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Ztracený syn
Devátého cervence schválila Poslanecká snemovna Ceské re

publiky zákon, jenž umožní Cechum žijícím v zahranicí být
obcany nejen zeme, ve které nyní žijí, ale zároven i obcany
Ceské republiky. Pokud podporí zákon i Senát, budou moci
získat zpet obcanství ti, kterí o ne prišli v letech 1948 až 1990.
jedná se o lidi, kterí byli postiženi rozdelením Ceskoslovenska,
o ty, kterí emigrovali do jiných zemí, a také o ty, kdož byli ná
silne zbaveni státního obcanství. Zbývají dva problémy: stále
nedostupný nárok na restituci ukradeného majetku a dosud
nedorešená otázka volebního práva.

Vratme se však k tomu pozitivnímu. Dlouho ocekávané
uznání má nekolik podob: pro nekoho to muže být zanedba
telný krok, pro druhého vysoce symbolický akt, který hreje
u srdce a posiluje pocit hrdosti. Pro tretího zas možnost ste
hování domu.

je tu ale ješte jeden a duležitejší význam. Nejlépe ho lze po
chopit prostrednictvím biblického príbehu o návratu ztrace
ného syna: vystupuje v nem otec, který má dva syny. Když
chlapci vyrostou, jeden z nich požádá o svuj podíl z rodinné
ho majetku a odejde do vzdálených krajin. Tam utrácí, až po
stupne prijde o všechno. Rozhodne se vrátit domu. Otec ho
z dálky spatrí, všeho nechá, a chce mu bežet naproti. Druhý
syn je rozhorcen. Ptá se otce, jak to muže udelat, vždyt on tu
byl celou dobu, zatímco bratr se jen toulal. Otec mu odpoví:
"Synu, ty jsi porád se mnou. Ale vrací se tvuj bratr, který byl
ztracený, a nyní se našel!"

Pri ctení tohoto príbehu se jiste identifikujeme se synem,
jenž zustal doma. Ale kdo z nás - ten, který žije v Cechách,
nebo ten žijící v cizine -je vlastne tím ztraceným synem? Oba.

Po víc než padesát letjsme byli ztracení všichni. Nyní byl uci
nen další krok k tomu, abychom se vzájemne opet našli. Žije
me sice v témer všech zemích na svete, ale rodinu máme pou

ze jednu.

Krize knižního trhu

Julius Fiirth
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Nebezpecí totiž cíhá jinde - na dnthé strane. Když si

precteme, co Václav Klaus ríká o této "druhé strane",

onemíme úžasem. Už jsme si zvykli, že politici obcas

pronášejí hlouposti - asi to patrí k profesi. Tato slova

však rynikají neuveritelnou neznalostí. Abych nebyl

podezírán z pomlury, ocituji je doslova. Za nebezpec

né tendence muže totiž "jedna zvláštní ideologie, zva

ná konec ideologií. Tato módní ideologie, nazývaná

v Americe nejcasteji komunitarismus, zatímco v Evro

pe spíše obcanská spolecnost, je novou verzí pokusu

o nepolitickou politiku, je navázáním na staré známé

kolektivistické, tedy neliberální koncepce, jako je syn

dikalismus a korporativismus, je pokusem o modernis

tický, technokratický konstruktivismus, a já bych do

dal, je i pokusem o realizaci utopie ci antiutopie typu
Brave New World".

Jde o skutecný galimatyáš pojmu a politických pred

stav. Konec ideologií prece nemá absolutne nic spolec

ného s komunitarismem, ani s durazem na obcanskou

spolecnost, nepolitická politika je z docela jiného soud

ku a totalitarismus jakbysmet. O konci ideologií se

mluvilo zvlášte v 60. letech a oznacovaly se tak tech

nokratické predstary, podle nichž ideologické ruznice

(zvlášte komunismus vs. kapitalismus) s prumyslovým

rozvojem moderních spolecností ztrácí smysl, že spole

censké problémy jsou vlastne technické problémy

a technické problémy mají technická rešení. O komu

nitarismu se mluví od 80. let ve smyslu predstav, že

ekonomický a prumyslový rozvoj moderních spolec

ností rozkládá morální a hodnotové základy techto

spolecností. Je to tedy moralismus vpolitické teorii. Ne

politická politika je specificky ceské téma a oznacuje

predevším disidentskou tradici odporu vuci manipula

tivní a instrumentální moci, odpont, který není vý

hodný, výnosný a možná ani rozumný, aleje to odpor

"lidsky a existenciálne" hodnotný. A totalitarismus

oznacuje predstary všeobsáhlé politické moci, která ni-

má nazývat Evropa? S trochou škodolibosti by se dalo

poznamenat, že ideologie volného trhu je docela uni

verzální a nepochybne s sebou nese jisté "unifikující

tendence". Ty by ale Václav Klaus jiste neoznacil za

nebezpecné.

Václavu Klausovi se Evropská unie nelíbí a své názory

na ni si nenechává pro sebe. Naposledy je ryložil na

konferenci" Výzva pro Evropu na konci století", jež se

konala letos v rakouském Bregenzu. Prednášku otiskly

Lidové noviny 8. cervence. V textu je možno se docíst,

že Evropa je na križovatce. Jsou pred ní dve cesty, jed

na, pred níž Klaus varuje pro její" unifikacní tenden

ci'; a druhá, jeho srdci milá, kterou nazývá liberali

zace. O té druhé se moc nedozvíme. Oznacuje ji za

"projekt dusledné liberalizace Evropy ve smyslu klasic

kých liberálních principu ".Co toje za Evropu?Je tojen

volný trh, nebo neco víc? Když jen volný trh, proc se to

Evropský dort Václava Klause

Jaroslav Šonka

Bombardování Jugoslávie trvalo tak dlouho, že i ti po

maleji uvažující meli dost casu zaujmout stanovisko

vuci tomuto vpoválecné Evrope novému jevu. Ale tech

pomalých bylo na ceské scéne pramálo. Velmi rychle se

vytoorila podivná vetšinová frakce, která se výrazne li

šila od názorových pomeru v sousedních zemích.

V zemi, jejíž legitimní zástupci pred triceti lety stáli

prede dvermi Rady bezpecnosti a neuspeli, ac byli

v právu, je najednou mandát Rady bezpecnosti casto

sklonovaným pojmem. V zemi, kde by si ješte vetšina

obcanu mela vzpomenout, co to znamenalo být zastu

pován Jakešem a Husákem (spodporou 99,6% volicu),

se príliš casto klade rovnítko mezi Miloševice a Srby, at

už s úmyslem kritizovat nebo podporovat. Toje pro srb

ský národ urážlivé zjednodušování. V ceské politické

elite, jejíž intelektuální vývoj po desetiletí závisel na

vmešování se ze zahranicí, na návštevách politiku,

kterí vyhledávali disidenty, se podepisují absurdní

zdravice diktátorovi. Pokud za tímto jevem stojí neve

domost, je neomluvitelná. Není obtížné opatrit si in

formace o tom, jak svými stálými výstupy bývalý Milo

ševicuv prítel, bývalý generál a dnes šéf opozicní soci

ální demokracie Vuk Obradovié (jen jako jeden za

mnohé) podstupuje osobní riziko, aby ukázal svetu, že

srbský národ a Miloševié nejsou totéž, a že Miloševico

va legitimita je pochybná. Je možné si mezi Srby ry
brat.

Jak pomoci srbským zastándlm otevrené spolecnos

ti, kterí zatím mají potíže doma, ve svete, a nedrží jim

palce ani vetšina ceských odpurdl zásahu NATO. Ju

goslávská demokratická opozice nemohla a stále ješte

nemuže doufat, že ve zfanatizované zemi se zglajch

šaltovanými médii dosáhne ve volbách vetšiny. Nejen

v poválecném Nemecku zjistili prekvapení sociologové,

že kompetentní volic nevznikne v okamžiku zlomení

totalitní moci. Práve proto nastal nyní cas diferenco

vané podpory srbské demokratické elity, svobodných

médií a obcanské spolecnosti. Ani naše ceská volicská

kompetence nevznikla okamžite . .ti propos, jak na tom

vlastne jsme? Zatím to vypadá tak, že jsme sice ryme

nili jediný správný "svetonázor", ale máme stále pou

ze jen jeden.

Mezi Srby je možno si vybrat

>
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cí sféru soukromí a obcanskou vzájemnost. Co to má

vše spolecného s korporativismem a syndikalismem ví

jenomtt Václav Klaus.

Když pejsek a kocicka varili dort, dávali do nej taky

roztodivné veci, ale byly to veci, které meli rádi, a vy

právení je to úsmevné. Klausuv evropský dort bohužel

takové úsmevy nevzbuzuje.

Milan Znoj

Znalosti, zrucnosti, empatie

Letos, stejne jako loni v léte, se na Pražském hrade se

šli studenti z celého sveta. Program i organizaci tech

to konferencí, které se budou konat v Praze ipríští ro

ky, mají sami plne v rukou. Tato setkání se odehráva

jí díky japonské nadaci Nippon, která hradí

rozhodující cást nákladu.

jestliže v minulém roce byla vetšina úcastníku stu

dentského Fora 2000 hlavne z Evropy, tento rok prije

li studenti a studentky také z Austrálie, Indie, Cíny,

Brazílie, Argentiny, Palestiny, Keni, USA. Stejne tak

prednášející a moderátori pocházeli z nejruznejších

koncin. Všichni dohromady se pokoušeli ujasnit si, ja

ké jsou perspektivy vzdelání a rychovy v globalizující

se svetové spolecnosti. Konferenci zahájil Václav Ha

vel projevem o roli vzdelání v globalizujícím se svete.

Po úvodních prednáškách, které prednesli Krishan

Kumar, indicko-britský profesor sociologie (nyní puso

bí v USA) a Lynne Chisholmová, která jako socioložka

rychovy pracuje v aparátu Evropské unie v Bruselu, se

úcastníci rozdelili do šesti" dílen ". Studenti se dohod

li, že chtejí o srych problémech hovorit sami. Bez úcas

ti ucitelu a jiných" dospelých ", což melo prízniry vliv

na otevrenost a neformálnost diskusí. Akcentovali

v nich prístup ke vzdelání pro všechny, kdo se chtejí

ucit. Nutnost doplnovat tradicní metody ucení nory-

~
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mi, které berou v úvahu globální skutecnosti. Stejné

možnosti vzdelání pro muže a ženy. Nezávislost vzde

lání a rychovy na trhu a státu. Znalosti, zntcnosti,

empatii a toleranci, vždyt globální vesnice není jen

zajímavá a stimulující, ale skrývá v sobe i cetná ne

bezpecí.

Jirí Musil

Prezident cizincem

Kriticnost naší mediální scény vuci Václavu Havlovi je

jako ponorná reka. Prijde chvíle, kdy najednou proti

nemu neco mají. Pak to prestane. A za cas znovu.

Podnety, nekdy jen záminky, jsou ruzné. jednou je po

skytne on sám nedosti uváženým krokem (žaloby),

jindy krokem zcela uváženým (svolání Fora 2000, ná

všteva Kosova), nekdy je to smtila, k níž prišel jak sle

pý k houslím (Zilk) a ješte jindy toprijde samo od sebe

(chut omezit jeho beztak hubené pravomoci). Konzi

stentní logickou resp. významovou strukturu tyto

kampane nemají, o to víc se sobe podobají jejich pru

behové charakteristiky emocního rázu. jako lry se cas

od casu ozval týž pevecký sbor se stále stejným reper

toárem. Verejnost není vuci tomu hluchá, její cást po

každé zpozorní, nezrídka se ipridá. Protože jsou pre

zidentovy projevy v zahranicí kvitovány vesmes po

chvalne, zatímco doma casto neb.ývají uverejnovány,

lze hovorit o urcité intenci, ba stereotypu, snad do

konce o jakémsi "protihavlovském komplexu ". Odkud
se bere?

Nevyrovnané úcty ješte z disidentských casu, to je

problém, který se týká jen nepatrného poctu jedincu.

Musí tu být vydatnejší prameny oné ponorné reky.

Konkurencní nevraživost? Snad prihorívá. Prezident

je charismatický typ a má sklon vyjadrovat se autori

tativne. Tím jiste provokuje mladší ambiciózní autory,

kterí mají chut merit s ním své síly. Budiž. Méne cistý

možný motiv je tento; v polistopadové dobe, když Ha

vel ješte neproblematicky záril na ceském nebi jako

hvezda první velikosti, se jeho kouzlu podrizovali i ti

z politiku, jejichž sláva zacala stoupat až pozdeji,

a oni ted mají potrebu "odcinit" svou nekdejší závis

lost tím, že ho dle možnosti - pri vhodné príležitosti 

"shodí". Ale i tento komplex se týká spíše méne pocetné

a více exkluzívní skupiny. Anebo ne? Že by se Václav

Havel stal hromosvodem zlobného studu mnohých za

jejich naivní bezprostredne polistopadové nadšení,

které nebylo možno si udržet pro frustrace, které pak

následovaly? Prihorívá, prihorívá ...

Uvažuji o dalším možném zdroji protihavlovského

komplexu. Ceský prezident je v podstate clovekem

"z jednoho kusu ". A dává si na tom záležet. Ríkám

"v podstate", což nevylucuje obcasná "šlápnutí ved

le". Chci tím naznacit, že v nem pravdepodobne ne

existují zdroje vzájemne neslucitelných motivu (což

nelze ríci napríklad o jeho výrazném protinožci Vác

lavu Klausovi - a o mnohých dalších). Clovek z jed

noho kusu vyvolává takrka instinktivní animozitu

tech, kdo jsou poskládáni z více kusu, vzájemne

neskladných.

Ceský údel je takory, že príliš nepreje tomu, aby

chom lryli "z jednoho kusu "; tlaky, které nemívámeve

své moci, v nás obracejí jeden kus našeho ega proti

druhému. je proto velmi pravdepodobné, že Václav

Havel, který usiluje o to, aby obstál vjediné roli, vyvo

lává nevoli tech, kdo u sebe pripouštejí - bezdecne

i programove - tech rolí víc. Tak se stává tercem ceské

xenofobie.

Petr Príhoda
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Pozvání k celospolecenské diskusi o smerování spolecnosti

Prohlášení Impuls 99 se nevynorilo jen tak z niceho nic: již delší dobu mnozí lidé u nás cítili potrebu vy
jádrit se spolu spodobne smýšlejícími k naší podivné krizi, možná spíše duševní než hospodárské, a po
kusit se vykrocit ze zacarovaného kruhu nepovedené politiky na vzduch. Redakci je výzva blízká tím, že
se nekloní k žádnému stranickému klubu. Jsou v ní dobré myšlenky a bereme ji vážne - už proto, že se
obrací na oba brehy naší rozladené spolecnosti: na politiky i na obcany. Budeme se s Impulsem setká
vat i dál -predevším ve svedectvích a rozvahách o nejduležitejších tématech, jichž se dotkl, chceme jim
poskytnout domovské právo - nabídli jsme však i zázemí organizacní. (red.)

V duležitých okamžicích dejin opakovane zaznely z pro

stredí kulturního a duchovního života naší zeme výzvy

k odpovednosti, oslovující celou spolecnost; jsme pre

svedceni, že taková chvíle uzrála i nyní. Máme starost
o stav naší zeme.

Naše republika se vydává smerem, který muže vést

jak k zmarení nadejí na brzkou integraci do evropských

struktur, tak k prohlubování negativních jevu v ekono

mické, sociální, právní i morální oblasti.

Jednou z hlavních nadejí polistopadového vývoje by

lo otevrení verejného života obcanúm, jejich sdružením,

spolecenstvím a obcím. Do spolecnosti se tak zacal vra

cet zájem o verejný život a o úcast v nem. Již nekolik let

jsme však svedky opacného vývoje: verejný život se uza

vírá obcanúm a nevládním institucím, zacínají ho stále

více ovládat velké politické strany, které žijí prevážne

svými stranickými problémy a mocenskými zájmy. Vel

ká cást obcanu ztrácí duveru v politické strany a demo

kratické instituce vubec, protože má pocit, že mnozí na

ši politici nezacházejí odpovedne s mandátem, který od

obcanu obdrželi. Objevuje se nepruhledné propojování

politické a hospodárské moci. Ve verejném živote na

rustá atmosfér" konfrontace a arogance, která zhoršuje

soudržnost ceské spolecnosti. Odráží se i v agresivním

a sociálne nesolidárním chování, hospodárstvím pocína

je a každodenním životem konce.

Zneklidnuje nás malá ochota a schopnost politiku ko-

munikovat se spolecností a vnímat kritické hlasy, které

pricházejí z domova i z ciziny. Žádáme politiky, aby bra

li vážne jak pripomínky, které dostali z Evropské unie,

tak i analýzy domácích odborníku, jako byla napr. ne

dávná výzva skupiny ekonomu. Vyzýváme politiky, aby

se konecne zacali zabývat reálnými problémy naší zeme

a nezamerovali se pouze na mocenské hry. Vybízíme je

k dialogu s obcany a obcanskými institucemi jako jsou

odbory, církve, univerzity a profesní organizace. Zpu

sob, jakým stát vede dialog s obcanem, se státu vrací

v tom, jak se obcan ztotožnuje se svým státem a plní své

povinnosti vuci nemu.

Jsme už syti nevecného hašterení politiku i jejich po

pulistických snah podbízet se verejnému mínení, jak

jsme tomu byli svedky napr. pri nedávné krizi v Kosovu.

Rádi bychom v našem verejném živote videli více osob

ností, majících jak odvahu, tak morální váhu verejné mí

není spíše aktivne spolu utváret a kultivovat.

Nejpalcivejší starosti vetšiny obcanu jsou dnes soci

ální povahy. Uvedomme si, že sociální nespokojenost

muže vyústit do politických zmen, které by mohly

ohrozit nejen náš návrat na cestu zdravého ekonomic

kého rustu, ale také smerování spolecnosti k autentic

ké demokracii a mezi vyspelé státy Západu. Skutecným

zdrojem zklamání z vývoje hospodárství není v našich

podmínkách ani tak všeobecný pokles životní úrovne

obcanu, jako ztráta víry v budoucnost a legitimitu eko

nomického úspechu. Zanedbaný

právní rámec podnikání a slabé

vynucování práva navodily situa

ci, kdy hlavním zdrojem bohatství

nemusí být práce, vzdelání a poc

tivost podnikatelu, nýbrž též ko

rupce, známosti a pohrdání prá
vem.

Cítíme naléhavou potrebu nejen

nového stylu politiky, nové politic

ké kultury, nýbrž i uzdravování

celkového spolecenského klimatu.

Všechnu vinu za stav spolecnosti

nelze pripisovat pouze politikum

a politickým subjektúm. Ani ceská

inteligence dosud nebyla schopna

prihlásit se dost zretelne ke své

spolecenské odpovednosti a na

bídnout svou pomoc.
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Proto tímto prohlášením nechceme pouze pojmeno

vat pravý stav vecí, nýbrž se zavazujeme k práci pro

zmenu tohoto stavu. Chceme použít své odborné zna

losti a životní zkušenosti k hledání východisek a vybízí

me k tomu všechny, kterí obdobne vnúnají dnešní stav

spolecnosti. Chceme pravidelne upozornovat na nereše

né problémy a pokusíme se systematicky predkládat ná

zory, poznatky a návrhy k verejné diskusi.

V naší zemí došlo k vážné stagnaci procesu premeny

spolecnosti, státu i hospodárství. V takové situaci je po

treba uvážit, které problémy jsou nejduležitejší. Podle

našeho názoru jsou to ty problémy, jejichž rešení pribli

žuje naši zemi ke kvalite života v západoevropském spo

lecenství. Za nejzávažnejší považujeme tyto úkoly:

1. Zajistit naši brzkou a kvalitní integraci do evrop

ských struktur a získávat pro tento vážný krok podporu

a spolupráci obcaniL

2. Rozvíjet a kultivovat obcanskou spolecnost, a tím

prispívat k obnove morálních hodnot. Prekonávat lho

stejnost, provincionalismus a intoleranci, podporovat

obcanskou solidaritu a odpovednost.

3. Pecovat o kulturu vztahu mezi lidmi, aby naše spo

lecnost získávala prátelštejší tvár. Dbát na dodržování

pravidel rádného podnikání, zavést debatu o principech

sociální politiky a rozsahu státní redistribuce. Posilovat

decentralizaci a pravomoce regionální samosprávy.

4. Rozvíjet právní kulturu v našem státe, zlepšit fun

gování justice a zajistit vymahatelnost práva. Úcta k zá

konum predpokládá respekt k morálním standardum ve

verejném živote; nesmírit se s všudyprítomností korup
ce.

5. Pecovat o vzdelanost spolecnosti jako hlavní pred

poklad její dobré budoucnosti. Posílit duchovní potenci

ál mladé generace, vytvorit podmínky pro širší prístup

k vysokému školství a dbát na rust jeho kvality. Úctu od

bornosti prokázat dnes zejména v oblastech zdravotnic
tví a školství.

Iniciativa Impuls 99 zacala spolecným premýšlením

a hledáním cest z naší nynejší krize. Nepredstíráme, že

máme hotové odpovedi, a nestavíme se do role za

chráncú spolecnosti. Chceme predkládat impulsy k od

povednému prístupu k vážným problémum spolecnos

ti. Chceme tím prispívat k vetšímu rozvoji tvurcího po

tenciálu obcanské spolecnosti, prekonávat pocity

bezmoci a znechucení. Protože je nám cizí vytváret "pa

ralelní politické stmktury", obracíme se s touto výzvou

ke všem demokraticky smýšlejícím obcanum bez ohle

du na jejich politické preference. Cí(une blízkost k mno

ha podobným úsilím premýšlejících lidí v naší zemi. Ve

ríme, že dostatek slušných a rozumných obcanu spojuje

pres všechny názorové hranice stejné vedomí odpoved
nosti za stav demokracie a za budoucnost naší zeme.

Tomáš Halí!<,sociolog a teolog

Jirí Pehe, politolog

Jana Smídová, novinárka

mluvcí iniciativy IMPULS99
V Praze a Brne 22. cervence 1999

K iniciative Impuls 99 se v prvním týdnu pripojili

Helena Ackermanová, reditelka nadace, Michal Andel, lékar; Jan Bednár, predseda akademického senátu UK; Karel Beneš, profesor;

Petr Bílek, architekt; Marcela Bílková; Ivan Binar, novinár a spisovatel; Jirí Bis, reditel agentury; Václav Bis, kastelán; Jana Blažková,

redaktorka; Pavel Bobek, zpevák; Martin Bojar, lékar; Dalibor Borák, architekt; Dagmar Burešová, právnicka; Jana Cerná, knihovnice;

Jirí Cernohorsk)', rozhlasový redaktor; Miloš Cernoušek, herec; Dagmar Cernoušková, historicka umení; Jirí Cerný, publicista, Jirí Da

nícek, predseda Židovské obce v Praze; Josef Dolenský, lékar; Ivana Doležalová, prekladatelka; Petr Dudek, redaktor; Radka Dulí

ková, redaktorka; Petr Eben, hudební skladatel; Michal Faflík, výtvarník a producent; William Faix, duchovní; Richard Falbr, odboro

vý predák; Marek Fikar, rozhlasový redaktor; Daniela Fischerová, spisovatelka; Zoja Franklová, redaktorka; Ivan Gabal, sociolog; Pa

vel E. J. Gergel, bankér; Alexander Gjuric, architekt; Sárka Gjuricová, psycholožka; Jirí Grygar, astrofyzik; Alois Hajda, režisér, rektor

JAMU; Ste pán Hájek, evangelický farár; Jan Halas, rozhlasový redaktor; Tomáš Halík, sociolog a teolog; Jan Hartl, sociolog; Ivan M.

Havel, kybernetik; Dušan Hendrych, Právnická fakulta UK; Daniel Herman, duchovní; Ivan Hoffmann, novinár; František Holecek, his

torik; Karel Holomek, predseda Spolecenství Rómu na Morave; Jana Horvátová, historicka; Emílie Hostašová, výtvarnice; Helena Hráb

ková, fotografka; Slavomil Hubálek, psycholog; Vasil Hudak, viceprezident East\Vest Institute; Jaroslav Hutka, zpevák; Karel Jahn, hu

debník; Petr Jakeš, geolog; Jirí Ješ, publicista; Jirí Jindra, historik; Richard Jung, sociolog a psycholog; Blažej Jurina, výtvarník; Vladi

mír Just, publicista; Michal Juza, básník a hrncír; Eva Juzová, historicka umení a hrncírka; Jirí Kabele, sociolog; Pavel Kácha, rozhlasový

dramaturg; Zeno Kaprál, spisovatel; Svatopluk Karásek, evangelický duchovní; Vladimír Karfík, literární kritik; Damián Kaušitz, pro

ducent; Ivan Klúna, spisovatel; Pavel Knotek, stredoškolský ucitel; Olga Kopecká (Valeská) novinárka; Mojmír Kopecký, architekt; Mi

lan Korner, architekt; Roman Kotecký, fyzik; Lubomír Kotek, fotograf; Libuše Koubská, novinárka; Josef Kovalcuk, dramaturg; Martin

Kratochvíl, hudebník; Aleš Krejca, akademický malír; Jakub Krejcí, výtvarník; Ivan Kríž, právník a spisovatel; Rudolf Kucera, polito

log; Vladimír Kucera, publicista; Martin Kupka, ekonom; Petr Lébl, režisér; Václav Malý, katolický biskup; Miroslav Masák, architekt;

Zdenek Matejcek, detský psycholog; Danara Melizínová; Lubomír Mlcoch, ekonom; Hynek Motu, advokát; Karel Moudrý, publicista;

Josef Moural, fUosof; Ivo Možný, sociolog; Petr Mráz, architekt; Ivan Muchka, historik umení; Jirí Musil, sociolog; Dana emcová, psy

choložka; ataša Nohácová, dokumentaristka; Stanislav Novotný, reditel Ceské krestanské akademie; Oto Novotný, sociolog; Jirí Ober

falzer, reditel adace Patriae a Corporate and RAM; Tomáš Oliva, reditel sekce EI; Vít Olmer, režisér; Anastáz Opasek, arciopat brev

novský; Jirí Ornest, herec; Petr Oslzlý, divadelník; Leo Pavlát, reditel Židovského muzea; Vadim Pavrovský, redaktor; Jirí Pehe, polito

log; Pavel Pechácek, reditel Rádia Svobodná Evropa; Martin Peterka, architekt; Jan Petránek, novinár; Pedro J. Pick, manager; Ivo

Planava, psycholog; Jirí Plos; Vít Pohanka, novinár; Tomáš Pojar, reditel Nadace Clovek v tísni; Miloš Pojar, orientalista; Helena Poja

rová; Bolek Polívka, herec; Vilém Precan, historik; Tomáš Procházka, tajemník Golem klubu; Yvonne Prenosilová, novinárka; Jirí Pri

bán, právník; Antonín Pridal, spisovatel a publicista; Petr Príhoda, ucitel lékarské etiky; Eva Príh.odová, lékarka; Lída Rakušanová, no

vinárka; Eliška Rendlová, reditelka Institutl, pro výzkum verejného mínení; Daniel Rexa, historik; Vladimír Roskovec, poradce minist

ra školství; Zdenek Rotrekl, spisovatel; Marie Ronrová, zpevacka: Jan Riickl, továrník; Jacques Rupnik, politolog; Premysl Rut,

spisovatel; Bretislav Rychlík, režisér a herec; Monika Rychlíková, dramaturgyne; Jirí Sehneider, diplomat; Martin Sehulz, novinár; Karel

Schwarzenberg; Prokop Siostrzonek, prevor; Martin Sládek, advokát; Pavel Smetana, predseda Ekumenické rady církví; Ladislav Srno

cek, režisér; Martin Jan Stránský, vydavatel a lékar; Jan Stnbrný, historik; Eva Strižovská, novinárka; Zdenek Sverák, scénárista a he

rec; Jan Sabata, nakladatel; Jaroslav Sabata, politolog; Pavel Saradín, politolog; Jirina Siklová, socioložka; Emanuel Síp, ekonom; Jana

Smídová, novinárka; Martin Stepánek, žurnalista a herec; Karel Sturm, advokát; Ivana Sturmová, managerka; Dalibor Stys, ekonom; Ro

bert Tamchyna, novinár; Alexander Tomský, nakladatel; Jan Trefulka, spisovatel; Dušan Treštík, historik; Zdenek Túma, viceguvernér

CNB; Jaroslava Tvrzníková, herecka a pedagožka; Jan Uhlír, odborový predák; Jan Urban, novinár; Petr Urbánek, básník a spisovatel;

Ludvík Vaculík, spisovatel; Ondrej Vaculík, publicista; Milada Vachudová, politoložka; Scarlett Vasiluková-Rešlová, vedecká pracovni

ce; Jan Vávra, reditel TV Nova; Jirí Vecerník, sociolog; Jaroslav Veis, novinár; Zdenek Velíšek, novinár; Miloslav Vlk, kardinál, arcibis

kup pražský; Jan Vodnanský, spisovatel; Tomáš Vrba, novinár; Jan Vycítal, zpevák; Rudolf Zahradník, chemik; Miroslav Zikmund, ce

stovatel; Tomáš Zlámal, architekt; Jirí Zlatuška, informatik.
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azov
Prípad historicky, která prišla v dnešním Nemecku o místo kvuli svým názorum

Libuše Koubská

..Šokovalo me a rozzlobilo, když jsem obdržel zprávy, že historicka Eva Hahno

vá dostala výpoved ze svého místa v Collegiu Carolinu v Mnichove, kde pusobi

la dlouhou radu let. Tu absurdní výpoved dostala kVlili svému clánku Nemecká

bohemistika - videno zvencí publikovaném v odborném casopise, " napsal profe

sor historie Ronald Smelser z university v americkém Salt Lake City, který se ve

nuje cesko-nemeckým vztahum už pres tricet let. "Odhlédneme-li i zcela od ob

sahu clánku, shledávám jako všechny meze prekracující, ostudné a neuveritel

né, že nekterý z kolegzi muže ztratit práci proto, že zverejnil svoje profesionální

postoje. Co ríct o akademické svobode v soucasném Nemecku, když se tam tohle

muže prihodit? Co máme ríct našim studentum na seminárích o jejich vlastní

budoucnosti, když mají pred ocima takový zpusob zacházení?" Vtextu Evy Hah

nové nenachází Ronald Smelser nic nepodloženého nebo ukvapeného. Spíš to, že

se i za své starší kolegy, kterí se zdají být neschopni prekrocit pul století sterility

a rozl'inout novou výzkumnou strategii, ujala úkolu klást nové otázky a pokou

šet se o nové interpretace.

Odborníci na Východ
Doutnající clánek Evy Hahnové vyšel letos v dubnu

v prestižním mesícníku Osteuropa, což je casopis pro

otázky soucasného Východu cili Zeitschrift fur Gegen

wa/1sfragen des Ostens. Vydává ho Nemecká spolecnost

pro nauku o Východu - Deutsche Gesellschajt fur Ost-

europakzmde. Od lonského léta pestuje tento casopis

diskusi na téma "Bádání o Východu v prelomové do

be". Podnítil ji J6rg Baberowski, mladý historik z uni

verzity v Tubingen, který na základe srovnání americ

ké a nemecké historiografie o východoevropských ze

mích prohlásil nemecké bádání za retardované. Vycetl

nemeckým historikum uzavrenost do sebe, ghettizaci,

kterou puvodne zavinily snahy legitimizovat expanziv

ní nemeckou politiku vuci východním sousedum. Sna-

hy, které trvaly od pocátku našeho století až do pádu

nacismu. V poválecném Nemecku pak byli mnozí

z "odborníku na Východ" znovu zarazeni do nemecké

ho dejepisectví a zpusobili, že nikdy nedošlo k úplné

mu vyporádání se s temito "tradicemi". Baberowski

mezi tyto prežívající tradice radí skutecnost, že nemec

tí historici zabývající se východní Evropou studují vet

šinou na zvláštních institutech. a rozdíl od svých ko

legú, kterí se venují západní Evrope, nemají všeobecné

historické vzdelání, jsou príliš úzce specializovaní.

Baberowského vystoupení vyvolalo bouri.

Co vlastne provedla?
Eva Hahnová pak prilila olej do ohne. Co vlastne pro

vedla? Ve svém clánku píše, že mezi nemeckými a ces

kými bohemisty lze rozpoznat víc podobností než roz

dílÚ. Jeden dúležitý ale že vidí: zatímco v ceské

postkomunistické historiografii je rozšíreno vedomí

o nutnosti kriticky se zamyslet nad výsledky bádání

predchozích generací, nemectí bohemisté se spíš zabý

vají nedostatky ceské historiografie zpusobenými ko

munistickým režimem. Vlastní stereotypy v chápání

ceských dejin nechávají zcela stranou. Což Eva Hahno

vá považuje za hodne problematické. Upozornuje rov

než na mezery: treba do dneška nebyla verejnosti pred

ložena ani jedna studie opavského historika Tomáše

Stanka o poválecném osudu a odsunu Nemcu z Ces

koslovenska, i když jde o téma, které v devadesátých

letech tvorí ohnisko cesko-nemeckých vztahu. Nemec

tí bohemisté také nevenují pozornost angloamerickým

studiím na tato témata. Pritom práve jejich komplex

nejší pohled, osobní odstup a absence sentimentality

by mohly jen prospet. Jeden príklad za všechny: fun

dované studie britské historicky Elizabeth Wiskeman

nové, která je díky svému humanistickému cítení a li

berálne demokratickým postojum uznávanou autori

tou, do nemciny nebyly nikdy preloženy.

Z ceských studií Eva Hahnová vyzdvihuje dosud nej

dukladnejší kritickou analýzu poválecného nemeckého

dejepisectví o ceských zemích, kterou napsal ceský his

torik a clen cesko-nemecké komise historiku Jan Kren.

Ten ovšem autorcin postoj k nemeckým bohemistum

chápe trochu jinak. Jednak autorka nepochází zvencí,

vždyt už skoro dvacet let pusobí uvnitr, práve mezi ne

meckými bohemisty. Odborne je nepochybne v nej

produktivnejším veku a pritom je v jejím textu príliš

chyb, nepresností a povrchní argumentace. Velmi silne

se opírá o mou studii, kterou charakterizuje jako zdr

cující vuci nemeckým historikum. Ale snad autor sám

ví, co napsal," ríká Jan Kren. Jeho bilance nemecké bo

hemistiky pochází z roku 1994, ackoliv byla uverejne-
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na až loni, zachycuje stav pred peti lety. Vytýká v ní

nemecké bohemistice, že se nezabývá dejinami nacio

nálního proudu ceských a moravských Nemcu, že ne

má žádnou práci o Sudetech za druhé svetové války.

Vúbec, že druhé svetové válce nevenuje pozornost.

Ovšem tohle už se prý ponekud zmenilo, loni vyšly

práce dvou mladých nemeckých historiku, jež se pres

ne na tato bílá místa zamerily. Jde o ctyrsetstránkový

životopis Konráda Henleina od Ralfa Goebela, který

vyšel prímo v Collegiu Carolinu. Druhou knihou jsou
Sudetští Nemci v casech nacismu od Vblkera Zimrner

manna. Je tedy zbytecné lámat se do otevrených dve

rí, jak to delá Eva Hahnová," domnívá se Jan Kren.

Pochybuje také o další autorcine tezi, totiž že se ne

mectí historikové cítí nadrazeni ceským. Jan Kren se

s tím nesetkal. Rovnež autorcino tvrzení, že diskurs

v ceské historiografii probíhá mezi bývalými komunis

tickými historiky, kterí ted obhajují cest svých výkonu

za komunistické éry a mezi temi, kterí prosazují mo

derní západní metody, považuje za nesmyslné. Existu

je rada oficiálních komunistických historiku, kterí tak

otocili po roce 1989 k západním metodám, že jsou pa

pežštejší než papež. Ani v Nemecku ani u nás neví

o žádném tuhém generacním boji. Pouze vidí, že ani

tam ani tady nemají mladí nadeji na prílišné uplatnení.

Eva Hahnová kritizuje nemecké bohemisty, že jsou

metodologicky zaostalí. Že nepoužívají lingvistické

a sémantické analýzy. Podle Jana Krena mnohem hor

ší je, že nepoužívají dostatecne komparace. Vubec se

nepokoušejí srovnávat predválecné Ceskoslovensko
s Nemeckem a Rakouskem.

,V textu Evy Hahnové jsou i dobré myšlenky, které

by se urcite mely rozvíjet," pripouští Jan Kren. ,Bohu

žel vadných soudú je tam tolik, že to zatemnuje mysl.

Kdo text cte, rozzlobí se, tohle není pravda, to je po

lopravda, pozitivní jádro úplne zaniká."

Na otázku, jak reagovali nemectí historici na jeho

analýzu poválecného nemeckého dejepisectví, Jan

Kren odpovídá, že se moc nediskutovalo. "Ale to hlav

ní už se zacalo v praxi napravovat. Vznikly ony dve

pozoruhodné práce, o nichž jsem se zmínil."

Protestní petice
Jak moc dokorán jsou ty dvere, do nichž se Eva Hah

nová láme, je ovšem otázka. Když letos na jare pouká

zala na nekteré problematické nebo zkostnatelé aspek

ty nemeckého bádání o ceské historii, vzbudila velkou

nevoli. Její kolegové, dnes už bývalí, jí mají za zlé, že

sedmnáct let prece pracovala jako jedna z nich, to jest

vedecká pracovnice hlavního nemeckého bohemistic

kého strediska Collegium Carolinum se sídlem v Mni

chove. Ješte predtím, než v cervnovém císle casopise

Osteuropa zverejnil soucasný nejznámejší nemecký

bohemista a šéf Hahnové Ferdinand Seibt svoji repliku

nazvanou ,Nemecká bohemistika - videno zevnitr",

dostala od nej jako od svého šéfa autorka výpoved na

hodinu. "Že me, emigrantku z komunistického Cesko

slovenska po okupaci v roce 1968, osud dostihne tak,

že se za publikovaný clánek dockám vyhazovu ze za

mestnání, me opravdu zaskocilo," ríká Eva Hahnová.

Zaskocilo to i radu jejích kolegú z oboru, webová

stránka s protestní peticí obsahovala v polovine cer-

vence, tedy pri uzáverce tohoto císla, na šedesát jmen.

Z ceských historiku se podepsal dosud jen jeden.

Vec názoru a vec práva
At je tomu jakkoliv, celá záležitost je nyní u soudu.

Jestli výpoved jako dúsledek vedecké diskuse odpoví

dá právním predstavám soucasného nemeckého soud

nictví, se teprve ukáže. Ferdinand Seibt se ve své od

povedi venoval osobním obvinením a výcitkám vúci

své spolupracovnici, ale práve tento zpúsob reakce vy

volal kritický zájem i v širších kruzích. Do tretice byl

v cervenci v casopise Osteuropa uverejnen další text

na toto téma s hodne kacírsky znejícím názvem "Ne

mecká bohemistika - k cemu?" Autorem je ceský histo

rik Dušan Treštík. Kauzu Evy Hahnové považuje za

dobrou príležitost pro mladé nemecké historiky vyme

zit se vúci starší generaci.

Lze jiste debatovat o tom, zda je nebo není genera

ce starších nemeckých historikú skutecne fosilní, trpí

resentimenty (nekterí zastánci Evy Hahnové argumen

tují i tím, že se Ferdinand Seibt v roce 1927 narodil v Li

tomericích, pozdejších Sudetech, kde i prožil detství

a mládí) a zda se skutecne nedokáže vymanit ze zave

deného myšlenkového ghetta. Co však je zcela jedno

znacné: nikdo prece nemuže být ostrakizován kvuli

postojum publikovaným ve vedeckém casopise. ~

Eva Habnová (1946). Po Stpl1l1 1968 emigrovala. Stlldovala ve SIlIff
gartll a v LOlldýne. Od rokli 1981 Ledecká pracoL'llice mnicbol'Skébo
ústavlI pro ceské stlldie Collegillm Carolillllm. Redigovala casopis Bo
bemia a Biograpbiscbes Lexikoll Zlil' Gescbicbte der Bóbmiscbell WIl
der. Cesky vyšla v roce 1996 její kniba SlIdetonemecký problém: ob
tížné 10llcení s minlllostí. KllÍba byla zcela rozebrána, nyní se cbystá
její dmbé ,,'dání. Nemecky zatím nevyšla.

(~)
razítka - tisk - reklama

kvalitní razítka
a vizitky

Objednávky on-line:
www.sedin.cz

Donášková služba:
zboží dorucíme

do 24 hod.
až do Vaší kanceláre

Vršovická 37, Praha 10
tel.: 7172 1431-2

Rytírská 7, Praha 1
tel.: 2421 3473
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Ateismus je evropský úkaz
Otakar A. Funda

Na symposiu, které usporádal v letošní rade svých tematických semináru Masa

rykuv ústav AV CR tentokrát na téma demokracie a náboženství, zaznel také ko

referát protestantského teologa O. A. Fundy. Z jeho "povedení" (sám tak svoje try

stoupení nazvané "Náhoženství v Ceské republice mezi dejinami, politikou

a kulturou" oznacil) tryjímáme:

Mluvíme-li o náboženství v obecném smyslu, máme na

mysli ono nábožné ztišení, onu pokom a bázen pred

skutecností sveta, života a cloveka, pokom pred di

menzí tajemství a nábožný respekt vuci platnosti nás

presahujících hodnot a norem. Náboženství zde ne

musí být nutne spojeno s predstavou boha ci Boha ja

ko osobního protejšku cloveka. Náboženství nemusí

nutne znamenat vím v Boha, který je dualisticky pro

tikladný tomuto svetu a nadprirozene do neho muže

zasahovat ci zasahuje. Nábožným v tomto obecném

smyslu je každý clovek, kterému je cizí titánské veli

kášství a který dovede vnímat svet, druhého cloveka

a svuj vlastní život jako neco darovaného a nesamo

zrejmého, s cím nemuže libovolne manipulovat. V ob

lasti etické pak náboženství v obecném smyslu zna

mená úctu a respekt vuci platnosti urcitých nezadatel

ných norem, které clovek vnímá jako nárok, který jej

presahuje. Náboženství v tomto obecném smyslu lze

oznacit za jednu z nejhlubších a vpodstate obecne lid

ských dimenzí lidského života. V urcitém úzu takto

chápaného náboženství je dokonce myslitelná vyhro

cená formulace Náboženství ano, Buh ne. Ci dokonce

Predstava Boha jako nadprirozené skutecnosti je lid-

ský výtvor, nicméne náboženství je eminentní dimen
ze lidství.

Náboženstvím ve speciálním smyslu vetšinou myslí

me sdílení predstavy a z ní plynoucího životního po

stoje, že nad jednou prirozenou skutecností, skutec

ností sveta, rozumí se kosmu, naší planety, prírody

a cloveka, se klene jakási nadskutecnost, jakýsi nadpri

rozený svet, svet bohu ci Boha. Buh je zde vetšinou

chápán jako stvoritel a pán sveta, který nadprirozene

muže zasahovat ci zasahuje do sledu prirozených sou

vztažností prícin a následku v tomto prirozeném svete.

Náboženstvím ve speciálním smyslu myslíme vím, že

buh ci Buh nadprirozenými zásahy zasahuje do dejin

a príbehu lidských životu. S touto podobou nábožen

ské víry se setkáváme predevším v náboženství starého

Izraele, v krestanství a v islámu, ale též v urcitých prou

dech ostatních velkých svetových náboženských systé

mu. Náboženství ve speciálním smyslu znamená vím

v nadrirozené zásahy, v zázrak, a posléze i v tajemno
a zásvetno.

Kdy zacal Buh umírat
Ateismem v evropském smyslu - a ateismus je fakticky

jen jev evropské civilizace - myslím nesdílení oné víry,

oné náboženské predstavy o všemohoucím, vševedou

cím, zasahujícím Bohu. Tato podoba náboženství, ná

boženství ve speciálním smyslu, je predevším dolože

na staroizraelskou vírou v Boha, pána sveta a dejin a je

umocnena krestanskou vírou, že tento Buh se vtelil,
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skrze smrt svého Syna vykoupil svet a svého Syna, Je

žíše, který je Kristus, vzkrísil z mrtVých. Ateismus jako

jev evropské civilizace je vpodstate nesdílením oné kla

sické podoby krestanské víry.

Evropa, která je znavená a umírá - žádná civilizace

nebyla vecná, ani naše nebude mít výjimku - byla vy

budována na ctyrech pilírích. Jsou jimi: antika, nábo

ženství starého Izraele, krestanství a sekulární huma

nismus. I když nekteré postoje a hodnoty sekulárního

humanismu byly profilovány v polemickém napetí vu

ci krestanské tradici, jsou v posledu prec jen dítetem

tradice krestanského náboženství. Evropanství, to je ve

domí o povolání k odpovednosti, k humanite a ke svo

bode. Evropanství, to však je také racionalita, exaktnost
a tolerance.

Evropa jako kultura krestanského náboženství je je

dinou ze svetových kultur, kde byl profilovane formu

lován ateismus, a to nejen ateismus jako titánské veli

kášství, ale i ateismus jako pokorné vedomí lidských

možností a hranic bez hypotézy Deus ex machina.

Dvacáté století otevrel na berlínské univerzite pro

testantský liberální teolog Adolf von Harnack slavnou

recí o konci éry dogmatismu a nástupu ušlechtilého du

chovního století krestanské etiky. Tato apoteóza se

zhroutila v zákopech u Verdunu. Proto se nekterí do

mnívají, že dvacáté století fakticky zacalo až výstrelem

v Sarajevu - a dodejme (odkazuji zde k vete Erazima

Koháka, povedené na poslední redakcní rade Filoso

fického casopisu), ,koncí válkou na Balkáne". Nezdá

se, že bychom pokrocili ve dvacátém století ve zlidšte
ní lidského údelu.

Dvacáté století zacalo velikým zvoláním Buh je mr

tev. ietzscheho zvolání však již v devatenáctém stole

tí predjal bayreutský Jean Paul, vlastním jménem

Friedrich Richter, ve své Reci mrtvého Krista, že není

žádný Buh. Jestliže se Jean Paul jakoby ješte probudí

z domnele zlého snu, zeptá se ješte i Nietzsche, zda ne

ní ten cin na nás príliš velký, zda se nezastavilo slunce,

zda je ješte nejaké nahore a dole. A pree: pocínaje ate

istickým proudem ve francouzském osvícenství, pres

Feuerbacha k ietzschemu stal se ateismus legitimní

soucástí evropské identity, jednou z nejzávažnejších fi

losofických tezí, osvojených dvacátým stoletím.

Konkrétní vyjádrení ateismu v ceském prostoru ne

bylo jen dílem stalinského experimentu, ale melo své

dúvodné predznamenání. Ze zákopú 1. svetové války

se vrátil clovek s ctyrmi oprávnenými námitkami vuci
krestanské víre a církvi:

- Jsem clovek vedy a nemohu verit v obskurní dog

mata predkládaná církví k verení jako supranaturálne

- objektivní fakta.

- K tomu, abych byl dobrý clovek, nepotrebuji verit
v Boha.

- Je-li Búh, proc dovolí tolik nesmyslného utrpení?

- Podívejte se na církevní praxi a její mnohé rozpory

s ucením o lásce, sebezaprení a cistote.

Po první svetové válce se ateismus, který predtím

pestovali v malomestském kaféhausu lékar a advokát,

stal masovou záležitostí. Ateismus je jiste ambivalentní

jev na scéne evropské kultury, neméne ambivaletní je

však i krestanská víra. Tak jako krestanská víra v urci

té své podobe ochromuje a deformuje lidskou osob-

nost a v jiném svém projádrení vede ke svobode a hu

manite, platí totéž o evropském ateismu. ejen kres

tanská víra, ale i ateismus, pri vší ambivalenci, je pozi

tivní hodnotou evropské kultury.

I když nepatrné tendence k ateismu lze shledat i ve

filosofické tradici Indie i Cíny, fakticky jedine evropská

civilizace je civilizací, která filosoficky profilovala ate

ismus. V tradici židovskokrestanského náboženství, již

v biblickém mýtu o stvorení, bylo odbožšteno nebe.

V Genesis hvezdy nejsou bohové, ale telesa. Svet byl

pochopen jako úkol k práci a podmanení. Již u proro

kú starého Izraele a umocnene u Ježíše byl vztah k bliž

nímu postaven nad náboženský kult.

Strízlivé prijetí proher
Ceský prostor je zvláštním vzorkem evropského ateis

mu, protože zde byl ateismus intelektuální a sekulární

umocnen doktrinou ideologizovaného marxismu. Jest

liže v dobe Masarykove byla náboženská otázka téma

tem, o nemž žive diskutoval i myslivý železnicár a ne

chal svou rodinu prepsat z církve katolické do církve

ceskoslovenské, vystrídala nekdejší zaujetí náboženská

lhostejnost. Postmoderní obnova religiozity a esoteriky

rúzné provenience je pak spíše projevem dekadence

znavené civilizace. Když umírala antika, odcházel hlou

cek filosofu do zahrad Epikurových ci volil jasnozrivou

skepsi kultivované stoické racionality. Siroké vrstvy se

však vrhaly na synkretistická (naprosto rúznorodé prv

ky spojující) mysteria.

edejme se však mýlit: i když príliv religiózního

oparu se zdá být pro naši prítomnost hlavní charakte

ristikou, pokud jde o otázku náboženství, je to dojem

spíše optický. Pres silné oživení synkretistické religio

zity i profilované krestanské spirituality, orientované

více na východisku lidské prirozené náboženskosti než

na klasickém protestantském, reformacním pochopení

milosti, je zde stále prítomná, i když v soucasnosti mé

ne hlasitá, prec však pocetne silná komponenta seku
lárního humanitního ateismu. Ateismem v této souvis

losti myslím nesdílení víry, že nejaká nadprirozená

velicina ci bytost múže vsahovat ci vsahuje do priroze

ného retezce prícin a následku lidských dejin a lid

ských životu. Odmítám oznacit tento typ ateismu za ne

gativní. Je strízlivým prijetím lidských proher, hranic
a možností.

Inženýrská víra
Takzvaná inženýrská víra se snaží težit pro sebe argu

menty z vedou poctive priznaných mezer vedeckého

poznání. Církve se spojují s antiscientismem jako reak

cí na slepé ulicky vedy. Takové pocínání je unfair.

Z krize vedy nás nevyvede antiscientismus, ale skutec

ne odborná, vedecká, zkoumaným tématum primere

ná, a proto ješte více kritictejší a pokorná veda. Naše ci

vilizace ovšem stejne smeruje k zániku, takže již ani ve

da nebude mít priliš dlouhou príležitost k prekonání

svých vlastních úskalí a zaslepeností.

Svou polemiku se sekulárním ateismem snaží se

církve nejednou budovat i poukazem ke slepé ulicce

pozitivní vedy, k hranicím, na které veda narazila, sna

ží se sklízet med z problematických hranic a selhání ve

deckého pokroku. Užívají jednak argumenro antiscien-

OTAKAR A.
FUNDA

Evangelický
filosóf

a religionista.



NOVÁ PRÍT(~~N~l~T SRPEN,I~99

tismu, zároven však i argumentu jakési inženýrské ví

lY, jež odposlouchává za dvermi kabinetu exaktních

vedcu a každé priznané vedecké nevedení, onu zásad

ní pokornou vedeckou otevrenost principu falzifikace

dosavadní vedecké hypotézy, se snaží zužitkovávat ve

prospech hypotézy Boha. Usiluje zahlédnout Boha

v mikroskopu ci v dalekohledu.

Co U nás církve promarnily
Církve v Ceské republice, zejména ta nejpocetnejší

z nich, která se nejednou ekumenicky necitlive ozna

cuje jako církev ceská, se tešily kolem roku 1989 znac

né sympatii sekulárního cloveka. Tyto sympatie ztrati

ly, predevším návratem k nekdejším ideovým a mo

cenským aspiracím. Menšinové církve v ceských

zemích, které nikdy nebyly vystaveny pokušení moci,

a nekteré z nich samy po staletí zakoušely mocenský

útlak triumfující církve, se sice po roce 1989 mocen

ských aspirací uchránily - ostatne k nim ani nemely prí

ležitost. Jestliže však sekulární clovek v Cechách a na

Morave vzhlížel k církvím - a vzhledem k pocetní síle

a tím i verejnému zviditelnení predevším ke katolické

církvi - v roce 1989 se znacnou sympatií, pak tuto svou

jedinecnou príležitost církve, a zejména církev katolic-
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ká, záhy promarnily. Svými aspiracemi na ideologické

a mocenské pozice utvrdily vetšinu protikrestansky la

dených ci vuci krestanství lhostejných lidí v ceských

zemích v presvedcení, že "ty církve, to je zase to, co

kdysi byly" a že není treba venovat jim príliš pozor
nosti a ocekávání.

Konec krestanské éry
Dvacáté století, se kterým se loucíme, je koncem ev

ropského krestanského tisíciletí. Konec krestanské éry

nenastává jen kvúli ateismu jako legitimní filosofické

pozici. Mnohem vetší ochromení krestanské víry než

ateismus zpusobuje onen postmoderne nekritický, syn

kretistický nástup esoterní duchovnosti a nábožen

skosti. Znamená pro krestanskou víru o to vetší ohro

žení, že ateismu se krestanské víra polemicky brání,

zatímco synktretistické religiozite obecne lidského du

chovna se snaží vycházet vstríc v klamné nadeji, že

z toho bude mít prospech.

Ale práve tato esoterní exploze postmoderní religio

zity odkrývá negativní povahu náboženství a dává za

pravdu kritickému myšlení, které radeji než nábožen

ské vize a esoterní sebe prožívání volí strízlivý huma

nitní ateismus. )\Ii

Dvojí míry, dvojí váhy?
Proc ne

V cem demokracie katolíkum prospívá František X. Halas

Pokud jde o vztah mezi spolecností a náboženstvím, dospeli predstavitelé ka

tolické církve již pred delší dobou k poznání, že demokracie je nejlepší záru

kou realizace jejich politických cílu, obecného, jímž je zachovávání lidských

práv, i speciálního, jímž je získání prostoru pro aktivity katolické církve.

Neuplatnuje-li církev demokracii ve svých

vnitrních strukturách, ciní to na základe té

hož pragmatického prístupu, jenž ji vede k to

mu, aby ji zevne hájila.

FRANTIŠEK X.
HALAS
(1937)
Historik,
diplomat.
Devet let
pusobil v
diplomatických
službách ve
Vatikánu.

Historická zkušenost poucila politický orgán církve 

Vatikán, že demokratické rády poskytují lepší podmín

ky pro aktivity katolické církve nejen ve srovnání s no

vodobými totalitarismy, ale též ve srovnání s podmín

kami ve státech, jimž kdysi panovali vládci ozdobení ti

tuly nejkrestanštejšího, katolického ci apoštolského
velicenstva. Tento názor na demokracii ve svete se ve

vedení katolické církve postupne a navzdory ruzným

zvratum nezadržitelne prosazoval už od konce 19. sto

letí a definitivní platnosti nabyl po II. Vatikánském kon

cilu. Dnes se už vžil natolik, že si steží kdokoli - vne

i uvnitr církve - dokáže predstavit, že by postoj Vatiká

nu k demokracii ve svete mohl být jiný.

A prece: práve Vatikán je svou formou vlády jedním

z posledních príkladu absolutní monarchie ve svete.

A celá stmktura katolické církve je hirerarchická, niko

li demokratická. Není tedy treba pokládat proklamova

ný pOZitivní postoj katolické církve k demokracii pou

ze za taktický manévr anebo prímo za uplatnení v bib

li zavrhované dvojí míry, dvojí váhy? Pojmem taktika

by se dal postoj církve k demokracii oznacit, pokud by

se taktika brala jako protipál strategie. Demokracie ná

ležící do rádu politiky není pro církev úcelem sama

o sobe, je pouze prostredkem k dosažení cílu, které

patrí do oblasti náboženství. Nic však neopravnuje

k tomu, aby se výraz taktický aplikoval na postoje círk

ve ve smyslu zastírající pravé úmysly. Nelze si naprí

klad myslet, že by katolická církev pokládala za jediný

správný model vzta
hu mezi nábožen

stvím a spolecností

ten, ve kterém žila
tolik staletí ve stre

doveku, a dnešní

prijímala pouze jako nevyhnutelné zlo (které by se po

prípade pri první príležitosti pokusila eliminovat). Jde

li o volbu mezi diktaturou a demokracií jako politický

mi systémy, je prilnutí církve k demokracii jednoznac-
né.

A stejné rozlišení je treba uplatnit na ruznost prístu

pu k demokracii vne a uvnitr církve. Biblické odsouze

ní by pro tuto ruznost platilo, kdyby šlo o skutecnosti

téhož druhu, jež proto vyžadují stejné zacházení. Ale

neuplatnuje-li církev demokracii ve svých vnitrních

strukturách, ciní to na základe téhož pragmatického
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prístupu, jenž ji vede k tomu, aby ji zevne hájila: pro rí

zení složitého organismu, jehož úcel je nikoli politický,

nýbrž náboženský, se demokratické postupy málo ho

dí. Práve sekularizace odhalila nestejnorodost svetské

ho a náboženského rozmeru života jednotlivce a spo

lecnosti, sekularizace vrhla plné svetlo na to, co teore

tikové usporádání "lidských záležitostí" dríve spíš tušili

než vedeli, že totiž je nejen možné, ale i prospešné od

delit jejich náboženskou a svetskou sféru.

Dá se snad z tohoto poznat ku vyvodit, že na konci

sekularizace, procesu, jenž dosud probíhá, nás ceká

idylický stav, kdy státy a církve, náboženství a politika

budou dokonale oddeleny, nebudou si nikde a v ni

cem navzájem prekážet? Pocítat s necím takovým by

byla ryzí utopie už proto, že týž clovek, táž spolecnost

Prítomnost
Národní 11, Praha1

tel.: (420 2) 22 07 56 00
fax: (4202) 22 07 56 05

budou vždy mít svuj rozmer svetský a svuj rozmer ná

boženský. Pokud tedy nezmizí náboženství vubec ze

sveta - a ani marxisté po svém pocátecním "optimismu"

v tomto smeru dnes už s necím takovým moc nepocí

tají - pak bude jeho prítomnost ve svete, ve státe, ve

spolecnosti, pro svet, stát i spolecnost vždy zdrojem ta

kového ci onakého napetí. Ale napetí je znak života,

klid bývá casto klidem hrbitova. ~

(Úryvek z delšího vystoupenO

Další ze seminárú Masarykova ústavu Akademie ved
CR se uskutecní 2} zárí a bude venován nacionalis

mu, národnostní politice a otázkám menšin.

D
A.L.L. Production

P.O.B: 732

Praha 1

CZECH REPUBLIC

1 1 1 2 1 III
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Skutecnost je dvojsmyslná
Václav Havel

Prezident Ceské republiky Václav Havel se v rámci své "kosovské" cesty zastavil 24. cervna také v Buda
pešti, kde mu Stredoevropská univerzita udelila cenu" Open Society". Pri tépríležitosti pronesl projev, kte
rý ceské noviny v zápalu diskusí, zda je, ci není dobré, aby prezident jezdil do Kosova, pominuly.

Pane rektore, dámy a pánové, pred nekolika týdny zví

tezilo mužstvo Ceské republiky v hokejovém mistrovství

sveta. V naší zemi následovaly mohutné poulicní oslavy.

Sledoval jsem zpravodajství o techto oslavách a priznám

se, že jsem mel - tak jako casto pri podobných prileži

tostech - dosti smíšené pocity.

Na jedné strane jsem se radoval z toho, že dnešní ces

ká spolecnost, dost apatická a skeptická, je schopna se

tak nadšene identifikovat s reprezentací svého státu,

a tím i se svým státem jako takovým; že ješte v lidech

existuje jakési elementární vlastenectví; že jsou vubec

schopni se pro neco nadchnout a vyjít do ulic, aby osla

vili dobrou zprávu presto, že z jejího obsahu prokaza

telne nemají prímý a osobní zisk.

Na druhé strane jsem si ovšem musel klást rozmanité

nepríjemné otázky. Napríklad: volají-li všude "Vyhráli

jsme!", neznamená to, že si ti lidé prisvojují dobrý výkon

nekoho jiného a že v té výhre neprávem hledají ubez

pecení o své výjimecnosti? Kdo vlastne vyhrál - "my"

všichni, a mezi námi predevším ti, kterí oslavují na uli

cích, anebo hráci, kterí Ceskou republiku reprezentova

li?Je to skutecne cirá radost z úspechu našich spoluob

canu, proslavujícího naši zemi, anebo je to pro mnoho

lidí jen príležitost k pestení iluzí o sobe samých? Nejsou

ty masové oslavy jen výrazem nechuti nést osobní od

povednost za svet a potreby rozplynout se radeji v ko

lektivite smecky s její kolektivní pýchou ikolektivní ne

odpovedností? Není to jen výron temne archetypální lás-

ky k vlastnímu kmeni, který se nám jeví - jen proto, že

k nemu bez zásluh patríme - jako nejlepší ze všech? Ne

jsou chlapci, kterí v rámci celonárodních oslav tohoto

hokejového vítezství stvrdili naši národní výjimecnost

tún, že ztloukli pár lidí jiné barvy kuže, jen zretelnejším

výhonkem cehosi méne zretelného, ale o to nebezpec

nejšího, co v této euforii dríme?

Možná, že popperovský boj otevrené spolecnosti s je

jími nepráteli probíhá i uvnitr davu oslavujícího hokejo

vé vítezství a v jistém smyslu i v duši každého oslavují
cího.

Nedá se nic delat, ale Hegel, tento - podle Poppera 

filosofický hochštapler, mel asi v jedné veci pravdu: sku

tecnost je dvojsmyslná. A hranice mezi dojemnou, p0

vznášející, sympatickou a veskrze prirozenou solidaritou

uvnitr urcitého spolecenství, napríklad národního,

a mentalitou smecky, kdy se tisíce a miliony zbabelých

a nesvéprávných "já" skrývají za jakýmsi "my", které je

ze všeho automaticky vyvinuje, je opravdu velmi težko
urcitelná. Kde vlastne koncí vlastenectví a zacíná nacio

nalismus a šovinismus? Kde koncí obcanská solidarita

a zacíná kmenová vášen? Kde koncí spontánní radost

z obdivuhodného úspechu bližních a veskrze respekta

bílní prožitek sportu a zacíná krádež cizího výkonu da

vem bez myšlenek a osobní odpovednosti?

Ale nejen to. Velmi težko se hledají hranice i mezi dal

šími fenomény, tak ci onak souvisejícími s ideálem otev

rené spolecnosti.

Ceny predplatného:
Ceská republika: 160 Kc/6 mesícu, 290 Kcl rok
Zahranicí: $16 US/6 mesícu, $30 USI rok

€14/6 mesícu, €261 rok

Objednávat mužete i telefonicky nebo faxem
A. L. L. production
Tel: (4202) 66 310936, Fax (420 2) 684 77 31
e-mail: allpro@vol.cz.
Internet: hUp://www.allpro.cz

SLEVA PRI ROCNÍM PREDPLATNÉM VÍCE NEŽ 6 KC NA CíSLO!

Prítomnost~
Predplatní lístek

Objednávám predplatné mesícrnKuNová Prítomnost:

O na pul roku O na rok minulá císla:....................... pocet objednaných ks: .

Platbu provedu: Jméno a príjmení/firma:

O složenkou (sLoženku obdržíte s prvním výtiskem) Adresa: .

O fakturou .
ICOIDIC:... PSC: .

Bankovní spojení: Tel./fax:............. Podpis .
O bankovním prevodem

Bankovní spojení: Cs. Obchodní banka
c. ú.: 80 10-0I00304343/0300
variabilní symbol: rodné císlo
konst. symbol: 0358
rodné císlo: .

O šekem nebo kreditní kartou
VISA, MASTERCARD
císlo karty: .
datum expirace: .
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Jak poznat napriklad okamžik, kdy soubor živých ide

jí umírá do podoby ideologie? Jak poznat, kdy principy,

názory a nadeje zacínají kamenet do nehybného kolosu

tezí, dogmat, poucek a ideových stereotypu? Jak poznat,

kdy zacíná být zájem o pravdu sveta vytesnován pouhou

prestiží a pýchou, nedovolujícími cloveku sebeméne

opravit jednou vyrcený názor? Jak poznat okamžik, kdy

se koncepcní myšlení, tento samozrejmý predpoklad

každé dobré politiky, zacíná promenovat v sociální in

ženýrství jako pokus pyšného rozumu jednotlivce plá

novat život spolecnosti?

Otevrená spolecnost - jako spolecnost svobodných

a svobodne se sdružujících lidských bytostí, která není

podrízena diktátu žádné ideologie ci urcitého výkladu

dejin a jejich domnelých zákonitostí, ale jen a jen impe
rativu lidské soudnosti a základních mravních zásad 

predpokládá otevreného cloveka s otevrenou myslí.

Predpokládá ho a zároven ho formuje a tvorí.

Ale opet: jak poznat, kdy clovek ješte svobodne trídí

a vstrebává vše, co tvorí jeho svet, a kdy už zacíná na

svou svobodu rezignovat, aby se pohodlne podrizoval

vlastním temným vášním, predsudkum, zjednodušují

cím, ale púsobivým ideologickým paradigmatum a aby

tupe podléhal svudnému vábení demagogu a popu listu?

Jak poznat, kdy prestává politik reflektovat náš priroze

ný cit ci pocit a zacíná ho sproste využívat a zneužívat

ve svuj prospech?

Je známo, že kdesi na zacátku dnešního kola balkán

ských hrúz bylo i agresivní nadšení srbských a chorvat

ských fotbalových fanoušku.

Jak poznat, kdy se vec tak sympatická a samozrejmá,

jak je identifikace s lokálním sportovním klubem, zací

ná nenápadne menit v temnou predehru etnícké nená

visti, etnických cistek, etnických válek a etnických
zverstev?

Myslím, že Evropa nedokázala zavcas tento okamžik

rozpoznat, a proto - o deset let zpoždena - musela vel

mi nepopulárním zpusobem vymáhat neco, co mohla

s nejvetší pravdepodobností vymoci daleko snadneji,

kdyby byla zavcas pochopila urcitá varovná znamení

a zavcas z nich vyvodila náležité konsekvence.

Nestalo se tak a lze to do jisté míry chápat. Skutecnost

je dvojsmyslná a je nesmírne težké trvale rozlišovat její

ruzné tváre a vždy ihned rozpoznávat, kdy se fanouško

va dobromyslná radost mení v besnení deprivované
a zamindrákované duše.

A pritom vstupujeme do éry, kdy práve rozlišování to

hoto druhu budou stále duležitejší, protože kterákoli

malá nenávist se muže v dúsledku globálního charakte

ru dnešní civilizace snadno promenit v celosvetovou ka
tastrofu.

Cím se tedy rídit?Jak rozlišovat?

Není exaktního návodu. Vubec asi není návodu. Jedi

né, co já osobne jsem schopen v tuto chvíli doporucit, je

smysl pro humor. Schopnost videt smešné a absurdní di

menze jevu. Schopnost smát se jiným i sobe samému.

Smysl pro ironii a pro vše, co ve svete volá po svém zpa

rodování. Jinými slovy: nadhled ci odstup. Cit pro skry

tou prítomnost všech nebezpecnejších typú ješitnosti

u druhých i u sebe sama. Dobrá mysl. Neokázalá jistota

o smyslu vecí. Vdecnost za dar života a odvaha k odpo

vednosti za nej. Bdelost ducha.

Kdo neztratil schopnost uvedomovat si vlastní smeš

nost ci nicotnost, ten není pyšný a není neprítelem otev

rené spolecnosti. Jejím neprítelem je clovek sverepe váž

né tváre s planoucím pohledem.

. Preji nám všem a predevším mladým studentum Stre

doevropské univerzity, abychom si zachovali veselou

mysl, jeden ze základním nástroju obrany proti šílenství
a zlu.

Dekuji za cenu, kterou dnes dostávám a které si sa

mozrejme mimorádne vážím pro ideály, s nimiž je spo

jena. Zároven vám slibuji, že jako její nositel nezpychnu

a neztratím nic z pochybností, které po celý život sám
osobe mám.

Dekuji vám za pozornost.
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Sázka na nezávislost
Osobnosti, které jsem tu obdivoval, me zklamaly, ríká Václav Fischer

Libuše Koubská

Když jsme spolu mluvili zhruba pred rokem, konstatovali jsme, že dosáhl snad všeho, co sipredsevzal:
vybudoval nejvetší soukromou cestovní kancelár v Nemecku, má velmi úspešné cestovky po celé stred
ní Evrope, vlastní leteckou spolecnost. Je bohatý muž. Letos v léte se rozhodl vstoupit do politiky, kan
diduje do Senátu za volební obvod v centru Prahy, kde se uvolnilo místo po zemrelém senátorovi Vác
lavu Bendovi.

Tvrdíval jste, že spolitikou nechcete mít nic spo
lecného.

Všichni obcas meníme názory, treba i na zásadní ve

ci. Kdosi z filosofu rekl, že jen hlupák nemení své po

stoje, Na pocátku osmdesátých letech jsem byl zcela

soustreden na podnikání. Usilovne jsem pracoval. Kaž

dou marku, kterou jsem vydelal, jsem hned zas vložil

do dalšího rozvoje svých firem, Až koncem osmdesá

tých let, když moje nemecké a španelské kanceláre už

dobre fungovaly, jsem si zacal klást otázku, jestli je

podnikání opravdu všechno. V té dobe jsem se zacal

venovat charitativní a humanitární cinnosti, hlavne po

moci detem a také uprchlíkt1m, což bylo v Nemecku

vždycky horké téma, Po návratu do Ceské republiky

v tom všem pokracuju, Založil jsem i Nadaci Václava

Fischera pro pomoc detem z detských domovu,,, Mys

lím si, že clovek má tyto veci konat, a není treba o nich

moc mluvit. Když se mi letos priblížila petactyricítka,

zacal jsem se ptát sám sebe, jestli bych nemel delat ješ

te neco víc. Tak jsem se dostal, i pod vlivem osobní ne

spokojenosti se soucasnou situací u nás, k nápadu za

cít delat neco v politice.

Na myšlence Senátu se mi líbí to, že by melo jít o ja

kousi demokratickou pojistku. Taková rada moudrých

a úspešných lidí, kterí nabyli urcitých zkušeností

a mohli by je užívat v politické práci. Soudím, že by

tam melo být jiné rozložení politických sil než ve Sne

movne, že by tam melo usednout hodne nezávislých

osobností. Bohužel se to dosud nepodarilo, v Senátu

není ani jeden skutecne nezávislý senátor. Možná prá

ve proto je tu taková zásadní nevole vuci Senátu,

spousta obcanú se na nej dívá jako na neco, co stojí pe

níze a nemá žádný smysl. Myslím si, že v soucasné po

dobe Senátu je to oprávnený pohled.

Zmínil jste se, že jste nespokojen se soucasnou si
tuací u nás. V cem hlavne?

Jako založením velký optimista jsem po celou dru

hou polovinu devadesátých let, kdy už hodne lidí za

calo vyjadrovat svou nespokojenost nad vývojem, po

rád zdejší vývoj a politiku ODS obhajoval. Dodnes si

myslím, že to, co se tu za posledních deset rokú po

vedlo, je neco velkolepého, protože transformovat ko

munistickou spolecnost byl velmi obtížný úkol. To by

chom meli mít na pameti. To byl jeden z dúvodú, proc

jsem podporoval ODS, a dokonce velmi aktivne. Mne

se totiž líbil jejich volební program, i slib, že chtejí za

mezit vláde socialistu. Dobre si vzpomínám, že dva

dny pred lonskými volbami Václav Klaus dramaticky

vyzýval k mobilizaci proti pokusúm socialistú uchvátit

vládu. A tohle jsou presne ty dúvody, pro než považu

ji opozicní smlouvu za težkou zradu na volicích. Neje

nom na nás pravicových volicích nebo volicích ODS,

ale troufám si tvrdit, že dokonce i na volicích sociálních

demokratu, protože ani oni nevolili sociální demokra

cii, proto, aby se vlastne dala do spolku se svým úhlav

ním neprítelem. Ted - v uvozovkách - slavíme první vý

rocí opozicní smlouvy a já skutecne žasnu nad tím, jak

si vedoucí predstavitelé CSSD a ODS libují, notují, v ja

ké žijí harmonii. Takový vývoj jsem neocekával, pova

žuju ho za špatný. Konecne i zahranicní tisk ho tak

hodnotí. Nemecké noviny psaly, že jde o zavrženíhod

nou šaškárnu. A skutecne - neco takového, aby dve

nejvýznamnejší strany spolu vládly tímto zpusobem,

nemá v ostatních demokratických zemích obdoby.

lil jste jedenád let v Nemecku. Od roku 1978 do
roku 1989. cemu jste se tam zejména naucil?

Je to víc než jedenáct let, takr"kadvacet. Až do roku

1996 jsem totiž ješte v Hamburku dost pobýval. Teprve

poslední tri roky delím svuj cas velmi spravedlive me

zi Prahu, Hamburk a další západoevropská mesta.

S rostoucí tendencí ve prospech Prahy.

Ale abych odpovedel na vaši otázku. aucil jsem se

tam mnoha vecem, apríklad toleranci. Prišel jsem do

emecka ctyriadvacetiletý, moc jsem o toleranci neve

del, a soucasné nemecké prostredí je velmi tolerantní.

aucil jsem se tam preciznosti, což mi pomáhá v kaž

dodenní práci. Naucil jsem se liberalismu, zvlášt v eko

nomice. Urcite jsem se naucil také otevrenosti. Získal

jsem rozhled.

Pak jste se vrátiL Domu. Takzvane mezi své. Proc

by vlastne clovek mel být hrdý na to, že je práve
Cech, práve Nemec, nebo Francouz? Mají národy
na konci 20. století vubec nejaký význam, není to
anachronismus? Nestací, že jsme Evropané, nebo
proste lidé?

Urcite by nám to všem melo stacit. V ideálních po

merech. Ale jako clovek, který dlouhá léta nesmel do

mu, vím, že se mi po domove stýskalo. A i když jsem

schopen císt nebo sledovat divadelní predstavení v ne

kolika svetových jazycích, nejvetší požitek mám, když

je to v ceštine. Zdravá národní hrdost je v porádku, ale

nesmí se za ni schovávat neco jiného.

Vždycky jsem byl hrdý na to, že je Martina Navráti-
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lová Ceška, a ackoliv me tenis vúbec nebaví, díval jsem

se na všechna její wimbledonská utkání. A byl jsem

moc rád, když vyhrála.

Kdybyste mel charakterizovat soucasnou ceskou

spolecnost, co byste rekl?

Je porád zatížená poslednímí ctyriceti lety. Snad až

generace dnešních dvacátníkú bude už myslet a chovat

se jinak. A nelze ani oddelovat, kdo žil tady a kdo v za

hranicí, jsme tou dobou poznamenáni všichni. Já tím,

že jsem musel odejít, že jsem žil v cizine, a lidé, kterí

tu zustali, jsou zas poznamenáni oním zdejším prostre

dím. K tomu pristupují specifika naší ceské duše. Sou

casná situace proste není dobrá.

Specifika ceské duše, co tím myslitel

Treba absenci jakéhosi globálního myšlení, príliš

mnoho lidí uvažuje jen v malých merítcích. Každému

bych doporucil sednout si do auta nebo do vlaku a vy

jet si aspon do Dráždan nebo do Weidenu ... Casto se

také uvádí závistivost, sám jsem to sice nepocítil, ale

urcitý despekt vúci úspechu ano. Což ovšem není zas

jen typicky ceské, znám to i z emecka, kde se ríkalo,

že když nejaký herec nebo herecka chtejí dosáhnout

úspechu, musejí nejdrív odejít do zahranicí. Nejlépe do

Ameriky. Protože v Americe tenhle fenomén neznají.

Ovšem u nás je postoj k úspechu ješte obtížnejší tím,

že v posledních deseti letech se objevila rada takzvane

úspešných, kterí byli oslavováni v médiích a nakonec

se zjistilo, že všechno byl pouhý podfuk. I z toho mož

ná vyverá soucasná ceská skepse ke všemu, co je ús

pešné. Pritom tolik potrebujeme úspešné lidi, elitu ve

zdravém slova smyslu.

Politika, pokud se jí clovek zabývá delší dobu, prý

deformuje a korumpuje myšlenÍ-Je zhoubná jako
droga. Nemáte z toho strach?

Senát nepredstavuje klasickou politickou vnitrostra

nickou práci se všemi jejími intrikami. Mám ale prece

jen trochu obavu, abych nebyl politickými mlýny vta

žen do neceho, co by se mi nelíbilo. Proto vítám, že

ono volební období je omezeno na dva a púl roku,

protože skoncí v okamžiku, kdy by skoncilo volební

období pana senátora Václava Bendy. Mohl by to být

dobtý test, zda jsem tím vhodným clovekem. Nerad

bych se zmenil nebo slevil ze svých zásad a ideálu. To

by bylo opravdu to poslední, co bych si prál.

Rekla bych, že nejste zvyklý prohrávat. Presto - co

když to nevyjde?

Hodne jsem o tom premýšlel. Pouštím se vždycky do

všeho s plným nasazením, takže vstupuji do senátních

voleb, abych je vyhrál. Nedelám neco jen na zkoušku

jako nekterí kandidáti, abych si zmeril síly, zda vú

bec .... Mým motivem je skutecne do Senátu vstoupit.

Ale jsem si vedom toho, že nezávislý kandidát to má

skutecne velmi težké, taky se to ješte nikdy nikomu ne

podarilo. Predsedkyne Senátu Libuše Benešová do-
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konce prohlásila, že je to úplne bez šancí. Chtel bych

dokázat, že ne. Kvuli sobe, i jako príklad pro jiné ne

závislé osobnosti, které si zatím netroufají. Pokud bu

du v Senátu, chtel bych i v príštích volbách podporo

vat další nezávislé kandidáty, pokud budou vyhovovat

mým predstavám. Rád bych videl v Senátu Klub nezá

vislých. Mým cílem je volby vyhrát, ale prohry se ne

bojím, vždyt prijdou i další senátní volby. Ovšem šel

bych do nich jen s podmínkou, že najdu nejaký voleb

ní obvod, k nemuž mám vztah, treba Prahu 8, Karlín,

kde jsem bydlel, než jsem odešel do Nemecka. Nedo

vedu si predstavit, že bych kandidoval ve Zlíne nebo

v Ostrave. To je prece nesmyslné. Senátori by meli kan

didovat tam, odkud pocházej(kde je centrum jejich zá

jmu.

Zkusme pocítat s tím, že vám to vyjde. Stanete se

tak trochu jazýckem na vahách -jako nestranický

kandidát, který se nerídí stranickou disciplínou,

ale sám sebou, hierarchií svých hodnot. Máte ne

jaký vzor, osobnost, která by vám v rozhodování

mohla prospet?

V ceské politice urcite ne. Všechny osobnosti, které

jsem tu obdivoval, me bohužel zklamaly. Ale ve sveto

vé politice urcite ano, treba Helmut Schmidt. Vždycky

jsem ho velmi ctil, prestože byl sociální demokrat. Vždy

si šel tvrde za svým, nikdy neslevil ze svých ideálu.

Pokud jde o stret zájmu podnikatel versus politik

-premýšlel jste o tom?

Jsou tu dve roviny. První je casová, to jest budu-li mít

dost casu na obojí. Budu. Za prvé jsem na vrcholu sil,

je mi petactyricet, jsem zvyklý pracovat velmi tvrde,

velmi intenzivne. Krome toho se dovedu obklopovat

lidmi, kterí se mnou vytvorí dobrý tým. Moje letecká

spolecnost i cestovní kancelár fungují bez mého prici

není i po celé týdny, když jsem na cestách. Nejde o se

trvacnost, ale o schopnosti mých spolupracovníku.

V žádném prípade nehodlám v prípade zvolení zane

chat reditelování ve svých firmách, budu pokracovat ve

své práci. Jako senátor se obklopím lidmi, kterí mi už

dnes pomáhají ve volební kampani a kterí budou

i mým "senátorským týmem". Nechtel bych se dostat

do situace, kdy bych musel z casových duvodu zane

dbávat obcany, kterí mi dali svuj hlas.

Druhá rovina je stret zájmu politika a podnikatele.

Tady by k urcitému stretu mohlo docházet, kdybych byl

tím typem podnikatele, který ocekává od státu nejakou

pomoc nebo podporu. Ale tohle jsem já nikdy necekal.

Vubec by v budoucnu bylo pro Ceskou republiku

dobré nastolit takový styl vládnutí, který by do soukro

mého sektoru zasahoval co nejmín. Což souvisí s do

koncením privatizace. V okamžiku, kdy k tomu dojde,

by se stát mel soustredit na výber daní a na jejich smys

luplné využívání ve prospech nás všech - danových po

platníku. Soustredit se na vnitrní bezpecnost zeme,

bezpecnost obcanu, zdravotnictví, školství, telovýcho

vu, na budování infrastruktury, která se v naší zemi na

prosto rozpadá. A mel by nechat na pokoji nás podni

katele, vubec by nemel uvažovat o subvencích, o ume

lém udržování nejakých mrtvol, jež jsou stejne

odsouzeny k zániku, a peníze, jež se do nich pumpují

pod záminkou záchrany pracovních míst, což stejne

k nicemu nevede, použít jinak.

Stret zájmu tedy nehrozí, nevím, co bych jako politik

mohl udelat pro své firmy, vubec nic me nenapadá.

Kandidujete v obvode, který leží v samém stredu

Prahy. Vposlední dobe je težce zkoušený - krimi

nalitou, prodejem drog. lije i pracuje se tu cím dál
hur.

Je to taky velice krásné místo, ale pravdepodobne

všichni, kdo se tu pohybujeme, platíme dan za to, že

jsme v centru hlavního mesta zeme se znovu se rodící

a zatím nepríliš fungující demokracií. Denne procházím

kolem dealeru drog, dívám se na to, jak jsou turisté ši

zeni a okrádáni, jak funguje organizované žebrání.

I mne vadí obrovské zástupy turistu posunovaných jak

sardinky po Královské ceste pres Karluv most smerem

na Hrad. Pritom by nemuseli putovat všichni jediným

smerem. Mohli by chodit i jinudy, jen by bylo treba za

traktivnit další cenná místa. Tenhle volební obvod po

trebuje spoustu investic - z mestské, státní pokladny

i ze soukromých zdroju.

Senátor sice nemá pravomoci, aby zasahoval do lo

kálních pomeru, ale na druhé strane prece požívá urci

té vážnosti a když zastupuje príslušný volební obvod,

mel by pusobit na místní úrady.

Václav F/scher (954) .Už od detství hyl podnikavý: prinesl film z pl1j

covnya ve tríde ho spolužákllm za tri konmy promítal. Na strední ško

le siprivydelával jako šatnár v kine Veletrhy, když vyhOl'elo, delal pnl

vodcího v tramvaji. V den své promoce, 13. listopadu 1978, emigroval.

Usadil se v Nemecku, kde založil cestovní kancelár Hscher Reisen. Po

listopadu 1989 vyhudoval její pobocku v Praze. Vznikla z ní nejvétší

ceská cestovní kancelár porádající letecké zájezdy. Svoje filiálky má ta

ké na Slovensku, v Madársku a v Polsku. Od roku 1997 vlaslllí leteckou

spolecnost F/scher Air. Až dosud se vydalo na cesty ..s Fischerem"na je

den milion CechU.
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Pred srpnem jsme si
všichni rovni

ješte se vyhríváme na kamenech, ale kdesi hluboko v kostech už nám zacíná mrholit a dokon
ce i listy Anny Kareniny (nu, snad ji docteme príští léto) i lístky na vlak do Cernošicjakoby se
chystaly zežloutnout, zcervenat, zhnednout ... ješte stále chodíme bez hodinek a užíváme ro
binsonovské slasti neznat presne dnešní datum, ale už zkusmo premýšlíme, kam jsme diár a te
lefonní záznamník založili. Opatrne se smirnjeme s truchlivým zjištením: ano, i toto léto zrej
me opet skoncí. Dokonce ani našim spoluobcanum z rad milionáru se od dob jirího Wolkera
nedoporucují pokusy privlastnit si slunce navždy. Pred srpnem jsme si všichni rovni. Všichni
bez ohledu na trídní antagonismus vratce balancujeme na hranici mezi létem a zimou, dnem
a nocí, svetlem a temnotou - na odvekém rozhraní principu diurnálního a nokturnálního. Tu
šíme neodvratnou ztrátu rovnováhy a pád do rozmocené melancholie a smlouváme sjanem
Zákopcaníkem o každý další parný den. Nechce se nám propustit léto ze svých služeb a zapuj
citje dojiných zemepisných šírek. Slunecní brýle nás prece zahalují tak tajemnou dekadencí ...
Dohlédneme všakpres ne tam, kde stojípsáno, že léto vlastne skoncilo už pred lety?Ze i tento
krát jsme se mu smeli oddávat mezi dvanáctou a druhou jen na dvacet minut a toješte pouze
pod potahem ochranného faktoru císlo ctrnáct? Ze oko na ozónové puncoše se párá dál a dál
a z léta se stává smrtelné nebezpecí? V srpnu, jak známo, lze snadno prijít k úrazu. Srpen
postheroický však spíše než neprátelskými bataliony hrozí dusledky poptávky po rozkoších bla
hobytu. Ozónový útok si nás nadto najde všude a obrácenými silnicními ukazateli se zmást ne
nechá.

Kritické množství ozónu a zelené vodní rasy, kritický nedostatek dívcího studu ... Pres tato
módní znamení doby si však osmý mesíc v roce zachovává i jisté stopy vecnosti. V srpnu pre
chází cas setí v dobu sklizne. Srpen je jako prezka na opasku, obepínajícím bruch mozolnaté
ho zemedelce, kterými jsme kdysi všichni byli. Ac jsme se za ta léta (a že to byla pekná rádka
srpnu) promenili ze spolecnosti prvobytne pospolné ve spolecnost druhobytne individualistic
kou, v každém z nás ulpel stín pravekého pestitele. Vždyt se dokonce ješte najdou i takoví, kte
rí rozpoznají jecmen od žita nebo pomnou klas v dlani a predpovedí úrodu. A detství jiných
zase spadá v dobu, kdy do Polabí priváželi srpen kombajnéri ze Slovenska. Deti prerušily
prázdninové lelkování nebo hru na televizní seriál Ctyri z tanku a pes a vyhlížely je na vy
prahlé návsi, až se sandálky zacaly potápet do tekoucího asfaltu. Nekdy projíždely také v noci.
Matky probuzené reflektory a hrmením pneumatik pak s tázavými pohledy otvíraly okna do let
ní tmy a otcovéje tišili: to nic, tojsou jen kombajny. ..

Pudy dávných žencu se v nás však propadají stále hloubeji. Starosti se sklizní si privlastnily
agrokomplexy a nejsme-li práve soukromými plantážníky, zajímá nás v srpnu spíšepísek ital
ských pláží než úroda pšenice. Cyklický cas, po staletí obíhající po kruhové trajektorii, jaksi
zmenil smer. Zatímco dríve se v léte -jak sipríroda žádala - usilovne pracovalo a v zime se od
pocívalo pri pletení košíku, dnes - odsunuvše prírodu pod správu expertu - v léte lenošíme a v zi
me se lécíme z workoholismu.

Ac se pro nás strídání rocních období promenilo v obmenu minisukní televizních rosnicek,
príroda - a snad ješte soused Navrátil s tvárí rýhovanou letokruhy - nezapomnela a pripomíná
nám, že srpen nabral svépojmenování od srpu. Pripomíná nám srpen dospívajícím jecmenem,
nachovejícími švestkami, žloutnoucí kuží letních jablek a lískami moravských merunek na Ha
velském tržišti. Bereme obléplody a peclive je rovnáme do vymytých lahví spocitem, že vyhrá
váme bitvu ve válce ze zimou. Krajina se nám však presto hrde chystá pred ocima promenit
v Alšovupodzimní lunetu a déšt, vítr, chladna zrána a chuchvalce mlh pripravují drtivou oku
paci. Což není tak zlé, že, bratrícku?

Irena Reifová
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Národní stát se poroucí
Jak být zároven Cechem, Evropanem, Brnákem a clenem sportovního klubu

Jirí Musil

Když jsme pred deseti lety volali na námestích, že chceme zpet do Evropy, netu

ši/i jsme, jak to bude obtížné, a také jsme nepocítali s tím, že se mezi význam

nými ceskými politiky najde nekdo, kdo nás zacne pred tím varovat. A situace

se navíc komplikuje tím, že zájem o vstup do Evropské unie mezi Cechy klesá

práve v dobe, kdy vláda a naši vyjednavaci usi/ují dohnat naše zpoždení v prí

pravách na clenství v Unii.

Síte, které nás spojují
Fenomén velkých nadnárodních hospodárských orga

nizací není ovšem omezen jen na prumyslová nebo ob

chodní odvetví. Projevuje se i v jiných hospodárských

oblastech: v médiích, doprave, telekomunikacích, ale
cím dál tím více i v masové kulture.

Druhá polovina 20. století se vyznacuje také necím,

adnárodní titáni

Vytvárení velikých hospodárských a politických regio

nu, jako je Evropská unie nebo Severoamerická asoci

ace volného obchodu (NAFTA),jsou jen jednou z mo

hutných sil, které promenují dnešní svet. Vedle toho

nepretržite roste síla nadnárodních prumyslových

a obchodních korporací. Jejich rostoucí význam neve

de jen ke zmenám hospodárského rámce dnešních

spolecností. Ve svých dusledcích vyvolává i hluboké

sociální a politické zmeny. Podle slov britské historic

ky Susan Strangeové "jsou nadnárodní korporace pou

ze výrazem hlubší zmeny. Tak jako ve stredoveké Itá

lii byli kondotiéri a jejich žoldnéri viditelným výrazem

politické promeny feudálního státu, založeného na kla

nové loajalite, ve stát mestský, založený na bohatství".

Kdyby byla napr. korporace General Motors - vyrá

bející automobily v nejruznejších cástech sveta - stá

tem, byla by, mereno obratem, dvacátou nejvetší eko

nomikou, anebo chcete-li dvacátým ekonomicky nej

silnejším státem sveta.

Existence nadnárodních korporací mení povahu tra

dicního státu, vpodstate ho oslabuje. Zdá se, že rovný

mi politickými partnery techto hospodárských titánu

mohou být v dnešní dobe pouze velká regionální po

litická spolecenství typu Evropské unie. Ta pres všech

ny své nedostatky, jakými je byrokratizace, težkopád

nost a malý kontakt s obcany, by mohla mít šanci úcin

ne a prostrednictvím politických nástroju celit úzkým

hospodárským zájmllm velkých korporací.

Na jedné strane se zacaly rozpadat v dusledku naci

onalismu státy, vypukly etnické války a cistky a vznik

lo mnoho nových národních státu. Na druhé strane v ji

né cásti Evropy, ale ve stejné dobe, se zacala dobro

volne omezovat suverenita starých národních státu

a pokracovala jejich hospodárská a politická integrace.

Podobné procesy zacaly probíhat i v jiných cástech

sveta, napríklad v Severní Americe. Události v období

1989-1995 a konec studené války zmenily svet více,

než jsme puvodne vnímali.

ebyly oním casto citovaným koncem sveta ve

smyslu knihy amerického politologa Fukuyamy, ale

byly - alespon pro cást sveta - koncem politického rá

du, který byl vybudován prevážne na principu národ

ního státu, který je suverénní a rozhoduje o svých

vnitrních záležitostech prevážne sám.

eprehlednost situace
Pri své první návšteve Prahy po roce 1989 francouzský

historik Francois Furet v prednášce v Sociologickém

ústavu Akademie ved CR sdelil ponekud prekvapeným

posluchacum, že revoluce a velké zmeny roku 1989

nebyly nicím jiným, než rektifikací, opravou preruše

ného vývoje stredoevropských spolecností. eprináše

jí nic nového, nemají žádnou velkou nosnou ideu. Je

to návrat k starým liberálne demokratickým politickým

porádkum. Dnes však víme, že Furet nepostrehl vý

znam zmen, které zacaly rokem 1989. Víme totiž, že šlo

mimo jiné také o rozpad sovetského mocenského se

skupení a že konec bipolárního sveta, ve kterém stály

proti sobe dve velmoci, zmenil hluboce celý svet a ne

jen strední Evropu.

Prícin tohoto znepokojivého stavu je víc. Jednou z nich

je i to, jakou roli v ceském euroskepticismu - který je

ho zastánci cudne nazývají eurorealismem - hraje myš

lenka národního státu a její interpretace, neberoucí

v úvahu dramatické promeny soudobých spolecností.

Vubec nejde o nejakou abstraktní otázku. Vždyt

souvisí s životem každého z nás, s naším zarazováním

do spolecnosti, s tím, co a koho považujeme na "naše",

s tím, ke komu jsme nebo nejsme loajální. Sociologic

kým žargonem vyjádreno, jde o formování naší identi

ty, presneji receno o naši schopnost sladit ve složitém

a mnohovrstevnatém svete více loajalit. Konkrétne: jak

být Cechem i Evropanem, ale také angažovaným ob

canem Brna a clenem sportovního klubu.

V ceském prostredí, ve kterém pod povrchem zdán

live klidné a sebejisté spolecnosti dríme neduvera

k vnejšímu svetu a k jeho složitosti, k západnímu libe

rálnímu a univerzalistickému myšlení, nejsou pochyb

nosti o úcelnosti vstupu do Evropské unie tak velkým

prekvapením. A pritom je to v situaci naší malé zeme,

která nemá mimorádné prírodní zdroje, je závislá na

zahranicním obchode a prochází obtížnou transforma

cí, témer sebevražedné. Nejsme ani Norsko ani Svýcar

sko, abychom si mohli dovolit takovou "splendid iso
lation".

Co muže a má intelektuál v této situaci delat? e

mnoho, ale jedno musí: informovat, osvetlovat složi

tosti soudobého sveta a ukazovat na rizika starých

a dnes již nefunkcních zpusobu našeho jednání a myš

lení opírajícího se o modely, jež svými koreny sahají do
19. století.

>
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co lze nazvat explozí spolecenských, sp0l10vních, pro

fesionálních a neziskových mezinárodních sdružení,

která vytvárejí novou sít vztahu a kontaktu prekracují

cích hranice jednotlivých státu. Není už žádné lidské

oblasti - vcetne mezinárodne organizovaného zlocinu 

která by nemela povahu takové sítové organizace. To

vše je umožnováno a stimulováno rozvojem nových

komunikacních technologií a snižováním nákladu. Me

ní se naše vnímání, chápání, užívání prostoru a je zrej

mé, že se mení i smysl a význam hranic mezi státy. Re

ceno opet odborným žargonem: lidský život se deteri

torializuje na stále vetší pocet ohnisek a vyžaduje ve

stále vetší míre obtížné sladbvání ruznorodých loajalit.

Kdo má moc?

Situace není jednoduchá. Ale jisté obrysy nového uspo

rádání se vynorují a lze je již také videt. Ústredním pro

blémem je otázka, kde je dnes umístena autorita, kdo

má moc, kdo rozhoduje. Je to samozrejme také otázka

o šancích demokracie v soucasné Evrope. Dnes se roz

hoduje o tom, jak mají být silná nadnárodní politická

spolecenství, jak mají být kontrolována obcany, kolik

moci by melo zustat národním státum a kolik moci

a zdroju musí dostat regiony a obce.

Sociální a ekonomické struktury soudobých evrop

ských spolecenství vedou k vzniku složitých a mnoho

cetných identit. Z toho nejde vyváznout. eexistuje to

tiž jediná, jednotlivá sociální osa, která by dnešní spo

lecnosti organizovala. Netvorí ji národ, náboženství,

trída, rasa, vek, pohlaví. Žijeme skutecne v pluralitních

spolecnostech. A tomu bude odpovídat i jejich politic

ké usporádání. Že pritom udržení rádu bude obtížnej

ší než v jednodušších spolecnostech, je zrejmé.

Nejméne jasný je další vývoj role státu, role politické

moci. Kdo nakonec bude rozhodovat o vnitrní a vnejší

bezpecnosti lidí, podniku, sdružení? Kdo bude zodpo

vídat za právo, soudy, policii, armádu? Kdo bude vy

tváret pravidla hospodárských cinností?

árodní stát byl funkcním nástrojem pro dobu rela

tivne stabilního buržoazne podnikatelského kapitali

smu. Vytvoril pevný rámec s durazem na suverénnost

politické moci, na území, na hranice. Ale nové formy

svetové liberální ekonomie spojené s gigantickými

a manažersky rízenými nadnárodními korporacemi,

s novými mezinárodními financními trhy, s deindustri

alizací, se vznikem spolecnosti služeb, s velikou mobi-

litou lidí, udelaly z tradicního národního státu nedosta

tecný nástroj politické regulace.

Presouvání duležitých rozhodnutí mimo rámec insti

tucí národních státu vede obcany k pocitu, že státní in

stituce už nemohou dostatecne reprezentovat jejich zá

jmy.

A tak jsou dnešní národní státy oslabovány soucasne

ze dvou stran: jednak shora, formováním nadnárod

ních politických útvaru jako Evropská unie a procesem

globalizace ekonomie, jednak zdola, rustem regionalis

mu a lokalismu a klesáním zájmu verejnosti o státní di

menzi politiky.

Co Z toho plyne pro nás?
echceme-li se ocitnout na periferii Evropy, musíme se

stát cleny EU a aktivne se úcastnit formování evrop

ského politického systému. To znamená, že bychom

meli prijmout již dnes stabilizované principy Unie

a snažit se obohacovat je o prvky, o nichž soudíme, že

mohou být prínosem pro všechny. Meli bychom zcela

vzít na vedomí skutecnost, že se evropský politický rád

posunuje smerem k nové rovnováze mezi cetnými loa

jalitami. V nich si osa národní - což vllbec neznamená

pouze etnickou nebo kulturní dimenzi - zachovává ur

citou, pomerne silnou pozici. Ta však bude v budouc

nosti stále víc oslabována na jedné strane loajalitami

vuci Evrope jako celku a loajalitami vuci regionum na

strane druhé. l1!

JIRÍ MUSIL
(1928)

Sociolog, profesor
Stredoevropské

univerzi!y'
v Budapesti

Evropou obešlo strašidlo apatie
Josef Brož

Výsledky evropských voleb v polovine cervna se obrátily ve vetšine zemí

jako Ml na vládnoucí levicový establishment. Proc? Absence vážn.ých

témat, která by volice oslovila, promluvila ve prospech konzervativní

opozice.

Úcast ve volbách dosáhla pouhých 49 procent. Evro

pou, zdá se, obchází strašidlo apatie. Takový je výsled

ný dojem, který volby ve státech patnáctky zanechaly.

Ješte v roce 1979 se zájem volicu pohyboval na úrovni

63 procent, v roce 1994 - o patnáct let pozdeji a ctyri

roky po pádu železné opony - se císlo zastavilo na

varovných 57 procentech. Co ríci dnes na apatických

49 procent?

Duvodem je absence silných témat a obecné pre

svedcení, že zájmy obcanu mohou lépe hájit politici,
zvolení na národní úrovni. Volici také neverí, že ev

ropský parlament posílí svou skutecnou váhu, jak tvr

dili optimisté po poslední krizi Evropské komise, která
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smetla bývalého predsedu, Lucemburcana Jacquese

Santera. Otázkou i nadále zustává térpa: jaká bude

príští Evropa? Pujde o federalistický útvar, jak si prejí

jedni, nebo spíše o Evropu národu? Soucasná lehká

prevaha konzervativních stran napovídá, že váhy se

naklonily k druhé alternative.

Schrbderovo težké procitnutí
Nejvetší úspech sklidilo euroapatické strašidlo v Ne

mecku, v nejsilnejším pilíri Evropské unie, kde se vo

lební úcast propadla na nejnižší výsledek od konce 2.

svetové války. Císlo 45,2 procent, na nemž se politic

ký barometr ustálil, je první skutecnou ranou Schrode

rove Nemecku od minulého zárí, kdy se kanclér, pro

klamující levý Nový stred (Neue Mine), usadil ve svém
kresle.

Proti volbám v roce 1994, které samy o sobe byly

težkou ranou do vazu nemecké levice, klesli po tech

letošních sociální demokraté prímo na kolena: pou

hých 30,7 procent znamenalo o celých deset procent

méne, než pred devíti mesíci. Onu volební nedeli 13.

cervna prijal kanclér Schrooer prohru jako polícek své

mu vnitropolitickému neúspechu. Je to signál, aby

chom se stali stejne dobrými ve vnitrní politice, jako

jsme byli v té zahranicní; rekl.

Tato slova znejí od politika, který nekolik dní pred

volbami vyhlásil spolu se svým britským partnerem

Tony Blairem liberální manifest levice "Tretí cesta, no

vý stred", více než jako "mea culpa". Krestansko-de

mokratická opozice si neodpustila na konto manifestu

jízlivé poznámky. "Než produkovat papíry, udelili bys

te lépe, kdybyste jednali," ríkali, zatímco základna SPD

byla necekane neoliberalistickými akcenty silne šoko
vána.

Vítezem voleb na nemecké scéne se stali krestanští

demokraté. Koalice CDU/CSU získala spolecne 48,7

procent a 53 kresel v novém parlamentu. Tento ohro

mující výsledek chtejí vzápetí "materializovat" jedním

kreslem v nové Evropské komisi Romana Prodiho.

Další hrozba pro Gerharda Schrooera se nyní jasne rý

suje pro príští parlamentní volby v roce 2002: bavorský

premiér Edmund Stoiber se netají tím, že se chce se

Schroderem utkat o kreslo. Stoiberovy protievropské

akcenty mu vynesly vysokou popularitu zejména na

domácí pude: v Bavorsku dosáhla CSU 65 procent.

Zelení nedopadli tak špatne, jak by se po bombar

dování v Jugoslávii dalo u silne pacifistické základny

ocekávat. Získali 6,4 procent oproti 6,7 procentum

v parlamentních volbách. Snad práve tento výsledek je

vede k zduraznování "nároku" na post evropského ko

misare, který meli slíbený v rámci koalic~ se sociální
mi demokraty. Schroder nebude mít lehkou roli. Bude

se muset rozhodnout, zda potrestá svou vlastní stranu,

nebo Zelené. Dve nemecká kresla v Evropské komisi

si nárokují tri strany.

Spatne nedopadli ani bývalí komunisté. Strana de

mokratického socialismu (PDS) má po volbách na

konte 5,8 procent, což je nejlepší skóre deset let po pá

du železné opony. Jediná strana, která se otevrene vy

slovovala proti zásahúm NATO v Kosovu, má ale

presto asymetrickou základnu. V bývalé DR 23 pro

cent, v západní cásti pouhých 1,5 procenta.

Blair na domácím poli prohrál
Tradicne skeptická Velká Británie, v níž premiér Tony

Blair dosahoval nekolik dní pred volbami vrcholné po

pularity, se propadla do suterénu v salónním euro

skeptickém šermu s kritiky euromeny. Výsledek? Re

kordní neúcast 67 procent volicu, kterí neprišli k ur

nám. Tento skutecne první neúspech od chvíle, kdy

Blair triumfoval - labouristé ztratili 20 bodu (pri parla

mentních volbách v roce 1997 získali 44 procent hlasu,

dnes 28,03 procenta), zatímco konzervativci Wi1liama

Hagua se zvedli z 32 procent na 36 procent - je jasnou

chybou v labouristické strategii. Omluva je nasnade:

válka v Kosovu. Blair sice vyhrál na kosovském poli,

doma ale podstatne ztratil.

Séf konzervativcu Wi1liam Hague vystupoval po ce

lou dobu kampane jako obhájce libry proti euru. "Vo

lici nechtejí presun moci do Bruselu, prohnilého ko

rupcí," shrnul strucne Hague. "Konzervativci budou

hájit, aby libra byla v Evrope, nikoliv ovládaná Evro

pou," opakoval. Verejnost je temto myšlenkám naklo

nena: podle výsledku sondáže, kterou publikoval Sun

day Te/egraph, je 57 procent Britu pro zachování libry,

37 procent si dokonce preje, aby Británie opustila Ev

ropskou unii. V tomto ohledu je obsazení trí kresel

Stranou nezávislosti (United Kingdom Independence

Party) symptomatické: strana postavila kampan na vy

stoupeni Británie z EU. Získala 7 procent.

Své sehrál patrne i proporcní volební systém, zave

dený v Británii vubec poprvé. Nekterí prisuzují neú

spech nové generální tajemnici labouristu Margaret

McDonaghové, která nemela do té doby žádné zkuše

nosti s vedením kampane. Ani Blairovi, podobne jako

Schroderovi, spolecný manifest nepomohl.

Francouzské schizma

Francouzské výsledky vynesly do vítezného sedla so

cialisty s 22 procenty. Jejich vítezství je ale dáno para-
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doxne spíše celkovým klimatem oslabené pravice, vy

stavené vláde socialistického premiéra Lionela ]ospina

v "soužití" (tzv. cohabitation) s pravicovým preziden

tem ]acquesem Chirakem. Pravice, jež se pre o dedic

tví gaullismu, se ocitla v pasti, kterou lze dohledat již

v okamžiku stretu Edouarda Balladura a ]acquese Chi

raka v prezidentských volbách roku 1995. Neogaullis

tická kandidátka Sdružení pro Republiku a liberálu Ala

ina Madelina (RPRlLiberální demokracie) pro evropské

volby, která nejprve vedl Philippe Séguin a po jeho ne

cekané dubnové demisi Nicolas Sarkozy, definitivne

pohrbila nadeje sjednocené pravice. Vítezem pravice

se tak de facto stalo spojení Pasqua - de Villers, který

zosobnuje problematické dedictví nerepublikánské

pravice (de Villiers) s populistickými akcenty (Pasqua).

Rozkol mezi Chirakovou a Pasquovou formací, vzá

petí zformovanou jako RPF (Sdružení pro Francii) - re

vokující de Gaullovu poválecnou RPF (Sdružení fran

couzského lidu), je vážným signálem o budoucí orien

taci francouzské pravice, jež hledá svou vlastní tvár.

Charles Pasqua, bývalý ministr Balladurovy vlády, je

tvrdým mužem, jehož 13 procent prebírá i volice kraj

ní pravice po rozkolu uvnitr Národní fronty (FN) mezi

]ean-Marie Le Penem a Bruno Mégretem.

Liberální pravice Sdružení pro Francii (UDF) vcele

s Fran<;oisem Bayrouem (10 procent) je jenom dalším

dokladem všeobecného žonglování a oslabení pravého

krídla, které ted hledá oporu daleko více nalevo poli

tického spektra, a ponekud prekvapive i u prezidenta,

žijícího z problematické popularity "soužití".

Pockejme si na Prodiho
Budoucnost Evropské unie samozrejme nezávisí jenom

na výsledcích trojích voleb v klícových zemích EU, byt

práve ony predstavují citlivý barometr dalšího vývoje

Evropy. Pro ceské volice, dosud nezasažené skutecnou

diskusí o parametrech evropské budoucnosti, jsou tato

císla možná trochu jako zprávy z Marsu. Fakt, že kon

zervativci, sdružení v Evropské lidové strane (EPP), ob

sadili poprvé od roku 1979 vetšinu 224 kresel proti 180

kreslum socialistickým ze Strany evropských socialistu

(PES), ale neznamená nutne jasnou prevahu v rozho
dování Unie.

Liberálové mají od této chvíle 43 poslancu a Zelení

38. Konzervativci nezaujímají jasnou vetšinu, a bu

doucnost EU je v rukou konsensuální politiky, jejíž rí

zení je mimo hlavní ideologii. Nadeje na reformu Ev

ropského parlamentu zustává tedy nadále spíše ve

hvezdách. Pockejme si na to, jak s Evropskou komisí

zahýbe nový italský komisar Romano Prodi.

Prázdniny na ruském severu
Tomáš Kopriva

Zatímco predcházející generace mladých lidí v nekdejším socialistickém

Ceskoslol'ensku toužila cestovat za železnou oponu, tedy smerem na zá

pad, nyní, když se z dríve jen velice obtížne dosažitelného cíle stala bež

ná záležitost, jezdí dnešní studenti za "opravdovým" dobrodružstvím

na východ. Yosemitský národní park, který nabízejí cestovní kanceláre,

muže v tomto kontextu jen težko souperít s takovým soustem, jako je roz

bodnutím ruské vlády 23. dubna 1994 na západním úpatí pohorí Pri

polarnyj Ural založený národní park ,Jugud-Va". Se svými 1,2 miliony

bektaru je sedmým nejvetším národním parkem na svete. V roce 1995

byl jako první ruský park zarazen na listinu Svetového prírodního de

dictvípod záštitou UNESCO.Východiskem do parku je mesto Pecora, ne

blaze proslulé jako jedno z míst na mape souostroví Gulag.

Nekonecné brezové háje, nebe hluboké jako oceán

a každých sto až dve ste kilometru jedna drevená rus

ká vesnice. Jedeme ve vlaku do Pecory a jak se vzda

lujeme od Moskvy, necháváme za sebou cervencová

vedra a snažíme se premoci všudyprítomný chlad. Va

gony sice nemají kupé, lužka jsou poskládána po celé

délce vozu, zato je všem k dispozici samovar s horkou

vodou, kterou si zaléváme caj. Pasažéri kolem nás, vet

šinou Asiaté cestující až do dalekého Labytnangi, uží

vají osvedcenejší prostredek proti zime - vodku. Vlak

trpelive ukrajuje kilometr za kilometrem z širé maticky

Rusi, pomalu se blíží pulnoc. Na severu se objevují cer

vánky, na jihu zustává stále svetlá obloha. Nikdo z nás

ješte netuší, jakou výhodu bude v horách predstavovat

fakt, že nemuže prijít tma.

Pecora, kde se nachází Správa národního parku ]u-

gud-Va, je mesto ležící v Ruské svazové republice Ko

mi. Z Moskvy se sem lze dostat pouze po kolejích ne

bo letadlem. Cesta vlakem, která je nejen levnejší, ale

i romantictejší, merí dva tisíce kilometnl a trvá jeden

a púl dne. Velkou cást kolejí a samotného mesta po

stavili nadlidským úsilím a za nelidských podmínek

vezni z gulagu Pecorlag. Dodnes má tato oblast "vo

jenskostrategický" význam, takže neexistuje žádná ma

pa mesta, a všechny mosty podél trati hlídají vojáci.

Nouze o turisty
V Pecore na nádraží nás vítají komári a pocasí srovna

telné s naším listopadem. Neméne prívetivý je i policajt

na perone naditý do teplého kabátu. Tak, jako ostatní

lidé postávající na nádraží, ani on nechápe, co že po

hledává sedm cizincú v jeho meste. Nejprve s vážnou

tvárí bezradne listuje našimi pasy, ale když zjistí, co nás

do Pecory privádí, vyklube se z nej nadšený milovník

hor. Ochotne nám radí, jak se dostat do Správy parku,

ale neopomíná zduraznit, že se musíme nejpozdeji do

druhého den zaregistrovat na policejní stanici. Slušne

dekujeme a vyrážíme autobusem císlo 2 do Socialistic
ké ulice 55.

Pecora je poskládaná z panelových a cihlových bu

dov krabicovitého tvaru, mezi kterými beží široké uli

ce, jež obcas postrádají asfalt. O tom, že mesto bylo vy

staveno "na zelené louce", svedcí divoké kusy tajgy,

které oddelují nekteré ctvrti. Prestože zdejší prostredí

nezárí zrovna novotou, funguje nekolik autobusových
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linek, kino, pošta, materská školka, obchody a tržište.

Potkáváme lidi asijského i evropského púvodu, zpité
bezdomovce nikoliv.

Národní park Jugud-Va vznikl teprve nedávno a lidé,

kterí ve Správe parku pracují, pripomínají spíš partu

nadšencll než nabubrelé byrokraty. Snaží se všemi

možnými zpúsoby udržet park pri živote a získat pení

ze na jeho ochranu. Od ministerstva lesního hospodár

ství republiky Komi, od prípadných turistú. Za jeden

den pobytu v parku je nutno zaplatit asi ctyri dolary na

osobu, pricemž si turisté musejí najmout zdejšího pru

vodce a po celou dobu pobytu ho živit. Turistu sem
ovšem zavítá velmi málo. Ze zahranicí takrka žádní.

Pred námi park navštívili pouze dva Finové, kterí však

pro nedostatek vybavení ci spíše odhodlání vydrželi

v horách pouze dva dny. Ve Správe jsou proto ze sku

pinky z Ceské republiky velmi nadšení, zvlášt když se

na nás prijel podívat i sám ministr.

Cestu si lze naplánovat podle mapy, kterou dostane

te k dispozici. esmíte se nicméne domnívat, že bude

tak podrobná, jako naše turistická mapa Krkonoš. Ho

ry jsou vzdálené od Pecory ješte asi 150 kilometru na

východ. Do neprístupné tajgy však žádné cesty neve

dou, proto je vetšinou nutné použít vrtulník, který pri

jde asi na 200 dolarú pro celou skupinu. Dobré je sta

novit si cas a místo, kde vás má opet vyzvednout.

Balšoj krakadil
Protože jsme nemeli dost penez ani na vrtulník, ani na

pobyt, bylo nám placení odpušteno a místo vrtulníku

jsme se do hor vypravili po zemi. S námi se na cestu

vydali i dva svérázní pruvodci Sergej a Dima, kterí

v horách byli naposledy pred dvaceti lety. Vlakem jsme

jeli tri hodiny na severovýchod a vystoupili jsme jednu
zastávku za vesnicí Kožim na kóte 1952.

Jestliže bylo v Pecore "hodne" komárú, zde by tato

neurcitá císlovka zdaleka nevystihla skutecnou situaci.

Snad se sem slétli z celé Sibire. Krev jednoho mrtvého

komára privolá deset jeho kamarádú. Kolik hmyzu na

vás usedne, když jich zabijete dvacet jednou ranou? Na

domorodce pritom komári vúbec neútocí, zatímco turi

stovi nepomúže ani sítka pres hlavu a repelent.

Po krátkém vyjednávání se nám podarilo sehnat pá

sové vojenské vozidlo, kterému ríkají .balšoj krakadil".

Za ohlušujícího revu motoru jsme vyjeli tajgou do hor.

Po hodine se objevila reka. Obojživelný krokodýl ji

prekonal bez problémú. Stejne jako nekolik dalších be

hem následujících sedmi hodin. akonec jsme ve tri

hodiny ráno zastavili u toku, který nezvládlo ani naše

vozidlo. Pekelný stroj nás zanechal sedmdesát kilomet

rú od nejbližší železnice.

Pred námi hucí divoká prúzracná reka, za ní se rý

sují nekonecné zasnežené vrcholky hor. Kolem doši

roka rozprostrené pláne s orosenými stromy. A ko

mári, stále aktivní, neúnavne hlídají neproniknutel

nost tohoto sveta. Pri varení padají po desítkách do

polévky, nemá smysl je lovit. Chápeme, že jsme po

važováni za vetrelce, ale neprišli jsme nicit, prišli jsme

jen pozorovat.

Léto prichází na Pripolarnyj Ural koncem cervence

a na sklonku srpna už zacíná zase snežit. Behem toho

to krátkého období se oteplí a denní teploty dosahují

i dvaceti peti stupM Celsia. Což neznamená, že upro

stred noci nemúže snehová prehánka zborit stan. Hus

tota srážek je velmi vysoká a když na nekolik mesícú

roztaje pllda zmrzlá asi do metrové hloubky, vytvorí se

rozsáhlé bažiny. Jakákoliv chúze je témer nemožná bez

vysokých holínek. Krajinou protéká bezpocet rek, rícek

a potúckú, které je nutné prejít nebo prebrodit. Nekdy

je treba svléci se až do pasu. Voda je pritom ledove stu

dená a zdrevenelé koncetiny jsou snadnou koristí pro

silný proud. Ostré kameny bodají do bosých chodidel

a žízniví komári stejne nelítostne do obnažených cástí

tela, které se na melcích úsecích reky vynorí nad hla
dinu.

Zlatý koren a carevna
Krome komáru žije v parku i mnoho druhú príjemnej

ší zvere: medvedi, sobi, vlci, polární lišky, veverky a ra

da dalších. Presto, že múžete najít hodne medvedích

a vlcích stop ci shozené sobí parohy, spatrit zvíre na

vlastní oci bývá velmi obtížné. Clovek je tu príliš ruši

vým prvkem a na velkou vzdálenost. Medvedi nebýva

jí v léte, kdy mají dostatek potravy, nebezpecní. Setká

ní s lidmi se radeji vyhnou. V rekách se vyskytuje

spousta ryb, na jare sem priplouvají i lososi.

Krásu parku Jugud-Va umocnují stromy. Casto nara

zíte na skupinu borovic semknutých kolem jezírka

v travnaté plání, brízky lemují hlavne brehy rek a osa

melé modríny se majestátne tycí. Smrky vytvárejí širo

ké pásy lesa, kde se poutník múže skrýt pred neprízní

pocasí. Obcas je nutné prodírat se až metr vysokým

krovím, které nápadne pripomíná borúvcí, až na to, že

postrádá modrofialové plody. Podél rícek roste divoká

cibule, jejíž nat se múže stát chutným doplnkem jídel

nícku. Vyskytuje se zde vzácná rostlinka se žlutým kve

tem, která se nazývá Zlatý koren. Má prý podobné

úcinky jako ženšen. Když dojde cukr, múžete si ze stro

mu odríznout cagu, která vypadá jako náš choroš, a ho

dit si ji do caje.

Hory nejsou nijak vysoké, nejvyšší hora celého Ura

lu, Narodnaja, merí 1895 metrú. Jsou krásné. Vrcholky

jsou po celý rok pokryté ledem a snehem, a když se na

nekterý vydrápete, hledíte do Asie i do Evropy. Vidíte

i divokého orla i jeho stín, který se zobrazuje na úbo

cích okolních skal. Poletuje si tu uprostred neobydlené

krajiny a stovek nepojmenovaných hor. ejkrásuejší



NOVÁPRíTOMNOST SRPEN 1999

hora Pripolárního Uralu a možná i celého tohoto dva

tisíce kilometru dlouhého pohorí však svuj název do

stala. Jmenuje se Manaraga, a pro její majestátní spani

lost se jí taky ríká carevna.

Finále na vorech

Behem cesty jsme dorazili i k "Ozernoj báze", kde se

každé léto vždy na ctrnáct dní konají detské tábory.

Deti se sem na Jezerní základnu dopravují vrtulníkem

z Pecory a bydlí v drevených srubech u jezera. Mají tu

i klasickou drevenou saunu. Deti tu však nebyly. Ješte,

nebo už? Léto na sevem je kratické.

I my se musíme vrátit zpet do civilizace. Sergej

a Dima dostali nápad, že to bude pohodlnejší po rece

na vorech, které si postavíme. Tri prý budou stacit. Tak

jsme se stali staviteli voru. Na jeden vor je treba poká

cet osm stromu. Ze stromu uríznout korunu a spodní

tlustou cást tak, aby zustala šest až sedm metru dlouhá

kláda o prúmeru minimálne 15 cm na užším a maxi

málne 35 cm na širšún konci. Težké klády se pak sne

sou k rece a položí se vedle sebe, pricemž na každé

strane musí být strídave ctyri užší a ctyri tlustší cásti.

Poté je nutno porazit tri brízky. a oba konce plavidla

se kolmo pres klády pribijí dva kmínky a tretí potom

diagonálne tak, že vznikne písmeno zet. Doprostred se

pripevní brezová trojnožka, na kterou se povesí bato

hy. akonec nezbývá, než aby si každý pasažér usekl

trímetrové bidlo, kterým se bude snažit vor ovládat.

Nám na každé plavidlo pripadaly tri osoby, ale vy-

zkoušeli jsme si, že bez potíží unese i pet lidí s bato

hy.

Po trech dnech práce konecne vyrážíme po rece

Vangir. Její dravý proud se nás hladove zmocnuje. Br

zy zjištujeme, že nejsme schopni zastavit. Naštestí ne

máme mnoho casu premýšlet nad touto ponekud ne

príjemnou skutecností, nebot se musíme vyhýbat vy

kukujícím balvanúm a hlavne kamenum, nebezpecne

skrytým pod hladinou. Když se však Vangir trochu

zklidní, je jízda úžasná. Plujeme po široké rece, která

je tak cistá, že se z ní dá bez obav pít. Kolem ubíhají

brezové háje, obcas projíždíme skalnatými kanony.

Nekdy se reka vetví do nekolika ramen a my ztrácíme

na púl hodiny ostatní vory z dohledu, abychom je

o pár kilometru níž zase potkali. Ramena ovšem mo

hou být i slepá, voda se najednou ztratí v tajze. Vor vá

ží nekolik set kilo a nelze ho rozhodne prenést. Zbývá

ho bud rozebrat, nebo postavit nový.

Po osmi hodinách jsme pristáli na ostrove, kde síd

lila skupina ruských geologú. Díky rychlému proudu

jsme za tu dobu urazili asi šedesát kilometru. Do ves

nicky Lazornyje, ležící na železnici, nám zbývalo ujet

ješte dalších šedesát. To však predstavovalo dva dny

plavby, nebot Vangir ústí do reky Kosju, která je širší

a línejší. Mohli jsme si alespon dosyta vychutnat kraji

nu lemující brehy a pohled na vzdalující se hory. Ušli

jsme 150 kilometru, pricemž každý z nich se pro nás

stal zážitkem na celý život.

Tolerance v postmoderním safari
Nedovolit i dovolit muže být stejne vražedné Irena Reifová

Program tolerance se na první pohled tvárí, jako by mu patrilo dlouhodobé predplatné v elitním
klubu humanistických ideálu, a na druhý pohled dokonce souzní sješte archaictejší tradicí kres
tanské lásky k bližnímu. Vjistém smyslu je však spíše horkou novinkou posledních sezón sociolo
gicko-politologickofilosofického premítání, než zavedenou tradicí.

Takovouto archeologii tolerance lze navrhnout alespon

potud, pokud toleranci nechápeme jen mikrosociálne,

jen jako typ vztahu mezi jednotlivci, kterí se liší na zná

mém principu "jeden má rád vdolky, jiný zase holky".

Pokud vnímáme toleranci jako jev makrosociální - jako

vztah velkých lidských skupin shromáždených kolem

nejakého makrostrukturního defmicního znaku k jiným

velkým, obvykle však o neco menším skupinám, u kte

rých tento definicní znak nabývá jiné hodnoty, potom se

stává novým prvkem v mentální krajine obyvatele pozd

ní modernity. zastánci nové, makrosociální tolerance se

poznají podle toho, že deklamjí nutnost vzájemné vstríc

nosti mezi lidskými kolektivy, které se navzájem titulují

jako "cizí". Rozdíl je zhruba v tom, že usiluji-li o tole

rantní soužití se sousedem, který porádá hlucné divoké

vecírky - tedy usiluji-li o onu mikrosociální toleranci 

pak se skutecne nechovám nijak inovativne a naplnuji

pouze ony prastaré ideály krestanství ci humanismu, ne

bot tento soused pro mne není cizinec, ale pouze fla

mendr ci hejsek. Podobne by se ve srovnatelné situaci

mohl zachovat i úctyhodný meštan století minulého, re-

nesancní dvorenín nebo gotický rytír. Tedy "nihil novi
sub sole". Pokud se však snažím o tolerantní soužití na

príklad se sousedem romského puvodu, pak už se ne

jedná o odvekou mikrosociální toleranci, ale o toleranci

velmi nedávné provenience, o toleranci mezi velkými

skupinami "cizincu", rozdelených makrostrukturními de

finicnúni znaky - v tomto prípade etnickým puvodem.

Teprve v této podobe nabývá tolerance charakteru "pro

gramu" ale lze o ní uvažovat jako o novince, úzce pro

pojené s liberálním klimatem postmoderního safari.

Dríve zoo, dnes džungle
Výraz "safari" je pouze prodlouženou rukou logiky, kte

rou zavedl polský sociolog Zygmunt Bauman. Emeritní

profesor univerzity v Leedsu Bauman ve své poslední

práci Postmodemity and its DiscOIztents ríká, že archaic

ké i moderní spolecnosti disponovaly peclive institucio

nalizovanými pravidly vztahování se k "cizím". Zatímco

premoderní spolecnosti se s nimi vyrovnávaly predevším

metodou izolace a udržování odstupu, moderní spolec

nosti vyvinuly dumyslné mechanismy vyloucení nebo
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ochocení (exkluze ci asimilace). Archaické soužití tedy

pripomíná zoologickou zahradu, kde jsou jednotlivé

druhy drženy v izolaci, moderní spolunažívání naopak

vypadá spíše jako džungle, kde jedno pohlcuje druhé.

Tento retezec si potom prímo ríká o další clánek, o po

jmenování dalšího modelu tolerance, tolerance pro dobu

postmoderní, která svou tolerancí vuci nositelúm jina

kosti navádí na metaforu safari - velkého výbehu,

v nemž se volne procházejí lvi vedle zeber a zebry ved
le slonú.

je zrejmé, že analýza evropských, postrnoderních, ci

presneji receno západních modelú makrosociální tole

rance by byla neúplná, pokud by nebyla nastolena také

otázka zdaleka nikoli prekonaných modelú makrosociál

ní intolerance. jiste lze vysledovat prinejmenším nmoho

ruzných modelú intolerance - at už je považujeme za ne

smrtelnou soucást soužití velkých lidských skupin nebo

za povzdech odumírající modernity. Za jeden z nich lze

považovat model jazykový. Chceme-li naznacit, jak moc

ný je jazyk v oblasti vytvárení a predávání heterostereo

typních predstav, predstavo "cizích" a "jiných", múžeme

si samozrejme pripomenout notoricky známou praktiku

starých Rekú, kterí oznacovali príchozí z jiných jazyko

vých okruhú jako Barbary, tedy ty, kterí blábolí. Vedle té

to ucebnicové ilustrace lze uvést podle stejné predlohy

strižený zvyk Slovanú nazývat nositele neustálé hrozby

Nemci (ti, kdož jsou nemí) a sebe naopak Slovany (ti,

kdož vládnou slovy). Potom je treba zmínit ješte zasutej

ší, i když lehce postrehnutelný fakt, že oznacení pro oby
vatele dnešního Nemecka má tuto hanlivou konotaci

poukazující na onemení - na to, že Nemci mluví a myslí

jinak než my, což je totéž jako by nemluvili a nemysleli

vubec - pouze v jazycích slovanských. At už o Nemcích

hovoríme polsky, cesky, slovensky nebo msky, vždy jsou

to ti, kterí jsou nemí, zatímco výrazy jako "allemand" ne

bo "German" nic takového nenapovídají.

Co se vejde do národa
Není náhodou jazykovým inkubátorem intolerance v je

jí klícové oblasti - v oblasti nacionalismu - užívání pojmu

"národ"?V souvislosti s tímto tématem nelze prejít mlce

ním napríklad prínos Ernesta Gellnera v knize Národy

a nacionalismus. jazykový model intolerance však zno

vu vyvolává spíše oblíbený obrozenecký hlavolam týka

jící se toho, jaké jsou hlavní definicní znaky národa. Nu

že, podle zmíneného jazykového modelu intolerance je

hlavním definicním znakem národa fakt, že se nazývá, že

se s vydatnou pomocí jazyka oznacuje jako národ. Tra

dicne se predpokládalo, že znaky národa jako spolecné

území, jazyk, kulnIrní dedictví ci zvyky predcházejí jeho

existenci a že národ následne z techto znakú povstává.

Podle jazykového modelu však realita nepodkládá zna

ky, ale znaky naopak zakládají realitu. Prvotní je tedy sa

motné používání výrazu "národ", které následne vede

k tomu, že ono "spolecné národní" je umele konstmo

váno a dotváreno ci alespon posilováno a podporováno.

Výber výrazu "národ" pro oznacení jistého typu sou

náležitosti lidí hovorících jistým jazykem je však soucas

.ne velmi nebezpecné, tak jako by byl nebezpecný kaž

dý jiný abstraktní, neurcitý termín. Takovéto termíny to

tiž nabízejí príliš mnoho volného prostom - jsou tvoreny

vzduchoprázdnem, které se velmi rádo nechává naplno-

vat a osídlovat ideologiemi. Pojem národ sám o sobe ne

specifikuje, co to vlastne národ je, a proto je tento pojem

mimorádne pohostinný vúci obsahúm, které výrazne

prekracují reálné vymezení národa - vejdou se do nej dú

vody pro vše od folklóm po militantní nacionalismus.

Pojem národ pripomíná - receno s Marshallem McLuha

nem - "chladné médium", tedy médium s nízkou defi

nicní schopností a nízkou naplneností daty, médium,

které v sobe ponechává rozsáhlé podzemní prostory pro

domýšlení a doplnování významú' O dúsledcích domýš

lení všemožných významú pojmu národ však netreba

dlouze hovorit, k tomu stací pockat si na vecerní tele

vizní zpravodajskou relaci.

Což kdyby byl v rámci tolik frekventované "proble

matiky roku 2000" vypsán také konkurs na model tole

rance pro jednadvacáté století? Pokud by úcastníci tako

vého konkursu chteli pojmenovat spolecenství lidí, kterí

pocitují, že je "neco" spojuje na základe jediné reálie,

která je skutecne fakticky spojuje - tedy na základe jazy-

ka, pak by musel zvítezit návrh prejmenovat "národy" na

"jazyková spolecenství". A "národní identita" by mohla

být nahrazena "diskursivní identitou".

Na kterém konci rakety
Úvahy o postmoderním safari založeném na makrosoci

ální toleranci "jiných" vuci "jiným" mohou znít na poza

dí jednoho z nejdrastictejších projevu rozpínání pojmu

národ daleko za hranice jeho skutecného významu (te

dy na pozadí kosovského konfliktu) jako mimorádne

zdarilá fantasmagorie. Cynicky bychom mohli dodat, že

miliony obyvatel balkánského poloostrova si zrejme ne

všimly, že tu máme postmodernitu a makrosociální tole

ranci. V situaci, kdy vedle sebe v rúzných cástech sveta

paralelne koexistuje vražedná makrosociální intolerance

s neméne vážnou permisivní makrosociální tolerancí

(úvahy typu "jen at si v Indii upalují vdovy, je to prece

jejich kulturní svébytnost") a obojí prináší stejne tíživé

problémy, skutecne není jasné, zda ješte žijeme v ideo

logicky zápasící modernite nebo již ve všepripouštející

postrnodernite. Toto dilema nedávno výstižne zestrucnil

jistý student filosofické fakulty, který prohlásil, že odpo

ved na tuto otázku závisí predevším na tom, na jakém

konci dalekonosné rakety se clovek zrovna nachází. )\i
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Hon na vedecké carodejnice
Kniha Intelektuální podvody rozpoutala vášnivou bouri Zdenek Mi.iller

Na rozdíl od Cech se Francie ráda honosí svými vzdelanci. Dva vedci,

American Alan Sokal, matematik a teoretický fyzik vyucující na univerzi

te v New Yorku, a Belgican jean Brir;mont, matematik z univerzity v Lo

vani, se však rozhodli Francouzum tuto tradici znechutit. V knize Inte

lektuální podvody, která vyšla v parížském nakladatelství Odile jacob, se

pustili do útoku na francouzské badatele rozmanitých vedních oboru,

v drliué vetšine humanitne ci spolecensko-vední orientace. Na mušku si

pritom uzali predeuším hatmatilku a rozumárské hrícky rady francouz

ských "psavcu" a mediálne protrelých osobností. Máme jim za to zatleskat?

Podle autorú kontroverzní publikace jsou tak význacní

myslitelé jako psychoanalytik Jacques Lacan, filosofové

Jean-Franc;ois Lyotard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida,

lingvistka Julia Kristevová, sociolog Bruno latoU!","mé

diolog" Régis Debray a rada dalších vlastne podvodníci

a šarlatáni. Uchylují se ve svých pracech k matematic

kým formulacím, generalizacím ci metaforám, aniž by

jim valne rozumeli nebo pro to meli pádný dúvod.

Prázdnota za bariérou slov

Máme tu prý co delat s podvodníky, kterí maskují bez

obsažnost svého myšlení nesrozumitelností. Stránky os

tre polemické knihy jsou plné citátu a odkazu. Sokal

s Bric;montem na nich demonstrují, že za bariérou slov

široce respektovaných autorit se rozkládá ve skutec

nosti vecná prázdnota. Je to soud tvrdý a rozhodný.
Všechno zacalo vlastne už v dubnu 1996 v USA.Alan

Sokal poslal do vedecké revue Social Text, vydávané na

univerzite v Duke v severní Karolíne, clánek sestavený

ze zmatených a nesmyslných citátu z del francouzských
intelektuálu. Text s názvem "Prekrocit hranice: k trans

formacní hermeneutice kvantové gravitace", který ve

skutecnosti vyvrací základy kvantové fyziky, nikoho ne

zarazil. Bez sebemenšího kritického komentáre byl zve

rejnen. Ani pak se nad ním nikdo nepozastavil. Ne

dlouho poté odhalil Alan Sokal v revue Lingua Franca

svuj žertík. Ospravedlnoval se pritom tím, že mu šlo

o to dokázat, že dnes je možné ve jménu relativismu,

postmodernismu, strukturalismu ci konstrukcionismu

zverejnit cokoliv.

Odkud pocházejí teorie, které pokládá Sokal za ma

tení a prázdnou hru se slovy? Z Francie. Ale do absurd

ní polohy je privedli až nadšení a nekritictí žáci Lacana,

Baudrillarda, Deleuze a dalších. Dnes plní univerzity na

obou stranách Atlantiku, nejen ve Francii, ale možná

ješte více v USA. Kniha Intelektuální podvody vyšla ve

své premiére nikoliv anglicky, nýbrž francouzsky. Jako

by tím autori chteli dát najevo, že mají úmysl vrátit zá

silku zpet odesilateli.

Užitecný pruvan nebo kádrování?
Ve Francii vyvolal Sokalúv prípad okamžite bouri. Ješte

než se americký vedec rozhodl se svým belgickým ko

legou denuncovat manýry prevážne francouzské huma

nitnevední ci spolecenskovední fronty formou ucelené

publikace, rozdelil se tu vedecký svet na sokalovce

a antisokalovce. Nejinak je tomu, zdá se, i v dalších zá

padních zemích. Filosofové, sociologové, lingvisté, an

tropologové, a navíc i nekterí prírodovedci, všichni váš

nive diskutují. Množí se protesty a obvinení prší na So

kalovu hlavu. Zatímco Lacan s Deleuzem se bránit již

nemohou, první zemrel v roce 1981, druhý spáchal se

bevraždu v roce 1995, Kristeva, BaudriJlard, Debray

a jejich prátelé sepsali vášnivé obhajoby a protiútoky.

Zpochybnuje se kompetence Sokala a Bric;monta, jsou

vydáváni za nástroje protifrancouzského kulturního im

perialismu USA, za mluvcí pochybného antiintelektua

lismu, kterí svou obžalobu zfabrikovali na základe citá

tu vytržených z kontextu.

Amerika proti Francii' Tak prosté a jednoduché to

ovšem není. Diskuse má povahu všeobecnou. Odehrá

vá se v USA, odehrává se v Británii, odehrává se ve

Francii. Tam všude proti sobe stojí ti, kterí hájí volnost

a neohranicenost uvažování a myšlenkových konstruk

cí, a ti, kterí mají dojem, že Sokal a jeho belgický spo

jenec vyjádrili nahlas, co si už dávno v duchu mysleli.

Pokud by bývala Sokalova hrícka zustala na úrovni

jednoho prípadu, byl by z toho užitecný pruvan k pro

vetrání nadutého a elitárského prostredí vzdelancu. Ne

jen, že nejsou pecliví pri redakci svých textú a píší ob

cas hlouposti a bláboly. Nezrídka také podléhají klamu,

že mají co ríci témer do všeho, a jejich touha být slyšet

a "zviditelnit se" plodí jen povrchnost a absenci jakého

koliv sebezpytu.

Udelat však z toho proti intelektuální tažení, to už je

na pováženou. Vedecká kritika je neco jiného než slo

víckarení, predpojaté pitvání textu a kádrování ci mora

lizování autoru. Delící cára mezi vedou a pavedou ne

dává na jednu stranu matematickou exaktnost a na stra

nu druhou verbální nepresnost. Je daleko více švem

mezi snahou pochopit za pomoci overitelných výrokú

a racionálne zduvodneného aparátu neco z okolního

sveta, a mezi neskrupulozní posedlostí vysvetlit pro

strednictvím cehokoliv, co se hodí, všechno.

V souvislosti s Intelektuálními podvody si lze klást
otázku, zda matematici a vedci z oblasti exaktních ved

obecne si dnes nechtejí hrát po vzoru osvícencu na je

diné arbitry vedecké pravdivosti. I pro nás v Cechách je

to problém aktuální. Spolecenské ci humanitní vedy, po

desetiletí svírané ideologickým knmýrem, jsou dobrým

tercem jak pro šarlatány, tak pro ty, kterí se kryjí štítem

matematické presnosti. V anglosaském svete se již neja

ký cas verejné jednání a chování merí zásadou "politi

cally correct". Zjednodušene receno, nejde než o ja

kousi autocenzuru vedome prijatou politicky a verejne

cinnými osobnostmi v tom smyslu, že nekteré soudy se

nehodí vyslovovat nahlas. Nespatrují v tom nekterí prí

klad pro oblast vedy a poznání a nehodlají zavádet ne

co obdobného jako "scientifically correct"?

ZDENEK MVLLER
(1947)

Orientalista,
novinár,

spisovatel, žije
v Panzi.
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Trockij neocenoval Mahlera, ale rád poslouchal Cajkovského na gramofonových deskách, které mu tehdy privezl

José, mexický šofér Rudiho']. Když šel krmit králíky, otevrel okna, aby desku slyšel až do konce. At letos v zime pr

šelo nebo nepršelo, králíci meli svoji hodinu. Nadežda pustila Cajkovského desku znovu.

- Králíci jsou tvá mexická rebjata, rikala. Opakovala se. Trockij se usmíval. Co se opakuje, je nekolikrát proti.

Mel ji proto rád, že to podstatné opakovala. Mela charakter. Když ráno procitla z úzkostného snu, rikala: - Ne

chceš si koupit muj sen? Škoda, že mu lékari už i v Rusku zakázali kourit. Nebral to tehdy tak prísne, ale v Dán

sku ho zacali strašit se srdcem, a nyní mel prsty od zelí, od karfiólu - krmil dvakrát denne králíky -, a nikoli na

žloutlé od dýmky, kterou ješte kouril, když byl predsedou petrohradského sovetu, ministrem války a šéfem gene

rálního štábu. Oblíbil si dýmku, kterou mu tehdy venoval Lunacarskij. Jednoho králíka ostatne nyní, v Mexiku,

nazýval Lunacarskij, a hovoril s ním "po rusky". Nežný cumácek. Trochu zdetinštel, stežovala si Nadežda, neste

žovala si, nemela komu. Mluvila sama se sebou. Zavírala dvere za Lvem: všechno nechával otevrené: dvere, ok

na, zásuvky, límec. Pak míval ošklivé chripky. Aspirin a caj. Ale doma nezustal. Musil "vlastnorucne" krmit krá

líky. Vedela, že mel milenku, když ryl ješte sovetským hrdinou. Vpodstate byla nerozhodná, zdali dávala pred

nost hrdinoví s milenkou, Trocký byl tenkrát krásný, i když ryl ošklivý, nebo Trockému nyní, starému a nežnému

pantátovi. José a Diego Rivera mu doporucili Ramira, aby trochu kontroloval návštevníky. Cinil tak, necinil? Ne

žiju prece v zajateckém tábore, rikal Trockij. Byl to však Ramiro, který prišel poprvé s oním studentem, aby se mu

Trockij podíval na stat o vývoji imperialismu mezi dvema válkami. Text Trockého príliš nenadchl, ani obsahove,

ani úpravou, psán na starém stroji, nekterá písmena, predevším samohlásky, byla špinavá, mezi a a o nebyl roz

díl. Cetl,podtrhoval, opravoval na okraji papínt, pouze ze zvyku, a tužkou - ryly topoznámky k diskusi.

K ní, jak známo, nikdy nedošlo.

Když ho zabili - byl to ten pisálek, co ho smrtelne uderil - když ho zabili, králíci prý kriceli. Avšak to je patrne

legenda, Lunacarskij, Aron, Princezna, Lily (milenka, ríkají, se nazývala Li/ockaJ, jména tech kricících králíku,

kterí asi nekriceli, ale meli hlad, nikdo je už pravidelne a s takovou láskou nekrmil; zacal takový divný hlad, v Me

xiku, ve Francii, v Rusku, pak se na to jalo zapomínat, a dnes, když to sepisuji, už se to ani nezapomnelo, už se
to neví.

Zárí 1998

'J Rudi Kollinger, p~'tvodne dentista, pozdeji bankér a revolucionár, narozen v Mnichove; nevlastní bratr herce

Boleslavského, oblíbence Stanislavského. Oba zemreli ve Spojených státech.

ARMA VlRUMQUE CANO

V dobe, kdy prijel Brecht do Prahy, dostavovali Zimní stadión na Štvanici. Z Letné, kde docasne bydli/ u prátel,

presne receno u nakladatele, ostatne ve skromném pokoji se dvema okny do dvora, s težkým porcelánovým umy

vadlem, ale bez tekoucí vody, skoro denne ráno odcházel do Prahy, do vnitrní Prahy ... Oblíbil si cestu pres Hláv

kuv most; buhví proc práve tudy. Ráno po nem jezdily, ale opacným smerem, vozy s dobytkem na jatky. Pokud

ovšem spechal, nasedal na poulicní dráhu, na jedenáctku, pres Štefánikuv most smerem na Nové Mesto, sedm

náctkou k Rudolfinu a tak dále. Obvykle však chodil pešky, pochodoval jako Nemec, ríkalo nem holic Chroust od

sedmé již na hlídce ve dverích krámku. Pulhodinka cesty. ,.Praha je šedomodrá (cesky citováno "graublau ''),pro

to se mi asi líbí. Také nejsem práve veselý. Ale není šedivá, jak vypadá na pnmí pohled, " napsal v dopisu E. T do
Paríže.

Toho roku vládl teplýpodzim. Naproti rozestavenému Zimnímu stadiónu, na druhé strane chodníku po prou

du, nad perejemi, se sestupovalo na onu vetší cást ostrova, kde se nacházely tenisové dvorce. Vskutku, zacátkem

listopadu se ješte pilne hrálo. Otec Drobný takovou sezónu již dlouho nepamatoval. (Syn Jaroslav, "od sberace

mícku až k budoucímu mistru sveta ", chodil se mnou do trídy. Leccos z toho, co bude následovat, jsem se dozve

del od nej. Byli jsme kamarádi.)

Brechtuv pobyt v Praze se prodlužoval: jednal - asi krome s jinými, spražským Nemeckým divadlem o režisér

ské možnosti uvést ,,2ebráckou operu ", ale predevším korespondoval si spráteli a ruznými mezinárodními orga

nizacemi o plánech pro nejbližší budoucnost. Praha mu od zacátku nepripadala ideální, ani hospodársky a po

liticky jistá, ve všem všudy provinciální. Brecht sice toužil mít na nejaký cas klid, ale umelecky potreboval také ne-
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klid. Když nemohu žít v Nemecku, chci žít ve svete, toprohlásil nekolikrát verejne. Nicméne, pronajal si tehdy už

malý byt pod uzavrením, v Bubenecské ulici - nakladatelovo príjmení Adolf ho strašilo, ac se tomu smál -, ale tvr

dil dále, že Praha je toliko prestupní stanice, není to pro nej príznivý terén. Zacal mít ostatne príliš volného casu.

V listopadu se seznámil s Hedou (nebo Hedvou), mladší sestrenicí tehdy známého tenisty Hechta, cesko-židovské

ho mistra, bylo topráve na Stvanici, kde se s ní poprvé setkal a kde také obcas Hecht trénoval. Tam se tenkrát Brecht

zastavil, když se vracel pres Hlávkuv most domu z nejakých zbytecných emigrantských scMzí nebo divadelních

jednání. Díval se na devcata, jak hrají.

Oslovil ji a ona odpovedela, jako by ho znala. Mluvila slušne nemecky. Chodila do septimy, prozradila, že má

strach z latiny, arma virumque cano, dívala se na nej poocku a houpala se na houpacce; prítelkyne odešla, mela

rande, a smála se. Pomalý, opuštený podzim na detském hrišti. Brecht ji rozhoupal jako peclivý otec. To bylo na
samém zacátku.

Když ji v Bubenecské ulici poprvé svlékl, bránila se, kricela, ale on pokracoval. Bylo jí zima. Kolem ctvrté se už

stmívalo. Vpul šesté, v šest, nejpozdeji k sedmé ji doprovodil, doprovázel Hedu až do okolí ulice, kde bydlela v meš

tanském cinžáku, ve 2. nebo 3. patre. Musila domu. Kvuli rodicum, kvuli úkolum, kvuli latine.

- Musíš trochu zestárnout, ríkal jí, zestárni, Miluška; nazýval ji Miluška - meine ceská.

- Chci, abyste zustal v Praze. Vykala mu.

- To nebude lehké. Byl opatrný.

Prirozene, že to nebude snadné. Vedeli to oba, on, protože vedel, ona,

protože to tušila, ale ne vždy je to zajímalo. Byli perfektní prítomnost. Mi

lovala ho predevším, když s ním nebyla. Stýskalo se ji po Brechtovi v do

poledních hodinách, totiž ve škole, nekdy ješte na odpoledním tenisu ne

bo na soukromých hodinách latiny. Proc tady není, ptala se sama sebe.

Nerada se s ním však setkávala v kavárne, dvakrát trikrát byli v Roxy, jed

nou ji privedl až do kulecníkového sálu U cerné ruže, predstavil ji, ale

choval se tak neprirozene, že utekla. I do biografu ji doprovázel jako ma

lou holku. Nejlépe s ním bylo v Karlínské pivnici, v zadýchaném teplém

výcepu, který B. "vynalezl", neco mu pripomínal. A pak vposteli.

- Už když jste me uvidel poprvé, chtel jste me dostat do postele.

- Chlap ("Kerl') chce vždycky dostat ženskou do postele. I když ji milu-

je, dodal.

-já jsem vás mela jen líbat, a v zime, venku, ve snehu. Nemela jsem vás

doprovázet. Nejste gentleman. A byt nemá druhý východ.
- Máš krásné úzké bricho.

-jste bezohledný.

V predjarí odjel pres Rakousko, Svýcarsko, do Francie. Do Dánska.

Podle plánu mel se vrátit. Nevrátil se. Zacal jí psát, ikdyž žil zároven sjinou ženou, se svou ženou, která za ním Fra/ltišek Hudecek

uprchla z Nemecka.

Psal do Prahy skutecne krásné dopisy. Dva jsem cetl. jediné skutecné Brechtovy milostné dopisy, jež žádnému

životopisci nepadly do ntky. Zamiloval se do Hedy.

O neco pozdeji jsem poznal H. Mela krásnou plet, zlaté chmýrí na paži, primhourené oci, oblékala se vždy do

sametových sukní a svetlých halenek; za nejakou dobu odjela sjirím P do Izraele, na té smutne proslavené lodi,

která nedojela, která se potopila, nedopluly ani Brechtovy dopisy, ani knoflícek od pánské košile, který utrhla na

památku v chladné Bubenecské uliCi, kdysi, ve 20. století.

Ríjen 1998

CHINATOWN S RÓZOU

Cínský restaurant, jakých bylo ve meste více. Zasmušilý, plný plyšových strapcu, poloprázdný. I zbrusu nová cín

ská restaurace, oteprená vcera, vypadá ponekud zchátrale. Toje styl. Styl cínského restaurantu.

Píšu, abych nezapomnel. Píšu v podobe vyprávení, embryo povídky, ale to jen abych nezapomnel. Restauraci

zvolila moje známá, nekolikrát do roka skoro prítelkyne. Vyhledal jsem ji na fakulte, chtela se mnou urgentne ho

vorit, nemuže to ríct do telefonu, ale byla to spíše záminka než naléhavý prípad. Když jsem zavrel dvere, ztišila

hlas, vedle je slyšet, ale ani jsem ji nenechal domluvit: odmítl jsem její pozvání, organizovat divadelní seminár, pro

naprostý nedostatek casu. Navrhla, abychom šli alespon spolecne na obed do blízkého restaurantu, ve tri musí být

zpátky. Byl to cínský restaurant, jak jsem se již zmínil. Banální epizoda, situace nikterak výjimecná, zpocátku.

Rita si objednala polévku z vlaštovcích hnízd, jako vždy, cíšnice už vedela. Cekal jsem, až dojí z porcelánového

šálku, abychom si objednali neco podstatnejšího. Vcínských restauracích císlují jídla. Vybralijsme si spolecne cís

lo 46 a 48, já k tomu jasmínový caj.

Když jsem pozdvihl oci, od Rity?, odjídelního lístku?, obraz, který viselproti mne na stene, dal se do pohybu. By

ly to jakési fantastické cínské vodopády, v imaginární krajne, divoce proudily, vystrikovaly imimo obraz, mohut

ná síla vody se menila v nepretržitý pád do propasti. Pouhé zdání? Rita sedela k obrazu zády. Upozornil jsem ji

na podivný úkaz. Vedela o nem? Obrátila se k obrazu, zdvorile se usmála, že mám dobré nápady. Nic tedy nevi-



strana 28

dela. Obraz bylpro ni obrazem, nic více a nic méne. - Podívej se lépe! usiloval jsem, a v tom okamžiku prišla cíš

nice s jídlem.

Nebudeme si kazit chut. Dobre to vím: už dávno se zacaly vytrácet okamžiky malých zázraku, zázrak, co se

deje za zrakem. Kdy to bylo? Kdysi. Kdysi me kdosi pohladil po vlasech, nebyl však prítomen. Také kdysi jsem ve

stínu uslyšel plakat díte v naprosté samote, nikdo v krajine beze stínu; bylo slyšet hlomoz padajících kuželek, kte

ré neexistovaly.

Rita se znovu poohlédla, podala mi plochou mísu s pokrmem, tak si posluž, rekla portugalsky, ty jsi blázínek

nebo básník nebo obojí a položila svou malou venkovskou ruku na mou. Prendala vidlicku do levé, kjídlu nepo

trebovala nuž. Znovu jsem pohlédl na ony Niagarské vodopády made in China, jakýsi místopisný kýc, možná 0í

robek pro vývoz, mohu se však mýlit. Vody v pádu tryskaly, i když ... i když sejaly (kineticky?) pohybovat s malým

zpoždením: totiž, úkaz se obnovil toliko nekolik okamžiku poté, cojsem se tím smerem podíval. Mechanismus ne

bylpresný, pokud ofenoménu lze takto hovorit, nebyl presný. I nápor chladného pruvanu, který z vodopádu v ne

pravidelném chodu, doslova pádu, cíšel, a promenoval se nebo prolínal do prusvitne zamžené rosy, del se v caso

0ích mezerách, sprestávkami, jakoby zanedbával obraz.

Rita krome lingvistiky a zájmu o divadlo v poslední dobe studovala Rózu Luxemburgovou. Onehdy mi vyprá

vela, jak nedávno, ne tak nedávno, malovala byt (když se rozešla s]. M.), nuže, premalovávala kdysi spolecný

prostor a napadlo ji, zdali nekdy Róza Luxemburgová mela štetec v ruce a šplhala po žebríku jako ona, Rita. Prý

se tomu sama musela smát, ale Róza, poslouchej, vlastne nikdy nebyla snoubenka, to, cemu se ríkalo snoubenka

i nalevo od menševiku, a tak se Rita zacala zajímat rovnež o soukromý život a nejen o akci a o teorii té ženy, kte

rá tak knlte chybela v dialogu levice ve dvacátých letech. - VIš, Stalin a Hitlervycistili celou tu epochu, z lidských

kostí vyrábeli kvalitní mýdlo, vyprali skvrnu, Rózu, a po druhé svetové válce, po petactyricátém ti, co to prežili,

prežili to mizerne. Róza a Karl Liebknecht, spartakovci, ticho po pešine. Ani Brecht jako by je neznal. Heiner

Miiller mu toprý pripomnel- a pak asi šel sám sebe udat na STAPO.

Radeji bych s Ritou hovorilo lingvistice, treba i o divadle, než naslouchat jejím politickým monologum, s ma

teriálem, prirozene, z druhé ruky, tím spíš, že necetla nemecky. Sundala si konecne rádiovku, cekal jsem další

proslov. Zamhouril jsem oci, a náhle otevrel. Prekvapil jsem cínské vodopády v nepohybu. Odpocívaly. Obraz se

stal nehybným. Ano, "Optimistická tragédie" Višnevského, Kro11Štadt,nespavost mladického Lenina, smutná krá

líkárna Trockého, Španelsko pet minut pred vylodením marockého Franca, na fotografii lnterbrigády se loucí se

snoubenkami, Honza se loucí u Cerné ruže. Nikoli s Rózou Luxemburgovou. S Hedvikou. S Hedou.

Rita neco z toho asi ví, tuší, mnohé však neví. je z jiného sveta, z jiné generace. Evropa mezi dvema sveto0ími

konflikty byla Strední Evropa. Toledo a Teruel se nacházely za rohem.

Niagarské vodopády cínského puvodu se zastavily. Zustal toliko obraz. Špatný obraz. Neštastný kýc. jen obcas,

0íjimecne, dá se do pohybu, pripomene; neprerušený tok smývá na chvíli realitu cínské restaurace, nás v ní,

v tomto novém, alejiž obnošeném letopoctu. Cas tichošlápek, ríkal Verinjosef, ale ti dva jsou z jiného šuplíku. Ano,

Rita ješte studuje Rózu Luxemburgovou, snaží se rychlepochopit celé území kolem, než ji vymažou, než ji poslední

celníci zabaví, než se propadne do propasti, než vzkážou, že se kolo polámalo.

(Píšu, abych nezapomnel. Píšu v podobe vyprávení, embryo povídky, tojen abych nezapomnel.)
Kveten 1998

FRANnŠEK LISTOPAD (1921)
Ceský exulant a básník, do konce padesátých let pusobil jako novinár ve Francii, od šedesátých let žije a pracu
je v Portugalsku. Prózy jsou cástí chystané knihy s pracovním názvem Samosebou.
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Prázdniny, dovolená
Jan Horálek

Prázdniny se nám jaksi v tichosti prehouply do
druhého polocasu, porád však je houby zle: tolik
toho volna ješte zbývá.' Volna, prázdna do vule...

Prázdniny, to prece bylpo léta - ta školní - ab
solutní vrchol roku: kdepak Vánoce ci Silvestr.'
Ostatne dospelost nám nezacíná maturitou, kon
cem puberty nebo treba snatkem, nýbrž cerven
cem, který už není mesícem prázdnin, nýbrž na
nejvýš cástí dovolené. Není prece nebetycnejšího
(odpustte ten komparativ) rozdílu než mezi po
jmy prázdniny a dovolená /?

Pritom z hlediska pojmenovací motivace mezi
nimi tak príkrého rozdílu není. Dovolenou spoju
jeme spíš s nemeckým urlábem (souvisí se slove
sem erlauben, tj. dovolit), zatímco prázdniny
s latinským vacatio (tj. prázdno; odtud jiráskov
ské vakace, vagace apod.]. Toto latinské slovo
však neznamená prázdno absolutní, tedy snad
jakousi nicotu, nýbrž prázdno od neceho - zpro
štení, osvobození, úlevu od nejaké povinnosti: te
dy dovolení.

Kdybychom však nehledali cizojazycné parale
lya vycházeli slovotvorne, etymologicky a séman
ticky z daných domácích pojmenování, narazíme
na zajímavustky jiné. Napríklad, že stredoveká
ceština nemela slovesodovoliti, tudíž ovšem ani
dovolenou. Souvisí to se stredovece krestanským
pojetím vule jako chtení, totiž neceho individuál
ne subjektivního a tedy ne zcela žádoucího: své
vole. Naproti tomu ve staré ceštine existovala slo
va povoliti, povolenie, povolný apod.; ta pri
márne znamenala svolení ci privolení necí vuli 
ale jednak "shora ", tedy nikoli samozrejme, jed
nak nikoli do syta, "do vule", nýbrž jen podle žá
dané potreby. Individuální lidská vule - my by
chom spíš rekli chtení - zkrátka byla v evropském
stredoveku podezrelá.

Ostatne starocesképrázdno také nebylo axio
logicky (hodnotive) neutrální. Primárne toto slovo
obsahovalo pustotu, marnost, bezvýslednost - však
etymologicky souvisí i s latinským frustratio (kla
mání, šálení, úskok). Prázdniti znamenalo ve
staré ceštine neužitecne trávit cas, zahálet:
"prázdnost je máte hriechóm a macecha šlechet
nostem, "pripomíná Tóma ze Štítného. Kdyby teh
dy existovalo pojmenování prázdnina anebo
pluralium tantum (jméno pomnožné) prázdni
ny, muselo by oznacovat neco nežádoucího, zby
tecného, marného. Toto slovo se však objevuje ja
ko kalk (doslovný preklad) z latiny až ve druhé
polovine minulého století,' vedle školství se s ním
už záhy setkáváme v prostredí divadelním.

Približne v téže dobe se objevuje dovolená už
jako zpodstatnelé adjektivum. V jungmannove
slovníku (1835) se s ním nesetkáme, je tam však
uveden periferní význam slovesa dovoliti - "pro
pustiti na cas, (nem.) beurlauben ". O pulstoletí
pozdeji (1893) však už podává Ottuv slovník na
ucný podrobný výklad o dovolené, a tojako o do
casném propuštení ze služby. V kontextu tehdejší
ho rakousko-uherského státu se uplatnuje "u lidí

odvislých, vázaných ku presne urcitému oboru
služby", zejména vojáku, námorníku a úredníM ..
Encyklopedie rovnež uvádí duvody, na jejichž zá
klade lze dovolenou poskytnout: zejména z ohle
du hospodárských, na zotavení po delší težké ne
moci, anebo i bez udání príciny pro zábavu neb
záležitosti rodinné.

V souvislosti s tím, jak se zamestnanecké pra
covní pomery svými podmínkami zrovnoprávnují
se státní službou, rozširuje sepojem dovolené i na
ne. "Docasné osvobození od práce, od zamestná
ní na zotavenou, docasné prázdno" - tak definu
je dovolenou doplnené druhé vydání Vášova 
Trávníckova Slovníku jazyka ceského z r. 1941.
Slovník spisovného jazyka ceského (1960) pak
vedle obdobného výmeru ("docasné uvolnení
z práce, ze zamestnání") vymezuje další lexikál
ní význam, totiž" rekreacní pobyt po dobu docas
ného uvolnení z práce". Správne zde rozlišuje me
zi samým uvolnením z urcitého pracovního po
meru a mezi jeho duvodem, resp. mezi príležitostí
a její konkrétní náplní.

je pochopitelné, že jakmile se dovolené staly
bežné pro široké vrstvy zamestnaných, bežne vní
maným se pro pojem dovolené stal onen význam
druhý, "rekreacní": ptáme-li se nekoho, kam jede
na dovolenou, jiste chceme slyšet, kde si bude uží
vat, a nikoli, kde bude docasne uvolnen z práce.
Smešováním techto dvou obsahových stránek po
jmu docházívá k nedorozumenf mnoho lidí po
horšuje, když mají v zamestnání vyplnit "žádost
o dovolenou'~ když na ni prece mají nárok.' Ve
skutecnosti pouze žádají o priležitost, jak svuj ná
rok uplatnit.

Skutecne delikátní však je pojem takzvané
"materské dovolené", a to i když odhlédneme od
primárního chápání "dovolené" jako rekreace.
Zamestnanecký pomer, tj. "práce", se stává nad
razený vuci funkci materství; zamestnaná bytost
(žena) z nej musí být uvolnena, aby svému ma
terství mohla vyhovet. Onen rekreacní význam
slova už je pak pouhou trešnickou na dortu: kdo
je "na materské", nejenže nemusí pracovat, nýbrž
si užívá - vždyt je na dovolené.' Pritom vetšina
matek potvrdí, že sotvakdy predtím zažila takové
permanentní pracovní vypetí, jako na "materské
dovolené".

Ostatne v dnešní dobe papírove rovných práv
a emancipace se toto nemusí týkat jen skutecných
matek - takzvanou materskou dovolenou mohou 

podstupovat? vykonávat? - i otcové; vhodnejší by
tedy bylo mluvit o "dovolené" rodicovské. Težko se
divit tem ženám, které toto tradicní oznacení vní
mají jako diskriminacní z hlediska "genderu"
(prirozeného rodu, pohlaví). Ostatne nepochybu
ji o tom, že až se tomuto typu rodicovského pra
covního údelu zacnou venovat znatelne víc než

dosud tatínkové, hrave prosadí i nejaké nové po
jmenování.

Sláva prázdninám, tem nic podobného
nehrozí.
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Prniš mnoho prekladu
Julius Furth, reditel firmy Fr. Borový

Ceskoslovenská kniha a vše, co s jejím vydáváním souvisí, jest stále ješte v krisi. Nesmí nás másti urcité zlepše

ní, které se projevilo zejména o vánocním trhu roku minulého: není to totiž jen krise hospodárská, která pod

lamuje vývoj knižní produkce. Cím nejvíc tato cást kulturního života trpí, je nedostatek cílevedomé organisace.

Bylo již v tomto liste napsáno, že je-li nejaký úsek výroby zralý pro hospodárství rízené, je to knižní produkce.

Zatím zde panuje nezdravá nad produkce a zbytecné grOndérství. Dokud nebude organisací knihkupcú a na

kladatelú za pomoci státní správy položena mez této velkovýrobe, nelze mluviti o obratu k lepšímu.

Nikdo nemá na mysli omezovati produkci domácí tvorby. Zde musí býti zachována v zájmu vývoje a dospí

vání púvodní literatury každému naprostá volnost. To, co volá po regulaci, je vydávání prekladú. V žádném ji

ném státe nelze tak lehko prodati autorisaci zahranicní knihy, jako v Ceskoslovensku. V tomto úsudku shodují

se všechny agentury sveta, pro které je naše zeme pravým eldorádem. Nevydáváme ovšem tím žádné svedec

tví o vyspelosti naší kultury, naopak roste tím ve svete jen presvedcení, že náš hlad po knihách cizích prame

ní z nedostatku dobré produkce domácí. To je také jedna z prícin, proc až na Karla Capka nachází ceská kni

ha tak težko umístení v cizine. Není k ní dúvera a nikdo se o ni nezajímá. Vyvážíme také mnoho penez za au

torizace zbytecných knih, aniž bychom pri tom žádali reciprocitu pro naši tvorbu, která potrebuje v dnešním

sobeckém svete stejnou ochranu jako každý jiný produkt naší zeme.

Pred nekolika lety, kdy následkem krise a lehkomyslného hospodárství nekolik firem nakladatelských se

hroutilo, zdálo se, že vítezí rozum. Bylo totiž možno pozorovati všude omezení edicních programú. V tomto

období vydané knihy mely více místa na slunci a našly také lehceji svého kupce. Toto poznání nevedlo však

bohužel k setrvání pri menších edicních programech, naopak úspech nekterých knih, pramenící práve z men

ší produkce, mel za následek horecné zvýšení vydavatelské cin-

nosti, která v roce 1936 hrozí, že se opet zvrhne v šílené závo

dení. Nezvítezí-li vcas rozvaha, dockáme se v dohledné dobe

nové krise nakladatelských domú a všech neblahých zjevú

s ní souvisících: chaotických výprodejú, znehodnocování

skladú u knihkupcú a všeobecného rozladení jejich ipub
lika.

Tam, kde se tisknou a vydávají knihy bez plánu, bez

ohledávání kupní síly národa, zejména jeho inteligen

ce, dostaví se v zápetí i jiné nepekné zjevy. Knižní

nadprodukce zpúsobuje predevším, že ani ctenár

ani žádný knihkupec nemúže míti dobrý prehled

o vydaných knihách, jedna novinka stíhá druhou,

to, co bylo dnes událostí, je zítra zapomenuto.

Nikdy tak rychle knihy nestárly jako nyní. Kdo

tím nejvíce trpí, je literární tvorba domácí.

Z vlastní zkušenosti ríkám, že nakladatelské

umení spocívá predevším v tom, dovésti

domácího autora k úspechu. U knihy pre

ložené, kdy ceskému vydání predcháze

la sláva mezinárodní, to není již tak tež
ké a také ne tak záslužné. Nevolám te

dy pouze po omezení produkce

prekladú knih zbytecných. Je zapo

trebí omeziti, nebo lépe receno

zpomaliti i vydávání knih nespor

ne znamenitých, které preloženy býti mají.

Bude nutné, abychom všichni pritáhli uzdu snad

v dobe príznivejší, až se zlepší kupní síla národa a až si vybu

dujeme dokonalejší aparát distribucní. Nástroje, které máme zatím po

ruce, jsou trochu zastaralé a na jejich místo dere se neslušnost a nekalá soutež.

(Prítomnost, 18. brezna 1936)
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Bordeaux
Milá Nová Prítomnosti,

sedím pri psaní na kamenném zábradlí starého zámku Chlueau Michel de Montaigne
v kraji Dordogne spohledem do údolí, kde se strídají lesnaté kopecky s loukami a vinicemi.
Práve tady vznikly Montaignovy eseje. Každorocne tu dozrává réva, která koncí v lahvích
s vinetou "Appelation Bergerac controlée". Kontrolovaný název puvodu rucí za odrudu, prís
ne stanovené podmínky výroby vcetne kultury vinifikace. Ráno jsem vyjela z Bordeaux
a projíždela nekonecnými vinicemi s roztroušenými vinnými sklepy. Libourne, Saint Émili

on, Castillon, Chateau Michel de
Montaigne ...

Nedaleko je svetlý cihlový dum,
patrí prátelum, kterí me sem pozvali.
V obýváku prostrený stul a na nem
láhev ricardu. Nikam nespechám.
Tak tedy Praha, ríkají mi, prý je to ar
chitektonický klenot, a Václav Havel,
opravdu jeden z mála politiku, které
ho uznáváme. To me prekvapuje, ví
te, on to u nás nemá s verejným mí
nením jednoduché. Servírují foie
gras, husí jatýrka, delikatesa na tep
lém toastu. Rozlévá se Bordeaux Su

périeur, rocník 95. Neexistuje krás
nejší odstín cervené. jatýrka se roz

plývají v ústech jako sen. jiste máte ráda jehnecí peceni, griluje se na sušených švestkách,
trocha restovaných brambor, zdalipak se vám stýská po Praze, ani ne, když si na internetu
otevru ceské noviny, po ctvrthodine je znechucene zavru, prosím, poslužte si trochu salátu,
vrele doporucuji tento roquefort, nebo snad radeji tento cerstvý kozí, díky, ješte trochu vína,
dokonalá symbióza se sýrem, snad máte v žaludku trochu místa, ochutnejte domácí baskic
ký dort, mandlovou nápln jsem pripravil už vcera, trochu kávy, vyprávejte nám o Praze, má
me skvelý konak, díky, snad to zvládnu, víte, až tu budete déle, poznáte, že i francouzský
systém má mezery, ted vám nebudeme kazit vaše okouzlení. .. kdybyste cokoli potrebovala,
dejte vedet ... - Ta vstrícnost i ochota být nápomocen, to není pouhá zdvorilost. Setkala jsem
se s tím opakovane a vyzkoušela. Na ulicích je tu víc rozjasnených tvárí a kolem me méne
prázdnoty, méne šedi, méne zkamenelosti.

To bylo vcera. Nedelní odpoledne koncí ajá musím zpet do Bordeaux. Dálnice sleduje Ga
ronnu a norí se do predmestí na Pravém brehu, "Rive droite", tam je nízké nájemné, špína,
paneláky, nezamestnanost, imigranti. I toje jedna z tvárí sladké Francie dneška. Problémy
s integrací, s úrady, s kriminalitou. Stret dominantní kultury s temi minoritními. Na vlastní
kuži pocituji, že zde existuje podvedomá hierarchie národností. Nade mnou jsou America
né a ti ze zemí Evropské unie. Pode mnou Alžírané, Marokánci a ostatníAfrika.

Predmestí je za mnou, stmívá se, ale slunce ješte nezapadlo. V nedelní hodinu návratu
jsou dálnice do Bordeaux precpané, ale ty v opacném smeru jsou volné a mne seješte nechce
do univerzitního kampusu. Míjím svuj výjezd apokracuji dál k západu. Sedmdesát kilomet
ru odtud leží Cap Ferret, vlevo od nej modrý záliv Bassin dArcachon plný plachetnic, rac
ku, ústric, kolem bílé vesnicky, a vpravo široširý Atlantik. Milá Nová Prítomnosti, tento po
hled ve mne, pražském vezni, rozdmýchává tak silnou žízen po svobode (omlouvám se za
ten výraz, ale nemám po ruce vhodnejší), až mi z toho naskakuje husí kuže.

Spozdravem
Magdalena Príhodová -
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18. 6. V Koline nad Rýnem zacal trídenní summit skupi

nyG8.

Nepovolená pražská Street Party se obešla bez vážnejších in

cidentú.

Skoncila roztržka mezi ceskou vládou a konsorciem Telsour-

ce.

Srbové v Kosove poli se ve strachu pred albánskou pomstou

zacali chystat k úteku.

19. 6. Na hrade Windsoru se konala svatba britského

prince Edvarda a jeho prítelkyne Sophie Rhys • Jone·

sové.

Mezinárodni olympijský výbor rozhodl, že poradatelem

Zimních olympijských her 2006 se stane italské mesto

Turin.

20. 6. Poslední jugoslávský voják opustil Kosovo.

Na pražském Džbánu se konal hudební festival E.T. Jam, kde

vystoupili Suzanne Vega, Bryan Adams a Alanis Morriseto

vá.

21. 6. Rada NATO schválila dohodu s Ruskem o podmínkách

jeho úcasti v silách KFOR.

Bili Clinton pricestoval na jednodenní návštevu Slovinska.

22. 6. V Pekingu byly zahájeny prvni rozhovory predsta

vitelu Severni a Jižni Koreje. Francouzská letecká spo

lecnost Air France uzavrela alianci s americkou Delta Airli

nes. Ministr prumyslu Miroslav Grégr prosadil, aby CEZ na

kupovaly uran u ceské spolecnosti Diamo.

Indický ministr vnitra nevyloucil, že lokální konflikt v Kašmí

ru múže prerust v regulérní válku. Premiér Miloš Zeman

prohrál spor o ochranu osobnosti s Miroslavem Mackem.

Miloš Zeman obvinil exministra zahranicíjosefa lieleni·

ece ze zneužíváni státnich penez k vlastni prezentaci.

24. 6. Slavný francouzský filmový herec A1ain Delon navštívil

Prahu.

Ozbrojenci z PKK napadli ropný vrt ve východním Turecku.

25. 6. Prezident Ceských aerolinií Antonín Jakubše byl odvo

lán ze své funkce. Jan Ruml neuspel v prijímacích zkouš

kách na právnickou fakultu v Plzni.

Na pražském Výstavišti se konala Noc reklamožroutú.

26. 6. Nemecká vláda zahájila stehováni z Bonnu do Ber·

lína.

V Ríme zemrel jeden z hlavních predstavitelú Pražského jara

1968 Jirí Pelikán.

CSSD schválila úpravu volebního zákona.

27. 6. Prezident Václav Havel s chotí navštívili Kosovo.

28. 6. Srbští intelektuálové vyzvali prezidenta Miloševice, aby

odstoupil.

V Rio de Janeiru byl zahájen summit zemí Evropské unie, ta

tinské Ameriky a Karibské oblasti. Populární americký zpe

vák Michael Jackson skoncil po mnichovském koncerte

v nemocnici.

29. 6. Vudce kurdských separatislu Abdul1ah Ocalan byl

odsouzen k smrti.

Pražská právnická fakulta anulovala prijímací zkoušky kvúli

podvodu.

Podle finských úradú požádalo v této zemi o politický azyl

pres 400 slovenských Romú.

30. 6. Prí požáru letniho tábora v Jižni Koreji uhorelo 23

deti.

U francouzského Strasburku havaroval autobus s ceskými tu

risty.

Viktor Cernomyrdin byl jmenován šéfem plynárenské spolec

nosti Gazprom.

1. 7. Ve francouzském Saint·Etienne havarovala lanovka.

Neštestí si vyžádalo smrt 20 lidí.

Ve Skotsku byl slavnostne otevren nový parlament. Na zámku

Stormont byly obnoveny rozhovory o autonomní vláde

v Severním Irsku.

2.7. V Karlových Varech byl zahájen 34. rocník Meziná

rodniho filmového festivalu.

Zemrel spisovatel Mario Puzo.

Predseda ceského parlamentu Václav Klaus na summitu

v Salcburku prohlásil, že zásah v Kosovu byl vážnou chy

bou.

Jižní Korea pozastavila rozhovory s KLDR.

3. 7. Tropické horko, které zasáhlo celou Ceskou repub

liku, dosahovalo místy až 36 stupnu Celsia.

U francouzského Narbonne havaroval ceský autobus preváže

jící turisty do Spanelska.

4.7. Vítezi Wimbledonu se stali Americané Pete Sampras

a Lindsay Davenportová.

Indictí vojáci dobyli v Kašmíru Tygrí horu.

5. 7. ad Decínem se prehnalo tornádo, vetrná smršt zasáhla

i Plzensko a Rokycansko.

Na Velehrade se konala poutní bohoslužba k piíležitosti svát

ku sv. Cyrila a Metodeje.

6. 7. V Jugoslávii probehla velká demonstrace proti režimu

Slobodana Miloševice.

Nový izraelský premiér Ehud Barak získal duveru parla-

mentu.

U Oparan padaly kroupy o velikosti tenisového mícku.

7.7. Z nedostatku péce zemreli ve Vrchlabí dva pacienti.

Slovenský prezident Rudolf Schuster navštívil Ceskou republi-

ku.

Vojáci KFOR zabránili stren, Albáncú a Srbli v Kosovské Mit

rovici.

8. 7. Poslanecká snemovna ratifikovala Evropskou sociální

chartu. Na norském trajektu Ranghlld vypukl požár.

9. 7. Chot prezidenta Ceské republiky Dagmar Havlová ozná

mila na tiskové konferenci nadace Vize '99, že Václav Havel

venoval až dosud na charitativní úcely 99 milionú korun.

10. 7. Podle zpravodajství TV NOVA nekdo ukradl v budove

Senátu kasicku se sbírkou pro Kosovo.

U. 7. Premiér Miloš Zeman a predseda Poslanecké snemovny

Václav Klaus shodne konstatovali, že stát je stabilní díky

opozicní smlouve, kterou spolu jako šéfové Ceské strany

sociálne demokratické a Obcanské demokratické strany

pred rokem uzavreli.

Skoncil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, hlav

ní cenu získal izraelský film Janini prátelé.

12. 7. Z cesko-britského vojenského cvicení na ceskokrum

lovsku prišla zpráva, že tam seskocilo sto britských výsad

káru.

13. 7. Ceský ministr dopravy Antonín Peltrám odmítl zprávy,

že by se Ceské dráhy mohly prodat Deutsche Bahn. Odbo

rový predák Jaromír Oušek tvrdil opak.

14.7. Desítky let nejobhbenejší interpret ceské populár

ní hudby Karel Gott oslavil s velkou pompou své šede

sáté narozeniny.

15.7. Ceská policie uvedla, že ministr financí Ivo Svoboda bu

de vyšetrován za ,poškozování veritele" v souvislosti s tu

nelováním továrny na kocárky Líberta v Melníku.

16. 7. Cínská vláda oznámila, že vlastní neutronovou bombu.
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c.ú. 8OIO-01OOjQ..l3l.3 0300. \~lriabilní symlxJl: r(x!né císlo.

konstantní .'>ymbol 0.3)8 (Tento zpllsob platby llvúdcjte \·ždy

na objednacím IíSlku.) 1\lilllO CR plaúe Šl'kcm. poprípadc

kredilOí kanoll \'I~A ndx) '\IA~TERCARD.

\' CR: 160 Kc 6 mesícu, 2')0 Kc rok.

,llmo Cit S 16 lS (€ I,) 6 mesím S 30 I'S (€ 26) rok

Vychází za podpory: Fund for celllral and C:l'lt curopean

hook project.'!. AnNerebm; Tomáš KoIO\\ rat; B1S-0i\', s.r.o.;

RFE RL: Internet s~f\is. a. s.

Nová Prítomnost Vám nabízí inzerci za výhodných pod

minek. i\'aši clenári jsou lidé. kterí sledují dcní \'e spolecnos

ti, politiku a kulturu. Casopis je rozesíl:ín po celém .svctc.

\'ychází cesky a anglicky.

Ceník inzerce do obou jazykov)'ch mutací

I strana 22 500 Kc 1 8 slrany -1 000 Kc

1 2 "1r.llla 12 600 Kc I 16 stmn) 2 )00 Kc

I I Slcmy 7 100 Kc I 32 'lrany 1 ,00 Kc

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace

I '1lrana 12 900 Kc I 8 str-lilY 2 )(X) Kc

1 1 "'("lIl) -100 Kc 1 16 str.lny 1 ,00 Kc

1-'I :-.trany 1 .100 Kc I 32 strany.. .. ... .800 Kc

Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky

dle dohody.
Oznamovatel:

clo 2) '11m (~ r{ldkyJ 60 Kc

do 12 slm (2 r.ídky) 250 Kc

Za grafickou úpravu inzerátu úctujeme

5 % prirážku.

Slevy:

jednou opakm-an;', inzerce ) °A)

(h·akt.'lI 10 n/Íl

trikdl. . . 1) %

ctyrikrát 20 %

Nabízíme též možnost barevné inzerce.

Uzáverka objednávek:

Do desátého každého m6ícc. '\ové císlo \ychází \"Ždr

\ pf\ním I)'dnu dagího mc ..•íce.

Objednávky zašlete na: No\':í PrílOmno..,t, j\'árodní JI, 110

00 Praha 1. tel. 22 0"7 56 00, fax n O'" '56 05.

e-mail: di\·ism;l@mdaccmj_s.Ci.

Tešime se na Vaši objednávku!



Nalad'te si

naše porady

--- ,
CRo 6 - Radio

Svobodná Evropa

"Jeden svet, jedna stanice. Il

Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 1951. Naším základním

posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdivých informací.

Skoro ctyricet let jsme toto pOSlánímuseli naplnovat pres .železnou

oponu", která oddelovala svobodný svet od komunistického. Po pádu

totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolu, kterým bylo

obnovení názorové plurality. Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další

naší misí bylo seznamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých

demokracií a prosazování seriózní žurnalistiky. Odtud byl uzjen krucek

k definitivnímu .návratu domu", k zarazení se mezi svobodná ceská

média. V soucasné dobe se rozhodující merou pildílíme na vysl1ání

verejnoprávní stanice CRo6 - Rádia Svobodná Evropa.Je to jediná

.talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované

zpravodajství a seriózní publicistika. Spolu s námi ji spoluvytvárejí

porady renomovaných stanic, jako jsou BBC, Hlas Ameriky a Deutsche

Welle. Chceme prispet k etablování moderní verejnoprávní rozhlasové

stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím

pokracujeme v tradicích, které nám odkázali zakladatelé Svobodné

Evropy.

I Po+5t: 11.30Ne: 12.10

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.

I ú~+ét: 11.45

Pa: 11.30
50: 14.10

Víra a svet

Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta, rozhovory
s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy katolických a pro·

testantských duchovních, reportáže ze sjezdu, semináru a kongresu.

I Po:9.10
50: 10.10,17.10
Ne: 13.30

I Po-Pá: 9.10, 17.1050: 13.10

Dokumenty a literatura
ctení z dokumentu a publikací politického a historického významu, které
nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo známé.

I Po-Pá: 6.10, 18.10. 23.1050-Ne: 9.10, 18.10.23.10

Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejruznejší aktuální témata, rozhovory
se zajímavými osobnostmi verejného života a hudba.

I Po-Pá: 14.30,15.10. 16.10

Po-Pá:6.00, 7.00,9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
50-Ne: 8.00,9.00, 10.00,
11.00. 12.00. 13.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00

Události a názory
Hlavní publlcistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma ive svete. Informace, komentáre, analýzy,

rozhovory a debaty.

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti obcanu

ze všech koutu Ceské republiky.

Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur každou

celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodaJstvf na ceských rozhlasových
vlnách.


