral svou nejvyšší hlavu moudreji
nežli ceské stavy tehdy, lze si jen prát, aby pokracování
ceských dejin prineslo na vecné casy štestí a zdar i místu,
jež leží v srdci této zeme: VrchotovýmJanovicím. (...)
Muj pradedecek Johann (1772-1860) byl povýšen do
šlechtického stavu roku 1838 s titulem -urozený-, dedecek Ludwig (1800-1867) získal roku 1865 titul rytír z Barutína; od roku 1837 byl ženat se Sidonií Korbovou von
Weidenheim (1817-1879)."
Otec se oženil v roce 1883 s Amélií, svobodnou paní
Kleinovou von Wisenberg .• Nedlouho poté, co investoval kolem 80 000 zlatých do janovického zámku, který
zvetšil a vylepšil, musel i náš otec opustit život v mladém
veku a zanechal matku jen s námi, devítiletými dvojcaty
a jedenáctiletýmJanem."
V breznu 1895 zemrel šestactyricetiletý otec na zápal
plic. Jeho pozllstalé povýšil císar Franz Josef v roce 1898
do stavu svobodných pánu. Sidonie v podstate, jak se
vyjádril dr. Friedrich Pfiiffiin v úvodu ke Kronice, vysvetlila, jakými zpusoby a prostredky její rodina udržovala, okrášlovala a rozširovala celé panství se zámkem,
parkem a pozemky. Ale také jak se .všechno opet redukovalo pod vlivem osobních a politických okolností".
V roce 1910 zemrela v petapadesáti letech matka
a správu panství prevzal nejstarší syn Jan. Jan studoval
ftIosofii a dejiny umení v Praze a Heidelberku a potom
hodne cestoval. Na údržbu a vylepšení rodinného panství mu zustaly tri roky, pak zemrel ve veku 29 let na selhání srdce .• Sidi", jak se jí ríkalo, velice obdivovala Jana
i jeho zájmy o literaturu a umení, které práve zanechaly
stopy v janovickém zámku a parku.

v lesnictví a rybníkárství; že se druhé z nich u nás dostalo na vysokou úroven, je jeho zásluhou.c. ..) Mladší
bratr a já jsme bohužel nebyli schopni zásobit zámek
žádnými novými kusy, protože v následujícím roce vypukla strašná svetová válka a bratr se musel o všechno
starat sám: ztráceli jsme více a více pracovních sil. Teprve roku 1919 jsme mohli zacít vylepšovat to, co jsme již
na zámku meli.C...) Když bratr vyrídil i tuto poslední záležitost a pomalu zacínal doufat, že se bude v klidu venovat zvelebování parku, na nemž jsme pracovali od roku 1923, prišla si smrt i pro nej - ve veku pouhých ctyriceti peti let."
Na zacátku 20. století, když ješte žila matka, cestovala Sidi spolecne s ní po Evrope.
V ateliéru slavného parížského sochare Augusta Rodina se seznámila s jeho tajemníkem, básníkem Rainerem
Maria Rilkem. Mladý básník byl potom castým hostem
v janovickém zámku a parku, kde nacházel znamenité
inspirace pro svou poezii. Byl fascinován baronesou Sidonií a ona mu nabízela ochranu a celoživotní prátelství.
Druhý ctitel, který se jí vryl h1uboko do srdce, byl novinár, satirik a dramatik Karl Kraus - poprvé jí byl predstaven Charliem v roce 191} Po dobu 23 let mezi nimi probíllala intenzivní korespondence. Více než 1000 dopisu,
pohledu a telegramu dosvedcují náklonnost, která - jak
to Kraus vyjádril - •vyplnila každou myšlenku, každý
cin". Venoval své .posluchacce" nekolik básní, které byly samozrejme jiné než jeho ostré aforismy, fejetony
a polemiky - napríklad jako z jeho slavného spolecensko-kritického casopisu Die Fackel (Pochoden).
Tato korespondence mezi Sidonií Nádhernou a Karlem Krausem je uchována v Schillerove národním muzeu v Machbachu.

Vrchotovy jallot'ice,
zámec~ýpark
1010 Tomáš

Vrba
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Velkou podporou ve vytvárení, .uzdravování"
a okrašlování parku jim byl zkušený zahradní architekt
Camillo Schneider. Poprvé navštívil dvojcata v ríjnu
1922, dále pak jednou až dvakrát rocne: •...nalezli jsme
osvedceného rádce a horlivého spolupracovníka v Camillu Schneiderovi, jemuž jsme mnohonásobne vdecni
za nove povstavší krásu a radost, jíž nám tak bylo dopráno. Ruznorodý terén parku pochopitelne pusobil
slibne již od zacátku, bylo však zapotrebí zkušeného
znalce, jenž by odstranil malichernosti a falešnou romantiku a prišel s velkorysými návrhy. Schneiderovy rady byly nedocenitelné. (...) Z vlastní zkušenosti vím, že
nezkušený clovek ve své nevedomosti snadno odstraní
strom, který by pak mohl oplakávat vecne - protože nevybral ten správný!"
V rodinné hrobce Nádherných jsou nyní uloženi oba
rodice, jejich tri deti a verná chuva, která zemrela 1942
v lanovicích: •...její existence úzce souvisí s lanovicemi
i s celým naším životem; vždyt my sourozenci jsme
spolu nikdy nemluvili jinak než jazykem, jemuž nás naucila ona a který byl naší první materštinou: v anglictine. ledná se o miss Cooneyovou; v príštím roce tomu
bude padesát let, co k nám prijela z Anglie." V pulkmhu kolem hrbituvku (a také na nekterých místech podél
cest v parku) odpocívají psi a kone rodiny Nádherných.
Jako poslední jsem tedy zustala já, lanovice mi pripadly potretí - tentokrát ale se ctyrmi hroby. Dokud budu živa, chci se o ne starat, dokud k nim nepribude i ten
poslední a pátý, a lanovice verne ochranovat."
Dobrému príteli bratra Charlieho, právníkovi knížeti
Maxovi Lobkowiczovi i jeho anglo-irské manželce Gilliane byla Sidonie velmi vdecná, že jí pomáhali pri
spravování panství a podporovali ji v její nejvetší osudové tísni. Manželé žili na zámku v Roudnici nad Labem. I ze SQldiíse kníže dobre znal s T. G. Masarykem
a v letech 1920-1926 zastupoval svou zemi jako první
vyslanecký tajemník v Londýne. Když Gillian a Max
Lobkowiczovi uprchli roku 1939 pred Nemci do Anglie, Sidonie Nádherná zustala. Nemecká Waffen-SS
zkonfiskovala její majetek a baronka musela opustit zámek a park. Po dmhé svetové válce se manželé Lobkowiczovi vrátili z exilu a starali se také o janovické
statky, avšak nepodarilo se jim je zachránit pred novou
pozemkovou reformou po únom 1948. Když byla baronka napadána jako .velkostatkárka" a obvinena z kolaborace s nemeckými nacisty - prestože za války dokázala svuj jasný antihitlerovský postoj - rezignovala
a vzdala se všech nadejí na obnovu svého sídla a emigrovala v roce 1949 pres Bavorsko do Anglie. edlouho poté onemocnela a zemrela 30. ríjna roku 1950
v Londýne.
Po smrti baronky v anglickém exilu pripadl její malý
majetek, mezi kterým byl i tento spis, Lobkowiczum.
Predlohou vydání Kroniky byl strojopis, který získal její editor, dr. Friedrich Pfafflin, v roce 1975 od Gillian
Lobkowiczové .
•Nádhem naší zahrady zvecnil Karl Kraus roku 1915
básní Louka vparku. lanovickému parku navíc venoval
- on, který ho obdivuje více než dvacet let - jednu celou
básnickou sbírku." Pripomenme pro porádek, že dedikací zámeckému parku je uvozena i Kronika Sidonie
Nádherné.

LOUKAV PARKU
Zámek lanovice
Unikám casu. Nazpet priváben
tkvím pevne v louce, kde jsem všeho prost
jako tato labut v zelenou hlád vrost.
To bývala má zem.
Tech zvonku kolem! Podívej se sem!
Snad celou vecnost na tom kameni
babocka sedí. Všeje nedelní,
zní modrým cinkotem.
Nac darmo spechat? Zadrž marný let!
Tu pred zázrakem koncí všechen chvat.
Mrtvý den zacal oci otvírat.
A cas se vrací zpet.
16. listopadu 1915
lanovický zámek a park se dostaly v roce 1957 do péce 'árodního muzea, které prevezlo v roce 1987 do
zámku zachovanou sbírku exponátu z Prahy a otevrelo
ji pro verejnost, zámecká knihovna se vrátila v roce
1996. Dnes již existuje celá rada iniciativa plánu k oživení lokálních i mezinárodních programu v idylickém
míste, které má šanci stát se jedním z evropských center kulturní inspirace.
Pripravila Brigita Silná.
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Naše nejstarší preklady Bible
Jan Horálek
Každého pátého cervence sipripomínáme velkomo- ní preklad celéBible. Ceština se tak stává tretím (po
ravskou misii solunských bratrí Konstantina (Cyri- italštine a francouzštine) neliturgickým jazykem
la) a Metodeje, tradicne nazývávaných slovanský- v Evrope, do nejž byla Bible jako celek preložena.
mi verozvesty, tedy apoštoly. Šestého cervence pak Za zmínku stojí, že nejstarší nemecký preklad
upáleníJana Husa v Kostnici. Mezi temito událost- vznikl podle všeho také v Praze, a nejstarší bible
mi se rozprostírá interval peti a pM století; a prece polská zl. pol. 15. stol. zdá se vycházet z verze cesmají obe své hluboké souvislosti. Povšimneme si ké.
Nejstar.Hznámá ceská Bible, nazývaná Leskoz nich jazykových a translacních.
Již ze školy si pamatujeme, že ptisobení solun- vecká nebo Dráždanská, bohužel již neexistuje:
ských verozvestu je spojeno se vznikem nejstaršího dráždélnská knihovna ji r. 1914 zapujcila k fotoslovanského literárního jazyka, takzvané starografování do lovanského kláštera, který po vypukslovenštiny .Jejím základem bylo slovanské náre- nutí války vyhorel s vzácnou biblí. Dochovaly se
zhruba dve petiny textu vefotografiích a opisech.
cí, jímž se hovorilo v okolí Solune a jež oba ucení
Zájem o srozumitelný text Písma, bourlivé proRekové nepochybne znali. Pro potreby psaní pak
meny ceského jazyka a vývoj pomeni nábožensestavil Konstantin písmo (tzv. blabolici), jehož
ských zpusobily, že krome opisu starších verzí
základem byla recká kurzíva doplnená o znaky
pro slovanské hlásky, jež rectina nemela. Do toho- vznikala nová znení prekladu. Behem jediného
to jazyka pak preložili základní kanonické texty, století vznikají tak další tri redakce ceské Bible:
druhá ješte koncem 14. stol. snad pod vlivem Topredevším evangelní perikopy; Metodej s pomocnímáše ze Štítného, tretí v okruhu táborských kneží
ky pozdeji celé Písmo.
Pro ~vtopotreby muselo být zmínené bulharsko- (nekdy však je tato verze pripisována již Husovi)
makedonské nárecí "dovybaveno" zejména po a ctvrtá vychází už v nejstarších tiscích v 70. a 80.
letech 15. století. Starší verze nikterak neupadaly
stránce lexikální: rada slovje predjata z rectiny, jiná jsou nove vytvorena. I tak však není pochyb, že v zapomnení; kupríkladu texty II. redakce se opisotento jazyk musel být pro ty,jimž byl urcen, slušne valyješte po roce 1450. A z roku 1416 pochází opis
srozumitelný. Je to vlastne zajímavé - slovanské prekladu I. redakce, porízený hlaholským písmem
kmeny už po staletí žily vpodstate ve svých dneš- zrejme v Emauzském kláštere, což bylo císarem
ních sídlech, tudíž již dávno bez jazykových kon- Karlem založené centrum církevní slovanštiny.
Další verze ceské Bible vznikají v období humataktu; pritom hlavní hláskoslovné, nerkuli tvaronismu.ješte vprvní polovine 16. století vzniká slavslovné zmeny, jež mely slovanské jazyky rozruznit,
ná Melantriška (podle tiskare Jirího Melantricha
se teprve rozbíhaly a vyvrcholily až v 10. století.
Po rozpadu VelkéMoravyje staroslovenské píse- z Aventina), jež se dockala rady dalších vydání.
mnictví pestováno v premyslovských Cechách a té- Koncem stoletípak je dokoncena Bible kralická.
Kralická (zvaná též Bratrská) biblepredstavuje
mer po dve století konkurovalo latinskému. To vše
se pochopitelne týkalo jen uzounké elity - vetšina nepochybne nadlouho neprekonaný vrchol; po
obyvatelstva byla negramotná. Prece však o príno- stránce jazykove estetické možná dokonce nepresu slovanské liturgie svedcí napr. obliba zlidovelé konatelný. Je rovnež obdivuhodným výkonem
translátorským: poprvé je Písmo do ceštiny prekláa poceštené duchovní písne Gospodi, pomiluj ny
z 10. století (tj. recké Kyrie eleison; tradice pripisu- dáno nikoli z latiny, nýbrž z jazyku originálních hebrejštiny, aramejštiny a l~ectiny.Ale pres všechen
je její autorství Vojtechu Slavníkovci).
Odnetím Sázavského kláštera slovanským mniobdiv k clemim prekladatelského - smíme-li tak ríchum (1097) epocha staroslovenské literární tvor- ci - týmu Jednoty bratrské (vudcí osobností byl jiste
by koncí; obnovuje ji až o ctvrt tisíciletípozdeji cí- Jan Blahoslav) nesmíme zapomínat, že tomuto monumentu predchází vlastne tri století kontinuální
sar Karel IV, ovšem ve zcela jiném kontextu. Mezibiblistické prekladatelské tradice; a ta jedním
tím se ostatne literárním jazykem stala ceština.
První souvislé ceskypsané texty -puvodní pre- svým korenem sahá o další staletí zpátky až do doby staroslovenské.
kládané - vznikají koncem I]. století a je s podivem, vjaké témer okamžite míre a vjaké rozmaniPreklady Bible mely v našich dejinách hlubokou
tosti žánru. Príznacné je, že podobne jako v obdo- souvislost nejen s kulturou a vzdelaností vubec, ale
bí staroslovenském k nejstarším patrí preklady
spécí ojazyk (však o Husovi seposlední generace
stežejních pasáží Bible - vedle evangelních perikop našich školáku ucily spíšjako o reformátorovi prajsou to zejména žalmy.
vopisu než jako o reformátorovi krestanství). Snad
Vpnibehu 14. století, zejména v jeho druhé tre- si to neškodí na zacátku prázdnin - sine ira et stutine, pribývá prekládaných biblických textLi, napr. dio -pripomenout.
proroku nebo knih MojŽíšových.A konecne v 70.letech, na sklonku vlády Karla IV., prichází komplet-
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hlavolam

Dioneo
Pro Evropana jsou cínské záležitosti jakýmsi hlavolamem. Cas od casu docítá se v novinách o generálech podivných jmen, kterí mezi sebou bojují, podporují nebo svrhují vlády, radí se i s bolševiky.
Všechny tyto zprávy jsou kusé a protichudné.
Jest však nutno míti celistvou predstavu o soucasné Cíne. Jest to velké tržište Dálného Východu,
jedno z nejhlavnejších cinitelu nezbytné tragedie na brezích Velikého oceánu. Je to zeme s 446 miliony obyvateli, kterí vypadli ze stavu trvalé stability. Príciny, porušivší rovnováhu Cíny, jsou tyto: 1.
vpád Japoncú a Evropanu, jehož následkem byly velmi cetné a težké dane; 2. nové evropské školy;
3. továrny; 4. úpadek monarchie; 5. zrušení zkoušky z klasické filosofie, umožnující prístup k vyšším
hodnostem bez ohledu na púvod.
Vlivem nes cetných prícin rozviklaly se pilíre, které po celá staletí nesly cínský sociální rád: morální ucení Konfuciovo, kult predku, úcta k rodicúm. Náhradou za to objevují se nové ideje, které se doposud ješte nevykrystalizovaly. Tyto ideje rodí se v prímorských mestech, kde jest nejživejší styk s Evropany a kde behem posledních let vznikl znamenitý cínský tisk.
ové ideje šírí se z periferií do centra, t. j. z prístavních mest do vnitra zeme.
Zacíná se v Cíne šíriti hnutí silne nacionálního uvedomení. V provinciích tvorí se všude "národní
organisace"; jsou to svazy: širitelú cínské osvety, studentu, delníku, obchodníku, lékarú, inženýru
a bankérú. Vliv techto národních organisací jest cím dál silnejší.
Stále rostoucího vlivu nabývají v Cíne též organisace inteligence, známé pod spolecným názvem
"Obrozená Cína". Nekteré z techto organisací kloní se k socialismu, ba i k bolševismu zvláštního, "lokálního" charakteru. Základním rysem techto organizací jest pres to predevším nacionalism a potom
hluboká nenávist k cizincum. Jest to vznik jakéhosi, abych
tak rekl, nového "Islamu", stavícího Cínu proti celému
ostatnímu svetu. Tento ideový proud, který k sobe strhuje stále víc a víc prívržencu, jest neprátelský k evropským školám, založeným misionári, i k samotným
misionárúm a hlásanému jimi krestanství.
Cína jest nyní materialistictejší než kdykoliv dríve.
Zahrnuje svým neprátelstvím všechny ostatní národy, nejvíce ovšem Anglicany a Japonce. Nové
hnutí emancipovalo cínskou ženu a vlivem tohoto hnutí "praskla bublina evropské prestiže",
jak se vyjádril Ku. Je-li tomu tak skutecne, pak
nutno ocekávati, že se význam 446milionového obyvatelstva ohlásí velmi brzy. Soucasne s prvními továrnami zrodil se v Líne
behem posledních let prúmyslový proletariát, který nyní smýšlí socialisticky. Takový jest obraz, který vznikne, pokusíme-li se složiti oddelené cásti "cínského hlavolamu".
Londýn.

(Prítomnost, 29. ledna 1925)
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Milí prátelé,
poté, co jsem pred nekolika mesíci zacal svuj cas delit mezi východní Evropu a východní Londýn, šokovalo me,
s jakými predsudky se na tyto oblasti pohlíží. Proc je vlastne "východ" tak nepopulární adresou? Londýnský smerový kód "E" zdejší poštovní šarlatové písmeno predstavuje neco jako cejch, a stejne tak v kontinentální Evrope jsou
.,východní" zeme bydlištem ponekud ménecenným - Ceši i Madári vždy hbite zduraziíují, že oni patrí do "strední"
Evropy . .,Východ" má v obou prípadech príchut chudoby, úpadku a nezdravého etnického koktejlu.
Londýnská policie v nedávné dobe vyvinula úsilí kprekonání vlastního, priznaného" institucionálního rasismu ",
a to v reakci na desivou neschopnost, kterou projevila pti rešení prípadu Stevena Lawrence, cernošského mladíka
zavraždeného pred nekolika lety rasistickými roáci. Londýn byl, bohužel, nedávno také svedkem bombového útoku,
který zasáhl dve oblasti obydlené etnickými menšinami a predevším homosexuální okrsek v Soho. Útoku, který po
sobe zanechal tri mrtvé a desítky zmrzacených.
Naštestí vše nasvedcuje tomu, že policie už maniakálního pachatele vystopovaia, takže atmoiféra strachu se cástecne rozp(ynula. Behem tríperných týdnu pumového
napetí byl Londýn skutecne po okraj naplnen strachem,
ale presto ukázal svou nejlidštejší tvár, nebotjeho obyvatelé pod tlakem hrozby vytvorili pevne semknutou
alianci.
Nekolik extremistických rasistických skupin vyzývalo
prostrednictvím letáM a internetových stránek k tomu,
aby malé bU1zky,.pravovern.ých " rozséva(J'mimorádne
nicivé hrebíkové bomby. Tito extremisté otevrene horo-
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Jaromír Cejlul

vali pro rozpoutání" rasové války", a protože sami cítili sílu tolerance, proti které chteli bojovat - v cemž se
skrývá jistá ironie -, zvrácene prohlašovali, že jelikož
válka v soucasném ovzduší asi spontánne nelJ}pukne,
oni, extremisté bílé síly, budou muset zažehnout její
roznetku sami. Londýn zustal nakrátko jako oparen
strachem z dlouhého horkého léta stuplíujících se etnických konjliktLt.Jsem nesmírne rád, že v soucasné dobe sepred námi už rýsují svetlé obzory - a to nejen proto, že
policie zadržela hiavního podezrelého, ale predevším proto, že Londýnané vyjádrili hlasitý odpor k ceste nenávisti.
Ustavilo se obecné odhodlání nepodléhat snahám rasistickJ'Chbombent o vyvolání atmosféry strachu a nenávisti a lidé se podle tohoto rozhodnutí také chovali. Po každém útoku, nekdy již za pár hodin po výbuchu, obchodníci z postižených ctvrtí vyvešovali oznámení s tucnými nápisy "otevreno jako obvykle" a v zajištených ulicích se znovu vyrojili zákazníci. Londýnané zatvrzele odmítali žít ve strachu a úmyslne korzovali venku, jen aby dali najevo
svuj odpor k metodám zastrašování.
Odmítnutí nenávisti bylo patrné napríc cerym politickým spektrem a vystupovalo z každého média. Nad vším se
vznášela nedrtvera k tomu, zda je vubec možné, aby lidé pocitovali kjiným lidem strach nebo nenávist vedoucí k tak
vražedným dusledkum jen pro etnický puvod nebo sexuální orientaci tech druhých. Lidé byli zdešeni, že clovek je
vubec schopen premýšlet tak jako pumoví atentátníci a psát texty ve stylu jejich rasistických pamjletu (ukázky byry
v následujících týdnech publikovány v novinách). Jak vubec clovek muže prlpouštet sílu harmonie a soucasne chtít
tento mír narušovat ,.rasovou válkou "? Dokonce i Tbe Sun, nejprocúivanejší bulvární list, který lze jen steží vydávat
za baštu rasové tolerance, se rozhorcil nad nenávistí, již projevil útocník a jeho kumpáni. Na celé události bylo však
nejduležitejší hluboké pochopení toho, že útok na jednu cást komunity je soucasne útokem na každého jejího clena. Každý v Londýne vedel, že pokud by rasové napetí nani.stalo, znamenalo by to ijeho vlastní prohnr.
Pumový útocník doufal, že se mu podarí posílit národnostní nenávist a rozpoutat rasove motivovanou mstu jak
v Lond,ýne, tak v celém Spojeném království. Rasisté však výrazne precenili základní úroven rasové nenávisti a xenofobie u obyvatel Londýna. Spoléhali na silný fundament intolerance, která tujednoduše není prítomna.Jejich volání nenašlo žádné posluchace.
Ukázalo se, že v Londýne, at už ve východním nebo v západním, rasovou válku zkrátka nikdo nechce. Jenom pár
zakomplexovaných jedincu se snažilo ze vzniklých problému obvinovat samotné príslušníky etnických menšin. Tento smer myšlení je vždy vlastní jen miniaturní skupince - a je to smer, který v devadesátých letech navodil systematické znásih'íování, mucení, vraždení nebo jiné formy" etnického cištení" miliónu obyvatel bývalé Jugoslávie.
Londýnské pumové útoky a genocida v Kosovu ve mne však nedávno probudiry vzpomínky na mrij dnthý .,východní" domov, na Ceskou republiku. Premýšlím, zda se ceské verejné mínení vícepodobá tomu britskému nebo jugoslávskému.
Kdyby zacary vybuchovat bomby v romských ctvrtích, chápali by to Ceši také jako útok na sebe samotné?
Spozdravem Váš
Andrew Stroehlein

-
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19. 5. V Bonnu zacalo setkání zástupcu sedmi nejvyspelejších zemí sveta a Ruska, kterí budou jednat
o kosovské krizi.
V Rusku schválili poslanci nového premiéra Sergeje Stepašina. Premiér Miloš Zeman zpochybnil
reálnost koalice CSSD a ODS.
20. 5. Italský premiér Massimo D'Alema požadoval
v Bruselu pri jednání s generálním tajemníkem ATO Javierem Solanou premšení náletu na Jugoslávii.
Tri nejvetší agentury pro výzkum verejného mínení
v Ceské republice potvrdily, že kdyby se nyní konaly volby, zvítezila by ODS. Prezident Václav Havel
byl prevezen do Ústrední vojenské nemocnice s pocínajícím zánetem prudušek. Ruský zmocnenec Viktor Cernomyrdin dohodl s prezidentem Slobodanem Miloševicem rešení kosovské krize na základe
zásad uzavrených skupinou státu G 8.
21. 5. Ceský velvyslanec pri NATO rekl, že Ceská republika a Recko nepredloží Severoatlantické alianci
plán urovnání konfliktu. Francouzský premiér Lione!
Jospin prohlásil, že se dosud nenaplnily podmínky
pro prerušení náletu NATO.
22. 5. Jubilejního padesátého Sudetonemeckého snemu v orimberku se poprvé po dvaceti letech nezúcastnil nikdo z bonnské vlády.
23. 5. Nove zvolený izraelský premiér Ehud Barak je
ochoten vydat SýriiGolanské výšiny výmenou za všeobecnou mírovou smlouvu. Novou hlavou nemeckého státu se stal sociální demokrat Johannes Rau.
24. 5. Poprvé v historii zvolili izraelští vojáci arabskou
poslankyni do izraelského parlamentu.
25. 5. Ceská republika a Recko navrhly prerušit letecké údery NATO jako gesto dobré vule. Americký
kongres obvinil Cínu z jaderné špionáže.
26. 5. Ceská vláda schválila návrh tiskového zákona.
Mezinárodní tribunál OSN pro válecné zlociny ob·

vinil jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševice z válecných zlocinu.
27. 5. Haagský Mezinárodní soudní tribunál pro válecné zlociny v bývalé Jugoslávii obvinil jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševice a ctyri další
prominentní cinitele belehradského vedení z težkých zlocinu, jichž se dopustili letos v Kosovu.
28. 5. Skupina 28 clenu Snemovny reprezentantu Kongresu USA vznesla požadavek, aby NATO na tri dny
prerušilo bombardování Jugoslávie a dalo šanci najít mírové rešení konfliktu. Ministerstvu dopravy
a spoju se na zasedání Správní rady ceských drah
podarilo prosadit, aby byl vytvoren monitorovací
konzultacní tým, jenž bude denne sledovat hospodarení drah.
29. 5. Novým prezidentem Slovenska se stal Rudolf
Schuster.
Predsedou KDU-CSLbyl zvolen Jan Kasal.
30. 5. V Arménii skoncily volby do jednokomorového
Národního shromáždení.
31. 5. Vláda CR se rozhodla prodat 66procentní podíl v CSOB belgické KBC Bank za 40,047 miliardy
korun. Na tureckém vezenském ostrove zacal
soudní Imrali proces s Abdullahem Ocalanem,
vudcem zakázané separatistické Strany kurdských
pracujících.
1. 6. Severoatlantická aliance poprvé využila ceské železnicní trati k preprave vojenské techniky v souvislosti s konfliktem v Kosovu.
2. 6. Ve veku 53 let zemrel senátor za ODS Václav
Benda.
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3. 6. Ruský prezident Boris Jelcin vznesl v telefonickém rozhovom s nemeckým kanclérem Gerhardem
Schr6derem durazný požadavek na okamžité ukoncení aliancních náletu Jugoslávie.
4. 6. Javier Solana byl jmenován prvním koordinátorem zahranicní a bezpecnostní politiky EU.Novým
generálním reditelem Ceské nezávislé televizní spolecnosti se stal Jan Vávra.
5. 6. Útokem na budovu amerického velvyslanectví
a rvackami s policisty na Malostranském námestí vyvrcholil v Praze nekolika hodinový pochod zhruba
peti tisíc úcastníku Street Party.
6. 6. Cínský prezident Tiang-Cemin vyzval Severní Koreu, aby zlepšila vztahy se svým dlouhodobým politickým protivníkem - Spojenými státy, a uzavrela mír
se svým hlavním rivalem - Jižní Koreou.
7. 6. Prezident USA Bili Clinton hovoril telefonicky se
svým ruským protejškem Borisem Jelcinem o kosovské krizi.
Zemské volby v Brémách vyhrála sociálne demokratická strana.
8. 6. Státy G7 a Rusko se dohodly na rezoluci ke
Kosovu. Ceská vláda po mimorádném dvouhodinovém zasedání schválila vyslání jedné pruzkumné roty o maximálním poctu 150 vojáku do
mírové mise KFOR v Kosovu. Vojenský výbor
ATO schválil operacní plán pro míróvé síly
v Kosovu (KFOR), na jehož základe tyto jednotky budou moci zatýkat osoby hledané haagským
tribunálem pro bývalou Jugoslávii jako válecné
zlocince vcetne prezidenta Slobodana Miloševice.
9. 6. Severoatlantická aliance a Srbové se dohodli na
detailech odsunu jugoslávských sil. Nemecko prohlásilo, že NATO prerušilo vzdušné údery proti Jugoslávii. Aliance to však poprela.
10. 6. Jugoslávské ozbrojené síly zacaly opouštet svá
první stanovište v Kosovu. Británie, Dánsko a Nizozemsko zahájily evropský volební maraton, ve kterém témer 300 milionu volicu v 15 zemích EU volí
prímým všeobecným hlasováním 626 poslancu
Evropského parlamentu.
11.6. Na letišti v kosovské Prištine se objevil dvousetclenný ruský vojenský oddíl, který tak zaskocil štáb
NATO, protože v rozporu s dosavadními úmluvami
vstoupili Rusové do Kosova jako první.
12. 6. Jednání ministru zahranicí Indie a Pákistánu zvýraznilo vážné rozpory mezi obema zememi.
13. 6. Britští príslušníci KFOR objevili na jilm Kosova
tri masové hroby.
14. 6. Volby do Evropského parlamentu skoncily vítezstvím krestanských demokratú. Americký prezident Bili Clinton vyslal do Cíny námestka ministra
zahranicí Thomase Pickeringa, aby Pekingu tlumocil
vysvetlení a omluvu za vybombardování cínské ambasády v Belehrade pri útoku NATO pocátkem kvetna.
15. 6. Po príchodu vojsk ATO a zacátku návratu
etnických Albáncu do Kosova zacaly z této jihosrbské provincie prchat z obavy pred etnickým násilím
desetitisíce Srbu.
16. 6. Okresní úrady CR prevezmou od policie evidenci obyvatelstva vcetne vydávání obcanských prukazu a cestovních pasu.
17.6. Podle oznámení Vysokého komisariátu OSN pro
uprchlíky uteklo z Kosova od konce minulého týdne ve strachu pred pomstou kosovských Albáncu
50 tisíc Srbú.

Vydavatelství Martina Jana Stránského, které publikuje casopis Nová Prítomnost,
Vám predstavuje další dva casopisy vycházející pod jeho záštitou.
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Ceský
dialog,
mesícník
pro casopisu
Cechy doma
i ve svete. Jeden
z prvních
soukromých
v polistopadovém
Ceskosloven-

sku snažící se o vzájemnou výmenu náZOrll,zkušeností a životních príbehu lidí ceského a slovenského puvodu. Podporuje rozvoj demokracie a tradicních kulturních, historických a duchovních hodnot národa uprostred deju a promen Evropy.
Díky ministerstvu zahranicních vecí, které jej rozesílá, naleznete Ceský dialog na ceských zastupitelských úradech, v Ceských centrech a v mnoha dalších krajanských organizacích po
celém svete.
V pokusu o oslovení širšího okruhu ctenáru pomuže plánovaná zmena konceptu Ceského
dialogu na celobarevný formát a dvojjazycnou cesko- anglickou verzi.

The New Presence,
mesícník politicko-kulturního zamerení vznikl jako
anglická mutace Nové Prítomnosti. Redakce obou
casopisll je spolecná a i tematicky se obe periodika prekrývají.Anglická verze je však urcena
pro širší spektrum prevážne zahranicních ctenárll, v poslední dobe i ve strední a východní
Evrope.
V listopadu 1998 vznikla aktualizovaná internetová varianta The New Presence - týdeník The
Electronic New Presence.
Najdete nás na webových stránkách:

www.cesky-dialog.cz
www.new-presence.cz.
www.enp.cz
Oba casopisy lze objednat na adrese:
Ceský dialog, The New Presence,
Národní 11,11000 Praha 1
tel.: 02 22 07 56 07, fax.: 02 22 07 56 05, e-mail: asistentka@nadacemjs.cz
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Svejka

Milan Hodík: Encyklopedie pro milovnfky Švejka s mnoha vyobrazeními
Editor Pavel Landa
Velký naucný i zábavný lexikon s mnoha vyobrazeními je nejen pdvabným pruvodcem Haškovou knihou,
ale i pozoruhodným obrazem doby Josefa Svejka. Ve více než 250 heslech odkrývá jeho svet v plné barevnosti i rozmanitosti.
Pro velký úspech se pripravuje k vydání 2. díl. Cena 195,- Kc
Dejiny eeského výtvarného umení, DO IV 11,2 (1890 - 1938)
K vydání pripravil Ústav dejin umení AV CR, ved. autor. kolektivu Vojtech Lahoda
Velká obrazová publikace ucelene a v plné šíri zpracovává údobí secese
a symbolismu, nástupu moderního umení, expresionismu, kubismu a období klasických meziválecných avantgard vcetne surrealismu až do roku 1938.
Cena 1850,- Kc

Bohumil Samek: Umelecké památky Moravy a Slezska, DO I (A - I)
Cena 380,- Kc
Bohumil Samek: Umelecké památky Moravy a Slezska, DO II (J - N)
První systematický soupis umeleckých památek na Morave a ve Slezsku. Druhý
svazek tohoto encyklopedického ctyfsvazkového díla prináší dalších 317 hesel a
zpracovává 481 lokalit. Navazuje na první díl, Academia, 1994. Ctenár zde najde
historická jádra mest a mestecek, situacní plány stfedovekých opevnených sídel
i aktuální pOdorysy mnoha hradil, zámkil, radnic, klášteru, kostelil a kaplí.
Cena 450,- Kc

•

Milan Nakonecný: Základy psychologie
Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské ucebnice. Pozornost je venována kritickému zhodnocení ruzných pojetí psychologie. Kniha je zakoncena prehledem reprezentativní bibliografie od roku 1996. Cena 278,- Kc
Myšlení jako vášen
Rozhovor Lenky Jaklové s profesorem Rudolfem Zahradníkem.
Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. je spoluzakladatel ceské kvantové chemie, od roku 1993 predseda Akademie
ved Ceské republiky, na verejnosti známý jako neúnavný obhájce rozumu proti poverám, nechává ctenáre
nahlédnout do svého bohatého soukromého, spolecenského a badatelského života. Cena 145,- Kc
Kvetena Ceské republiky
Kvetena CR je v ceské literature svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnejší flórou
našeho státního území. Jako jedna ze základních flór stredoevropského prostoru je dilležitým zdrojem informací i pro botaniky z ostatních zemí. Cena 360,- Kc
Ivan Kraus: Má rodina a jiná zemetresení
Ilustrace Adolf Bom
Osmdesát povídek, které spojuje vedomí pevných a stálých rodinných vztaM, je typickou ukázkou ceského humoru -laskavého, ironického a plného porozumení. Bláznivé pocínání postav se jeví jako adekvátnr reakce na nenormální svet a nic pri tom neztrácí ze své
neodolatelné komiky. Cena 195,- Kc
Knihy si mužete zakoupit v nove otevreném knihkupectvi ve Wiehlove dome na Václavském námestí 34
nebo objednat prímo v obchodním oddelení nakladatelství Academia
na tel.: 10?) 249431 22, fax: (02) 2494 1982

