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Ceská politika se
zmení
Od zacátku príštího roku, kdy zacnou skutecne fungovat
nove vytvorené kraje, bude muset ceská stranická politi
ka pristoupit na nová pravidla hry. Ctrnáct nových kraju
se stane ctrnácti novými mocenskými centry, která se
budou delit o vliv a rozhodování s ústrední vládou. Ješte

zajímavejší budou dopady decentralizace na fungování
politických stran. V tech sice krajské organizace vetši
nou fungují už nyní, ale až dosud nemely žádnou skutec
nou mocenskou bázi. Bylo sice napríklad duležité, zda
strany mají v tom ci onom regionu silnou nebo slabou

volicskou základnu, ale v konecném souctu bylo pro
politiky ze stranického centra pomerne snadné ovlivno
vat složení i chování regionálních delegací na stranic
kých sjezdech. Strany, ovládané mocnými centrálními
grémii, tak až dosud fungovaly spíše na modifikovaném

principu demokratického centralismu než jako vnitrne
pluralitní politická uskupení.
Predstavme si nyní, že dosavadní pruzkumy verejného

mínení správne predpovídají výsledky krajských voleb
a že napríklad sociální demokraté zvítezí pouze ve dvou

ze trinácti kraju, ve kterých se volby budou v listopadu
konat. Takový neúspech vládní strany témer automatic
ky oslabí autoritu centrálního grémia a zároven velmi
posílí politiky v tech regionech, kde strana zvítezí. Ti se

budou na rozdíl od soucasného stavu moci opírat ve
svých jednáních s centrálním vedením strany o dosažený
volební úspech a mocenskou základnu, kterou jim
vládnutí v kraji propujcí. Pro prípadné autoritativne
ladené vudce strany v Praze bude velmi obtížné používat

stejných metod, kterých až dosud používali k potlacení
svých oponentu.
Zmení se postupne též zpusob, kterým se místní politici

prosazují do centrálních grémií. V soucasnosti ješte stále
záleží predevším na tom, jaké vztahy mají politici
v regionech s mocnými politiky v centru. V budoucnosti
bude na vuli ci nevuli centrálních politiku záležet méne.
Stranické vedení si bude jen težko moci dovolit ignoro

vat oprávnené nároky tech regionálních politikú, kterí
budou vládnout v krajích. Tyto nároky úspešných regio
nálních politiku se stanou pak pochopitelne ješte silnej
ší, pokud strana nebude úspešná na celostátní úrovni. Ve
svých dusledcích se jedná o pozitivní vývoj: vnitrní
pluralizace ceských politických stran, které se polistopa
doví politici z pražských stranických center zatím vetši
nou bránili, bude nyní vynucena institucionální refor
mou, na níž má velkou zásluhu naše smerování do

Evropské unie.
Jirí Pehe

Socialistické retro
Od klukovských let jsem prírodozpytcem-amatérem.
Znalosti mám skrovné, ale naucil jsem se procházet
krajinou s otevrenýma ocima. Treba si všímám, jak se
les brání zásahum zvencí. Výstavba silnice nebo prehra
dy, to je zprvu rána. Ta se ale za pár let zacelí. Uchytí se
nejprve smetištní flóra, pak nálet drevin, ušlechtilé
byliny, jejich kvety vábí perletovce, jde to. Nesmí se to
ale prehnat: Krušné hory se hned tak nevzpamatují. ..
Náš Listopad to moc neprehnal, rána se tedy zaceluje.
Srovnání s lesem ovšem koncí. Príroda je konzervativní,
ale snaží se o své optimum. O spolecnosti se to ríci
nedá.

Z denního tisku se dozvídám, že se vrací obliba tradic

ních domácích znacek (zapamatoval jsem si Pitralon po
holení). Cekám, kdy CT zacne soustavne reprízovat ty
predlistopadové rozmile konejšivé seriály. Záliba
v "retro" má však i podoby, které jsou mnohem méne
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o ce'm se nemluví

nevinné. Pokusy obcani'l využít

zákona o prístupu k informacím
ukázaly, jak se praxe státní, resp.
komunální administrativy podobá
stylu nekdejších národních
výbori'l. Lze vídat i pomery
sebevražedné: potenciální klient
se obrátí na soukromou firmu,

která má nouzi o zakázky, ale
úrednice tam s ním jedná jako
kdysi soudružky na OPBH.
Ješte významnejší regres vidím
ve faktickém (tedy nikoli prokla
movaném) pojímání poslání
politické strany a jeho praktické
realizaci. Nekteré strany se

nechovají jako prostredí, které
umožnuje artikulovat politickou vi'lli demokraticky
smýšlejících obcani'l a jejich zájmových skupin, ale jako
nástroj k dobytí státu. Jsou to ty, které mají nejsilnejší

volicskou podporu.
Inu, zvyk je železná koši le.
Petr Príhoda

"Svátecní" vecer
u televize
Kdo se teší na poslední ríjnovou trikolórovou sobotu
kVLJ1islavnostnímu vojenskému parádemarši, kladení
venci'l nebo vzpomínkám na di'lstojného Masaryka ci
švarného Štefánika, at hodí kamenem. Ale jen at,
probi'lh, nicím nehází ti, kterí se teší, že cervené datum
v kalendári prinese na televizní obrazovku zvláštní
prídel kriminálek, akcních filmi'l a romancí. Mohlo by

dojít ke krupobití.
Je to paradoxní zlom v sotva padesátileté historii
televizního média: zatímco ve svých pocátcích byla
sama televize svátkem a u prvních štastných majitelLI se
kolem žmourající miniobrazovky scházel kroh užaslých
známých, za pár let zcela zevšednela a je schopna svou
všedností preklenout, prebít a nakazit jiné svátky. At už
slavíme vánoce, Velikonoce, príchod Cyrila a Metodeje
nebo osmadvacátého ríjna, vždycky je u toho s námi.
A nebo ješte hi'lre, víme vi'lbec v nekterých prípadech, co
vlastne slavíme? Nezískává nad dolicným obetním
úcelem prevahu fakt, že je nejaké volno a že tudíž bude

neco pekného v televizi?
Televize, at si treba druhý program vysílá Libuši, Proda-

nou nevestu nebo jeden poetický esej za druhým, zkrát
ka svátky neumocnuje, ale nahrazuje a pripodobnuje
svátecní cas tomu všednímu. Protože co deláme ve
ctvrtek vecer? A co v nedeli? A odkládá snad nekdo na

nedelní vecer u televize své pobryndané tricko a tepláky
od Vietnamci'l? Svátky byly odpradávna - nejprve
krepcením našich predki'l treba o masopustu nebo
o dožínkách a pozdeji analýzami sociologi'l - definovány

jako doba, kdy se delá neco úplne jiného než ve všední
den. Jenže co je to za prožívání slavnostní nálady, když
se - at je pátek nebo svátek - u toho vždy díváme na
televizi a jediný rozdíl je snad v tom, že o svátcích
televize nabízí vetší trháky, které ji stály majlant a Viola
Ottová má na sobe neco lesklého. Svátek má pak jedine
snad televizní rozpocet, protože svátecní programy
prinesou do prasátka vetší zisky z reklamy.
Mimochodem, blíží se dušicky. Jakpak je oslavíme?
Možná by se hodila Smrtonosná zbran II a jiste i Mrtvý
muž.

Irena Reifová

Rumové
Když vytukáte do pocítace slovo Romové, pocítacový
strážce pravopisu se bez náznaku studu zeptá, zda jest
treba chybne zadaný "výraz" nahradit známým termí
nem. Pamet stroje nabízí hned ctyri: Domové, Lomové,
Remové ci Rumové. Poslední z nabízených variant je
alespon prihlouple vtipná, ostatní odkazují do dosud
neprobádaných oblastí sveta computeru. Pocítacový
systém Word zkrátka Cikány v této podobe neeviduje.
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o cem se nemluví

Mužeme chápat každou podobnou skutecnost jako
symbol - at už ignorance ci lhostejnosti. Mi'lžeme ji také

prejít bez zvláštní pozornosti - tak jako musíme denne
míjet spoustu "malicherností", chceme-Ii si zachovat
nadhled a klid.

Obecný obraz sveta se dnes ovšem, díky médiím a ke
své škode, vytvárí na základe symbolll, modelových
príkladu - obcas též zástupných problému. Na zbytecné
komplikace není cas - nejlépe, když ke každé "proble
matice" mužeme priradit pár jednoznacných berlicek
podpírajících náš "svetonázor". Pod pojem Romové se
tak radí: Lety - genocida - veprín, emigrace - meziná
rodní ostuda - víza, Maticní - hluk - zed", skinheadi 

vraždy - justicní prutahy, podpora - nezamestnanost 
zvláštní školy, folklór - ohnište - kocování. Podobne

jednoduše dokážeme vymezit obecný pohled na
homosexuály, katolíky, intelektuály ...
Ješte že aspon v živote porád platí geniální Švejkova
veta, že "každej je nákej a prímo odnekud". Zdá se, že
pocítace se z její moudrosti zatím nepoucily.

Helena Papírníková

Co kdo O nás ví
Jeli jsme, tri Ceši, taxíkem z centra Manhattanu na
Kennedyho letište a povídali jsme si. Korejský šofér se
zajímal, odkud jsme, jakým jazykem mluvíme. Rekli
jsme, že cesky, a on rekl aha, Ceskoslovensko. My rekli,

nikoliv, pouze Cesko. On rekl aha, neco jsem cetl. Proc
jste se rozdelili? Uvedl nás do rozpaku. Jak mu to
vysvetlit. On se urcite teší, až se zase dve Koreje spojí,
my se rozdelili. Dlouho na své nezodpovezené otázce
netrval. Vynalezl jinou. Co Dubcek, rekl. Vzpomínám

na pražské jaro. O tom se hodne psalo. To dopadlo
špatne. Prišli Soveti s vojskem a na dvacet let se to
všechno zastavilo, rekli jsme my. Škoda, hodne jsme si
od toho slibovali, rekl Korejec. My taky, rekl jsem za
všechny, ponevadž jsem si sliboval jen já, ti dva další si
na to pamatují matne, sotva zacali chodit do školy.
Co si od toho sliboval newyorský taxikár, to nevím.
V každém prípade je v jeho pameti Ceskoslovensko
spojeno s rokem 1968, o roce 1989 nemluvil. Rozdelení
státu si nevšiml. Trval na Ceskoslovensku.

Jeden taxikár není jiste statisticky verohodný. Vypovídá
pouze o sobe. Statisticky verohodné jsou ovšem naše 
nemám na mysli jen nás tri v taxíku - rozpaky nad tím,
cemu se ríká pražské jaro. Byla to opravdu slepá ulicka
našich moderních dejin, jak se leckdo snaží tvrdit?

Nebo to byla nadeje, že spolecným úsilím prekonáme
nesnesitelné? Ve svete mnozí dodnes vidí to krátké naše

usilování o svobodu v roce 1968 jako seriozní pokus
o hledání východisek. Nebylo by prece jen k užitku,
hledáme-li obsahy naší ceské (ceskoslovenské) existen
ce státní, pripomenout si nadeje, jakož i prohry pražské
ho jara bez ideologických zkreslení u príležitosti státní
ho svátku 28. ríjna?

Luboš Dobrovský

Mor hvezdickový
Až zase vyrazím do kina nebo treba na výstavu, už

nebudu mít problém vybrat si ve spleti kulturní nabídky.
Udelali to za me kulturní novinári, patrí jim za to dík.
Hodím okem na hvezdicky a žebrícek TOP 10. Ve
filmech zatím vede Mission lmpossible 2, má tri
hvezdicky a je v nem padesáti procentní napetí, humor,
erotika, láska i násilí. Fajn, ale radši si dám Rabína,

kneze a krásnou blondýnu, v TOPu je sice tretí, ale
v divácké úspešnosti ztrácí jenom jedno procento za
vedoucím trhákem. A když si nevybetll, podívám se
doma na bednu, tam stojí stejne všechno za pár hvezdi
cek.

Jaká úleva! Už se nemusím ptát se kamarádu na tip. Už
se nemusím prodírat nekonecnými rádky recenzentova
seriózního hodnocení, z kterého jsem vetšinou stejne

jelen. Už nemusím ani císt, stací na kulturní obloze
omrknout pocet hvezdicek, a mám jasno.
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Tem zlatým novinárúm, kterí to v úspešných denících

a barevných magazínech praktikují, ale ješte nedošlo, že
hvezdicky se hódí všude, nejen do kultury. Treba by se
hodily i pod zprávu o vytunelování pražského Hradu.
Stálo by pod ní: hodnocení Lidových novin *** 
a klidne mohu listovat dál.

Pevne doufám, že invaze hvezdicek (navrhoval bych
radeji šesticípé a v barve) už brzy zcela zamorí casopi
secký trh a vytlací z kulturních rubrik hnidopišské kriti
ky i ostatní výplody vzdelaneckých mozku. Stejne
jenom zdržovaly a nestály za nic.
Zbudou jen palcové titulky, foto a plno blikajících
hvezdicek. Jako na nebi.

Martin Blízký

Jediný První máj
V šedesátých letech se uvolnila i atmosféra prvomájová.
V pn':lvodech se dokonce objevily prvky recese a snad

jen "žižkovské ženy", (což byly nezrídka nedobrovolni
ce z VŠE) smrtelne vážne skládaly z šáteckú a sukének
rozkošná slova KSC a MÍR a rudou hvezdu. to avant

gardní lidské znamení, jak psal básník. Ale mnohem
dríve. My na Pedagogickém institutu v Gottwaldove
(Zlíne) jsme zase vymýšleli hesla do prvomájového
prúvodu a tak jsme pro naše budoucí ucitele-výtvarníky

vyplodili: V duchu realismusu vedem masy ku vkusu
a pro obcankáre Komu nyzmus v hube šustí, toho strana
neopustí. ..

Ta zmenená atmosféra se projevila v roce 1968 neuveri
telnou promenou šaškárny v symbolický výraz touhy po
radikální zmene a soucasne duvery k tem, kdo tu zmenu
meli ci mohli uskutecnovat. Byl jsem tam tehdy, Na
Príkope byla hlavní tribuna, hned vedle Prašné brány,
petiletá dcerka byla se mnou, poprvé (a naposledy)
videla legionáre, ty opravdické, z italské, francouzské
a ruské fronty, jak stáli pod tribunou na místech, která
za dva roky zaujmou lidoví milicionári. Odtrhnout se od
nich nemohla, ty péra, kvítí, klobouk, oko, jež pod ním

svítí, ten plášt - jak ríká básník v souvislosti ovšem dost
podstatne jiné. A dav se vracel znovu a znovu k Dubce
kovi, Svobodovi (Se Svobodou za svobodu), Cerníkovi,
krcil-li se tam Bil'ak, to již veru nevím. To nadšení, ta

víra, nadeje a láska! Táto, pan Dubcek jí párek, pravila
dcera všímave. A Dubcek mával a zdravil i s párkem
v ruce i bez párku, prijímal dárecky od detí a podepiso
val se a podepisoval. I bylo to krásné, dllverivé a plné

nadeje.

V roce 1969 se prvomájové prúvody z moci úrední
nekonaly. Ti u moci vedeli, co lidé ješte loni chteli,
a tehdy se ješte báli. Obávám se, že již tehdy zbytecne.
V roce 1970 byl První máj deštivý, dokonce se sprškami

snehu, byl tedy taky vpravde symbolický - bez jediného
paprsku slunce a bez jediného hrejivého slova. V roce
1970 pršelo a prúvodúm se zacalo ríkat EXPO 

existencní pochod s registrovanou úcastí. To už se
zasnoubila blbost se strachem a z takových zásnub
nikdy nic dobrého nevzejde. Jenom se tak ptám - byli
jsme toho Prvního máje 1968 opravdu tak - s prominu
tí m - bl bí?

Dne 4. kvetna odjela delegace ÚV KSC do Moskvy
a komuniké zlovestne sdelovalo, že rozhovory byly
uprímné a otevrené. Dne 7. kvetna mne Miloš Kaláb,
tehdy reditel Sociologického ústavu, rekl - chlapce, toto

nám nikdy neodpustí, oni sem vlítnou. Zdálo se mi to
tak málo pravdepodobné jako srpnový sníh. A on prece
napadal. Neodpustili a vlítli. Snad i jako pomsta za ten

jediný První máj, který opravdu stál za to.
Miloslav Petrusek
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Nebojím se ateismu,
bojím se lhostejnosti

Rozhovor s pomocným biskupem pražským Václavem Malým
o potrebe pomáhat lidem v nouzi, o tom,

jestli církev zklamala, o casech všedních a svátecních
a také o naší spolecné odpovednosti

Mi lan Hanu,~

Z disidenta biskupem - jak jste se vyrovnal s takovou

zmenou? Neztrácíte kontakt s obycejným životem?

Nemyslím, jsem hodne mezi lidmi. Drív jsem nesmel
jedenáct let verejne pusobit jako knez, živil jsem se
manuálne, takže bežné starosti lidí znám, v podstate se
nezmenily. Znám dnešní ceny potravin a výši platu, sám
chodím nakupovat. Služební auto sice používám, ale jinak
jezdím i tramvají nebo metrem a registruji nálady lidí. Je
fakt, že nemohu tak intenzívne pestovat prátelství jako
v drívejších dobách, ale to je otázka mé pracovní
zaneprázdnenosti.

Ceská spolecnost je s náboženským životem na štíru. Pres

50 procent obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství

a podle nedávného výzkumu /VVM 61 procent Cechu

neverí v posmrtný život. Považujete to za úpadek národa?

Takové tvrzení by bylo ukvapené. Nepríznivé výsledky
pnhkumu svedcí hlavne o tom, že je hodne lidí povrchních
a nepríjemné otázky týkající se smyslu života a odpoved

nosti si jednoduše nekladou. Mylne je pokládají za
neduležité. Pri ruzných príležitostech opakuji, že si vážím

cloveka, který rekne neverím, ale dospeje k tomu pocti
vým hledáním a neustálým kladením zásadních životních
otázek. I mezi svými práteli mám nekolik presvedcených
ateistu, lidí velice mravných a poctivých, které beru vážne
ajsou obohacením pro muj život.
Problém je však jinde. Hodne záporných odpovedí získa
ných v pruzkumech svedcí spíš o velké míre lhostejnosti.
A z té mám skutecne obavy.

Souvisí nejak odliv zájmu od praktikovaného náboženství

a otázek víry s celkovou soucasnou spolecenskou situa
cí?

Souvisí, ale volne. Se zmenou politického a hospodárského
klimatu v poslední dekáde pred obcany vyvstalo mnoho
dalších otázek, nejen otázka víry. Pribyly starosti se
zamestnaností, s ekonomickým zajištením detí, s bydlením.
Mení se celý systém vztahu obcan a stát. Všechny tyto
zmeny nedovolují príliš se zastavit, nápor je obrovský

a otázka náboženství, mravních hodnot, je otázkou niter
nou, kde každý musí najít svou cestu. Potíž vidím v tom,
že lidé se radeji zbavují odpovednosti, než že ji prijímají,
odbourávají to, co jim muže znepríjemnovat vnitrní život,
volí jednoduchá a pohodlnejší rešení. Lidsky je to pochopi
telné, ale pokládám za duležité, aby si to clovek uvedomil,
ne aby si na tento styl života zvykl.
Jsme zavaleni informacemi a na zásadní otázky související
s mravností nezbývá cas. Mnoho lidí je pouští ze zretele,

jako by to byl nejaký luxus. Ve skutecnosti je to práve
naopak. Luxusem je temito otázkami se nezabývat.

V tom by katolická církev mel jít príkladem. Jenomže

obraz, který si o katolické církvi delají obcané, není ph7iš

príznivý. Nekteré její restitucní nároky byly zpochybneny,

došlo ke sporum pri príprave zákona o církvích, pomery
uvnitr církve i na pražské teologické fakulte podrobili
nekterí katolictí autori ostré kritice. Chce a muže církev

své postavení a obraz ve spolecnosti nejak zlepšit?

Ze strany spolecnosti i jednotlivcu se casto ozývá: církev
zklamala, ztratila svou šanci. Ale do jaké míry je tomu
skutecne tak?

Pred listopadem '89 spolecnost vnímala katolickou církev
v cele s kardinálem Tomáškem jako spolecenství tech,
kterí jsou proti komunistum. Sympatie se rodila ze spolec
ného odporu vuci režimu. Lidé si ríkali: "Komunisté je
pronásledují a oni se nedají. Jsou to tedy naši spojenci."

Toto sblížení mezi církví a spolecností nebylo založeno na
znalosti a víre, ale na základe povrchnejších jevu. Ze své
zkušenosti mohu ríci, že i v disidentských kruzích jsem byl
brán predevším jako clovek, který se neprizpusobuje
režimu a jde s ostatními. Když jsem se po roce 1990 zacle
nil do oficiální struktury církve, nekterí nade mnou zlomili
hul. A mou biskupskou službu komentují: "To už není ten
Vašek z osmdesátých let. Je z nej papaláš reprezentující
církev, už si s ním nemáme co ríct." Takže u nekterých

lidí, kterí byli dríve otevrení, vznikl jistý blok daný averzí
vuci oficiální církevní strukture.

Navíc si myslím, že pokud jde o katolickou církev, mela

Prítomnost / 6



Václav Malý ví, jak vypadá Letná pri pohledu z tribuny (to

si zkusil na podzim 1989), i z okna Arcibiskupského paláce.

spolecnost v roce '89 nereálná ocekávání. Padla jedna

ideologie, zacalo se v médiích mluvit o víre a náboženství,

a tak vznikl falešný dojem, že ideologické prázdno nahradí

nekdo jiný, kdo nás dovede do ráje. A zase mohu uvést

osobní zkušenost. Pocátkem devadesátého roku pricházely

do kostela sV.Gabriela na Smíchove, kde jsem zacínal

pusobit, stovky i tisíce lidí. Ale už behem nekolika týdnu

zvedavost opadávala, protože lidé zjištovali, že krestanství

je predevším nárok na život a na osobní zmenu, a nikoliv

všelék k okamžitému použití.

Tím nechci hájit ruzné chyby, k nimž ze strany katolické

církve došlo. Otázka restitucí byla akcentována možná až

príliš hlasite a vehementne, címž vznikl falešný dojem, že

církev je instituce zajímající se pouze o majetek. Také

jsme nevytvorili a dosud nevytváríme dostatecne svobodné

prostredí, v nem by byl brán zcela vážne protichudný

názor, s nímž nemohu souhlasit. Nekdy mám pocit obran

ného valu, který si vytváríme pred príliš liberální spolec

ností, což pokládám za neblahý návyk z minulosti.

Ale ze strany spolecnosti je naopak chybou videt v církvi

rigidní organizaci, která opakuje staré známé mravní

poucky a nemá soucasné dobe co ríct a co nabídnout.

Ale jak ten nepríznivý obraz napravit?

Jiste by nebyl dobrou reakcí pocit ublíženosti nebo výcitek

- ani na jedné, ani na druhé strane. Autenticky prožívané

krestanství muže i na prahu 21. století oslovit. Není to

Mons. Václav Malý,
se narodil!' roce 1950 l' Pra-;e. Studoml teologii na

Cyrilometodejské teoloKické fakulle v Lito m(>hcích, kde

absolvol'ol v roce 1976. O rok po;:deji /JOdepsal Chartu

77, ztratil státní souhlas ke kn(>f.skémll povolání. byl

::;atcen a obvinen <.: podl'racení republik\'. Od roku 1980
pracovl1/jako topic. lam/Ni!' 11uklí::;e(".V 1istopl1dov:vch

dnech VVslllpovallla monifeslacich jako mlul'Cí Oh{'an

ského fóra. Od roku 1990 se venuje kn(;~skénlll fJol'olá

ni. V roce 1996 byl jmenol'án pape~em .lanem Pavlem
JI. pomocným biskupem pražským. \' lIlinul)'ch letech

obdrf,el El'ropskoll cenu lidskÝch práv ({ Cenu kardinála

Kihúí{l1.

otázka nejakého presvedcování nebo školení, ale záležitost

nabídky, stylu života. A práve v tom se musíme my kresta

né ješte hodne ucit.

Pokud jde o nabídku duchovních služeb, zdá se, že lidé

vyhledávají pomoc jinde než ve vaší církvi. Mám na

mysli pomoc HIV pozitivním, narkomanum, svobodným
matkám, proste lidem na šikmé ploše nebo v težké
nouzi.

V charitativní oblasti se už leccos deje, ostatne charitu

mám jako biskup na starost. Provádím sondy do bolavých

míst spolecnosti, navštívil jsem stredisko, kde se setkávají

lidé s AIDS, byl jsem mezi homosexuály, seznámil jsem se

s homosexuální detskou prostitucí. Církev se techto oblastí

také dotýká: zrizuje domovy pro svobodné matky nebo

strediska zabývající se drogove závislými i bezdomovci.

Ale narážíme pritom na omezené množství vnitrních sil

a prostredku.

Potíž je i v tom, že v církvi porád prežívá predstava klasic

ké charity - pomoc starým, nemocným nebo nevylécitelne

nemocným -, zatímco takové boláky života spolecnosti,

o kterých jsme mluvili, nejsou plne ve vedomí krestanu.

Bezdomovci nebo treba postižení AIDS jako by pro cást

verících ani neexistovali. Souhlasím, že je treba vetšího

a viditelnejšího nasazení.

Pochybnosti se týkají i pastoracní služby - proc vyhledá

clovek v nouzi radeji psychiatra nebo se uchýlí do nejaké

sekty, než aby požádalo pomoc kneze?
Problém vidím v tom, že duchovne bloudící lidé, kterí se

stávají cleny sekt, nenalezli u nás takové prostredí, aby byli

okamžite prijati. Jsou vnímáni jako "jiní", kterí otázce víry

ješte nerozumejí nebo se v ní nevyznají - a na to jsou nove

príchozí velmi citliví. Takového cloveka je treba pozvat do

svého stredu, hovorit s ním a vytvorit prátelské ovzduší,

byt se treba zpocátku neorientuje a není okamžite prizpu

sobivý.

Myslím si také, že bychom meli být nablízku, když lidé

prožívají nejakou bolest, radostnou nebo smutnou událost.

Porád jako bychom cekali až lidé prijdou, zatímco bychom

jim meli vycházet vstríc. Tím nemyslím chodit po Karlove

moste s heslem "Tady jsme my krestané a kdo je víc?",

presvedcovací a náborové metody Svedku Jehovových

jsou proti mému presvedcení. Jde mi spíš o využití príleži-
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rozhovor

tosti k setkání a k duchovnímu navázání na to, co clovek

momentálne prožívá - at je to smrt nekoho blízkého, nebo
naopak svatba.
V internetovém deníku Neviditelný pes vyšla na konci

srpna úvaha Jana Zahradila, v níž autor mimo jiné rfká,

že "místo vulgárního materialismu jsme už deset let

masírováni vulgárním transcendentalismem nejruznej

ších sekt a církví a záplavou jejich svetcu a zázraku".
A vyslovuje obavu z nebezpecíjakéhosi religiózního rasis

mu, kdy bývalou pýchu rozumu pomalu nahrazuje pýcha

víry. Lzejeho obavu vyvrátit?
Ten clánek jsem náhodou cetl, je vulgární a naprosto necit
livý, nereflektující skutecnou situaci. Navzdory všem
anketám a pruzkumum se mi naopak zdá, že hodne
mladých lidí dnes hledá duchovní azyl, byt ne tolik
u klasických církví. V móde je reinkarnace, laškuje se
s buddhismem. Neposuzuji tyto jevy jako konkurencní
záležitost, ale spíš v nich cítím urcitý kvas, potrebu
duchovní orientace. A vubec bych to nenazval nábožen

ským rasismem.
Pan Zahradil zrejme vychází z dávného sporu rozumu
a metafyziky, vedy a víry. Ale ve 14. století takto vnímaný
spor už dávno prestal platit. Dnes se poctiví fyzikové
i teologové setkávají na pomezí neuchopitelného tajemství.
Rozum a víra jsou dve komponenty, které mohou dobre
souznít. Proto bych dnešní situaci nenazýval fanatismem
víry. Je to spíš doba zmatení, promíchávání, synkretismu,
ale zároven hledání.

I sám fakt, že lidé podléhají konzumu a nechají se všeli
címs zlákat, ješte neznamená, že jsou vnitrne spokojeni

a že se obcas nezeptají: "A je to skutecne všechno?" Jsem

presvedcen, že málokdo skutecne vyznává hrubý materia
lismus jako životní názor. V tomto smyslu bych dnešní
dobu hodnotil mnohem opatrneji.

V poslední dobe venuje katolická církev velkou pozornost

svecení nedele a svátku. Celí tím postupující sekulariza
ci?

At už je clovek verící nebo neverící, myslím si, že svecení
nedele - u židu soboty, u muslimu pátku - má obrovský
význam, a to i bez ohledu na náboženský význam.
Umožiíuje nám, abychom získali víc casu pro sebe i pro
druhé a meli jistý odstup od své každodenní cinnosti

a povinností. V tom je hluboký obsah svátecního casu,
který si jako krestané uvedomujeme. Jsme-li však oslepeni
lákadly doby a ohlušeni hlukem sveta, je težké se zastavit.
Lidé dnes hodne prchají od sebe, ale zapomínají, že pred

sebou stejne nikam neutecou. Každá nedele je pak usved
cuje z prázdnoty.

Jak vypadá nedele svetícího biskupa?

Na nedeli se teším, znamená pro me vybocení z adminis
trativy, které se musím pres týden venovat. Navštevuji
farnosti, nhná spolecenství a mám radost, když mohu

s úcastníky slavnostních setkání neco pekného prožít.
Nekdy mi možná chybí víc osobního, niterného slavení,
protože celému shromáždení vetšinou predsedám a jsem

tedy stále jakoby v akci. Pokud jde o mou soukromou
osobu, asi bych potreboval více soukromí, ztišení, vnitr

ního klidu a usebrání, ale uvedomuji si, že jsem ve
službe. Ríkám si: bud rád a dekuj Bohu, že jsi zván a že
mLlžeš být zván. Je to vlastne velký dar.

Proc mají Ceši tak vlažný vztah k svátkum?

Težko vyhmátnout pravou prícinu. Minulý režim mnohé
svátky a slavnosti obcanum vnucoval. Casto se z nich staly
prázdné rituály, kterým nikdo neveril. Když chceme
v soucasnosti nalít do starých nádob nový obsah, protože
vetšina dnešních svátku je tradicní a v kalendári už byla,
setkává se to u lidí se zásadní neduverou.

Pak také funguje návyk z minulosti, kdy se pet dní chodilo
do zamestnání a teprve šestý a sedmý den se pracovalo

porádne na chatách a chalupách. Tím se ztratil smysl pro
odlišnost casu svátecních a casu všedních.

Navíc si myslím, že my Ceši trpíme zvláštním komple
xem, který se projevuje v tom, že jakmile nekdo vycnívá 
a týká se to i historických osobností - máme potrebu ho
okamžite srazit. A prirozene, náboženské svátky jsou
spojeny s výjimecnými postavami a událostmi. Na druhé
strane když se nám neco zdarí, napríklad Pražské jaro '68
nebo listopad' 89, náhle zpyšníme, že si nás svet všímá,
zmocní se nás nekritické ocekávání a euforické slavení.

Pak zákonite prichází kocovina a opet potreba všechno~
-8 srazit k zemi. Bylo zajímavé sledovat, kolik kritických
.~ hlasu se ozývalo loni pri desátém výrocí listopadu '89.
2 Všichni jakoby videli jenom chyby a stydeli se za to, že"
~ tenkrát do toho byli opravdu vtaženi, že to byl také svátek,
~ i když zvláštního rázu.

Verejnost vás také vnímá jako "muže listopadu"

a angažovaného obcana. Co vás nyní nejvíc trápí, o cem

by se mela vést obcanská diskuse?

Mela by se rozvinout široká diskuse o tom, kdo by se mel
stát príštím prezidentem - dLlstojným nástupcem Václava
Havla. Bylo by velikou chybou ponechat volbu jen v rukou
politických handlíru. Prál bych si, aby se do povedomí
spolecnosti dostávali prípadní adepti - lidé pevní charakte
rem, s rozvahou, nadstranictí, vycnívající nad provincní
politický prumer, který u nás vládne. Jiste takoví jsou.
K obcanské odpovednosti nás všech patrí je hledat

a podporit.
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Umíme slavit?

. Tématem:ríjneveho Úsla je slavení státku 
státních, církevních, vcetne "držení" nedele.

N. ~

Dimenze svátecnosti z ceského života vymizela.
••. " Proc se .to stalo?

~ Je tradicn(dodržování príslušných svátku do
~ ". budoucna vubec pred~.tavitelné?

Je úpadek svátecnosti necím normálním, nebo

nenormálním? Mají staronový svátek
_ sv. Václava a 17. listopad ješte šanci?

t -':ft 'jtJk·slaví jinde - pristupují i jiné národy ke

svým ,Yet'tum"'~ odqbneprag~ky iIli!2 Ceši?
.~ ".# - -4... 9""0<,.&;$
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o tradici se nehlasuje
laro,s1av Huk

Ceský parlament prijal po bourlivé diskusi
návrh, aby se pocet státem uznaných svátku
rozšírilo dva. Cerveným písmem bude
v kalendári zanesen den sv. Václava, patrona
ceské zeme, a 17. listopad, vyznacený jako
den boje studentu za svobodu a demokracii.
Cím budou tyto svátky pro obycejného
Cecha? Stanou se pro nej jen dalším
vítaným dnem volna, anebo zacnou být
spojovány s duvody, pro než byly za svátek
prohlášeny? Jsme vubec národem, který ctí
a udržuje tradice a chápe svátky jako jejich
samozrejmou soucást?

Nesnadno se na takové otázky odpovídá a nesnadno se hledají

data, která by soucasnou situaci v Cechách a na Morave zachy

tila. Napríklad v cervnu 1996 a opakovane v cervenci 1998

STEM zjistil, že pres 70 procent lidí souhlasí s výrokem "Lidé

dnes postrádají dostatecnou úctu k tradicním ceským hodno

tám", pricemž 35 procent zvolilo kategorickou variantu

odpovedi "urcite souhlasím". Približne petina je v odpovedi

nerozhodných ("ani souhlas, ani nesouhlas") a jen asi desetina

lidí uvedla "spíše nesouhlasím" ci "urcite nesouhlasím". Co

jsou však tradicní ceské hodnoty?

Do EU bez tradicních hodnot?
Jednoduchým testem mužeme zjistit, že napríklad v cervenci

1998 se z lidí, kterí "urcite souhlasí" s tím, že lidé u nás tradic

ní hodnoty nectí, vyslovilo pro náš vstup do Evropské unie 64

procent osob, zatímco z tech, kterí o nedostatecné úcte našich

obcanu k tradicním ceským hodnotám pochybují anebo soudí,

že lidé si jich váží, bylo pro vstup do Unie plných 80 procent.

Znamená to tedy, že "tradicní ceskou hodnotou" je postávat na

evropském zápraží? Podobne v prímé otázce konfrontující

soucasný a predlistopadový režim se odhodlaní bojovníci za

tradicní hodnoty ukázali spíše jako obránci predlistopadových

pomeru než ti, podle nichž tradicní hodnoty u nás ohroženy

nejsou. Z toho mužeme usoudit, že na nedostatek úcty k tradic

ním hodnotám poukazují v první rade lidé, kterí jsou obecne

nespokojeni se soucasnými pomery ci s nekterými negativními

jevy (násilí, kriminalita, korupce, atd.) a staví je výše než

výhody, které dnešní režim prinesl. O skutecné úcte k tradicím

to ovšem vypovídá velmi málo.

Prežil jen Ježíšek
Ale vratme se k svátkum. Témer všechny byly v padesátiletém

období nesvobody zcela vygumovány z pameti lidí anebo

prekryty nánosem umelého patosu a vnucených manifestací.

Platí to nejen o svátcích "poválecných" (9. kveten, 7. listopad),

ale i o starších, o "delnickém" I. máji i o 28. ríjnu, úcelove

spojovaném s poválecným znárodnením a vytvorením umelé

federace. I tradice vzniku samostatného státu utrpela, jak

pocitem faktické nesamostatnosti tohoto státu, tak pochybnost

mi o správnosti jeho vzniku jako spolecného státu dvou

národu, a v poslední dobe naopak pochybnostmi o potrebe

slavit svátek dnes již neexistujícího státního útvaru. Pomineme

-Ii oslavy príchodu Nového roku, spolecné všem lidem, kterí

uznávají krestanský kalendár, mužeme o tradicních svátcích

mluvit jedine v souvislosti s Vánocemi a Velikonocemi, byt

i tradice velikonocních svátku, vlastne hlavních svátku krestan

ského sveta, byla v okruhu lidí neverících ci jen formálne

príslušejících k nekteré církvi znacne oslabena. Tradice Vánoc

ovšem žila a s ní i rituály, spojené zejména se Štedrým dnem,

a to i mimo okruh lidí se silnou krestanskou vírou. Napríklad

v prosinci 1999 STEM zjistil, že

12 procent lidí navštevuje alespon lx mesícne bohoslužby,

37 procent osob verí v Boha,

44 procent lidí navštevuje o Vánocích kostel.

Rozdávání dárku a štedrovecerní kapr patrí podle jiného

pruzkumu STEM k samozrejmostem v naprosté vetšine

domácností. Tradice Vánoc tedy preckala a stejne jako dríve

odolávala Dedu Mrázovi, ani dnes nevpustí do Cech Santa

Clause. Mohou však podobnou tradici založit nove uzákonené

svátky?

Mely horet svícky
Tradice není ani novým územním usporádáním, ani danovým

zákonem. O tradici se nehlasuje. Roste bud ze živého základu,

anebo odumírá. Rada drobných tradic stavovských, cechovních

ci místních, starých i docela nedávných, takový zdravý základ

má, a proto žijí. Ale v celonárodním merítku žádná taková

tradice neexistuje. Ta svatováclavská vymizela kdysi

v poválecné minulosti a není nesena tak silným poutem deseti

tisícu živých lidí jako kdysi pridušené sokolské slety, v protire

žimní atmosfére vyrostlá Porta ci vecne uchovávaná Jízda

králu. A listopadová - ta zacala skomírat velmi brzy poté, kdy

oschla v pražských ulicích dlažba od krve. Snad mela být

opatrne a peclive uchovávána jako vzpomínka, bez násilného

humbuku a velkých proslovu, na které je národ z uplynulých

desetiletí tak alergický, snad mely deset, dvacet let 17. listopa

du vecer horet v oknech svícky. Pak by mel snad vetší šanci

zakotvit trvale ve vedomí národa. Spojení se státem uznaným

svátkem je ovšem nejlepší cestou, jak jej promenit v "oslavy

volného dne". Vzpomínka na 17. listopad je pak redukována na

mlhavé tušení, že "když máme dnes volno, tak to se asi v tento

den neco významného stalo~'. A to je na symbol našeho návratu

k demokracii prece jen trochu málo.

Jaroslav Huk (1958)
analytik STEM.
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Jeden proti jednomu
Tríbení názoru a kontrastních pohledu je solí každého casopisu. Proto jsme dali hlas

dvema filosofum, rozdílným osobnostem, aby se vyjádrili k tomu, proc má dnešní
clovek se slavením svátku potíže.

Život má mít rytmus
Jan Sokol

Nejlépe varí, jak známo, hlad. Jen rádne
promrzlý ocení teplo a jen uhrátý zase
chládek. Kdo neví, co je žízen, neví ani,
co je rozkoš z napití. Jen kdo se unavil,
muže odpocívat, a jen kdo se vyspal,
muže pracovat.

Kulturním výrazem této základní potreby je rozlišení
všedního a svátecního. Ve všedním jde o prostou reproduk
ci, uhájení života. Všední cinnosti jsou úcelné a hodnotí se
svými výsledky: cím víc a cím rychleji, tím líp. Shánení
živobytí by sice dokázalo cloveka zamestnat od rána do
noci, ale všechny lidské kultury, co jich na svete je a bylo,
vždycky dbaly na to, aby se všední starost o chleba cas od

casu prerušila - nebo možná ozdobila - tím druhým, svátec
ním, kde se dostává ke slovu, co všednost nechává ležet

ladem. Staré kultury zrejme dobre vedely, co pro nás
objevil až švýcarský jazykovedec a filosof Ferdinand de
Saussure, že totiž nositelem významu je práve a jedine
rozdíl. Jako muže znak nebo foném nést nebo tvorit

význam práve a jen tím, že se liší od jiných, dodává i rozli
šení všedního a svátecního obojímu jeho význam: není
všechno stejné a není všechno jedno.
I ten nejchudší zemedelec, který musí težce drít, se celý
týden teší na odpocinek, na svátecní oblecení a relativní
hojnost nedelního obeda, na bezstarostnou náladu, kterou
musí aspon predstírat, protože mu jeho kultura prikazuje,
aby vypráhl. V archaických kulturách byly svátky skutecne
vzácné, párkrát do roka. Židovská a krestanská kultura
zavedla pravidelný týdenní rytmus a po celý stredovek

Pátek, blázni mají svátek
Antonín Ko:-dk

Oslava, svátek mají svuj puvod
v cyklickém pojetí casu, ve strídání
rocních dob, obehu mesíce a slunce.
Kdyby zeme obíhala okolo slunce - což je
výsledek racionální konstrukce - svátku
by nebylo.

Nebudu-li vítat jaro, prípadne východ slunce - jaro neprijde
a slunce nevyjde a já nebudu mít, a to ani pozdeji, co
slavit. A to, že pak ani jaro neprijde, a místo slunce okolo
zeme zacne obíhat zeme okolo sl unce, je docela jisté. To
však pochopíme až v okamžiku, kdy se nám oslava, svátek
stávají predmetem zkoumání a tím se zcela nenávratne
vymykají uchopitelnosti, ztrácí se. Podobne jako tiká-li

budík, nevíme proc a víme-Ii proc, budík netiká (námitka,
že svet je plný stejných budíku a rozebereme-li nekteré,
jiné tikají, již v sobe obsahuje jisté predpoklady, že?) 
jakmile se zacnu pídit po prícine nebo následku oslavy, je
po svátku, ne však po oslave.
Slavím-li své narozeniny, pak oslavuji (vyvolávám) své
znovuzrození, prožívám pozemskou reinkarnaci. Jakmile
dodám, že slavím padesátiny, prevtelení se nepovedlo,
zustane však bujará oslava.
Stává-li se svátek ci oslava predmetem zkoumání
a výhod a mudrování, zacíná se vytrácet jeho ci její
nekausální charakter ve prospech kausality, podobne
jako obraz, který puvodne odkazuje ke svetu, obdivuje
jej. Ciní-li tak obraz obdivuhodným zpusobem, pak se
jeho obdiv sveta postupne sám stává predmetem obdivu
a jeho obdivuhodná vlastnost, totiž obdiv sveta, již
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Veci znalý clovek tráví dobu
vymerenou mu

institucionálními svátky
opravou jizdm110 kola nebo

skládáním hlavolamu

nemúže fungovat. Zústává presto cenným kusem nábytku

vedle príborníku. Podobne honosné svátky a oslavy se
tak behem casu stávají zcela samoúcelnými, nabývají
navíc jisté synchronicity: slavím-Ii, pak bude oslava,
a bude-Ii oslava, budu slavit. Jakmile nastává tato identi

ta, je oslava, vzhledem ke svému úcelu, již vcelku
zbytecná. Zústává však výhodná.
Pod záminkou svátku nebo oslavy

je nyní možno provádet nhná
alotria: pozvat k oslave dúležitou
osobu a pri té príležitosti jí ukous
nout ucho, vynechat ze široce
pojaté oslavy toho, kdo se nám
dennodenne posmívá, že nemáme
na humry a kaviár, anebo toho,
jehož posmešky jsou i méne zjevného nebo vynalézavé
ho charakteru, anebo konecne prodat do všech domác
ností fotografické obrázky z naší oslavy.
Státní a ostatní institucionální svátky jsou, jak již název

napovídá, prostredky, kterými instituce demonstruje
svou ideologii, kterými vykonává a upevnuje svou moc,
ukazuje, že je jiná než instituce jinak stejná atd., podob

ne jako soused, který vás pozve nebo nepozve na pecené
sele. Proto každé nové zrízení jako první zmení ve

pribývaly další a další svátky. Když pak racionální utopisté
chteli formulovat program lidského pokroku, proste extra
polovali tuto zkušenost: "svátek" není nic jiného než
odpocinek, vysvobození z otrociny práce, volný cas - a cím
víc ho bude, tím lépe a radostneji se bude cloveku žít.
A pustili se do toho: kratší pracovní doba, delší víkendy,
dovolené, prázdniny, dúchod.
Kdo by jim mohl vycítat, že prehlédli takovou malickost,
že odpocinek teší jen po námaze a že vypráhnout múže jen
ten, kdo predtím opravdu táhl? Podle francouzských soci 0

logú podíl casu, který clovek za celý život stráví prací,
behem posledních sto padesáti let klesl na petinu. Ne
volno, ale práce zacíná být vzácná a hledaná. Miliony
nezamestnaných sice dnes netrpí hlady, ale své nedobro
volné "volno" by rádi vymenili za kus práce. Teprve ted
zacíná být zrejmá i druhá stránka saussurovského rozdílu:
jak mizí práce, bledne i význam vol na. Na volném case už
není nic svátecního a casto se stává dokonce bremenem,

predmetem starostí: co s ním? Sen každého školáka, "dva

roky prázdnin", se ukazuje být iluzí, a zábavní prúmysl,
nejnápadnejší z nových odvetví, žije práve z toho, že nám
pomáhá snášet tíživé volno.
Ne tedy volno, ale práve strídání všedního a svátecního
dává lidskému životu obsah a význam. Racionální civiliza
ce se svým programem pohodlí a bezpecí pro všechny
oslabuje rozdíly a protiklady: svítí v noci a topí v zime,
nabízí zábavu den co den a jídlo je v lednicce k dispozici
v každou denní i nocní dobu. Prináší sice úžasné pohodlí,
ale o nejakém štestí už radeji nemluví. Neslýchané stupno-

chvatu svátky. Je-li však stejne - nebo lépe - podobne
rozumné jako to predchozí, jejich pocet a data približne
zachová.

Soudný a veci znalý clovek proto tráví dobu vymerenou
mu institucionálními svátky, temi mohou být i Vánoce,
opravou jízdního kola, pred opravou ješte naposled

pojízdného, skládáním nerozluš
titelných nebo vadných hlavola
mú, na podzim múže pocítat

kapky dešte a na jare patra
paneláku odnaproti. Proste
a jasne: zabývá se cinností, která
alespon zdánlive nikam nevede.
K nejakému rozjímání nebo
pozastavení nebo dokonce

vytržení z dennodennosti se však nijak nenutí. To zažívá
každý den v tramvaji.

Velkolepá oslava
Na létajících kobercích s klimatizací a stabilizacními
kridélky se pomalu slétávají první hosté a ješte ve
vzduchu chrochtáním vzájemne vyjadrují neHcený obdiv
nad koberci soudruhú. Prostor nad velikou terasou se

pomalu plní pohupujícími se a vlnícími se tepichy, je
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Ne volno samo, ale práve
strídání všedmno a svátecmno

dává lidskému životu obsah
a význam

vání spotrebních možností, "životní úrovne" - spolecné
vyznání všech bohatých soucasných spolecností - totiž
pomalu, ale jiste prestává pusobit. Cím pohodlnejší
a bezpecnejší je náš denní život, tím víc se nám zdá šedivý
a všední, mechanicky stejný a lhostejný. Spolu s nouzí
z nej vymizely i chvíle radosti, s hladem i potešení z jídla,
s drinou i blažená chvíle odpocinku, s nebezpecím i pocit
vysvobození nebo vítezství, s klima

tizací i radost z tepla u ohne.
První si toho všimli romantici, kterí

si ješte našI i náhradu v dobrodruž
ném cestování, v nebezpecí hor
a polárních krajin. To všechno už
dnes ovládla civilizace a turisté se

vracejí z Nepálu nebo z Baham s pocitem jistého zklamání:
nebylo to špatné, ale nic moc. Už zbývají jen horolezci,
osamelí plavci pres oceány, anebo - nejcasteji - nejaký ten
"trip", výlet do jiného sveta s nejistým návratem. My ostat
ní sporádaní obcané si pomáháme televizním voyeurstvím
s horory a násilnostmi, joggingem, prípadne ješte drinou
v posilovnách. Proc? Ve chvilce úlevy, když to skoncilo, je
snad i pro nás cosi svátecního.
Kulturu slavení svátku postihla ješte jedna okolnost. Sedlák,
pastevec, rybár i drevorubec pracuje celý týden sám a na
svátek se teší také proto, že prijde mezi lidi. Moderní
mestský clovek má naopak v pátek odpoledne lidí až po krk,
a teší se jen na to, že bude chvíli bez nich. Proti všednímu
dni v plných autobusech a ucpaných ulicích hledá svátek
nejspíš doma nebo na chate, ale rozhodne ne mezi lidmi.

Jenže do soukromí proniká kultura jen velice slabe, a tak
dobrá polovina z nás se i v nedeli stará a pracuje - ženy
vetšinou proto, že vyprat a uklidit se musí, muži casto proto,
že nic jiného neznají a nedovedou. Jen fotbaloví fanouškové
s vlajkami a temným skandováním dokáží ješte slavit vskut
ku archaicky, zažívat pocit kolektivní síly a vítezství 
bohužel v málo kultivované a spíše nebezpecné podobe.

Už staroveká mesta nabídla lidem

jakési pohodlí i volnost, uvolnení
z prísného dohledu kmenových
kultur. Dokonce i ty nejhorší slumy
dnešních velkomest lákají zubože
né venkovany svým - pohodlím.
Všední stránku reprodukce života

tedy mesta vcelku vyrešila, ale co se stalo s tou svátecní?
Namísto spolecného slavení zacali už Rekové uvažovat
o programu "dobrého života", jenže se nikdy nedokázali

shodnout, v cem by mel spocívat. Novovek se vysmál
jejich pochybnostem a vyhlásil program "co nejvetšího
štestí pro co nejvíce lidí", jak zní klasická formulace

Benthamova. Pro jednoduchost nahradil štestí pohodlím 
ci v komunistickém žargonu "blahobytem" - a vyhrál na

celé cáre. Jen štestí se pritom jaksi vytratilo. Není to také
tím, že se pritom ztratil kus kultury, totiž péce o to, aby se
všední a svátecní strídalo, ale nesplývalo?

Jan Sokol (1936)
Filosof. Zajímá se o hodinárstvL

jich již tolik, že plácavý hluk a šumení trásní témer
prehlušuje recníka s nahoru vyvrácenou hlavou:
"Tak pánové, prece nebudeme slavit ve vzduchu, slette

preci dolu!" naoko rozdurdene smeje se hostitel a rozha
zuje obratne mezi majitele kobercu skákací pohárky
naplnené nektarem z nezralých brusinek.
"Jsme tu všichni? Nikdo nechybí? Mužeme zacít
slavnost?"

"Ano, ano, všichni, nikdo nechybí." Ozývají se hlasy.
Pak všichni ztichnou. Kolem prejede pomalu a bez hluku
cervený bagr. Všichni propuknou v jásot. Slavnost se
letos povedla.
Ptáte se nás, kdo a co to tak vesele slaví? Cervení
chroustáci odborne zvaní dloubáci slaví zrání brusinek.

Za rok a mravencí den se sejdou zas. A pak zas a znovu.
Prísámbohu. Brusinky by jinak nedozrály.

~ Antonín Kosík (1952)
~ Filosof.

'~
2 Platón: Dialogy o kráse, Praha 1979.

~ Jan Karafiát: Broucci (s ilustracemi Jirího Trnky), Praha 1968.
C>

~ Stredoevropský lušti tel a krížovkár, 1978.
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Kde je událost, na kterou
mužeme být hrdí?

o úpadku svátku a slavností v tradicním smyslu
nelze pochybovat

Veroslav Mertl

Svátky patrí odjakživa k pravidelným
a také nevyhubitelným rituálum všech
epoch, aniž záleží príliš na tom, zda jsou
prožívány duchovne jako dny zaslouženého
odpocinku nebo jako dny bohapustého
lenošení a žravé opulence. Ostatne
o likvidaci svátku se snad žádný režim ani
vážne nepokoušel, spíš si je každý rád
prizpusobil ke svému obrazu, nejlépe
rovnou ke svému sebezboŽnení. Okázalost

žádnému ritu nikdy nechybela. Proto není
žádná propastná vzdálenosti mezi
oslavnými tanci kanibalu nad krásne
vyuzeným bílým tlouštíkem a pietne
šouravým pochodem davu kolem
mumifikovaného Vladimíra lljice. Uprímne
vzato není tu rozdíl ani mezi naším
ploužive slow-foxovým krokem halami
supermarketu, jímž hodláme dospet
k jakémusi konecnému Svátku všech svátku
s nikdy nekoncícím rohem hojnosti.

o úpadku svátku a slavností v jejich tradicním slova smyslu
nelze pochybovat. Nevím sice jak jinde, žijeme však
v Cechách, v tech Cechách, kde slavit radostne umíme snad

už jen vlastní narozeniny. Samozrejme, že z hlediska posvát
ného prožívání svátkLI a slavností nebylo ani drív všechno
akorát. I tehdy bývaly svátky slaveny vážne i frivolne, lehko
i težkomyslne, uprímne i falešne, spontánne i povinne - at ze
strachu, snobství, konvence ci pusté vypocítavosti. Jedním
slovem, vždy vycházely svátky tak ríkajíc z Ducha svatého,
ci páchly cmoudem dílny Satanovy. Ty požehnané: Vánoce,
Velikonoce, Letnice, Všech svatých ... Ty Satanovy: nocní
pochodnové slavnosti s Horst- Wessel-Lied a "Mit festem

Schritt", Velká ríjnová socialistická revoluce, Vítezný únor,
Den delostrelectva, Mezinárodní den žen atd.

Jakoby s každým takovým rituálem mela zacít nová, štast

nejší éra lidstva, málem s novým letopoctem. Mnohokrát si
mohli v hrobe zamnout ruce francouzští pozitivisté vcele
s Augustem Comtem se svým programem odkrestanštené
Evropy: kult Boha nahradíme kultem lidstva, kult svatých
kultem predku a zasloužilých mužu, vytvoríme nový kalen
dár! Málem se to leckde povedlo. Aspon na cas, težko
dýchatelný cas, jakkoliv co jiného znamená uprostred
vecnosti ctyricet ci šedesát let než pouhý pšouk? Nebot
chybí-li svátkum jejich posvátnost, beztak jsou všechny
predem ztraceny.

Nejen náboženské kulty
Aby však bylo jasno: vubec nemíním nezbytnou posvátnost
svátku prisuzovat jen kuJtlIm náboženským, i když - etymo

logicky vzato - kde jinde už posvátnost hledat? Nicméne rád
pripouštím, že posvátnost muže kvést i všude tam, kde se

clovek s tím ci oním svátkem predevším vnitrne ztotožní,
kde se zkrátka svátky, i ty nejoficiálnejší, stanou citove

i rozumove znovu prožívanou událostí, návratem k hodinám
ci dnum, v nichž se národ ci kterákoliv etnika vzepjaly

k nejakému heroickému cinu a kdy tak znovu ta chvíle
vstává jakoby z mrtvých, vzbuzuje stále živé predstavy
a pocity hrdosti.
Ted už se otázka vnucuje sama: existuje tedy vubec neco

citelnejšího, než jsou práve svátky, neco, na cem by si clovek
i národ mohli overit smysl ci ztrátu své vlastní identity?
A predevším do jaké míry se tahle otázka ješte týká ceské
provincie, po staletí z té ci oné strany tísnené, v bezvýchod
nosti svých situací smirované a nakonec vždy smírené
s nejakým tím tu více, tu méne slušným ci nestoudným
místodržícím, s nímž se tak jako tak muselo ze sta ruzných
duvodu nejak vyjít? Kde tu tedy hledat v posledních trech,
ctyrech stech letech nejakou velkou, všeobecne prijatelnou
a hrdost vzbuzující událost, která by ze svátku vrcholne
státního mohla ucinit i svátek posvátný?
Nabízí snad neco takového ceské legie? Tech nekolik tisíc
statecných cesko-rakouských vojáku bojujících na strane
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V duchu už vidím, jak kdosi
,~z1enýna,~ívádo státnlho

znaku namísto lva s korunkou
holbu vysoce zpeneného piva

s kabanosem jak poleno
tlustým, co svítí jako svatozár

kolem ní

Rusu, Italu a Francouzu za svobodu své vlasti, zatímco stati

síce dalších, vcetne vetšiny ceské populace, si život bez

císare pána ani nedovedly predstavit.

Kdyby 28. ríjna 1918 pršelo ....
Chopme se tedy radeji zrození ceskoslovenského státu,
umelého výtvoru, byt dalších dvacet let svobodného a vzoro
ve demokratického, prece však jen plodu vítezných velmocí,
bezradných, co si s poraženým rakousko-uherským soustátím
pocít. Tenhle pokus nevyšel, takže se nelze divit, když
v následujícím sedmdesátiletí bylo v Cechách kdekomu
jedno, zda slavit 28. ríjen jako
svátek zrodu nového státu, nebo

jako svátek znárodnení. Nezrodil se
totiž ten stát z povahy vlastních
kontinuálních dejin, nýbrž byl pouze
jejich milosrdnou imitací, existencí
stále jakoby na úver. Ostatne, pokud
jde o první den svobodného státu, už
Ferdinand Peroutka v knize "Jací

jsme" ironicky poznamenal, že
kdyby bývalo 28. ríjna 1918 pršelo,
masy Pražanu by patrne svuj živelný hold ceské samostatnos
ti na Václavském námestí hbite odložily na nejaký klimatic
ky príznivejší den. Upozornil tak nejen na jisté nížiny ceské
mentality, ale bezdeky i na absurditu všech svátku, jimž
chybí práve ona zmínená posvátnost se vším, co k ní náleží,
a ne-Ii posvátnost, tedy aspon nejaká silná nadcasove platná
inspirace. Jinak svátek sebestátnejší nemuže od úpadku
zachránit ani tak filosoficky rozplizlé heslo jako ono Pravda
vítezí, které vlaje od roku 1918 takJ"ka nepretržite nad
strechami malostranskými, bez ohledu na to, zda pod nimi
práve sídlí Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák ci Havel, bez
ohledu, zda odtud vládnou Cechum demohaté nebo jejich

kati. Cí pravda tu pak vlastne vítezí?

Není konec všem nadejím
Další otázka zní, zda vubec ješte stojí za to zabývat se jiným
neméne problematickým svátkem, jímž tu býval po ctyricet
let 9. kveten, který - sotva národ procitl ze své panslavistic
ké, kozácké euforie - se stal potupným symbolem národního
ponížení a zrady stejne pusté, jako byla ta mnichovská?
Nebot opet jsme k svobode prišli trochu lacino v porovnání
s okolní Evropou, takže nikdo pak ani nehlesl, když ve vezni
cích "osvoboditelu" umírali brzy i ti, kterí se aktivne bránili
hnedému moru, jejž jsme jako národ prežili až na pár
šhábancll v ohromující vetšine témer v zázracném ústraní.
Proto to mlcení.

Co tedy slavit? Tkví snad nadeje až v oné klamné myšlence

globálního blahobytu?
Koneckoncu první rané plody téhle šalebné ideje jsou tu,
docítáme-li se v novinách, že podle posledního výzkumu
verejného mínení ve Stredoceském kraji, kde by kdekdo
predpokládal v prumeru nejvyšší hodnoty IQ, "znacná cást
lidí nemiluje zmeny, nestojí o úspech a hlavne: nechce se
zdokonalovat a mít co nejlepší vzdelání," zatímco má
"príznivý vztah k pivu a mužnost spojuje s vychlazenými
pullitry".

I kdyby tohle šetrení bylo jen z poloviny reálné, zmocnuje se
me pocit, že spolu s anglickým básníkem a vizionárem Willi
amem Blakem "slyším, jak se hroutí prostor", a do toho
rachotu že proniká výkrik ceského básníka Ivana Diviše, že

"Cechy dnes nepatrí do historie, ale na psychiatrickou klini
ku". A v duchu už vidím, jak kdosi šílený našívá do státního
znaku namísto lva s korunkou holbu vysoce zpeneného piva
s kabanosem jak poleno tlustým, co svítí jako svatozár kolem
ní.

Abych však nebyl podezírán z nihilistických vidin, zduraznu

ji, že navzdory úpadku svátku a všeho, co je s nimi nezruši
telne spojeno, jejich posvátnosti
predevším, nemyslím, že je tu konec
všem nadejím. Budoucnost prece
poskytuje vždycky víc šancí, než
kolik jsme jich schopni nahlédnout
spektrem naší uboze krátké a navíc
tak pošramocené prítomnosti, zvlášt
když za ni, tolikrát zrazenj, neneseme
jen sami zodpovednost. Dejiny
lidstva i národu se odbývají v neustá
lých etapách zdvihu, poklesu a pádu,

což nabízí útechu, že i ten náš ceský, prevážne pragmaticky
uvažující duch narazí nutne na stenu, za níž nebude žádné
blahobytné dál, ale jen výš, a teprve tu, odrazem od ní zacne
hledat vhodnejší existenciální rešení, než byla všechna rešení
dosavadní. A bude-Ii se trápit poctive, odpoved piijde, proto
že je pravdepodobné, že príští traumata, ne-li katastrofy,
budou mít charakter prevážne duchovní.

Veroslav Mertl (1929)
Spisovatel. básník, esejista. Letos vydal nový román HJ'bitov snu.

Tento šohaj jiste nepovažuje za nejvetší svátek návštevu
hypermarketu.
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Svátky jako politický problém
Prehled uzákonených svátecních dnu v období 1918 - 2000

První republika
Pred první svetovou válkou nebyly svátecní dny

zákonem regulovány - jejich data vyplývala z úpravy
pomeru mezi církví a státem.

Po vzniku Ceskoslovenské republiky v roce 1918 prijal
tehdejší parlament v ríjnu 1919 zákon, který prohlásil
28. ríjen za státní svátek (zákon c. 555/1919 ze 14. ríjna
1919). Krome 28. ríjna byl uznán za všeobecný svátek
ješte "svátek práce" - I. kveten (a to usnesením minis
terské rady z 27. brezna 1919). Zákon, který prohlašoval
28. ríjen za státní svátek, však neupresni], jak má být

tento den slaven. "Pozdeji vznikly v této prícine pochyb

nosti a zvlášte v krajinách pohranicních bylo této nejas

nosti zákona využito v poslední dobe k tomu, aby význam
oslavy toho dne byl snižován, " uvádí zpráva o predložení
návrhu nového zákona o státních svátcích z roku 1925.

Skupina poslancu v cele s dr. Rašínem podala v prosinci
roku 1920 návrh zákona, "jímž se stanoví dny svátecní

a odstraiú~jí jiné svátky náboženské". Ekonomicky
uvažující národohospodár Rašín navrhuje jen pet svátku:
I. kveten, 28. ríjen, 2. svátek vánocní po Božím hode
vánocním, pondelí velikonocní a pondelí svatodušní.
Pres nekteré další pokusy však otázku slavení svátku
upravil až zákon c. 65/1925 Sb. ze dne 3. dubna 1925
o svátcích a památných dnech Republiky ceskosloven
ské. Ten prohlásil za svátky den svatých Cyrila
a Metodeje (5. cervence), den sv. Václava (28. zárí),
svátek mistra Jana Husa (6. cervence), 1. kvetna a Den

národn ího osvobození 28. ríj na. Paragraf 1 uvedeného
zákona potom pojednávalo svátcích církevních a stano
vil, že predpisy o svátcích napríšte platí pro tyto dny: 1.
leden, 6. leden, Nanebevstoupení Páne, Boží telo, 29.
cerven, 15. srpen, 1. listopad, 8. prosinec a 25. prosi
nec.

Vedle Zákona c. 65/1925 Sb. vystoupil v parlamentu
komunistický poslanec Burian s alternativním návrhem.

Ten doporucoval slavit slavnost jara (první tri dny po
první nedeli v dubnu), slunovrat (24. a 26. prosince), den
Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové (16. ledna),
den Leninuv (21. ledna), den Parížské komuny (18.
brezna), I. kveten, den Karla Marxe (5. kvetna), den

generální stávky za cs. socialistickou republiku (14.
ríjna), den ruské proletárské revoluce (7. listopadu).

Protektorát
Se vznikem protektorátu upravilo slavení svátku vládní

narízení z 18. zárí 1939. Paragraf 2 o památných dnech

(dnešních "politických svátcích") se zacal vztahovat jen na
1. kveten, 5. a 6. cervenec a 28. zárí. Zákon c. 555/1919

byl zrušen. Datum vzniku Ceskoslovenské republiky, 28.
ríjen, bylo pro nacistické okupanty neprijatelné, paradoxne
však po celou dobu okupace zustaly památnými dny den
slovanských verozvestu a upálení mistra Jana Husa - tedy
dva svátky s více méne proti nemeckým ostnem.

Tretí republika
Po osvobození se ke státním svátkum vrátil zákon c.

248/1946 Sb. z 20. prosince 1946. Paragraf 1 tohoto
zákona za státem uznané svátky urcil Nový rok (1. leden),

Ve výloze socialistického papírnictví se vždy našlo dost

"jásátek". Je libo vlajecku lidodemo nebo našpendlovací

písmenka na nástenku?
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sv. Trí král!:1 (6. leden), Velký pátek, Nanebevstoupení
Páne, Boží telo, sv. apoštolu Petra a Pavla (29. cerven),
Nanebevzetí Panny Marie (8. prosinec), Boží hod vánocní
(25. prosinec) a 2. svátek vánocní (26. prosinec). Paragraf
2 uvedeného zákona praví" Památnými dny Republiky

ceskoslovenské jsou: 7. brezen podle zákona ze dne 7.

brezna 1946, C. 52 Sb. (narozeniny prezidenta Osvobodite

le T. G. Masaryka), 1. kveten (Svátek práce), 5. cervenec

(sv. Cyrila a Metodeje), 6. cervenec (mistra Jana Husa),

28. záN (knížete sv. Václava) a 28. ríjna jakožto státní

svátek ze dne 14. ríjna 1919."

Po únoru 1948
Po komunistickém prevratu v roce 1948 slavení svátku
upravil zákon C. 78/1948 ze 7. dubna. Komunisté oproti
zákonu z roku 1946 pridali k svátkum církevním ješte
pondelí velikonocní a pondelí svatodušní, a to zrejme
z obavy z príliš radikálního postupu proti tradici nábožen
ských svátku. Zároven však paragraf 3 nového zákona
stanovil, že "po dobu, kdy toho vyžadují hospodárské

zájmy státu", neplatí pracovní volno pro sv. Trí králu,
Velký pátek, Nanebevstoupení Páne, Boží telo, sv. apošto
lu Petra a Pavla, Nanebevzetí Panny Marie a Neposkvrne
né pocetí Panny Marie. Pokud jde o svátky politické, mel
se tento paragraf vztahovat též na dny 7. brezna (narozeni
ny T. G. M. podle zákona z brezna 1946) a 28. zárí (sv.
Václav).
Skutecne tvrdým komunistickým zákonem se stal až zákon

C. 93/1951 z 2. listopadu 1951. Za hlavní státní svátek
urcoval 9. kveten. K dosavadnímu svátku 28. ríjna zásady
uvádejí: ,,28. ríjen zustane dnem pracovního volna a bude

oznacen jako "Den znárodnení," a zmenu oduvodnují:
"V ríjnu 1945, v prvním roce po osvobození, prevzal lid

znárodnením do svých rukou nejdttležitejší cást národního

hospodárství; bylo vyhlášeno ~národnení valné cásti

prumyslu a všeho bankovnictví. Tímto cinem, umožneným

historickým vítezstvím Sovetského svazu ve druhé svetové
válce a osvobozením naší vlasti Sovetskou armádou, se stal

skutkem vule lidu a jeho tužby, prosazované v bojích trvají

cích po celá desetiletí. "

Zásady mluví též o významných a památných dnech
(ovšem bez pracovního volna): 7. listopadu, 25. únoru

a 29. srpnu. Další památný den bez pracovního volna,
svátek Cyrila a Metodeje, dostal nový význam jako den
manifestace" bratrské solidarity a prátelské spolupráce se

slovanskými a ostatními lidove demokratickými státy".

Podle známé teze Zdenka Nejedlého o husitech jako
predchudcích komunistu byl za památný den urcen rovnež
6. cervenec, výrocí upálení mistra Jana Husa.

Po listopadu 1989
Tento zákon pretrval po nekterých dílcích zmenách až do
listopadu 1989. V roce 1975 zákon C. 56/1975 ponížil 28.
ríjen - Den znárodnení - mezi pouhé významné dny bez

.~ volna, aby ho v zárí 1988 Federální shromáždení zákon
!'i

~ ným opatrením C. 141/1988 Sb. narychlo opet povýšilo
2 vedle 9. kvetna na státní svátek, a to v jeho puvodním

-.2,
významu - jako Den vzniku samostatného ceskoslovenské-
ho státu. Po pádu komunistického režimu byl tento zákon
ctyrikrát novelizován, a to federálním zákonem C.

167/1990 (prohlásil za státní svátky 9. kveten, 5. cervenec
a 28. ríjen). K "dnum pracovního klidu" tento zákon pridal
oproti zákonu z roku 1951 ješte 24. prosinec.
Novelou zákona CNR C. 204/1990 byl 6. cervenec, Den
upálení mistra Jana Husa, oznacen za státní svátek Ceské
republiky, federálním zákonem C. 218/1991 byl státní
svátek 9. kvetna zmenen na 8. kveten - skutecný konec
války.
V roce 1995 se sice skupina poslancu pokoušela navrhnout

nový zákon "s ohledem na tradice a náš vývoj po 17. listo
padu 1989 a 1. lednu 1993", návrh však v Poslanecké
snemovne neprošel.

Soucasný stav
V soucasnosti jako státní svátky slavíme 1. leden (Den
obnovy samostatného ceského státu), 8. kveten (Den
osvobození), 5. cervenec (Den slovanských verozvestu
Cyrila a Metodeje), 6. cervenec (Den upálení mistra Jana
Husa), 28. zárí (Den ceské státnosti), 28. ríjen (Den vzniku

samostatného ceskoslovenského státu) a 17. listopad (Den
boje za svobodu a demokracii). Mezi ostatní svátky dále
patrí 1. leden (Nový rok), Pondelí velikonocní, 1. kveten
(Svátek práce), 24. prosinec (Štedrý den), 25. prosinec (1.
svátek vánocní) a 26. prosinec (2. svátek vánocní).

Zpracoval Petr Placák
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Nesamozrejmý státní svátek
Lubo.f DobrovsA-ý

Blíží se 28. ríjen. Opet nastanou rozpaky
nad jeho smyslem, nad jeho obsahem. To
datum predstavuje prece vznik docela
jiného státního útvaru, než je ten náš
soucasný. Jestliže je 28. ríjen 1918 datem
symbolizujícím z vule a z cinnosti
zakladatelu tehdejšího státu predevším
obnovu státnosti, multietnicitu, tedy
schopnost spolecného obcanského života
Cechu, Slováku, Nemcu, Madaru, Poláku,

Rusínu, Židu, je dnešní Ceská republika
státem zbytkovým, jedno národním a jeho
obcané, jak ukazují až príliš casté útoky
na cizince, projevují se nezrídka
xenofobne a rasove více než intolerantne.

Nebylo by tak zle, kdyby zmínená rasová intolerance
nemela jistou institucionální podporu v neochote soudu
videt v evidentne rasistických útocích na lidi odlišující se
barvou pleti rasistickou motivaci ve smyslu zákona. Príkla
du známe z tisku více než dost.

Ideály humanitní
28. ríjen roku 1918 byl bezesporu dnem, v nemž zakladate
lé Ceskoslovenska nabídli obcanLlm nového státu nebývale
hluboce prožívaný demokratismus v tehdejší strední
Evrope, jak svedcí mnozí, vlastne bezprecedentní. Snad
s jistými, tradicne ceskými plebejskými rysy, nicméne
demokratismus ocenený zejména v okamžicích pro Evropu
pozdeji tragických, pri vzniku a rozmachu nemeckého
nacismu. Ceskoslovensko, od samého svého zrodu výrazne
charakterizované humanitními ideály Masarykovými, stalo
se útocištem nemeckých intelektuálu, antifašistLI a Židu,
prchajících pred Hitlerem.
28. ríjen nebyl jen symbolem osvobození národního,
vyzýval svými obsahy k posilování principu obcanského.
Byl také dnem podekování všem, kdo se o novou svobodu

obcanskou zasloužili. At již se zbraní v ruce jako legionári,
nebo jakkoli jinak, jako ti, kdo vedli v zahranicí složitá

diplomatická jednání, jejichž výsledkem byla mezinárodní
podpora vzniku nového státu, ci jako predstavitelé domácí
ho odboje.
28. ríjna se vyvešovaly státní vlajky, lidé vycházeli do ulic,
legionári oblékali své staré vojenské stejnokroje, do pruvo
du se radili sokolové a skauti, hrála se hymna a lidé jí
vzdávali cest. Byl cten symbol, nebot mel zrejmý obsah.

Býval to slavný den. Vskutku svátek. Svátek obcanský.
Mel svou ideu. Státnost neznamenala pouze svrchovanost

územní ci nacionální. Státnost nebyla a nemohla být
v nekdejším Ceskoslovensku založena na principu národ
ním. Byla založena na ideji demokracie, na ideji obcanské
svobody a obcanské spoluodpovednosti za stav této svobo
dy, za kvalitu demokratického prostredí. Politikové všech
stranických proveniencí chápali se príležitosti a kráceli
v cele techto pruvodu.

Proc slavit neslavné
Cím se liší naše dnešní 28. ríjny od tech nekdejších? Neliší
se snad tím, že jen málo si pripomínáme trvalý smysl vlast
ního státu, jenž nespocívá prece v národní, obvykle
povýšenecky prezentované odlišnosti, nýbrž v cemsi
jiném, dosud jen málokdy pojmenovávaném? A neliší se
atmosféra našich soucasných státních svátku od atmosféry
tech nekdejších práve absencí ci alespon nedostatecným
vedomím o tom, v cem spocívá smysl a obsah naší aktuální
státnosti? Není duvodem té vlažnosti, s níž se vztahujeme
k 28. ríjnu, také to, že se nám stát prezentuje vskutku
problematicky? Že ten stát v dnešní podobe nevznikl po
dlouhém, obtížném boji o nej ze spolecné a demokratický
mi zpusoby overené vule obcanu? Není duvodem té
vlažnosti také to, že vznikl pro mnohé jako východisko
z nouze, jako výraz neschopnosti politiku zarídit veci
jinak, snad úspešneji? S vetším respektem k hodnotám,
jimiž se v okamžiku zakládání Ceskoslovenska rídili ti,
kdo se postavili do jeho cela? Ovšem že zde nesmírne
významnou roli hraje onech padesát let totalitních režimu,
popírajících všechny symboly nekdejší samostatnosti,
demokracie, obcanskosti, spoluodpovednosti, rovnosti pred
zákonem, svobody prijímat ci odmítat, vyznávat ci popírat
tu ci onu ideu, ten ci onen princip. Hraje tu však roli i cosi
prítomného. Jestliže je stát do jisté (znacné) míry personi
fikován svými politiky, pak sotva lze ocekávat souznení se
státem, jehož premiér se j ve verejných vystoupeních

dopouští arogantních hrubostí na adresu kde koho a vyzou-
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vá se z odpovednosti za skandály své politické strany
pohádkami o jakýchsi spiknutích. Jak souznít se státem,

v nemž predseda Poslanecké snemovny nazývá nepráteli
demokracie všechny, kdo nevyznávají jeho ideologii,
vcetne prezidenta republiky, jak cteme v jeho nejnovejší
knize, a spojuje se opozicní smlouvou s temi, které pred
krátkým casem oznacil za úhlavní neprátele demokracie
a vyhlašoval mobilizaci proti nim? Jak souznít se státem,
v nemž senátori, reprezentující stát, nedrží slovo, jak
ukazuje nedávné hlasování o volebním zákone v senátu?
Co lze v takové situaci cekat?

Komu všemu na pocest
28. ríjen je nesamozrejmý státní svátek, jako je nesamo
zrejmé vše, co vzniklo a vzniká ze spolecné obcanské
aktivity, co vzniká z cinnosti, prekracující úzce osobní

zájem jednotlivce. Je nesamozrejmý jako vše, co vzniká
mimo jiné i z rizik, že za prosazování zájmu presahujícího

muj osobní prospech se mi nedostane odmeny, že nebudu
pochopen, že budu dokonce nejak ve svém osobním živote
omezen ci dokonce trestán. Tech, kterí taková rizika

podstoupili, abychom se mohli ze své svobody, z obnovené
demokracie a ze svého nynejšího života tešit, nalezli

bychom v Ceské republice dost. Od vojáku, kterí se na
pocátku druhé svetové války vydali hledat možnosti, jak
opet vzít do ruky zbran a bojovat za svobodu své zeme,
pres statecné odpurce totalitních režimu, politické vezne,
pres obeti nekdejšího státního teroru, exulanty udržující
svou prací za hranicemi vlasti vedomí hodnot, které byly
tem doma upreny, až po ty dnes vysmívané disidenty
z období normalizace. 28. ríjen je stejne nesamozrejmý,
jako bylo jednání tech, o nichž se zminuji. Je nesamozrej
mý jako vražda Milady Horákové ci dobrovolná protestní
smrt Palachova, jako Tigridovo Svedectví ci Pelikánovy
Listy.

Prezident zvítezil
Byl tu svého casu pokus nalézt jiný den, který by se mohl
stát dnem státního svátku nove vzniklé Ceské republiky.
Byl to pokus jedné politické strany, snad dokonce jen jisté
skupiny jejích predních cleniL Dva z nich oslovili, byl jsem
svedkem toho úsilí, velmi durazne práve zvoleného prezi

denta, aby mu dali najevo, že jeho snaha o zachování 28.
ríjna jako státního svátku je víc než omyl. Je to, tvrdili
tenkrát v roce 1993, velmi nebezpecný, riskantní preziden
tuv politický krok, který mohl by vést k hluboké roztržce
mezi ním a predsedou jejich politické strany. Ten rozhovor
byl velmi nárocný a došlo až na argumenty, které by se
daly nazvat dobrými prátelskými radami, kdybych užil
jazyka, jímž vyšetrovatel prípadu vydírání štirínského
správce Hrubého nazval vyderacské výroky premiérova
poradce Novotného. Prezident se naštestí onemi dobrými
prátelskými radami nerídil. 28. ríjen zustal zachován jako

státní svátek Ceské republiky. Kontinuita hodnot, k nimž
chceme vztáhnout svou státní existenci, zustala zachována.

28. ríjnu mel konkurovat snad první leden, okamžik vzniku

Ceské republiky. Jiste i symbol zrodu, nicméne i symbol

rozpadu. Prezidentova neústupnost v tom sporu naštestí
zvítezila.

Jakými obsahy, jakým smyslem, jakými hodnotami bude
náš staronový státní svátek naplnován, není vec pouze
prezidentova, nýbrž vec nás všech. Zbaví-li politici své
jednání mocenské arogance, a my ostatní prispejeme
k oslabení xenofobie a rasismu, zacneme-li si prece jen
uvedomovat nesamozrejmost složite, težce a s obetmi
vydobývané svobody, doplníme-Ii myšlenku na sebe sama
i úvahou o možnostech prospechu obci, vezmeme-li na
sebe všude tam, kde to je treba, riziko odvahy k pravde,
odoláme-li tlaku nacionalismu, v dnešním našem evrop
ském svete naneštestí opet oživenému, pak se bezesporu
dopracujeme i k takovým premiérum a k takovým predse
dum Poslanecké snemovny a k takovým senátorum, které
budeme moci priradit k hrdinum odboje, k legionárum
první i druhé svetové války, k politickým veznum a ke
všem, kdo se zasloužili o naši svobodu a demokracii. Pak

také se v tech všech samozrejmých nesamozrejmostech
promení státní svátek v cosi, co je nám blízké zejména tím,
cím jeho obsahy doplníme svým vlastním úsilím. Pak se
samozrejme nesamozrejmý 28. ríjen stane také jednoznac
ným symbolem kontinuity našeho obcanského úsilí
o obnovu a zachování hodnot, které vedly a vedou k zaklá
dání demokratických státu, jejichž obcané nemají duvod

pochybovat o jejich smyslu.

Luboš Dobrovský (1932)
Novinár, prekladatel, politik. V letech 1990-92 ministr obrany CSFR, od

roku 1997 do letošního února ceský velvyslanec v Moskve.
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Ve Francii se porád
neco slaví

"A kdy pracujete?" ptají se Americané.
"Když si chceme odpocinout, " odpovídají Francouzi.

Jirí Eduard Hennach

Francie je sice zemí ateistu a revolucionáru,

ale stále se tu neco slaví. Nejspíš to

pohanství. Každý svátek je príležitostí sejít

se s práteli, shromáždit širší rodinný kruh,

príbuzní se sjedou ze všech koncu zeme

nebo prijde jen soused, a jí se a pije. Svátek

je jídlo a jídlo je svátek. Neznamená to

nacpat se až k prasknutí, ale jíst s druhými

a díky jídlu nalézt souhlas, sdílet spolecná

slova, preklenout konflikty

a nedorozumení ... Jíme prece všichni. Jídlo

je základ demokracie. Praveká tlupa, která

se vrhá na mamuta, je tu stále prítomna.

Nekolik hodin práce, které vyžadovalo

zdolání zvírete, a týden veselého hodování

zustalo v podvedomí Francouzu jako

základní životní model, který rozvinuli
v "culture du table H, v "kulturu stolu H.

Ve Francii se slaví svátky oficiální, státne uznané, i svátky

podniku a institucí, kde je clovek zamestnán, svátky klubu,
kam se chodí bavit a sportovat, svátky vesnic, mest a jedno
tlivých ctvrtí, svátky škol. Rodinné svátky, náboženské
a kulturní, svátky po dobre vykonané práci ... Ale jsou to
i stávky a demonstrace, i pri nich se tancí, jí a pije. Stávku
jící slaví své "ras le bol", tedy "máme toho plný hrnek".
Oficiální svátky zacínají jako všude, onou bájecnou slepe
ninou konce a zacátku, které Cech ríká Silvestr a Francouz

"Réveillon de Nouvel An", tedy "probdelá noc Nového
roku". Hned potom následují neoficiální Tri králové
s nepostradatelným ceremoniálem "tríkrálové placky".
Francouz se mu rád oddává po celý leden. V únoru jsou
oficiální pololetní prázdniny a tríkrálovou placku vystrídají
znovu neoficiální Hromnice a jejich stejne nepostradatelné

lívance. Deti v materské školce si vzpomenou na masopust
a rodice zapomenou na pust. Zimní dvojznacnosti skoncí

v oficiální velkoleposti velikonoc. Deti mají velikonocní
prázdniny. Následuje série kvetnových oficiálních svátku:
Svátek práce, Vítezný 8. kveten 1945, Nanebevstoupení

Páne a Svatodušní svátky. Pred nekolika lety se vynorily
dva nové svátky: svátek filmu, kdy jsou lístky do biografu

na celou noc za babku, a svátek hudby, kdy na každém rohu
sedí muzikanti. Hraje kdokoli zadarmo a pro potešení. Je to
jakýsi návrat svatojánských nocí, ale pouze do mest, proto
že z francouzského venkova svatý Jan nikdy nezmizel.
14. cervenec, dobytí Bastily v roce 1789, je bezpochyby
kulminacním bodem celorocní sezóny svátku. Poté násle
duje prázdninový klid, uprostred nehož srpnový svátek
Nanebevzetí Panny Marie zustává poslední ranou z milos
ti tem, kterí se rozhodli využít prázdninového klidu
k práci. V zárí a v ríjnu není nic. Což predstavuje ideální
dobu pro stávky a demonstrace. Žádný svátek totiž

neohrožuje jejich kontinuitu. Pro deti zacíná škola a pro
dospelé lov. a konec ríjna pripadají prázdniny a pak už
se zas navracejí oficiální svátky. Na Dušicky 1. listopadu
je všude živo a 11. 11. (prímerí v roce 1918) není nikde

ani noha. Mikuláš se ve Francii neslaví a druhý Svátek
vánocní také ne. Ale to už je detail, protože jsou stejne
prázdniny.

Nervová deprese mé ženy
"A kdy pracujete?" diví se American, který do Francie
vždycky rád zavítá, aby okoukl, jak to "french lover" delá,
že porád hoduje a na briše mu to videt není.
"No když si potrebujeme odpocinout," zažertuje Francouz,
pohlédne na svého transatlantického souseda a dolije do
sklenicek cervené víno. A to ješte "American boy" neví, že
svátky, prázdniny, zkrácené pracovní týdny jsou doplneny
tzv. mosty, které spojují jeden nepracovní den s druhým,
dny mimorádného volna pro "convenance personnelle" cili
osobní potrebu, jako narození, úmrtí, stehování, malování
bytu, záducha manželcina psa. Dále tu jsou studijní cesty
a pobyty a oblíbené stávky dopravních prostredku. Když už
to jinak nejde, je tu ješte "la depression nerveuse de ma
bourgeoise" neboli "nervová deprese mé ženy". Francouz
dopije svoji sklenku cerveného, utre si knír príjemne vyžeh
leným ubrouskem, který saje víno se stejným potešením

jako on, a cítí se dobre.
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American mu kovbojsky stiskne pravici a pricinlive vybeh
ne do parížských ulic, aby ješte neco stihl, než zase naskocí
do svého "jetu".

Stul je esencí svátku
Nekolik vedeckých studií nedávno prokázalo, že za svoji
svetoznámou linii a ješte svetoznámejší stolování Francou
zi vdecí svým vínum a jejich povestným taninLIITI.
Francouzský stul je skutecne esencí svátku a francouzské

'"

víno je esencí stolu. Svátek zacíná aperitivem, nejlépe na ..;;:
zahrade, prší-Ii, pak v obývacím pokoji. Také na balkón ~

clovek rád zajde se sklenkou v ruce a s nejakým tím .::t
kouskem na zub. "Amuse gueulles", tedy do slova to, co <i"
hubu poteší, jsou nejaké slané sušenky, malé dortícky, ~
pizzy, oríšky, olivy nebo i kousky salámu a sýru, krevety ci
rybicky ... Pije se k tomu šampanské a ve stoje. Sednou si
jen osoby, které omlouvá vek ci zatvrzelá opozicnost.

Ostatní chodí, klábosí, napravo i nalevo odhalují své
nejskrytejší myšlenky. Aperitiv je nejživejší moment
francouzského svátku. Každý se musí vypovídat s každým.

Trvá to hodinu, dve ci déle a ke stolu se jde, když to už
skutecne není jinak možné.
Francouzská kuchyne skýtá nepredstavitelné množství
predkrmu, hlavních jídel a dezertu. Predkrmy jsou podává
ny dva. První studený, druhý teplý. Pije se k nim bílé víno.
Ceský žaludek chápe sérii predkrmu jako kompletní obed
a jeho nositel by nejradej vstal hned po jejich pozrení.
Místo toho se pred ním ocitne "normandská díra". "Le trou
normand" je hrušková zmrzlina bohate zalitá kalvádosem.
Musí to v žaludku trochu slehnout, než se zaútocí na hlavní

jídlo. "Attaquer le plat de résistance", tedy "zaútocit na
hlavní jídlo" predstavuje nejduležitejší umení francouzské
ho stolování. Vojenské zabarvení výrazu je zcela výstižné.
Nejlepší hlavní jídla jsou polosyrová cervená masa anebo
zverina, nekdy i speciálne pripravená drubež. Pije se cerve
né, bordeaux nebo burgundské. Jestliže "normandská díra"
nebyla podávána pred hlavním jídlem, po nem je zcela
nezbytná. Následují sýry, nejlépe dva chody: teplý sýr
a poté sýrová mísa. Vzít si více než tri druhy sýru je
nevychované. Vzít si jen jeden také. K sýrum se pije borde
aux. Slavnostní obed koncí moucníky, ovocem a zmrzlinou.
Pak je nejlepší vrátit se k šampanskému. Když je všechno
skonceno, nastoupí káva, konak, cigáro príslušného kalibru
u krbu v obývacím pokoji. Nekdo se nevázane veselí, jiní si
v kresle pohodlne schrupli, zatímco jiní s príslovecnou
elegancí vyprávejí anekdoty tak vulgární, že z toho ceské
uši brní. Slavnostní obed, který zacal v jednu, skoncil
kolem sedmé, pokud neprešel plynule ve veceri.

Dívka jménem Labastille
Je tu však jedno datum, kdy jídlo hraje zcela podradnou
roli. Jde o 14. cervenec, svátek svátkLl, výrocí pocátku
francouzské revoluce, dobytí Bastily. Soucasný Francouz
není republikán, ale sebe sama popírající roajalista. Soudí,
že se dá verit historii. Nejací republikáni tu kdysi byli. Ale
dejiny zároven ríkají, že se povraždili mezi sebou.
Francouzum z toho zbyla permanentní revolucní nálada
a stejne tak permanentní neduverivost. Nadšení a nedLlveri-

vost pak vytvárejí specifickou odrudu francouzského roaja
lismu. Francouz se stále dostává do sporu sám se sebou.
Dává mu to príležitost k vášnivé sebeobhajobe, hlavne ve
chvíli, kdy ho nikdo nenapadá. 14. cervenec je svátek této
rozpornosti a jejím základním smyslem je chvilka, byt

sebekratší, kdy dojde k rozuzlení, kdy nastane "Ia treve de
Oieu", boží mír. Tím dnem božího míru je práve 14.

cervenec. Všude je ticho, ulice jako vymetené. Vstává se

"Savoir vivre", francouzské umení ~ít, by se neobešlo be~

poulicních kaváren.

až v pozdním odpoledni s trýznivými bolestmi hlavy po
predchozím celonocním sabatu, po pohanském reji, po
válecné scéne bratrovražedné bitvy, kde se nešetrí delbu

chy stejne tak jako vínem. Oslava zacíná 13. cervence
vecer. V ulicích už je všechno pripraveno: výzdoba,
stánky, pódia s težkou zvukovou technikou, na která vecer

vyskocí nezletilí muzikanti. Tancí se všude nebo se jen tak
skáce na míste, když je ulice precpaná lidmi. Nad hlavami
sviští delbuchy, ohnostroje a salvy.

Jako tenkrát v Blois, kdesi na Loire, té poslední divoké
rece Evropy, která mení své koryto a kde pohyblivé písky
každorocne pohltí neopatrné rybáre. V polovine cervence
léto dospívá a noci jsou vlahé. Stredoveký most byl za
námi a s ním i renesancní zámek, a celé to mesto bridlic

ných strech a cihlových komínu. Hrmela muzika a skryté

kotle vyfukovaly kotouce páry. Svetla vírila, umelé hvezdy
plály, vzlétaly a padaly na zem. Skákal jsem jako všichni
v nesmyslném reji. Láhve vína kolovaly. Nekdo si lil víno
do úst, nekdo na hlavu, nekdo holkám za tricko. Bylo
horko. V záblescích svetel jsem zahlédl úsmev a pohled,
zuby, ústa, oci ... vecnost jako kousky rozbitého casu.
"Jsem Labastille," volala nejaká holka. "Cože?!"
"Labastille! Jmenuju se Labastille!" smála se. "Co je
dneska?!" vykrikla mi do ucha a já se smál s ní. "Prise de
la Basti lIe!"

Jirí Eduard Hermach (1948)
Architekt. psycholog a filosof. Žije a pracuje ve Francii.
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americká prakticnost, která dovedla zkombinovat projev
úcty s ohledem na výkon ekonomiky. King se sice
narodil 15. ledna, ale jeho svátek se poprvé slavil 20.
ledna 1986. Není totiž zakotven u pevného kalendárního
data a slaví se vždy tretí pondelí v lednu. Proc? Americtí

zamestnavatelé totiž vedí, že pripadne-Ii svátecní den
doprostred týdne, zamestnanci mají sklon prodlužovat si
volno dnem predchozím nebo následujícím.
Stále si pamatuji, jak den pred první oslavou Kingova
výrocí všechny školy vysvetlily žákum, kdo byl Martin
Luther King a proc si zaslouží svúj den. Nejpozoruhod
nejší je však to, co se stalo od doby jeho zavedení. Rok

co rok pribývali zastánci, kterí uznávali nejen svátek, ale
i ciny Kingovy osobnosti. Možná, že k tomu prispel
i cas, nevím; s odstupem casu se skoro všechno v živote
dá hodnotit lépe. Dnes je Kingúv svátek posuzován jako
každý jiný v Americe, která si svátkú váží. Nabalila se

na nej spousta jiných událostí a oslav, napríklad slavnos
ti Africanú, které se konají ve stále vetším poctu regionú
a prožívá je cím dál více lidí. Stalo se to cástí kulturní
mozaiky amerického života, víry a principú.
Jak to bude vypadat za patnáct let se svátkem svatého
Václava a se svátkem listopadových událostí? Dopreje

jim Ceská republika podobné uznání a bude vúbec nekdo
vedet, o co šlo?
Cas to ukáže.

Strucné dejiny svátku Martina Luthera Kinga ml.
8. 4. 1968 - poslanec Conyers navrhuje Kingovy naroze
niny za státní svátek.
15. 1. 1969 - stávka 1200 delníkú z Northon Tarrytown

za možnost slavit Kinguv svátek.
25.3. 1970 - Kongres obdržel petici s 6 mil. podpisy.
Pozitivne reagují zejména poslanci Conyers a Chilshol
mová.

10.4. 1970 - stát Kalifornie jako první ustanovil Kingo
vy narozeniny školním svátkem.
15. 7. 1970 - Kingovy narozeniny stanoveny školním
svátkem v Seattlu.

Leden 1981 - Seattle's Todd Shipyards propustily 6

delníkú za šírení letákú bránících oslavy.
2. 8. 1983 - Poslanecká snemovna prijala návrh zákona
o ustanovení nového státního svátku.

19. 10. 1983 - Senát pres odpor senátora Jesse Helmse
prijal návrh schválený snemovnou.

2. 11. 1983 - prezident Ronald Regan podepsal schválený
zákon o státním svátku.

24. 2. 1984 - vydáno rozhodnutí, že státní svátek bude
také školním svátkem.

11. 9. 1984 - vydáno rozhodnutí o volnu pro státní
zamestnance ve svátek M. L. K.

20. 1. 1986 - první oficiální oslavy narozenin Martina
Luthera Kingajakožto státního svátku.

Jom kipur také jako Den ptáku
Daniel Kumermann

Pokud bych mel hledat nejaký príhodný název pro izraelskou
verzi tohoto nejvetšího svátku židovského roku, bylo by snad
nejvhodnejší ríkat mu Den ptákú. Jen jednou v roce totiž nemusí
souperit s nekonecným všeprostupujícím hukotem automobilo
vých motoru, s rádiem a televizí. Plne ovládnou scénu a clovek
si náhle uvedomí, kolikjich tu vlastne je ajak dokáží být hlucní.
Tak trochu to pripomíná pohádku: první hvezdy ohlašující
pocátek svátecního dne mávnou kouzelným proutkem a neosob
ní svet techniky strne, aby uvolnil prostor pouze lidskému

pohybu. Je to pocit skoro existenciální - procházet se jen tak
prostredkem vecne precpané dálnice s tím, že jediné, co vás
múže ohrozit, je jezdec na koleckových bruslích, kterému pocit
svobody príliš stoupl do hlavy.

Na nedalekém námestí se zase nabízí absolutne nezvyklý
pohled. Místo výloh dvou malých obchodú - koloniálú, které
jinak bývají otevreny celých ctyriadvacet hodin, se vlní jen šedá
roleta. Ponekud absurdní predstava, že si ji porídili a udržují
funkcní kvúli jedinému dni v roce. Však také není obycejný.
Jom kipur, neboli Den smírení, má v židovském živote
mimorádné místo. Ctyriadvacet hodin úplného pústu završuje
desetidenní Ihútu pokání. Tou se uzavírá "mravní úcet" roku
predchozího a pripravuje co nejcistší vstup do roku nového
(znalci prominou veliké zjednodušení).
Tak silný je to den, že mu neuniknou ani ti, kterí jinak vetšinu

zásad víry, do níž se zrodili, neznají. Priznají pak, že se ten den 
a to treba ani netuší, že zacal již v predvecer - tak nejak nesmele
a nemotorne pokoušejí cosi dodržovat a cosi nedelat. V Izraeli to

pro mnohé bývá vedle svatby jediný den, kdy jdou do synagogy.
Koneckoncú i ti, kterí si místo toho vyrazí na kole ci kolecko
vých bruslích po dálnici, drží svúj židovský svátek - delají to

prece na míste, které je zasveceno jednomu z nejmocnejších
kultLlmoderní doby - automobilismu. A ten, pokud je mi známo,
se nikde jinde než v "židovském státe" dobrovolne nevzdává
toho, co mu patrí, byt by to bylo ijen na jeden jediný den.
Ostatne i lidé, kterí sedí doma a cpou se veprovým coby symbo

lem svého odporu k náboženskému establishmentu a jeho
svátkúm, slaví svúj Jom kipur. Celý rok jedí nekošer a je jim to
jedno. Práve dnes to však delají, aby tento den potupili, a tedy ho
vlastne také ozvláštnují. Paradoxne se tak jen jinou formou
pripojují k oslavám.

Budoucí charakter státu a jeho vztah k náboženství je v soucas
nosti v Izraeli jedním z nosných témat. At se bude vyvíjetjakko
li, je jisté, že Jom kipur ješte dlouho zustane nedílnou soucástí
života.

Daniel Kum.ermann
Velvyslanec CR v Izraeli.
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CO SLA ví S VET
FINSKO

Nový rok (Uudenvuoden Paiva) - I. ledna
Svátek Trí králu (Loppiainen) - 6. ledna
Velký pátek (Pitkaperjantai) - pátek velikonocní
Velikonoce (Paasmissunnuntai) - brezen nebo duben

První máj (Vappu) - 1. kvetna
Den vlajky - 21. a 22. cervna: po celé zemi vlají tisíce modro
bílých národních vlajek symbolizujících finskou zimu, zasne
žené pláne, reky a jezera
Den letního slunovratu (Juhannus) - 21. a 22. cervna
Den Všech svatých (Kekri) - I. listopadu
Den nezávislosti - 6. prosince: výrocí získání nezávislosti
vr.1917

Vánoce (Joulupaiva) - 24. až 26. prosince

FRANCIE

Nový rok (Le Jour de L' An nebo Le Jour des Étrennes) 
I. ledna

Velikonoce (Les P_ques) - brezen nebo duben
Den práce - I. kvetna
Den vítezství - 8. kvetna

Den Bastily - 14. cervence: oslava pádu symbolu královské
moci v roce 1789

Den Všech svatých (La Toussaint) - I. listopadu
Den prímerí (L' Armistice) - II. listopadu: vzpomínka na
uzavrené prímerí svetové války mezi Nemeckým císarstvím
a Dohodou v Compi'gne
Vánoce (Le Noel) - 25. prosince

JAPONSKO

ový rok (Gantan) - I. ledna
Príchod veku (Seidži no Hi) - 15. ledna: oslava dvacetiletých
vítajících vek
dospelosti
Den založení státu (Kenkokukinen no Hi) - 11. února:

pripomínka legendárního založení Japonského císarství r.
660 pr. n. I.
Den jarní rovnodennosti (Šunbun no Hi) - 20.a 21. brezna
Den zelene (Midori no Hi) - 29. dubna: svátek environmen
talistll a zacátek tzv. Zlatého týdne
Den ústavy (Kempo Kinenbi) - 3. kvetna: oslava japonské
ústavy z roku 1947
Den detí (Kodomo no Hi) - 5. kvetna: svátek tech nejmen
ších a konec Zlatého týdne
Den lodstva (Umi no Hi) - 20. cervence
Den úcty starším (Keiro no Hi) - 15. zárí
Den podzimní rovnodennosti (Šunbun no Hi) - 23. zárí
Den zdraví a sportu (Taiku no Hi) - 10. ríjna: rodice navšte
vují sportující školáky
Den kultury (Bunka no Hi) - 3. listopadu
Svátek práce (Kinro Kanša no Hi) - 23. listopadu

arození císare (Tenno Tandžóbi) - 23. prosince: narozeni
ny císare Akihita (éra Heisei)

POLSKO

Nový rok - I. ledna
Svátek Trí králu - 6. ledna

Velikonoce (Wielkanoc) - brezen nebo duben
Svátek Prvního máje (Swi~to Pierwszego Maja) - 1. kvetna
Svátek ústavy (Swi~to Trzeciego Maja) - 3. kvetna:
vzpomínka na první polskou ústavu z r. 179I
Svátek Panny Marie censtochovské (Cz~zstochowej) - 3.
kvetna

Svátek Božího tela (Corpus Christi) - kveten nebo cerven
Den Všech svatých - 1. listopadu
Den nezávislosti - II. listopadu: vyhlášení nezávislého
Polska de facto (1918)
Vánoce (Boze Narodzenie) - 25.až 26. prosince

RUSKÁ FEDERACE

(pouze federální svátky, podle gregoriánského kalendáre)
Nový rok - 1. ledna
Mezinárodní den žen - 8. brezna

Svátek sv. Jirí - 23. dubna: svátek plodnosti
Svátek práce - I. kvetna
Den vítezství - 9. kvetna: oslava konce druhé svetové války
Den svrchovanosti - 12. cervna: vyhlášení svrchovanosti
RSFSR v rámci SSSR

Den ústavy - 12. prosince: prijetí nové ústavy Ruské federace
Den Velké ríjnové socialistické revoluce - 7. listopadu
Štedrý vecer (Socelnik) - 24. prosince

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

(pouze federální svátky)
Nový rok (New Year) - 1. ledna
Den Martina Luthera Kinga (Martin Luther King's Day)
- tretí pondelí v lednu: vzpomínka na baptistického duchovní
ho, obhájce lidských práva držitele Nobelovy ceny za mír
z roku 1964

Den sv. Valentýna (St. Valentine's Day) - 12. února: den
zamilovaných oslavující památku Sv. Valentýna, krestanské
ho kneze a mucedníka pusobícího v Ríme
Prezidentský den (The Presidents' Day) - tretí pondelí
v únoru: v tento den je vzdávána cest všem prezidentum
Spojených státu amerických
Velikonoce (Easter) - brezen nebo duben
Pametní den (Memorial Day) - ctvrté pondelí v kvetnu:
uctení památky všech padlých amerických vojáku a oznacení
zacátku léta

Den nezávislosti (Independence Day) - 4. cervence: toto
datum pripomíná podepsání Deklarace nezávislosti v roce
1776 neboli vyhlášení nezávislosti Spojených státu americ
kých na Velké Británii
Den práce (Labor Day) - první zárijové pondelí: vzdáván
hoId práci, rozloucení se s letním obdobím
Kolumbuv den (Columbus Day) - 12. ríjna: svátek na pocest
objevení Ameriky
Den veteránu (Veterans' Day) - II. listopadu: pocta všem
americkým veteránum
Den díku vzdání (Thanksgiving Day) - ctVltý ctvrtek v listo
padu: vzpomínka na vzdání díku za bohatou úrodu prvními
anglickými puritány v Novém svete

Pripravil Viktor Debnár
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I Když je ta pitomá nedele I

Libu§e Kouhská

"Prijdem i zejtra, a/ už tu omítku dorazíme, " slíbil nám

v sobotním podveceru zedník. "Ale radši až po deváté,

až skoncí cerkov, " pripomneli unisono jeho dva ukrajin

ští pomocníci. Oni sami - v Cechách už pracují pet let 
sice od té doby žádnou nedeli nemeli, jejich ceský mistr

má zakázek habadej, ale oni vedí, že nejde míchat beton,

když vedle hrají varhany. Skutecne - naše stavení stojí
hned vedle vesnického ladovského kostelíka - a každou

nedeli sem pár škodovek sveze pár postav v krimpleno

vých kostýmcích a s pradávnými kabelkami, které už

zase pricházejí do módy, což ovšem dotycné netuší. "No

jo, hergot, tak až po devátý, " souhlasil mistr, "kdyžje ta
pitomá nedele. "

Pitomá, pitomá, pitomá, zlá nedele, jak zpívávala Hana

Hegerová preklad skvelého francouzského šansonu. Ve

veku teenagerovského nihilismu jsem se s ní dychtive

ztotoŽlíovala. Ješte vetší rajc byla Zabitá nedele, celove

cerní jilm režisérky Vihanové. Ta prázdnota vedoucí až

k sebevraždel Když jsem ji videla ve wertherovských

sedmnácti, pricemž jsem ale žádný Werther nebyla,

naopak cekala jsem, že každá další nedele bude ješte
lepší. Ve stylu jiné nedelní písne, milé semaforské

odrhovacky: vcera nedele byla, vcera byl hezký cas,

pockal si až se setmí a pak me políbil...
Dávno predtím ovšem vypadala nedele jinak: varhánko

vé bilé puncochové kalhotky, odporný plstený kloboucek

s gumickou pod bradu, aby neulitl, a dopolední procház

ka s otcem na Vyšehrad. Odpolední s obema rodici na

Petrín. Nebo do Stromovky. Nebo do Šárky. Tam už bez
kloboucku. Zato s mícem a se švihadlem. Hruza. Cestou

na Vyšehrad jsem se jednou podívala vysoko nahoru na

otce a zeptala se: "Byl bys radši holka?" Vykroutil se

jako vždy velmi diplomaticky. Ale vedela jsem, že ne.

Protože by se s jarem težko mohl nasoukat do celokože

ného obleku, obradne si zašnerovat vysoké boty, nasadit

kuklu a našlápnout lahvove zeleného harleye. Na jare

zacínaly nedelní výlety. Do Jevan, na Krivoklát, na

Tocník, na Jilovište. Pokaždé nekam jinam. Nepamatuju

si, že bychom nekdy zustali jen tak doma.

Proc to všechno píšu? Protože svet mel rád. A ten

zrejme odnesl cas. Nebo ho odnesli workholici. Milý buh

ví. A zrovna on sedmého dne odpocíval. Ale abych

nekrivdila polistopadové dobe. Už za pozdní komunistic

ké totality bylo zrejmé, že nedele vzaly za své. Ve vsi,
kde stojí ladovský kostelík, se rady teticek, udatne

mávajících kabelkami smerem ke kostelu, ztencily.

Strední a mladší generace si v nedeli prestala svlékat

montérky a tepláky zpod kvetované šatové zástery taky

vycuhovaly car necar svátek nesvátek. Co vhodnejšího si
taky obléci na melouchy a k televizoru?

Za onech mýtických nedelí si maminka, když servírova
la obed na rosenthalu, vázala ažuro vanou zásteru. Stul

pokrývala krémovým damaškovým ubrusem se svým

monogramem. Její rodice to taky tak vedli. Protože žili

na Vysocine, nechodili po obede do Botanické zahrady,

ale do lesa. Každou nedeli, jako do chrámu. Ve svátec

ním. Ceský dedecek nesl nemecké babicce skládací
stolicku. Ona mu nesla Právo lidu a sobe rakouský

nebo švýcarský román. Ani šišky, ani houby, ani boruv
ky nesbírali. Byla nedele. V dobe menové reformy se

dedecek omluvil, že tentokrát - poprvé po petatriceti

letech - nepujde. Babicka si pripnula krajkový limecek
a vlekla stolicku do kopcu sama. Když se vrátila, našla

dopis na rozloucenou. Dedecek se obesil ve stodole. Byl

nemocný, zranení z první svetové války ho težce trýzni

lo, prišel o všechny úspory, bylo to v dobe menové

reformy v triapadesátém. Už nemel sílu. Zrovna

v nedeli. Babicka chodila do lesa dál. Taky dopoledne

do sousedního mestecka na mši. Na hrubou. Od tamej
šího cukráre Havla prinášela pokaždé kremrole. Život
mel rád.

I když - už tenkrát v nem bývaly trhliny. Teta Mána se

vyptávala strýce Bohouše, navleceného, po celonocním

tahu v hospode u Plíhalu, do obleku z Prostejova

a vypraveného do ladovského kostelícka: "O cem že

kázal pan farár?" A Bohouš, který umel mistrovsky

sehrát i Klementa Gottwalda, statecne improvizoval:
"Pomni, abys den svátecní svetil."

V zime jsme v nedeli spali dlouho. První, kdo se vzbudil,

uvaril ostatním kakao a prinesl jim ho do postele. Když

snežilo, jeli jsme tramvají lyžovat do Motola. Když
nastaly plískanice, vypravili jsme se na karamel

k Myšákovi. Nebo jsme jeli ctrnáctkou do Libne k tete
Hanzlíkové. Mívala vždycky neco upeceného na nedeli.

Vynikajícího, varívala za mlada u prezidenta Beneše.

Jinak tam byla nuda, její jediný syn Larry, drív Láda,
utekl do Kanady a ona ukazovala porád dokola obrázky

z jeho dovolené na jakési Floride. V koupelne ve vane

chovala sycící husu. Zabijela ji na posvícení. O první

listopadové nedeli. Život mel rád.
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Tradice nebo prežitek?
Ješte naše babicky považovaly svecení nedele a slavení

svátkú za neco prirozeného, co je spojeno s tradicním

rytmem a kolobehem života. Tento rytmus se však behem

posledních dvou tFígenerací prudce zrychlil a -;,dáse, ~e se

-;'l17enili náš vztah k casúl17svátecním. Jaké svátky v pni behu

roku lidé slaví? Ajak tráví nedeli?

JUDr. Jakub Cermín, predseda Ceského svazu bojovní
ku za svobodu:

Slavím predevším svuj svátek na svatého Jakuba. Svátky pro
me hlavne znamenají jaro. A pokud jde o Vánoce, jsou pro
mne symbol narození cloveka. Prožívám je velmi citove,
jsou pro me symbolem rodiny, která je základem státu.
Domnívám se, že svátek je neco noblesního, co má prinést
do lidské duše mír a klid.

V nedeli jdu vždy do kostela, jsem verící clovek. Ale
jinak si preji, abych trošku odpocíval, odreagoval se. At
už jsou to procházky ci nejaké lehké sporty, aby me moc
neunavily. Nedele pro me musí být vybocení z všednosti
dnu. Lidé v této spolecnosti pocitují touhu, aby se dostali
zpet k prírode. Jakmile clovek preruší styk s prírodou, tak
se deformuje. Dríve bylo samozrejme svátku více. Protože
nebyly volné soboty, lidé museli pracovat od pondelí do
soboty. Bylo treba, aby si odpocinuli, aby se venovali své
kulture, svému duchu, a tak dostali impuls k premýšlení.
Je nutné svátky oddelit od dnu všedních. Bohužel moderní
doba zaprícinila, že lidé si potrebují zarídit veci, na které
ve všední dny nemají cas. A proto se sobota a nedele staly
velkými pracovními dny na chalupách. Clovek si tedy ani
v tyto dny neodpocinul. To se na nem samozrejme proje
vilo. Bud odpocíval v práci, nebo to pro nej znamenalo
takové vypetí, takže brzy onemocnel a odešel.

Alena Vetešková, studentka Vyšší odborné školy publicis
tiky:
Slavím hodne svátkLI.Jsou to vetšinou nejaká výrocí (svátky

nebo narozeniny) mých kamarádu a mé rodiny. Pak slavím
Vánoce. K veceri máme kapra a bramborový salát, poté
rozbalujeme dárky a díváme v televizi na pohádky.
O Velikonocích odjíždím pryc, bojím se kluku od nás
z Trutnova, aby me moc nezmlátili pomlázkou. V léte slavím
svátky mesta Trutnova a nakonec sedmnáctého listopadu
chodím oslavit Den studentli.

edeli trávím rLlzne. Pokud odjíždím do Prahy do školy, tak
si balím a dívám se na televizi. Když do Prahy nemusím, tak
se jdu dopoledne projít se psem. Po obede si dávám s rodici
kávu a díváme se na televizi a nakonec na vecer jdeme
k babicce a dedovi na návštevu.

Jirí Dedecek, muzikant, písnickár a prekladatel:

Doopravdy slavíme se ženou ty z kalendárních svátkli, které

nám pripomene stát udelením vol na. Když deti nemusí do
školy a obchody jsou zavrené, poznáme, že se neco deje,
a rozdáme si vánocní dárky, obarvíme velikonocní vejce. Ale
i bez obradu nekdy stací, když si uvedomíme, že jsme spolu
a je nám tak dobre - to platí predevším o rodinných, soukro
mých výrocích, která svetíme pomerne presne i pravidelne
rok co rok, ta veselá i ta smutná.

Velkou vetšinu nedelí v roce trávíme spolecne na venkove
(nic originálního - snažíme se zmizet z Prahy už v pátek
odpoledne) a tam dlouho spíme, zatímco se nejmladší dcera
dívá na pohádky na verejnoprávním kanále. Pozde snídáme,
pak podle pocasí jdeme k rybníku nebo na houby nebo na
bežky a tešíme se, až odpoledne otevre místní hospoda,
abychom pred zpátecní cestou stacili vypít co nejvíce piv.
Celý tento volný režim je ovšem proložen ruzne dlouhými
pracovními úseky, protože ani moje žena ani já si jako
svobodná povolání nemLlžeme dovolit tak docela "vypnout",
a tak se z tohoto hlediska naše nedele od všedního dne zas

tolik neliší. V devet hodin vecer zpravidla prijíždíme do
Prahy, abych stihl svlij živý rozhlasový porad "Písnicky po
francouzsku".

Jana Trpkošová, sekretárka u soukromé firmy:
Vetšinu svátkli už skoro neslavím. O Velikonocích pecu
bochánky, beránka a zdobíme s mými dcerami byt. Na
Vánoce ráno ozdobíme stromek, odpoledne pak pripravím
bramborový salát a rízky nebo kapra. Okolo plil sedmé jdu

s rodinou ke stromku rozbalovat dárky. Na Nový rok otevre
me sekt a pripijeme si. Prvního ledna máme vždy k obedu
cocku. Jinak už pak slavím jen svátky a narozeniny clenu
rodiny a kamarádli.

Nedele pro me není casem odpocinku. Vstávám jako každý
den v plil sedmé a zacnu s prípravami na obed. Tak okolo
desáté hodiny jdu se psem na procházku, pri které ješte
nakoupíme. Po obede si celá rodina sedne k televizi na
pohádku. Ješte pred rokem jsme poté odpoledne chodili na
výstavy, ale ted, když máme psa, procházíme se po Prokop
ském údolí. Vecer sijdu lehnout brzy, okolo deváté.

Ivo Mathé, vedoucí kanceláre prezidenta CR:

Všechny státní svátky oslavuji prací na hrade, protože práve
pri státních svátcích mám nejvíce práce. Jinak se snažím
Velikonoce a Vánoce slavit klasicky, umerene. Dalo by se
ríci, že vetšinu svátku trávím velmi tradicne.

Nedeli trávím podle toho, jak mnoho mám práce. Pokud
mám nejakou práci, povinnost ci když jsem na služební
ceste, což se mi stává poslední dobou dost casto, tak nedeli
trávím jako každý jiný den v týdnu. Když se mi však podarí
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mít volno, pak nedeli trávím za Prahou u známých. Volné
chvíle vyplnuji predevším sportem, behem, plaváním, jízdou
na kole, cetbou nebo chozením na výlety.

Václav Fischer, senátor a podnikatel, majitel cestovní
kanceláre:

Velikonoce, svátky jara, slavím už léta na mém nejoblíbenej
ším ostrove Gran Canarii. Velikonocní zvyky si pamatuji
z detství, kdy maminka dbala na všechny tradice. Dnes však
toužím spíše po relaxaci ci po prodlouženém víkendu. Pokud
I. máj, 9. kveten nebo S. a 6. cervenec vyjdou na príhodný
pátek ci pondelí, jedu bud na Kanárské ostrovy nebo na
Mallorku. Svátky mi tedy prijdou vhod a "stát" mi vlastne
neprímo plánuje volno. Vánoce trávím doma s rodinou.
Máme pravý stromecek, kapra a bramborový salát, navštevu
jeme známé a pokud je Praha zasnežená, chodím na roman
tické procházky. Na Silvestra me urcite najdete na Kanár

ských ostrovech.
V nedeli si trochu déle pospím, u snídane si prectu sobotní
nebo nedelní noviny, zaplavu si v bazénu a obcas se projedu
na kole. Odpoledne chodím na návštevy, nebo návštevy
chodí za mnou. Když je hezky, procházím se dlouho po
Praze, "rekapituluji" týdenní události a plánuji si týden
nadcházející. V léte vecer na zahrade s práteli grilujeme,

nebo si ctu, ci poslouchám oblíbené desky. Ve všedních
dnech musím obcas i násilím prekonávat chvilky, kdy bych
si chtel zalenošit. V nedeli mám však dojem, že lenošení je

prikázáno.

Libuše Blažková, penzistka:
Muj manžel a já slavíme všechny církevní svátky, protože
jsme verící. Vždy chodím do kostela na Vánoce na Púlnocní
mši, pak o Velikonocích a taky na Dušicky. O Vánocích
pecu vánocku a okolo patnácti druhú cukroví pro vnoucata.
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Zdobím stromek a snažím se odpocívat. Na Velikonoce pak

vždycky pecu beránka, mazance a jidáše a maluji s mými
vnoucaty vejce. Slavím pak už jen nekteré rodinné narozeni
ny.
V nedeli ráno okolo šesté chodím nakrmit domácí zvírata

a ovce pouštím na pastvu. Pak pustím slepice a jdu do koste
la. Po malé procházce se okolo desáté vracím domu a pripra
vím nedelní obed pro me a pro mého muže. Odpoledne
poklidím dúm a delám, co je zrovna potreba. Pokud mám
cas, tak si ctu, pletu a nebo se i obcas dívám na televizi.
Protože mám ted v dúchodu dost casu, tak se má nedele moc
neliší od ostatních všedních dnu.

Jan Jandourek, spisovatel a publicista:
Slavím Vánoce, Velikonoce a narozeniny rodinných prísluš
níku. Jako díte jsem mel taky rád I. Máj. Na jeho místo
nastoupil pražský knižní veletrh, který si vždy radostne užiji.
Myslím, že Vánocemi, které tržne zacínají v ríjnu, a rozlicný
mi veselicemi na Velký pátek spolecnost neco ztrácí, ale
nedá se s tím moc delat.

Nedele je jeden z nejstrašnejších dnu týdne. Protože vetšinu
práce delám stejne doma, není pro me z tohoto hlediska
mezi všedním dnem a nedelí velký rozdíl. Horší je, že když
se v nejakém hnutí mysli rozhodnete pro "svátecní"
procházku, je výsledný efekt dost sporný. Na ulicích presta

ne v nedeli normální provoz a celá Praha se najednou naplní
podivnými existencemi, které zrejme pres týden prebývají
kdesi v podzemí diskoték. Pokud jdu do kostela, i tam mi to
pripadá horší, než by to bylo dejme tomu v úterý. Nejprí
jemnejší je zústat doma a neco si císt. Pokud už jdu ven, tak
jen proto, abych se setkal se sobe podobnými. Ale snad se to
všechno musí prežít, aby si clovek zase užil pondelí.

Pripravila Lucie Trpkošová
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AGENTI MEZI NÁMI
V bezpecnostních službách není

nikdy nic bezpecne jisté
KoreI Pacller

Pred casem musel ruské velvyslanectví
v Praze opustit vyzvedac s diplomatickým
pasem, kterého ceská kontrašpionáž
pristihla pri cinu. Není ovšem jedna
vlaštovka málo? Zvlášte uvážíme-li, že

po našem vstupu do NATO cinnost
ruských tajných služeb na ceském území
nabrala obrátky?

Nekterí naši diplomaté, politici, vojáci, vedci, inženýri,
umelci i dnešní manažeri studovali v sedmdesátých
a osmdesátých letech v Moskve, Leningrade a v jiných
mestech komunistického bloku. Neupsali se alespon
nekterí z nich sovetské tajné službe? Pred nekolika
mesíci vyšly knižne dva díly svazku zpráv z let 1967
77, které se týkají ideového spolupracovníka rozvedky
s krycím jménem "Kato". Tretí díl svazku na Jana
"Kato" Kavana nebylo možné publikovat, protože byl
v kvetnu 1989 skartován - patrne za obvyklého dozoru
diistojníku KGB. Není divu, že nekterí lidé vyslovují

podezrení, jestli trockistu Jana Kavana, který tehdy
studoval ve Velké Británii, neprevzala nakonec sovetská
KGB.

Jeden za všechny
Pocet cizích agentu, které skutecne odhalila vojenská
a civilní kontrašpionáž BIS na našem území, se

v nejbližších letech nedozvíme. Onen ruský špeh, krytý
diplomatickým pasem, se musel vrátit do Moskvy

nejspíš proto, že po svém dopadení odmítl jakoukoli
spolupráci, nechtel se nechat preverbovat a delat dvoji

tého agenta - jak to v takových prípadech obvykle
chodí. Ale kolik cizích špionu naše kontrašpionážní

služby opravdu zajistily a potom získaly? To se neríká,
to ví jenom nekolik málo zasvecencu. Verejnost by se

podobné pikanterie dozvedela jedine v prípade úniku
informací nebo kdyby "rozvázal" nekterý prebehlík

z BIS treba v Moskve. Ovšem i v tomto prípade
bychom museli pristupovat k takovému sdelení opatrne,

protože není jasné, kolik je v nem skryto rízených
dezi nformací.

Vypovezení jednoho jediného profesionálního zveda
však není pro BIS a vojenskou kontrarozvedku príliš
dobrým vysvedcením. I západní tisk pred casem pouka
zoval na neúmerne vysoký pocet personálu ruské
ambasády v Praze. Toto nápadné srocení lidu lze

vysvetlit pouze prítomností desítek dustojníku výzved
ných služeb s diplomatickými pasy. V tomto bode opet
tápeme v temnotách - není vylouceno, že vypovezených
lidí bylo víc, ale ceské a ruské úrady o nich nemluví,
aby nevírily vzájemné vztahy.

Špióni s diplomem
Bezpecnostní situaci by jiste prospelo, kdyby se s jistou
obezretností pristupovalo i k absolventum ruzných
sovetských škol. Dustojníci všech výzvedných služeb na

celém svete se snaží hledat vhodné adepty mezi studen
ty. Príliš si nevybírají - i z ponekud natvrdlého studenta
muže za dvacet let vyrust vlivný a dobre informovaný
agent. Nekteré z polapených mládencu a dívek zapojují

jejich rídící orgány do špionážní cinnosti okamžite, jiné
ponechávají jako takzvané spící agenty delší dobu
v klidu a do práce je probudí, až když centrála usoudí,
že prišel jejich cas. Spící agenty s úspechem používala

práve KGB, která si tímto zpiisobem pripravovala
zálohy na deset ci dvacet let dopredu.
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Podle této logiky se KGB a vojenská GRD snažily
najmout do svých služeb i cást ceských a slovenských
posluchacu sovetských vysokých škol, stejne jako kurzu

obou služeb. Nekterí podlehli, zatímco jiní - byt jim
potom hostitelé vytváreli ztížené podmínky - tomuto

vábení odolali. Složitost problému dokumentuje fakt, že
vetšina dustojníku ceskoslovenské rozvedky, kterí

uprchli na Západ anebo pro nej zacali pracovat, pred tím
prošla školou KGB. Dustojníky tohoto ražení tedy

rozhodne nelze merit stejným metrem. Nicméne jejich
bezpecnostní proverení není ani jednoduché, ani stopro
centní. Opet platí zlaté pravidlo špionáže, které ríká, že
v bezpecnostních službách nikdy nic nevíte bezpecne.

Za vším hledej agenta
Ovšem verbíri, at východní ci západní, se neomezovali
jenom na vysoké školy - získávali agenty rovnež mezi
lidmi v prestižním postavení. Pozoruhodné svedectví
o tom vydal bývalý šéf archívu rozvedky KGB Vasilij
Mitrochin, který zacátkem devadesátých let uprchl do

Velké Británie. V loni vydané knize upozornil, že po
srpnové okupaci Ceskoslovenska dal šéf tajné služby
Jurij Andropov príkaz k najímání nové generace agentu
ve všech zemích sovetského bloku. Ruské i jiné agenty
tedy mužeme hledat kdekoliv kolem nás.

Stejná míra pochybnosti se týká i minulosti místopred
sedy vlády a ministra zahranicí Jana Kavana. Soveti ho

mohli prevzít od ceskoslovenské rozvedky, protože jeho
dosavadním rídícím orgánem byl dustojník sympatizují
cí s reformním úsilím Alexandra Dubceka (byt se za to

po svém odvolání do Prahy težce kál). Ale práve tak je
zajímat nemusel, nebot mohl být v té dobe pod zvýše
nou kontrolou britské kontrarozvedky. Dokud nezbehne
a nerozpovídá se nejaký dustojník z Moskvy, který bude

s prípadem "Kato" obeznámen, víc se nedozvíme.
Nejpodezrelejší zustává skartování tretího dílu Kavano

va svazku, který nejspíš lícil jeho cinnost v sedmdesá
tých a osmdesátých letech. Proto vubec nevíme, nakolik

ho Státní bezpecnost sledovala, když prijíždel do repub
liky pod cizím jménem a obcházel ostre sledované
disidenty (které tím mnohdy vydesil), a jestli - krome
známého zadrženého kamionu - nemela informace

o dalších zásilkách protikomunistické literatury.
Bohužel, Kavan mej po celá devadesátá léta snahu
všechny své aktivity zamlžovat a nenašel odvahu je
verejnosti vysvetlit. Nední divu, že podezrení vznášející
se nad jeho hlavou na míste svatozáre disidenta zacalo
žít svým vlastním životem. Paradoxne by si lepší scénár

prubehu diskreditace Kavanovy osoby nedokázal
vymyslet ani inspektor Cowley s Bodiem a Doylem
dohromady.

Proletári se opravdu spojují?
Existuje i další - takr1<:azapomenutý - zdroj komunistic
kých vyzvedacu. Ve dvacátých, tricátých a ctyricátých

letech rekrutovali sovetští dustojníci a pracovníci

Komunistické internacionály své agenty mezi komunis
ty a levicove orientovanými lidmi z celého sveta. Jakmi

le je získali, dali jim príkaz, aby se okamžite "prestroji

li" za vyznavace pravice - to bylo osvedcené krytí.
Když americké a britské kontrašpionážní služby tyto
síte ve druhé polovine 40. let rozkryly, byla tato praxe 
jak víme z mnoha memoáru vysloužilcu KGB i ze

zkušeností ceskoslovenské rozvedky - až na výjimky
zakázána. Vnucuje se však otázka, jestli se ruské a jiné
východní tajné služby v poslední dobe k pestování
špionážního podhoubí mezi levicovými a dnes navíc
i ekologickými aktivisty nevrátily. Vždyt tito vecne

nespokojení a casto velice naivní oponenti by byli stejne
prirozeným pramenem jako za studené války.

Jakje videt, opravdu nic není jisté. Vyzvedaci cizích
státu mohou pocházet z nejruznejších vrstev, at už meli
v minulosti vazby na zahranicí ci nikoliv. I když existují
jisté rizikové skupiny, jako jsou absolventi sovetských
vysokých škol, vysloužilí estebáci ci bývalí zanícení
bolševici, plošne je podezírat nemužeme. Vždyt rada

z nich propadla kouzlu kapitalistického podnikání
a zpátky by se vrátit nechtela. Do další kategorie patrí
podezrelé výjimky, jako je treba Kavan. Jestliže se tento
sociálne demokratický ministr cítí nespravedlive narcen,
mel by se ze všech svých dobrodružství, která na nej

vrhají stín, verejne vyznat. A také se zvednout z kresí
lek vysokých funkcí, jak to bežne delají politici
v zavedených demokraciích - jinak zustane vecným
cílem ostrelování pravicovými politiky a médii.

(Použitý dokumentacní materiál pochází z knihy "Kato",
sestavené Johnem Bokem a Premyslem Vachalovským)

Karel Pacner (1936)
Novinár.

Andrzej Grajewski: Evropa, Rusko a tajné služby, Obcanský institut,
Praha 1996.

Amy Knight: Spies without cloaks, Princeton University Press, 1996.

Karel Pacner: Atomoví špióni, Šulc a spol, Praha 1994.
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Jakou-v vizi
pro Ceskou republiku?

Martin Potútek

Cítíme, že naše budoucnost je nejistá: na jedné strane
rozluštení lidského genomu, rozvíjející se nano
a biotechnologie, zázraky informacní techniky, na strane
druhé etnické konflikty, stále trvající hrozba zbraní
hromadného nicení a rozevírající se nužky mezi bohatý
mi a chudými. Urcitejší predstava o možnostech
a mezích budoucího vývoje se dokonce muže stát
podmínkou prežití. Což platí v merítku svetovém
i domácím. Zahájení systematických prací na vizi pro
ceský stát, iniciované soucasnou vládou a její Radou pro
sociální a ekonomickou strategii, tudíž predstavuje
duležitou iniciativu usilující o efektivnejší využití a další
kulti vaci rozvojového potenciál u ceské spolecnosti.
V tomto kontextu také vzniklo na Institutu sociologic
kých studií Fakulty sociálních ved Univerzity Karlovy
Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které již
zahájilo svoji cinnost a nabízí ruku ke spolupráci všem
zájemcLlm. Nosnou ideu Centra by bylo možno vyjádrit 
s poukazem na koncepty C. Castoriadise a V. Havla 

slovy "Dobrá vize je predpokladem autonomie, podmín
kou odpovedné volby a cestou k nalezení identity každé-

Takjde cas
Jistá americká mýdlová opera nese
název "Tak jde cas". Tento název
padne jako ulitý i na fotoseriál
dlouholetého kmenového fotografa
Prítomnosti Jaromíra Cejky, jak jej
zaznamenal v prubehu let 1984 
1990 na jedné hostivarské
križovatce. Tak šel cas v Hostivari.
Od amerického sladkobolného

melodramatu se však prudce liší
dejem i Žánrem. A na rozdíl od
televizních seriálu navíc není jasné,
co se bude odehrávat v dalším díle. 1984

ho lidského spolecenství." Výsledky práce tohoto týmu
budeme pravidelne publikovat a predkládat k diskusi.

Vize? Radeji ne!
Nový ceský stát, který vznikl po rozpadu federace, již
nesporne prokázal svoji životaschopnost. Mužeme celkem
oprávnene tvrdit, že pritom ke své existenci žádnou vizi
nepotreboval. Nelze se tudíž divit tomu, že mnozí chápou
tvorbu vizí jako vec principiálne nemožnou neúcelnou, ci
dokonce zavádející.
Zvlášte lidé neoliberálního ražení (Václav Klaus není

výjimkou) jsou presvedceni o tom, že vize pro budoucnost
a formulování rozvojových cílu mají nebezpecne blízko
k sociálnímu inženýrství. Spatrují v tom snahu vnutit
svobodné spolecnosti predstavy presahující prirozený rád
vecí vznikající souperením ruzných dílcích zájmu v daném
institucionálním rámci.

Nesouhlas s potrebností vizí muže ovšem pramenit i ze
sklonu vnímat svet a spolecnost prizmatem postmoderního
svetonázoru a filosofie. Zykmund Bauman o tom píše:

"Živelnost sveta líceného postmoderní utopií promenuje
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Vést dialog o žádoucí vizi pro
ceskou spolecnost je výzvou
k usilovnejší práci smerující
k lepší orientaci na nejistém

terénu, plném dríve
neznámých úskalí - ale také

nových prl1ežitostí

každou starost o budoucnost v absurditu, s výjimkou
starosti o to, abychom se nemusel i starat o budoucnost 
tedy starosti o to, abychom mohli jednat zpusobem prime
rene bezstarostným a neodpovedným."

Nejistoty a rizika
Dnešní civilizacní promeny zpLlsobují zvýšení globálních
rizik a stávají se obtížneji predvídatelnými než kdykoli
dríve. Doba, kterou prožíváme, nazývá Timothy Garton
Ash "dobou neporádku a reformace". Tato okolnost sice
posiluje vedomí potrebnosti cinLI
smerujících k usnadnení orientace
v neprehledném terénu soudobého
sveta, ale zároven ciní predmet
prognostického úsilí ješte méne
uchopitelným než dríve.
Ulrich Beck rozebírá príciny vzniku

techto náhodných nebo nej istých
rizik a o soudobé ére hovorí jako
o ére rizikové spolecnosti - jako
hlavní zdroje techto ohrožení vidí
postup lidského poznání, z nej
cerpající technologický pokrok, "rozplývání" odpovednosti
za rozhodnutí ovlivnující osudy miliónu a postupnou ztrátu
kontroly politiku nad dusledky rozhodnutí cinených mimo
verejný sektor (zvlášte na trhu).

Vize? Dozajista!
Odpovední lidé (vcetne mnohých politiku a dalších verejne
cinných osob) ale mohou tuto situaci pochopit práve
opacne: jako výzvu k usilovnejší práci smerující k hledání
takových postupu, které by umožnovaly prece jen se lépe

orientovat na nejistém terénu, plném dríve neznámých
úskalí - ale také nových príležitostí.

1988

I kybernetika dochází k záveru, že schopnost predvídat,
formulovat cíle a hledat optimální zpusoby jejich realizace

je jedním z duležitých znaku inteligence. Tato schopnost
vytvárí informacní predpoklady pro optimální reakci
daného spolecenství na možná existencní rizika, na využití
nabízejících se rozvojových príležitostí, zvyšuje tedy i jeho
šance na zajištení co nejpríznivejších podmínek pro prežití.
Zde je na míste poukázat na neúnavnou, byt casto vysmí
vanou snahu prezidenta Václava Havla iniciovat a vést
dialog o žádoucí vizi pro ceskou spolecnost, jakési spolec-

né premítání o tom, kam by mela

smerovat, o co by mela usilovat
a ceho by se mela vystríhat. Havel
je presvedcen, že takové úsilí patrí
k tomu nejduležitejšímu, cím by se
meli zabývat nejen profesionální
politikové, ale vlastne všichni

obcané této zeme zajímající se
o verejné záležitosti.
Nerozvine-Ii se v této zemi takový

dialog, nejsme zemí smerující
k vytvorení základu otevrené

spolecnosti (tak, jak ji vymezil sil' Karl Popper). A to by
byla (zase jednou) trestuhodne zmarnená historická príleži
tost - vždyt tato príležitost se vyskytla poprvé po více než
padesáti letech. Mohu se zde odvolat i na mnohé dokumen
ty mezinárodních organizací z poslední doby, venované
tomuto tématu. Tak napríklad závery komise expertu,
prijaté 50. zasedáním Valného shromáždení OSN, doporu
cují vládám zpracovávat strategické plány a ruzné podnety
ke zlepšení funkcí verejné správy. Dokonce i Svetová
banka se ve svých dokumentech z poslední doby vyslovuje
pro porádání široce pojatých verejných diskusí o klícových
smerech a prioritách vývoje, vcetne vytvárení konzultativ-

1990, únor
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Ceská republika

Duležitým tématem je
spolecné hledání hodnotových

základu ceského státu.
Dobrým jádrem takového

kodexu hodnot by se mohla
a mela znovu stát Masarykova

idea humanitní

ních mechanismu, umožnujících vstup do techto diskusí
predstavitelum všech zainteresovaných skupin.

Pojetí vize
Vizi pro Ceskou republiku vnímám jako ve verejné diskusi
kultivovanou predstavu o vývojových ohroženích a rozvo
jových príležitostech zeme. Soucástí této vize by mely být
vývojové alternativy vedoucí k minimalizaci zjištených
ohrožení a k maximalizaci využití poznaných príležitostí.
Cílem verejné diskuse je pak podnítit k úcasti na tvorbe
takových vizí odbornou i obcan
skou verejnost.
Nebojím se, že by si demokratická
spolecnost nechala naoktrojovat
jedinou vizi budoucnosti. Prirozene
se v ní mohou a budou prosazovat
ruzné rozvojové projekty, bude
docházet ke konfrontaci ruzných
názoru a odlišných hodnocení
budoucích ohrožení a rozvojových
príležitostí zeme. Tyto strety je
treba chápat jako potrebný a produkti vní zpusob hledání
minimálního spolecného jmenovatele, úhelníku, na nemž
se snad budou moci shodnout všichni, jimž záleží na
budoucím osudu Ceské republiky a jejího obyvatelstva.

Nebo alespon jako inspiraci pro lepší vlastní orientaci
v nástrahách budoucnosti.

Jak na to?
Tvorba ucelené predstavy o budoucnosti by se mela rídit
nekolika základními pravidly. Príprava by mela probíhat
za úcasti mnoha subjektu zarucujících rozmanitost
hledisek a pluralitu názoru. Mimochodem ceština zde
nabízí výstižnou dvojznacnou interpretaci významu

1990, brezen

slova vize, u nehož nelze v prvním páde rozlišit singulár
od plurálu.
Je jasné, že nelze podat vycerpávající popis a výklad stavu
zeme a jejích možných podmínených budoucností. Urcení
dominantních problému zeme a možných cest jejich rešení
muže proto vycházet pouze z poznání celostního kontextu

rozvoje spolecnosti - vzájemných podmíneností ruzných
stránek jejího vývoje vcetne vnejšího kontextu.
Pri výkladu skutecnosti je nutno také dbát na alternativní
hodnocení situace, ale zároven je treba hledat spolecné

jádro všude tam, kde je to možné:
hlavne pri urcování aktuálních
a možných budoucích problému,
jimž Ceská republika celí,
a v hledání cest, jak jim celit ci
predcházet.
Spíše než o jednorázový projekt by
také melo jít o trvalé intelektuální
a praktické úsilí, o proud neustále
aktualizovaných a doplnovaných
pohledu na možné a žádoucí

budoucnosti.

Lidé, kterí se budou úcastnit práce na vizi, by meli umet
srozumitelne prezentovat svoje názory, vstupovat do
diskuse s jinými a pozorne jim naslouchat.

Témata pro vizi
Bez nároku na úplnost shrnuji, jaká témata by v takové vizi
nemela v žádném prípade scházet.
V prvé rade by melo jít o spolecné hledání hodnotových
základu ceského státu. Dobrým jádrem takového kodexu
hodnot by se mohla a mela znovu stát Masarykova idea
humanitní. Ta je címsi, co muže udržovat vedomí národní
identity a kulturní specificnosti národa ve veku globaliza-
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ce. Erazim Kohák se domnívá, že lze navázat na tradici

Masarykova úsilí: " ... o spolecné národní vedomí, inklu
zivní, humanistické, a ne sektárské, potrebujeme usilovat
v dnešní diskusi."

Rovnež bychom meli vyvodit urcité závery z konecnosti

naší planety tvárí v tvár exploatacní povaze nastoupeného
smeru lidské civilizace. Konkrétne mám na mysli respek
tování kritéria trvalé udržitelnosti.

Za duležité téma považuji kultivaci mravního rádu jako
duchovního pojítka mezi cleny národního spolecenství.
Tento rád nemusí být nutne pestován jen na pude nábožen
ských verouk. Tibetský duchovní vudce Dalajlama naprí
klad prohlásil, že sekulární etika soucitu muže - ruku
v ruce s ruznými náboženstvími - sehrát klícovou roli
v urcování budoucího osudu lidstva. Cestou k tomu je
neformální, ale o to systematictejší a duslednejší výchova
k obcanství a mravnosti, prostupující všemi relevantními

výchovne vzdelávacími obsahy a metodami.
Úvahy o budoucím vývoji by mely smerovat i k formulaci
a prijetí sociální doktríny pro ceský stát. Šlo by o dlouhodobe
orientující program, snižující riziko nerovnováh a ztrát
daných politickým volebním cyklem v sociální oblasti

(pracovní materiál s názvem Ceská sociální doktrína pripra
vuje skupina odborníku pod hlavickou obcanského sdružení
Socioklub k projednání na pude Senátu).
Pozornost odborníkú i verejnosti by se mela soustredit také
na kultivaci nástrojú ekonomického a technologického
pokroku, na kultivování politiky i konkrétních instituCÍ verej

ného a obcanského sektoru a v neposlední rade na prevzetí
aktivní spoluodpovednosti ceského státu za osudy Evropy
a lidstva a zaclenování republiky do nadnárodních struktur.

Záleží na obcanech
Volba spolecnosti je v demokratické spolecnosti v konec-
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ných dusledcích záležitostí samotných obcanu. Oni
nakonec rozhodnou, zda a jaké vizi budoucnosti bude dána
prednost, oni svými ciny podporí její realizaci, prípadne
dají prednost nejakému konkurencnímu konceptu nebo se
spokojí s tím, že nebude vypracována a uplatnena vubec.
Politika zde jiste není všemocná: muže jen inspirovat,
dotváret a formovat obcanskou spolecnost, nemuže však
zajít o mnoho dále, než jí dovolí a velí spolecenské tradice,
zažité stereotypy chování, normy, kultura.
Možnosti politiky jakožto inspirátorky prací na vizi nelze
ale ani podcenovat: muže vystihnout míru, v níž je možné
presahovat obzor každodenních starostí zamestnávajících
vedomí lidí, muže presne vystihnout potreby doby, múže
integrovat spolecenské vedomí. Jsem presvedcen o tom, že
odpovedná verejná politika zahrne práce na vizi pro ceský
stát do rejstríku svých politických priorit.

Martin Potucek (1948)
Sociolog a prognostik.
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Jak reší americká spolecnost problém pristehovalcu

Ota Ulc

Kandidáti na prezidenta
peclive naslouchají hlasum
imigrantu a sami se snaží
promlouvat v jejich reci.

Španelštinu plynne ovládající
republikán George W Bush je

tu ve výhode proti Albertu
Gorovi, kandidátu

Demokratické strany, která
tradicne pritahuje volice
neanglosaského puvodu

Príliv cizincu hledajících práci a nový
domov zacíná být u nás vážným
problémem. Ceská spolecnost se tak
seznamuje se svetem, zvyká si na jinakost
a namáhave se ucí toleranci. Starosti

a zkušenosti s imigrací však mají i jinde.
Statistiky udávají, že nejvyšší procento pristehovalcLI vzhle
dem k poctu púvodního obyvatelstva patrí Izraeli a po nem
Austrálii. Zdaleka nejvetší pocet pristehovalcú však tradicne
mírí do Spojených státú amerických. Celková rocní kvóta se
blíží jednomu milionu, ilegálních pristehovalcLI je však

mnohem víc. Jedna z kompetentních intitucí, American
Immigration Control Foundation, dokonce uvádí císlo
trináct milionú - cili víc než pocet obyvatel Ceské republiky.
Jak vypadá imigracní problém
v nejbohatší zemi planety?
Každé páté díte vyrústající ve Spoje
ných státech má aspon jednoho
rodice narozeného v cizine. Dochá

zí k vytvárení nových etnických
enkláv: bosenští uprchlíci
v St.Louis, Rusové ve Filadelfii
a New Yorku, kde rovnež znacne

pribývá pristehovalcLI z Dominikán
ské republiky. V nekterých konci
nách Floridy a Kalifornie se nelze
domluvit jinak než španelsky.
V Binghamtonu, menším meste ve
státu New York, múžete v telefon

ním seznamu napocítat 36 Novákú

a na místní univerzite jsem mel
kolegu, který se doopravdy jmenoval Stanley Motowidlo.
Nejrychleji roste pocet príchozích z Asie. Korejci prakticky
monopolizují maloobchod se zeleninou, Indové v New York

City prevzali znacný pocet novinových stánkú a sedí za
volantem poloviny všech taxíkú. Asiaté už pronikli do
jižních státú bývalé konfederace, kde cizinci jiné rasy príliš
vítáni nebývali. Napríklad v metropolitní oblasti kolem
Atlanty, Dallasu a Houstonu se jich v letech 1990 - 1996
usadilo 1,5 milionu. V Houstonu už vlastní sedm bank.

Zdaleka nejpocetnejší skupinou jsou však takzvaní Hispa
nics, pristehovalci z latinské Ameriky od Mexika až po
Patagonii. V zemi zaslíbené jejich pocet stále stoupá: naprí
klad dve tretiny detí narozených v Los Angeles County

Hospital patrí matkám, které jsou v zemi ilegálne. Na svet
tam privedou robátko, které se automaticky stane americ
kým obcanem (na základe britského principu ius soli)
s nárokem na všelijaké sociální podpory z kapsy danových
poplatníku.
Tem se ovšem neco takového pramálo líbí. Prúzkumy verej
ného mínení potvrzují, že vetšina Americanú - 80 až 90
procent - si preje zprísnení podmínek, aby se štedrosti státu
nemohlo tolik zneužívat. V roce 1996 Kongres s vetšinou
Republikánú nekolik takových opatrení skutecne odhlasoval.
Proti zmenám protestovali nejen mluvcí postižených menšin,
ale též církví a nekterých levicových kruhú.

Citlivé politikum
O tom, zda poskytovat sociální služby a veškerá práva
rodinám ilegálních pristehovalcú, se vede vášnivá debata

i v soucasnosti, kdy vrcholí soutež

o nájemnictví Bílého domu. Kandi
dáti si totiž snadno spocítali: nejvíc
imigrantú i ilegálú žije v Kalifornii.
Po ní následují New York, Florida,
Texas, lIIinois - státy s vysokým
poctem onech electoral votes, které
rozhodnou prezidentské volby.
Velmi težko je múže vyhrát kandidát,
aniž by zvítezil v Kalifornii, kde za
poslední desetiletí pribylo pres milion
nových volicú, zejména z rad onech
prekotne se množících Hispanics. Už
v roce 2001 se nynejší menšina
pristehovalcú z latinské Ameriky
a z Asie stane vetšinou kalifornského

obyvatelstva. Tudíž neprekvapí, že
kandidáti peclive naslouchají temto novým hlasúm a sami se

snaží promlouvat v jejich reci. Španelštinu plynne ovládající
republikán George W. Bush je tu ve výhode proti Albertu

Gorovi, kandidátu Demokratické strany, která tradicne prita
huje volice neanglosaského púvodu.

Ve sporu, zda imigraci omezit, zda je prínosem ci zhoubou,
se vytvorila zvláštní politická seskupení. Proti liberální
imigracní politice brají nejen konzervativní izolacionisté ci
populisté jako Pat Buchanan, ale také odbory, delnické
organizace a zpravidla levicove orientovaní ekologové. Mezi
zastánci opacných názorú, prosazujících pokracování, ba
i zvýšení pristehovalectví, jsou nejen mluvcí imigrantských
organizací, menšinových zájmových sdružení a levicová
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ACLU (American Civil Liberties Union), ale také moderní

prumyslová odvetví - high tech companies, príznivci

svobodného trhu, globalizace, celá redakcní rada ultrakapi
talistických novin The Wall Street Journal.
Tvrzení odborových predáku, že pristehovalci berou práci
domorodcum, není za dnešního stavu hospodárské prosperi
ty a plné zamestnanosti príliš presvedcivé. Pravdou ale
zustává, že príliv pracovních sil nepreje rustu mezd. Kritiko
vé imigrace také zduraznují, že tento príliv vytlacuje cerno
chy s nízkou kvalifikací z trhu práce, a tak je poškozuje.
Georg 1. BOljas, uprchlík z Kuby a nyní profesor na Harvar
dove univezite, v knize Heaven's Door: Immigration Policy
and the American Economy (Nebeská brána: imigracní
politika a americká ekonomika, Princeton University Press,
1999) ostre kritizuje dopad imigracního zákona z šedesátých
let, jehož tvurci byli Robert a Edward Kennedyovi. Místo
erudovaným Evropanum se otevrely dvere lidem bez vzdelá
ní, bez kvalifikace, prevážne z latinské Ameriky a Asie.
Ocitají se na nejnižším príjmovém žebrícku, nezrídka
odkázáni na podporu z verejných penez (tzv.welfare). Stát
do nich investuje mnohem víc (školy, zdravotnictví, welfare,
pobyt v kriminálech), než kolik platí na daních. V Kalifornii
to v prumeru delá 3000 dolaru. Extrémní je prípad lidu

Hmong, horalu uprchlých z Vietnamu. Až na výjimky zvoli
li životní styl totálních parazitu, pravidelne inkasujících

dolary a nikdo je nepresvedcí, že tak nenormální stav na
veky trvat nemuže. Naši slovanští bratri z postkomunistic

kých zemí se již prokázali jako velmistri ve využívání
a zneužívání americké štedrosti. V televizním poradu jsem
sledoval Rusa, který docela vážne tvrdil, že udelením azylu
vzniká automaticky nárok na doživotní penzi. Výdaje na
podporu imigrantu dosahují rocne 50 miliard dolaru. Kdyby
se podarilo výrazne omezit ilegální príliv, stát by v roce
2002 ušetril témer 200 miliard (NYT, 3. zárí 1993).

Nezanedbatelný prínos
Týž zdroj (NYT, 18. kvetna 1997) uverejnil znacne optimis
tictejší zprávu americké akademie ved (National Academy
of Sciences). V ní se tvrdí, že pristehovalci zpocátku skutec
ne predstavují jistou financní zátež, ale behem pouhé jedné
generace se z nich stanou užitecní danoví plátci. Negativní

dopad na trhu práce tu sice je, ale cernochy príliš nazasahu
je, ponevadž zpravidla nežijí v oblastech s vysokou koncent
rací imigrantu - a do práce se beztoho príliš neženou, leckdo

by uštepacne politicaly incorrectly dodal.
Ve prospech imigrace nutno zduraznit tento zásadní pozitiv
ní prínos: USA jsou jedinou prumyslove vyvinutou zemí,
v níž prumerný vek obyvatelstva se nezvyšuje. Zásluhou

prílivu mladé krve Amerika nestárne. Za padesát let budou
dve tretiny predpokládaného obyvatelstva (z 263 milionu na
387 milionu) imigranti. I když jejich zacátky zpravidla

bývají obtížné, príslušníci druhé nebo tretí generace nezríd
ka predcí domácí obyvatele. Jednou z nejprestižnešjší soute
ží pro dospívající mládež je mediálne znacne sledovaný
Westinghouse Science Contest. V ní rok co rok vynikají
Cínané, Indové a Židé z Ruska - výmluvná jsou jména
finalistu jako Chen, Choi, Yang, Minkova, Sinelnikov,
Tartakovsky. Patnáctiletý finalista Alexander Khazanov už

byl prijat na prední univerzitu, kde zahájil doktorská studia
v matematice.

Tedy plusy a mínusy, težko generalizovat, jak potvrzuje
projekt 19 vedcu z ruzných oboru (Keys to Successful
Immigration, 428 stran, NYT, 19. brezna 1997). Do Kalifor-

lmigranti v Americe: Nakolik si cení tato návštevnice baru
svou pracovní sílu?

nie se valí pologramotní chudasové z Mexika, témer polovi
na jich tam je ilegálne. Znacne jiný druh imigrantu je ale
vítán a výtecne placen v tamejším Silicon VaUey, centru
elektronického prumyslu, adrese pribývajících vynálezu.
Cím vetší procento ilegálu, tím ovšem pribývá starostí. New
Jersey je pátý stát v poctu imigrantu. Velké procento z nich
(až 38 procent) ale pochází z Evropy a jen 3 procenta jsou
ilegálové, vetšinou Portugalci. Vetšina (70 procent) Asiatu
dosahuje vyššího vzdelánÍ. V 1'. 1989 prumerný rocní príjem
pro domácnost pristehovalcu dosahoval 48 100 dolaru, jen
o 3 000 dolaru méne než vydelá puvodní obyvatelstvo.
Nekteré etnické skupiny imigrantu financne predcily

domorodce hned od pocátku.
V Evrope, kde se obcanství udeluje na bázi národnosti
a jazyka, je situace jiná. Ve vetšine zemí zustává pristehova

lec cizím živlem. Pritom zde ubývá ekonomicky produktiv
ního obyvatelstva a naopak pribývá senioru v duchodovém

veku. Hospodárská a sociální nevyhnutelnost nutí otevrít
dvere, i když ne úplne dokorán. Zpráva OSN (2000 Projecti
on) odhaduje imigraci v roce 2025: do Evropské unie pribu
de zhruba 35 milionu, do Itálie 300 tisíc rocne, do Nemecka

500 tisíc. Zustává otevrenou otázkou, jak se s takovým príli
vem starý kontinent, a jmenovite Ceská republika,
v budoucnu vyporádá.

Ota Ulc (1930)
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Pristehovalecké zákony Spojených státu amerických, Praha 1945.
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Já na bráchu, brácha na me
Co to je, když se rekne sociální kapitál

Jarmila Premusová

Je-li vám pres tricet, jiste si vzpomenete, že
za minulého režimu nestacilo instalatérovi,
dobré kadernici a natož vedoucímu
stavebnin jednoduše zaplatit, ale bylo
nutné poskytnout protislužbu v podobe
zprostredkování výhodných kontaktu
z dosahu vaší sociální síte. Pokud jste se
znali treba s obávanou ceštinárkou

místního gymnázia, trvalá ci protekcní
obkladacky byly hned o neco blíže. Význam
konexí, styku a úcastnictví v rozsáhlých
klientelských retezcích - jedním slovem
sociálního kapitálu - se rozhodne nezmenšil
se zmenou režimu, došlo spíše k jeho prelití
Z politiky do ekonomiky.

Bývalé politické prominenty s rudými knížkami vynesla
privatizace do ekonomické high society, a my tak mnohokrát
znovu prosebnicky prešlapujeme pred jejich dvermi, zakou
šejíce závislost na známostech. Prostor mezi rodinou
a státem, který by - jak o tom mnozí sní - mela vyplnovat
obcanská spolecnost, jejíž pletivo je chápáno jako sociální
kapitál s kladným nábojem, je stále obydlen spíše mafián
ským principem kupcení s prístupem k novým mocným
a k novým elitám.

Boj se bližního svého
Tento vývoj se odráží i ve zdánlive neprímém indikátoru,

kterým je rozložení duvery ve spolecnosti. Míru duvery mezi
lidmi merí již nekolik desetiletí pravidelný sociologický
výzkum Eurobarometr. Z výsledku publikovaných (a neprá
vem ponekud opomenutých) v roce 1991 lze vycíst rozdíly
této hodnoty mezi ruznými národními spolecnostmi. Ví se,

že ve Francii duveruje svým spoluobcanum asi 80 procent
lidí, v Nemecku kolem 90 procent a v Belgii zhruba 70
procent. U nás naopak verí cizím lidem, kterí nepatrí do
rodiny, jen 10 procent obyvatel, takže zbylých 90 procent
Cechu cítí duveru jen k rodinným príslušníkum a na všechny
ostatní hledí od pocátku s podezrením a úkosem.
Úvahy o šanci, kterou má u nás obcanská spolecnost, nelze
sprádat jinak, než na pozadí techto údaju. Co se vlastne stalo,
že v postkomunistické spolecnosti si lidé neduverují, predem
k sobe pristupují v ocekávání negativního zážitku ci konflik
tu? Proc máme pocit, že jakmile prekrocíme práh rodinné

pevnosti, budeme okradeni, ošizeni, napáleni nebo obelháni?

Duvera mezi spoluobcany státu nebo spolecenství je považo
vána za tmel, který drží spolecnost pohromade, a i duveru lze
chápat jako složku sociálního kapitálu. Duvera vzniká tehdy,
když predem vím, jak se spoluobcan zachová, když se mohu

spolehnout na léty vytvrzené vzorce chování a mechanismy
eliminace konfliktu, když jednoduše vím, co mohu od ostat

ních ocekávat. Výzkumy ukazují, že Ceši jsou ochotni ze
strany svých spoluobcanu ocekávat cokoli a že prevažující
forma sociálního kapitálu má v techto krajích náboj spíše
záporný.

Sociální kapitál trikrát jinak
Sociologie nabízí tri ruzná pojetí sociálního kapitálu.
V klasickém pojetí hrají jeho roli vrozená aktiva pocházející
z prostredí, do nehož se jedinec narodí: rodinný puvod,
vzdelání, zdraví, sociální prestiž povolání apod. Tento typ
sociálního kapitálu je individuální, liší se od cloveka k clove

ku aje pomerne snadno prevoditelný na kapitál ekonomický.
Nadání, vzdelání nebo prístup k informacím lze lehce
"prodat" za vysokou mzdu na trhu práce.
Za druhé pojetí sociálního kapitálu vdecíme madarským

sociologum inspirovaným jejich francouzskými kolegy. Ti
vyložili sociální kapitál jako systém kontaktu a známostí
s mocnými ci temi, kterí rozhodují o alokaci životne duleži

tých zdroju. Takto vzniká spolecenství lidí vzájemne si
predávajících jakýsi clenský prukaz mafiánského spolecen
stvÍ. V této situaci tvorí sociální kapitál soustava kontaktu
mezi práteli, kterí jsou si navzájem i klienty, a možnost
druhému duverovat (ve smyslu oprávneného ocekávání
urcité reakce) je ohranicena valy této velké "rodiny". Tento
typ spolecenství ovšem drží pohromade jen pod jednou
podmínkou: každý musí na každého neco vedet, mít v ruce
zbran, kterou drží ostatní v šachu. Soudržnost klanu tak vlast

ne zajištuje duvera ve strach tech druhých. Mohu si být jist
jedine tím, že ostatní se toho, co na ne vím, bojí stejne, jako
já se bojím toho, co oni vedí na me. I tento typ sociálního
kapitálu - známosti s mocnými a úcast v mocenské hierarchii
- lze smenit za ekonomický kapitál, ale jen za nelegální,
cirkulující jaksi pod povrchem oficiálního trhu (herny, prosti
tuce, obchod s narkotiky apod.).
Tretí forma sociálního kapitálu pak bývá v soucasnosti
nazývána obcanskou spolecností a nachází se tam, kde je
sounáležitost lidí zajištována duverou a solidaritou.
Odborníci žive diskutují o vztazích mezi ekonomickým
a sociálním kapitálem - o tom, zda se mohou vzájemne zastu
povat, zda se umocnují nebo precházejí jeden v druhý. Pri
této príležitosti si každý rád poslouží kritikou marxismu,
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který vynesl na piedestal nejmocnejší determinanty kapitál
ekonomický a sociální kapitál odsunul mezi luxus nadstavby.
vývoj ceských socioekonomických podmínek však nasved

cuje spíše tomu, že tyto dve veliciny nestojí proti sobe, ale
vzájemne ze sebe vznikají. Jednou z prícin soucasné prevahy
onoho nejnezdravejšího typu sociálního kapitálu u nás je
totiž bezesporu dávná likvidace soukromého vlastnictví
a znemožnení tvorby ekonomického kapitálu.

Nová elita soudruhu manažeru
Ve spolecnosti reálného socialismu nebylo možné legálne
vlastnit ani penízek sloužící k další akumulaci ekonomického
kapitálu, takže sociální kapitál ve své nejcynictejší podobe se
rozbujel do rozmeru masivní korupce, úplatkárství a protek
cionárství. V roce 1989 nastala doba legalizace príjmu ze
všech "melouchu" ci "bokovek" a puvodne sociální kapitál
byl mechanismem privatizace preveden na kapitál ekonomic
ký. Zpusob tvorby onoho chladne spekulativního sociálního
kapitálu však s touto legalizací nezmizel. Klientelské síte

známostí s prominenty KSC byly rozpušteny do morální
mlhy privatizacních praktik a my se stále bojíme uplatnovat
svá obcanská práva a radeji si je necháváme zprostredková
vat ruznými "makléri" sociálního kapitálu nebo si je "kupuje
me" za proti hodnotu volebních hlasu. Nadále jsme všichni
závislí na získání prízne šéfa, politika nebo vlastníka majet
ku, jsme drženi v šachu obavami, že bez známosti s poslan
cem ci nadrízeným budeme prežívat mnohem obtížneji.
Tento sociální kapitál, sycený existencním strachem každého

z nás, vylucuje promenu negativní verze sociálního kapitálu
v pozitivní, zabranuje náhrade soudržnosti založené na
strachu soudržností založené na solidarite.

V predpokojích sekretariátu
Souvislosti tvorby sociálního kapitálu ukazují, jak velkou
mutací trpí obyvatelé postkomunistických zemí. Socioekono
mická existence stojí na dvou nohách - jednou je clovek

zaboren v pude, prírode, materiálním svete a hmotném
ekonomickém prostredí, druhou našlapuje mezi ostatními
lidmi. Jedna z techto nohou - soukromé vlastnictví - však

byla spolecnosti marxistickým programem amputována
a clovek byl donucen veškerou tíhu existence prenášet pouze
na jedné, zajištovat ji pouze pavucinou hierarchických
kontaktu a konexí. A clovek postkomunistický tak jako

setrvacník stále obstarává své živobytí z valné vetšiny jen
spekulativním, lukrativním stykem s ostatními lidmi, šoupá
ním nohou v predpokojích sekretariátu ci prostrednictvím
známostí se známými svých známých.

Jarmila Premusová
Socioložka.
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--;Dane a kocovina
Udelá Evropská unie ze Švédu alkoholiky?

Po dlouhá staletí bylo Švédsko soucástí
tzv. pásu vodky, jenž zahrnoval území
sahající od Ruska po Norské království
a kde se pití tvrdého alkoholu stalo
každodenní soucástí života. Díky politicky
aktivnímu hnutí za vetší zdrženlivost v pití
alkoholu, které pocátkem 20. století
získalo a doposud má obrovský vliv, však
uvalili švédští zákonodárci na drobný
obchod s alkoholickými nápoji vysoké
dane a jiná omezení. Zeme trí korunek má
proto podle statistik nejnižší spotrebu
alkoholu na osobu v západní Evrope, což
znamená, že i nemocnost zpusobená
nadmerným pitím alkoholu je
zanedbatelná. Zdá se však, že se situace
se zacíná menit.

Evropská komise nedávno prinutila Švédsko ke snížení
jedné z prekážek v konzumaci

alkoholu. Tento krok okamžite TIvyvolal v království debatu nad
otázkou, zda by stát i nadále
mel, anebo nemel kontrolovat

míru jeho spotreby. Spor ješte
navíc jitrí fakt, že švédský stát
je majitelem spolecnosti Vin & Sprit, tj. spolecnosti
vyrábejíCÍ proslulou vodku znacky Absolut.
Celá debata se dosud tocila kolem rezultátu Evropské
komise, která s platností od 1. cervence 2000 rozhodla, že

Švédsko zacne odstranovat omezení uvalená na import
alkoholických produktu. Toto narízení je soucástí postup
ného sladování celních predpisÍl v rámci Evropské unie.

Pred tímto datem mohli švédští obcané, vracející se ze
zámorí, dovézt pouze jeden litr lihovin, pet litrÍl vína
a patnáct litrLI "silného" piva. Podle nových pravidel
Uejich zavádení probehne po etapách do r. 2004) budou
Švédové oprávneni dovézt až deset litrÍl tvrdého alkoholu,
devadesát litrÍl vína a sto deset litrÍl piva na osobu.

Švédský ministr zdravotnictvÍ a sociálních vecí Lars
Enquist k otázce vyšších dovozních kvót dodává, že

"kdyby obcané vedeli, že vstup do EU bude znamenat
vetší príliv alkoholu do zeme, v referendu o pristoupení by
Unii rekli své ne".

Absolut-ní pijáci v ohrožení
Švédský retezec státem ovládaných prodejen alkoholu
Systembolaget oznámil, že pokud nebudou sníženy dane,
bude úspech spolecnosti podkopáván nižšími cenami

v blízkém Dánsku. Dalším negativem vysokého danového
zatížení alkoholických nápojÍl je predpokládaný rust cerné
ho trhu, pricemž v soucasnosti zástupci státních prodejen
odhadují podíl cerného trhu na 25 %. Jak dodává obchodní
reditelka Systembolagetu Anita Steen, je treba si vybrat
cestu menšího zla. Proti liberalizaci trhu s alkoholem se

však vynorila prekvapive silná koalice cítajíCÍ i vládní
socialisty. Politikové v této souvislosti pripomínají stav
panujícÍ pred sto lety. Tehdy cinila prÍlmerná spotreba
alkoholu padesát litru na osobu a rok. Nyní je to 6,8 litru.
Gunnar _gren z Národního institutu verejného zdravÍ

poukazuje na jasne hovorící statistická císla. Snížení daní
na úroven Dánska by si vyžádalo 500 -1000 obetí rocne
navíc.

Na druhou stranu lze zaslechnout i hlasy malé skupinky

politikÍl, kterí harmonizaci se zbytkem Evropy obhajují
a tvrdí, že odpÍlrci uvolnení se mýlí. Zástupci opozicní

Konzervativní strany tak naprÍ-

E klad citují akademické výzkumy,

které prokazují prospešnost
snížení daní. Jejich pokles by
údajne mel za následek preorien
tování konzumentÍl ilegálního,
pokoutne prodávaného alkoholu

na alkohol rádne zdanený. Podle konzervativcÍl chce vetši

na obcanÍl dodržovat zákony, premrštené ceny je však nutí
hledat alkohol pocházejíCÍ z nelegálního trhu.
Vládou navržené rešení problému však obsahuje morální
dilema. Snížením daní z dÍlvodu podpory vetší konkuren
ceschopnosti bude Systembolaget prodávat cím dál více
alkoholu. Stále však platí, že státem vlastnené prodejny si
pri vytipovávánÍ nezletilých zákaznÍkÍl a závislých alkoho
likÍl vedou lépe než soukromé supermarkety. Bude-li však
sedmicka vodky Absolut k dostání za 25 dolaru, príznivcu
bruselské cesty bude jiste spíše pribývat.

Podle týdeníku Time ze 31. cervence 2000

zpracoval Viktor Debnár.
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ríká o sobe Jirí Menzel, filmový režisér, který netocí, ale presto nezahálí

l'vfarcela Pechácková

Posledních nekolik let sbírá rády, medaile a vyznamenání za
zásluhy, za celoživotní dílo ... a pritom z filmu zmizel. Zachy
til se divadla, které vždycky bylo méne viditelnou cástí jeho

tvorby. V divadle Bez zábradlí beží ctyri hry, které režíruje
a v nekterých i hraje, stal se umeleckým šéfem Vinohradské

ho divadla, kde hrají jiné jeho inscenace, spolupracuje
s divadlem Semafor a jeho predstavení se v soucasné dobe
dají videt i v jiných evropských mestech.
Proc ta pauza ve filmové tvorbe Jirího Menzela?

Jak skoncila pre o jilmování Hrabalova "Anglického
krále"?

Práva na ten prekrásný Hrabaluv román se stala predmetem

spekulací. Jsou vytunelována. Nevím, kdo je má a nechci se
o to starat. A není mi príjemné se o tom vubec bavit.

Delá vám problém zabývat se financní stránkou své práce?

O to jsem se nikdy nestaral, proto taky ted filmy nedelám.

Miloš Forman Hká, že devadesát procent svého casu tráví

shánením penez na nový film.

Ano, a to já neumím. Asi jsem na to jsem príliš nafoukanej,

abych chodil žebrat.

Dáváte prednost jiné práci?
Dávám. Zkouším ve Vinohradském divadle a zkouším

v divadle Bez zábradlí. A k tomu mám ješte v techto týdnech
"oprašovacky". Mužu vám ukázat svuj diár, je rozsekaný po
pulhodinách ..

Jste rád, že máte práce hodne?

Nejsem, ale musím se uživit. Musím z neceho žít. Nejradeji
bych nedelal vubec nic. Ale, jak ríkal Chaplin - peníze
osvobozují.

Potrebujete hodne penez?

Platím si sekretárku, která prebírá cást mých starostí, platím
paní, která mi uklízí byt, rád se dobre najím, mám rád pohod
lí, mám na benzín. Nechci chodit pešky, to radši pracuju ...

Trochu meštácké ...

Jo, v tomto smyslu jsem mešták.

Jak by vypadal Jirí Menzel, kdyby nemusel pracovat?

Nedelal by nic. Ležel by, koukal do stropu a odhánel špatný
myšlenky. Cetl by si, poslouchal muziku, chodil s holkama.

Peníze vás odehnaly od filmování. .. myslíte, že peníze mužou
umení zabít?

Preháníte. Nejsou to peníze samy o sobe, které by mi bránily
pracovat ve filmu. Jen moje nechut k ponižování a k šaškování.

Víte, mám na mysli zásahy producentu, kterí myslí na

výdelek, a proto si porucí u filmu happyend, jako se to stalo

napríklad vefilmu Piano.

Piano je dobrý film a velmi hodnotný príbeh. A rekl bych, že
moc nezáleží na tom, jak dopadne dej - smutný konec ho
nevylepší. Producenti vedí, že na film s dobrým koncem
prijde víc lidí a já je chápu, vím, že díky tomu bude více lidí
obohaceno krásným príbehem.

I vyjste ochoten ustoupit, kdyžjde o "prodejnost"?

Proc ne? Když jsme tocili Conkina, rešili jsme stejný
problém. Film mel skoncit špatne, ale nakonec jsme se dohod
Li,že musí skoncit jakoby štastne.

Proc?

Protože nevím, proc by meli lidi odcházet z kina v depresi.
Katarze sice není tak silná, ale ve filmu je spousta jiných vecí,
které by bylo škoda, aby rada lidí nevidela jenom proto, že
nejsou zvedaví na tragický konec.
Dívat se na umení jako na neco, v cem nejsou kompromisy, je
povera. Bez urcitých kompromisu nedokážete nic. Michelan
gelo, stejne jako Bach a jiní velikáni pracovali na objednávku.
Každý sloužil za necí peníze a musel se podrídit požadavkum
objednavatele. I Shakespeare vydelával peníze! Vedel, že do
divadla musí dostat plebs, remeslníky, námorníky! Normální
lidi, kterí se prijdou podívat na dramatické situace, na rvacky,
na šermírské scény, ale ješte jim k tomu neco dal, co ho ciní
nesmrtelným. Když vezmete dejiny literatury a umení vubec,
skoro všechno bylo úspešné i komercne. To jen dneska se
udržuje povera, že delat film nebo divadlo takzvane pro lidi,
je hanba. Jakápak hanba! Když chci Lidemneco ríct, musím je
k tomu nejdríve dostat.

Za každou cenu?

Ne! "Podpásovky" delané jen proto, aby se lidem líbily,
neberu. Nesnáším ale taky postoj, že to, co se líbí lidem, není
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umení. A naopak co je lidem nestravitelné - je cennejší. Vždyt
kolik lidí zná filmy Vladislava Vancury a kolik lidí videlo
filmy Martina Frice. Pri vší úcte k prvnímu, filmy toho druhé
ho nebyly jen hloupé a prázdné komedie.

Je pro vás mírou úspešnosti pocet - kolik lidí videlo vaše
dl1o?

Jiste. To je prece pocet lidí, které to obohatilo. V tzv. lidových
filmech Martina Frice je spousta chytrého a laskavého
humoru. A taky mely nepredstírané a nevtíravé morální poslá
ní. Nebo jinak: V jistém smyslu pri vší úcte k Vladimíru
Holanovi, Jaroslav Seifert, nebo Jirí Suchý udelali pro moji
lásku k rodnému jazyku víc.

Vyjste nikdy nepropadl touze po cirém umeleckém vyjádrení?

Nikdy jsem nebyl posedlý tím, že chci delat umení. lngmar
Bergman je jeden a clovek má mít dost rozumu, aby si uvedo
mil, že když nemá na to, aby byl Bergmanem, nemá si na nej
hrát. Vyucil jsem se u pana ucitele Vávry remeslu a delám ho,
jak nejlíp umím.

Ale výsledek je prece casto umení!

Treba se mi to nekdy povedlo. Myslíte, že
Cechov delal umení pro umení? Nebo Shakes
peare? Nebo Chaplin? Delali svoji práci, jako
všichni jejich kolegové kolem. Okolnost, že si
jich dodnes vážíme víc, než jejich vrstevníku,
spocívá v tom, že byli vnitrne hodnotnejší
a hloubka jejich osobnosti zpusobila, že po
nich neco zustalo. Divadlo i film delám, jak
nejlépe umím. Nekdy se to povede lépe, nekdy
húre. Ale nepracuj u proto, abych delal UmenÍ.
To at si delá Knížák a jemu podobní.
(Jilí Menzel odešel ze šatny divadla, aby se

podíval na zacátek hry Blbec k veceri, i když

jeho herecký výstup prijde na radu až za
hodinu)

Cojste <jistil?

Prišlo chytré publikum. Hned na zacátku hry je
pár jemných vtípkú a podle reakce diváku,
jestli se zasmejí, poznám, jestli jsou inteligent
ní nebo ne. Rozesmát lidi je dobré pro jejich
zdravÍ. Ted jde o to, cím je rozesmejete. Miluju smích,
kterým docházíte k poznání. To je Chaplin. I on má kopance
do zadku, krásné gagy, ale krome toho ješte poznáte neco
o clovekovi. Pocítíte soucit.

Zdá se, že i k nám nezadržitelne dorazí nový televizní formát,

kde je pro umení pramalé místo - Hká se tomu ruzne, ale jde
v podstate o sledování skupiny lidí, kterým nikdo nenapsal

role. O prímý prenos reálného života reálných lidí. Láká vás
tento žánr?

Ne. Cítím v tom jen urcitý typ voyerstvÍ. Je to jako když
koukáte do akvária, nebo do opicí klece. Chybí v tom katarze,
poznání. Divák se nemúže s hrdinou ztotožnit, jen cumí,
zevluje. Navíc v tom cítím sobeckost - v tech "realshow"
prece vítezí ten nejtvrdší! To se vracíme do džungle.

Likvidovat konkurenta, vítezit nad slabším - i to se prece

deje!

Deje, ale my nevíme, do jaké míry jsou tyhle tvrdé filmy
a televizní porady jen obrazem skutecnosti, že umelci cítí

a reflektují zlo, které nás dnes obklopuje, a do jaké míry to zlo
svými díly v lidech budí, vychovávají nás k tvrdosti, sobectví,
absenci soucitu.

Podívejte se treba na trhák Titanic! To není nic jiného než
mOl-bidnífilm, který se vyžívá na tom, jak lidi umírají. Místo
soucitu nabízí banální limonádovou love story. Porád se
vracím ke korenum, k našim predchudcum, jako byl Maupas
sant, Moliére, Gogol. Témer všichni literáti, dramatici nebo
filmari pred námi, v nás povzbuzovali pozitivní hodnoty,
neco, co nás kultivovalo. V moderním umení tento akcent

necítím. Dnes je v móde zmar, zlo, které fascinuje, je atraktiv
nÍ. Ne jen ve filmu a v divadle, ale i ve výtvarném umení,
dokonce i v hudbe. To me desÍ.

Treba je stále težší pritáhnout diváka, upozornit na sebe
a na své dll0.

Trochu šokovat a stavet se proti akademismu je dobré. Ale
dneska bývá ta provokace strašne laciná, skrývá se za ní

neumetelství. Obrátíte Cechova na ruby a hle! To je umení!
Udelat z Mozartovy opery pomoshow - to je událost. Zneužít
Shakespeara nebo Bulgakova pro svou vlastní exhibici není
muj šálek caje. Ucil jsem se respektovat autora.

Vnímáte po tolika letech, kdy jste objektem kritiku, jejich

názory?

Cetl jsem moc krásnou knížku o Alfrédu Radokovi. Jsou v ní
citáty dobových divadelních kritik na predstavení, která jsem
taky videl. A z tech kritik ctu úplne neco jiného, než to, co si
pamatuju já. Cili - dobré divadelní predstavení ve svých
divácích neco zanechá. Ale jestliže si nekdo, kdo tu hru
nezažil, o nem precte pár recenzí, dostane se mu docela jiného
svedectví, než jaká byla skutecnost. To není spravedlivé.
Vidím, kolik filmú propadne u diváku jen proto, že jsou blbe
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osobnost

udelané. Špatné remeslo. Ale vždycky se najde kritik, který
v té nešikovnosti spatruje novátorství. V nesdelnosti casto
vidí pravé umení! Uráží me jejich neznalost remesla. Referáty
o divadelních predstaveních jsou vetšinou jen na úrovni
slohových cviceni na téma "byli jsme v divadle". Z tech kritik
vetšinou cítím recenzentuv mindrák.

Neumí psát nebo delat divadlo?

Mel jsem besedu s posluchaci umenovedné disciplíny
v Olomouci o divadle a filmu. Ptal jsem se jich: Jak mužete
hledat vedu v necem, co je tak bezbrehé, jako je divadlo nebo
film? Proc to studujete? A oni mj rekli: Protože divadlo a film
máme rádi. A já se ptal - a proc to tedy nedeláte? A na to
odpovedeli: My si netroufáme! V tom je kámen úrazu - oni si
netroufají. A postupem casu se jejich láska k umení promení
v horkost. Z málokteré divadelní nebo filmové recenze cítím

úctu k práci. Naštestí ty recenze témer nikdo nebere vážne.
Oni ti rozumbradové, kterí je píší, jsou v podstate neštastní

lidé, nepoznali radost z tvorby.

Jsme znovu u penez a umení - na jedné strane stojíte

o diváka, o co nejvíc diváku, na druhé mávnete rukou nad
tím, co píše kritik treba o vaší režii. Vám je jedno, co se

potencionální divák dozví o predstavení, na které se eventu

álne chystá?

Nic moc s tím nenadelám, ale uklidnuje me, že kritik nemá
autoritu už ani u diváka. Ví o nem své a velmi casto je zhane
ná hra duvodem k tomu, aby se na ni šel podívat.
V tom je ten paradox - kritik nemá rád divadlo a nemá rád
diváky. Dokážu vám to: v Ceských Budejovicích se hrálo

moc hezké predstavení, Ženitba. Volali do Prahy pro kritika.
A ten rekl: Ženitba? Tu už jsem videl mockrát. A neprijel.
Možná by ho tam dostali, kdyby herci hráli v plavkách
a polykali u toho užovky. Co je málo provokativní je pro ne
málo umelecké.

Ovšem vaše Ostre sledované vlaky byly ve své dobe taky

dosti provokativní!

Vlaky nebyly provokativní, byly uprímné. Byly doby, kdy
provokace znamenala riziko a ten, kdo prišel s necím
výrazne novým, taky treba umrel na souchotiny. Vážím si
takových lidí. Ve válce jsou rozvedcíci odvážní muži, kterí
hledají cestu, kudy se dá projít. Riskují svuj život. Jejich
odvahy je treba si vážit. Ve chvíli, kdy je mír, je snadné
býti rozvedcíkem, není k tomu zapotrebí odvahy, objevuje
se dávno objevené, nacházejí se cesty, které nikam
nevedou.

Svuj úkol vidím v tom, aby do divadla chodili tramvajáci
a ševci, úredníci, lékari, chci, aby divadlo bylo plné lidí, kterí

by jinak sedeli doma a cumeli na Dallas.

Protojste ochotný ...

...delat to, co delám. Všechny ctyri veci, které jsem tady
v divadle Bez zábradlí režíroval, jsou bulvár, ale na bulváru
není nic špatného, když to není jen laciná sranda pro
srandu. A vážím si umelcu, kterí nepohrdají zájmem lidí 
jako jsou u nás Cimrmani, jako je Jirí Suchý nebo Michal

Viewegh.

Sledujete politiku?

Noviny ctu každý den. Je to hnusný! Jedna aféra za druhou,
každá nakonec vyšumí do ztracena. Poslanci jsou korumpo
vaní clenstvím v ruzných správních radách, dokonce jak se
ukázalo, podnikají i poslanci komunistictí. V parlamentu
lobují za své zájmy ti, kterí si to mohou dovolit - bohaté
firmy, prirozene na úkor tech, kterí si to dovolit nemohou.
Politické strany bezostyšne prijímají dary od anonymních
dárcu, zatajují, co za ne bylo dáno. Proto máme zákony, které
nefungují, zákony, které chrání darebáky, které umožnují, aby
se ješte víc rozevíraly nužky mezi bohatstvím a chudobou. To
není demokracie.

U nás není demokracie?

Demokracie pro mne znamená rovnost mezi obcany. Stát,
který zvýhodnuje toho, kdo si muže dovolit platit mazanejší
ho advokáta, není demokratický. Stát, který nemá dost autori

ty k tomu, aby chránil obcana pred darebáky, speje k tomu, že
ho darebáci ovládnou. Dejí se veci, které jsme si pred deseti
lety vubec nepredstavovali. Když se v osmnáctém roce stal

prezidentem Masaryk, rekl: naše revoluce neni politická, neni
sociální, ale mravní: z poddaného se stává svobodný obcan,
sám za sebe zodpovedný. Pan prezident mel tehdy za to, že to
je práce pro dve generace. Dvacet let jsme se o to pokoušeli,
ale prišli fašisti a po nich komunisti. Bohužel v roce 1989

a 1990 už o obcanství nebyla rec. Nevzali jsme si k srdci
poucení prvního prezidenta o nutnosti obnovy Imavu. Zaved
la se teze, že všechno spasí trh! Zákon trhu má rozhodnout
o tom, co je pro obcana dobré a co ne. Predseda vlády Petr
Pithart mi tenkrát, když jsme se bránili krádeži Barrandova,
vysvetloval, že stát sám je špatným hospodárem. Naše zkuše
nost s bývalým režimem mu dávala za pravdu. Všechno musí
patrit do soukromých rukou konkrétního jednotlivce, který
majetek spravuje a rucí za nej. Netušili jsme tenkrát, že ty
ruce mužou být taky zlodejské, že když nekomu dáte neco
zadarmo, tak si toho neváží a podle toho s tím zachází. Stejne
jako se v osmactyricátém zbrkle všechno znárodnilo, tak se
v devadesátém zbrkle privatizovalo. Celá ta privatizace byla
vlastne takové znárodnování naruby.

Prezident Havel prece jen obcanství zduraznuje.

Rekl, že pravda a láska musí zvítezit nad lží a nenávistí. Co
jsme pro to až dosud udelali? Nic! Už tehdy rekl, že naší
prioritou, nejduležitejší investicí, má být vzdelání. Uplynulo
deset let a teprve ted se s prušvihem našeho školství zacíná
neco delat. Teprve po deseti letech se neco delá proti praní
špinavých penez. Pro samé partajní putky nebyl cas na porád

né zákony.

A vy osobne, žijete si z vašeho meštanského hlediska dnes

lépe než pred deseti lety?

Ano, z hlediska meštanského si já sám žiju podstatne lépe.
Ale jako obcan žiju s vedomím, že není všechno tak, jak by
melo a mohlo být.

Marcela Pechácková
Novinárka.
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Hríchy tržních Goliášu
Je potreba hospodárského rustu hlubokým nedorozumením?

Tomáš Tatar

Podle názoru konvencních ekonomú a politikú je hlavním
nástrojem lécení jakýchkoli spolecenských neduhú bezmezný
ekonomický rúst vyjadrovaný každorocní mírou prírustku
hrubého domácího produktu (HDP). Každý lék je ovšem treba
ordinovat s citem pro míru. Nad jistou hranicí již totiž lék
nepomáhá, nýbrž škodí ci dokonce zabíjí.
Nikdo na svete dnes nepotrebuje v podstate bez výjimky

praktikovanou ekonomii samoúcelného rústu, jež ve svých
dúsledcích zatlacuje a nicí prírodu a vytesnuje nebo urnrtvuje
to lidské v nás. To, co naopak potrebují všichni, je rúst

zamerený speciálne na jejich potreby. Presto se i dnes najdou
národohospodári, kterí gradaci energetické spotreby a hospo
dárského rústu pokládají za posvátný a nedotknutelný axiom.

Bud rust, nebo kolaps
Heslem dne je pluralismus. Neco jiného je, když hovoríme

o pluralismu respektujícím spolecná pravidla, a zase neco
úplne jiného je ten pluralismus uvnitr naší spolecnosti, který 
obávám se - nesmeruje ani tak k vyšší toleranci, ale spíš

zvyšuje kontliktnost. V dllsledku tím pak prispívá ke zlu'ouce
ní spolecných hodnot, presvedcení a zvykú, které vytvárejí
vzájemné porozumení.
Motorem nepretržité honby za vyšším a nicím nebrzdeným
hospodárským rústem, jenž posiluje hrdloreznou konkurenci
na všech úrovních a ve všech sférách života, jsou neustálé
inovace a zmeny. Podnikatelské subjekty ve výhradne prorú

stove Olientovaném tržním prostredí nemají podle Jana Keilera
veru na vybranou: bud rúst, anebo kolaps. Bud se podrídí
rytmu investování, inovací, rozširování sortimentu a zvyšování
profitu, a tak zústanou konkurenceschopné, nebo zaniknou. Je

li veškerý život podrízen diktátu kvantitati vního rLlstu,
v hospodárském systému není místo pro ekonomiku, která

odvozuje produkci od hustoty osídlení dané oblasti. Práve tak
ovšem vypadá ekonomika, která místo aby potreby umele
vytvárela, se zduvodnenými lidskými potrebami teprve
druhotne inspiruje.

Obetuj bližního svému konzumu
Zdokonalování techniky bylo v minulosti vedeno nejen

vidinou postupného odbourávání namáhavé práce, ale též
príslibem zvýšení podílu svobodného casu. V soucasnosti se
však lidé venují produkci a konzumu v takové míre, že se
paradoxne o svúj drahocenný cas - "free time" - pripravují.
Zato ale v rozvinuté industriální spolecnosti vzkvétá tzv. volný
cas ("Ieisure time"), který, jak píše Herbelt Marcuse, "je však
nesvobodný v té míre, v níž je ovládán obchodem a politikou".

Samo tempo života v moderní spolecnosti snižuje šance rozví

jet prátelství, nebot prátelská - to jest pevná a trvalá - pouta lze
pestovat jen na zákJade letitých zkušeností s bližními, kterí nás
obklopují. A jestliže cloveku poskytuje hluboké uspokojení

pouze dlouhodobá svázanost s místy a s druhými lidmi, pak
asi sotva nekoho prekvapí, že všeobecná tekavost a touha
vyzkoušet co možná nejvetší množství všudyprítomných

lákadel kriticky narušuje krehkou sít mezilidských vztahu.
Atmosféra izolovanosti, anonymity a neduvery - jev takrka
neznámý v prostredí lokálních komunit (aniž bychom si je

museli prehnane idealizovat) a bohužel tolik typický pro
drtivou vetšinu velkých mest - je ideálním prostredím pro
vznik patologického jednání. Jeho prícinu je patrne opet nutno
hledat v jednostranne zamereném systému, jehož nejvyšším
božstvem je kvantitativní rust. Ekonomika vzývající ekono
mický rúst totiž z principu vede k centralizaci, vytvárení
velkovýroben, oligopolú a monopolú. Doprovodným fenomé
nem je urbanizace a s ní spojený pokles poctu venkovského

obyvatelstva. Výsledky takto pojímaného "rozvoje" není treba
obšírne komentovat - policejní statistiky jsou dosti výmluvné
samy o sobe ...

Ekonomický rust macht frei ?
Liberální ekonomové - Friedrich von Hayek, Milton Friedman
ci u nás Václav Klaus - jsou zajedno v tom, že premíra zásahLI
státu do ekonomiky vede k omezování svobod jednotlivcú,
s címž lze bez výhrad souhlasit. Tito ekonomové jsou však
vesmes zajedno i v tom, že nutnou podmínkou fungování
svobodné demokratické spolecnosti je trvalý ekonomický rúst,

s címž bez výhrad souhlasit rozhodne nelze. Nejen posilování
vlivu státu v oblasti ekonomiky, ale i sám ekonomický rLlst

naopak vede k omezování osobní svobody lidí. Jak? Nekon
vencní ekonom Ezra J. Mishan tvrdí, že se tak deje formou

represivního zákonodárství, a píše: "Reakcí spolecnosti na
dúsledky urcitých druh LItechnologií je vedomé zríkání se práv

a úbytek osobní svobody. "
Cím rychlejší jsou zmeny a inovace a cím menší je ve spolec

nosti morální konsensus, tím více zákonú je zapotrebí. Úbytek
svobody formou represivního zákonodárství se již dnes proje
vuje v mnoha oblastech. Do budoucna lze proto predpokládat,
že klešte represivního zákonodárství se budou svírat stále víc.
At už jde napríklad o známý problém užívání drog ci o to, že

ulice a silnice jsou ve stále vetší míre presyceny automobily,
které si vzájemne prekážejí, a tudíž je nutno dopravu podrizo
vat stále prísnejší regulaci: snižuje se maximální povolená
rychlost, množí se zákazy parkování, zákazy vjezdu, zprísnují
se kontroly výfukových plynu a hluku motoru. Kontrola
mohutní také zavádením nejrúznejších elektronických zaríze
ní, rozrústá se armáda. policie. V USA tento proces dospel již

tak daleko, že jsou dokonce vydávány predpisy, jejichž cílem
je redukovat množství spotreby vody na osobu a den (!). Spolu

s Mishanem lze tedy ríci, že "svobodomilovný ekonom
nemúže konzistentne tvrdit, že je také zastáncem ekonomické
ho rústu".
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Bohatství nadnárodních firem a chudoba tretího sveta 

dve strany jedné mince?

Schizojrenie tržního ekonoma
Umucená zvírata v pokusných laboratorích i velkochovech

a zpustošené ekosystémy jsou výsledkem vlády onoho typu
racionality, jenž se príliš nepozastavuje nad dusledky svého
pocínání. Ty tam jsou doby, kdy jsme se celkem bez starostí
mohli spolehnout na bezpoctukrát opakované floskule

o neohranicených možnostech vedeckého poznání, které prý
již trvale bude garantem zvládnutí našich potíží ciste technic

kými prostredky.
Je pozoruhodné, že napríklad Václav Klaus si pod pojmem
"soukromé vlastnictví" predstavuje vetšinou jen "zahrádky
soukromníku", zato se mu nikdy nevybaví obrí, byrokraticky

rízené a v podstate nikomu neodpovedné nadnárodní korpora
ce. Práve tito tržní goliášové již tradicne umístují toxické fáze

výroby, provozu ci likvidace svých produktu do zemí, v nichž
se z nejruznejších duvodu nedarí schválit potrebná ekologická
legislativní opatrení a sankcionovat jejich prípadné nedodržová
ní. Václav Klaus, jenž posuzuje ekologickou problematiku
z této ponekud svérázné perspektivy, nám pak vzkazuje: "Right
is tight, and left is wrong." Jenže co když je to všechno trochu

jinak? Kolik a jak závažných dukazu bude Klaus (a jiní obhájci
exponenciálního rustu) ješte potrebovat, aby pochopil, že nejen
nejvyšší hodnoty (demokra
tického) socialismu, ale ~

-0
i nejvyšší hodnoty kapitalis- .:::
mu jsou prícinou ekologické ~
devastace? .§!

2
Nelze poprít, že oproti c2,

svému centrálne plánované-
mu protejšku v sobe skrývá

systém tržního hospodárství
alespon potenciál úspešného

rešení našich ekologických
nesnází. Jenže z této skutec

nosti však neplyne, že tržní
ekonomika je soucasne
skálopevnou zárukou jejich
faktického vyrešení.

Demokracie na oltári rustu
Bezmezný ekonomický rust ve svém konecném dusledku

dokonce podvazuje a odzbrojuje i demokracii. Místo k politic
ké a ekonomické decentralizaci vede k neustálé koncentraci

moci a kapitálu, címž se trvale vzdaluje ona dnes tolik odsuzo
vaná "anarchistická" idea samosprávných a potravinove,
energeticky, financne i ekonomicky pokud možno co nejso
bestacnejších obcí, mest a regionu. Kumulace kapitálu dopro

vázená centralizací politické moci postupne snižuje schopnost
a možnost lidí rozhodovat o svém vlastním osudu.

Názorne to lze dokumentovat na príkladu jaderných elektrá
ren: až donedávna se všechny ekonomiky orientované na rúst
bez hranic (lhostejno, šlo-Ii o ekonomiky tržní ci centrálne
plánované) rídily dnes již prekonaným pravidlem, podle nehož

byl hospodárský vzestup podmínen akcelerující spotrebou
stále vetšího množství energie vázané v neobnovitelných
zdrojích. Nove zkonstruovaná elektrárenská monstra vždy
dokázala rychle rostoucí poptávku bez potíží uspokojit. Ale za
jakou cenu?

Rozširování jaderných programu podporuje posouvání hranic
rozsahu ostrahy, což predstavuje naprosto bezprecedentní

posilování vnitrostátních i mezinárodních bezpecnostních
systému. Budou mimo jiné zahrnovat ozbrojenou ochranu

dopravní síte, po které se budou pohybovat kontejnery s jader
nými materiály, pricemž tato opatrení budou spocívat v celko
ve rozsáhlejším rustu dozoru. Mishan dále varuje, že "bude
patrne nezbytné vybavit policii, prípadne speciálne vycvicené

jednotky, mimorádnými pravomocemi pri zásazích, zatýkání,
zadržování osob a jejich vyslýchání". Príliš pak neudivuje

zjištení anglických sociologu, kterí v okolí britských atomo
vých elektráren zaznamenali výskyt jakýchsi ostruvku totalit
ního myšlení.
Nemužeme se zmýlit: výstavbu velkých centralizovaných

elektráren prosazují lidé, které spojuje obdiv k moci, touha
ovládat druhé a odtud mnohdy cílený, jindy možná jen bezdec

ný odpor k demokracii.

Bolesti nerustu mají alternativu
Václava Klause proslavilo tvrzení, že tretí cesta vede do tretího

sveta a že v tomto smyslu jím preferovaný zpusob fungování
ekonomiky a spolecnosti nemá alternativu. Jenže my alternati

vu - onu tretí cestu - potrebuje
me. Potrebujeme alternativu
k systémum založeným na
ekonomickém rustu bez hranic
a ovšem i k totalitarismúm

všech odrúd. Potrebujeme alter

nativu v podobe ekonomiky,
jež by obnovitelné i neobnovi

telné zdroje využívala tempem
respektujícím regeneracní

schopnosti ekosystému a sou
casne by brala v úvahu schop

nosti prostredí absorbovat námi
vyprodukované odpady. Kdo
by nevidel, že dnes, ve fázi
programového zbožnování

kvantitativního rústu, by opuštení této strategie zpúsobilo
pouze hlubokou hospodárskou depresi, rozsáhlou nezamestna
nost, všeobecnou sociální nejistotu - zato však jistotu sociál
ních nepokoju? Jedním dechem je ale treba doplnit, že Misha
novy "bolesti nerustu" predstavují problém práve a jen
v takové ekonomice, která rust pojímá jako svou jedinou

strategii. Spolecnost, která si zvolí jiný smer, jiné cíle
a odpovídající zpusoby, jak k temto cílum dospet, uvedenými
"bolestnu" v žádném prípade trpet nemusí.

Tomáš Tatar
Student FFUP v Olomouci.
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Kdo by jinak pomohl chudým?
Pohled do zákulisí pražských záríjových demonstrací

Andrew Roberts

V mediální vrave pred zárijovým summitem
Mezinárodního menového fondu a Svetové
banky v Praze skoro nezbyl cas vážne
probrat otázku, co se vlastne skrývá za
stále rozšírenejším fenOlnénem
demonstrací. Dokonce i z debat

následujících po událostech v Seattlu a ve
Washingtonu jsme se dozvedeli jen málo
o tom, proc k protestum vubec dochází
a proc k nim dochází práve dnes.

Protesty vybuchují v rozmanitých podobách a casto i neoce
kávane, takže pokus o analýzu tohoto procesu není snadný.
Pár teoretických vysvetlení však presto existuje. Nejprostší

hypotéza tvrdí, že protesty jsou odpovedí na materiální depri
vaci, ci presneji receno relativní deprivaci .. ,Relativní" se jí

ríká proto, že lidé jsou schopni se prizpusobit neuveritelne
mizerným podmínkám, ale vždy se bourí, když se ješte
zhorší.

I letmý pohled na sbírku prístupných faktú však ukáže, že
teorie relativní deprivace nijak nevysvetluje, proc se fenomén
protestú objevil práve nyní. Predevším tretí svet dnes netrpí
zdaleka tolik, jako pred deseti lety. S výjimkou krachu na
asijských financních trzích vubec nebyla devadesátá léta

nijak zvlášt zoufalá. zejména pak ve srovnání s léty osmdesá
tými. O nich se dokonce obcas mluví jako o "ztraceném
desetiletí", což platí hlavne pro Latinskou Ameriku a Afriku,
jejichž zadlužení uvrhlo do chudoby miliony obyvatel.
I z jiných hledisek se devadesátá léta ukazují jako docela
prívetivé období: demokracie vzkvétala a mezinárodní
environmentální dohody konecne zacaly ukazovat zuby.
Dokonce by bylo možné vystoupit s názorem, že Svetová
banka a Mezinárodní menový fond se polepšily. Vosmdesá
tých letech prosazovaly ješte ostrejší a nepopulární stabilizac

ní programy, zatímco dnes kladou dúraz na zapojení komuni
ty a audity vlivll na životní prostredí.

Mladí a neklidní
Takže proc demonstrace nabraly na síle, když se zdá, že veci
se vyvíjejí k lepšímu? Problém se navíc ješte dále zamotává
a komplikuje, podíváme-Ii se na samotné demonstranty.
Globalizace zcela jiste nekterým lidem ubližuje. ale vetšinou

se jedná o nekvalifikované delníky rozvinutých zemí, kterí se
musejí vyrovnávat s konkurencí levné pracovní síly ze tretího
sveta. Mezi demonstranty však najdeme hlavne mladé,
vzdelané a pocítacove protrelé, tedy ty, kterí na globalizaci

jedine vydelávají. Tvrdit, že protesty vyvolává jakási nová
vlna deprivace, je proto neudržitelné.
Roli, kterou v tom všem hraje internet, snad nikdy nelze
docenit dostatecne. Internet je zpllsobem, jak vyslat poselství,
prilákat nové cleny, rídit akce a osnovat plány. Protesty ve
Washingtonu byly koordinovány prevážne pres internetovou
adresu www.aI6.org. což je oblast, která presmerovává
sdelení na e-mailové adresy v 50 amerických státech, 12

kanadských provinciích a 44 dalších zemích, vcetne Baskic
ka, Jugoslávie ci Nepálu. Velmi rÚZllorodé skupiny nacháze
jící se na rozsáhlém geografickém prostranství se tak organi

zují a svolávají s minimálními nároky na cas, peníze
a energii. Rychlý rozmach internetu nadto vytvoril dojem, že

svet je mnohem propojenejší, než naznacuje skutecnost.

Jak MMF krotil tygry
Internet je však pouze technickým prostredkem zajištování
demonstrací, není to jejich pravý motor. Tím, co žene
demonstranty "na barikády", není reálný stav, ale spíše jeho
subjektivní vnímání. Toto pojetí sveta zformovaly zejména
dve události. Tou první byl krach asijských ekonomik
a druhou nevídaný rozlet amerických technologií a burzov
ních obchod lI.

Ekonomictí tygri jihovýchodní Asie byli dlouho pokládáni za
pohádkový príbeh poválecné éry. Japonsko s Jižní Koreou za
zády, Tchaj-wan, Singapur a pozdeji Thajsko, Malajsie
a Indonésie dokazovaly, že globalizace funguje, že zeme,
které se otevrou svetu, mohou rllst a také doopravdy rostou.
Pak najednou došlo ke zlomu. Kapitál zacal prýštit z jihový
chodní Asie a ekonomiky šly prudce dollt. V tomto okamžiku
se do veci vložil mezinárodní menový fond a trval na tom, že
už beztak asketický rozpocet bude ješte zkrácen a soucasne
porostou porostou úrokové sazby, aby se hysterickým inves
torúm navrátila bývalá jistota. Názory na to, zda tento prístup

pomohl zažehnat krizi, se liší - záleží na tom, kdo je dotázán.
Bez ohledu na to, kde leží pravda, je však nesporné, že
asijská krize výrazne ovlivnila vnímání globaliazce ze strany
verejnosti. Krize rozdelila ekonomy na dva tábory a vrazila
klín mezi ty, kterí byli púvodne pevne semknuti kolem

Washingtonské dohody a jejího dÚlazu na otevrenost a fiskál
ní obezretnost. Vysoce uznávaní ekonomové, vcetne samot

ného Josepha Stiglitze ze Svetové banky, zacali zpochybno
vat jak "Iécbu Mezinárodním menovým fondem", tak i jeho
naléhání na otevrenost kapitálových trhú.Tyto dva kritické

komentáre - polemika s myšlenkami volného stehování
kapitálu do slabého bankovního systému a vysoké úrokové
sazby v situci ekonomické recese - zviditelnily mezinárodní
financní komunitu, která s touto politikou souhlasila. Bežný
pozorovatel potom nutne musel získat dojem, že Mezinárod-
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ní menový fond je jen manáskem, kterým hýbou rozsáhlejší
ekonoIIUcké zájmy.

Z nudy na demošku
Približne v téže dobe vstupovaly Spojené státy do nové
hospodárské éry. Prestože americká ekonoIIUka zaznamená
vala rust již od roku 1992, v devadesátém šestém se zacal

charakter rustu menit. Po dve desetiletí se produktivita práce
ve Spojených státech sotva pohnula a reálné mzdy soucasne
prímo stagnovaly. A naráz zcista jasna produktivita práce
vyletela nahoru, nezamestnanost dosáhla rekordních minim

a burzy div nepraskaly ve švech. Také americký boom
významne ovlivnil vnímání globalizace ze strany verejnosti.
Na té nejjednodušší úrovni jde o to, že globalizace America
num "darovala" více volného casu a vyšší mzdy, aby se
mohli více venovat verejným záležitostem. Je težké si
predstavit, že by se nekdo zajímal o Mosambik, kdyby
americká ekonomika trpela deseti procentní nezamestnaností

nebo kdyby se rítila dolÍ! volným pádem. l poslední vlna
protestního hnutí v Americe a Evrope, která se prelila v 60.

letech, prišla v období prosperity - a to rozhodne není žádná
shoda okolností.

Blahobyt na cizí útraty?
Americká prosperita vytvorila také nové psychologické
rovnice. Lidé, kterým leží na srdci chudoba rozvojových
zemí, by vlastne meli považovat americký rozmach za
dobrou zprávu, protože americtí spotrebitelé budou tím
pádem odebírat vÍCe zboží ze zámorí. Psychologicky to však
funguje práve opacne: rychlý rust vytvárí dojem, že Spojené
státy si to kvací bezohledne kupredu na útraty všech ostat

ních.V živote se setkáváme s typem her, v nichž lze jen
vyhrát nebo prohrát, tak casto, že si zacínáme myslet, že zisk
jednoho musí být nutne soucasne ztrátou druhého. Jsou-li na
tom momentálne Spojené státy dobre, pak to musí znamenat,

že nekdo jiný je na tom bídne. A tím nekým jsou samozrejme

chudé zeme, na jejichž úkor si Americané porídili svuj blaho
byt. Mnozí už v médiích obvinili globalizaci z toho, že

zpusobila jak asij ský krach, tak americký boom. Ve skutec
nosti byla plodem globalizace i asijská prosperita a zahranic
ní obchod tvorí jen malou cást celé americké ekonomiky.
Celé ostrí kritiky potom dopadá na blavu mezinárodních
ekonomických institucí, ac v obou prípadech hrají jen vedlej
ší roli. Jsou však jedinými konkrétními organizacemi, na než
se lze v souvislosti s globalizací obracet.

Nejlepší z možných globalizací
Je tedy zrejmé, že to, zda se bude protestovat nebo ne,
nezáleží na skutecnosti, ale ciste jen na predstavách o nÍ.
l v tomto zjištení se však skrývá zdroj nadeje. Ve chvíli, kdy
se prestanou vykrikovat poulicní slogany (Bance bankrot!

nebo Vemte Fondu fondy!) a dojde na praktické návrhy,
musí demonstranti pripustit, že bez techto institucí by byl

svet vydán napospas ješte nicivejší globalizaci, než je ta
soucasná. Nebýt Svetové banky a jejích mimotržních pujcek

s nízkými úroky poskytovaných rozvojovému svetu, nebýt
Mezinárodního menového fondu a jeho oddlužení bankrotu

jících zemí a nebýt Svetové obchodní organizace a jejích
záruk pro import ze zeITÚtretího sveta na otevrené trhy, kdo
by tu zustal jako pomoc pro chudé? Není prece jenom lépe,
když zadlužené zeme jednají s bankami namísto s vojenský
mi oddíly?

Andrew Roberts (1970)
Student politoJogiena Princeton University
Deepak Nayyar: Globalization and Development Strategies, UNCTAD,
Geneva 1999.

Bob Deacon: Globalizatjon and Social Po!icy, Geneva 2000.
Amnon Levy-Livermore: Handbook on the gJobalization of the world
economy, Cheltenham 1998.
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Z dopisu redakci

(Ad: Prítomnost 8/ 2000)
Vážená redakce,

Milan Znoj v glose "Nasazení v Sudetech" (Prítomnost

8/ 2000) ríká, že ,jestliže Ceská republika považuje Mni
chovskou dohodu za neplatnou od samého pocátku, pak
protektorátní obcané, kterí byli totálne nasazení v Sudetech

nemají právo na odškodnení, protože tu nešlo o ríši. Tato
argumentace neobstojí, obrátíme-Ii svou pozornost od for
málního státoprávního hlediska k faktúm. Stací zalistovat

v monografii Františka Mainuše "Totální nasazení" z roku
]970.

Po zabrání Sudet na podzim 1938 a jejich zaclenení k ríši

zacali nemectí zamestnavatelé hromadne propouštet ceské
delníky a nahrazovat je Nemci. Ve stejné dobe se nemecká
vláda obrátila na ceskoslovenské vládní orgány s žádostí
o povolení provést nábor asi ctyriceti tisíc ceských delníkll

pro práci v ríši. Náborová akce pokracovala i po vzniku
protektorátu približne do roku 1940, kdy se na práci do
Nemecka dobrovolne už skoro nikdo nehlásil. V rámci

tohoto náboru odjelo na práci do ríše celkem asi sedmdesát
tisíc Cechll. Také nezamestnaným Cechúm v obsazeném
pohranicí bylo nabízeno uplatnení vetšinou ve vzdálených

oblastech Nemecka i s možností vyucení pro chlapce, kterí
zrovna koncili povinnou školní docházku. Obcané nemecké
národnosti byli z techto náború, jak v protektoráte, tak
v pohranicí vylouceni, aby zde nedocházelo k "oslabování

nemeckého živlu". Ani v tomto prvním údobí ješte více
méne dobrovolných náború pracovníku pro nemecký

prlllnysl a stavebnictví, ani v prvním období široké mobili
zace pracovních sil z obsazených zemí nebyli Ceši umísto

váni v Sudetech, pro odpor tamních správních orgánu, které
se zuby nehty bránily "návratu" Cechll. Teprve v období
totální mobilizace pracovních sil pro ríši od pocátku roku

1943 byli Ceši nasazováni na práci i v pohranicí. Jejich
životní podmínky tu nebyly o nic lepší než v ríši, ba mnohdy
horšÍ. Setkávali se tu velmi casto s nenávistí ješte stále proti
cesky naladeného místního obyvatelstva. Byli také daleko
ostražiteji sledováni, a jejich svoboda omezena citelneji než
na ríšském územÍ. Nesmeli napríklad navazovat kontakty
s místním ceským obyvatelstvem a uzavírat s ním snatky,
a museli bydlet výhradne v pracovní táborech, zatímco

v ríši, alespon v prvních válecných letech, nekterí totálne
nasazení bydleli v podnájmech. Bráneno zde bylo také jejich
kulturní cinnosti, která byla v ríši podporována. Prátelsky se
k Cechum chovali jen antifašisticky zamerení sudetští

Nemci. Pokud tedy jde o životní podmínky, neexistovaly
mezi totálne nasazenými Cechy v ríši a na obsazeném
ceskoslovenském území žádné rozdíly, jejich situace zde

byla práve naopak spíš horšÍ. Spolecné obema skupinám
bylo i to, že ani do ríše ani do pohranicí neprišly pracovat
dobrovolne, ale z donucenÍ. Práve tyto dve skutecnosti jsou

pro posouzení práva na odškodnení rozhodující, ne konkrét
ní místo nasazenÍ. Ceši pracující na nemeckém území platili
za tuzemce, i když s nekterými výhradami, což by také
formálne mohlo být dúvodem k poprení jejich nároku na

odškodnení, protože nebyli pracovníky z ciziny (Fremdarbe
iter). Odškodnení nenáleží jen tem, kterí na práci do ríše

odešli v letech 1938-40 dobrovolne. Operovat v diskusi
o odškodení s neplatností Mnichovské dohody od samého

pocátku je stejne nedustojné, jako upírat právo na odškodne
ní tem Polákúm, Rusum a Srbúm, kteJí byli nucene nasazeni

v zemedelství, protože se jim zde údajne vedlo dobre. Tuto
argumentaci prijímat není nicím jiným než falešným bitím

se v prsa.

S pozdravem
Alena Wagnerová,

spisovatelka a publicistka, SaarbrUcken
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Nám ni bu
,

ouclm

(Prítomnost 25. ríjna 1928)

(Jubilejní rozjfrnání nepolitické/zo obtana)

Edmund Konrád

Republika by mela uzákonením pro vecné casy uchovati celou ukázat od roztomilého šoféra, podrobne obeznalé-

na živu nejaké procento pametníku starého Rakouska, ho všady ve meste.

aby príštím pokolením názorne dosvedcovali, jaké to Ten šofér se ješte nenarodil. Ten laciný taxík také ne.

bylo drobné, trudné, utažené a utahané bytí. Kdyby Ta Praha také ne.

mela ješte více vad a nedostatku, nežli má, je to Ale toho osmadvacátého ríjna 1958 at mi šofér neuka-

nebe a dudy. Nenávidím laciné štourání, co zuje žádné pomníky žádných padlých ze žádné príští

všecko "za Rakouska nebylo". Za Rakouska s~! války. Mír, Pane Bože, mír! Mír! Mír!

držela chci ríci ústa, dnes nekdo si ji otvírá na A Kdo ví, co je vojna, kdo ji videl,

ty, kterí mu to teprve vybojovali. nechce ji uvidet podruhé. Není

A nenávidím bursu zásluh. Není horší ,~ nesmyslnejší procedury
prostituce, než prostituce zásluh. Z duše ..( ff':""......" v dejinách. Triceti

nenávidím spekulace a la baisse s legen- "QCJY11t't) tU1h~ 0 let míru se chcidami, jež jimi jsou ci nejsou podle -#..(l.. Q J dožít, a o veky at

okamžitého politického zájmu. """~"., levc' me prežije. Toho
Ale k smrti nenávidím ohrnovat nos 't ~""JY~J ••,< "'~ f osmadvacátého pak
na muže, kterí byli ocividne muj roztomilý šofér at

a nepopíratelne nástrojem osudu; zastaví pred pomníky

vykonavateli zdaru; muži, do Václavovým a Husovým.

nichž vstoupily dejiny. Pripravím si pro oba po

Predevším ten, kdo kyticce, nebot jsem nikdy

z jedinecných sil své nechápal a do smrti nepocho-

osobnosti vzal na sebe pím, proc by se pres dráhu staletí

bríme vudcí: iniciativu tf. a po staletích meli prekážet dva
ke všemu a zodpoved- svatí, dva tvurci, z nichž každý byl

nost za vše. Kritisuj si ho ve své dobe svému národu tím ceho

kdokoli sebe strízliveji: ani jeden bylo zapotrebí. (Když blíže pohledíte

pred ním nepocínal tak s holýma na ty dve povahy, nevšimnete si, jak si

rukama z niceho, aby udelal všechno. Hus, jsou podobni?) Oba pronikali k posledním

jenž stvoril ucení, nestvoril Husity, Žižka, jenž je vecem národa, souviseli se samým vecným

stvoril, nestvoril stát, stát stvoril teprve Jirí z Podebrad. jeho životním nervem, nabiti jeho nejhustší

Bylo na tri fáse potreba trí geniu valne odlišných. Nám vitalitou k nejvyšší mravní síle. (A oba za to

byly zhušteny v jediný fenomén. Není možno, jsem-Ii byli zrazeni a zavraždeni týmž cerným vzadu ci s jeho

politicky prícetný, nevzdati se velikosti tohoto fakta. pomocí, jenž krácí v našich stopách.) Nevím, jak

A není možno, jsem-Ii prístupen kráse tvurcího dení, nebrat si k srdci, oc jeden ze žaláre, ve tvár mukám

nemilovat toho, jenž je ztelesnil. ohnené zkázy, prosí však verných Cechu, když se

Není vubec možno, mám-li obcanskou sebeúctu, míti všemi svorne cítím, co zpívají druhému, od zadu

zlou vuli ke hlave státu, i kdyby jí nekdo méne význam- probodenému, na prahu kostela, bratrskou rukou

ný. Jeden a jedno musí být nedotknutelné, všem a za politického zájemce:

všechny. "Nám ni budoucím"

Nuže toho se chci tedy dožít: aby nám tento stát prešel Se všemi svorne -.

do krve. Do morku našich kostí: civis cechoslovacus Ten cerný vzadu.

sum. Jene i Václave, dejte mi dožít se svornosti u nás.

Dvacátého osmého ríjna 1958, nebude-Ii pršet, projedu

se lacino v taxíku krásnou Velikou Prahou. Dám si ji
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Pálavské -letošní
Letos má prý být dobré víno.

/ loiíské, ba snad predloni také

melo být dobré; to je doMe, to

je dobre, rekl by Haškúv

rakouský' generál. Z dnešního

u:: jsme koštovdli ~kvašen.ý

mošt, burcák. Byl, pravda,

dobrý taky - ale to je pokaŽílé;

v::dyckyjen phslibuje. A príslib

nabd i foto Jaromíra Cejky:

vévodí cementové kolky s dráty,

jarní peckové stromy - nejslib

nejšíje vlastne ten vápencový kopec v pozadí, a otevrené nebe.

Ten hrbet je soucástí Pavlovských vrcM cili Pálavy: první
název je odvo~en od vsi Pavlovic, púvodne vsi lidí jakéhosi

Pavla, druhý pak od slunecního pálení, {lebot' je tento oron
Iys.\' zfejme od nepameti (totiž lidské), a tudí:: vLici pálání

nechránen.\'.

To místo arci není jediné tu s vínem spojené; ale prece je

jistým úbe::ným bodem. Tak jako ~ Rípu v Cechách, tak

~ Pálavy na Morave prehlédnete vetšinu vinorodých koncin.

A podle mnohých jsou poblíž i vinné kraje nejlepší. Prý hnedle

na východ, mezi Pavlovicemi, Cejcem a Kobylí, zraje nejlepší

moravské víno. Rekl to nekdo Z brnenské generace milovnické,

snad Mikulášek ci Skácel nejspíš, ac nechci krivdit tretímu ni

sedmému; dokonce mel pr.ý doložit, ::emilý Pánbúh to místo

vlastním darem pohnojil.

Jan Skácel mel pro tenhle kraj slabost obzvláštní. Jedno jeho

ctvrverší se dokonce octlo v oficiálním betonu jedné Z hrází

Novoml)ínských nádr::í.· "Divoké husy s khkem táhnou kjihu /

a vodní slípky po hladine plavoll / rozmlouvá vítr v rádcích

kukurice / je konec žízne v kraji pod Pálavou ". Už v 80. letech

interpretoval brnenský ekolog Mojmír Vlašín tuto báseiíjako

tvrde ironický protest: vydešené husy s hrúzou opouštejí

~atopená hnízdište, na vode plavou zdechliny uhynulých slípek,

vítr vysouší sjednocené lány. Tuto interpretaci lze podpoht

idále - ,,::í~ei'í"v posledním verši vnímavému ctenári vybaví

prastaré slovanské ,,5~n" Z písne Hospodine, pomiluj ny ("daj
mir i ::i~nv zemi "): je konec :;Itív kraji pod Pálavou. K takto

ekologickému výkladu ovšem starší Skácelovi pametníci
dodávají s trochou shovívavého sarkasmu, že sám Skácel ty

verše púvodne myslel vážne.

Básník je smrtelný, lec víno je živé. Zvlášt' vždycky to víno
první. Rakušané, kterí ostatne z(~ásti také podléhají - zvlášte

na Moravském poli - pálavskému dohledu, mu ríkají

heuriger, tedy prachobycejne "letošní". Na Morave se ríká
burcák: v tom slovu ~a~nívá bourení, burácení, burcování, ba

i borení, a díky indoevropským korenLim i latinskéfurore. Jak

jinak!

Latina také phnesla do slovanských jazyk~t sam~pojmenování
vína. Není ~celajasné, zda prímo pres Stredomorí, anebo pres

nemcinu. Také není zcela jisté, zda až s krest'anstvím, nebo už

pred ním (to spíš). Jisté však je, že krest'anství phnášelo peste

ní vína do severnejších koncin; jak víme, víno je nezbytnou

soucástí nejen krest'anské liturgie, nýbrž i ritu - jako soucást

svátosti eucharistie. V cesko

moravském kulturním prostoru

melo pak víno jako eucharistie
mimorádnou dLiležitos!

v období ceské reformace;

obradní pohár - kalich se stal

symbolem práva laikú podílet

se na prijímání netoliko tela,

nýbr:: ikrve Kristovy.
Ovšem ani v krest'anském

stredoveku nebylo pití vína

vyhrazeno jen 1)1"0 bohoslu::eb
né úcely, i když domácí produkce svetský konzum zprvu

uspokojovat nemohla. Od casú lucemburských se však zacínají

zakládat vinice a vinohrady ve velkém a domácí víno vytlacuje

dovo~; ~dá se také, ::e v patnáctém a šestnáctém století tomu

prispívaly iklimatické pomery. Víno, vinohradnictví a ovšem

spotfeba vína se staly natrvalo soucástí domácí kultury.

Samo~rejme i~ákonodárství; hors-kéci hradské právo je ~vlášt'

dúkladne ~pracováno na 'Morave v 17. a /8. století. Rada

zvyklostí se zachovávala donedávna, nekteré se dnes alespon

symbolicky obnovují - napr. slavnostní "zarážení hory", totiž

prísné zavírání vinohradu v období dozrávání hroznu. Jiné

jsou jakoby obestreny tajemstvím, jako ustanovení, týkající se

pestování pecko vin na okraji vinohradu, nazývané "chyba

broskví" - Jan Skácel jím na~val jednu ze svých sbírek.
Ti trochu pametnejší ~ Pražanú ci "Centrocechú" si snad

vzpomenou, že od konce 60. let phchází do módy (ci snad lépe

ke cti) pití moravských vín sudových. V Praze se objevuje
nekolik výcepen s denními vinárnami, kde se moravská

"selská" vína podávají; protože prvních nekolik v centru

provozovalo družstvo z Blatnicky (u Blatnice pod svatým

Antonínkem, jež se ovšem tehdy musela nazývat Blatnicí

u Veselí nad Moravou), zacalo se podobným výcepnám

iodjinud ríkat "blatnicky".

Revival ~ájmu o moravské víno jsme si s vrstevní!-.'Yspojovali

s jistým obratem ke koren Lim, k domácím ~drojúm; podobne

jako návrat k moravskému folklóru, kte/~ýbyl v kulturní Pra~e

ješte pocátkem šedesáf)ích let ~drojem posmechu. Tyto trend)'

neunikly po~ornosti kulturním programátontm takzvané

normalizace, díky cemuž vznikla v 70. a 80. letech rada filmo

vých, televizních a rozhlasových opusu o moravské zemi,

dedcích Josefech, boullivém i zralém víne, s primáši ibrolny.

V této konjunkture vyrostlo dost plevele; však taky se založilo

mnoho vinohrad~t na docela nesmyslných místech.

Oni té konjunkture obcas podlehli i soukromníci. Vyprável mi

kamarád nekdy pi"ed patnácti lety, jak dora~ili k vi/wh

(dokonce s doporucením znaleckým). O vínu jim ríkal, ::eje

nikdy nedoslazuje; a ne:: víno nachystal, poslal je, at' si na

zahrade naberou napadané hrušky a jabka. Dokonce jim na

to daroval festovní pytle: a všechny byly od rafinovaného

cukru krystalu. ,

Ale letos prý urcite nebude prislazovat potrebí; tož se na to

parádní víno tešme.
Jan Horálek
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