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39

Zahranicní politika
Furiantské

prehlížení

sousedu / Luboš Dobrovský

... 40

Osobnost
Otevrený dopis Eduardu Goldstiickerovi
/ Soiía Cechová

.42

Tehdy
Ve stínu zítrka / Jaroslav Dedek

.47

Nejde jen o slova
o potrebe víry, potrebe Boha

.48

/ Jan Horálek

ena 35,- Kc

Mesícník

pro

politiku

a kulturu

20. století: dobré, nebo špatné?
Petr HoreJs
Exstudent

a Expo 2000

Prípad Mitrochin
Jak Pražské Jaro OVlzV1l1lo
KGB
Prz',!ehjedné korupce
Pozadí aféry na práV1 ,cké fakulte
Impuls 99

1/2'000

-,V,d
c "uU
I'-'
~
srnSl o nnSsvtJkltaU'"SdÝm
S
oáYÝ[nuU
k')ru
(;
stÝnCark
Y
drJko
pe y
etyÝ1\(j
u
vp

Iy
L, '"' t
n y a C
Ý n Ý
me 'y'yy y
"

a

,....

a

'3

s

~
n

s

s

s

m mo

PDtomnost

o b s a h
slovo vydavatele
Do nového mku I Martin lan Slrál/ský
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o cem se (ne}mluví
Vím, zemre století I Libll.\:e Koubská
Srdcem nebo rozumem

3

I lan Prokte\:

.3

Nová politická tvár IMi/(lI! Zl/oj
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Víc než jen smutná zpráva I lan Sokol

.4

Jak mi to orezali I Petr PNhoda
Dekujeme,
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I Viktor Debl/ár

kolem ruského

Vaše redakce

5

Pchá! I Václav Me~rický
Obkrocák

Milí ctenári,
Nový rok zpusobil hodne zmen, a jednou z nich je zmena
Nové Prítomnosti v Prítomnost. Je to zmena vpred, nikoli
zpet, a umožní poskytnout Vám za stejnou cenu o polovinu stran více. Budeme se i v nové úprave dále venovat
ceským, evropským i planetárním tématum, a zvlášte zvedavi budeme na názory mladé generace. Horké pilulky
predstavuje minulost, s níž jsme se celá desetiletí
nedokázali vyrovnat, bremeno, kterým valne nepohnulo
ani posledních deset let - nová rubrika nabídne nová
svedectví. A zeptáme se znovu, kde jsou ty miliardy.
Prejeme Vám dobrý rok.
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tehdy
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pomerech I Karel Capek
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dopis prímo odnekud
Antverpy
MesíCllfk Prftolllllosl se hlásí k tradici pred válecné Prítomnosti, u jejíhož
zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo na stránkách
Prítomnosti predstavit celou generaci demokraticky
smýšlejících
autoru
a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.

I Radka Smejka/()I'á

48

Slovo vvdavate,'l

Do nového

roku

Posledních deset let prineslo pro Ceskou republiku
mnoho úspechu, mezi které patrí založení demokratických institucí, svobodné volby, hladké rozdelení
republiky, pristehování Rádia Svobodná Evropa a ze
všeho nejvíce clenství v NATO a svoboda. Nicméne
naše zeme zustává prevážne postkomunistickou, nikoliv demokratickou zemí.
Za prvé, ekonomická transformace byla pouhou
karikaturou kapitalismu v tom smyslu, že vláda zabránila prílivu dostatecného množství západních
investic (a s nimi spojenému know-how) do klícových
oblastí bankovnictví, energetiky a telekomunikací. Krátkozraký duraz
vlády na rozhodující slovo ekonomiky šel ruku v ruce s absolutním zanedbáním obcanského sektoru, spolecenských hodnot a právního systému.
Bez takovýchto záruk zustala nove získaná svoboda tisku a projevu impotentní a byla nahrazena alibistickým chováním, jež se stalo všeobecne
platným.
Za druhé je treba zduraznit to, co se pred deseti lety nedelo: bud revoluce
je, nebo není. V Ceskoslovensku pouze došlo k výmene stráží, pri níž si
hlavní aktéri zamenili role s temi v zákulisí jevište.
Za tretí, opuštení komunistických zlozvyku prímo souvisí s verností systému a spolecnosti. V Polsku komunismus byl od roku 1980 podkopáván
Solidaritou,
Madarsku
myšlenky
o deset než
let
dríve.
Dá se vríci,
že v rocebyly
1989zavede'!;Y
byli Cešikapitalistické
"spolehlivejšími"
komunisty
Poláci ci Madari, kterí už "prekrocili" startovní cáru. Navíc zde pusobí
vliv Bílé hory, postavení ve stredu Evropy a léta 1938 a 1968 - toto vše
podporilo sklon k adaptaci bez jakéhokoliv odporu. Ceský obcan má tedy
v otázce porozumení demokracii blíž k obcanu na Východe než na Západe.
Za ctvrté, ceští politici se dodnes soustredují na politické spory a udržení
moci, místo, aby uprednostnili princip dohody nutný k získání obcanské
duvery. Klausovy pokusv o zmeny v ústave a volebním zákone jsou práve
temi príklady, kdy se "pece" podvod uvnitr stranického sekretariátu. Za
pomoci loutkové vlády v roli rukojmí se pak tento podvod dostane pred
poslance bez jakékoliv diskuse s obcanem! Recentralizace moci musí být
dodržena za každou cenu - bud· prostrednictvím opozicní smlouvy, nebo
"široké koalice ", pri které muže každý skocit do jedné a téže postele. Vprípade, kdy se obcanovi neco nelíbí a protestuje, je mu arogantne sdeleno,
at drží hubu, nebo at navrhne vlastní rešení. Dnešní otevrene vulgární
postoj Václava Klause a Miloše Zemana ke stále cetnejším protestum
obcanu se vubec neliší od reakcí aparátcíku na vznik Charty 77 pred více
než dvaceti lety.
Naštestí zacíná obcan reagovat. Volba nezávislého kandidáta Václava
Fischera do Senátu na jedné strane a rostoucí pocet príznivcu komunistické strany na strane druhé to dokazují. Založení obcanské iniciativy
1mpuls 99 a výzva Dekujeme, odejdete! potvrzují, že touha po skutecných
zmenách roste. Jak tedy vypadá cesta do budoucnosti? Ze všeho nejvíce
prostrednictvím cílene zamereného vyrovnávání s komunistickou minulostí a priznání, že tato minulost zpusobila více škod, než všechno pred ní
po ní. Klíc k rešení se nachází nikoli v trestní, ale v usmirující justici, jež
by konecne upresnila mantinely, v nichž bude spolecnost žít. Je treba
znovuotevrít rány, aby se zacaly hojit. Cosi jako Komise pro pravdu
a usmírení v Jihoafrické republice.
Hlavním politickým cílem se musí stát rychlá integrace do euroatlantických struktur (a nejen do Evropské unie), ale i do evropského systému a jeho spolecenských a morálních hodnot. Tomu rovnež pomuže
posílení role církví, pricemž si stací všimnout, že na svete neexistuje
demokracie v silne ateistické zemi. Nejde ani tak o víru v Boha, ale
o samotný princip víry. Z toho duvodu by neškodilo nadále zduraznovat
to, co se podarilo. Totiž že národ, který žil pro to, aby se neco zbouralo,
se nyní také musí naucit stavet. Což by všechno posílilo koreny národní
identity, dosud viditelné pouze v okamžicích, když hokejisté vyhrají
olympiádu.
V projevu z 28. ríjna prezident Václav Havel tvrdil, že se Ceská republika
nachází v dosud nejduležitejším bode rozhodování. Verím, že mimorádný
ceský smysl pro nepropásnutí možnosti zvolit výhodnejší postup se opet
potvrdí. Lepší možnost nikdy neexistovala a také nenastane.

i

Martin Jan Stránský

Víll1, zell1re století

Agenturní zpráva, která se objevila v denním tisku druhý
den po onom skvelém veceru, znela samozrejme zcela
vecne: Výrocní ceny Nadace Pangea, udelované od roku
1992 za úsilí o nápravu vecí lidských, prevzali letos v prosinci na slavnostním
veceru v pražském Divadle na
Vinohradech slovenský herec Ladislav Chudík a novinár
a publicista Pavel Tigrid. Nadace Pangea se hlásí
k celoživotnímu úsilí Jana Amose Komenského o spojení
vzdelání a humanismu v jeden systém "nápravy vecí lidských". Tyto ceny predstavují poctu lidem, kterým se
podarilo necím podstatným prispet k lidské zkušenosti,
dokázat,
že práci je možné spojit s radostí a že sláva
a peníze nemohou být trvalým popudem pro nasazení až na
hranice osobních možností.
V predešlých letech byli takhle vyznamenáni: spisovatel
a celoživotní skautský hoch od Bobrí reky Jaroslav Foglar.
Zpevák a textar, hlavne pak semafor našich životu Jirí
Suchý. Vedec, který sejmul milionum lidí brýle z ocí Otto
Wichterle. Scénárista a herec, jenž otevrel doly na radost
Zdenek Sverák. Cestovatelé
Jirí Hanzelka, Miroslav
Zikmund a francouzský oceánograf a ekolog Jacques-Yves
Cousteau neboli realisté, kterí se pokusili o nemožné a ono
se jim to povedlo. Švédský divadelní a filmový režisér
Ingmar Bergman za odhalování težko poznatelných hranic
a svízelných stavu našeho vnitrního sveta. Ceský prezident
Václav Havel za snahu být prospešný lidu, tomuto státu
a myšlenkám, které prijal za vlastní bez ohledu na obtíže
s tím spojené. Psycholog Zdenek Matejcek za všechno, co
dal detem a rodicum a manželé Meadowsovi, kterí stáli
u zrodu myšlenky trvale udržitelného rozvoje.
Vždycky to musela být osobnost - jak bylo výstižne napsáno v jednom z programu k predchozím galavecerum která vykonala neco, oc se nikdo predtím nepokusil, anebo
se pokusil, ale pak toho nechal, nebo to udelal, ale ne tak
dobre. I ty galavecery mely pusobivé názvy, treba Cesta
k lidem a na dno sveta, Obecná škola - lekce života, Andela
máme každý svého. Až po ten letošní - nazvaný Vím, zemre
století. Název byl tentokrát odvozen ze stejnojmenné básne
Antonína Sovy. Básníkji napsal práve pred sto lety. Tenkrát
se ješte nevedelo, co všechno práve prinese práve se
vylupující dvacáté století. Když nám ted umírá, zase bilancujeme. A bylo by to bilancování hodne horké, nebýt
dlouhé rady nadaných, pracovitých a originálních zjevu,
z jejichž rodu jsou i ti ocenení Nadací Pangea.
Na zacátku jsem napsala, že letošní prosincový vecer
v Divadle na Vinohradech byl mimorádný. Prihodilo se to
díky štastné konstelaci pri výberu ocenených. Díky absenci
patosu a absenci snobu. Když Radovan Lukavský cetl
z
dlouholeté
korespondence
Ladislava
Chudíka
s Jaroslavem Seifertem, když dcera Pavla Tigrida vyprávela
o domove v exilu, když Emília Vášáryová oslovila

Ladislava Chudíka muj milý Johne Wayne, když Jirí Suchý,
když Jaroslav Hutka, když Martin Huba, když ...
V hledišti bylo cítit souznení, tiché jiskrení. Jakási spolecná
radost, že se neco prece podarilo a že tomu rozumíme, cože
se povedlo. Obecenstvo spontánne povstalo a dlouho tleskalo, v podpaží program nazvaný Vím, zemre století. Století,
které má i své slunné stránky, nebo vlastne slunné lidi, také
v Cechách a na Slovensku.
Libuše Koubská

Integrace srdcem
nebo rozulI1ell1?
Ceská integrace do EU se nyní sklonuje ve všech pádech, až
se muže cloveku zdát, že pro je to pro nás otázka národní
existence. To by sice bylo nadnesené, ale ne úplne. Avšak
zvažovat naše kandidátské postavení a vyhlídky na clenství
je predmetem jiných médií. Me zaujaly v této souvislosti
spíše poslední sociologické pruzkumy prozrazující pro ci
proti evropské nálady obyvatelstva. Nebudu vypocítávat
císla, ale ukazatele hovorí o nadpolovicní až dvoutretinové
podpore našeho vstupu. Co se stalo za tech pár mesícu od
jara, kdy se podpora pohybovala okolo 35-40%?
Silne
pochybuji, že by to byla pouze zásluha ruzných vládních
i nevládních propagacních kampaní a aktivit. I když se ríká,
že stokrát nic umorilo osla. Mám dve jiná vysvetlení onoho
vzestupu. První není jinak objevné, ale nekdy se nej
zapomíná. Pragmaticky založení lidé, které idea sjednocené
Evropy nijak zvlášt nepovznáší, si totiž cím dál více kladou
otázku spojenou s naším clenstvím v Unii takto: Mužeme si
dovolit zustat mimo? A jejich odpoved zní, že pres veškerá
negativa jednoznacne ne, protože bychom zustali izolovaní,
na periférii, v polokoloniálním postavení.
Druhé hledám spíše v reflex i vnitrního vývoje a situace.
Únava, znechucení, skepse až nihilismus nad soucasnou
domácí politikou mohou vést cást verejnosti k naivní
nadejina zlepšení tohoto stavu v našem budoucím
"poevropštení",
tedy že nás EU s pomocí kouzelného
proutku (nebo spíše strukturálních fondu) premení ve fimgující demokracii západního typu, aniž by si uvedomovala
nutnou dvousmernost
tohoto procesu, presneji receno
nezbytnost jeho opacného smerování. Tedy nejdríve se
"zcivilizova t" doma a pak teprve do Evropy.
V obou prípadech se nám muže proevropská motivace zdát
bud príliš vypocítavá, prízemní, nebo naopak idealistická,
ale nepátrejme proc. Budme vdecni i za takový postoj,
který se nakonec muže ukázat jako vetšinový a prejme si,
aby se promítl do výsledku referenda.
Jan Prokeš
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Nová politická tvár

Nejen na první pohled, ale i na pohled druhý ci tretí to
vypadá tak, že se na Václavském námestí sice sešlo hodne
lidí - námestí bylo témer plné - ti si zapískali a zakriceli:
Konec opozicní smlouvy a Demise, no a politici pokývali
hlavami, že takhle detinsky to preci nejde, a jede se dál
mocálem cerným podél bílých skal, jak ríkal v jedné své
hre Jan Werich. Stala se nekde chyba? Ani bych nerekl.
Kdo si predstavoval, že ODS zruší opozicní smlouvu, že
Klaus a Zeman odstoupí ze svých úradu a že vláda podá
demisi, ten byl vskutku deti na. To se muže stát jenom
v revoluci. Když se nic z toho nestalo, je to jen dukaz, že
máme zavedenou demokracii, anebo jinak receno, že máme
dobre etablovanou politickou elitu. Jenomže práve to je ten
problém, že naše politická elita se tak etablovala, až je
lidem protivná. Mohlo se ale stát neco jiného. Obcanská
vlna takto vzedmutá mohla získat nejaký politický tvar,
a tím i relevanci.
To má nekolik podmínek. Predne upresnení vlny zklamání,
na níž se nesla výzva Dekujeme, odejdete! V zásade je totiž
možno dát tri ruzné odpovedi na otázku, kdo nás zklamal.
Predne Václav Klaus a Miloš Zeman svým arogantním
stylem politiky, opozicní smlouvou a bezcharakterní delbou
moci (anebo jenom Zeman ci jenom Klaus). Druhý názor
praví, že zklamala pravice, vždyt práve ona udávala smer
a tón naší transformace. A tretí, že celá po listopadová elita.
Proc totiž šanovat Václava Havla? Nebyl on celou dobu
prezidentem republiky, nejprve ceskoslovenské
a poté
ceské? A není treba poukázat také na ODA a US ze
ctyrkoalice, jež si rovnež užívaly svoje, a konec koncu také
na OH, které obcané odmítli již ve volbách 1992? Byla to
jedna parta z OF, pripomene takový roztrpcený našinec.
Každé takové zklamání má ale úplne jiné politické kon-

sekvence. Požadavky na odstoupení a na demisi jsou
samozrejme nerealistické, ale umožnují, aby iniciativa
získala politickou tvár.
Nová tvár ovšem celí jednomu základnímu dilematu.
Uvedené cíle príliš souzní s požadavky ctyrkoalice, což je
zrejme dusledkem toho, že valnou cást sympatizantu studentské iniciativy tvorí puvodne mladí pravicoví nadšenci,
které zklamala ODS a kterí by ji chteli jen poopravit
a vylepšit. Tato predstava má jednu velkou vadu. Již dve
strany, totiž ODA a US, tady zkoušely hrát roli mravnejší
a lepší ODS. V obou prípadech se ukázalo, že to nejde.
Další pravice s lidskou tvárí nemá proste šanci. Karel Klihnl
je jenom jeden a neopakovatelný.
Souznení lze spíše hledat s predstavami Václava Havla.
Jeho reci o obcanské spolecnosti jsou nekdy abstraktní,
nekdy opatrné, když se vyhýbají polemice, a nekdy plane
moralizují. Ve svém jádru jsou ale vskutku alternativním
programem k tomu, co Václav Klaus nadšene nazývá svobodná tržní spolecnost, lec co se našincum zajídá. Této
alternative je možno dát politickou tvár. Václav Klaus svou
pozici ostatne již formuloval: Jsou to hledaci tretích cest
a chtejí zvrátit námi težce vybudovanou
demokracii.
Existuje na tohle i slušná odpoved?
Milan Znal

Víc než jen
slI1utná zpráva

Zemrel Josef Lux. Pro ty, kdo ho znali, je to víc než jen
smutná zpráva a pro první dojem, když jsme se setkali
v devadesátém roce ve FS, nemám žádné modernejší slovo
než "venkovský chasník". Prirozene inteligentní, bystrý,
vážný a pevný, ale ve spolecnosti protrelých Pražáku
vyložene nesvuj, až skoro bezbranný. Z tohoto handicapu
(vcetne neznalosti cizích jazyku) zacal jeho pozoruhodný
vzestup. Josef Lux bral politiku a svuj úkol v ní snad až
príliš vážne. Do ceho se dal, to nepustil. Žádné "nekdy
jindy", žádné pokrcení rameny. Ted, tady - a na moji.
odpovednost. Už tím se odlišoval, budil nechut, nekdy
závist, ale také respekt - aspon u tech, kterí jsou neceho
takového schopni.
Práve tato vážnost byla také jeho zranitelným místem. Pres
všechno zdání vesnické neobratnosti
mel Josef Lux
k politice podivuhodné nadání. K demokratické politice: na
rozdíl od jiných si napríklad nebudoval svou osobní image,
nerozdával své fotografie a neshromaždoval kolem sebe
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fanouše a fanynky. Jedno mu ovšem chybelo: hroší kuže.
Protože žil dál mezi svými venkovany, cítil také drív než
my v Praze, jak težké bremeno (nedodelaných) reforem
padá lidem na hlavy a bere jim elán i nadeji. Už v dobe, kdy
všichni ješte jásali nad úspechy, videl také mraky
a pochopil, že musí prijít zmena. To ovšem pro Josefa Luxe
znamenalo osobní úkol: žádná zmena neprijde, anebo prijde
príliš pozde, když se o ni nepriciníš - ty sám. Jak? Tlak
uvnitr koalice a vlády mu vynesl spíš podezrení a posmech,
zejména v tisku. V Praze bylo ješte brzo. A tak se v roce
1997 odhodlal ke kroku, který je v parlamentní demokracii
s vetším poctem stran nejen legitimní, ale vcelku normální:
zacal hovorit o vystoupení z koalice. Jenže ceská politická
a hlavne mediální verejnost, která casto vidí politiku jen
jako fotbalový zápas "tech nahore", to pochopila jako
zradu. Hru na vlastní branku.
Jen tak si umím vysvetlit tu neuveritelnou vehemenci
a surovost, s níž se do nej pustili nejen politictí souperi, ale
ijinak nezaujatí, vzdelaní, dokonce citliví lidé. "Had na tri".
Tahle perfidnost Josefa zasáhla na citlivém míste. Proti
tomu nemel obranu - nikdo se ho nezastal. Jeho straníci to

prekémí, soucasná se dusledne vyhýbá všemu, co by mohlo
být vnímáno jako triumfování nad její predchudkyní. To
beru. Každý autor prožívá krácení svého textu jako rezání
do vlastního masa. Každý redaktor krátí podle svého gusta,
a to se rídi stylistickým i syntaktickým citem, ale i osobním
vztahem k obsahu. A to me zajímalo. To o té háklivosti novináru bych tam nechal. Po vrocení 1993 a 1994 mela následovat tato (vyškrtnutá) pasáž: Deník, který je hostitelem
tohoto textu, se po palácovém p/~evratu, podporeném zvencí,
stal hlásnou troubou této konjunktury. Byla to doba triumfu
"postmodernismu ", tedy subjektivismu a relativismu; každý
má právo na svuj názor a ty mi nemáš co poroucet (. ..).
Bylo možno pustit se za techto okolností do vyrovnání se
s minulostí, pokud tím míníme neco víc než prvoplánový
antikomunismus? Sotva.
A ješte jedna pasáž se ocitla mezi odrezky: Do té doby se
žurnalistická obec chovala jako zamilovaná. Objektem její
fascinace byl idealizovaný autoportrét té dynamictejší cásti
ceské spolecnosti, onen úspešný premiant - a jeho konkrétní

neumeli a nekdo jiný? To se v ceské politice nedelá. Sám
jsem to tehdy také neudelal.
Smrt Josefa Luxe klade ceské politické verejnosti podstatnou otázku: chceme opravdu, aby nezbytným predpokladem pro verejnou cinnost byla práve hroší kuže? Ale pokud
to tak chceme, nemáme si na své politiky co stežovat.
Jan Sokol

Jak mi to orezali
Dostal jsem od Lidovek velkorysou zakázku: napsat
o desetiletí našich svobodných médií. Rozsah prý není
duležitý, v príloze Orientace je místa dost. Clánek se však
objevil 4. prosince na ,;diskusní" strane, pro niž byl príliš
rozsáhlý. Nutnost krácení jsem chápal, i to, že deník spechá
a nemuže s autorem dlouze debatovat, ale zjištoval jsem si,
které mé pasáže oné nutnosti podlehly. Lidovky mi vyškrtaly pár balastních formulací, ale také charakteristiku
dnešního novináre: Je príliš zanoFený do vlastní subjektivity, zranitelný, nedutklivý, bez autokritiky: tolikrát už nám
byly phpomenuty zemanovské "hyeny", ale jaksi se zapomnelo, že se renomovaný deník (pod bývalým vedením)
zachoval k neštastnému premiérovi vskutku hyenistidy.
Ozval jsem se, ale kolega z Lidovek vysvetlil: nynejší
šéfredaktor se za lapsus svého predchudce premiérovi
durazne omluvil; vztah soucasné redakce k té bývalé je

inkarnace. Znovu se nabízí neštastný Klaus, ale tech, jimž
byla phsouzena role svetlonošu, bylo víc, také pánové
Václav Belohradský.
Kožený, Železný, Soudek aj., žel
Nepochybuji o jejich dílcích prednostech, ale náš hlídací
pes nerozpoznal vcas, že jde nejen o výrony ceského génia,
ale též o produkty ceského kvašení, o vyhovení predem dané
objednávce. Rok 1996 byl v rade ohledu zlomový. Byly tu
predzvesti (" krize duvery ", "blbá nálada "), ale hlavní
proud žurnalistikY si s nimi nevedel rady.
Snad je to moc dlouhé, snad príliš letmé, ale práve tento
aspekt naší polistopadové historie me zajímá. Co zpusobilo
tu vlcí mlhu, v nížjsme se neumeli orientovat? Pomuže nám
podobenství o stavbe babylonské veže? Snad je zrejmé, že
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onu zamilovanost chápu jako "autoerotickou", jako zaujetí
idealizovanou predstavou sebe samých. Je toto sebezbožnení reaktivním výtvorem, jehož rubem je nepriznané
minus sebeduvery, tedy pohrdání sebou samými?
Rád bych, kdyby se o tom zacalo mluvit nahlas. Pres
Lidovky se mi to nepovedlo, zkouším to nyní zde. Na
Lidovky se opravdu nehnevám. S novinovými clánky je to
jako s almarou: musí projít dvermi. Centimetr navíc tomu
zabrání. Bud ji orežete, nebo si porídíte menší, dvere kvuli
ní bourat nebudete.
Petr Príhoda

Dekujell1e,
odejdell1e

3. prosince minulého roku se na nejposvátnejším ceském
námestí (a mnoha jiných) konalo setkání príznivcu politicko-morálního
apelu "Dekujeme,
odejdete!".
Jejím
mladým tvúrcúm se podarilo z letargie vyburcovat padesát,
šedesát tisíc spoluobcanu. V dnešní pasivní dobe císlo ne
zcela zanedbatelné. Jinou otázkou je, zda by úcast lidu byla
tak vysoká, kdyby se demonstrace nekonala v 16:00, tedy
v dobe, kdy se vetšina národa vrací z práce. To ale nechme
stranou. Lidé opravdu prišli.
Tomáš Garrigue Masaryk ve své Ceské otázce tvrdí, že
"v boji duchu, jako v boji fyzickém, smí se využít všech
prostredku cestných". Politika je u nás naštestí bojem
duchovním. Prevedeno do soucasného jazyka, zminovaná
výzva je výzvou zcela legitimní a v soucasné situaci
i potrebnou.

Výzva "Dekujeme, odejdete!" volá po obmene v kruzích
politických špicek. Avšak nevolá zaslepene pouze po príchodu mladých politiku. Ti sami o sobe nic nezachrání.
Je treba, aby se obklopili slušnými, moudrými, zkušenými
a profesionálními osobnostmi. Osobnostmi staršími, ale
sveže premýšlejícími.
K výzve se nepripojilo (pro nekteré necekane) príliš mnoho
dnešních studenru. Tech studenru, od kterých se jaksi automaticky ocekává prosazování pokrokových ideálu. Kdo
jiný, když ne mládí? Už ani mnozí mladí lidé nejsou ochotni a schopni dát si onen "slib vnitrní slušnosti", bezpodmínecne nutný výchozí bod pro cokoliv. Jsou na stejné
morální úrovni jako opotrebovaní a pokroucení úcastníci
ceské po listopadové politiky.
A práve slib vnitrní slušnosti je nejvetším poselstvím celé
obcanské iniciativy "Dekujeme, odejdete!". Škoda jen, že
nebyl zarazen jako bod C. I. Tento apel na svedomí totiž
víceméne upadl v zapomnení. Dokládá to nedávný výzkum
verejného mínení IVVM, jenž mezi obcany zjistil sedmdesátiprocentní podporu výzve, zároven ale konstatuje, že
pouhá necelá tretina dotázaných pokládá za potrebné zapojovat se do spolecenského dení. Receno se zlidovelým
sládkem: "To jsou paradoxy!"
Vetšina populace, tak jako studenti, jednoduše neverí svým
elitám. Ty by ovšem práve nyní mohly projevit zdravý
selský rozum a morální výši a dát lidem šanci verit.
Napríklad odpovedí: "Dekujeme, odejdeme."
Viktor Debnár

Pchá!
Asi nelze ríci, že Ceši jsou antisemité. Na druhé strane mají
rádi obetní beránky. Jeden Sabina za všechny šosáky a konfonnisty. Rúzná sametová výrocí k tomu nabízejí príležitost.
I stalo se: kdosi vytáhl ze šuplíku viny "agenta tajné
spolupráce" a vydal jej verejnosti k ostrakizaci. Vždy témer
ke všemu ochotný ceský tisk se prípadu ujal. A vzniklo
doporucení: necht agent opustí pracovište, na nemž pusobí.
Nebot jako Sokrates kazí mládež, agent tajné spolupráce
vadí již svou pouhou prítomností mezi mladým i lidmi.
Ve spolecnosti, v níž do roku 1989 vysokoškolským
ucitelem ci vedeckým pracovníkem mohl být v drtivé
vetšine prípadu jen ten, kdo zapadal do trídne nomenklaturních tabulek, se tak nalezla vhodná zástupná obet.
Zkrátka: obetujme jednoho, abychom my, jen "cástecne
vinní", byli ocišteni. Málo záleží na tom, co objektivne
agent skutecne svou spoluprací zpusobil. Je lhostejné, zda
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nekoho privedl do kriminálu, nebo jen s vypetím všech sil
mlžil, aby se protloukl mezi Scyllou existencní úzkosti
a Charybdou výcitek svedomí. Není duležité, že vec
neposoudil objektivne hodnotící soud. A ješte méne je
duležité, že obetí se stává jeden z tisícu, zrovna ten, "na
koho to slovo padlo". Ti ostatní se mohou jen chichotat do
dlaní, nebot o tisících ostatních se neví - nic. A to vcetne
samotných puvodcu krivení a znicotnování lidské dustojnosti a identity. Pan Grebenícek starší se muže smát
nahlas ...
Ale to nejduležitejší na konec: kdože to legitimizoval
zvedáním pacinek na výrocních, clenských a skupinových
schuzích cinnost" úderné pesti delnické trídy"? Kupodivu
titíž, kterí dnes opet berou do ruky "spravedlnost", aby
soudili a ostrakizovali - mají to v popisu práce od svého
vstupu do "organizace". Tak tomu také je v tomto konkrétne nekonkrétním prípade. A pak, že vedoucí úloha Strany
prestala platit rokem 1989. Pchá!
Václav Mezhck:ý

na základních vecech by se shodnout mely. Treba na té, že
z kolektivní odplaty a rabování nekouká nic dobrého.
V Rusku nemuže být málo tech, kterí toto berou na vedomí.
Práve ty by mel Západ pozitivne kárat (nikoli jim spílat)
a naznacovat jim, že demokratický klub má i své jasné clenské nároky. Ale že clenství v nem se mnohonásobne
vyplácí. Taková kritika je vlastne ctí, náznakem, že se
s vámi pocítá. Demokrata by neurazila, rozzurí jen
despotického generála.
Místo toho se ovšem nehovorí o Rusku dobrém a o tom
potemnelém. Hovorí se pouze o Rusku. O Rusku s jeho
zvláštní cestou, o Rusku nevyzpytatelném, co se snadno
rozcílí. O Rusku, jehož je lepší se bát a doufat, že to nejak
dopadne.
Ruský demokrat, když vnímá postoj domácích špicek

Obkrocák kolell1
ruského obra
Sotva utichly bohatýrské chorály demokratu rozhorcených
dením v Kosovu, prišla na porad dne nová mezinárodní
nepríjemnost.
Škola realistu slaví zas jednou svuj úspech. Potvrzuje se, že
s lidskými právy a krížovými výpravami v jejich jménu to
nikdy nebude tak slavné, dokud svet zustane svetem, to jest
svetem fyzikálních protisil a mocenských vektoru. Zatímco
kosovská intervence mírila proti mladickému Srbsku, které
vzniklo jménem nacionalismu a v tomto jménu i vedlo své
kroky, v Cecensku zurí ruský starec, nesoucí na svých
bedrech nejeden dluh z minulých dob. Ten starec zoufale
bojuje o zbytek respektu na mezinárodní (i vnitrostátní)
scéne. A svet se bojí. Ne snad z ohromení nad tím surovým
šviháctvím, které mu Rusko predvádí, ale pri predstave, že
se starec násilne rozpadne na znesvárené kousky, nebo mu
zavládne generál, pro nejž je respekt a hruza jedno a totéž.
Snahou západního sveta je ucinit Rusko sobe rovným co do
fungování ekonomiky, státní správy i respektu k jednotlivci
a jeho svobodám. Potíž je, že mlcky pristupuje na jakousi
"ruskou cestu k demokracii". Tou cestou šlape Rusko již
bezmála deset let a je to cesta zvláštní. Radí se nekritizovat
a nedráždit, mohlo by být tisíckrát hur. To je pravda. Pravda
ovšem také je, že demokracie je v jistých ohledech
nedelitelná. Nemohou být všechny demokracie stejné, ale

,r

(

k cecenské otázce a postoj západních špicek k otázce ruské,
se musí cítit uražen. Práve tím, že Rusko už snad nikomu
nestojí za rázný a uprímne mínený postoj kjeho pokleskum.
A také tím, že Západ nebere zretel také na neho - na rozumného Rusa - a že si navykl operovat pouze s predstavou
Rusa jako takového, Rusa, co budí strach.
Když ale nebudeme vuci Rusku vystupovat bezprostredne,
bez náznaku pokrytecké zbabelosti, mužeme uplynulá léta
ruské demokracie zrovna tak považovat za krátkodobé
provlzonum.
Provizorium pred cím? Hruza pomyslet.
David Svoboda
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Státní úlednílc
v zá".lIu

Libuše Kouhská

S bývalým studentským vudcem z listopadu 1989
a novinárem Václavem Bartuškou (31 J o tom,
proc se venuje problematické ceské úcasti na
Expo 2000 v Hannoveru, proc nepodepsal výzvu
"Dekujeme, odejdete!" a jakou má nejvetší
ctižádost.

Svetovou banku a Mezinárodní menový fond, prece Václav
Klaus privezl s velkým jásotem a byla to opravdu velká
cest, Europálie také, vždyt jsme byli první zemí postkomuJste ted cerstve jmenovaným
jde o naši prezentaci

mužem císlo jedna, pokud

na svetové výstave. Jak se vlastne

vaše nová role oficiálnejmenuje?
svetové výstave Expo 2000 v Hannoveru

strany dlouhodobe
led.

nejlépe ctyri pet let predtím, než se vše má odehrát, pak se

na Všeobecné

nekdo vzpomene, že už to horí! Takže v kvetnu 1995 se CR

ve Spolkové

prihlásila na Expo 2000 a do jara lonského roku neudelala
vubec nic.

republice Nemecko.
k tomu, že príprava

Takže vždycky se nekam prihlásíme,

o tom pár let mluví nebo nekdy ani nemluví, a najednou si

Generální komisar úcasti Ceské republiky

Vzhledem

nistické Evropy...

na tuto událost z ceské

vázla, pustil jste se na opravdu tenký

Ale proc?
Protože jsme Ceši. Protože umíme skvele mluvit o tom, jak
dobudeme svet. Protože jsme chytrí, zkušení, máme zlaté

Tenký led, to ríkáte ješte hodne diplomaticky.

ruce a chytré mozky. Ale jak máme neco udelat, je to slabší.

Jste dobrodruh, nebo proc jste se na to vlastne dal?

V roce 1958 jsme taky byli Ceši. A tehdejší svetová výstava

To má velmi jednoduchou

v Bruselu

historii. V polovine srpna mi-

znamenala

oslnivý

úspech.

Nebo Montreal

nulého roku jsem mluvil se svým kamarádem Vlastimilem

v sedmašedesátém

Ježkem, který práve tehdy dostal nabídku ministra zahranicí

Je tu jeden zásadní rozdíl. V roce 1958 nebo 1967 pred-

Jana Kavana, aby se ujal Expa 2000, které bylo ve velmi

stavovala úcast na Expu jednu z mála šancí pro chytré lidi

špatném stavu. Pro ilustraci: Ceská republika se prihlásila

v téhle zemi prosadit se venku, v normálním svete, vyjet,

v kvetnu 1995, ale v zárí 1999, když to Ježek prebíral,ješte

vydelat peníze, nadýchat se svobodného vzduchu. Bylo to

nemela

postavený

pavilon,

nemela

vybranou

stavební

- to byla taky sláva.

velký zájem, rvacka, veci se chystaly léta, bylo z ceho

firmu, která ho postaví, nemela expozici, natož toho, kdo ji

vybírat. Dnes k tomu, abyste jela do Bruselu, už nepotrebu-

pripraví, a další drobnosti ...

jete necí souhlas, je mnohem snazší se tam dostat bez státní

Jak k takovému selhání došlo?

banky v Praze a podobne musí bud zcela nebo do znacné

Jde o velmi obecný problém, který se zdaleka netýká jen

míry spoluporádat

správy. A protože akce jako Expo nebo zasedání Svetové
státní správa,

je logické,

že tyhle

Expa. Tady se opakuje totéž, co pred rokem s Europáliemi,

záležitosti fungují špatne, protože obecne v této zemi státní

to, co se práve ted deje s Prahou 2000 a se zasedáním

správa málo a špatne funguje.

Svetové banky a Mezinárodního

menového fondu v Praze.

To jsou ctyri úplne totožné historie. Vždycky jde o to, že se

Naše prezentace

republika

toho ješte

nekam

prihlásí,

o neco se uchází,

prípadne

dostane tu cest neceho se úcastnit. To, že budeme hostit

Prítomnost

váš kamarád

celého projektu
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na Expu 2000 je tedy dost nejistá. Do
Vlastimil

vtáhl, puvodne

Ježek,

do postavení

který vás do
reditele své

Václav Bartuška

(1968). Vystudoval

Fakultu

sociálních

ved UK.

V letech /986-87 pracoval jako redaktor casopisu Mladý svet, po listopadu
/989 byl clenem parlamentní

komise pro dohled na vyšetFování událostí

/7. listopadu. V letech /99/ až /992 uskutecnil cestu kolem sveta. V letech
/994 až /995 studoval na Kolumbijské
p,i.wbiljako
Cesta

Z

komentátor Mladéfronty

universite v New Yorku. 1998-99

Dnes. Vydal knihy PolojaSllo (/990),

Prahy do Prahy (/993), Až ti zastFelí bráchu (/995), P chybnost

( /997).

kanceláre,

na funkci

generálnfho

komisare

rezignoval.

Zustal jste na tom tenkém lede sám.

všechno jen na papíre, fyzicky naše expozice teprve zacíná
vznikat a tvár zacne dostávat až na jare. V zárí to ovšem

Nadšen nejsem. Ale vydržím. Protože prece, když jsem se

zdaleka takhle nevypadalo, tehdy byla teprve vyhlášená už

do toho dal, nebudu opouštet rozdelanou práci. Navíc šance,

tretí soutež na expozici. Tenkrát jsem navrhnul, že je to

že se nám to povede, je prece jen dnes už vetší, než byla

jednoduché, pokud nebude co vystavovat, nebudeme žádný

v zárí, když jsem nastupoval.

ceský

Tehdy jsem si soukrome

pavilon

budovat,

necháme

tam zelený

plácek

s

myslel, že šance na úspech je tak triceti procentní, dnes

travou, doprostred

soudím, že padesátiprocentní.

Užjsme zacali stavet pavilon,

ceduli, že 330 milionu, které jsme tu meli pripravené na

je vybraná expozice a je dobrá. Už ctyri mesíce se tu pracu-

Expo 2000, dáváme na detskou onkologii. Ale nakonec

je jako v soukromé firme, ne jako ve státní správe.

snad prece jen bude pavilon lepší rešení.

zapíchneme

naši vlajku a dáme tam

A ta usilovná práce stacf?

Ve smyslu, že prospeje i detské onkologii?

To víte, že sama o sobe ne. Když jsme meli ceremoniál

S tím jsem do toho šel. Nevidím tech 330 milionu jako

zahájení stavby, norení rukou do betonu, psaly o tom všech-

vyhozené peníze. Když se

ny tri hannoverské deníky, což se bežne nedeje, ale udelaly

expozice k nám pritáhnout -pouze dvacet tisíc turistu, kterí

to, protože

by sem jinak nejeli. A když prijedou a každý utratí zhruba

jim

to pripadalo

zajímavé,

protože

jsme

podarí prostrednictvím

ceské

vymysleli pár fóru kolem, treba že pritom hrála hudba hrad-

500 dolaru, máme ty peníze zpátky, a pokud bude expozice

ní stráže, která pak ješte vyhrávala

dobrá, na výstavu má prijet 40 rri.ilionu lidí, mohlo by to pro

promenáde,

ve meste na hlavní

kudy chodí všichni. Ale nejduležitejší je, že

jsme zacali s Hannoverem

komunikovat,

odpovídat

Ceskou republiku dost znamenat.

na

dopisy, na e-maily, netváríme se, jako že neexistujeme, mlu-

Vlastimil

víme s nimi. Dokonce recí, které rozumejí. To je celé.

"Dekujeme,
odejdete
bývalými studentskými

Jakáje

podnftil. Vy jste se k nim tentokrát nepripojil. Proc?
Byl jsem v kavárne Slavia toho 17. listopadu, kdy se výzva

vlastne základnf myšlenka našf expozice?

Kontrapunkt

mezi dobou Karla IV. a naší soucasností.

Scenáristé to popsali jako období nejvetšího rozkvetu naší
zeme - já bych byl vzhledem k naší prítomnosti
skromnejší,
nemáme

ted práve asi nevzkvétáme,

špatne. Takže základním

trochu

ale taky se snad

vtipem by melo být

srovnávání - gotická socha Madony, socha dnešní. Sklenený
predmet ze stredoveku a z dneška. Ústredním bodem expozice bude kopie kaple svatého Kríže z Karlštejna, jejíž jedna
polovina, ukrytá za poloprusvitnou
na promítáním

stenou, bude ozvláštne-

a nejakým dalším poradem. Ale porád je

Ježek

odešel, protože

f",

ho pritáhla

kterou spolu
"spolubojovnfky"

iniciativa

s dalUmi vašimi
z listopadu 1989

"Dekujeme, odejdete!" chystala. Ale nepodepsal jsem ji,
protože si myslím, že doba petic je už pryc. Petice mely
smysl v roce 1989 nebo pred ním. Protože za socialismu
bylo cinem už to, že clovek pojmenoval stav vecí. Že
vyslovil pár základních pravd: socialismus nefunguje,
chceme svobodné volby, svobodnou zemi. Už to, že to
clovek rekl nahlas, otevrene, byl cin. Petice hrály roli katalyzátoru, nekdy se staly dejinnou událostí, jako treba
2000 slov. Ale už deset let žijeme ve svobodné zemi a pojmenovat stav není cin, to je slohové cvicení.
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Martin Mejstrfk rfká, že nechteli jen pojmenovat

stav, že

A k Martinovi

Šmídovi - myslím, že si to Drahomíra

chteli vzbudit nadeji.

Dražská

Nadeji lze vzbudit ciny, ne slovy.

lhavostí a podvádením, má na konte desítky podvedených.

Jaké vubec máte dnes s tehdejšfmi

studentskými

vudci

celé vymyslela,

ona opravdu

trpí chorobnou

Objel jste celý svet, žil jste vfce než rok ve Spojených

vztahy? Chodfte spolu na pivo?

státech, jako novinár jste se poté dost venoval Rusku. Mel

S nekterými ano, ale je jich jen pár. Vetšinu z nich jsem

byste tedy mft vetšf meh'tka, než jen ta malá ceská. Co si

videl ted poprvé po deseti letech. V Rock café, u príležitosti

mysUte o roli USA a Ruska

listopadového výrocí.

hýbou jfm? Nebo jfm hýbou nadnárodnf

v dnešnfm

svete? Rfdf ho,
spolecnosti?

Spojené státy ano, ale Rusko už nerídí ani samo sebe. Ke
Máte zkušenost

z práce clena parlamentnf

komise pro

dohled na vyšetrovánf událost{ 17. listopadu. Proc dodnes
nenfjasné

- receno nekdejšfm

komunistickým
komu
smrt

žargonem

Kdo
-

rídí

náš

svet?

že by to byla

Amerika sama, nebo jen nadnárodní spolecnosti. Porád si

Proc si lidé dodnes
h'kajf,

tedy

Nemyslím,

mela sloužit jiktivnf
studenta
Martina

Šmfda?
bežne

škode své i ke škode tohoto sveta. Rusko je v zoufalé
situaci.

ješte

myslím,

že navzdory

že to zah'dila

našemu ponekud matoucímu

KGB, nebo naopak CIA, ph'-

pohledu Evropanu svet ješte

padne obe spolecne?

není jeden. Když jsem jezdil

Reknu vám, jak jsem k tomu
prišel sám, že to tak nebylo.

po Cíne nebo po Indii nebo
Latinské
Americe
- tam

Treba to poskytne vysvetlení.

všude je samozreJme

Byl jsem jedním

z hlavních

prítomnost

zastáncu

že prevrat

teorie,

našeho

sveta.

Mají tam zubní pastu Colgate

v listopadu inscenovala jakási

a kokakolu,

reformní skupina uvnitr státní

spoustu

bezpecnosti

videt

ve spojení s re-

svých

ale

zároven

vecí,

které

treba nejsou moc videt, ale

formní skupinou uvnitr KSC,
která chtela odstranit Jakeše

jsou o to víc prítomné
a duležité. Náš konzumní

a dát na jeho místo nejakého

svet nemuže mít prece patent

gorbacovce.

na tuto planetu, už jen z toho

V knížce, kterou jsem napsal

duvodu,

pod názvem Polojasno, jsem
uvedl devet variant toho, co se

vytesnili náboženství.
V našem svete náboženství

že my jsme zcela

mohlo stát. Napsal jsem po-

takrka

ctive, že pro žádnou nemám

papeže, který porád nekam

dukazy,

nenÍ.

Má

podobu

ale že sám nejvíc

lítá, Ježíška, který nám nosí

verím variante císlo osm, což

hodne dárku, pokud možno

byla

drahých a pekných, Veliko-

ta

konspirace

gor-

bacovcu. Tehdy mi totiž pripadalo neuveritelné,

že by se

noce a pozdravy jako zdar buh nebo spánembohem.

Pritom

behem trí mesícu mohlo zhroutit šest režimu východní

v tom chudším svete má náboženství

Evropy. Hledal jsem duvod, který by to vysvetlil, hledal

znam, dává tam lidem snad iluzi, sen, a predevším

vysokou cenu, výasi

jsem nejakou velkou hru, nejaké spiknutí. Dnes po deseti

samozrejmost, jistotu, kterou v našem svete platebních kar-

letech jsem presvedcen,

že žádné spiknutí se nekonalo,

ticek, internetu a transoceánských

- Washington

trpíme úzkostí, stresem, strachem z budoucnosti.

žádná

dohoda

Rotschild

Moskva

s žebrákem

Komunistický

se nemají

nebyla.

o cem

Protože

letu postrádáme. Naopak

dohadovat.

režim byl totálne na kolenou, v troskách,

a musel spadnout, protože už byl úplne shnilý.

Prítomnost

Ceho se bojfte vy?
Za základní problém považuju stále se zvetšující rozdíl
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mezi chudými a bohatými. Že ten náš krásný, cistounký

Já tam tak docela nežil, ale mel jsem tam slecnu a byl jsem

svet obývá jedna miliarda lidí, jedna šestina téhle planety,

s ní hodne. A pokud jde o pozitivní diskriminaci - v Ame-

a tech pet šestin se nemá takhle dobre, a cástecne se má

rice smysl snad mít muže, ale tady v Cechách je dobrá jen

velice zle. A jde o to, jak dlouho jim vydrží trpelivost. Co

k odlákání pozornosti. Jsem jednoznacným

když budou jednou chtít mít New York u sebe v Nairobi?

že jakákoliv
menšiny

Totéž mi pred deseti lety rekl v rozhovoru

pro noviny

afirmativní

akce,

zastáncem toho,

zvýhodnování

nejaké

muže mít smysl teprve poté, co oné menšine

zarucíme její práva, která má jako taková. Což tady není.

tehdejší ministr životního prostredí Josef Vavroušek.

Ješte porád se deje, že nejaké Romy vyhodí z hospody, že

To jsem rád, horší by bylo, kdybyste rekla, že opakuj u slova
Václava Klause.

jim nenalejou. Nebo že je nekdo nezamestná,

protože už

Romum obecne neverí. Ale stejne tak se obcas muže stát, že
se nekdo neodváží vznést kritiku na romskou rodinu,

Vy jste profesí novinár. Porád se ješte tak cítíte?

protože se bojí, aby se mu neco nestalo. Za této situace

Ano, a taky jako státní úredník v zábehu.

pricházet s afirmativní akcí by byla úplná blbost, protože by

Nejnovejší

jedincum z té menšiny. Zvýhodnovat

to nepomohlo menšine jako celku, ale jen nekolika chytrým
americké

práce žurnalistu

novinárské

školy tvrd~ že smyslem

není pravdive zverejnovat fakta,

zverejnovat pravdu o faktech.

nýbrž

s tím?

Souhlasíte

mladou cást romské

populace nebo ty nejchytrejší mezi nimi má smysl, až stát
zarucí, že žádní skinheadi si nebudou moci dovolit umlátit,

Znám ty teorie. I v Mladé fronte Dnes jsme o nich diskuto-

ubodat nebo utopit cloveka

proto, že má tmavou plet.

vali a príliš jsem se s kolegy neshodoval. V onom stále se

Dokud tohle stát nezajistí, at se jde laskave vycpat s afir-

rozširujícím proudu informací se topíme cím dál víc. Takže

mativní akcí. Nejdrív prece musí zajistit bezpecnost a zá-

význam novin do budoucna bude spocívat v tom, že budou

kladní práva pro všechny vcetne menšin.

jakýmisi bójkami na mori. Poplavete a najednou se objeví
bójka MF Dnes a vy si uvedomíte,

kdeže v tom oceánu

Vratme se ješte na okamžik k Expu 2000. Zrejme pred-

zrovna jste. Treba se vám tam nebude líbit, tak poplavete

stavuje vaši hlavní ctižádost pro tenhle zvláštní rok nula.

jinam, k bójce, která se jmenuje Právo, nebo Hospodárské

Moje nejvetší predsevzetí a nejvetší ctižádost je úplne jiná.

noviny, nebo Prítomnost. Noviny prinesou základní paletu

Abych se nezkurvil. Abych zustal slušný.

povinných zpráv, jako že se zmenila vláda nebo že se preV nekolik

stane platit korunami ...

let staré encyklop'edii

"Kdo je kdo v Ceské

republice" jsem se o vás docetla, že vaše hlavní záliby jsou
... nebo, že Ceská republika je vubec nejúspešnejší

na

cestován~ ženy, psaní. Platí to stále a v tomto poradí?

Expo 2000 ...

Ano, ale dnes jsem už cudnejší, takže uvádím jen cestování

Ježišmarja, to je spíš scifi, ne? Krome tech základních infor-

a psaní. Usadil jsem se, už ctyri roky mám stejnou slecnu

mací bude velkou cást predstavovat orientace tvorená lidmi,

a jsem s tímto životem velmi spokojený.

kterí mají cas celý den se probírat informacemi

pro lidi,

kterí ten cas nemají, protože musejí pracovat. Budou jim

Pak jsem si precetla, jaký máte literární vkus. Bulgakov,

pripravovat jakýsi výtah, nebo ješte spíš návod k použití

Chandler, Hammet.

informací, které jsou v našem svete k dispozici. Krome toho

Bulgakov je pro me neprekonatelný, císlo jedna, ctu Mistra

bude ješte velice duležitá názorová stránka novin. Protože

a Markétku porád dokola, od ctrnácti let, nekolikrát do roka.

po soucasném

Ted jsem zrovna zase zacal, asi pred týdnem. A Hammeta

zažíváme,

ohromení

informacemi,

totiž že máme

které ted všichni

fakta o cemkoliv

a kdekoliv, budeme stále víc potrebovat

kdykoliv

názor. Budeme

mám strašne rád pro strucnost, s jakou je schopen ríci velmi
duležité veci.

chtít vedet, co tomu ríká maminka, tatínek, Pepa, strejda
a muj oblíbený komentátor. A já s ním bud budu nebo nebudu souhlasit.

Foto Jaromír Cejka

Vy jste taky žil v New Yorku - v Bronxu. Dokonce vjižním,
který je vyhlášene

divoký. Když jste se vrátil, psal jste

o dusledcích pozitivní diskriminace.

Co si myslíte o užití

této metody v romské otázce u nás?
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ll~lo 20. století

dobré, nebo špatné?
Petr Horejš

Všechny uzlové události v tomto našem rizikovém prostoru
uprostred Evropy, všechny prevraty, vzestupy a pády, jichž jsme
byli my nebo naši rodice behem posledního století svedky, jako
by k nám pricházely zvencí. To není nárek, ale konstatování:
osud jsme si príliš neurcovali, na to zde v Evrope byli jiní,
mocnejší. Na pocátku promen obvykle nestálo naše vlastní
rozhodnutí, jasný program ci vize jiného, lepšího bytí, nýbrž
osudový náraz sil mnohem mocnejších. Motivace a ideje domácí
zajisté existovaly, byly prítomny, avšak pricházely, eventuálne
realizovaly se až v závesu, nebyly první.
Tak hned samo obnovení

státnosti

a zrízení svobodné

Ceskoslovenské republiky v ríjnu roku 1918 bylo koneckoncu predevším jedním z výsledku první svetové války.
Pri vší úcte k obratnosti Masarykovy zahranicní akce
i k roli, kterou sehrálo 85 000 našich legionáru, je zrejmé,
že to nebyli Ceši, kterí programove pohrbili habsburské
mocnárství.
Patrili naopak k tem, kdož ve shode
s Palackého koncepcí austroslavismu témer do posledka
verili, že velká ríše muže být pri splnení urcitých podmínek
malému národu nejlepším ochranným štítem. Tato loajalita,
obcas až trapná, však nedošla nahore odmeny. V otázce federalizace a práv národu projevily vudcí síly impéria vcele
s Habsburky sebevražednou neústupnost a stejnou neprozíravost, jakou pak byl vstup do války po boku
Nemecka. Tím krokem byla další existence stredoevropské
ríše Habsburku definitivne podminována, pricemž nálož by
spolecne s ríší vyletela do povetrí zrejme i v hypotetickém
prípade
vítezství
centrálních
mocností
(puvodne
Trojspolku).

Cas závideníhodné dynamiky
Státní samostatnost jsme si nevybojovali, nevyvzdorovali,
prijali jsme ji z vetší cásti darem. Její vyhlášení melo sametový prubeh, podobalo se lidové veselici. Mladý Ferdinand
Peroutka pak o tom napsal: "Nebylo nikdy humánnejší revoluce, než byla naše." Mimochodem, v jiných barevných
odstínech se tento samet jako charakteristická materie sortimentu ceských dejin dvacátého století objeví ješte nekolikrát. Prinejmenším v lednu i srpnu roku 1968, v listopadu

Prítomnost

1989 a v nejkultivovanejším strihu pri rozchodu se Slováky
na pomezí let 1992- 93.
V následujících dvaceti letech po historickém ríjnu 1918 Masaryk si jich marne prál padesát, cili hledel až nekam
k roku 1968 - mladá, ponekud umele, hybridne zkonstruovaná republika predvedla uprostred Evropy výkony, za než
generace našich otcu a dedu zasluhuje jasné absolutorium.
Až do krize tricátých let, která tak hluboce zalomcovala
Evropou, pokracoval totiž všestranný vzestup, zapocatý fakticky ješte v rámci habsburské monarchie, v druhé polovine
19. století. Budiž to zdurazneno s pýchou a budiž to
dukazem o píli i tvorivosti zdejšího etnického spolecenství:
výkony, jichž naši predci dosáhli, byly vskutku obdivuhodné. Onen cas, presahující z minulého veku až po cáru náhlého zmaru, k místu propastného pádu do éry totalit v roce
1938, bezesporu patril k vrcholným, ba hvezdným dobám
v ceských dejinách, k etapám srovnatelným s dobou
karlovskou ci s érou reformacní. Vždyt na startu toho podivuhodného deje byl zaostalý a chudý agrární národ s neúplnou sociální skladbou, bez vlastní šlechty a buržoazie,
bez politické reprezentace, se zimomrivou eklektickou kulturou, zatímco na sklon ku úžasného vzestupu se v srdci
Evropy skvel prosperující a slušný demokratický stát, jehož
ekonomika patrila ve svete mezi deset nejvýkonnejších,
stát, v nemž tvorily osobnosti formátu Karla Capka, Franze
Kafky, Leoše Janácka a mnoha dalších.
Zdaleka ne všechno klapalo a bylo v porádku. Nicméne byl
to cas závideníhodné dynamiky, étosu, obcanské hrdosti
i jakéhosi civilního zrcadlení humanistických
ideálu
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masarykovských. Až do poslední možné chvíle zustávalo
Ceskoslovensko ostrovem demokracie a výspou svobody.
Když se zacal kolem hranic státu uzavírat krunýr autoritativních režimu, poskytovala republika azyl politickým
utecencum zejména z hitlerovského Nemecka. Ješte jsme
v krátkých ctyrech mesících existence tzv. druhé republiky
pomohli k emigraci cili k záchrane asi 20 tisícum Židu. Ale
pak se dostavil strašlivý, fatální konec.
Tri predchozí generace svým mimorádným úsilím vybudovaly stát, který konecne, po mnoha staletích, takrka
dohnal historické opoždení za vyspelejším evropským západem, onen vážný kulturne-civilizacni handicap, s nímž jsme
se kdysi jako pohané a barbari postavili na startovní cáru
dejin. Ale práve v momente, kdy byl dávný cíl na dosah, se
dostavil vývojový zlom, jímž bylo minimálne pro další dve
generace, na predlouhých padesát roku nulifikováno takrka
vše podstatné, ceho se podarilo dosáhnout. Co totiž následovalo po Mnichovu, byl kauzální retezec deju, jejichž osudový prubeh už opet a nadále urcovaly vždy jiné, vnejší
a mocnejší zájmy i síly, než jakými disponovalo teritoriálne, ekonomicky a zejména mravne zmrzacené spolecenství
obyvatel bývalé Ceskoslovenské

republiky.

Zlom faktický i mravní
Zdá se, že poslední, byt velmi riskantní príležitost rozhodnout o svém dalším osudu jsme meli v kritických dnech
Mnichova. Ceský národ to ve dnech mobilizace vnímal jasnozriveji než jeho politická reprezentace v cele s prezidentem Benešem. Armáda - I 200 000 mužu - už tenkrát byla
v pevnostech, pripravena na svých místech. Odhodlání
vetšiny vcetne civilistu vykazovalo až dojemnou obcanskou
úctyhodnost, avšak zustalo oslyšeno vinou naprosto vadné,
nechci ríci zbabelé a jen zdánlive humánní a odpovedné
úvahy, spocívající v presvedcení, že armádu lze poslat
toliko do predem vyhrané války.
Ano, zlom faktický i mravní, pád do nekonecne dlouhého

marasmu, který se pak stal neodmyslitelnou soucástí životu
nás všech, a to až do listopadu 1989, se dostavil tenkrát, ve
dnech Mnichova. Nemeli jsme kapitulovat a složit zbrane.
Nemeli jsme poslechnout špatné rádce, nemeli jsme prijmout diktát ctyr mocností. A to ani tenkrát ne, kdyby se pak
byly následující deje odehrály víceméne podle scénáre, jak
ho z novodobých dejin známe. Ocitám se, pravda, na ahistorické pude kondicionálu. Ale i kdyby byla následovala
blesková porážka Ceskoslovenska, což ani zdaleka nepredstavovalo nevyhnutelnost,
místo pocitu hanby, nedostacivosti a mravního debaklu by se alespon dostavila
naprimující zkušenost heroického pozdvižení, atsi treba
marného.
Snad se k tomuto problému vyjadruji až príliš jednoznacne.
Ale považuji rok 1938 za nejzávažnejší,
nejproblematictejší, zároven však nejtragictejší milník na ceste této
zeme dvacátým stoletím. Ješte a mimochodem: mám
i duvod osobní, v tom roce jsem se narodil, takže ve stínu
dusledku mnichovského diktátu mi bylo dáno prožít svuj
život.
Ovšemže, veci nejsou ani jednoduché, ani jednoznacné.
Malý ceskoslovenský stát, zrozený na troskách habsburské
ríše v samém srdci kontinentu, to byl od samého pocátku
opovážlivý experiment. Tím spíš, že vznikl do znacné míry
improvizací a že do jeho základu byla vložena casovaná
nálož zdedená po Rakousku-Uhersku, rozbuška starých,
nevyrešených národnostních sváru. Co do poctu rozmanitých etnik a menšin byla prece první republika de facto
jakýmsi kapesním vydáním impéria Habsburku. Cechu byla
ve státe taktak polovina a teprve duvtipný trik s tezí o jednom spolecném ceskoslovenském národe, tedy se Slováky
jako pouhou organickou odnoží komunikující vlastním
dialektem, zajistil etnickému hybridu tzv. Cechoslováku
v novém státe dvoutretinovou populacní majoritu. Slováci
na tuto politicko-strategickou
hru nemohli do budoucna
dlouhodobe pristoupit. Na druhé strane až do smutného
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konce, do brezna 1939, žádný z relevantních slovenských
politiku, snad s výjimkou iredentisty Vojtecha Tuky, verejne nepožadoval pro Slovensko víc než autonomii.

Pád do temnot
Nebyli to Slováci, kdo se zrekl spolecného státu, ale více
než trímilionová komunita ceských Nemcu. Ocitáme se
u živého neuralgického bodu našich dejin 20. století, u jednoho z ústredních témat našeho novodobého osudu. Je zde
celá rada skutecností, které platí bez jakéhokoli komentáre.
Predevším: Ceskoslovenská
republika realizovala svou
národnostní politiku vuci Nemcum na principu rovnosti
a kompletních obcanských a politických práv. Pod vlivem
Hitlerovy demagogie však na sklonku 30. let dospela situace tak daleko, že 92 procent Nemcu v Ceskoslovensku
v posledních svobodných volbách hlasovalo pro ústrední
heslo programu SdP (Sudetendeutsche Partei) chebského
telocvikáre Konráda Henleina "Domu do ríše!". Ackoli
ceskoslovenská vláda až do zárí 1938 ustupovala a nabízela
cím dál rozsáhlejší autonomii nemeckých pohranicních
území, všechny ctyri projekty, poslední z 5. zárí 1938, byly
odmítnuty. Na základe hlášení lorda Runcimana, který po
prozkoumání situace na míste oznacil další soužití Cechu
a Nemcu v jednom státe za nemožné, jednali pak
v Mnichove ministerští predsedové Anglie a Francie
Chamberlain a Daladier tak, jak jednali. Mnichovskou
dohodou se odstoupené
území, tzv. Sudetská župa,
Sudetengau, stalo integrální soucástí Tretí ríše. Nekolik
mesícu poté, v breznu 1939, následovala likvidace zbytku
Cesko-Slovenska
a zrízení protektorátu. Nacež se pro
dalších šest roku stal oficiální politikou nemeckého státu
Hitlerem prevzatý starý sen generála Haushofera na "germanizaci lesní pevnosti Cechy v srdci nemeckého prostoru."
V Heydrichove podání dostal vzápetí onu smutne proslulou
"tretinovou podobu". Rasove vhodnou tretinu národa
ponemcit, tretinu zlikvidovat, tretinu vyvést nekam na
východ ci na sever.
Tyto závažné skutecnosti a v tomto kauzálním poradí (!) se

Prítomnost

posléze staly pncmou rozhodnutí vítezných mocností
v Postupimi o transferu, odsunu, ci vyhnání - chcete-li sudetských Nemcu. Šlo spíše o akt prevence než kolektivního trestu. Excesy, k nimž po válce z ceské strany došlo,
byly zajisté hanebné. V retezci težkých provinení, jež si dva
národy v srdci Evropy zpusobily, ovšem stály na konci,
nikoli na zacátku tech bolestných ran. A tato souslednost,
toto poradí tragických deju, neztrácí na citlivosti ani
v aktuálním procesu vzájemného odpuštení, smírení,
vyrovnání s minulostí.
30. zárím 1938 nastal pád do temnot. Ceskoslovenský
experiment se nezdaril. Místo Masarykova snu o padesáti
letech, potrebných k tomu, aby se stredoevropský multietnický státní útvar stabilizoval a politicky etabloval, se
dostavilo padesát roku, v nichž jsme o svých osudech
nemohli svobodne rozhodovat a v nichž jsme hráli roli
piona na cizích šachovnicích.

Sami v malém státe
Válku jsme zaplatili 365 tisíci životy, cili cenou srovnatelnou se ztrátami Britu. V plynových komorách zmizelo na
100 tisíc našich židovských spoluobcanu. Masivní represe,
težké majetkové rekvizice, nekolikerá zámerná likvidace
duchovních elit, nejméne tri mohutné exilové vlny - ne,
katastrofy nebraly konce a dostavovaly se v drtivé kadenci,
v prubehu ci rozmezí pouhého jednoho lidského života.
Jestli byla dosud pro Cechy synonymem národního neštestí
belohorská tragédie, pak to, co se dostavilo v pulstoletí mezi
lety 1938-1989, tuto historickou zkušenost ve všech
smerech presahovalo. Presto tu lidé žili, chteli a museli žít,
leckterí dokonce slušne ...
Poválecným odsunem více než dvou a pul milionu sudetských Nemcu a Madaru, jakož i odtržením Podkarpatské
Ukrajiny zacal po roce 1945 proces postupného etnického
drolení, loucení Cechu se svými spoluobcany. Vyvrcholil
rozchodem se Slováky na pocátku roku 1993. Jestli byla
první republika domovem, at už jakýmkoli, snad pro deset
etnik, ocitáme se dnes ve svém malém státe takrka sami,
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a z duvodu, které neumíme jednoznacne definovat, se
dostáváme do vážných potíží s poslední pocetnejší minoritou - menšinou Romu. Nevypovídá to o nás cosi?
Pocínaje Mnichovem, kdy naši otcové s puškami v ruce
naposled cekali na jasný rozkaz svého vrchního velitele,
nastalo dlouhé a hluboce demoralizující období vecne
zklamávaných falešných nadejí. Opojení ze svobody, které
se dostavilo v kvetnu 1945 a které v lidech probudilo dávné
obrozenecké rusofilství, chladlo sice postupne, po krocích,
zato vytrvale. Ukázalo se totiž, že tzv. lidove demokratické
Ceskoslovensko se v nove polarizované poválecné Evrope
ocitlo ve Stali nove zóne a dríve ci pozdeji bude donuceno
prijmout principy i praktiky totalitní moci a diktatury proletariátu. Pokusy vymknout se tomuto osudu nejakým
polovicatým
resením,
kompromisem
tretí, jakoby
demokratické
cesty k socialismu,
byly rozdrceny
"Vítezným Únorem 1948". Tehdy se ukázalo, že osudy
stredoevropských národu v zóne sovetského vlivu si budou
podobné jako vejce vejci, at už za války stály kdekoli - v
hitlerovském tábore jako Madari nebo Slovenský stát, ci
naopak projevily hrdinský protifašistický vzdor jako treba
Poláci.

Sovetizace, tání, bezdejinnost
v únoru 1948 se komunistická strana definitivne stala hegemonem ve státe. Vložila si svou vedoucí roli do ústavy.
Systém politických stran zdegeneroval v pouhou fasádu.
Nastala nová etapa znárodnení. Zemedelci byli za použití
falešných slibu, zastrašování a prímých represí nahnáni do
JZD. Soukromé remeslo bylo za použití principiálne týchž
metod prevedeno do komunálních
služeb, soukromý
obchod zlikvidován.
Školství se ocitlo v naprosté
podrízenosti ideologickým požadavkum strany, vedecký
život se zacal odvíjet ve vyprahlém recišti marx-leninských
poucek. Dostavily se vykonstruované procesy s 242 rozsudky smrti. Za politické delikty bylo odsouzeno nejméne 115
tisíc lidí. Z nich takrka 15 tisíc zemrelo na následky brutálního zacházení, eventuálne a takzvane na úteku.
Behem sedmi osmi let byla v Ceskoslovensku provedena
dusledná sovetizace zeme, nejduslednejší ze všech satelitu
Sovetského svazu. Jakási nadeje svitla po XX. sjezdu KSSS
a Chrušcovove kritice stalinismu a kultu osobnosti v roce
1956. Avšak ocekávání byla znovu pohrbena krvavou
sovetskou intervencí proti povstání v Madarsku.
Šedesátá léta sice prinesla tání, radu nadejných výhonku
zejména v kulturní oblasti. Opatrné rehabilitace na strane
jedné, neúspechy težkotonážní industrializace a kolektivizace zemedelství na strane druhé vedly k rustu kritiky,
která v cervnu 1967 vyvrcholila na IV. sjezdu spisovatelu
tezí Ludvíka Vaculíka: "Socialismus nesplnil nic z toho, co
se od neho ocekávalo." Kritika neschopného systému cím
dál hlasiteji zaznívala i z nitra, dokonce se ozývala ve
vrcholných orgánech komunistické strany. Prerostla v lednu
1968 do duchaplného,
nadšení budícího experimentu

s vylepšením tváre socialismu. Lidé znovu vzplanuli, plni
nadejí byli ochotni dávat vlastní šperky na poklad republiky. Ale opakovala se situace, kterou už známe. Pražské
jaro, velký pokus o demokratizaci totalitního systému,
o nalezení tretí cesty, byl rozdrcen pásy sovetských tanku.
Co následovalo, bylo dvacetiletí novými perzekucemi vynuceného normalizacního ticha a bezdejinnosti. Cas, který
jsme všichni tak ci onak prožili a prežili, predstavoval svet
totální, vetšinou obyvatelstva ref1ektované deziluze, která
mela navíc a ke všemu neštestí ješte punc zdánlivé vecnosti.
Strašnou
charakteristikou
onoho
pomnichovského
padesátiletí byla suma samých trpkých lidských zkušeností.
Nejprve s marným vzdorem, pak s nacistickou brutalitou,
vzápetí se zanedbatelností
osudu jedince, ztraceného
v budovatelské mašinerii. Unavený clovek, mel-li vubec to
štestí, unikal do jakéhosi apolitického biedermeieru, ovšem
v jeho laciném, socialistickém, umakartovém vydání.

Vyšli jsme ze skrýší
To nekonecné pulstoletí, kdy stát považoval jedince za nulu
a jedinec ke státu vzhlížel jako k nepríteli, takr"ka zázrakem
pominulo v listopadu 1989.
Vyšli jsme ze svých domácích a rodinných skrýší, kde jsme
se krcili pred dejinami, jež jsme nepovažovali za své.
Míríme do Evropy, kam jsme kdysi vždycky patrili, ale
odkud nás na pul století osud jako by vyrval a presadil
smerem na východ. Ano, pokoušíme se vracet do Evropy,
ovšem poznamenáni vším, co jsme prožili, dobrým i špatným. A tak se zas už, po deseti letech kolem nás a v nás
probouzejí tradicní ceské nectnosti. Malost, závistivost,
hašterivost, neschopnost domluvy, typická snad od husitských casu. Co však je nejhorší: opet se mezi námi ve
velkém šírí infekce zklamaných ocekávání a nadejí. Té je
treba, zdá se, celit predevším. Protože zapomínáme: ve
skutecnosti se kolem nás vše podstatné od podstaty zmenilo! Ano, náš svet, náš domov, naše vlast se na konci
dvacátého

století,

at už bylo jakékoliv,

kvalitativne

promenily k lepšímu. Nezbývá, než abychom se pokoušeli
promenit i sami sebe, uvnitr, v okoralých srdcích a taky
v myslích, zmanipulovaných dejinami víc, než jsme ochotni pripustit.
Divoké století koncí. Prineslo nejvetší civilizacní a technické výboje dejin. Také nejvetší zverstva a apokalypsy.
Ale nadeje, že století príští bude (protože musí být) lepší,
považujme, prosím, za reálné. Což je urcite duvod k dobré,
nikoli blbé nálade ...

Petr Hora-Horejš (1938)
Novinár

a spisovatel,

autor

rozsáhlého,

zatím

sedmisvazkového

díla

Toulky ceskou minulostí.

(2 vystoupení

na Obecné porade

Evropy" o naší zkušenosti

Leden 2000 / 15

s 20.

nadace

Pangea

"Sto let uprostFed

stoletínl a jeho poselství století pNštímu)

LNárod nebo národ?
Zdenek Uherek
Otázka národních a národnostních menszn je ve
sdelovacích prostredcích v soucasné dobe tak
frekventovaným tématem, že se doslova stala naší
kaŽdodenností. A presto nedaleko od nás existují
kulturne pluralitní státy, které se bez pojmu národní nebo národnostní menšina už dávno docela
dobre obejdou.
Vše závisí na chápání a používání pojmu národ a nacionalismus, s címž pojem národní nebo národnostní

menšina

Francouzi

a cizinci - lidé bez francouzského

Ti jsou automaticky

vystaveni

zvláštnímu

obcanství.
cizineckému

úzce souvisí. Pokusme se nyní odvodit, jaké dusledky nám

režimu a péci, a pokud z nejakého duvodu zustanou ve

prinášejí

Francii na delší dobu, vyžadují zvláštní ochranu, protože ze

formy

nacionalismu,

s nimiž

se setkáváme

v ceských zemích.

zákona nepožívají stejných práva svobod jako státní národ.

Nacionalismus

nabývá v evropském kontextu dvou základ-

Identifikace s národem založená na státním obcanství má tu

ních podob. Na jedné strane podoby nacionalismu státního

vlastnost, že se dá stejne jako státní obcanství menit, muže

a na strane druhé podoby etnického, prípadne kulturního

být odlišná u rodicu a detí, nemá nic spolecného s rasou,

nacionalismu.

náboženstvím

Státní nacionalismus

se úspešne prosadil

nebo se specifickými

kulturními

návyky.

v rade zemí západní Evropy a jeho charakter se dá velmi

To ovšem neznamená, že v takovém státe nemuže existovat

dobre vysvetlit na francouzském príkladu. Podstata státního

xenofobie ci rasismus. Stejne tak zde mohou existovat kul-

nacionalismu spocívá v tom, že národní princip je ztotožnen

turne specifické skupiny, prející si zachovat regionální nebo

s principem obcanským.

jiné zvláštnosti, a pokud stát jejich specifika neakceptuje,

Pojmy národ, stát a obcan tvorí

jednotu. Kdo má francouzské státní obcanství, stává se auto-

je

kritizován.

V hostitelském

meste

Rady

Evropy

maticky príslušníkem francouzského národa. Co je státní, je

a Evropského parlamentu, v alsaském Štrasburku, si rada

v širším slova smyslu národní.

obcanu starší generace vzpomíná, jak v padesátých letech
dostávali ve škole telesné tresty za to, že hovorili alsaským

Stát

národ

dialektem blízkým nemcine a byli tudíž vystaveni silnému
homogenizacnímu

tlaku ze strany francouzské vlády, jež se

Státní nacionalismus je výsledkem pusobení silného státu

snažila predejít tomu, aby Alsasko nebylo nekdy v budouc-

ve stabilizovaných

státních hranicích, kde všichni obcané

nu opet pokládáno za jakési sporné území mezi Francií

dlouhodobe podléhají stejným zákonum, právum a povin-

a Nemeckem. Ostatne práve regionum tohoto typu venovala

nostem. A spolecnost je po desetiletí kulturne homogeni-

Rada Evropy

zována jednotnou

pozornost.

školní docházkou

a úredním jazykem.

pred evropským

Vetšina Francouzu proto s dobrým svedomím prohlásí, že

Státní nacionalismus

ve Francii národnostní

státu. Proto pojem nacionalismus

menšiny nejsou, jsou zde pouze

Prítomnost
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sjednocením

kulturne sjednocuje

zvýšenou

obcany daného

nemá v zemích,

kde

.;II --

.;II --

prevládá státní nacionalismus jednoznacne
taci. I státní nacionalismus,

zápornou kono-

ovšem muže být agresivní vuci

existence ruzných národních celku nebo jejich cástí v jednom státe je standardní

situací. Stát kalkuluje

na svém

tomu, co leží vne státního národa - tam, kde se státy sjed-

území s více národy a hledá cestu, jak dosáhnout identi-

nocují, skrývá se i v nem urcité nebezpecí. Proto je snaha jej

fikace co nejvetšího poctu obyvatel s ním samým. Muže se

oslabovat kladením durazu na regionální identitu.

napríklad pokusit umele propojit dva národní celky Uak
tomu bylo pri prosazování ideje cechoslovakismu)

Jiná definice

vytvorily státotvorný národ.
Anebo

Charakter

kulturního

nacionalismu,

pro

strední Evropu, je poznamenán tím, že
elity v daném geopolitickém

prostoru

vytvárely národní identitu nezávisle na

Základem

státech.

feudálních
pro

definici

národa

se

nestaly stát, právo a státní obcanství,
ale jazykové a kulturní charakteristiky
obyvatelstva
genealogie

na daném území, jehož
jako by existenci

ních státu predcházela.

se muže spojit se státotvorným

nebo etnického

který je typický

existujících

tak, aby

feudál-

Národ a stát

národem

proti

menšinám a vyhnat je. Muže ovšem

Lokální spolecnosti
v ceských zemích bývají
pro soužití více kultur
oznacovány za dost komplikované prostredí.
Neoznacoval bych je ale
jako prostredí xenofobní.
Zajímavé však je, že se
národní spolecnost v lokálních podmínkách snaží
kulturní nebo sociální
jinakost nevnímat.

dojít i k opacné situaci, kdy národ
identifikuje vlastní stát jako cizorodý
a nenárodní

prvek, zrekne se jej a

odstraní jej.
Pokud

se

stát

snaží

prosazovat

mírovou a demokratickou politiku, je
pro nej koncept etnického nacionalismu jako

kolektivní

problematický,

sounáležitosti

a státotvorní

poli-

tikové vetšinou hledají cesty, jak jej
oslabit.

To,

že

v Cechách

v bežné

má

zde existují relativne nezávisle na sobe

nacionalismus

mluve vý-

a jejich vztahy jsou dvojznacné.

razne negativní konotace, není dáno

Národy a nacionalismus jsou i v této cásti Evropy puvodci

zmatením pojmu, ale tím, že díky geopolitické situaci nepu-

dnešních republik, ale ve chvíli, kdy zde moderní buržoazní

sobí uvnitr jednoho státu jako obecné spolecenské pojítko,

stát vznikl, byl nacionalismus urcitou komplikací, nebot se

ale jako zdroj napetí. Pozitivní koncept vlastenectví

nevztahoval ke všem obcanum státního celku. Dlouhodobá

naproti tomu v širším významu slova stmelovat všechny,
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mel

kterí dané územi považují za svoji vlast - tedy na principu

Jednala

teritoriality.

nemeckých

Príslušnost

turniho nacionalismu

k národu

na principu

je casto interpretována

etnokul-

se žádajícími
menšin

komunitami
a dala jim

jako

s príslušníky

nadeji

na presídlení.

jako vlast-

Soucasne jim zabezpecila nemecké jazykové kursy a za-

nost, kterou clovek získává na celý život a nemuže ji

hájila selektivní procedury, pri kterých nemectí státní úred-

zmenit, at žije kdekoli a jakkoli. Jiní naopak prosazují ideu,

níci

že se jedná o zcela subjekti vní identifikaci, již clovek muže

V letech 1990 - 99 na základe tohoto klíce nemecký stát pri-

menit jako kabát - co si napíše do scítacího archu, tím je.

jal nekolik milionu lidí.

Tyto krajní názory nám ukazují, že príslušnost k národu

prezkoumávali

Obrovské

migracní

jejich

pohyby,

etnokulturní

nemeckost.

které zaznamenáváme

pri

není presne vymezena a že hranice, co ješte k národu patrí
vzniku

nových

státu,

jako

pri rozpadu

SSSR

nebo

a co již nikoli, je velmi neostrá.
Koncept etnického

nebo jazykového

nacionalismu

Jugoslávie, jejichž subjekty se stávají predevším nove defi-

sám

nované menšiny, nás naštestí postihly jen okrajove. Príciny

automaticky napomáhá k vytváreni národních nebo národnostních menšin, skupin osob, které mají státní obcanství

techto pohybu souvisely s prímým fyzickým ohrožením,

daného státu, ale nedeklarují se jako príslušníci

mely politické, ale i ekonomické

tvorícího

ve státe vetšinu.

nacionalismu

národa,

národnostní

Jaký typ
...•..

ve státe bude prevládat,

príciny. Národní nebo
menšina se ve svetle

statistických údaju zacalajevitjako

jaké menšiny zde budou žít a jak budou

pronásledovaná

pocetné, nelze zmenit ze dne na den

skupina na úteku.

Být menšinou v postkomunistick-

zákonem nebo jinou právní normou. Je
ém svete ovšem nemusí
to otázka dlouhodobého

být jen

celospolecennevýhodou,

ského vyjednávání, do nehož zasahuje

i

celá rada nejruznejších faktoru.

neco pozitivního.

menšinové

Po pádu železné
opony

ale muže to prinášet
Pri výzkumu

problematiky

na jižní

Ukrajine jsme si overili, že statut
menšiny, která se hlásí k národu
mimo území bývalého Sovetského

Nemecko sice buduje desítky let obcan-

svazu, muže prinášet i jisté prestiž-

skou spolecnost, ale v pozadí vzniku nemeckého státu stál
etnokulturní nacionalismus.

Po pádu železné opony se na

nemeckou vládu zacaly sypat žádosti príslušníku nemeckých menšin ve východní Evrope o presídleni do Nemecka.

ní, privilegované

postavení.

Soucasne jsme na príkladu

chování

nemecké,

židovské

menšin

a ceské

na jižní

Ukrajine mohli sledovat, že jakékoli vstrícné kroky v kulturním a politickém postavení menšin neodradí minoritu od

Ale kdo byli príslušníci techto menšin? Obcané Rumunska,
emigrace, pokud existují predpoklady, že se po presídlení
Madarska, republik bývalého Sovetského svazu, kterí zde
integruje do politicky stabilnejší spolecnosti, s ekonomicky
žili po nekolik generací zcela integrováni
spolecností,

v Nemecku

do rnistních

nikdy nebyli a velmi casto ani

neumeli nemecky. Pri uplatnení dusledne obcanského principu tito lidé nemeli s nemeckým státem nic spolecného.
Nemecká vláda však v daném prípade reagovala odlišne.

Prítomnost

výhodnejšími

podmínkami.

vláda, když chtela zpomalit
bývalého
nemalé
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Sovetského
prostredky

To si uvedomila
imigracní

proud z oblastí

svazu do Nemecka
do zlepšení

i nemecká

a investovala

životního

standardu

"Nemcu" v Rusku a na Ukrajine. Nemci na Ukrajine, stejne

fakt,

jako Romové v Cechách nebo Korejci v Kazachstánu,

zvýhodnování kohokoli, proti jakékoli zvláštní péci, která by

v konkrétních

lokálních

spolecnostech,a

pokud

žijí

chceme

snížit jejich migracní aktivitu, je treba práve zde vytvorit

že

obyvatelé

spolecnosti

tur oznacovány za dosti komplikované prostredí.

Osobne bych je

však neoznacoval
xenofobní.

jako prostredí

Zajímavé

však

je,

že se národní spolecnost v lokálních podmínkách

snaží kulturní

nebo sociální jinakost
Opakovaná
lematiky

nevnímat.

šetrení etnické prob-

ukazují, že prí-slušníci

lokálních

spolecností

mnohem

proti

jakémukoli

Zejména

v souvislosti s Romy se jedná o projev malé sebejistoty
lokálních spolecností. Majorita
zde

v ceských

zemích bývají pro soužití více kul-

vesmes

byla státem byt i slabší skupine poskytována.

dostatecne silné stabilizacní faktory.
Lokální

JSou

Migracní procesy se zpomalují
tam, kde je menšina dobre integrována do lokálního spolecenství, kde jí v migraci brání vlastní
majetek, kde existují jasná pouta
mezi lokální spolecností a menšinou. Tam, kde firmy príslušníku
menšin získaly obecní zakázky,
kde jim obec umožnila soukrome
podnikat nebo kde príslušníci
menšin mají práci, tam jsou
menšiny stabilizovanejší a mají
motivaci setrvat v míste bydlište.

radeji konstatují, že v jejich meste

souperí

protože

je

s

menšinou,

presvedcena,

nemá prostredky

že

na to, aby

mohla

nekomu

pomáhat,

nikdo

(vcetne

sdelovacích

prostredku)

neumí

a

lokální

spolecnosti presvedcit o oboustranné

výhodnosti

investic.

Také

takových
obtíže,

do

kterých

se menšiny

pro svá

fyzická

ci kulturní

specifika

dostávají,

lokální

skupiny

nevnímají.

Podle

dlouho-

nebo vesnici nežije nikdo, kdo by se svými názory nebo

dobých záznamu více než devadesát procent respondentu

chováním lišil od ostatních, než aby pluralitu názoru, hodnot

uvádí, že se nesetkali s projevy rasismu. Príslušníci menšin,

a kulturních

zejména romské populace, si naopak na projevy rasismu

specifik sami sobe priznali. Pokud uznávají

existenci takové plurality, naznacují zároven nebezpecí kon-

stežují velmi casto.

fliktu, stretu zájmu, souperení. I v prípade prítomnosti viet-

Z ukrajinských, kazašských i ceských príkladu vyplývá následu-

namské, romské nebo jiné komunity mají obyvatelé tenden-

jící. Migracní procesy se zpomalují tam, kde je menšina dobre

ci prohlašovat,

že jsou zde všichni vlastne stejní. Zda je to

integrována do lokálního spolecenství, kde jí v migraci brání

dobre nebo špatne, je vecí diskuse. Stejne tak mohu konsta-

vlastní majetek, kde existují jasná pouta mezi lokální spolecností

tovat, že se v lokálních spolecnostech jen zrídka setkávám se

a menšinou. Tam, kde firmy prí-slušníku menšin získaly obecní

segregacními

nebo jiným

zakázky, kde jim obec umožnila soukrome podnikat nebo kde

skupinám (pocet osob, které volí odpovedi typu: Romy od-

príslušníci menšin mají práci, tam jsou menšiny stabilizovanejší

delit od majoritního

a mají motivaci setrvat v míste bydlište. V místech, kde toto

postoji,

at už vuci Romum

obyvatelstva,

aby jim

mohla

být

venována zvýšená péce atd., tvorí v lokálních spolecnostech
približne

8 - 20 % reprezentativního

vzorku). Na druhé

strane kritika Romu roste v místech jejich vetší koncentrace.
Nejedná se tedy o strach z neznámého, ale o poruchy soužití.
Rubem egalitárského

postoje v lokálních spolecnostech je

pouto chybí, nepomuže ani tesná kooperace menšinové elity se
státními orgány, jak se ukázalo treba v prípade rokycanských
Romu.

Zdenek Uherek
Etnograf, pracuje v Ústavu pro etnografii a folkloristiku
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Zvláštní lidská seskupení
Zdenek Miiller
Co je to národ? Jedna ironická definice
tvrdí, že je to "skupina lidí, které spojuje
spolecná nechut k sousedum a spolecná
iluze o etnickém puvodu ". Soucasní znalci
se ovšem shodují v názoru, že etnická
a národní identita je záležitost v zásade
subjektivní. Ten c( onen je Žid, '{utsi,
kosovský Albánec, Cecenec, Rom ci Cech,
protože se tak zaprvé a predevším cítí,
nebo, vzato Z jiného úhlu, protože ostatní
ho jako takového vnímají a nemají ho kvuli
tomu rádi.
Bráno z pohledu vývoje národní a etnické identity, koncí
20. století docela jinak, než zacínalo. V prvni polovine tohoto století fascinovaly vedce nejruznejší teorie zduvodnující
lidské odlišnosti geneticky. Ohavná a údesná nacistická
aplikace techto teorií mela za následek, že jaksi vyšly
z módy. Mezi názory expertu a tím, jak na vec nahlíží laická
verejnost, se ovšem vytvorila propast. Mimo svet ucencu se
totiž i dnes rada lidí domnívá, že lidská rasa se zcela
prirozene delí do nejruznejších skupin, kmenu ci národu.
A že tyto skupiny jsou dohromady spojeny genetickým
dedictvím, které zvýraznuje spolecne sdílená kultura. Navíc
se populárne soudí, že tyto kmenové, etnické a národní jednotky existují víceméne od "nepameti".
Co se obecne ríká o národech, je asi výrazem skutecnosti, že
národy jsou opravdu zvláštní lidská seskupení. Benedict
Anderson, jeden z nejctenejších autoru zkoumajících toto
téma v posledních dvou desetiletích, tvrdí, že národy jsou

Prítomnost

"vymyšlená
spolecenství"
(lmagined
Communities:
Rejlections on the Origins and Spread oj Nationalism,
1983). To ale neznamená, že existují jen v myšlenkách.
Presto vzniká dojem, jako by ti, co o nacionalismu píší,
pojednávali o bolesti, která je sice jakoby neprítomná, ale
stací nešikovne zavadit o jehlu ci trn a už je její skutecnost
nepríjemne znát. Pravda, národy v dnešní podobe nejsou
zas tak staré. Zrodily se približne pred dvema sty lety. Ale
to nijak nezmenšuje jejich reálnost a váhu.
Nemuže nám uniknout, že nacionalismus neprestává být
i v dnešním svete vlivnou ideologií. Komunismus se ho
pokusil eliminovat snahou nahradit solidaritu národní solidaritou trídní. Nepodarilo se to. Pritom je zajímavé, že navzdory proklamovanému internacionalismu se postátnený
byrokratický socialismus prosadil a docasne prosperoval
jako politický systém zpravidla jen tehdy, když fungoval
jako velmi dusledná forma patriotismu.
Soucasní intelektuálové všeobecne pohlížejí na nacionalismus s despektem. Pokládají ho za zdroj konfliktu a za cosi,
co postrádá velikost a vznešenost. Nenabízí, byt jen teoreticky, lepší a štastnejší údel pro celé lidstvo jako socialismus nebo liberalismus. Naopak chce sloužit zájmum jen
jedné skupiny a navíc casto na úkor jiných. Zvlášte destruktivne se pak projevuje tendence definovat národ etnicky
a nikoliv teritoriálne. Beda tem, kterí žijí jako menšina ve
státe formovaném etnicky vymezeným národem a do tohoto národa nepatrí.

" Obcanské" národy
Starší a historií proverené národní státy jako Francie,
Británie a Spojené státy jsou hrdé na to, že jejich nacionalismus je, jak ríkají, "obcanský" a nikoliv etnický. Je proto
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vstrícnejší a snad i laskavejší. Do takových národu se pocítá
dem je pritom presvedcení každého jednotlivého obcana, že
každý, kdo se narodil na národním teritoriu. Právo na prívetšinu tvorí lidé, kterí jsou v zásadních ohledech stejní
slušnost k národu, vycházející z teritoriální dispozice - jus
jako on.
solis - se odlišuje od jus sanguinis, práva na národnost
výlucne podle národnosti rodicu, podle pokrevního pouta.
Znamená to, že obcan by nemel ci dokonce nesmí mít pocit,
Nicméne ani tyto laskavé a vstrícné nacionalismy nepusobí
že je trvale jen na strane tech, kterí prohrávají a nestávají se
v praxi pokaždé tak sympaticky, jak se zdá na první pohled
tudíž vetšinou. Zároven by nikdy nemel zažívat obavy, že
z jejich teorie. Tvrdí to alespon britský sociolog Robert Fine
vítezové voleb ohrozí jeho existenci nebo uvedou v pochyb(People, Nation and State: A Collection of Essays on
nost jeho identitu. Demokracie tak mimo jiné stojí a padá
Nationalism,
1999). Tyto nacionalismy nemohou sice
s tím, jak dalece obcan verí tomu, že vetšina i menšina
vyloucit z národa nikoho, kdo splnuje kritéria, ale za cenu
vytvárejí dohromady jediné spolecenství, jež má spolecné
integrace a asimilace. Ta zpravidla predpokládá povinnost
zájmy. Pokud obcan nabude dojmu, že on a jemu podobní
prijmout soubor "národních hodnot", které už mohou mít
jsou natrvalo v menšine, zacne o demokracii pochybovat.
silne etnický nádech. Bývají produktem historického vývoMá pritom jen dve možnosti. Bud se prizpusobit a zmenit
je urcité skupiny s osobitým etnickým charakterem.
svou identitu, aby se mohl zaclenit do vetšiny. Anebo si
Americané pocházejí z celé rady etnik, ale všichni se musepriznat odlišnost: bud sám pro sebe, poprípade v úzkém
jí pokládat za dedice zakladatelské ideologie, kterou
spolecenství menšiny, nebo deklarativní formou navenek,
vytvorili bílí anglosasští protestanti.
což muže být a bývá spolecensky nebezpecné. Takové
Arabové ze severní Afriky se mohou stát Francouzi, ale
priznání znamená odmítnout existující vetšinu okolo jako
ztrácejí tak právo posílat své dcery do školy s šátkem na
"ty druhé", kterí mají jiné zájmy a sdílejí jiné názory a hodhlave po muslimském zpusobu. Britové zase tápají, zda
mají delat, že jsou jediným národem, nebo zda pripustit, že
noty. A to je moment, ve které se probouzí "etnický"
nacionalismus.
predstavují spolecenství trí ci dokonce ctyr národu. V prípade všech "obcanských" národu má tolerance své meze.
Všechny národy nejsou demokratické,
ale všechny
Zchlazuje ji obava, aby príliš velká rozmanitost nepoddemokracie moderního sveta jsou národní. Není vubecnáhodou, že nadkopala základy spolecné kulArabové z.e severní Afriky se mohou stát Francouz.i, ale ztrácejí tuk
národní spolecentury,
na
nIZ spocívají
demokratické instituce. Ne- právo posílat své dcery do školy s šátkem na hlave po mllslimském
ství, jaké
pred-

Demokratický deficit

stavuje Evropská
dávné roky prinesly radu zpusobu. Britové zase tápají, zda mají delat, ž,ejsou jediným národem,
dokladu, že rovnost v obcan- nebo z.da phPllstit, že predstavují spolecellStví trí ci dokonce ctyr unie, trpí, jak se
obcas ríká, "deských právech lze uchránit
národll. I v prípade "obcanských" národú má tolerance své meze.
mokratickým defijen za predpokladu, že nová
citem". V zásade se tu jedná o vadu strukturální, nikoliv
imigrace bude prísne kontrolována. Pristehovalci, kterí
kosmetickou a formálnÍ. Dotycná disproporce je logická
pricházejí bud' pracovat, nyní vetšinou nelegálními cestami,
nebo získat politický azyl, zjištují, že obcanská práva ani
a nevy-hnutelná. Evropané nemohou prekonat nedostatky
svého projektu a institucí s ním spojených jinak než tím, že
nová svoboda nejsou úplne zadarmo.
se
budou snažit napríšte jednat a chovat se jako národní
"Obcanský" nacionalismus se pyšní tím, že je demokraspolecenství, což znamená pestovat a rozvíjet spolecnou
tický. Ale bližší ohledání etnického nacionalismu ukáže, že
kulturu a spolecné hodnoty.
i on má hodne co delat s demokracií. Nacionalismus je
Dnešní dobu charakterizuje globalizace na všech úrovních,
vubec spojen s demokracií tesneji, než jsou jeho odpurci
obchodem
a eko-nomikou pocínaje a zábavou a sportem
ochotni uznat. Samozrejme to neznamená automaticky, že
konce. Co to vlastne znamená? Chování a jednání lidí se
všichni nacionalisté jsou demokraté a že ve všech národních
sbližuje a lidské zájmy dostávají planetární rozmer. Má-li
státech panuje demokracie. Ale jak nacio-nalismus, tak
v tomto kontextu globálne fungovat také demo-kracie, je
demokracie se zrodily ve stej-né dobe na konci 18. století
nutné, aby se mezi národy a lidmi rušily bariéry, vytvárené
a navíc mely spolecné to, že se zaštitovaly zájmem "lidu".
odlišnými identitami. Zkušenost získaná z vývoje "etnicPred americkou a francouzskou revolucí byla suverenita
kého" a "obcanského" nacionalismu ukazuje, že demokrastátu vztahována k vládci a panovníkovi, nikoliv k pospolicie existuje a je zdravá jen tam, kde se spolecnost a její cletosti lidí ve státe žijících. Sama idea, že moc nepatrí
nové shodují v tom, že je v jejich zájmu nacházet a kultivopanovníkum a princum, nýbrž lidu a národu a vládcum že je
vat to, co je spojuje, a nikoliv to, co je rozdeluje.
pouze propujcována, byla revolucní. Pojmy lid a národ pritom casto splývaly. Demokracie pak zacala úcinkovat na
Zdenek Miiller (1947)
principu delegace moci ve státe do rukou obcanské vetšiny
Orientalista, novinár, spisovatel. Žije v Paríži.
nebo lépe jejích volených zástupcu. Duležitým predpokla-
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lPOCHOPIT~
VLASTNI
MINULOSTI

Ludvík Bass

Bremeno tyranie dlouho zanechává charakteristický otisk v lidském myšlení a cítení:
v podstate zploštuje intelekt, ale zostruje
vnímání etické. Je tomu práve deset let, co
se naše zeme zbavila zbytku bremene
ctyricetileté tyranie, zpocátku totalitární
a ke konci už liknavé. Je na case zkoumat ,
do jaké míry otisk tohoto bremene už slábne. Také snad lze napomoci vstrebávání
otisku zarazením našich zkušeností a
vzpomínek do historických souvislostí,
jejichž perspektiva prináší odstup.

svatého Jirího a druhou pro jeho
draka. Budu podporovat
dobrou

"Verejní

kati

spálili

mistrovská

díla

na hranici.

Vláda

znicit svobodu
Vskutku
hledal

senátu a porozumení

jsme dosáhli
hranice

rekordu

svobody,

pravde obcanstvem .. :

poníženosti.

kdežto

my

Rím minulosti

jsme

prozkoumali

hloubky otroctví. Udavaci nás oloupili i o právo vymenovat si
myšlenky rozhovorem.
i naše vzpomínky,

S našimi jazyky bychom byli ztratili

kdyby zapomínání

bylo tak snadné jako

mlcení. .. Uvažme: byli jsme pripraveni o celých patnáct let,
nemalou cást lidského života. Mnozí tou dobou zemreli
náhodnými osudy, ale nejenergictejší z nás padli za obet krutosti císare. A tech nekolik, kterí prežili, už nejsou, co bývali,
ponevadž ztratili tolik nejlepších let - let, kdy lidé zralého veku
zestárli, a starí dosáhli hranic smrtelnosti,

aniž by kdy byli

rekli slovo." (Tacitus)
A co teprve ctyricet let! Verím, že takovéto perspektivy pomohou k duchovní

normalizaci

- užívám toho slova úmyslne,

abych jeho príchut, u nás tak trpkou, pohrbil s našimi násilníky, a navrátil to užitecné slovo bežnému jazyku.
Pomohu si citáty, po vzoru Montaigne, toho svedka katastrof
a masakru, v kterých jeho šestnácté století nikterak nezustávalo za dvacátým.

Montaigne

unikl tím, že se uchýlil

sám ale otisku tyranie úplne

do citadely vnitrního

dovedl ubránit i citove: "Pochybuji,

exilu, kterou

k

horící

stranu
hranici,

ale pokud možno ne až na ni.
Je-Ii

nutno,

Montaigne,

at se mé sídlo,
zhroutí

s

celým

státem; ale budu osudu vdecen,
jestliže to nebude nutné."
Nad tím chladem
trne

náš

romanista

ten

Václav

Cerný,

plamenný vlastenec z nejstatecnejších
"Jsme

sami v nejistote,

cloveka

povahove

máme-Ii

ctenárum."

a nejtvrdohlavejších:

Montaigne

sympatického

ci

Sdelujeme - docela montaignovsky
totu

nepochybne zamýšlela v tech plamenech umlcet hlas Ríma

až

Tedy

snad

pokládat

za

nesympatického.

- tuto svoji trvalou nejis-

udelit

Montaignovi

dvojku

z mravu? U Montaigne je chladno, ale cisto.
"V rozvírených

proudech

spokoj

se plaváním,

nerybar

v

nich." "Nekaji se. Moje svedomí je Cisté - ne jako svedomí
andela nebo kone, nýbrž jak se sluší pro cloveka. Je to
nemalé uspokojení, uniknout nákaze zkorumpovaného

veku,

a moci si ríci: kdokoliv by dovedl nahlédnout prímo do mé
duše, nenalezl by u mne vinu zkázy ci škody bližnímu, ani
závist nebo pomstu ..." Takové dovedou být odmeny vnitrního
exilu, navíc k jasnosti nezplošteného intelektu.
Montaigne

rád citoval svého oblíbeného Tacita, u nehož se

mu nekdy zdá, že popisuje a kritizuje nemocný a rozvrácený
stav jeho

soucasné

záležitostí

vysokých

Domitianem

Francie.

Tacitus

kruhu tehdejší

zustal

zapojen

Strany a Vlády:

do

"Pod

netrvalo dlouho, než my senátori vedli Helvedia

do žaláre, s hanbou pozorovali utrpení Rusticovo, a potrísnili
se krví nevinného Senecia. Nero ješte odvracel oci a nechtel
být svedkem hruz, které sám narídil. Nejhorší muka totiž byla
videt Domitianovy oci, které na nás upíral. Každý náš vzdech
byl zaznamenán proti nám; a když jsme zbledli, neváhal si nás
poznamenat

pOhledem

ze své divoké

tváre,

tak

krvave

brunátné, že mu usporila rumenec studu."

Komu patrí pravda?

že mohu dost otevrene

doznat, jak málo mi narušilo duševní klid, když jsem prožil víc

Otisk tyranie na lidském duchu vzniká nejen utrpením, nýbrž

než polovinu

obzvlášte snahou zjednat si vnitrní protiváhu k drtivé premoci

života

v troskách

své vlasti."

"Po

pravde

neváhám doznat, že kdybych mohl, zapálil bych svícku pro

Prítomnost

tyranie nad jednotlivcem
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(nezabývám se tu obycejnými

kon-

formisty

a oportunisty).

K tomu

úcelu je náboženská víra

obzvlášte úcinná. Když ale vytváríme
filosofictejšími,

protiváhu

prostredky

dovede náš obranný úcel zploštit nesnadné

komunistické
bohaté dejiny

tyranie museli tedy hledat heslo jiné, což naše
usnadnují:

"Proto,

verní

kresfané,

hledejte

pravdu, slyšte pravdu, milujte pravdu, mluvte pravdu, držte

pojmy a obrátit je v bojová hesla.

pravdu, brante pravdu až k smrti; protože pravda vás osvo-

Je jiste oprávnené mobilizovat k obrane duševní nezávislosti

bodí od hríchu, od dábla a od smrti duše." (Jan Hus)

vše, co je po ruce. Není ale snadné po skoncení tyranie zas

Husovo hojné a duverné zacházení slovem "pravda" jej nejen

zjednodušení

vyznacuje jako vhodného rektora univerzity, také mu prísluší

a zploštení

myšlenek odvolat, obrátit

hesla

jako teologovi a kazateli kresfanské reformace. Jeho biblické

zpet v pojmy, provést duševní demobilizaci.
Také citová demobilizace

dovede být nesnadná:

kde najít

zdroje jsou nasnade: "A vy poznáte pravdu, a pravda vás

v civilu to duverné teplo skupiny oddaných spolubojovníku

osvobodí."

a spolutrpitelu,

Proslavené heslo odpurcu pozdní fáze komunistické

mezi nimiž statecnost a mravnost platila stej-

ne nebo i více než originalita

a hloubka myšlení?

Po pro-

lomení mríží a zdí ficí pak chladný vítr skepse z lhostejného,

(Evangelium sv. Jana)
tyranie,

"žít v pravde", je vlastne nejlepší možný svetský souhrn citovaných vet Jana Husa a sv. Jana Evangelisty.

U sv. Jana

rozlišuje: "Behem

najdeme ale navíc: " ,K tomu jsem se narodil, abych dosvedcil

celých svých dejin se filosofie skládala ze dvou cástí, nehar-

pravdu. Každý, kdo je v pravde, slyší muj hlas!' Ale Pilát mu

velkého sveta, kde se velmi puntickársky

monicky smíchaných: jednak z teorie o podstate sveta, jed-

rekl: "Co je pravda?' "

nak z etického ci politického

Clovek pocifuje urcitou

Neschopnost

poucení, jak nejsprávneji

žít.

jasne rozlišit tyto dve cásti byla zdrojem mno-

hých myšlenkových

Uvažme odpoved

úlevu, že se konecne nekdo zeptal.

moderní:

"Pravda

je vlastnost

názoru,

a odvozene je vlastností vet, které vyjadrují názory. Pravda

zmatku." (Bertrand Russell)

Pri hledání protiváhy vuci tyranii lze težko potlacovat pocity,

spocívá v urcitém vztahu mezi názorem a jedním ci nekolika

které takový duševní vzdor motivují. Ale: "Do filosofie nepatrí

fakty jinými než ten názor. Když tento vztah chybí, názor je

ani ty nejkrásnejší pocity", ujišfuje nás Heidegger.

nepravdivý. Veta muže být nazvána ,pravdivá' ci ,nepravdivá',

Pojem pravdy byl už odedávna na ráne pri vyhledávání hesel:

i když ji nikdo neverí, protože, kdyby jí nekdo veril, názor byl

každý si rád rezervuje pravdu pro své ucení, cítení a jednání.

by pravdivý

Našinci v tom nebyli pozadu. Už za Zakladatele republiky vlála

Russell)

na Pražském hrade korouhev s jeho heslem "Pravda vítezí".

Pro Pána, v tomhle se dá žít? Francis Bacon vycítal Pilátovi,

Tyranie snažila se potlacit vše, co by ho obcanstvu

že si nepockal na odpoved, ale i v tom snad Pilát ukazoval

pripomenout,

tedy máme pravdu! Tento nešfastný sylogismus
kdyby se do puvodního
"nakonec",

mohlo

ale korouhev na hrade vlála dále: zvítezili jsme,
by neplatil,

hesla pridalo slovo "obcas"

nebo

ale takové heslo by nadchlo nemnohé. Odpurci

rozum.

ci nepravdivý,

Statecní disidenti,

jak podle prípadu."

odpurci

mysli cosi bezprostrednejšího

tyranie,

a šfavnatejšího

(Bertrand

meli prece na
než neco, co

vyžadovalo nesnadný pojem pravdy. K pokusu trefnejší formulace je ale zapotrebí rozlišit hlavní hlavy hydry tyranie.
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Vzdor ticha i slov
Naše ctyricetiletá tyranie obsahovala extrémy tak rozdílné, že
témer nepatrí do spolecné kapitoly
v posledních

našich dejin. Pocátek,

letech Stalinova života (na které se omezuje

moje osobní zkušenost komunismu),

podobal se v mnohém

spíše predcházející nacistické okupaci. K podobnostem
la i zbytecnost,
s utlaciteli:
kulkami.

vpravde

vymenovat

souhlas

jakékoliv

patri-

diskuse

si s nimi názory melo smysl leda

Jelikož ale oba totalitární
nadšený

nemožnost

režimy hrozive požadovaly verejný

obcanu,

dustojnost

mlcení

pricházela

draho. Už v roce 1934 mluvil Isaak Babel na sjezdu sovetských spisovatelu o "heroismu

mlcení". To také zanedlouho

zaplatil životem: "V tech letech se usmívali jen mrtví, štastni
odpocinkem."

(Anna Achmatovová)

Težko si srovnat, po jen nekolika desetiletích, kontinuitu techto stalinských

režimu s prijetím mezinárodních

ských právech jejich následníky,

které, jakkoliv

zamýšleno,

77

dalo

vznik

Charte

paktu o lidpokrytecky

u nás a podobným

skupinám jinde. Radikální zmena situace se zrcadlí v názoru
mluvcích

Charty, že "podepsáním

Charty 77 clovek získá

pocit, ... že se nepodílí svým mlcením na prukazne nemorálních vecech." Jak strmá generacní zmena v méne než ctyrech
desetiletích naší tyranie, když mlcení postoupilo od heroismu

i prvky švejkoviny; a to k vznešenému úcelu pestování lidské

k spoluvine!

dustojnosti.

zemrelého

Slyšíme

to

i v rozhovoru

Pasternaka a cellistou

mezi

milenkou

Rostropovicem

pri jejich

Po techto duležitých formulacích

se totiž mluvcí prekotili do

náhodném setkání ve spacím kupé nocního vlaku z Moskvy

postavení tak naivního, že by je bylo možno považovat za

do Leningradu

další taktické predstírání, navzdor pruzracné poctivosti doku-

mluvil,

zacátkem

sedmdesátých

let. Rostropovic

neveda s kým, o svém príteli a chránenci

Solženi-

mentu:

"Charta

77 znamená totiž

rozchod

cynovi: "Není to nekdo, kdo by se zaprel jako Pasternak (ve

úcelovým manévrováním ve sfére moci."

veci Nobelovy ceny). Byl rozhorcen tak hanebným, zbabelým

Je možné, že mluvcí

nemeli

ponetí

o vlivu

s jakýmkoliv
otevreného

chováním. Ne, Alexandr Isajevic vedel, jak bojovat za pravdu,

(i když omezeného) nesouhlasu na služebnictvo

a byl ochoten za ni zemrít." "Odpovedela jsem hnevive, že

možné, že i krestanští mucedníci v Ríme byli tak zaujati vzta-

lidé zapomínají,

hem k Bohu a životu vecnému, že se ani nedohadovali o svém

v které dobe

se Pasternakova

tragédie

odehrála, a že on byl první na té ceste, kterou ted prošlapá-

vlivu

vají mnozí jiní.

záchrany Židu dánským obcanstvem v roce 1943, kterou pak

V jeho

dnech bylo

mlcení

heroismem."

(O. Ivinskaja)
Ale práve vcasné rozpoznání takových

zmen bylo jednou

na budoucnost

tyranie? Je

Rímské ríše. Blíže je nám epizoda

soudce,

predsedající

Eichmannovu

paprskem

svetla v temnote

"konecného

procesu,

nazval

rešení".

Kdo by

z nejduležitejších cinností Charty, tak jak to její mluvcí pres-

tehdy myslel na to, ovlivnit Himmlerovy

ne formulovali:

"Ni rozum ani slitování / besum tem do cesty se nestaví; /

pruzkumníkem,

"Charta

77

se stala

bezdeky

jakýmsi

který mapuje terén. Zkoumá totiž hranice

možného. Pokouší se tyto hranice rozšírit."
postoupit

od dustojnosti

projevu,

i když prozatím

jestli do jejich šklebu cos se sklání / jako lidský rys, tot jsou
zdání, / jen slabost, chvilka

S prstem na tepu slábnoucí tyranie bylo chartistum

možno

obludy k polepšení?

z koncentracního

únavy."

(Josef Capek, Básne

tábora)

mlcení k dustojnosti

otevreného

Bylo vubec možné, že by besi porozumeli

omezeného

predstírané

reci? "Bez ohledu na rozdílnost našich náboženských vyznání

rámcem

opravdové lidské

duvery, že tyranie to myslí vážne s lidskými právy a dokonce

vydobudeme našim židovským bratrum a sestrám zachování

i se sliby ve vlastní ústave. Tento postup Charty byl "životem

té svobody, které si

v pravde" jen ve smyslu znacne našroubovaném.

ských biskupu, 3. ríjna 1943). Nekterí porozumeli.

Presneji,

žilo se tak v odvážném taktickém predstírání, které má v sobe

Prítomnost

Arendtová
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ceníme nad život." (Proklamace

o tom napsala: "Politicky

dán-

Hannah

a psychologicky

snad

sody je role, již sehrály nemecké

heslo první,
k užšímu.

úrady
v Dánsku: jejich zjevná
sabotáž rozkazu z Berlína. Je to

trum

jediný

Netýká se jen vnejších úcinku lží (k tomu by stacilo: "ne-

nejzajímavejší

stránka této epi-

nám známý prípad,

kdy

nacisté narazili (pri vyhlazování
Židu)

na otevrený

ního obyvatelstva.

odpor

míst-

Výsledek byl,

že
nacisté
vystaveni
této
zkušenosti zmenili stanovisko:
vyvraždení

celého

obyvatelstva

jim

samozrejmé.
rem

a jejich

odmítnutí

lhat!"), nýbrž i ztráty dustojnosti
k lhaní.

Že se tu jedná predevším o dustojnost, je patrné. Sliby, vynucené hrozbami
hrozbami

násilí, jsou právne neplatné;

nejsou trestné.

se rozplynula.

Vynucená

k pokorení

lež

je

oblíbeným

duševním znásilnením. Toto, a nic více, je ohromným

obsa-

hesla

nedostatkem

tyranie
nýbrž

užšího

nikoliv

laesio huma-

nástrojem
pravdy,

hem

obcanu,

lži vynucené

Co zbývá po odectení platnosti

a trestnosti je práve zranená lidská dustojnost,

principu,

vyvrácení.

cloveka, jenž je prinucen

nitas.

být

navíc

Zahrnuje celé spek-

lži, od mlcení až k hlasitému

prestalo
na

,tvrdost'

Užší heslo je beze zbytku srozumitelné.

(židovského)

Setkali se s odpo-

založeném

užší. Uvážíme, co heslo širší pridává

"nežít

ve

lži".

Splnení

požadavku

Nekterí dokonce zacali vykazovat

vysloveného

pocátky opravdové odvahy."

bohatství ci chudobe, tak jako v zemích nejsvobodnejších.

A což teprve

úcinek vyslovení

Širší heslo, "žít v pravde", je kladnejší. Neomezuje se na údaj,

principu

lokaje

pozdního

ceho se vyvarovat, nýbrž naznacuje obsah žádoucího života

Charta vyzkoumala

i nezávisle od existence tyranie. Má-Ii však mít heslo smysl,

na

komunismu!
"nastavením

vlastní

mezi "hranicemi
pocala

Achillovu patu nespolehlivosti

že

možného" se už

objevovat

i

vyžaduje porozumení
nejaké urcité

pojmu pravdy nebo alespon znalost

pravdy, v které se má žít. Ptáme-Ii se ale

omezená

s Pilátem,

byla

na

splaskne se širší heslo na užší: at už je pravda cokoliv, víme

a Charta jí šlapala na

dobre, kdy je nám vnucována lež. Širší heslo prestreluje svuj

otevrenost.
ústupu,

kuže",

heslem prenechává pak obcana jeho vnitrnímu

Tyranie

a oportunismu

jejích pacholku.

Konec se dostavil dríve, než kdo ocekával.

co je pravda a o jaké pravde je vlastne

rec,

úcel v kontextu tyranie a trefí do citlivé oblasti ocekávání, jaký
má být život po pádu tyranie. Drahocenné ideály, podporující
vnitrní protitlak k bremenu tyranie, ztrácejí s jejich potreb-

Návrat do civilu

ností i mnoho z jejich lesku: v civilu dovedou vypadat jako
rezavející zbrane.

Jak je možno
spolecného

privést

ty tak

jmenovatele

ruznorodé

trefným

fáze tyranie

a povzbudivým

na

heslem?

Tato otázka patrí v podstate k té cásti filosofie, která poucu-

Ale to jsou strízlivé úvahy demobilizovaných.
hesla burcovat v temných

Jak dovedla ta

dobách? Vyslovíme-Ii

si je obe

nahlas, naše materština nám dá odpoved. "Nežít ve lži": kdo

je, jak nejsprávneji žít (viz Russell).

by se dal ubít ci žalárovat pro tak hroznou aliteraci žužlání?

Ve vlivném pojednání Moc bezmocných Václav Havel použil

Žádný zkušený dramatik

dve hesla hned v jednom odstavci.

na jevišti, a už teprve ne na jevišti svého utlaceného národa.

vzbourí a odmítne na svém

Zato "žít v pravde" zní docela jinak. Slabiky v pravde zvucící

vyvesit hesla tyranie. Nejedná se tedy o odmít-

jako Praha jsou pro posluchace opojnou výzvou: "Praha! To

který se po letech konformismu
pracovišti

by nedovolil takovou vetu pronést

Popisuje tam obcana,

nutí cinu,
(Montaigne),

který

by zpusobil

"zkázu ci škodu

bližnímu"

nýbrž o odmítnutí výrazu lží, požadovaného od

chutná jak hlt vína." (Jaroslav Seifert). Neprekvapuje pak, že
se širší heslo proslavilo na úkor užšího.

nej tyranií. Ne že by ty unavené floskule mohly ješte nekoho

Ale už jsme deset let na svobode. Doznejme ted, že užší heslo

vážne oklamat: ale obcan je má vytrubovat

je jasnejší a lépe vystihuje

rituálne, aby se

tyranii viditelne pokoril. Jestliže Švejk by režimní hesla podminoval sotva uveritelným

nadšením,

pro Havlova obcana

nadešla chvíle prímého vzeprení. Už je v "mezích možného"

historickou

otázku už nemusíme

souvislost.

rešit v trysku.

Pilátovu

Dnes si už

mužeme dát poradit, že "teprve v omezení ukazuje se mistr",
jak nám sdeluje Goethe, ten nejcivilnejší civilista. S ním by se
asi dalo žít v pravde, i když v pozmeneném smyslu: "Clovek

zacít hojit samu uraženou lidskou dustojnost.
Havel popisuje rozhodnutí obcana "nežít ve lži" (prý také formulace Solženicyna).

vecnou

muže být vtelením pravdy, ac nemuže ji znát." (William
Yeats v dopise krátce pred smrt0.

O ctyri rádky níže dodává, že tento

obcan chce se snažit "žít v pravde". Toto druhé, širší heslo

Ludvík Bass

u nás proslavili chartisté a ostatní disidenti. Zjevne zahrnuje

Fyzik, universitní profesor v australském
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Brisbane.

B.

PRíPAD "'TROCH'N
Jak Pražské jaro zapusobilo na cinnost KGB
Karel Pacner
Vysloužilý šéf archivu rozvedky KGB Vasilij Mitrochin privezl
v roce 1992 do Velké Británie šest kufru svých poznámek,
které si tajne porídil pri studiu 300 tisíc spisu v prubehu
dvanácti let. Letos na podzim z nich vydal spolu s profesorem
Christopherem
Andrewem takrka tisícistránkovou
knihu,
která vyvolala menší aféru (The Mitrokhin Archive - The KGB
in Europe and the West).
Šéf britské kontrašpionáže MI 5 o tomto pokladu totiž informoval podrobneji
predešlou konzervativní vládu, kdežto
labouristickému ministru vnitra se jenom letmo zmínilo jednom prípadu. Zrejme se obával, že by nynejší kabinet mel
proti zverejnení námitky, protože nejvýše postavení sovetští
špioni na britských ostrovech po druhé svetové válce z rad
domácích politiku byli tri labouristictí poslanci; také nekterí
francouzští a západonemectí
socialisté si umazali ruce
v tomto prosovetském remesle. Ostatne príslušníci levice
a komunistických
stran na Západe byli - jak je dnes už
notoricky známo - na vábení sovetské rozvedky vždy velmi
vnímaví. Své svedomí se snažili uklidnovat obhajobou, jejíž
faleš museli cítit: vždyt svými informacemi "prospíváme veci
míru a socialismu". Jenže na odmeny v desetilibrovkách,
ruzné dárky a turistické
cesty po
"zemích tábora míru a socialismu"
radeji zapomínali.
Mitrochin byl puvodne radový príslušník rozvedky. Když se po nekolikaleté službe v zahranicí vrátil do
centrály, rec Nikity Chrušcova na sjezdu sovetských komunistu zacátkem
roku 1956 o Stalinových zlocinech
mu dodala odvahy, aby otevreneji
mluvil o nekterých problémech na
pracovišti.
Byla to mladistvá
nerozvážnost. Na podzim ho preveleli do
archivu, odkud odešel až v roce 1984
do penze jako plukovník, jehož práce
si vážil i sám predseda KGB.

za metropolí, musel je porádat, studovat - a toho využil
k porizování výpisku. Od zacátku pocítal s tím, že je vyveze na
Západ, byt zatím uvažoval jenom o ruzných bizardních
a neuskutecnitelných zpusobech. Podnetem k tomuto historickému kroku bylo zardoušení Pražského jara. Zatímco
kterýkoliv uprchlík z tajné služby cili defektor zná nekolik
málo agentu, desítky operací a stovky kolegu, Mitrochin
privezl záznamy o 20 tisících operacích sovetské rozvedky od
roku 1918 do roku 1984. Každého defektora ze zemí
Varšavské smlouvy zpovídali dustojníci západních tajných
služeb pul roku, maximálne rok - na Mitrochina potrebovali
plných šest let. Víc informací nemohl získat nikdo. Pomerne
rozsáhlý pohled na rozvedku KGB prinesl bývalý podplukovník Oleg Gordijevskij, který pracoval pro Brity a jehož
výzvedná služba MI 6 odvážnou operací prímo z Moskvy
vyzvedla a dopravila za hranice. Bývalý šéfarchivár tyhle
znalosti podstatne rozšíril a prohloubil. Mužeme tedy konstatovat, že žádná duležitá operace rozvedky KGB do zacátku
osmdesátých let už není pro západní špionážní a kontrašpionážní služby tajná.
Pravda, Mitrochinuv archiv nemuže žádného sovetského špiona usvedcit
- jsou to jenom
poznámky archiváre, nikoliv originály ci kopie dokumentu KGB. Ovšem
i tahle upozornení stacila.
Kontrašpionážní služby nejen Velké
Británie, ale i dalších zemí sledovaly
a proverovaly cinnost lidí, na než
Mitrochin upozornil, a v mnoha prípadech získaly dost dukazu, které
pred soudy obstály.

Nelegálové ~i také
nekdy ilegálové jsou
zvláštním druhem vyzveda~u.Jsou to muži
a ženy, ~asto manželské
dvojIce, Ictelí dostanou
po dukladném výcviku
JInou identitu, zpravidla
dokla"7
zemrelévystavené
lidi cizíchna
státu, což se nedá
odhalit,
do cílové
a pakzeme.
odejdou

První prínos - šéf archivu rozvedky
Ovšem to byla vnejší tvár jeho života. Ve skutecnosti byl
odsun do archivu zacátkem jeho vnitrního prerodu. Jako dustojník elitní organizace mel prístup k mnoha informacím,
o jakých nemeli bežní sovetští obcané ani tušení. Pozdeji si
mohl císt i zabavené disidentské casopisy. Nejvíc na neho
zapusobila invaze vojsk Varšavské smlouvy do Ceskoslovenska. Andrew napsal: "Mitrochinova
premena na tajného
disidenta byla dokoncena behem Pražského jara roku 1968."
Když potom Mitrochin jako šéf archivu rozvedky stehoval
všechny spisy z budovy v centru Moskvy do nového objektu

Prítomnost

Druhý prínos - konec
ideologických špionu

Vpád sovetských vojsk do Ceskoslovenska vyvolal u mnoha levicove
orientovaných
lidí i komunistu
obrovský šok. Byla to deziluze, která poznamenala celé levicové hnutí. Ovšem nepríznive - ze sovetského hlediska
nepríznive - poznamenala i morálku agentu a kádrových dustojníku nejen KGB, ale všech podrízených tajných služeb. Už
pred mnoha lety se to projevilo. Predne najednou nabízelo
západním tajným službách, predevším americké CIA a britské
MI 6, spolupráci víc východoevropských
zpravodajcu než
pred rokem 1968. Rovnež meli víc prebehlíku. Jedine
Francouzi príliš mnoho nabídek nemeli - ve zpravodajské
branži se obecne vedelo, že v jejich službách pusobí hodne
sovetských agentu, což byl pozustatek válecného hnutí
odporu a také krátkého pusobení komunistu v poválecné
vláde. Avšak až do konce osmdesátých let málokdo na
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Západe vedel, že komunistické rozvedky
ztratily špiony, kterí pracovali z ideje, pro
socialistickou
ci komunistickou
víru.
Pravda, pár výjimek skalních komunistu
zustalo, ale vetšina si prestala delat
o sovetském systému iluze. Nezbylo nic
jiného, než hledat vyzvedace, kterým sice
rudá hvezda nic neríká, ale kterí jednají
nesmlouvave jenom jako obchodníci když prinesu ty a ty informace ci dokumenty, dostanu tolik a tolik dolaru.
Mitrochin na ruzných prípadech potvrdil,
že tahle zmena zasáhla i sovetskou
rozvedku. I když její cinnost prece jenom
podražila, v objemu penez, které Kreml
na tuto cinnost vydával, to byl pakatel statisíce a nekdy i nekolik milionu dolaru špickovým
tum.

agen-

Tretí prínos - nová role nelegálu
Nelegálové ci také nekdy ilegálové jsou zvláštním druhem
vyzvedacu, které zacali ve vetším množství používat po první
svetové válce Soveti a zcásti i Nemci. Jsou to muži a ženy,
casto manželské dvojice, kterí dostanou po dukladném
výcviku jinou identitu, zpravidla doklady vystavené na
zemrelé lidi cizích státu, což se nedá odhalit, a pak odejdou
do ciziny. Nekdy trvá jejich putování pres jiné státy do cílové
zeme pet až deset let. Soveti dovedli nelegální rozvedku
k maximální dokonalosti, soucasne zacvicili do prípravy
a vysnání nelegálu všechny výzvedné služby podrízených
státu. Nicméne i pres toto dukladné krytí se podarilo americké a britské kontrašpionáži vetšinu techto špionu vypátrat,
byt to nekdy trvalo pomerne dlouho.
Ve druhé polovine šedesátých let zacala KGB používat
nelegály k tomu, aby zjištovali, jak se chovají západní turisté
pri cestách do Sovetského svazu a jestli nenavazují kontakty
se sovetskými obcany - jezdili jako zahranicní turisté domu.
Potom dostalo nekolik z nich za úkol verbovat za agenty KGB
západní dovolenkáre, kterí se opalovali na bulharském cernomorském pobreží.
Ovšem tohle všechno byly jenom
drobné sondy. V breznu 1968 dal
predseda KGB Jurij Andropov historický rozkaz: Zahajte akci Progres!
V
At zacne pracovat v Ceskoslovensku
do 12. kvetna patnáct nelegálu!
To bylo úplne neco nového, úkol pracovat ve sprátelené zemi proti tamnímu obyvatelstvu
nelegálové nikdy
nemeli. Už Oleg Gordijevskij, jehož
bratr jako nelegál se západonemeckým pasem tady pusobil, upozornoval, že nekterým to zpusobovalo
morální trauma.

opatrení - což je eufemistický termín pro provokace. Jednou
z nich bylo uložení zbraní západní výroby do skrýše poblíž
Sokolova. Jenže k jejich zakonzervování
použili východonemecký olej a pak je uložili do batohu ruské výroby.
Provokace, která mela ukázat, že na "vyzbrojování kontrarevoluce" se podílí Západ, tedy splaskla, jenže v zemích
"varšavské petky" ji už nikdo nedementoval, tam puvodní
zpráva platila.
Dohromady se vystrídalo v letech 1968-69 v Ceskoslovensku
29 nelegálu. Když zacala okupace, dostali jiný úkol - meli
podchycovat a sledovat "kontrarevolucní" nespokojence, prípadne je navádet k nezákonným akcím, aby mohli být zatceni.
Bohužel zprávy o téhle jejich cinnosti privezl Mitrochin pouze
v nepresném znení a bez hlubších podrobností - aspon tedy
ve zmínené knize.
Presto se nelegálové v téhle nové úloze osvedcili. Jinak by
totiž KGB v akci Progres, jak ji i nadále nazývala, nepokracovala. Na základe téhle zkušenosti ji rozšírila na všechny státy
sovetského bloku - všude vysílala nelegály, aby kontrolovali
smýšlení obyvatelstva, pronikali do prípadných ilegálních
skupin a sledovali "ideologickou diverzi" západních tajných
služeb a rozhlasových vysílacek. V roce 1972 rozšírila tuto
metodu monitorování situace dokonce na pobaltské republiky. Odevšud posílali nelegálové šokující zprávy: v tradicne
prátelském
Bulharsku se vynoruje
antisovetismus, v Ceskoslovensku sní
nenávist vuci všemu ruskému, obyvatelé v Pobaltí se stále casteji vydávají za Židy, aby mohli emigrovat do
Izraele.

Vpád
do Cesleoslovenslea
.-ovetských vojsle
srpnu 1968 '!YVolal
u mnoha levicove
orientovaných lidí i
leomunistu obrovský

to deziluze,
'ole.
Byla
která
poznamenala
celé levicové hnutí.

Ovjem
neplíznive
- ze
hledislea
sovetsleého

Tihle lidé potom pod rouškou turistu,
novináru, podnikatelu a studentu sledovali vývoj. Správne totiž moskevská centrála KGB predpokládala,
že Ceši a Slováci budou k majitelum
západních
pasu
sdílnejší
než
k Rusum,
Polákum
a podobne.
Sovetští nelegálové také delali aktivní

ne-plíznive
- poznamenala i morálleu
agentu
anejen
leádrovich
dustojníku
KGS, ale
vjech
podlízených tajných
služeb.

Bývalý plukovník KGB Mitrochin tedy
nejen dukladne prispel k poznání cinnosti té tajné služby, ale prekvapil nás
zajímavým pohledem na vliv Pražského jara v dosud neznámé sfére.
Škoda, že už nemohl sledovat práci
KGB i za vlády Michaila Gorbacova,
kdy se komunistický režim v Evrope
pozvolna hroutil. Trebaže tajné služby
tento
vývoj
zásadním
zpusobem
neovlivnily, s velkou pravdepodobností
se o to pokoušely a rozhodne ho
sledovaly.

Karel Pacner (1936)
Novinár a spisovatel,
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redaktor

MF Dnes.

lz4vDQ MíRU BEZ
VITEZU

PODOBY VÝCHODONEMECKÉHO DISENTU
Anna Hájková
Zrejme nejvetší rozdíl pro pozdejší vývoj
mezi nekdejší Ceskoslovenskou
socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou spocíval v tom, že NDR
"neprodelala"
svuj rok 1968. NDR byla
v šedesátých letech, na rozdíl od ostatních
zemí Rady vzájemné hospodárské pomoci,
pod prísnou kontrolou SED cili Jednotné
socialistické strany Nemecka.

Evangelická strecha
V této dobe prišlo uvnitr evangelické církve ke slovu reformistické hnutí, pod jehož vlivem byli jednotliví
nabídnout
útocište.

skupiri~m

farári ochotni

církevní strechu jako

Církev totiž byla v NDR jediná na státu nezávislá

organizace. Nešlo však o širší hnutí, ale o postoje jednotlivcu,
kterí

Uvolnení a utažení

temto kritickým

se stále

museli

bránit

kritice

svých

církevních

nadrízených. Zacaly se tvorit první zárodky širšího kritického

Až v roce 1968, kdy Walter Ulbricht oficiálne na VI. sjezdu

hnutí. V roce 1977, kdy byl z NDR vyhošten oblíbený zpevák

SED prohlásil, že pro umelce v zásade neplatí žádná tabu,

Wolf Biermann, došlo k vlne protestu, a to i od oficiálne uzná-

pokud dodržují meze socialistické

ideologie, došlo k prudké-

vaných

a hudby. Vyšla díla jako

Heyma (tzv. Biermannova petice). Zároven mnoho známých

Vzory detství od Christy Wolfové. Ale nejenom literatura
težila z tohoto uvolnení - mohla se hrát rocková hudba, nosit

s represáliemi za své kritické postoje. V této chvíli se znovu

mu rozvoji

dlouhé

predevším

vlasy

Komunistictí

a

literatury

mládežnické

funkcionári

kluby

nikoho

nerušily.

v oblecích se nechali fotografovat

K tomu se pridala ruzná ekonomická zlepšení - obcané NDR
meli nejvyšší životní úroven ze všech státu RVHP. Trh byl
dobre zásoben, po príslušné

každý zájemce byt na sídlišti,

jejichž

cekací dobe dostal
velkorysá

výstavba

zapocala v polovine 60. let. Ve staré mestské zástavbe nemelo v tech letech devadesát procent obyvatel teplou vodu,
ústrední
Wartburg
níku.

topení nebo koupelnu.

I auto znacky Trabant ci

se dalo získat - i když po delším cekání v porad-

Díky tomu

opustilo

panovalo

mezi obyvatelstvem

pozitivní

ocekávání. Jako obcanum NDR se jim dostalo zadostiucinení,
když v roce 1973 byly navázány diplomatické

vztahy mezi

obema Nemecky. Byly povoleny první návštevy príbuzných ze

jako Christy
zemi.

Ti,

kterí zustali,

Zelená strecha
V 70. letech se vinou industrializace
logické skupiny. Ve Wittenbergu
od roku 1970 existovalo církevní
výzkumné stredisko (KFHW), které
se zabývalo

otázkami

životního

prostredí a zároven fungovalo jako.
de facto jediný zdroj nezávislých
Skupiny

spolu zvolna

na vzdelávacích seminárích, jež si

príliš

samy organizovaly.

režimu kritictí umelci; proto se jednomu po druhém omezovala vystoupení

na verejnosti

a kluby se postupne zavíraly.

Mládež na to reagovala s nelibostí, tvorily se kritické "diskusní" skupiny.

Prítomnost

prudce zhoršilo životní

prostredí a lidé si to zacali uvedomovat. Vznikaly ruzné eko-

Záhy ale zacala být všechna tato uvolnení pro vedení SED
a vuci

Jako odmítavá reakce

studentské evangelické obce.

navazovaly kontakty - mimo jiné

byli zarostlí

pocítat

vznikaly další mírové skupiny, které byly casto napojeny na

informací.

nepohodlní

museli

vojáka jako obránce míru a ve školách byla

zavedena povinná "zbrojní výchova".

verit v životnost socialismu, ve zlepšení "zezdola".
Obzvlášte

nebo Stephana

novou vlnu "zbrojení za mír". Mezi lidmi byl rozširován obraz

Západu. Život dostal nové dimenze, bylo možné racionálne

liberální.

Wolfové

ochladily vztahy mezi Východem a Západem a NDR zahájila
socialistického

s mladými "rebely".

pomerne

umelcu

spisovatelu

Roku 1981 získala velký ohlas
akce "Prekováme mece v rádia",
jak znel nápis na nášivce, kterou
nosilo na šatech asi 100 tisíc lidí.
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I když státní aparát proti nemu rychle zakrocil,
ukázalo se, že hnutí se znacne rozrostlo. V mnoha
mestech existovala aspon jedna skupina, která se
scházela ke kritickým

debatám. V nekterých z nich

- Berlíne, Dráždanech, Lipsku a Jene - vycházely
samizdatové vestníky a organizovaly se protesty.
Environmentální
mnohem
zamerením:

hnutí, na rozdíl od mírového, bylo

aktivnejší,

což

souviselo

s

jeho

konaly se akce vysazování stromku,

vyhlašoval Den bez auta a podobne.

Prekovejte mece v rádia

kombinátu,

Akce kulminovaly

nizátori,
mezi
a odsouzeni.

roku 1983, když padlo konecné rozhodnutí

o umístení raket na území NDR; v tomto roce dosáhly protesty
mírového

hnutí vrcholu,

Lidé se raketami

cítili

a pozdeji ohromné
ztroskotalo.

který byl prekonán až v roce 1989.
ohroženi

zklamání

- proto

onen

a emigracní

rust

vlna,

Krome toho na rok 1983 pripadalo

aktivit

když hnutí
500. výrocí

narození Martina Luthera a evangelická církev a stát se snažily
ho predstavit obyvatelstvu jako velkého revolucionáre.

který silne znecištoval životní prostredí, byli organimi

i jeden

evangelický

pastor,

zatceni

Rok 1984 byl mimo jiné rokem, kdy spolupráce mezi východním a západním blokem nabyla na intenzite. V léte se utvorila
skupina sdružující 57 východonemeckých

lékaru, zasazujících

se za svet bez jaderných zbraní, kterí spolupracovali

s IPPNW

(International Physicians for the Prevention of Nuclear War).
Dalším príkladem byly tzv. mírové smlouvy, které se uzavíraly

demon-

mezi partnery ze zemí RVHP a NATO. I když tento podnet vzešel

straci k 38. výrocí bombardování Jeny. Celé jaro provádeli jeho

z církevních kruhu, podarilo se mu je prekrocit a našel velkou

V breznu usporádalo

"Jenské

mírové spolecenství"

clenové rozlicné akce, až v kvetnu Stasi povolila vetšine z nich

odezvu. Tato vlna se udržela až do konce 80. let. Jinak to byli

vystehovat se do NSR. (Obyvatelé NDR se mohli od roku 1978
vystehovat do NSR na základe žádosti. Na její vyrízení se obvyk-

práve Zelení, kterí udržovali kontakty predevším s (berlínskými)
politickými alternativními skupinami a podporovali je jak poli-

le

ticky, tak materiálne. V kvetnu Zelení dokonce organizovali

cekalo

nekolik

let;

s represáliemi v práci.)
Jednoho z nejaktivnejších

vetšina

žadatelu

musela

pocítat

Alexanderplatzu
clenu, Rolanda Jahna, který po Jene

jezdil nekolik mesícu na kole s vlajkou polské Solidarity, Stasi

malou

demonstraci

na

heslem

Prekovejte mece v rádia!
V léte 1983 se v berlínském kostele Vykupitele konal berlínský

zamkla na WC ve vlaku smerUjícím do NSR a byl "vyvezen".

mírový workshop.

Tím se Stasi podarilo na delší dobu ochromit

to roku. Tady se kritizovalo

jenskou scénu.

se známým

Patril k nejlépe pripraveným

setkáním toho-

mnohé z východonemecké

vnitrní

Vetšine skupin už bylo dlouho jasné, že by bylo zapotrebí se-

politiky, predevším povrchní státní mírové angažmá, ale také se

stavit informacní sít. Tak vznikl seminár "Konkrétne

kritizoval postoj okolního sveta. Skupina Ženy za mír se tu
predstavila verejnosti a formulovala svou kritiku atomových

pro mír",

který se konal v Berlíne zacátkem brezna, kde se setkalo 37
mírových

a ekologických

skupin,

predevším

z Berlína.

Nepodarilo se sice vzbudit pozornost verejnosti, zato se podarilo propojit a vymenit si informace mezi jednotlivými

skupinami.

Od této chvíle se skupiny NDR mohly oznacovat jako skutecne
nezávislé. Pro další semináre

byl zvolen pokracovací

zbraní. V srp~u se na mnoha místech NDR ve spolupráci se
západonemeckými mírovými aktivisty konala akce Pust za mír.
Tato akce se s velkým úspechem opakovala v dalších letech
ješte nekolikrát.

výbor,

který byl aktivní až do brezna 1984. V dubnu se setkalo v KFHW

Horký podzim 1983

tricet delegátu ruzných environmentálních

Vzhledem k blížícímu se termínu instalování raket nabyly akti-

skupin.
Ale

i další

skupiny

vity nebývalého stupne. 1. zárí, což byl Mezinárodní den míru,
byl podniknut

pokus vytvorit

retez lidí držících svícky mezi

zacaly s nezávislými
akcemi. V kvetnu se

východoberlínskými

konal - jako konkurence k oficiálnímu

dorazit na místo, ale i ti byli posléze zatceni. Behem zárí a ríjna

cyklistickému Závodu
míru - Závod míru bez
vítezu. Zatímco

Stasi

cyklisty

pouze pozo-

rovala,

ale nic proti

ambasádami SSSR a USA. Protože Stasi

byla predem informována,
podnikla

podarilo se jen nekolika málo lidem

Stasi celou radu zatcení. Ženy za mír organizovaly

behem podzimu mnoho akcí, v nichž se pokoušely oslovit lidi
a vyjádrit svuj protest proti tomu, že od roku 1981 mely ženy
podle zákona v prípade války nastoupit do armády. V berlínském kostele Zmrtvýchvstání

byla zorganizováno

setkání žen

na téma Ženská mentalita a zbrojení. 17. ríjna odeslalo dvacet

nim nepodnikla,
pri
demonstraci
v Halle

vojenské povinnosti.

proti

církevní mírová dekáda pod heslem Jak slabí mohou stvorit

chemickému

cerne odených žen z Hlavní pošty své prohlášení o odeprení
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Mezi 6. až 16. listopadem se konala další

mír. Všechny tyto akce se setkaly ve vetšine mest s velkým

tivních skupin velmi vydatnou pomoc - už jen z materiálního

ohlasem a Stasi musela proti nim nasadit celý svuj aparát.

hlediska.

Krome toho v cervenci

V Lipsku se po známých pondelních

republika

Nemecko NDR další miliardový

porádaly svíckové demonstrace.
18. listopadu,
strovalo
spolecná

modlitbách

Nakonec došlo k zatýkání

když pred jedním

kinem v centru

kolem 50 lidí s horícími

protestních

mírových

demon-

svíckami. Vyvrcholením

akcí mela být na 3. a 4. listopadu

plánovaná

akce mezi

kladu, že žadatelé o vystehování
blémy, Že západním novinárum

1984 zarucila Spolková
nebudou

aktivisty

do NDR a že církvím budou povoleny další svobody. To byl
faktor, který byl mimorádne duležitý pro další vývoj v NDR.
Jednak

národum

lidé

rozeznali,

a

brzy

že

díky

"disidentskému"

Zelenými ze Západního Berlína. Plánovalo se odeslání dopisu

mít žádné pro-

bude povolen volný prístup

východoberlínskými
mírovými

úver za predpo-

chování

mají

vetší

šance se vystehovat,
jednak

USA

a SSSR, který vyzýval

se

Stasi,

v prítomnosti

západ-

k míru a odzbrojení.

ního

Všemu

važovala príliš tvrde

ale bylo za-

bráneno

cetným

za-

tisku,

neod-

zasahovat.

Ale

pro

týkáním. Posléze do-

skupiny

pis odeslal

byla medvedí služba,

v mno-

hem mírnejší

forme

církve

podnikala nikoli z po-

evangelické
(dnes

litického

minis-

zeme

Bundestag

Braniborsko).
umístení

presved-

cení, ale protože ve

terský predseda spolkové

to

protože rada lidí vše

Manfred Stolpe, prezident

samotné

22.

raket.

Brzy

listopadu
na to

odsouhlasil

ustanovil

SSSR

své úcasti videla možnost snadného vystehování.

Presto se

po roce 1983 ukázalo, že po prekonané krizi clenu kritizu-

umístení dalších raket na území svých satelitu. Na zacátku

jících skupin pribylo. Tím, že se jim podarilo

prosince byly Biirbel Bohleyová a Ulrike Poppeová z hnutí

vnitrní (rezignaci), tak vnejší prekážky (Stasi), prodelali krest

Ženy za mír zatceny a odsouzeny,

ohnem. Pro pOkracování další práce tu už existovaly struktu-

mnoha protestech
skupin

nebyli

a byly propušteny

po

v lednu 1984. Na rozdíl od "mírových"

ekologové

temito

událostmi

skoro

ry, organizace a propojení jednotlivých

prekonat jak

skupin. Krome toho

vubec

se pravidelne opakovala setkání (konkrétne za mír) a mela

zasaženi. Jediná významnejší represe - která s "horkým pod-

mimorádný význam. Zároven se i zmenil postoj clenu k církvi,

zimem" ale nemusela souviset - nastala, když clenové jedné

která jim

postupimské

skupiny

ekologické skupiny o Vánocích chteli upozornit

na katastrofální situaci v Krušných horách a dovezli odtamtud mrtvé smrky,

které hodlali vystavit v kostele. Aktivisté

byli zatceni a jen díky vlivu církevního superintendanta

vyvá-

zli pouze s penežitými pokutami.
Vetšina

skupin

ochromena.

byla po listopadových

NDR nepodarilo

zastavit.

všeho nejdestruktivnejší

K tomu

témer

raket po

prišla vlna zatýkání; ze

vliv ale mel fakt, že stát doufal, že

když vyhoví všem žádostem

o vystehování,

zbaví se veš-

sloužila

jako strecha.

po roce 1983 tendence

Disidentské

se z luna církve

vymanovat, protože získaly zkušenost, že církev behem podzimu 1983, kdy její ochrany bylo zapotrebí nejvíc, zklamala.
V následujících

letech pribíraly skupiny další a další cleny,

organizovaly nové nezávislé akce, vydávaly samizdaty a pracovaly na celostátním
východonemeckých

propojení.

Rok 1983 hrál ve vývoji

skupin mimorádnou

roli: skupinám

se

podarilo prekonat rezignaci i personální oslabení, ukázalo se,
že existující

struktury

jsou

do té míry vyvinuté,

že po

Mezi podzimem 1983 a létem 1984 se

pocátecní krizi jara a léta 1984 se skupiny zotavily a z jed-

asi 40 tisíc lidí. Ale i když si stát od této akce

notlivých skupin se stával proud, jehož vývoj se až do podzimu 1989 nezastavil.

kerých nespokojencu.
vystehovalo

událostech

Navzdory vší snaze se rozmistování

od té doby
mely

hodne sliboval,

v následujících

letech pocet žádosti o vy-

stehování jen stoupl.

Anna Hájková (1978)

Rezignace a pokracování
Události v NDR, jakkoli neúspešné, prispely ke zvýšení zájmu
západonemecké

verejnosti

o východonemeckou

Studentka

Humboldtovy

univerzity

(Úryvek z rozsáhlejší

západonemecké

která se zabývá kritickým

byly nepresné,

fakt pro další vývoj východonemeckých

znamenal tento
politicky

a historie.

"opozici".

Ackoli se tento zájem omezoval takrka jen na Berlín a navíc
predstavy

v Berlíne, obor anglictina

alterna-

Prítomnost

seminární

otiskuje pasáž,

rokem 1983 ve vývoji alternativních

tických skupin v tehdejší NDR.)
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práce. Prftomnost

poli-

I

Pokoj dobré vul_

Príchod
nového
roku
bývá
oblíbeným okamžikem
všemožných chvályhodných predsevzetí.
Ono se sice ríká, že dobrými úmysly je dláždena cesta do pekla;
prece však bych se jich zastal.
Predevším jde o úmysly neuskutecnené. Mužete ovšem namítnout,
že tak jich dopadne vetšina.
Budiž; a presto se i za ne primluvím.
Všechny ty pozitivní zámery a
závazky mají jedno spolecné:
touhu zacít v nejakém okamžiku
znova a lépe, bez starých chyb,
totiž alespon
nekterých.
Ten
zacátek se naplánuje k nejakému
význacnému datu, což se jednak
dobre pamatuje, jednak to zabrání
odkladum (a ovšem legitimizuje
odklad do toho data).
Takhle to clovek provádí tehdy, má-li provést zmenu, do níž
se mu nechce - napríklad prestat s kourením. Ale v malém
tak jedná clovek daleko casteji, byt ne vždy vedome. Každá
obnovená casová perioda - ráno, pocátek týdne, pocátek
roku (pro školáky casto roku školního) - je príležitostí
nejakého dobrého zacátku. Je v tom kus duševní ocisty.
Na tuto bytostnou lidskou potrebu pamatují náboženství,
a krestanství
obzvlášt dukladne. Již Starý zákon je
nekonecný príbeh o tom, jak neustále se prohrešující lid
boží bývá vyzýván nastoupit novou cestu, i jak se na ni
klopotne vydává. Nový zákon pak vydává svedectví
o Kristovi, který tem, již v nej verí, tuto cestu otvírá
neustále.
Poselství o nové ceste se v Písmu ozývá už v souvislosti
s príchodem budoucího Mesiáše na svet, s Ježíšovým
narozením. Nejzretelneji asi v Lukášove evangeliu - to když
prišel andel zvestovat narození Spasitele pastýrum, hlídajícím stáda poblíž Betléma; kurové nebeští pri tom chválili
Boha, zpívajíce: "Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj,
lidem dobrá vule. " To prece není jen chvála boží - a také
nikoli jen príslib: je to i výzva.
Záverecná cást zmínené biblické zvesti, dobrá vule, bývá
nekdy citována nikoli jako samostatný príslib, nýbrž jako
nezbytná vlastnost obdarovávaných: pokoj lidem dobré
vule. Tato podoba vychází ze stredovekého latinského znení
(pax hominibus bonae voluntatis), smysl andelské výzvy
však nemení: pokoj a mír je težko k dosažení bez dobré vule.
Dobre rozumíme, co zde znamená slovo pokoj: totéž co
"mír", nikoli však jen jako stav bez války a boFI, nýbrž
i bez sváru a sporu; stav klidu a ticha. Nejstarší ceský význam slova pokoj byl odpocinek, oddech, klid k osvežení
(slova pokoj a odpocinout mají spolecný indoevropský
koren). Teprve pozdeji znamená klid, stav nerušenosti,
popr. též bez pohybu nebo beze zmeny, a konecne mír, stav
bez neprátelství.
Duležitý je také religiozní význam
"duchovní pokoj daný smírením s lidmi i s Bohem (splnením

jeho vule)"; ten zaznívá z formule "odpocívat v pokoji" a v
posvetštelé forme též z ustáleného spojení
"chtít
svatý
pokoj".
Metonymickým posunem došlo k
rozšírení významu od odpocinku
a nerušeného, bezpecného klidu
až k príbytku ci obydlí jako místa
pokojného pobytu; odtud pak
synekdochicky
vzniká význam
místnosti, urcené puvodne predevším k odpocinku. Slovníky soucasné ceštiny chápou pokoj ve
významu nerušeného stavu a
pokoj jako oznacení místnosti
jako dve homonyma, tedy dve
ruzná slova, jež sice mají stejnou
podobu, jejichž význam však
nemá spojitost. Jejich historická
souvislost je však ocividná.
Na fotografii máme ješte jiné slovo, oznacující obytnou
místnost - slovo nemecké. Nemecké Zimmer ovšem nemá s
pokojem a mírem nic spolecného - tedy jazykove. Ale pri
troše dobré vule, jak se ríká, kus souvislosti najdeme: totiž
práve pres dobrou vuli. Té prece není nikdy dost, a mezi
Cechy a Nemci zvlášt. Tesne pred koncem roku nechal se
slyšet celný predstavitel Akademie ved, že nekterí z našich
novináru jednají zrovna ve veci cesko-nemeckých vztahu
zlovolne, a to "v souladu se zlovestným krídlem nemeckého
i rakouského landsmanšaftu ". Konkrétní výtky neuvádím,
protože se k nim nebudu vyjadrovat. Jenom chci jakožto
jakýs-takýs odborník pres ceskou slovní zásobu ríct, že
kdokoli použije v psaném textu pravopisnou zpotvoreninu
"landsmanšaft", okázale manifestuje nedostatek dobré vule
nejenom vuci tzv. sudetským Nemcum, nýbrž vuci Nemcum
vubec - a ovšem vuci ceštine.
To slovo ZIMMER pribité na strome také signalizuje nejaký
cesko-nemecký kontext. Jiste se nachází v ceském prostredí,
venkovském, pravdepodobne nekde v dosahu nemeckých ci
rakouských hranic. Manifestuje roli a vuli toho, kdo ji tam
umístil: soukromý ubytovatel, který chce zpenežit své
služby. Nevycteme celkem nic o úrovni tech služeb ani
o primerenosti ceny za ne, vubec nic pak o jeho vztahu k historii, politice nebo cemu ješte. Pouze to, že nabízí obchod se
svým ubytováním. Lze jeho výdelecnou cinnost oznacit za
projev dobré vule? Jiste je legitimní, pokud je legální;
žádoucí, odvádí-li se z ní dane; chvályhodná, odpovídají-li
ceny úrovni poskytovaných
služeb; dustojná, pokud ji
neprovází podbízivost; atd. atd ... Poslyšte, všímáte si, jak se
na tu ceduli a všecko, co s ní souvisí, díváme podezrívave?
Myslím, že taková vule je dobrá dost; prinejmenším proto,
že ke svému naplnování potrebuje pokojné, mírové casy,
kterým nemusí predcházet žádné zábory, okupace nebo
vyhánení. Ostatne i slovum se darí líp, když nemusí válcit.

i

Jan Horálek
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Jak ist!m
si
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s poslanci

Studentská sekce rozhodne
není jen debatní kroužek

Alice Kliková

V listopadu 1999 byla založena Studentská sekce Impulsu
99. Sešli se v ní mladí lidé, kterí jsou signatári ci sympatizanti prohlášení Impuls 99. Sekce behem prvních setkání
dospela k tomu, že nechce být jen debatním kroužkem, ale
aktivní skupinou lidí, pro které podpis prohlášení Impulsu
není uzavrenou záležitostí, ale naopak zacátkem vlastní
práce a vstupem do verejného života.

T oto

rozhodnutí n~které lidi odradilo, nekteré naopak
prilákalo a Sekce postupne nabývala jasnejší podoby.
Zacala vytváret konkrétní projekty, kterými se snaží oživit
verejný život, zejména povzbudit komunikaci mezi obcany
a jejich zastupiteli na všech úrovních. Námety na projekty
vycházejí prímo od jednotlivých clenu a je tak zjevné, že
Sekce má vysoký potenciál a vuli k cinnosti.
Projekt, na kterém spolupracujeme s Pracovní skupinou
Impulsu 99 pro evropskou integraci, spocívá v dotazování
poslancu PS PCR na jejich práci v oblasti legislativních
zmen nutných pro vstup Ceské republiky do Evropské unie.
Tento projekt byl volen predevším z duvodu casové
naléhavosti. Behem nekolika príštích mesícu je totiž nutné
prijmout více než dvacet nových zákonu nezbytných pro
zaclenení CR do EU. Summit Evropské unie, naplánovaný
na léto príštího roku do mesta Porto v Portugalsku, poté
s vysokou pravdepodobností rozhodne o tom, zda naše
zeme bude prijata do zaclenovacího procesu v první vlne.
Z posledního hodnocení Evropské komise, týkajícího se
postupu našich príprav, vyplývá, že nejvíce zanedbanou
oblastí je legislativa, která vykazuje dosud velké množství
diskrepancí s legislativou Evropské unie. V nadcházejících
mesících tak bude na poslancích ležet velká váha zodpovednosti za vykonání potrebné a casove limitované práce
podstatné pro naše úspešné prijetí do zaclenovacího procesu.
Kontaktovali jsme tedy všechny poslance elektronickou
poštou, ujistili je o svém zájmu na vstupu Ceské republiky
do Evropské unie a kladli jim otázku, co pro tento cíl oni
sami delají. Pri této cinnosti jsme si casto uvedomovali
vlastní zábrany, které v sobe máme a které nám brání
oslovovat své zastupitele bez pocitu, že deláme neco nenormálního a že nám takové jednání ani neprísluší. Ukázalo se,
že Studentská sekce muže fungovat dvema smery. Bude se

Prítomnost

snažit poukazovat na "slabá místa" správy vecí verejných
a usilovat o jejich nápravu a soucasne bude své cleny
motivovat tak, aby pro ne jejich obcanská role byla
samozrejmostí, aby dokázali vyt4ívat veškerá práva a svobody, které z demokracie plynou, aby v sobe prekonali vliv
výchovy, kterou jim predala generace jejich rodicu a prarodiCu. Muj pokus o kontaktování všech poslancu Parlamentu
CR prinesl následující výsledky.

Z

oslovených dvou set poslancu odpovedelo dvacet dva,
a to príslušníku US (5 z 18), ODS (II ze 63), CSSD (4 ze
74), KDU-CSL (I z 20) a nezávislých (I). Nutno podotknout, že se jednalo o tu desetinu poslancu, která s obcany
komunikuje a v tomto smyslu jde o lidi vstrícné. Dvacet
devet e-mailu bylo nedorucitelných, což poukazuje na to, že
mnozí poslanci vubec tuto formu komunikace nepoužívají,
nebo užívají e-mailové adresy, které jsou verejnosti nedostupné. Jak se vyjádril rodinný príslušnikjednoho poslance,
"on nejak s pocítacema neumí". Toto slovní spojení zrejme
presne popisuje reálné schopnosti nemalého poctu našich
zákonodárcu. Snad by to bylo prijatelné v roce 1989, ale
v soucasnosti je již taková situace zarážející.
Všichni, kterí odpovedeli, prohlašovali vstup CR do EU za
jednu ze svých hlavních priorit. Témer všichni na otázku
konkrétne odpovídali, a to výctem oblastí zákonu, na
kterých pracují ci pracovali. Poslanci psali o tom, že pracují 12 hodin denne, že se musí vyporádat s ruznými byrokratickými prekážkami, jako je napr. vyhledávání dokumentu,
že delají své maximum a že jim opravdu leží budoucnost
naší zeme na srdci. Pouze poslanec Karel Sehor (ODS)
považoval za opovážlivý fakt, že si dovoluji tvrdit, že se
snažím sledovat jeho poslaneckou práci, a sdelil, že nemá
cas zabývat se odpovídáním na dotazy takového typu.
V druhé odpovedi se však omluvil a odvolával se na únavu
a pocit, že se z mé strany nejednalo o spontánní zájem.
Konkrétní opatrení Snemovny pro urychlení prijímaných
zákonu jsou zkrácení parlamentního cyklu, prednostní projednávání "evropských" zákonu a navržení novely Zákona
o jednacím rádu, která by mela výrazne zjednodušit první
ctenÍ. Vetšina poslancu nevládních stran upozornovala na
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to, že tvorbu zákonu má na starosti vláda. Poslanec Jirí
Vlach (US) píše: "Zažili jsme mnoho slovo legislativní
smršti a v prvních mesících fungování této vlády jsme
bohužel obdrželi jen nekolik norem k projednání." Poslanec
Jirí Payne (ODS) píše o aktivitách zahranicního výboru:
"Udelal jsem si statistiku aktivit od voleb 1998, tedy za
dobu, co výbor vedou sociální demokraté. Za celou dobu
pusobení CSSD ve vedení výboru jsme pozvali partnerské
výbory pouze z jedné zeme EU, z druhé zeme se nám vnutili sami (celkem nás navštívilo LO partnerských výboru).
Náš výbor navštívil pouze dve zeme EU." Poslanec
Ladislav Korbel (US) uvedl svuj dopis tím, že oznacil svou
stranu za tu, která "má nepatrný vliv na dení ve snemovne".
Mnozí poslanci vládní strany upozornovali na to, že
nejhorší práci odvedly vlády predchozí a že vláda CSSD
vyvádí zemi úspešne z krize. Poslanec Bohuslav Sobotka
(CSSD) vidí "problém s chaotiky z US, ODS a KDU, kterí
možná ani nevedí, co vlastne chtejí." Poslanec Jaromír
Schling (CSSD) poukazuje na to, že "poslanci pnlvicových
stran, predevším ODS, hlasújí proti zákonum, které nás približují s EU, nebo alespon navrhují prodloužení lhut k projednání."
Poslankyne Marie Machatá (nezávislá) vidí politický dluh
všech zodpovedných politiku ve vysvetlování verejnosti, co
reálného vstup do EU prinese. V oblasti reformy sociálního
zabezpecení a exaktní reformy verejné správy vidí dluh
všech vlád za poslední desetiletí.

že by to nikoho nezajímalo."
A ješte zábavná poznámka nakonec. Odpoved poslance
Zahradila prišla ve dvojí verzi, jedna zacínala oslovením
"Vážený pane" a druhá vetou "Dekuji vám za váš fax.".

Má to cenu
Písemné setkání s nekterými z našich zákonodárcu me
presvedcilo, že se v Parlamentu nacházejí lidé, kterí
usilovne pracují a snaží se venovat tomu, k cemu byli
zvoleni. Verejnost získává vždy hromadné' informace o cinnosti celého parlamentu, z cehož si casto tvorí názor jen
o viditelných výsledcích, nikoli jen o jeho vnitrní cinnosti.
Duležité bylo zjištení, jak silne poslanci vnímají situaci
stranicky. Mluví o tom, že se není možné dohodnout,
prestože je cíl pro všechny strany totožný. Mým dalším
dojmem bylo, že vyjádrením svého postoje a obracením se
na své zastupitele by mohla verejnost mnoho zmenit.
Jakmile si totiž naši zastupitelé všimnou, že se velké
množství lidí zajímá o jejich konkrétní práci, že je komentuje a pripomíná jim jejich volební sliby, prestanou mít
pocit, že se mohou chovat libovolne a že jsou nepostihnutelní. Takový obcanský postoj zároven vytvárí pocit
odpovednosti k vlastní zemi a možnosti ovlivnit její
budoucí vývoj.

Alice Kliková,
studentka MFF UK a PrF UK.

Z

vetšiny odpovedí vyplývalo, že poslanci povazuJI za
komplikované shodnout se s poslanci jiných stran, a to
i v prípade projednávání zákonu približujících legislativu
CR Evropské unii. Uvádejí, že problém je v tom, že všichni
potvrzují svuj zájem na našem zaclenení, ale ve skutecnosti
jednají jinak.
Nekolik poslancu projevilo obavu z predcasných voleb,
které by podle nich pouze vyvolaly parlamentní krizi a zcela
by ochromily další prijímání nových zákonu. Poslanec
Jaroslav Plachý (ODS) považuje tlak ctyrkoalice na
vyvolání vládní krize za nejvetší ohrožení našeho vstupu do
EU. Poslanec J. Schling hovorí o "nezodpovedných kriklounech s podporou médií", kterí by mohli dohnat situaci
k predcasným volbám a tím ukoncit naše snahy o vstup do
EU. "To je reálné nebezpecí! Ne postup legislativních
prací!" píše.
Objevila
se varování pred hysterií médií. Poslanec
Jan Zahradil (ODS) by byl rád, "kdyby naše média infor. movala o EU alespon s minimem faktických znalostí a bez
oné atmosféry nevyhnutelného
zmaru a negativního
defétismu". Poslanec Jirí Vlach vycítá novinárum pouhé
vypichování konfliktu a fatálních selhání a neochotu k seriózní debate. Poslanec Jirí Payne píše: "Od roku 1991 se
snažím presvedcit žurnalisty, aby venovali vetší pozornost
EU (NATO, RE, ZEU, OSN, OECD ...). Vždy odpovídali,
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Tretí diskusní fórum Impulsu
Nejvetší akcí Impulsu 99 v prvním mesíci roku 2000 se
stane už tretí diskusní fórum této iníciativy. Uskutecní
se 29. ledna v Plzni, v aule tamejší Pedagogické fakulty Západoceské univerzity. Tématem diskuse bude
regionální politika.
Veškeré další informace o iniciative Impuls 99 získáte
na adrese:
Impuls 99
Národní 11, 110 00 Praha 1
Tel.: 22075 105
Fax: 266825
Email: impuls99@narodni.cz
www.impuls99.cz
Na internetové stránce Impulsu 99 najdete aktuální
zprávy o tom, co se práve deje a jaké akce iniciativa
chystá, texty všech dosavadních prohlášení a dokumentu, informace z jednotlivých pracovních skupin i ze studentské sekce, e-mailové adresy poslanclJ, seznam
poslaneckých kancelárí, kancelárí senátoru ve volebních obvodech a další údaje.
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Situace pred invazí
Celonárodní odpor proti Sovetum se
nezrodil pres noc. Vznikal postupne, a to
predevším v období po tzv. saurové
revoluci (27. dubna 1~78) za komunistických režimu Nur M. Tárakího a Háfu;uláha Amína. Díky své bezohledné politice
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Od vpádu Sovetského svazu do Afghánistánu uplynulo uŽ
dvacet let. Ovšem negativní dusledky invaze, jež byla podle
mnohých vojenských odborníku predem odsouzena k nezdaru se projevují dodnes.
Všechno bylo jinak
Rychlost, s jakou byla vlastní invaze (nejlehcí cást operace) prove-

sovetských sil. [ když i o tom lze pochybovat, není totiž vubec
jisté, zda by rapidní nárust sovetských jednotek zajistil kýžený

dena, zaskocila všechny obyvatele. Behem nekolika dní jednotky

výsledek.

40. armády v kooperaci s afghánskou

armádou obsadily hlavní

mesto Kábul, duležitá správní strediska, zajistily ochranu strate-

Špatne oblecení, mizerne obutí

gicky významných

Sovetští pešáci museli nosit polní uniformu, která se záhy ukázala
velmi nepohodlná, omezující ve volném pohybu a s maskováním

komunikací

a zaujaly obranné pozice v okolí

objektu, na jejichž budování se podíleli sovetští poradci.
Úmyslem

sovetského

velení bylo pacifikovat

ozbrojený

odpor

proti režimu nove dosazeného predsedy Revolucní rady a generálního tajemníka Lidove demokratické
Babraka

Karmala.

Poté stabilizovat

strany Afghánistánu (LOSA)
situaci v zemi, prenechat

neprimereným

horskému

terénu.

Totéž

platilo

o vojenských

botách, byly hlucné a naprosto nepoužitelné do hor. Další potíží se
stal spací pytel, vyrobený z bavlny, a tedy promokavý.

Za dešte

nasákl velké množství vody, a vážil tak o nekolik kilogramu více.

starost o porádek regulérní afghánské armáde a stáhnout se zpet do

Tohle všechno znacne prispelo k negativnímu

Sovetského

sovetských vojáku. Duraz na masivní palební sílu a ne na presnost

svazu.

Plán dozajista pekný, ale zato težce realizo-

vatelný. Pres obrovskou rychlost celé akce byly zaznamenány prí-

znamenal

pady stretu s vojsky "internacionální

a streliva. Soveti tak nebyli schopni s mudžáhidy

a bratrské" pomoci. Menší

soucásti voj sk operující na komunikacních
presouvající)
samozrejme

trasách (nebo se pouze

se tak dostávaly do konfliktu s mudžáhidy,
odpovídaly

na což

palbou. Tyto strety casem nabývaly na

Vojáci

pro vysazeného

psychickému stavu

s oblibou

venkove

vojáka nést obrovské

olupovali

zase casto

obchodníky

neoprávnene

náklady zbraní
držet krok.

a kolemjdoucí.

podezrívali

Na

celé vesnice

ze

spolupráce s mudžáhídy a srovnávali je se zemí. Tak si mnohokrát

velikosti a intenzite. Pomalu, ale jiste zacínala válka.

proti sobe postavili obyvatele, puvodne proti sovetské invazi nic

Drsný neprítel

letecký pruzkum

nenamítající. Soveti se ve výzvedné oblasti primárne spoléhali na
a zachytávání

Prícin neúspechu sovetské armády je celá rada. Tyto príciny ne-

v afghánských

jsou póuze charakteru vojenského, ale pramení i z oblastí zdánlive

použitelné informace.

podmínkách

rádiových

zpráv. Tento postup

velice zrídkakdy

prinášel takticky

s (guerillovou) válkou nesouvisejících.
Jednou ze zásadních chyb byla jistá nepružnost

v osvojování

si

nových taktik v bojích. Tak treba, když Soveti prišli na obrovské

Bez motivace to nejde
Na afghánském

bojišti získali sovetští

vojenští

plánovaci

(ale

výhody boje muže proti muži, bylo už príliš pozde. Vojáci i jejich

nejen ti) celou radu nových zkušeností. At už šlo o taktiku a strate-

velitelé nebyli ochotni opouštet relativní bezpecí obrnených vozu.

gii boje, o efektivnost

Jinak receno, ztratili jakoukoliv

nutnost podpory obyvatelstva.

a stále odolnému

nepríteli.

ochotu bojovat proti drsnému

Tlak nepopulární

používaných

zbranových

Nejduležitejším

systému nebo o
poznatkem

však

a dlouhé války

beze sporu byl fakt, že žádná armáda, jakkoli dobre vycvicená,

promenil mnohé vojáky v pasivní trosky, jejichž jediným cílem

nemilosrdná a pocetne mnohokrát prevyšující protivníka, nemuže

bylo prežít a vrátit se domu.
Závažným problémem

být

sužujícím sovetskou armádu byla vysoká

nemocnost, cástecne kvuli chudé strave, a výsledná katastrofální
situace v polních nemocnicích.

Pluky tak mely casto velikost pra-

poru, prapory setnin a setniny rot. Nejcastejšími

nemocemi

se

staly hepatitida, tyfus, malárie a meningitida. S otázkou zdraví se
také pojila otázka drogové závislosti. Tu si "vypestovali"

mnozí,

úspešná,

pokud

není

v

psychicky

dobrém

stavu

a nadto ješte nemá žádnou motivaci bojovat. Vítezem se tak stane
strana s morálními kvalitami, jakými jsou silná víra ve vlastní vec,
houževnatá

odhodlanost

zvítezit,

se potvrdila

individualismus

a nekonecná

slova tehdejšího

nácelníka ge-

trpelivost.

Nakonec

nerálního

štábu sovetské armády maršála

Nikolaje

Vasiljevice

pricemž zdrojem financí se stával prodej výzbroje, munice nebo

Ogarkova. Zkušený voják prohlásil: "Bud si Afghánci pomohou

jiného armádního majetku. Nejvíc vojáku vázaly vlastní základny,

sami, anebo jim nepomuže nikdo."

letište, mesta a veškeré komunikace. Pocet a síla jednotek v terénu
tak byly výrazne limitovány. Z duvodu vysoce problematické kon-

Viktor Debnár (1979)

troly ropovodu nemohl být z vojenského hlediska zvyšován pocet

Student FSV UK, obor mezinárodní

Tlak nepopulární a dlouhé války promenil mnohé
sovetské vojáky v pasivní trosky, jejichž jediným cílem
bylo prežít a vrátit se domu.
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Rusové na Aljašce
kdysi a led'

-1

Ota Ulc

Nicméne vliv ruské pravoslavné církve pretrvává, pri živote

Rada lidí me má za blázna, urputne objíždejícího
svet, a obcas se optá, kde jsem vlastne ješte nebyl.
Nebyl jsem v západní Africe, neznám nekolik
nepríjemných mohamedánských diktatur a nekdejší Sovetský svaz. "Jak to, že ne v Rusku?" "Ponevadž Rusové prišli k nám a práve proto
jsem od nich odpelášil co nejdál, " odpovídám.

Ruské stopy

Jenže tento náš svet je kulatý. Pred pár mesíci jsem se ocitl

První trvalé osídlení Rusové zbudovali

na Aljašce, hodne blízko polárního kruhu a vlastne také

ostrove

blízko Sibire. Z jednoho brehu lze videt na druhý. Obe

hlavním stanu Rusko-americké

ra~ikálne rozlicné konciny sdílejí totéž nevlídné pocasí,
prevážnou prázdnotu, nikoli ovšem historii vyhnanství,

získala monopol predevším
dobe

koncentráku,

na Kodiaku i hlavní adresa ruské pravoslavné

krutovlády.

Pristál jsem ve Fairbanksu,

po

ho udržuje 94 farností.
verzitního

muzea

V etnografické cásti výtecného uni-

ve Fairbanksu

lze mezi zažloutlými

fotografiemi videt popa oddávajícího domorodý manželský
pár s ruským jménem krestním i príjmením.

Kodiaku,

V

místopisu

pozdejším

v roce 1784 na

vojenském

velitelství

a

obchodní spolecnosti, jež

na lov kožešin. V soucasné
Je
církve na

ná blondýnka s nápadne slovanskými rysy. Zeptal jsem se

Aljašce (414 Mission Road, Kodiak, AK 99615). O
Kodiaku bude mít ceský ctenár nejspíš ponetí zásluhou tele-

na její predky. Byla z Magadanu, prišla pred dvema roky,

vizních zemepisných filmu o tamejších medvedech grizzly,

odpovedela perfektní anglictinou.

Koncina s povestí výcho-

lapajících

dosibirské
chudáku.

nespocetného

množství

útocících na losy a lidi, a v príp'ade nezbytí se venujících
sberu boruvek, ostružin a vubec všemožných bobulí.

"No jo, to bylo za Stalina, to už je tak dávno," odmávla

Rusové se šírili a objevené konciny pojmenovávali. K pocte

hruzy dívcina soucasnosti. Ve Fairbanksu se jí docela líbí,

cara

Anchorage nejvetším meste státu. Z letište me vezla pohled-

Osvetimi,

hrbitova

pocasí jako doma, domu pravidelne
kamarádu.

Inzeráty

létá, má tam hodne

nabízejí lety na Cukotku

- Alaska

proti rícnímu

máme

Alexandrovo

proudu

lopotící

souostroví.

sousedství je American Bay (Americký
puvodního ruského Amerikanskaja

se lososy, též

V jeho

blízkém

záliv), preklad z

buchta. Ostrov Etolin,

Airlines, Bering Air, Aeroflot. Pekne dekuju. Takovému
lákání našinec snadno odolá. Jak ve Fairbanksu, tak

pojmenovaný po ruském guvernérovi, leží pres úžinu
Zimovia od ostrova Wrangel, dle barona Ferdinanda

v ulicích jiných mest a mestysu jsem mrzute zaznamenával

Petrovice Wrangela, carského správního potentáta. Ostrovy

prítomnost rusky mluvících vetrelcu.
Vratme se k prvopocátkum, jak to vlastne zacalo. Rusové

Blashke nesou jméno ruského lékare Eduarda Leonidovice
Blaškeho, který v roce 1835 zvládl ockováni více než tisíce

byli doopravdy první belošští objevitelé Aljašky, ac jako

Aleutu

úplne nejprvnejší v roce 1741 priplul Vitus Bering, Dán ve
službách cara Petra Velikého. Prinesli a vnutili krestanství
Aleutum a Eskymákum, s nimiž ovšem nezacházeli nikter-

Baranof, Chichagof, Kruzof, Kupreanof, Popof, Pribilof,
Simeonof - všechny takto koncící písmenem f.
V roce 1792, dobe velkého teroru Velké francouzské re-

ak nežne.

voluce, se Alexander Baranov v Resurrection Bay (Zálivu

jejich

pocet

Aleuty tato zkušenost
se zredukoval

porádne zdecimovala,

na pouhou

jednu

petinu.

Prítomnost

proti neštovicím.

Mapy

zdobí jména

ostrovu

vzkríšení) pustil do stavby prístavu, který se ted jmenuje
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Seward.

Ze dreva z okolních lesu vznikly doky, skladište,

ubytování

pro kádry, pachtící se za kožešinami.

Americané;zajímající

První

se o velryby, se dostavili až o mnoho

kožešin se prestal vyplácet, car se mínil bremena zbavit.
Jenže Americané o zmrzlou neperspektivní koncinu nemeli
zájem. Když se carskému zástupci Eduardu de Stoeckelovi

II. ho odmenil 25 tisíci

let pozdeji. Baranov jako manažer oné Rusko-americké

prodej prece jen podaril, Alexander

obchodní spolecnosti pokracoval v expanzi jižním smerem,
k hranicím dnešní kanadské Britské Kolumbie. Založil tvrz

stríbrnými rubly, kdežto amerického vyjednavace Williama

svatého Michala,

Nový Archangelsk,

Stewarda,

ministra

zahranicních

vecí,

cekaly

ve

posléze prejmeno-

Washingtonu jen kritické odsudky. Aljašce se dostalo pos-

vaný na Sitka. Vznikl tak prosperující prístav, údajná "Paríž

mešného pojmenování Steward folly. V následujících letech

Pacifiku" - v dobe, kdy San Francisko byla pominutelná

se Washjngton této nepopulární akvizici venoval minimál-

vesnicka. Ruské pocínání se ale ani trošku nelíbilo místním

ne. Dokonce odmítl poskytnout fondy na výstavbu aspon

puvodním

jedné silnice, která by Aljašku ucinila dostupnou.

obyvatelum,

Indiánum

kmene Tlingit. V roce

1802 vetrelce pobili a tvrz spálili. Lec dva roky poté došlo
k odplate,

krvavé

reži, krutostem,

misem, normalizací.

vrcholícím

kompro-

Baranov se tlacil dál kjihu, osady zak-

V historických dokumentech tam na míste jsem zíral na formulace z oné doby. Treba na to, že americká koupe byla
charakterizována

jako

velkorysá

pomoc

momentálními

ládal i na kalifornském pobreží. V roce 1821 car vydal man-

potížemi

ifest, v nemž urcil Sl. rovnobežku jako jižní hranici Aljašky

duležitejší tvrzení, že Aljaška nikdy nebyla ruskou kolonií,

postiženému

ruskému

príteli.

Nebo

na ješte

a tím i své ríše. Zde ale narazil na odpor mladé americké

nebot car nad ní nikdy nevyhlásil svou suverenitu, ale že to

republiky,

byla toliko "problematická

vyhlásivší

neuznávala
evropské

tzv. Monroeovu

a zakazovala

doktrínu,

teritoriální

moci do západní

expanzi

hemisféry.

která

kterékoli

Car ustoupil

a

výspa" (outpost). Že tedy ruská

vláda prodávala jen majetky oné obchodní spolecnosti skladište,

prístavní

výlucná

Turisty tam dodnes vítá pevecký a tanecní soubor nefalšo-

Za sovetské éry se ozývaly hlasy, podporené

vaných

Nej-

akademiky, že prodej, k nemuž údajne došlo podvodem, by

katedrála

se mel anulovat a Aljaška Moskve vrátit. Ted po rozkladu

navštevovanejším

a

místem

kozácky
je

metají.

drevená

nadále zustaly

práva.

Majetky
rukách.

Juchají

ci církevní

obchodní

hlavním mestem ruské prítomnosti na americkém kontinente se stala Sitka.
Slovanu.

privátní

zarízení,

v ruských
historiky-

sv. Michala, jejíž pravoslavný interiér zárí zlatem. Vystavel

prvního socialistického

ji pozoruhodný

Též jiné necekané starosti ale zásluhou tohoto rozkladu

Ivan Veniaminov,

architekt,

vynálezce,

výrobce nábytku, hodin, varhan, též odvážný cestovatel
a znalec indiánských jazyku.

(Na Aleutských

prejmenovaného

aleutského

postihly samu Aljašku.

ostrovech

zvládl místní jazyk a vytvoril systém jejího písemného
vyjádrení za spolupráce

impéria má Moskva jiné starosti.

Znovu máme sousedy

nácelníka, slovansky

na Ivana Pankova.) Byl povýšen na bisku-

S pádem železné, v tomto prípade spíš snežne-Iedové opony

pa a jeho dum v Sitce se stal centrem nejvetší diecéze v celé

a s koncem studené války se usedlíci na obou stranách sdíle-

carské Rusi.

jící

stejne

treskuté

a v roce 1977 - v ére Brežnevove - byl kanonjzován s pre-

Následoval

proces

jmenováním

manželstvích:

Posléze to dotáhl na metropolitu v Moskve
na Svatého Innocenta. Jeho dum v Sitce je

další turistickou pozoruhodností,
nesídlí.

Prozatím

ruské pravoslavné
Yorku.

poslední

ale žádný biskup už tam

hodnostár

Theodosius,

církve v USA, se odstehoval

hlava

do New

klima

konecne

nikoliv

zacali

neznámý

v

poznávat.
mnohých

láska na první pohled, líbánky a po nich

rozcarování. Dotycní se již vzájemne okoukali, Americané
si stežují, že Rusové páchnou,

príliš pijí a pohostinství

zneužívají. Pozveš hosty na dva týdny a zustanou pul roku.
Vkrocí do americké domácnosti a jejího majitele hned pokládají za milionáre. Nakupovat,

Obchod století

nakupovat,

to je jejich

forte a pak už nezbývá v osade obchod, který by jim za ty
jejich ubohé rublíky cokoli prodal.

Každý rok 18. ríjna, v den státního svátku, se v Sitce opaku-

prátelské

výpravy

se jménem

Na oficiální výmenné
lidu

hrnou

byrokraté

je ceremoniál v puvodních uniformách, kdy carskou vlajku

a mafiáni (jedno nevylucuje druhé), privážejí drogy a míní

nahrazuje

Tak se stalo v roce 1867: prodej

též bohatnout dovozem prostitutek. The New York Times

americká.

Aljašky za 7,2 milionu dolaru, 3 halíre za hektar údajne bez-

popisovaly takovou zkušenost v aljašské usedlosti jménem

cenného území. Trináct roku poté se objevilo zlato, jehož se

Soldotna,

tu pak vy težilo za stovky milionu dolaru.

sibirským Magadanem. Dopadalo to tak, že Rusové odmí-

Po prohrané

tali navštívené domácnosti
k úrednímu zásahu.

financní

krymské

situaci.

válce byla carská ríše v obtížné

Vzdálené

výspy se prodražovaly,

lov
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ctyri

tisíce

obyvatel.
opustit,

Navázali

družbu

takže muselo

se
dojít

Úloha Beringovy úžiny v dejinách
prudce vzrostla jedné prosincové noci roku 1953, kdy byl ve
vrcholícím zápase o Stalinovo následnictví na pokyn budoucího
víteze Nikity Chru.vcova popraven kdysi v,'í:emocnýa obávaný
komisar vnitra Lavrentij Berija.
Ne že by snad úžina prestala oddelovat Alja.'í:kuod Cukotky
a zacelila tak .'í:rám,který si Rusko samo zpusobilo prodejem
svého kusu Ameriky - zaplavila v.'í:ak,alespon v sovetské verzi
dejin, jiné význacné místo, totiž vdkeré místo, které v nich
dosud zaujímal jeden Z nejkrvavej.'í:ích komunistických predáku.
Jak se jí to povedlo? Lavrentij a úžina byli totiž sousedé
v abecede a tudíž ve Velké sovetské encyklopedii a on, když
zmizel, musel zmizet eh/kladne. Predplatitelé encyklopedie
dostali zásilku, v nížjim státní nakladatelství "doporucuje vyjmout Z 5.dílu strany 21, 22, 23 a 24, jakož i portrét" (samozrejme Berijuv portrét - viz ilustrace) a opatrne vlepit nove
priložené strany, Z nichž rozko.vnicky .vplouchá necekane
pový.'í:ená Beringova úžina. Z cehož ov.'í:emvyplývá, že kdyby to
tehdy dopadlo naopak, ZL/stala by chudák úžina bezvýznamným
"11""
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Po takových zprávách neco pozitivního: vládní organizace
A.I.D.
(United
States
Agency
for International
Development) poskytuje fondy ruským studentum. Nejvíc
jich prijíždí na univerzitu v Anchorage. V Anchorage Daily
News se docítám o úspešném uzavrení rusko-americké
smlouvy, týkající se polárních medvedu. (Kdyby nekdo
potreboval vedet: polární medved se v reci Eskymáku
Inupiat rekne nanuuq.) Smlouva, týkající se trí až peti tisíc
kusu této hodne žravé zvere na kre v mori Chukhi - cili asi
po našem Cukci - se rodila ne méne než šest let.
Oni medvedi se pak zejména rodí na ostrovech Wrangel
a Herald, odtud putují pres 180. poledník - onu Intemational
Dateline,
kde
na
jednom
míste
je
nedele
a hned vedle je už pondelí - tam a zpet, na ostrov
St. Lawrence (Sv. Vavrince) a ješte dál. Cukotské
Eskymáky frustroval zákaz lovu pri pomyšlení, že jejich
blízkým príbuzným na americké strane lov je povolen. Ale
poté, co se rozpadl Sovetský svaz a moc vzdálené centrální
vlády zeslábla, zacali domorodci na Cukotce, daleko od
Moskvy, rovnež beztrestne lovit. Moskva se smírila se
stavem
vecí
a s Washingtonem uzavrela smlouvu, jež urcuje medvedí
kvóty pul na pul.
Totalitní moc a svévoli ale nadále dávají pocitovat provincní politictí potentáti. V techže aljašských novinách
z téhož dne první strane dominoval clánek o neštestí ve
vodách Beringovy úžiny. Celkem 30 cukotských Eskymáku
z Novo Chaplino, osady o šesti stech duší, se na 14 lodkách
s motorovým pohonem vydalo na stokilometrovou cestu
k príbuzným na ostrov St. Lawrence. Tam v prístavecku
Gambel lodky vrchovate naložili zbožím. Tamejší mestská
úrednice Charlotte Apatiki uvedla, že vzdor špatnému
pocasí a varování, aby se na zpátecní cestu nepoušteli,
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si ruští poddaní netroufli zustat ve strachu, že by nestihli
povolenou lhutu, za což by jim hrozila konfiskace pasu.
Zpet je doprovázel Wade Okhtokiuk, námestek starosty
v Gambelu, a americká fotožumalistka Heidi Bradnerová,
pracující na reportáži o postudenoválecných stycích. Cesta,
která je zpravidla šesti hodinová, tentokrát trvala tricet
hodin. Vlny byly vysoké, lodky nabíraly vodu, nekteré se
zacaly potápet, zboží letelo do hlubin pri snaze zachranovat
lidi. Pár clunu prevráceno, pár životu ztraceno. Ze sibirské
stanice Providenja dorazil urgentní telefonát do Gambelu,
odtud vyrozumení pro americkou pobrežní hlídku. U.S.
Coast
Guard
okamžite
vypravila
dve
letadla
a helikoptéru, ale pátrání se nepovedlo, ruské úrady nedovolily porušit výsostný sibirský vzdušný prostor. Sluší se
dodat, že ruské úrady rovnež zakazují svým obcanum
vybavovat cluny rádiem a elektronickým
navigacním
zarízením. Bezpecnost státu nade vše, tak ucil komunismus
tri ctvrti století.
Toho si americtí sousedé naštestí zustávají být vedomi.
Cestou vlakem z vnitrozemí Aljašky jsem míjel leteckou základnu v míste jménem Clear - Early warning ballistic missile site. Systém ochrany vzdušného prostoru (ADIZ - Air
Defense Identification Zone) je nadále v provozu. Ruské
stíhacky dovedou ze Sibire dorazit za deset minut, at už je
studené válce jakkoliv odzvoneno. Základna je vybavena
prístroji, schopnými zaznamenat všechno od velikosti basketbalové míce. Prístroje jsou natolik citlivé, že je jednou
vyburcoval pohyb pár kilometru vzdáleného vlaku a spustil
sirény varování pred blížícím se raketovým útokem.
Problém se vyrešil preložením trate do patricné vzdálenosti.
Prekonání vzdálenosti mezi onou východní civilizací
a západním svetem si nepochybne vyžádá víc úsilí.

Kapr

po irsku 1-

larka Stuchliková
Prítel John si koupil dum uprostred irských rašeliništ v hrabství Westmeath, podle jeho vlastních slov uprostred niceho. Dum
stojí ve velké zahrade, zahradou protéká potok, který ústí do vzdáleného jezera. To také patrí do Johnových petadvaceti akru.
Vždycky jsme ho podezrívali, že práve jezero rozhodlo ve prospech koupe tohoto jinak nevýrazného panského domu. V Irsku
muže kdekdo vlastnit kus pole, lesa nebo skály, ale ne každý se muže pochlubit, že je pánem jezera. Prátelé a kolegové
zfakulty si z nej delají dobromyslnou legraci, ríkají mu zeman.
John má své rituály. Každé ráno nanosí ke krbu do haly a ke sporáku do kuchyne koše naštípaného dreva a rašelinových cihel,
pripraví si je tak na podvecerní zatopení. Ráno se nosí tlusté svetry a v kuchyni pri snídani bývá dost zima. Rád zduraznuje,
že rašelina je produktem jeho vlastního pozemku, ac ji sám nevyrýval, nesušil, neobracel a nesvážel. Pracovali na tom místní
sedláci a Johnovi odevzdali jeho podíl jako právoplatnému majiteli zdroje.
Následujícím krokem ranního rituálu ve dnech odpocinku je navléci si nepromokavý kabát, natáhnout si gumové holínky,
omotat si kolem krku trímetrovou šálu a vyrazit na obhlídku panství. To bývá jeho nejštastnejší chvíle, o které se mu prý zdává,
když sedí na schuzi v Dublinu nebo když se pozde vecer vrací autem Z prednášek. Protože se jeho pozemek sestává ze samých
"bogs", což je irský termín pro slatiny a mokriny, holínky jsou jediným praktickým obutím v zime v léte. Bog vypadá, jako
by nekdo posadil ztuhlé obry Z irských legend na dno bahnitého rybníka a dovolil jim vystrkovat z vody jenom jejich mohutné hlavy, porostlé trsy ostrice. John umí šikovne skákat z jednoho takového zarostlého balvanu na druhý a málokdy se stane,
že by mu uklouzla noha a propadl se, pricemž by si nabral plnou holínku rozcvachtané rašeliny. Prý tu pár gumo vek utopil.
Jeho prátelé ho proto odmítají napodobovat v krkolomném terénním poskakování a vypravují se kjezeru radeji oklikou, blátivou pešinou mezi olšinkami a brízami.
U jezera John rád zaprádá hovory s rybári, které tu lze nalézt v každou denní a nocní dobu, po celý rok. "Moje jezero je zapsáno v rybárském almanachu jako nejbohatší v kraji na kapry, " pochlubil se vecer a podstrcil mi do ruky almanach, kde to
stálo cerné na bílém. To je dobre, pomyslela jsem si, koupíme zÍtra od rybáht kapra a bude k obedu smažený' Všechny prekvapím.
"Tak co, berou, berou?" zacíná rozhovor otázkou, která je typická pro rybáre. Mladík vrtí hlavou, ale usmívá se, nechává na
kamarádovi, který vylézá ze stanu, aby se sám pochlubil. "Vcerajsem vytáhl táákového klacka!" ukazuje mocným rozpažením,
podle mého to musel být ne kapr, ale starý sumec.
"A kde je, co jste s ním udelali?" ptám se dychtive, vedena predstavou prumyslového smažení rybích rízku.
"No, co bychom s ním meli udelat?" opácil udivene Sean. "Hodili jsme ho zpátky."
"To je ale škoda, " lamentuji, "my bychom ho byli koupili!" Rozhostilo se ticho. John si sundal kšiltovku z rozježených prošedivelých vlasu a prohrábl si je prsty. Pak si cepici zase peclive nasadil. To delává, když je ve velkých rozpacích a chce získat
cas. Jenže porád mu nic nedocházelo a tak se mne nakonec nechápave zeptal, co bychom my s tím kaprem asi tak delali.
"Prece upekli nebo usmažili a snedli, " odpovídám znacne popuzene. Plán se mi hatil pred ocima.
Oba rybári ztuhli. Paže jim klesly podél boku a obliceje silne zbrunátnely. Jejich postoj vyjadroval takový nevyslovitelný
odpor, jaký by cítil náš clovek pri popisování štavnatosti buldocího stehýnka nejakým asijským barbarem, nebo nadívaného
kocicího ocasu indickým gurmánem.
" V Irsku se kapri nejedí, " vysvetlil mi John a omluvne se rozhlédl.
" Tak proc je tedy chytáte?"
"No, aby se zvážili, abychom se s nimi vyfotili, ale pak je pustíme do vody, at si je zase uloví nekdo jiný, " popsal mi požitky
irského lovce kapru James a tváril se pritom, jako by žádná jiná možnost ani nebyla.
"Jak bychom je mohli zabíjet, když mají i jména?" zvolal úpenlive Sean a vytáhl z náprsní kapsy kabátu srolovaný otrhaný
magazín. Jmenoval se Kapr a vydávala jej irská rybárská spolecnost, zamerená výlucne na život, pestování a milosrdný lov
techto nevinných vodních vepríku. Sean vyhledal urcitou stránku a prstem ukázal na drobný barevný snímek. Sean
O'Callaghan s Mary Lou, stálo tam. Váha 10,5 liber, místo a datum úlovku. Na dalších snímcích jiní rybári predvádeli
Chrabrého Trevora, Krále Connora a Divokou Alici. Pod carou se nabízel prípravek, kterým bylo treba potrít kaprí hubu, aby
ho to nebolelo, když se vytáhne hácek, než se zase pustí do vody.
"Jakje ale, probuh, od sebe rozeznáte?" ptám se s nelíceným údivem.
"No, prece každá ryba je individuální. Každá má své specifické zbarvení, " poucuje mne James. Je to predmet dlouholetého
studia, rozdíly byly stokrát popsány a zaznamenány. "Mary Lou má dokonce pár šup in, " ukazuje na snímek, "jsou už velké
jako padesátipence. Znám ji dobre, sám jsem ji chytil nejmín petkrát. "
Zacínám irské kapry litovat. Jaký to je život, být zhruba jednou týdne vytažen z vody, zranen, potežkán, málem udušen kyslíkem
a pak vhozen zpátky, aby se ta trapná situace za pár dnu znovu opakovala. "A vy žádné sladkovodní ryby nejíte?" pouštím se
na tenký led otázek s rafinovanou prostoduchostí zvídavého cizince. "To my ve strední Evrope kapry jíme, zvlášte
o Vánocích, a pripravují se na mnoho zpusobu. Ale tyhle ohromné obludy už budou urcite cítit bahnem. "
"Jedí se prece losos a pstruzi," odpovídá John pedantsky ajá cítím, že by už rád ukoncil tuhle výmenu etnických poznatku.
Pro mne je to snadné, v pondelí si odjedu, ale on tu zustává a po kraji se ted bude vyprávet, jací necistí barbari ho sem jezdí
navštevovat.
Nedalo mi to ale, abych nakonec nepoložila poslední pruzkumnou otázku:"A co takhle štika? Kde je kapr, tam bývá štika.
A štika na másle a na citrónech je naprosto vynikající ... "
John si stáhl kšiltovku skoro až pres nos, a zacal cosi mumlat, že ted už opravdu _musíme jít.
"Štiky tujsou taky, " rekl Sean ledove ajá vedela, že se mnou definitivne skoncil. Ze mi ani ruku nepodá a kdyby podal, že si
ji pak otre. "Jíst štiku je jako jíst supa nebo hyenu. Štiky se prece neštítí niceho, cistí vodu od všech nerádu, sežerou cokoliv,
atje to živé nebo mrtvé. Klidne splivnou krysu." Ne, nemají ani jména, ani vlastní klub, jsou to draví vyvrhelové a nikdo je
nemá rád. (Krome mne, ovšem. Na másle a na citrónech.)
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PlílJell jedné korupce
Michal Matejka

o korupci
fakulty

provázející prijímací rízení na ceské právnické

jsem

slýchával

snad odjakŽiva.

Už ve ctvrtém

rocnfku gymnázia, kdy jsem podával prihlášku
školu, jsem
Univerzity
Jedním

se rozhodoval
Karlovy

mezi Právnickou

a Vysokou

školou

z duvodu, že jsem si nakonec

zmínených

na vysokou
fakultou

ekonomickou.

že podávat prihlášku

deníku Právo byly v den konání zkoušky anonymne doruceny varianty testu, které byly skutecne pri zkoušce použity,
spolu s informací, že tyto valianty byly již nejakou dobu
pred konáním zkoušky dostupné na cerném trhu za 50 tisíc

vybral druhou ze

škol, bylo i to, žejsem byl hned z nekolika stran

presvedcován,

zrušeny, byl prokázán únik testu! Šlo o to, že redaktorovi

na Právnickou fakul-

korun. Právnická

fakulta na zprávu reagovala

zrušením

náhradního termínu zkoušek a podáním trestního oznámení
na neznámého pachatele.

tu bez toho, aniž by moji rodice odevzdali príslušnému

Napjate cekáme na jakékoli nové informace. Tiskové od-

ciniteli klícky od nového automobilu,

delení fakulty mlcí, zprávy na internetu jsou kusé, omezují

Proto jsem

se k Právnické

Vysoké škole ekonomické

ani nemá cenu.

fakulte

dostal oklikou,

na

studuji obor komercní právo,

se vetšinou pouze na to, že hrozí i opakování rádného termínu, byt jeho únik zatím nebyl prokázán.

a ten me behem prvních trech rocníku zaujal natolik, že
jsem se nakonec o prijetí na Právnickou fakultu prece jen

29. 6. 1999

pokusil, a to v roce 1999.

Události jsou plné noviny, tiskový mluvcí Právnické fakulty Václav Hájek rekl, že dukazy o podvodu pri rádném ter-

15. 6. 1999

mínu nejsou, tudíž se opakovat nebude. Na chodbách fakul-

Skládám prijímací zkoušku v rádném termínu. Na rozdíl od

ty panuje

VŠE,

znechuceni z toho, že musí zkoušky opakovat, studijní od-

která výsledky

zverejnuje

rychle,

na Právnické

napjatá

a zdešená

delení je bombardováno

fakulte mely být známy až 30. cervna.

atmosféra.

Studenti

jsou

telefonic-kými i osobními dotazy,

zacíná se hovorit o tom, že by meL dekan Dušan Hendrych
28.6.1999

v dusledku této aféry odejít.

Probíhá náhradní temún pro ty uchazece, kterí se z vážných
duvodu

nemohli

dostavit

na termín

rádný.

Toho

dne

30. 6. 1999

dorážím na kolej v 18 hodin. U pocítace sedí spolubydlící

Na tiskové konferenci vystupuje rektor Karlovy univerzity

Martin, na první pohled znacne rozrušený a naštvaný. Práve

Karel Malý spolecne s dekanem Hendrychem. Vystoupení

se vrátil z onoho náhradního

termínu a na obrazovce mi

je šokující, profesor Malý naprosto klidne hovorí o inciden-

ukazuje tiskovou zprávu serveru IDNES. Prijímacky jsou

tu jakožto o díle jakési neznámé gangsterské mafie. K tomu
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Celá fakulta je polepena
volebními plakáty studentských kandidátu do
I akademického senátu. Jen
dva z bezmála petadvaceti
se k problému korupce
vyjadrují. Ostatní reší fronI

se pridává dekan Hendrych, který již
predem

rozhodne

kohokoli

z

odmítá

fakulty

do

zapojení

jeme. Vecer v televizní jedenadvacítce

stupují opet dekan s rektorem, výroky jsou již
I

opatrnejší, ovšem o odstoupení ani odvolání

skandálu.

Koukáme na to s Martinem s otevrený-

ty v menze a délku prestávky na obed.

kohokoli

I

mi ústy, je tohle vubec možné? Naše
rozhorcení

pomalu

zacíná

nabírat

vy-

Moderátorka
spád

smerem

vubec

jiného

neuvažují.

se dotýká i jiného zajímavého

tématu, totiž korupce pri samotném

studiu. Dekan s re-

k cinum, premýšlíme, jak se mužeme jako studenti bránit,

ktorem

jak se mužeme zasadit o to, aby podobné nehoráznosti neby-

nedostatek dukazu. Dekan si navíc stežuje na to, jak jsou

lo už vubec možné na verejnosti vypustit z úst.

studenti

Nakonec nás napadá internet jako moderní a dynamické

školy. Pri tomto výroku se trochu usmívám, myslím, že pan

médium. Martin sepisuje prohlášení pro Neviditelného

dekan v té chvíli ješte o naší stránce nevedel.

psa

obojí rezolutne

odmítají,

apatictí a jaký nezájem

opet s poukazem

projevují

na

o fungování

Ondreje Neffa, já zatím premýšlím, co by se dalo udelat dál.

V budove fakulty a poté i na Internetu byly zverejneny

Vzpomínám

nabídku serveru

výsledky rádného termínu prijímacích zkoušek. Je jasné, že

místo.cz, která k 10 MB místa zdarma pridává i možnost

rádný termín již zrušen nebude, dokážu si predstavit, jak by

snadno

se asi fakulta vyporádávala s množstvím žalob od tech, kterí

si na nedávno zverejnenou

zapamatovatelné

Rozhodujeme

adresy

v doméne

III. úrovne.

se tedy umístit stránku, jež by se touto prob-

"se dostali".

lematikou zabývala, práve tam. Kolem pulnoci se ozývá
Ondrej Neff, clánek vyjde ve Psu následující den, spolecne

2.7. 1999

s odkazem

Na serveru

na naši stránku.

Spát jdeme

okolo

druhé

IDNES

se odehrává

o tématu

velmi živá

v noci, ale na stránce je již krátké shrnutí dosavadních

diskuse, vetšina zúcastnených

událostí, odkazy na relevantní stránky v tisku, ale prede-

soucást života mnoha vysokých škol, symptomatické je, že

vším petice, ve které požadujeme

nikdo není ochoten ukázat prstem na konkrétní

anulování celého prijí-

považuje korupci za bežnou

viníky.

macího rízení a odstoupení dekana Hendrycha spolecne se

Vetšina pisatelu se ale shoduje v tom, že se rozhodne nejed-

studijním

ná o první prípad na pražské Právnické fakulte, a že dekan

prodekanem

Skrejpkem,

protože ti jsou podle

zákona z titulu svých funkcí za prijímací rízení odpovedni.

s rektorem pouze mlží a delají, že o nicem nevedí, ackoli
o úrovni korupce na fakulte panuje obecná známost.

1. 7. 1999
Stránka je v provozu teprve den, ale

3.7. 1999

presto již

Každý den pristupuje na naši stránku

zaznamenává

celkem

slušných 333 prístupú, což je zrejme predevším dúsledkem odkazu
na Neviditelném

psu. Pridal se i

VyP~CÓVANÉ

víc než sto nových uživatelú. Jsme

OTAZKY NA

zaregistrováni ve službe Toplist, tudíž
víme, odkud k nám návštevníci pri-

3.SSZK

Svet namodro a Academica, navíc

stupují. Výber je skutecne reprezenta-

z naší stránky citují Lidové noviny.
Pribývá i podpisú pod peticí, vetši-

tivní,
ÚSTAVA /85

stran/ •..•••••..••..•.•.••••.••~

nou nám vyjadrují podporu, i když
ANCE /80 stran/
se nekterí obávají, že když jsme si 'W/'V / 65 stran/ .....
takto verejne

dovolili

kritizovat

~Oc

2~
ISO-

••••.•••..•...•••.•...•••

J(lO;-

'

univerzitní a fakultní funkcionáre,
velmi pravdepodobne

vlády,

stránku

už videli

Mladé

fronty
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Dnes,

isterstev zahranicních vecí, spravedlnosti a prúmyslu, dokonce i z Harvardské univerzity.

nedostudu- o YÁJF.'\1CE o vi
Cf: TITULlI SOlCASNE.

lidé

Lidových novin, Ceské televize, min-

•...•......................

'PRÁ VA /25 stran/

z

naši

SLEYA

12. 7. 1999

za prodejem testu stojí mafie, a tudíž by se nekterí lidé na

Ozývá se nám poslanec Unie svobody Petr Mateju. Nabízí

fakulte mohli lehce probudit vedle uríznuté konské hlavy na

spolupráci na interpelaci ministra školství Eduarda Zemana

polštári

v kauze Právnická fakulta, bohužel jsou ale parlamentní

nedostanou. Vedení fakulty odsuzuje podobné názory jako

prázdniny, tudíž nepujde interpelaci podat drív než v zárí.

pusté spekulace, jelikož testy jsou zabezpeceny

Zároven navrhuje, že by se požadavek na odstoupení mel

nový únik již predem vyloucen. Úsmevné ovšem je, že presne

rozšírit i o rektora Univerzity Karlovy profesora Malého.

stejne odpovídali

v prípade,

že se ti, kterí zaplatili,

akademictí funkcionári

na fakultu

tak, že je

pri otázkách na

možnost korupce pri prijímackách i v minulých letech.
17.7. 1999

Udelali jsme k tomu na stránce anketu. Po delším hledání
diskuse o Právnické

jsme našli server, který umožnuje zadat libovolnou anketu

fakulte v Plzni. Zde se pred rokem v obave z korupce

zdarma. Výsledky jsme zverejnili na stránce, dopadlo to

rozhodli sverit celé prijímací zkoušky nezávislé agenture.

takhle: Na otázku: Dojde na Právnické fakulte k podvodu

Což se ovšem nelíbilo jisté skupine lidí, lze se duvodne

i v opakovaném termínu prijímacích zkoušek? odpovedelo

donmívat, že zrejme potrefeným husám, které ted napadají

219 osob, z nichž se 56 procent domnívá, že urcite ano, 22

obvineními

procent zrejme ano, 16 procent že ne a 4 procenta rozhodne

Na Neviditelném

psu se rozpoutala

z korupce

soucasného
Neviditelném

pro zmenu

dekana.

Na

psu nezvykle

práve onu agenturu

obvinení
zpríma

vyjádrená

na

reaguje

dekanova

manželka paní Balášová. Píše, že organizace

prijímacek

ne. Výsledky jsou více než výmluvné. 78 procent respondentu má za to, že k podvodu pravdepodobne

dojde i pri

opakovaném termínu prijímacích zkoušek.

byla z fakulty predána komercnímu subjektu práve proto, že
existovalo

podezrení

z déletrvající

korupce

a jedinou

29.8. 1999
Ukoncili jsme sber podpisu na petici a peticní archy byly

možností bylo, znemožnit príležitost k ní již od pocátku.

odeslány ministru školství a rektorovi UK, bohužel naši
1. 8. 1999

petici podporily méne než dve stovky osob. Navíc, vzhle-

Na fakulte se stále nic nedeje, dynamika prístupu na naši

dem k internetové podobe petice bez skutecných podpisu,

stránku pomalu klesá, podpisy pod peticí príliš nepribývají.

není ani právne vše zcela v porádku, nicméne doufáme ale-

Do toho ješte dekan Hendrych

spon v její morální symbolický význam.

do médií oznamuje,

že

v žádném prípade nehodlá sverit organizaci opakovaného
termínu 3. zárí do rukou externího subjektu, jelikož prijí-

30.8. 1999

mací zkoušky jsou výlucne

Poslanec Unie svobody Petr Mateju podává v parlamentu

v kompetenci

fakulty.

Na

otázku, budou-li tedy zajištovat prípravu testu titéž lidé jako

interpelaci ministra školství Eduarda Zemana ve veci prijí-

v cervnu, odmítá odpovedet, lze tedy predpokládat, že tomu

macího rízení na Právnické fakulte. Na príprave této inter-

tak bude, ackoli potenciální pachatel krádeže testú je velmí

pelace jsme se podíleli a jsme velmi zvedavi na to, jak se

pravdepodobne práve mezi temito osobami.

k ní postaví ministr, jehož resort nechal celé kauze doposud
snad až príliš volný prubeh.

31. 8. 1999
Vynorují se spekulace o tom, že dojde k prodeji testu i na

3. 9. 1999

opakovaném

Koná

termínu, duvodem je predevším to, že lidé,

se

opakovaný

termín

zkoušek.

Ackoli

meZi

kterí si v cervnu testy koupili, jiste nedopustí, aby byly

návštevníky stránky panuje vetšinový názor, že k podvodu

jejich peníze vyhozeny oknem. Navíc, jak ríká rektor Malý,

dojde opet, prokázáno nebylo nic, výsledky jsou tedy plat-
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1. 10. 1999

Bohužel, na Právnické fakulte zrejme prevládá názor, že

Akademický senát UK se schází opet a usnáší se na tom, že

pokud se nic nevyšetrilo, žádný problém vlastne neexistuje.

opatrení, která prijala Právnická fakulta, jsou nedostatecná.

A onen únik testu, to nebylo nic jiného než prelud, který se

Dekan

všem za chvíli vykourí z pameti.

Hendrych

odmenu

zverejnuje

príslib,

ve kterém

nabízí

100 tisíc korun tomu, kdo do 31. 10. poskytne

orgánum cinným v trestním rízení informaci podstatnou pro

18. 10. 1999

dopadení pachatele úniku testu. Suma není vybrána náhod-

Dekan Hendrych plní ocekávání do posledního písmenka.

ne, práve tolik mely stát prodávané vyplnené varianty testu.

V rozhovoru pro Právo uvádí, že odstoupit jen krátce pred

Vedení školy zrejme doufá, že se snad nekomu z tech, kdo

koncem funkcního období by bylo pouze laciným gestem.

si testy koupili
propadly,

prijímackách

peníze

Mnohem lepší prý bude, když zustane ve funkci a bude

si svou financní

situaci.

dohlížet na prípravu dalších prijímacek. Odhlédneme-li

a jimž zrušených

bude chtít vylepšit

od

Bohužel, na tuto výzvu, pokud je mi známo, nereflektoval

faktu, že totéž už mohl cinit v prubehu

ve stanovené lhute nikdo.

funkcního období (výsledek je všem znám), je zajímavé dát
si tento rozhovor

8. 10. 1999

do souvislo~ti

s jiným

celého svého

dekanovým

výrokem. A sice o tom, že i když došlo k úniku testu,

Události dostávají

spád. Senát UK se opet schází a po

bezpecnostní

opatrení jsou dostatecná.

Odtud je již jen

bourlivé diskusi vyzývá 27 hlasy ku 11 dekana Hendrycha

krucek k otázce, co vlastne nepostradatelný

k odstoupení.

s temi príštími prijímackami

Ten odchází z jednání

viditelne otresen.

Zatím není známo, jestli této výzvy uposlechne, ci nikoli.

dekan zamýšlí

udelat, když systém je témer

dokonalý?

Jasné je však již to, že univerzita nebude nadále tolerovat
takové jednání jedné z fakult, které prímo vede k poško-

20. 10. 1999

zování prestiže univerzity v ocích verejnosti, byt je takové

Byla zverejnena statistická analýza letošního prijímacího

jednání v souladu s platnými právními predpisy.

rízení, kterou vypracoval kolektiv z katedry pravdepodob-

Vecer vystupuje v televizní jedenadvacítce

nosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální

místopredseda

fakul-

akademického senátu Právnické fakulty Ludvík Matoušek.

ty UK. Z uverejnených dat je patrné, že zrušený termín se

Ackoliv jsem se do té doby nadmíru podivoval pasivite stu-

od ostatních co do rozdelení výsledku pomerne výrazne

dentu fakulty v souvislosti

odlišoval.

s touto událostí, po jeho vy-

stoupení se již nedivím nicemu. Akademický
oznacen

za

spolek

alibistu,

kterí

senát UK byl

vyzývají

dekana

Nicméne

v souladu

s argumentací

používanou Právnickou fakultou to samozrejme nedokazuje, že testy na rádný termín prodávány

nebyly. Navíc ve

k odstoupení poté, co udelal "špinavou práci" v podobe

svém komentári, který uverejnil v Neviditelném

zajištení nových prijímacek. A bylo znovu zdurazneno, že

student Matematicko-fyzikální

nemuže dojít k žádným personálním

ackoli analýzu provádeli

zmenám na fakulte,

bežne

psu, tvrdí

fakulty UK Michal Škop, že

odborníci

z katedry

statistiky,

pokud nebude nekomu ze zamestnancu dokázána vina.

komentár, který její zverejnení provázel, pripravila sama

Lidem na fakulte zrejme vubec nedochází, že mezi tím, aby

Právnická fakulta a ne všechny závery v nem plne odpoví-

byl nekdo odsouzen pro korupci, a tím, aby se Právnická

dají zásadám

fakulta ocistila od nálepky korupcí prolezlé školy, neleží

z autoru analýzy docent Karel Zvára o tomto komentári

rovnítko. Zatímco k tomu prvnímu je zapotrebí pravomoc-

doslova ríká: "Bohužel, NENÍ to náš text. Neco je pridáno,

ného soudního rozhodnutí, k druhému je treba predevším

neco vynecháno,

prijmout taková opatrení v rovine systémové a personální,

mnohé interpretace

aby bylo jasné, že se již podobný skandál nemuže opakovat.

data, která jsme meli k dispozici, meli jsme jich méne, byla
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statistické

prakticky

interpretace

výsledku.

Jeden

každá veta preformulována,

pridány. Také nejsou presne popsána

méne podrobná."
vyplývá,

Z vyjádrení

že tento komentár

tiskového

je zpracován

Právnické fakulty (tudíž pravdepodobne
dovaným),

a za jeho

mluvcího

znení

UK

pracovníkem

statisticky neeru-

nese odpovednost

dekan

a prodekana Skrejpka do jakékoli další funkce. Od vetšiny
clenu akademické obce (vcetne studentu) si tím vyslouží
nálepku

extrémisty,

který chce odsuzovat

bez zákona

a dúkazu.
Na zacátku kauzy jsem se domníval, že studenti na právech

Hendrych.

se k prípadu nevyjadrují ze strachu. Po shlédnutí prezentací
22. 10. 1999

kandidátu na senátory vidím, že se nevyjadrují bud proto,

Novým rektorem UK byl zvolen jaderný fyzik, profesor

že s vedením školy souhlasí, nebo že jim problém (na rozdíl

Ivan Wilhelm. Bohužel práve on oznacil postup Právnické

od front do menzy ci na pocítace) v podstate nepripadá

fakulty v kauze ukradených testú za "v zásade správný".

duležitý, nebot prijímacky již mají za sebou.

V rozhovoru pro MF Dnes o týden pozdeji se však vyjadru-

Mimochodem, z cetných ohlasu, které nám chodily na inter-

je pro boj s korupcí v ceském vysokém školství.

netovou stránku, pocházely prímo od studentu Právnické
fakulty pouze tri, z nichž dva vyjádrily názor, že je vlastne

11.

II. 1999

nepodstatné, že se prodávají prijímacky, hlavne když fakul-

Volby se konají i na Právnické fakulte - volí se nový dekan,

ta poskytuje kvalitní vzdelání. Jeden byl navíc ješte opepren

který má v lednu nahradit ve funkci profesora Hendrycha.

tím, že je jedno, zda je právník gauner, jen když dobre hájí

Mediálne

vdecný kandidát - student Jirí Hladík (v jeho

svého klienta.

volebním

programu

"Devatero

tezí"

není o problému

korupce na fakulte ani slovo) na poslední chvíli odstupuje,

Michal Matejka

žádný ze zbylých kandidátú nezískává potrebnou vetšinu,

Student Vysoké školy ekonomické v Praze.

(1976)

volby budou opakovány.

25.

II.

1999

Probíhají opakované

volby dekana Právnické fakulty. Již

v prvním kole je presvedcivou
Vladimír

Kindl

z katedry

vetšinou vyhrává docent

právních

dejin,

dosavadní

prodekan pro postgraduální studium. Jeho zvolení provázejí optimistické hlasy, navíc sám nový dekan krátce po svém
zvolení prohlašuje, že chce dorešit kauzu ukradených prijí-

L vne Rrodám:
ÚSTAVNí PRÁVO A STÁTOVEDA
(Pavl(cek a kol. Unde 1999)

macek a vrátit fakulte ztracenou prestiž.

ÚVOD !>~ STUDIA FINANCNí VEDY A
FINANCNIHO PRÁVA I. díl
Prosinec 1999

I

(Nemecek a kol., Všehrd, 1996)

Celá fakulta je polepena volebními plakáty studentských
kandidátú

do akademického

senátu. Jen dva z bezmála

petadvaceti se k problému korupce alespon nejak vyjadrují.

TVORBA PRÁVNíCH NOREM VE VERE
(Šrámek a kol, PF UK 1995)

Ostatní reší fronty v menze a délku prestávky na obed.
Jediný kandidát, student a novinár Tomáš Nemecek, má ve
svém programu

dúsledné rešení problému s prijímacími

zkouškami

zákaz

a

jmenování

dekana

Hendrycha

VLASTNICTVí A NÁJEM BYTU
(Fiala, Korecká, ALBA, 1995)

PRíKLADY A KLP Z TRESTNlHO

PMV

(Kristenová, Vanduchová, Vokoun, Karolinum
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Antverpy

Moji milí,
plactivý zimní podvecer usedá na opadané, holé paže stromu
v mestském parku ve meste Antverpy. Je tu zvláštní atmosféra. Ponurost potemnelého nebe umocnují cerné dlouhé
kabáty, jež tu vlají za spešne procházejícími muži. Mají
vysoké klobouky, dlouhé vousy a kolem uší se jim kroutí
prstýnky vlasu. Spechají do synagogy, do práce nebo domu.
Vlastne témer porád spechají a jejich dlouhé kabáty za nimi
vlají jako havraní krídla.
Na jare a v léte však bývá v mestském parku živo. Lavicky,
které dnes zejí prázdnotou, tu jindy rezonují smíchem
v kalhotách
na kšandy a peclive
malých kriklounu
upravených holcicek v tmavých puncoškách. Jejich maminky
vysedávají opodál, sverují si každodenní starosti, a když zavane
vítr, rychle si pritahují
šátky a upravují paruky. Je tu hodne slyšet
jiddiš, ale také polština,
ruština, nemcina.
Vedeli vy jste vubec,
moji milí, že práve
v belgických Antverpách dosud prežívá
v Evrope nejvetší ortodoxní židovská komunita?
Židovské mesto v Antverpách neoddelují vy- "..
soké zdi, jeho hranice
jsou pro nezasvecené
témer nepostrehnutelné. A prece tam jsou.
Vedou vzduchem, rekou, po železnicním
náspu, táhnou se od
jednoho
telefonního
sloupku k druhému a
jako prsten obq;ínají
židovské mesto. Ríká se
jim "éruj"", hebrejsky
"hradby". Jsou to pomyslné hradby z nataženého drátu, který prý
každým rokem znovu
.~
vysvecuje
antverpský
rabín.
Marc Gross se usmívá. Predsedovi antverpské židovské obce
vede okem sotva rozpoznatelný drát nad strechou domu.
" V nich jsme doma, " ríká. A tam, kde je clovek doma, se také
jako doma chová. Doma je možné mazlit se s detmi a nosit
klíce a prehodit si pres ruku kabát. Nebot" tam, kde doma
prestává být doma, platí - o šabatu - prísné zákony. O šabatu
se nesmí vykonávat žádná cinnost a ani se nesmí nic
prenášet.
Když se prý s pátecním slunka západem objeví první hvezda,
zastavuje se v židovském meste pracovní tep. "Buh stvoril
my
svet za šest dní a sedmý odpocíval.
Proto
o šabatu venujeme cas rodine, spolecenským kontaktum
a studiu." Muž, jenž tato slova pronesl, za sebou
zabouchává bytelné drevené dvere a mizí ve svém svete,
který je tolik odlišný od ruchu jinak moderního velkomesta.
Zatímco doma na plotnách se pozvolna pripékají hrnce

i
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s košer jídlem, židovské rodinky vycházejí na svátecní
procházku. "Jídlo se uvarí už v pátek v poledne a potom se
až do sobotního vecera prihrívá," vysvetlí vám ti sdílnejší
z nich.
Zvlášte, když jsou nyní dny krátké a noci dlouhé, zdá se, že
židovské mesto vedle potemnelého parku prímo plane. Plane
svetlem nezhasnutých lamp v oknech domu, nebot" ani ty se
o šabatu nesmejí rozsvecovat ci vypínat. Nejezdí výtahy.
"Techto hlavních zásad je tricet devet, ale každá z nich
neprímo
implikuje
mnoho
dalších
omezení,
tudíž
v konecném dusledku jich je samozrejme mnohem více,
ukoncuje svuj projev starší muž.

U osmnácti tisíc antverpských Židu je šance natrefit na
podobnou odpoved jedna ku jedné. Témer polovina z nich
jsou totiž ti praví ortodoxní chasidové. Ne všichni jsou však
tak sdílní. Rozhodne pak ne ženy. I ženy vetšinou spechají,
strkají pred sebou detské kocárky a nervózne se snaží sešikovat své pocetné ratolesti. Nezkoušejte je ale oslovit. To
sebou trhnou, svraští obocí do ostražite obranného výrazu
a ponekud neobratnou holandštinou pronesou "nic nevím,
nechte me být. "
Padá soumrak, moji milí, je cas jít. Zatímco muži mírí do
nedaleké synagogy, ženy odvádejí deti spát. Až do príštího
týdne park znovu osirí a lidé vyznání Davidova se rozplynou
v ruchu mesta. Ale ne tak docela. Chtejí se totiž "integrovat,
nikoliv asimilovat". Alespon tak to ríká pan Gross.
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Vaše
Radka Smejkalová
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