J
S
patron@

.com

Prítomnost
Obsah
o cem se nemluví
Demokracie jako ranené zvíre / Jan Urban
Ceská boure v evropské sklenici
/ Petr Zahradník

2
2

Impeachment a klukovina / Luboš Dobrovský
Mudrování zevlounu / Petr Príhoda

3
.4

Nemáš-Ii smrt na jazyku, za tri dny bud na chodníku
.4
/ Irena Reifová
Akáty bílé / Milan Hanuš
5

Verejné mínení
Dobrá nálada se vrací / Jaroslav Huk

Rozhovor
s reditelem Ceského

6

rozhlasu Václavem Kasíkem

Boj o rozhlas zatím nehrozí / Libuše Koubská

8

Téma: Jak se žije
ceským detem?

Dnešní detská spolecenství
ted prožíváme.

zrcadlí složilosti doby, kterou

Fejeton

Je težké být dnes dítetem? / Šárka Gjuricová
Na okraji zájmu politiku / Jirí Kovarík
Pocet týraných detí stoupá / Jirí Dunovský
Jeden proti jednomu - Eva Hauserová
versus Oldrich Matoušek

12
14
5

Svetlo v zimním okne I Libuše Koubská

16

Rozmazlená generace / Ivana Štepánková. .
Život v Sezamové ulici / Michaela Prokopová
Prípad Ritalin / MarIin Jan Stránský
Jak dostat tatínka do polepšovny
I Stephen Baskerville

18
20
21

Abych byla k necemu
(rozhovor s prítelkyní Jana Patocky Milu Holubovou)
I Marcela Pechácková
32

J

22

Dokument

31

Vyrovnávání

Divadlo
Má Plzen místo na ceské divadelní mape?
/ Jana Paterová

35

Fenomén

Deti a mládež v menícím se svete: úryvek
z nové zprávy U ICEF

23

Anketa
Chteli byste být v soucasné ceské spolecnosti dítetem? 24

(PostJmoderní spolecnost

Resumé Prahy 2000: rozpaky
I Daniel AnýŽ
Potemkinovo mesto / Michael March

36
38

Veda
Dáblovy miliony / Michal Cernoušek

Rozhovor se sociologem Anthony Giddensem
Potrebujeme novou cestu, at už se jí ríká tretí nebo ne
I Irena Reifová
26
Zrnko písku v koleckách I JiN Eduard Hermach .. , .29

39

Zahranicní politika
Furiantské

prehlížení

sousedu / Luboš Dobrovský

.. .40

Osobnost
Na "lední

s/rane

obálky

detská

kresba

il/spiroval/á

seriálelll

Se~alllová

ulice.

u jejíhož zrodu stál v roce
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné.
Jaroslavu StTánskému, dedovi soucasného
Martina Jana Stránského. a šéfredaktorovi
~
Mesícník PNtolJ/llosl
se hlásí k tradici
Peroutkovi se tehdy podarilo na stránkách
predstavit celou generaci demokraticky smýšlejících autoru
ctenári patrnc nejlepší politický casopis své doby.
PN/olIIl/os/i.

1924 Tomáš
Vydavateli
vydavatele
Ferdinandu
pred válecné
PNtol/111os/i

a nabídnout

Otevrený

dopis Eduardu Goldstuckerovi
I Soiía Cechová

.42

Tehdy
Ve stínu zítrka I Jaroslav Dedek

Nejde jen

o potrebe

,

.47

o slova

víry, potrebe Boha / Jan Horálek

.48

o cem se nemluví

Demokracie jako
ranené zvíre
Volby do krajských zastupitelstev a tretiny Senátu potvrdily dlouhodobe známé veci. Ceská spolecnost nemá dosud
spolecne sdílenou predstavu národní a politické hodnotové
identity. Zdá se, že prežití za každou cenu a prosmyknutí
do dalšího kola se stalo v Cechách samo o sobe hodnotou.
Predstavy o politice postavené na diskusi a souteži mezi
dlouhodobe rozdílnými programy v Cechách stále ješte
neplatí. Proto muže neztrácet ODS, která je ve skutecném
výkonu moci od roku 1992 garantem levicovosti, bezprincipiálnosti a izolacionismu všech vládních kabinetu. Presto
ji ceský volic znovu a znovu považuje za pravici.

ném termínu zapojení Ceské republiky do euroatlantických
hospodárských, politických a vojenských vztahu.
Situace na ceské nominální levici je ješte mnohem dramatictejší. Ano, bylo chybou nezakázat cinnost komunistických seskupení. Milošem Zemanem brilantne vytunelovaná sociální demokracie riskuje, že ji predseda opustí ve
chvíli, kdy bude mít stejnou peti procentní volicskou
podporu, jako když nejvyšší stranickou funkci dostal. Ješte
nikdy neztratila ceská politická strana vÍCe než dvacet
procent volicLI za pouhé dva roky, což se "podarilo" jen
Zemanove CSSD. Má-Ii to za príští dva roky v parlamentních volbách znamenat, že komunisté se stanou jedinými
legitimními zástupci levice, riskuje Ceská republika své
dlouhodobé
zneduveryhodnení.
Ceská demokracie
se
ukazuje v postavení zraneného zvírete. Ranený vul si lehne
a umre. Ranený medved bojuje.

Jan Urban

Ceská boure
v evropské sklenici

Rozpad jednotné nominálne pravicové fronty v roce 1998
a vznik ctyrkoalice je tedy aspon jistou nadejí na budoucí
modernizaci ceské pravice - byt prozatímnost a exekutivní
nezkušenost ctyrhlavé koalice predstavují výzvu víc než
vážnou. Ceskou pravici - bez ohledu na stranickou príslušnost - nyní ceká zásadní stret mezi populismem a zodpovedne pragmatickým zrychlením s cílem dokoncit v požadova-
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Evropská komise v minulém týdnu zverejnila pravidelnou
"Hodnotící zprávu o prubehu integrace kandidátských zemí
do Evropské unie" - už tretí v poradí. Výsledek prinesl
rozpaky, u nekterých politikLI neskrývané zklamání. Je
zajímavé, že mediálne vdecný odpor proti této zpráve
neprojevovali zejména ti, kterí bud o evropské integraci již
neco vedí, aktivne se na celém procesu úcastní a jsou mu
i príznive nakloneni. Naopak nezúcastnení politici anebo ti,
kterým na integracním procesu stále neco vadí, se netajili
až teatrálními projevy zklamání a frustrace. Kterí z nich
byli blíže pravde?
Záleží zrejme na tom, zda zprávu ctou politici objektivne
a v celém komplexu, nebo zda soustredí pozornost pouze na
ty pasáže, které se jim hodí. Objektivne vzato dokument
ríká, že v porovnání s tím, jaký obsah mela zpráva v letech
1998 a zejména pak 1999, je obsah té letošní pro nás velmi
lichotivý. Ze zprávy dále vyplývá, že ve skupine peti stredoevropských kandidátu z takzvané první vlny ucinila Ceská
republika za poslední rok nejvýraznejší pokrok v integracním úsilí, a to zejména v prijímání evropské legislativy.
Nelze se však domnívat, že v uplynulém roce šlo v procesu
približování Ceské republiky k Evropské unii všechno jen
hladce a kladným smerem. Kupríkladu financní sektor je
hodnocen jako slabý a nedostatecne regulovaný.
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Trochu neštastne však vyznel v letošním roce nový pocin
Evropské komise - zverejnení Strategie prijetí. Zejména
Madarsko a Polsko dlouhou dobu apelovaly na zpresnení
casového scénáre procesu prijímání nových clenLl. Evropská komise použila velmi diplomatického, vecne témer nic
neríkajícího rozlišovacího jazyka a na základe tohoto
"zdúvodnení" stanovila do jedné skupiny Madarsko,
Polsko a Estonsko, do druhé pak Ceskou republiku spolecne se Slovinskem. Tím vznikl žebrícek, ve kterém se
ekonomicky dve nejvyspelejší stredoevropské zeme ocitly
až ve druhé regionální lize. Povrchní pozorovatelé pak
ucinili z tohoto žebrícku hlavní zprávu, kterou nám Evropská komise sdelila, a vzápetí spustili nemístný povyk.
Zbrklí a povrchní kritici by si však meli predevším uvedomit, že podobný typ hodnocení je nutne spojen s použitím
rady subjektivních prvkú a pohledú. Dotcení politici by se
navíc meli otázat sebe samých, proc neuplatnili svúj vliv
a schopnost prosadit "si svou", když práve toho byli schopni politici polští ci madarští. Dokud nebudou schopni
s Evropskou komisí partnersky komunikovat a budou se
zpetne divit, co na ne Komise zase ušila, budou vypadat
nejen trapne, ale soucasne neposlouží ani našemu efektivnímu vclenení do Evropské unie.

Petr Zahradník

'mpeachment
a k'ukov;na
Senátor Topolánek vyslechl projev prezidenta republiky
k 28. ríjnu a sdelil, že hledá zpúsob, jak zahájit impeachment neboli proces smerující k odvolání prezidenta.
Dúvod? Projev se mu nelíbil.
Prezident v projevu, bohužel tiskem zprostredkovaném jen
minimálne, vidí jisté jevy v naší spolecnosti jako varovné.
Nejsme, tvrdí prezident, olupováni o svou identitu žádnými
tlaky z MMF ci ze svetové banky. Nikdo nás nenutí, míní
prezident, prezentovat se banální architekturou, trpaslíky
a povetrnými ženštinami podél silnic, nikdo nás nenutí
mizerne prekládat dialogy filmú ci hledet na potoky krve
vytékající z televizních obrazovek. Prezident jevy, jež
kritizuje, pojmenovává
a vyjadruje víru a nadeji, že
odstranení všech techto nešvarú je v našich a jedine
v našich rukou. Co se na tom senátorovi nelíbilo, neprozradil. Po odchodu prezidenta z funkce však volá, aniž pro to
má oporu v Ústave.
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Na rozdíl od ukvapeného senátora umím sdelit, proc projev
plný pravdivých tvrzení nenaplnil mé ocekávání. Dal bych
jako posluchac projevu ke státnímu svátku, pár dnú pred
významnými volbami do krajských zastupitelstev, prednost
vyslovení jisté nové víry a nadeje. Totiž, že tady a ted
máme svým volicským hlasem možnost rozhodnout
o náprave neprirozeného stavu, v nemž mocenské spory
parlamentních
poslancú a populistické
ideologizování
politických stran je vydáváno za politickou cinnost, které
máme venovat pozornost vetší a zásadnejší než napríklad
stavbe vodovodu a cisticky odpadních vod v obci, v níž
žijeme. Tento poukaz na možnosti cesty, po níž se ustavením krajú máme vydat, tu nadeji, že smyslu a obsahu
politického jednání tech, které jsme zvolili, budeme blíž,
a oni budou bl íž nám, to jsem si prál z prezidentových úst
slyšet, a neslyšel jsem. Verím, že prezidentova slova by
byla podnítila k hlasování i ty, kterí k volbám nakonec
nešli.
Prezidentovo rozhodnutí jednat vcas a jmenovat nového
guvernéra Ceské národní banky dríve, než vstoupí
v platnost nový protiústavní zákon o CNB, vedlo predsedu
snemovny k výroku, že je to od prezidenta klukovina.
Premiér se pripojil kritickým výrokem, že prezident prece
není ekonomický expert, tak jak si dovoluje využít pravomoci, kterou mu sveruje Ústava CR. Také prezidentovo
veto zákona o politických stranách vyvolalo nelibost
predstavitelú smluvneopozicních stran. Václav Klaus se dal
slyšet, že vracením zákonú a stížnostmi na jejich evidentní
protiústavnost jedná prezident v neprospech nás všech.
Nevím, zda Ústavní soud rozhodne ve smyslu prezidentovy
stížnosti. Prál bych si to sice, ale o to nejde. Jde o ústavu,
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o vztah, jaký k ní mají smluvne opozicní politici. Jedná-li
nekdo v souladu s ústavou, pak by nemel být napadán,
navíc hrube. Demonstrativní
bagatelizování závaznosti
ústavy, zejména pak obhroublost výroku, jimiž se tak ciní,
vyvolává ve mne pocit, že kdo prezidenta za výkon jeho
pravomocí napadá, vyjadruje ve skutecnosti podporu
dúvodúm, pro které se prezident rozhodl jednat tak, jak
jednal.
Kdo je si jist, že zájem, vyjádrený napadeným zákonem, je
v souladu se zájmem nás všech, kdo je si jist, že Ústavní
soud prezidentove stížnosti nevyhoví, mohl by se radovat,
že díky prezidentovi bude jeho jistota potvrzena i nálezem,
proti nemuž není již žádného odvolání.

Luboš Dobrovský

Mudrování zevlounu
Záhy po Kajínkove úteku z mírovské veznice si náš tisk
zapremítal, kdo z odpovedných neodstoupil ze své funkce,
ac by se slušelo, a kdo nebyl odvolán, ac by zasloužil. Je
pár žurnalistických
"figur", které jsou zvlášte úmorné,
a toto je jedna z nich: mudrování zevlounu. Je prece na

nich, na novinárích, na redakcích, aby soustavne svítili na
témata hodná pozornosti. Nikdy mezi ne bohužel nepatril
stav našeho vezenství (nepocítám pár glos, když se tam
schylovalo k vzpoure). Zato koho odvolat, když se stane
malér, to tam zrejme jaksi vedí.
Odstoupení z funkce je vecí cti, pokud nejaká je. Odstoupení i odvolání má krome toho smysl, je-Ii pravdepodobné,
že si ten nove poverený bude pocínat lépe. A co když je
pravdepodobné, že si bude pocínat hLlr? Pokud totiž platí
okrídlené rcení "nejsou lidi", platí zejména (i když
nejenom) o vezenství, které patrí k nejzanedbanejším
doménám státní moci, dokonce s požehnáním verejnosti.
Její objednávka je vydatná, nebot takových, které by lid
rád videl za mrížemi, je premnoho, ale starost o to, jak
vezenství funguje, není v lidu žádná.
Srovnávám-Ii "obrodný proces" z roku 1968 a polistopadovou "transformaci",
vidím zajímavý rozdíl. Tehdy
nebyla na programu demontáž socialistické ekonomiky, na
tu jsme nemeli, zato bylo více touhy po demokracii.
Spontánní reformní vule vycházela z verejnosti i ze
samotných resortLI, vcetne justice a vezenství. Obdobné
reformní usilování "zevnitr" dnes neexistuje. Je tu slabý
tlak "zvencí", od EU. "Zevnitr" pusobí snaha opacná:
etablovat se v (neo)normalizacních
pomerech a tlaku
"zvencí" vyhovet, jen když je to nezbytne nutné. Zvlášt
dobre je to znát na justici, protože je na ni více videt. Do
hájemství vezenství videt není.

Petr Príhoda

Nemáš-Ii smrt

na jazyku, za tri dny
bud' na chodníku
Tri moji známí - hospitalizovaní
v rúzných ústavech
rúzných ceských mest - byli v rozpetí nekolika uplynulých mesícú propušteni z nemocnice po ráznejších chirurgických zákrocích po trech až peti dnech. Školy lékarské
nemám, ale zdá se mi, že to je tak nejak, ehm ... príliš
brzy. Ve svetobežnících,
obeznámených
s americkým
systémem zdravotnické
péce, kde jsou takovéto lhuty
bežné, ted zacíná kypet žluc. Hlavou jiste vrtí i ti, kterí
naopak ulehli na nemocnicní lúžko v uplynulých letech
treba jen na pozorování a poleželi si na nem, dokud
nebyla podrobne zaprotokolována
cinnost každé bunky
jejich tela. Netvrdím, že délka pobytu v nemocnici je
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ukazatelem správné péce. Díváme-Ii se však na soucasnost skrze minulost, mLlže se objevit podezrení, že ceské
zdravotnictví se presmyklo z jednoho extrému do druhé-

také normy toho, co je a není nezbytná péce podle momentálního systému financování zdravotnictví?
J rena

Reifová

ho.

"Z extrému do extrému", to je možná prima název pro
rockovou skupinu, ale špatný princip organizace lékarské

pece. Té by spise slušelo heslo "prípad od prípadu".
Opravdu nejsou prípady - treba operace štítné žlázy - kdy
je treba hlídat období možných komplikací pod lékarským
dozorem? Nehrozí po každé operaci byt jen teoretická
embolie? Nepotrebuje se rána po jistou dobu hojit v septickém prostredí? Nevím, možná ne. Vím jen to, že "štítná
žláza", kterou znám, šla z pražské strešovické nemocnice
domu za tri dny po operaci a že pri prevozu ucpanou
Prahou se necítila nejlépe. Opravdu je rychlá expedice
pacientu do domácího ošetrování to nejlepší i pro seniory,
které doma nemá kdo ošetrovat?
Dejme tomu pro
demograficky hojne zastoupenou vdovu po sedmdesátce,
která se doma ocitne sice "technicky" vzato zdravá, ale
vysílená a sama, nanejvýše ve spolecnosti kamen, z nichž
v noci uniká oxid uhelnatý?
Je-li tedy mezi ctenári Prítomnosti fundovaný lékar,
zdravotní sestra nebo úredník zdravotní pojištovny, at
neváhá a presvedcí me, že se mýlím a že systém "nemáš-li
smrt na jazyku, za tri dny bud na chodníku" je správný.
Budu klidnejší a už nikdy me nenapadne si myslet, že
soucasnost ceského zdravotnictví pripomíná prípad vyhubení svetlušek v severní Itálii. Tam, jak o tom prednášel
profesor Belohradský, zjistili, že jistá norma ochrany životního prostredí je pro zdejší prumysl obtížne dosažitelná, což
mohou odnést svetlušky. Prizpusobili prumysl ekologickým
normám? Ani nápad, zmenili normy. Nemeníme náhodou
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Akáty bílé
Je škoda, že ceská verej nost pozornej i nenaslouchá tem,
kterí si toho opravdu zasluhují - politickým veznum
padesátých let. Když sul této zeme zameteme pod koberec,
ztratí i náš život smysl a chut.
Paní Vlasta Novácková z Brna pomáhala svému strýci,
plukovníku Josefu Robotkovi, psát tajné zprávy o poúnorové situaci a odesílat je na Západ. Když ji v Brne zatkli,
bylo jí ctyriadvacet. Plukovník Robotka skoncil na popravišti, ona dostala osmnáct let. Odsedela si pres deset. Zajeli
jsme za ní s kamerou, malý štáb realizující ve spolupráci
s Ceskou televizí projekt "Než bude pozde", který zachycuje svedectví tech, kdo zažili veznení v ére komunismu.
Tri hodiny nám paní Vlasta vyprávela o svých životních
osudech a zážitcích z kriminálu. Držela se pri tom statecne,
jen obcas probleskl náznak pohnutí. Až se dostala k lícení
pardubické veznice: "Všude asfalt, beton a drevené ubikace, jenom pred našimi okny stály akáty. Na jare bílé jako
dve nevesty. Jednoho dne jsme se probudily a pred okny
prázdno. V noci je pokáceli." Tady jsme rozhovor museli
prerušit. Veliká bolest nebývá jen fyzická. A veliká hruza?
Tou pro paní Vlastu už navždycky zustane bezedné prázdno po rozkvetlých akátech.
Je škoda, že svedectví tech, kdo trpeli i za nás, koncí
v nejlepším prípade v archivu. Riskujeme, že se z nás - ne
z nich - stanou pouhé stíny, bez potuchy o skutecné hloubce strachu i odvahy. O barve skutecné hruzy.

Milan Hanuš
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Dobrá nálada se vrací
Tak optimisticky, jako letos na podzim, nebyla ceská verejnost
naladena už od vrcholící konjunktury v roce 1995
Jaroslav

Spolecnost je velmi citlivá bytost. Stací
docela málo - a její nálada se mení
z cerné na bílou a naopak. V posledních
peti, šesti letech se životní úroven lidí
a ekonomický stav zeme nijak dramaticky
nemenily, ani do bezprostredního
vojenského ohrožení ci mezinárodní
izolace se naše republika nedostala,
a prece nálada ve spolecnosti v tomto
období již dvakrát klesla k bodu mrazu.
Dnes jsme svedky jevu úplne opacného.
Návratu dobré nálady a optimismu.

lluk

"Jak pracuje podle vašeho názoru poslední mesíc ceská
vláda?" aj.), které odráží nejnovejší zprávy a události
a jehož promeny jsou stejne jako strídání nejnovejších
zpráv casté a oscilují mnohdy ve znacném rozpetí.
Mnohem pozvolnejší jsou již krivky znázornující bilanci
odpovedí na otázky, které vyjadrují hodnocení ve strednedobém horizontu, at už zahrnujícím cást minulosti
a prítomnost ("Myslíte si, že se situace v CR vyvíjí
všeobecne správným, anebo nesprávným
smerem? "),
anebo jsou orientovány smerem k nedaleké budoucnosti
("S jakými pocity ocekáváte následujících 12 mesíc~t? ").
A konecne tretí hodnocení mírí daleko do budoucna

a vyjadruje celkový vztah lidí k soucasnému režimu,
demokratickému systému, k polistopadovému kursu ceské
politiky ("Myslíte si, ~e soucasné ekonomické a politické
zmeny prinesou vašim detem lepší budoucnost, než kdyby
dál pokracoval predlistopadový
režim?").
Tato tretí
Atmosféru
ve spolecnosti
sleduje STEM ve trech
úroven reaguje, podobne jako hodnocení vlastního života
úrovních. Tou první je hodnocení okamžité situace ("Jste
ci spokojenosti s ním, jen na velmi silné a dlouhodobé
vy osobne spokojen se sou(~asnou politickou situací? ",
podnety, které trvale poznamenají život a perspektivy
cloveka. V polistopadovém vývoji
zaznamenala
jediný (a nepríliš
"Reknete mi, prosím, s jakými pocity ocekáváte
výrazný) zlom - v období první
následujících 12 mesícu?"
vládní krize v roce j 997 se cástec50
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%
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ne zatemnily i tyto "vzdálené"
obzory, podíl kladných odpovedí
vyjadrujících
lepší perspektivy
príští generace se snížil zhruba
o deset procent - a od té doby se
k puvodním hodnotám již nevráti I.

Na bodu mrazu
27
24

20
96/10

97/10

98/10

I-:>-S nadejí'''.i·'''·S obavami

99/10

00/10

-o-s nejistotou

I

Graf I a 2: STEM, Trendy 1996-2000.
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Tato první vládní krize byla prvním
a patrne nejhlubším otresem, který
do té doby vcelku optimisticky
naladená ceská verejnost zažila.
Nadeje, spojované s demokratickým režimem a posilované pomerne klidným a úspešným vývojem

na již nej méne od vrcholící
konjunktury v petadevadesátém.
Kde hledat príciny tohoto témer
zázracného obratu? V pokracujícím mírném hospodárském
oživení a pomerne príznivých
prognózách dalšího rustu, nebo
v nekolika výmenách nejméne
oblíbených ministru? Verejnost
pozitivne zareagovala i na to, že
jsme obstáli jako poradatel
summitu svetových financníku
a zdárne
preckali
pražské
demonstrace.
Ve hre byla
rovnež urcitá ocekávání
od

"Myslíte si, že se situace v CR vyvíjí všeobecne
správným, anebo nesprávným smerem?"
50
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30
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listopadových krajských a senátních voleb, nadeje na zmenu
politické
mapy a priblížení
-o-správným smerem • nesprávným smerem -o-nesmeruje nikam
volicu k jejich reprezentantum
v zastupitelských
sborech. Ze
v prvních letech existence samostatného ceského státu, se
souhry všech techto faktoru zrejme vyplynul pocit, že
nejhorší období máme za sebou. Navíc možná zacíná
behem nekolika týdnu rozplynuly a ohrožena byla i existence vlády, v ocích lidí nejpevnejšího symbolu státu a porádpiisobit atmosféra blížících se Vánoc a pocátku nového
tisíciletí.
ku. Ustavení provizorní vlády na prelomu let 1997 a 1998
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a ocekávání pred volbami do dolní komory parlamentu
prece jen prinesly urcité oživení, které však bylo velmi záhy
Cekání na odpoved
Zlepšení nálady v ceské spolecnosti je nepopiratelné, nicmévystrídáno druhým, pozvolným, ale hlubokým pádem.
Vláda nesplnila ocekávání, nedokázala (a objektivne reknene na potvrzení tak radikálního obratu vyckejme ješte do
príštích mesícú. Zatím si mužeme položit otázku, jak hlubome, že ani nemohla) realizovat své predvolební sliby,
odmítala hlasité volání verejnosti po
ko by se tento príznivý vývoj mohl
personální obmene, ekonomika státu
v myšlení a pocitech lidí promítnout.
Zlepšilo se nejen hodnocení
se potácela na hranici mezi stagnací
Zda pronikne až do "tretí vrstvy", do
a krizí a nespokojenost lidí rostla.
hodnocení dlouhodobých perspektiv
vlády, ale zvýšila se také
Vyvrcholení
tohoto
sestupného
této zeme a vyhlídkách nastupující
duvera v naprostou vetšinu
trendu, svou intenzitou sotva primegenerace, anebo se ukáže, že jde
státnich i nevládnich instituci, jen o drobnou "vlnku" na neustále
reného statistickým císlúm registrujícím ekonomickou výkonnost zeme
se menící hladine spolecenských
prudce vzrostla i spokojenost
ci životní úroven lidí, nastala
~mocí. Zda prispeje ke zlepšení i tak
kursem vývoje a radikálne se nemenné a na vnejších podmínkách
na podzim 1999. Tehdy se k rade
- v porovnáni ríjnem 1999 - témer necitlivé veci, jakými jsou
nepríznivých faktoru pripojil ješte
mezilidské a mezigeneracní vztahy.
jeden. Byla jím opet hrozba pádu
promenily pocity Udi ve
vlády, neklidu, bezvládí, chaosu.
Zda príští generace, která ostnaté
výhledu na pri..~tírok.
dráty na našich západních hranicích
Zázracný obrat
považuje za stejnou soucást historie
Po stvrzení vlády novým "tolerancním patentem" a nekolijako komunistické lágry a predválecné pevnostní bunkry,
ka strídáních v Zemanove týmu se situace iacala prece jen
bude už jiná než my. Zda prekoná malost, provincnost
ponekud zlepšovat. Projevi 10 se to jak v hodnocení
a pasivitu, do níž se za padesát nesvobodných let náš národ
okamžité situace (napríklad práce vlády), tak i ve strednepropadl. Zda se zaradí po bok jiných národu, které si
dobém výhledu (smerování vývoje Ceské republiky). Na
dokážou naléhavé otázky Iidstva nejen pokládat, ale již je
i rešit.
podzim príznivý trend pokracoval a na pocátku ríjna zatím

s

s

kulminoval zpusobem, který by nestranný a suchými císly
disponující pozorovatel asi oznacil za neprimerený. Zlepšilo se nejen hodnocení vlády, ale zvýšila se také duvera
v naprostou vetšinu státních i nevládních institucí, prudce
vzrostla i spokojenost s kursem vývoje a radikálne se v porovnání s ríjnem 1999 - promenily pocity lidí ve
výhledu na príští rok. Bez nadsázky lze ríci, že tak optimisticky jako v ríjnu roku 2000 nebyla ceská verejnost nalade-
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Možná, že jsou tyto otázky predcasné a že za rok budeme
opet rešit opet daleko všednejší a prostší problémy. Alenení to, že máme duvod si je položit, tím nejlepším dárkem
k pocátku nového tisíciletí?

Jaroslav Huk (1958)
analytik STEM.
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Boj o rozhlas zatím nehrozí
S generálním

reditelem Ceského rozhlasu Václavem Kasíkem
o tom, zda zaznamenal politické tlaky na vysílání, jak chápe
verejnoprávnost a jak se mu stojí na kapitánském mustku
Libuše Koubská

Pod titulkem "Nastává boj o rozhlas" konstatoval nedávno
týdenfk Respekt, že i Ceský rozhlas jako verejnoprávní
médium prožívá v letošním roce erozi nezávislosti. Novinár
Karel Hvíždala pak nyní doslova bije na poplach, když
tvrd~ že hrozící ztráta nezávislosti Ceské televize a Ceského
rozhlasu jako nejduležitejších médi~ která mají krome role
informacní i roli kontrolní, predstavuje velké nebezpecí
pro naši demokracii. Je to s rozhlasem skutecne tak vážné?
Karel Hvíždala uvažuje správne, když ríká, že je neustále
nutné strežit a bránit nezávislost verejnoprávního rozhlasu

a televize. Má samozrejme pravdu. Nebezpecí hrozící naší
demokracii má rlizné podoby, je treba být mimorádne ostražitý. Pokud jde o Ceský rozhlas - ten je stabilizován a plní
své poslání, tedy i funkci kontrolní, vzletne receno funkci
hlídacího psa. Ale že by to bylo s rozhlasem do té míry
vážné, jak ríkáte, tak to necítím. Jsme stabilní, sebevedomé,
korektní médium, jehož pozice je dána historií a nesmírne
kvalitním lidským potenciáJem. Ten clánek v Respektu me
vlastne mrzí. Je to špatná práce, plná nepravd a podivné
horlivosti. když plivodní zámer byl asi dobrý. Alei dobrou
myšlenku lze zpackat. Stalo se.

I

Žádný politický tlak na Ceský rozhlas tedy nenastal, nic
takového jste nezaznamenal?
Ne. Mohou vznikat nejrliznejší vlny, vzhledem k událostem,
ale že by šlo o neco alarmujícího, to ne.
To je príjemné sdelení z úst generálního reditele. Ale co ta
informace, že si clenové Rady Ceského rozhlasu šli stežovat do Snemovny, že je Ceský rozhlas nevyvážený, že je
moc prísný na ODS a CSSD? Jaké má vlastne Rada pravomoci, muže si neco takového dovolit?
Ve Snemovne si mliže stežovat každý. Delá to ostatne
kdekdo. Ale že by tak cinili naši radní v techto souvislostech, o nichž mluvíte, je vylouceno. Nemá to totiž logiku.
Rada prece kontroluje rozhlas a má právo pres osobu
generálního reditele dávat svá doporucení a radu vecí
i schvalovat ci zamítat. Rada kontroluje výstupy, ale nenarizuje, jakým zplisobem úkoly ci poslání rádia plnit. Pravda
je, že me mlIže ihned odvolat, pokud bude Ceský rozhlas
fungovat špatne. To je její pravomoc. Stejne jako schvalování rozpoctu.
Pomohla Rada Ceského rozhlasu vám, rozhlasákum,
nekdy proti nejakým tlaklun zvencí?
Nic konkrétního nevím, ale jsem presvedcen, že by Rada
svojí autoritou hned zasáhla, pokud by se nejaké nepravosti
dely.
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Mate pocit, že se o ni mužete oprít?
Mám. Nepochybne. Ten pocit je podložený dosavadní
dobrou spoluprací. Zejména v pocátecním období reditelování mi radní mnoho pomohli. Nemluve o tom, že Rada me
zvolila, a já se musím starat o to, abych její duveru nezklamal a rozhlas rídil správne.
Ve všech osudových okamžicích naší novodobé historie šli
lidé, obcané, k budove rozhlasu. A rozhlas je nikdy nezklamal, poskytovaljim informace, stal na jejich strane, posiloval je. Myslíte si, že tohle chapaní rozhlasu jako narodní
instituce funguje dodnes? Že by lidé zase beželi k radiu,
kdyby jim bylo zle?
Zcela jiste. Události z letošního zárí, kdy v Praze zasedaly
Mezinárodní menový fond a Svetová banka, to dokládají.
Lidé v té dobe poslouchali v prevážné vetšine Ceský
rozhlas. V Praze jsou skutecne dve duležitá místa, kam lidé
smerují, je-li cas težký. Je to socha svatého Václava a také
budova Ceského rozhlasu. Už dvakrát v historii lidé Ceský
rozhlas bránili, v petactyricátém a v osmašedesátém. Prál
bych si, aby se takové težké dny neopakovaly. Ale jsem
presvedcen, že ve chvíli, kdy o neco skutecne jde, je kredit
Ceského rozhlasu nenahraditelný.
Domnívate se, že v dobe, kdy místopredseda vlddy Vladimír
Špidla navrhuje nove definovat verejnopravnost nejduležitejších médií - což lze vyklddat i jako snahu zbavit je
svépravnosti a omezit jejich kontrolní funkci - by mohla
být prave podpora verejnosti rozhlasu prospešna?
Podpora verejnosti má vždycky sílu. Ostatne my v rádiu ji
cítíme neustále. Ale Vladimír Špidla nerekl nic jiného, než
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Ing. Václav Kasík

se narodil se 9.8. v Chodove. Vystudoval CVUT v Praze, obor presná mechanika
a optika. Poté studoval sociologii na FF UK, již však
nedokoncil a venoval se soukromému studiu skladby
a dirigování. V letech 1975 až 1986 byl šéfem orchestru,
který doprovázel napr. Evu Pilarovou a Hanu Zagorovou.
V letech 1982 - 1984 pracoval jako externí hudební
redaktor Cs. rozhlasu. Od roku /993 do roku 1999 byl
predsedou predstavenstva
a reditelem Rádia Alfa. Od
1. cervence 1999 je generálním reditelem Ceského rozhlasu. Václav Kasík je ženatý a má tri dcery. K jeho zálibám
patrí predevším hudba a rekonstrukce starých budov.
že popsal marketing a zpusoby komercních médií. Hovoril
pak o propracování teorie verejnoprávnosti. Což je na míste,
protože tento termín u nás není zcela usazen. Bývá casto
nesprávne ohýbán a nekdy zneužíván. Protože není zcela
jasný, má zatím neuchopitelné kontury.
Nevím nic o tom, že by nekdo chtel oslabit vliv Ceského
rozhlasu. Tedy krome lItcitých lobbistických skupin, mám
na mysli tlaky z privátního sektoru.
Jak vy sam chapete pojem verejnopravní?
Jednoduše: jako službu verejnosti. Cílem je, aby verejnoprávní rozhlas byl i kulturní, umeleckou a vzdelávací institucí a nenechal se ovlivnit zpusoby príznacnými pro komercní
stanice. Prioritou Ceského rozhlasu musí být kvalita.
Setkavame se s nazory, že na prelomu tretího tisíciletí
ztracejí verejnopravní média smysl. Služba verejnosti je prý
v krizi všude ve svete. Co o tom soudíte?
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Odmítám, že by služba verejnosti byla v krizi. Zejména ne
v Evrope.
Nedávno jsem se zúcastnil semináre, kde vystoupila
i francouzská ministryne kultury paní Catheri ne Tasca.
Hovorila jednoznacne
o nezbytnosti verejnoprávnosti.
Kuriózní bylo, že následujícího dne pri snídani, kterou
porádala, padla otázka, zda by privátní sektor nemel dostávat taky nejakou cást z koncesionárských poplatku. Pripadá
mi to jako neomalenost.
Podle mého názoru je verejnoprávnost ochráncem a donátorem kultury, nebot kultura a následná kultivace lidí jejím
prostrednictvím je vždy závislá na prostredcích, které se do
ní vkládají. A Ceský rozhlas práve takhle funguje, nejenže
o kulture hovorí a zprostredkovává ji, on ji také iniciuje.
Nebýt Ceského rozhlasu, rada kulturních událostí by se
neuskutecnila.

Nejsem schopen odhadnout, co znamená v tomto kontextu
slovo príliš.
Ale Radiožurnál vysílá vetšinou západní hudbu, tvrzení, že
pokracujeme v normalizacní muzice, není opodstatnené.
Provádíme výzkumy, rídíme se vkusem lidí, ale nejen, že se
jím rídíme a snažíme se ho respektovat, zároven se snažíme
ho posouvat. Mužeme na posluchace pusobit, jen když nás
poslouchají. Když nás vypnou, je veškerá naše snaha marná.
Výtky, které jsem vuci hudbe zaznamenal, znejí jinak.Totiž,
že Radiožurnál jako seriózní stanice, vysílá obcas hudbu,
která je hodne avantgardní až šokující. Ale víme, proc to
deláme.

To, že by Ceský rozhlasu mel prospívat vzdelání, kulture,
umení, kultivaci a výchove, razíte i ve své koncepci cinnosti
rozhlasu do roku 2005. Nemáte strach, že vám posluchaci
utecou k jiným rádiím, k tem, jež nevychovávají, ale
naopak vsadila na bulvarizaci, banalitu, povrchnost?
Neutecou. Protože duální systém tady beží už devet let.
Znám to i z druhé strany, vždyt jsem vybudoval a rídil
soukromé rádio Alfa. Presne vím, co obnáší cinnost komercního rádia. Proto dokážu i dokonale oddelit roli privátní
a verejnoprávní. Komercní rádio je jakýsi zvukový billboard, slouží k navešování reklamy. Což je prirozené
v komercním rádiu, jež má jediný cíl: tvorit zisk. Billboardu
si má všimnout co nejvíc lidí, tedy i rádio jich musí poslouchat co nejvíc. To je pohled komercního rádia, ne však
verejnoprávního. A rada posluchacu to ví.

Ve své koncepci Ceského rozhlasu do roku 2005 jste
navrhl sloucení Ceského rozhlasu 3, tedy stanice pro
nárocného posluchace Vltava, s Ceským rozhlasem 6 cili
ceským vysz1áním Svobodné Evropy. Proc?
Když jsem ješte nebyl reditelem, domníval jsem se, že by se
ty dve stanice - z ekonomických duvodu - daly sloucit. Ted
už si to nemyslím. Poslechovost Vltavy jednoznacne stoupá,
což je dukaz, že se nám darí šírit onu kulturnost. Že pribývá
posluchacu, kterí stojí o takový nárocný typ poradu. Moc me
to teší. A pokud jde o Svobodnou Evropu, tam je poslechovost bohužel velmi nízká, ale to je také dáno tím, že vysílá
pouze na stredních vlnách. A ty jsou dnes už prekonané.
Snažíme se dostat se i na kmitocty v pásmu velmi krátkých
vln, které bychom CRo 6 mohli prenechat. Vždyt by ho byla
škoda, má dokonalé zpravodajství, analýzy a komentáre.
Což žádná jiná stanice Ceského rozhlasu v této míre nenabí-

Komercní rádia se tedy zákonite podbízejí, kazí vkus ...
Nebyl bych k nim takhle prísný. Že kazí vkus je príliš
brutálne receno.

zí.

Nerfkáte to proto, že jste tam sám drfve pracoval?
Snad ne, ostatne kolegové, kterí se ve vecech velmi dobre
vyznali, ríkali s nadsázkou, že Alfa byla nejverejnoprávnejší
privátní rádio.
Jak vubec zacházíte se zaklínadlem poslechovost? Je pro
vás v Ceském rozhlase rozhodujícím merftkem?
Jak jsme si rekli, poslechovost je veleduležitý, urcující
parametr v komercních rádiích. Ve verejnoprávním médiu to
není nejduležitejší parametr, není zásadní. Ale nezanedbáváme ho. Je to jistý dukaz, jak svoji službu plníme. Ale nemá
urcující, nebo nedej buh deformující význam.
Je nejaké rádio, které považujete za svuj vzor?
Zejména nekolik stanic BBC.

Protože stojíte o mladé posluchace?
Protože stojíme o všechny posluchace, a tedy i o ty mladé.
Informujeme o nových trendech v hudbe tím, že ji hrajeme.

Když jsem vás žádala o rozhovor, charakterizoval jste
Ceský rozhlas jako veliký parnzK. Být jeho kapitánem - to
jiste cloveka naplnuje oprávnenou hrdostí. Za jakých
okolností byste svou lod opustil?
To, že mohu rídit takovou instituci, je pro me velká cest.
Neberu to jako zamestnání, ale jako poslání. A když se
ptáte, za jakých okolností bych z parníku vystoupil, rád
odpovím: za prvé, pokud bych lod špatne rídil a ona by
ztroskotala. Pak bych j i opouštel poslední. Za drnhé,
kdybych zjistil, že mé schopnosti nestací. Za tretí, pokud
bych musel delat neco v rozporu se svým svedomím, tj.
kdybych byl vystaven neprijatelným tlakum. Ale nemusí to
být jen politika, vždyt my tady spravujeme 1,6 miliardy
korun.
A za ctvrté - kdyby me Rada pro rozhlas odvolala. To bych
musel jít ihned.

S tím, že by vás chtel nekdo zkorumpovat,
Ceskému rozhlasu, hlavne Radiožurnálu, je v poslední
dobe vytýkán výber hudby. Že hraje príliš populární
muziky z normalizacní éry. Nesouvisí to nejak s onou
"poslechovostí", se snahou privábit posluchace na "socialistické retro"?
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jste se ješte

nesetkal?
Odpovím vám takhle: na reditelském míste je život pestrý.
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Je težké být dnes dítetem?
Postrehy

a zkušenosti rodinné terapeutky
Šá rka Gjuricová

Spolecnost se "setkává" s detmi
predevším prostrednictvím instituce
rodiny a ovšem také školy. Stát tyto
instituce ovlivnuje cílenou politikou. Jak
se promítla zmena politických
a spolecenských podmínek v devadesátých
letech do pomeru v rodinách i ve
školách?

V podnikatelských
nebo takzvaných dvoukariérových
manželstvích se ovšem múže stát, že na deti není cas,
dokonce že jsou zanedbávány, a jaksi ve snaze o vyrovnání
dluhu také rozmazlovány, upláceny. Deti-tyrani bývají
detmi rodicú, kterí si netroufnou nevyhovet, mají strach si
to s detmi rozházet. Nekdy je to proto, že mají cerné
rodicovské svedomí.
a hodné deti, které nic nechtejí,
takoví rodice snadno zapomínají.

Rodina muže fungovat i jinak

Nemyslím si, že pracovití rodice jsou špatní a rodice, kterí
se neustále tocí kolem detí, jsou dobrí. Rodice jsou ovšem
Poznávám se s rodinami zblízka a dúverne jako rodinná
matky a otcové a toto odlišení má v naší spolecnosti stále
význam odlišných a nezamenitelných rolí. Verím, že ženy
terapeutka. Zdálo se, že rodiny reálného socialismu se
mají volit delší dobu v domácnosti
v mnohém sobe podobaly, alespon
vnejškove:
podobne
oblecené,
s
výchovou detí, pokud jsou s tím
Ve srovnáni predlistopadovou
celkem spokojené.
trávený
podobne trávily víkendy a dovoledobou vidím rozdz1v tom, že s otrávenými matkamiCasnebývá
pro
né, odlišnosti byly spíš utajené.
deti
nejsou
dnes
tak
Naše složitá svobodná léta prinesla
starší deti už nej lepší možnost. Od
otcú se naopak casto ocekává vetší
s rúzností ži votn ích sty lú i vetší
samozj~ejmým centrem
pracovní nasazení presahující osm
význam príslušných symbolú spolepozornosti dospelých.
cenského postavení. Dospelí jich
hodin. Pro starší školáky víc než na
množství casu strávených s rodici
užívají s rúznou mírou ostychu
záleží na kvalite. Záleží na tom, jak jsou spolu s detmi rádi,
i rafinovanosti, u detí se jejich užívání vyznacuje casto
velkou prímocarostí a neúprosností, zvlášte ve vetších
jak si to umejí dát najevo a zda jsou ochotni nekdy svou
práci kvúli detem i trochu zanedbat. Workoholici bývají
skupinách a školních trídách.
duchem neprítomni i na oslave narozenin svých detí,
pokud na ne ovšem nezapomenou.
Pestrejší role detí
Muže, kterí se vracejí z práce v dobe, kdy jdou deti spát,
Ríká se, že díte potrebuje a obvykle dostává v rodine
manželky litují, také se na ne zlobí, ale vetšinou samozrejhlavne láskyplný vztah. Být dítetem, na kterém rodicúm
nezáleží, je težké. Jak se nemstít za to, že si jej nevšímají?
me zarizují rodinný provoz s detmi dobre bez nich. Ženy,
které se vracejí domú z práce pozde, obvykle takovou
Je ovšem také težké být dítetem, na kterém velice záleží
podporu nemají a ani ji príliš necekají. Prisuzování
a od kterého se tedy mnoho ceká. V minulém režimu jsem
odpovednosti za deti a domácnost stále ješte vyplývá
se v praxi setkávala s rodici, kterí, jakoby zklamaní šedí
z tradicního rozdelení rolí, což se ukazuje napríklad
vlastních životú, žili fantazií o budouCÍch zárivých
i v médiích, kde se probírají obavy z újmy detí, jejichž
životech svých detí: budou hvezdami, které vyrazí do
maminky se staly manažerkami nebo úspešnými profesiosveta, ani železná opona je nezastaví. Jak takové velké
nálkami. Mám zkušenost z praxe, že taková zmena múže
ocekávání rodicú nezklamat? A jaké to je být pro rodice
zklamáním?
být i prekvapive pozitivní. Schopné ženy s casem dobre
Vkládat nadeji do svých potomkú patrí ke konstantám
hospodarí, seženou kvalitní péci o deti i domácnost a volný
generacních promen. Vidím ale rozdíl proti predlistopadocas tráví s detmi príjemne. Pamatuji si na rodinu, v níž
taková zmena - žena v domácnosti prijala nárocnou profevé dobe v tom, že deti nejsou dnes tak samozrejmým
sionální roli - prinesla naopak spokojenost všem. Syn byl
centrem pozornosti dospelých. V pluralite životních stylú
rodin hrají deti rúzne významnou roli. Dospelí lidé žijí své
rád, že ho maminka nemorí s ucením, ale povídá si s ním,
žena byla spokojená v práci i s tím, že si se synem lépe
vlastní životní programy a rodicovství v nich má urcité
místo. Myslím, že to je dobre - pro rodice i pro deti.
rozumí, muž byl rád, že je to doma príjemnejší, i když se
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od nej víc ceká. Predtím žena prohandrkovala se synem
celé hodiny o plnení domácích úkolu a vecer nemel nikdo
náladu. Ovšem podobne príznivý vývoj lze sotva cekat
tam, kde muž kariéru své ženy nepodporuje. Úspešnou
kariéru ženy podporuje nejspíš muž s úspešnou kariérou.
Zkušenost ukazuje, že nezamestnaní muži zrídka pracují
v domácnosti víc než v dobe, kdy do práce chodili, naopak
leckdy chtejí být manželkami obsluhováni a vytýkají jim
neporádek v byte.

Symboly prosperity

a šikana

Casto totiž není starostí premíra práce. Znám rodiny, které
trápí obavy ze ztráty zamestnání, i rodiny, kde se sociálními dávkami a podporami a nejakým tím privydeláním
vyjdou a nijak zvlášt práci nehledají; mají pak težké
chvíle, když mi díte vykládá, že nezamestnaný táta nechce
ted chodit do práce, protože prestavuje dum. Myslím, že
v rodinách, kde mají deti celkem rádi a zajímají se o ne, se
detem nežije špatne bez ohledu na to, jestli jedou v léte na
Baleáry anebo do jižních Cech pod stan.
Daleko težší však pro ne mLlže být setkání ve škole po
prázdninách. Symboly rozdílných príjmu, které dospelí

jakž takž zvládnou na jedné strane nedávat najevo a na
druhé strane unést, hrají u detí - dokonce i pred pubertou v nekterých trídách roli tvrdého diskriminacního znaku.
Setkala jsem se s holcickou z páté trídy, která jasne
rozeznávala kvalitu džínsú a bot svých spolužáku a mluvila
s údesnou naivitou o "chudých detech ve tríde, které nosí
porád stejné oblecení". Hovorila jsem s brecící holkou,
která prožívala trauma, protože v téhle bunde nemuže do
školy. Nebo s klukem, který rodicum vycítal, že trávili
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prázdniny na chate a spolužáci budou povídat o tom, že
byli v Tuniksu nebo aspon v Chorvatsku.
Takové výroky nemusí být triviální. Jsou casto závažné
v mikrokosmu detské skupiny, díte si nemusí umet snadno
poradit s tím, co by dospelý zvládl. Není výjimkou, že dojde
k propojení s projevy ponižování a šikanování. V jednom
zvlášt ošklivém prípade deti ve tríde házely svému spolužákovi, který nemel peníze na to, aby s nimi chodil na hamburgery, drobné mince a nutili jej, aby je sbíral ze zeme
a dekoval. Ten kluk o tom doma nerekl, proste to nemohl
rodicúm udelat, jen tvrdil, že je nemocný a nemuže do
školy. Deti dovedou být prekvapive citlivé k situaci rodicLl
a chránit je. Premýšlela jsem ovšem o tom, že jiste nekteré
deti v té tríde s ponižováním a šikanováním toho kluka
nesouhlasily. Je velice težké vykrocit proti bezpráví vetšiny,
být najednou sám, jen s tím posmívaným, který ani nemusí
být vdecný. Je težké nemlcet, nejen pro díte.
Nemyslím si však, že by to "bohaté deti" mely snadnejší.
Pamatuji si na kluka, který byl se svým tatínkem na Bali,
ale ani to nemel komu ve škole ríct, protože ho deti
nebraly vážne a nebavily se s ním. Maminka mu ríkala,
aby si nekoho pozval na narozeniny domu, jenže k nim

nikdo nechtel, a on jí to nemohl ríct, aby nebyla zklamaná.

Detství samozrejme bývá idylické hlavne ve vzpomínkách
dospelých lidí. Dnešní detská spolecenství v leccems
zrcadlí složitosti doby, kterou ted prožíváme.

Šárka Gjuricová
Psycholožka a rodinná terapeutka.
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Na okraji zájmu politiku
Deti jsou ekonomicky pasivní nevolici
JiFi Kovarik
Kdo by neznal okrídlenou frázi" deti jsou
naše budoucnost H. Tento výrok zakrývá
duležitou, avšak casto opomíjenou
skutecnost, že deti jsou - a to predevším naše soucasnost.

rodina mohla dobre fungovat, aby mohla být onou "základní
jednotkou spolecnosti a prirozeným prostredím pro rúst
a blaho všech svých clenu a zejména detí" (jak rovnež ríká
preambule Úmluvy o právech dítete), musí mít rodice pro toto
fungování vhodné ci alespon dostacující podmínky. Situace,
kdy osmdesát procent mladých manželu vstupujících do
manželství (približne v polovine prípadú s již tehotnou nevesDeti tvorí populacní skupinu, která není z hlediska sociální
tou) nemá vlastní byt a musí bydlet u rodicu nekterého
z partnerú, tyto podmínky nevytvárí. Vytvárí spíš prostredí
politiky státu príliš atraktivní, jsou ješte "ekonomicky
neaktivní" a k tomu "nevolici". V rámci mezi generacní
plodící budoucí rozchod partneru.
solidarity a spravedlnosti je prídavek na díte oprávnene
Mladé matce unavené monotonií péce o díte, pri níž ji zrídkachápán jako sociální duchod dítete, které bude ve svých
kdy nekdo vystrídá (matka ci tchýne jsou v nejlepším veku
budoucích daních prispívat i na pokrytí duchodu bezdetných
a dbají radeji o svou pracovní kariéru), chybí velmi casto
obcanu. Z tohoto pohledu pak vystupuje ve zvláštním svetle
i citová a sociální opora jejího muže. Ten ve snaze získat
skutecnost, že napr. v letech 1989-1993 se valorizace
vlastní byt pracuje na více smen, ci ve volném case staví
detských prídavku - na rozdíl od nekolikeré valorizace starobdomek. A tito rodice, sami nejistí, deprivovaní, znavení
ních duchodu - neuskutecnila ani jednou. Rodiny s detmi tak
a pretížení, pak mají poskytnout svému díteti dostatek jistoty,
bezpecí a duvery. Samotný fakt, že
mnohdy propadly do nejnižších
ani
po peti letech soužití nemá jedna
príjmových
kategorií
a jejich
Je vážnou chybou dosavadních
prúmerné príjmy na hlavu byly
tretina mladých rodin svúj vlastní byt,
vlád, že nezajistily dostatek
casto nižší než v rodinách dúchodcu.
svedcí o tom, jak pomalu a liknave se
sociálne
dostupných
bytu.
tento akutní problém reší. A reší se
Podobným zpúsobem jsou deti
vubec?
prehlíženy i ve vetšine sociálních
a demografických statistik. Nevíme presne, kolik detí žije
Považuji za vinu vlád nejen komunistických pred rokem
1989, ale i všech následujících, že se bytovou otázkou dúsledv úplných a kolik v neúplných rodinách, nevíme, kolik detí a v kterém veku - zažilo rozvod rodicu.
ne nezabývaly. Je jejich vážnou chybou, že nezajistily dostatek sociálne dostupných bytú a že se i nadále nestaví byty
umožnující dustojné soužití více generací - byty, které by
Zustáváme bez informací
I když leckteré údaje by bylo možné získat napríklad pri
nenutily rodice, aby svuj životní styl, velikost a skladbu
rodiny
rídili poctem pridelených místností a ctverecních
pravidelném desetiletém scítání lidí a domácností, není to prý
z financních duvodu možné. Platí to nejen o nás, ale jak
metru, ale umožnily jim, aby podle svého životního stylu
a predstavo rodine meli možnost získat pomerne snadno
ukázal mezinárodní srovnávací výzkum "Detství jako sociální
vhodné bydlení.
jev", vedený dánským sociologem Jensem Qvortrupem,
i o rade jiných relativne vyspelých zemí. O detech v nouzi se
Má-li být rodina onou základní spolecenskou jednotkou,
dovídáme pouze prostrednictvím takových údaju, jako je
potrebuje mít sama dostatek sociálních a emocních opor ve
pocet obsazených lužek v nemocnicích, využití kapacit
svém nejbližším okolí: v dostupné širší rodine, obci, farnosti,
kojeneckých ústavu, detských domovu a ústavu sociální péce.
škole, ale i v odpovídajícím legislativním rámci. Jak na to,
Málo se ale dovídáme, jak dlouho tam deti zustávají, jak se
ukazují napríklad programy dvou amerických institutú
založené profesorem Gary B. Meltonem, který nedávno
jim tam darí, jak se cítí, zda jsou štastné a spokojené. To
ostatne nevíme, ani pokud jde o jejich život ve zcela základnavštívil již po nekolikáté Ceskou republiku. Instituty mají
príznacné názvy: Institut pro rodiny ve spolecnosti a Institut
ních sociálních institucích, jako je rodina a škola. Jak se zde
pro rodinný a sousedský život. Jejich programy se zamerují
cítí? Jak je tomu v neúplných rodinách, v rodinách, které
na to, jak posílit prirozené zdroje sociálních opor a umožnit
vznikly dalším manželstvím rodicú, v rodinách "klasických"
a "tradicních"?
rodine být tím, cím múže a má být - prostredím láskyplné
péce a místem vzniku a zrání lidského kapitálu. Že je to jen
Rodina na holickách
taková utopie a science-fiction? Nemyslím.
Úmluva o právech dítete z roku 1989, kterou Ceská republika
podepsala a ratifikovala, ríká, že "v zájmu zdravého a harmonického rozvoje osobnosti musí deti vyrustat v rodinném
Jirí Kovarík (1942)
Psycholog a výzkumný pracovník.
prostredí, atmosfére štestí, lásky a porozumení". Aby ovšem
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Pocet týraných detí stoupá
JiFí DUl10vský
Práve koncící století se právem oznacuje
jako století dítete. Veda o díteti,
pedologie, prispela k poznávání
nejruznejších zpusobu ubližování díteti
a zároven k rozvoji ochrany detí
a sociální péce.
To se promítlo i do vzniku ruzných národních a mezinárodních organizací hájících zájmy dítete.
Tyto snahy vyústily do prijetí trí mezinárodních dokumentu:
Ženevské deklarace vydané Spolecností národu, ChaIty práv
dítete z roku 1959 a Úmluvy o právech dítete, kterou prijala
OSN roku 1989 a na niž navázala Svetová deklarace dítete.
Úmluva prinesla radu nových práv dítete, témer rovnomocných s Listinou práva svobod. Težištem dokumentu je
odmítnutí jakékoliv diskriminace dítete a naopak respektování jeho názoru v záležitostech, které se ho týkají a na než
je schopno ucinit si vlastní úsudek.

Syndrom týraného dítete
v polovine 20. století se díky lékarským výzkumum zjistilo,
že v nebývalé míre stoupá pocet težkých neúrazových
poranení detí zpusobených špatným zacházením s dítetem.
Známý americký pediatr prof. Kempe nazval toto poranení
syndromem týraného dítete (buttered child syndrom) a v 60.
letech se mu podarilo prosadit zákon o bitém díteti, který
vedl nejenom k diagnostice tohoto problému, ale i stanovení
prevence a sankcí vyplývajících z jeho porušení. Tento
zákon trestá nejen užití fyzického násilí, ale postihuje
i psychické týrání, vcetne zámerného zanedbávání péce.
Nejcasteji bývají tyto formy týrání vzájemne propojeny.
Výsledkem je závažné ohrožení života dítete nebo život
v trvalém strachu a stresu. V 70. letech se dostal do popredí
další problém - sexuální zneužívání dítete.
Až do nedávné minulosti bylo téma týraných a zneužívaných
detí tabuizováno (socialismus nemohl mít sociální problémy).
a odborné úrovni se o nem sice diskutovalo už dríve, ale
teprve po roce 1989 zacal být tento problém vnímán verejností. Postupne bylo vybudováno - vetšinou na charitativní
bázi - nekolik pracovišt, detských krizových center a azylových domovu. Už v roce 1992 se v Praze konal tretí evropský
kongres zamerený na problém týraných detí a o rok pozdeji
byl usporádán první ceský kongres v Moste.
Ze všech poznatku, klinické praxe i zkušeností ze zahranicí
se ukázalo, že v soucasnosti je ze všech forem zneužívání detí
nejzávažnejší zneužití sexuální, a to jak z hlediska diagnostikya lécby, tak i práva a trestlúho rízení. Významnou pomocí
je v tomto smyslu provoz Linky bezpecí, která je bezplatne
dosažitelná všem detem v republice. Pomáhá nám zejména
v registraci prípadu syndromu CAN (syndrom týrání, zneužívání a zaIledbávání detí) i CSA (syndrom sexuálního zneuží-

vání) a v možnosti jejich overení. Podobne jako v mnoha
jiných evropských státech se odhaduje, že temito dvema
syndromy trpí zhruba jedno procento detí z celkové populace,
což predstavuje neco kolem dvaceti tisíc detí rocne.

Zavrženíhodný obchod
Ze sexuálního zneužívání detí se dnes už stal velmi rozvinutý obchod prekracující hranice státu i svetadílu. To byl také
duvod, proc Organizace Spojených národu svolala v roce
1996 mezinárodní shromáždení, které uložilo clenským
státum vypracovat racionální plán boje proti tomuto zlu
a zavázalo je intenzívní spoluprací se všemi zainteresovanými složkami, vcetne mezinárodní policie.
V soucasnosti se pozornost soustreduje predevším na
detskou pornografii, pri níž zdaleka nejde jen o obchodování
s pornografickými obrazy, ale stále casteji o videofilmy
s "nejtvrdším pornem". Tento zpusob "obchodování" casto
prechází v detskou prostituci vyhledávanou pedofilní klientelou. V posledních nekolika letech se v Ceské republice
detská prostituce rozmohla do té míry, že jsme byli zahranicním tiskem ostre kritizováni. Zejména príhranicní "aktivistky" mladší patnácti let jsou podle nemeckého týdeníku Der
Spiegel "velmi cilé". Praha byla v jednom prohlášení
UNICEF oznacena za ráj pedofilu v Evrope.
Je varovným zjištením, že se Ceská republika stala v 90.
letech cílovou stanicí, v níž se zlocin komercního sexuálního
zneužívání detí rozmáhá. Ukázalo se totiž, že detský sex je
v asijských zemích príliš drahý a nebezpecný (hrozba AIDS)
a že státy jako Ceská republika jsou podstatne lacinejší,
dostupnejší a pro sexuální infekcní nemoci bezpecnejší.

Jirí Dunovský (1930)
Pediatr.

Linka bezpecí hlásí
Pokud se deti ocitnou v bezvýchodné situaci, mohou se
dovolat z celé Ceské republiky zdarma na pražskou Linku
bezpecí detí a mládeže na telefonní císlo 0800/15 SS ss.
Do této poradny pro mládež volá denne okolo 1800 detí,
za mesÍC ríjen se na ni dovolalo 57 093 detí a od zacátku
tohoto roku celkem 583 016 detí. Celkový pocet detí,
kteli se na Linku bezpecí detí a mládeže dovolají, kolísá.
Deti volají z ruzných duvodu. Existuje nekolik okruhu
problémLI, kvuli kterým volají nejcasteji a jejich volání je
ovlivneno radou faktoru. Na konci ledna a cervna narustá
pocet detí volajících kvuli známkám a vysvedcení, naopak
okolo práznin pribývá detí potrebujících pomoc s rodinnými a citovýITÚvztahy. Dalším problémem je syndrom CAN
- týrání, zneužívání a zanedbávání detí, v ríjnu kvuli nemu
telefonovalo 4,2 procent z celkového poctu volajících detí.

t

é

m

a

Jsem zastánkyní co nejliberálnejší výchovy,
ríká feministická autorka Eva Hauserová

Detství jsem prožívala v šedesátých letech a myslím, že
podobne jako vetšina príslušníkú mé generace mám hluboce
vštípený odpor k autoritám; to, co nám bylo z autoritativních
pozic predkládáno, at už na úrovni verejné ci soukromé,
nevzbuzovalo vetšinou žádný respekt, casto to spíše púsobilo
groteskne a absurdne. Své autority, vzory a hodnoty jsme si
hledali sami, a to casto dost težce a bolestne. Proto by me
nikdy ani nenapadlo komplikovat vlastním detem tento
proces ješte nejakým rodicovským omezováním, nakazová-

ním, mentorováním, nucením do aktivit, které nechtejí delat,
a omezováním aktivit, které naopak delat chtejí; takové úsilí
se musí v dnešním rychle se menícím svete nutne míjet cílem
a vede jen k tomu, že se energie detí vycerpává zbytecným
vzdorem vúci rodicúm.

Síla príkladu
Naproti tomu pokládám za nesmírne dúležité s detmi
komunikovat, a to co nejrovnoprávneji,
jako dospelý
s dospelým. Jsem presvedcená o tom, že jedinou skutecnou
výchovu a "vedení" clovek stejne uskutecnuje vlastním
príkladem a kamarádským kontaktem s dítetem, nikoli
poucováním, které není podloženo odpovídajícími skutky.
Nemyslím si však, že rodic musí na sobe nechat "štípat
dríví", jak to nekdy vidíme v západní kulture. Sama jsem
naopak uplatnovala - abych tak rekla - zdravé rodicovské
sobectví. Pokud mi chování mých detí opravdu vadilo
(napríklad hluk, neporádek, neustálé požadavky na kupování dalších a dalších vecí), vysvetlila jsem jim, cím se cítím
z jejich strany deptána a omezována, a pokud na me deti
nezacaly brát ohled, strhla jsem jim cást kapesného.
Myslím, že na takových "financních pákách" není nic
špatného, pokud deti chápou vaše dLlvody, ostatne pozdeji

Deti potrebují vštepování morálních zásad,
tvrdí psycholog Oldrich Matoušek
Detství dnes považujeme za období, behem nehož má nezletilý clovek zvláštní potreby a privilegia. Vždycky tomu tak
ale nebylo. Až do pocátku novoveku se díte bralo za
"malého dospelého", který pracoval a podílel se prakticky
na všech cinnostech dospelých lidí. Ve vetšine dovedností
potrebných pro život tehdy bylo díte školeno bud vlastní
rodinou, nebo rodinou, kam ho rodice poslali na ucení.

V péci sociálního státu
Nejvýše cenenou hodnotou postindustriální spolecnosti není
podrízenost cloveka autoritám (Bohu, vrchnosti, otci
v rodine, šéfovi v zamestnání), jak tomu bylo ješte v pocátcích prLunyslové éry, ale individuální svoboda, seberealizace, vzdelání. Soubežne s tím zesiluje trend k prebírání témer
všech drívejších kompetencí rodiny tzv. korporativními
subjekty - státem, jeho organizacemi, prípadne i organizacemi nestátními. Díte navštevuje od v útlého veku vedle škol
i kolektivní zarízení, také vetšina lidských aktivit v dospívání a v dospelosti se odehrává mimo rodinu, lidský život
koncí dosti casto v nemocnici nebo v kolektivním útulku pro
staré lidi. Proto "rodina slábne".

Prítomnost /

Ve vyspelých spolecnostech se rodí stále méne detí, stále
méne jich umírá, a proto rodice do detí stále více citove
ekonomicky investují. Na druhé strane pricházejí deti
v dúsledku cetných rozchodú a rozvodú o trvalou prítomnost
jednoho z rodicLI(ve všech zemích jsou to ve zdrcující vetšine otcové) a podle mezinárodních srovnávacích studií mají
o neco horší výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických problémú a také více stretú se zákonem než deti
vyrLlstající s obema rodici a patrící ke stejné spolecenské
vrstve. Soudobý výzkum zároven ukazuje, že prítomnost
otce je faktorem zabranujícím delikvenci syna.
Postmoderní sociální stát se nenápadne stává obrovskou
náhradní rodinou všech obcanLI.Leckterý evropský stát (zejména skandinávský) svou politikou sociálních dávek ciní z výchovy detí jedním rodicem ekonomicky zajímavejší projekt, než
jakým je financní zajištování úplné rodiny. Stát a ruzné organizace mají ovšem ve srovnání s rodinou tu nevýhodu pro
obcana, že se k nemu staví - stejne jako každá jiná instituce neosobne, byrokraticky, pouze zjednoho aspektu.
Tradicní rodina odpovídající
industriální fázi vývoje
mestské spolecnosti je na ústupu. Rodin z hlediska potreb

i
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v živote jsou lidé také casto odmenováni nebo trestáni
penezi.
Nikdy jsem svým detem ani v nejmenším nemluvila do ucení
a školních výsledku, a také si naprosto samostatne volily
školy, na kterých chtely studovat. V prvních rocnících
gymnázia to znamenalo záplavu trojek a ctyrek, ale ani tehdy
jsem je nekárala; myslím, že tak deti nejlépe pochopí, že
všechno záleží jen na nich, že odpovednost za svuj život
nesou samy.

posedlé sexem jako nejakou úžasnou pikanterií, obestrenou
tajemstvím, nepozorovala jsem, že by s nimi nejak zvlášt
"lomcovaly hormony".
Zdá se mi, že cím liberálneji (eventuálne i výstredneji) se
rodice chovají, tím rozumneji, odpovedneji a samostatneji a možná dokonce konzervativneji - se vyvíjejí jejich deti.

Bez predsudku
Verím, že každé díte má potenciál vyvinout se ve skvelého
cloveka a že my rodice se hlavne musíme snažit, abychom ho
v jeho vývoji nebrzdili.
Už delší dobu me dráždí dve nepravdy nebo prinejmenším
polopravdy, které se kolem výchovy detí stále tradují. Predevším jde o pojem "rozvrácená rodina", který už sám o sobe
dokáže nicit sebevedomí leckteré osamelé matky. Co je to za
nesmysl? Proc nemužeme pojmem "rodina" oznacitjakoukoli skupinu lidí, kterí se mají rádi a chtejí spolu žít, bez ohledu
na pokrevní príbuznost, sexuální orientaci a další charakteristiky jejích clenu?
Druhá vec se týká drog a informací, které o nich deti dostávají na ruzných školních besedách s "odborníky" - jsou totiž
prehnane zastrašující, takže když si pak díte "odpálí jointa"
(smes tabáku a marihuany), pomyslí si, že ho vodili za nos
a napovídali mu samé lži, a klidne si príšte vyzkouší heroin.
Proc neríkáme svým detem pravdu a neprojevujeme jim
respekt, jaký si zasluhují?

Zbytecná ochrana
Stejne tak pokládám za nesmyslné snažit se deti pred
címkoli "chránit", napríklad jim zakazovat hru s detskými
pistolkami nebo tanky, omezovat sledování televize jen na
urcité porady a cenzurovat jim pocítacové hry; právem se
ríká, že "zapovídaného chleba nejvetší krajíc", a naopak
platí, že deti se napríklad poradú v televizi Nova nebo
reklam velmi rychle nasytí a samy se zacnou pídit po
necem inteligentnejším. Pak je ovšem výhodné, když je
clovek napríklad ekologickým aktivistou (jako jsem byla
v dobe puberty svých detí já) a muže jim nabídnout jiné,
daleko atraktivnejší cinnosti.
Pokud jde o sexuální výchovu, ucinila jsem zajímavou
zkušenost: když byly deti ješte malé (predškolní nebo raný
školní vek), pristihla jsem je jednou - nocovali jsme tenkrát
v holandském hotelu -, jak sledují nejaký pornografický film.
Místo abych se pohoršila a okamžite zakrocila, nechala jsem
je koukat - pornofilm je v jejich veku samozrejme vúbec
nevzrušoval a po chvíli je zacal nudit. Pozdeji nebyly nikdy

detí (ale i dospelých) fungujících príliš krátce nebo špatne
v západních zemích nevyhnutelne pribývá. Místo tradicního
modelu vznikají nové, fragmentárnejší typy rodin. Jiste bude
dál sílit tlak na to, aby jejich funkce prebíraly státní orgány,
prípadne i jiné subjekty.

Kdo nás vychovává
Rodicovská láska musí být tolerantní, aby umožnovala
svobodný rozvoj individuality. Musí samozrejme obsahovat
i prísnost a nárocnost, jež zakládají zpúsobilost dítete
prizpusobovat se svetu a jiným lidem. Tolerantní a nárocní
musí však být na sebe i dospelí, nemá-li rodinné soužití
degenerovat. Žijeme v dobe, která již cítí nedostatecnost

Eva Hauserová
Feministka, spisovatelka a publicistka.

západního výchovného liberalismu šedesátých a sedmdesátých let. Proto stále casteji slýcháme, že deti potrebují jasne
vytýcenou hranici mezi dovoleným a nedovoleným chováním. Cili - potrebují vštepování morálních zásad.
Novodobý racionalismus se snaží morální zásady odvodit
z poznání, kdežto krestanství se opírá o primát lásky (prvotní je Boží láska k lidem, jejím dusledkem je láska k Bohu
a mezi lidmi). Soudím, že verící rodice ajejich deti se v tech
nejduležitejších
záležitostech
života orientují snadneji
a samozrejmeji než ti, kterí se bud spoléhají na rozumové
zdúvodnení morálky, nebo ji dokonce nepokládají za tak
duležitou. Krestanství vede cleny rodiny príkladem Ježíše
z Nazareta a vedle toho je straší vizí posledního soudu,
dábla a pekla. Jako psycholog verím víc na pozitivní príklad
než na využívání strachu jako výchovného prostredku.
Žurnalisté naopak pokládají za hlavní kvalitu zprávy negativitu, spoléhají na známý sklon lidské psychiky více se obírat
nepríjemnými, desivýrni událostmi. Náš vek je bohužel víc
než názory psychologu ovlivnován obsahy médií, hlavne
elektronických, které v honbe za vysokou sledovaností
zapomínají na svou odpovednost. Vedle státu a oslabené
2 rodiny totiž média - at se z tohoto úkolu jakkoli snaží

~

.'::: vykroutit - vychovávají deti i dospelé.

~

~c Oldrich Matoušek (1947)
~
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Rozmazlená generace
Ivana ,,-~/ep6nková
V konzumní spolecnosti se stále casteji
nahrazuje láska materiální štedrostí. Prání
detí jsou bezvýhradne plnena. Soucasne se
ignoruje to, co deti od rodicu nejvíce
potrebují - spolecne strávený cas, at už
hraním ci ucením, ríká švýcarská
psycholožka Eva Zeltnerová ve své knize
"Odvaha vychovávat".
V prosperujících západních zemích vyrustá generace detí, jež
zažily už jen konzumní spolecnost, a jejich rodice, kterí
možná ješte pamatují zásady industriální spolecnosti, doznívající v 70. letech, si s nimi nevedí rady. Prícin i následku je
hodne, nejsou nabízena žádná jednoznacná rešení, ale pozitivní je pozornost, kterou tomuto kardinálnímu problému venují
odborníci, média a pomalu i verejnost.
V uvolnených 60. letech požadoval skotský pedagog Alexander Sutherland Neill, aby se ustoupilo od autoritativní výchovy detí, nebot autoritativní spolecnosti, kde velkou roli hrál ve
výchove stát, zaprícinily dve svetové války. Neill napsal:
"Nikdo není tak chytrý a dobrý, aby jednoznacne formoval
charakter dítete." Optimisticky se domníval, že rodice by meli
své deti milovat, respektovat a brát vážne, proste je nechat,

Pntonulost /

kam je jejich prirozenost povede. Neill tomu ríkal "seberegulace". Dnes už je zrejmé, že tudy cesta nepovede. Ví to vetšina rodicu, ale zatím se nepovedlo rozpoutat tak širokou
debatu verejnosti, jakou kdysi vyvolal NeilL Nemecký
týdeník Der Spiegel si v letošním 33. císle postežoval, že
mnozí rodice už radeji o svých výchovných problémech
nemluví a nechtejí si ani vymenovat názory s jinými lidmi.

Zhýckanost vede ke drogám
Hamburský školní psycholog Michael Grtiner se setkává
s rodici, kterí jsou na svého potomka jednoznacne pyšní,
nedávají mu príliš velké cíle a jsou nadšení jeho schopnostmi.
Tyto deti pak vetšinou nesnesou jakékoli štouchnutí od spolužáka a na všechno žalují uciteli. Jenže drobné strkanice cestou
do školy jsou mezi detmi prirozené a špatne ciní ti rodice,
kterí dovezou díte až pred školu autem, zrovna tak zpet a doma je díte opet stredem pozornosti. Tak se u nej vytvárí
predstavy o umelém neexistujícím svete, díte si nemuže overit
mezi vrstevníky své schopnosti - a v puberte pak z nedostatku
sebejistoty casto sahá po drogách. Jak Grtiner také upozornuje, tento typ detí nesnáší, když se nekdo ve škole snaží a má
dobré studijní výsledky. Tyranizují "šprty-jednickáre", že
zbytecne zvyšují úroven a oni pak jsou nuceni se ucit.
Tanec kolem "zlatého dítete" se stává divocejším také
z demografických dúvodu: dríve bylo víc detí v rodine, ty se
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spolu pomerovaly, mohly se i spolcit proti rodicum. Dnes
obvykle bývá jedinácek hysterickým obrazem svého vychovatele- cím dál tím více matky, protože stále víc rodin se
rozpadá. Stále víc lidí také volí rodicovství až v pozdejším
veku, dost detí je "vymodlených" nebo adoptovaných,
existence detí prestává být címsi normálním a samozrejmým.
Pro nekteré rodice se deti stávají jediným splneným snem ze
všech, které meli. Proto jejich malé princezny ci princové
nemohou prijít zkrátka. A nemusejí to být jen rodice bohatí,
jak ukázal jeden príklad z dolnosaského mesta LUneburgu matka, žijící ze sociální podpory, žádala, aby její dcera dostala
na školní aktovku více než SO marek, protože za to žádnou
znackovou nekoupí a deti by se jí ve škole smály. Dolnosaský
soud dal matce za pravdu - žacka má právo na to, aby nebyla
diskriminována sociálllí situací rodiny.

Jaký máš image, takový jsi

že deti jsou nemjlosrdnými pozorovateli rodicu. Podle Roggeho nemá cenu predstírat pred dítetem, že rodice jsou neomylru
suveréni a že všechno musí mít svuj nemenný rád. Vztahy
mezi detmi a rodici jsou tedy naplneny nejen rádem, ale
i zmatky a je to zcela normálnÍ. Varuje pred perfekcionismem, nebot zavání fanatismem a neukazuje díteti pravou
povahu sveta. Americká detská psycholožka Diane Ehrensaftová pripomíná, že rodice se ve snaze kontrolovat co nejvíce
život dítete príliš vmešují do jeho vnitrního vedomi. Z hlediska dítete mu tak chybí volný prostor, v nemž by rešilo své
problémy a nacházelo samo jejich rešenÍ. Takto frustrovaný
potomek pak je nesamostatný, ztrácí sebevedomí a je
v krajním prípade dohnán i k rebelii. Do této mozaiky se hodi
i údaj z Nemecka, kde je ctvrtina žáku materských škol
oznacena jako agresivní, nekomunikativní ci má problémy se
soustredením. Milion nemeckých žáku nese oznacení "problematický" ve svých osobních hodnoceních a od roku 1993 do
roku 1999 tam vzrostl pocet trestních deliktu mladistvých
o polovinu na SO tisíc rocne.

Protože má 62 procent nemeckých teenageru svuj vlastní
televizor, pred nímž tráví hodiny denne, není divu, že jejich
snem není stát se vedcem ci dobrým remeslníkem, ale
moderátorem a modelkou. I školáci už vedí, že v postmoderní
Rodicovství je stálé hledání
Mnichovský psychoanalytik Wolfgang Schmidbauer ve své
spolecnosti není až tak duležité, jaký jste a co dovedete, ale
jak se umíte stylizovat, jaké image o sobe vnutíte ostatním
knížce "Bezmocní pomahaci" oznacuje rozmazlování detí za
a jak se dovedete prezentovat. Mladý muž musí být "cool",
híích soucasné spolecnosti, který bude mit na budoucí pokolení obrovsky negativní dopad. Nabádá rodice, aby obcas
tvárit se ležérne ve vytahaném svetru a visících kalhotách,
devce koketní, s nahým pupíkem
ukázali detem hranice a o prícinách
konfliktú s nimi mluvili, aby "vyjeda obepnutým odevem. Ostatne proc
Soucasné rozmazlováni deti,
návali", nikoli jen ustupovali. Sklonu
se namáhat nejakým biflováním
jak se deje ve vyspelých zemích, hýckat deti se Schmidbauer nediví, je
znalostí, když peníze se dají vydelat
bude mít na budouci pokoleni
i v primitivní televizní souteži nebo
prirozeným reflexem chránit je pred
pri podlézání partnerum ve voyeurrealitou.
Nesmí se to však prehánet
obrovsky negativni dopad.
ské show "Big Brother"?
a špatne zacíná už matka malého
dítete, které se uhodí o stul a matka rekne: to je ale ošklivý
Psycholožka Astrid von Friesenová upozornuje na další
stul! Díte pak hledá chyby jen u druhých a své nepripouští,
potíže. V posledních letech má problémy s navazováním
kontaktu s detmi, jsou bez zájmu, vecne nespokojené, drzé
což mu pridelá mnoho problémú. Podle mnichovského experta je rozmazlování tím nejprimjtivnejším zpusobem výchovy.
a arogantní. Doma nemají nikoho, kdo by se je odvážil usmernovat. Nekterých si rodice všímají jen málo, jiné deti jsou
Zajímavý je jeho postreh, že konzumní spolecnost a technický
pokrok vlastne nahrává hýckání cloveka - stroje a prístroje mu
zase pretežovány. Majetní rodice je posílají na balet, do
hudební školy, jezdit na koni, na tenis, na jógu ci cizí jazyky.
usnadnují práci, odstranují bolest pri operacích, zvyšují
Nová studie mnichovského Institutu Maxe Plancka ukázala,
nároky na život bez námahy. Lidé, nejen jejich ratolesti, jsou
že je ovšem takový tlak na díte nutný, protože má-li treba ve
nyní mnohem náchylnejší k depresím a v mezních situacích
sportu vyniknout, musí zacít brzy - ostatne sport alespon
reagují hystericky.
Schmidbauer však také nedoporucuje pouhý návrat k autoritazoceluje díte a ucí ho, že výsledkú nedosáhne zadarmo. Když
však ctižádostivý rodic posílá díte hrát na klavír, prestože na
tivní výchove, když prílišná volnost detem nesvedcí. Má
to nemá nadání, nicí to díteti sebevedomí.
podobný návod jako pro práci manažeru - být pripraven
k dialogu, nacházet kompromisy, motivovat deti a rozhodovat
Trocha zmatku neškodí
o nich s nimi, ne jen prijímat jejich prání. Takový postup
ostatne posiluje stabilitu každého vztahu. Rozmazlování
Ukazuje se, že rozmazlováno muže být díte v rodine s obema
pokládá za dost težký precin, horší už je podle nej jen
rodici, bohatými ci chudými, ale i v rozvrácených rodinách,
zanedbávání
a pak sadismus. Tím, že detem matka s otcem
jichž všude ve svete pribývá. Díte žije obvykle s matkou, otec
odstranují ze života prekážky, neumožní jim získat sebevedoje navštevuje a vždy nosí dárky. V horším prípade matku
mí z jejich prekonávání. A v dnešním svete obstojí jen silné
pomlouvá a podrývá její výchovu, v lepším prípade to alespon
osobnosti.
matce neztežuje. Psychologové tvrdí, že porozvodové vztahy
Pripraveno podle zahranicních pramenu.
mezi rodici a detmi jsou vždy problematické. Což však nikterak nereší otázku, zda je lepší trýznit se v obtížném manželství nebo alespon pred dítetem nic nepredstírat.
Jednou z nejzajímavejších knih na téma výchova detí je studje
Ivana Štepánková
NovinárKa.
Jana-Uwe Roggeho "Bez chaosu to nejde". Autor pripomíná,
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Lživot v Sezamové ulici
Pro tri ctvrtiny malých Americanu je chuvou slavný televizní seriál

Michaela Prokopová
Když si Bert stoupne do kbelíku, deti
vstanou od obrazovky a predstírají chuzi
s kbelíkem na noze. Když loutky pocítají na
prstech nebo používají své telo ke
znázornení písmen, deti je napodobují.
Pozdeji si nebudou vybavovat cernou
tabuli, na kterou ucitel napsal písmeno.
Zapamatují si tu komickou hru s prsty
a telem, která písmena zastupují.
Deti milují napodobování
k tomu

ale dostat

americký

komických

príležitost.

seriál Sezamová

a specialisté
metodickou

Tou se pred triceti

Sezamová

mediálni odborníci,

4,5 milionu domácností

vou na školní

lavice

v soucasné

vedci

ulice zvolila správnou

cestu: spojuje zábavu s pedagogickými

Tento televizní program slaví trvalé
jej sledovalo

lety stal

v roce 1969. Tri roky na scénári

detští psychologové,
na didaktiku.

Musí

ulice. Porad pro deti predškolního

veku Sesame street vznikl
spolupracovali

gagu a historek.

úspechy.

cíli.

prochází

že pri sledování

televize

deti zustávají

neplatí v každé situaci. Nicneríkající
a brání jejich rozvoji. Neprímý
deti participovat,
Sezamovou

a jednosmerný

nebo geometrickými

na jejích

hrách s písmeny,

prípraaž 77 %

císly

tvary. A tím se i ucí.

Francouzsko-švýcarský

psycholog

ke svému

Jean Piaget tvrdil, že deti

vývoji podnety.

doplnit:ty jim za jistých podminek
Zacházet

vliv sice nenutí

nekteré porady to ale dokáží. Deti sledující

ulici participují

potrebují

pasivní,

porad je však znásilnuje

A my mužeme

muže predkládat

s televizí ale musíme jako s léky.

muže být nebezpecné,

šetrné zacházení

Piageta

i televize.

admerné

pomáhá

užívání

a lécí. Podle

pruzkumu

deti ve veku od ctyr do deseti let sledují televizi

prumerne

dve a pul hodiny

pravdivá

a rodicum

televizi "predhodit",
deti vhodné.
Na deti pohodlne

denne.

Pokud

jsou

vysvetleme
usazené

Collinse

pred televizní

si osmileté

než díte

jim, které porady jsou pro
obrazovkou

spousta nástrah a úskalí. Až do deseti let nedokáží
Andrewa

tato císla

se zdá, že nemají jinou možnost

je dobré a co špatné. Podle výzkumu

Už v roce 1972

v USA.Televizni
dobe

Argument,

amerického

díte uvedomí,

až ve chvíli, kdy vraždí. Nedokáže

ceká

rozlišit, co
psychologa

že clovek je zlý,

to odvodit

z jeho zámeru

a plánu.
Deti nechápou,
neuvedomují

proc je nekterá postavicka
si rozdíl mezi realitou

svet a filmovou

fikcí. Chápou,

díte

nemusí

náš skutecný

že Myšák Mickey

ale jak vznikl a proc ho nepotkáváme
uvedomovat až kolem osmi let.
Pritom

kreslená a jiná živá,

odrážející

z obrazovky

není živý,

na ulici, to si zacínají
získávat

jenom

špatné

návyky a prihlížet násilí.

Výhoda pro znevýhodnené
Tvurci

Sezamové

mají stejné
predevším
pované
pocházejí

z rodin pristehovalcu,
se ve slumech
anglictinu).

ne usedal i americký

prezident

Bili Clinton.

pocítání
Sezamová
jí.

Televizní pro a proti
Pro nekoho

je rozzárená

dokáže deti zabavit.

obrazovka

úcinnou

Pro jiné se televize

chuvou,

která

stala hledáním

alter-

nativní výchovy.

ulici

Ukazuje,

se zlepšují

a historii

upozornuje

ulice
písmen,

že i povolání

jako

které nás prováze-

odlišných

na rozdílné
popelár,

smeje, je pro náš život velmi prospešné.
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univer-

že deti sledující

pri rozpoznávání

ších scén seriálu jsou deti - cerné,
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Kansaské

se jejich slovní zásoba.

chování
skupin,

anglicky.

je Sezamová

ulice se snaží borit predsudky,

Vysvetluje

a sociálních

pruzkum

na školu. Testy dokazují,

a rozširuje

Tyto deti

black English

jenom

že pro "znevýhodnené"

prípravou

Sezamovou
pravidel-

Tríletý

puvodem.

kde se nemluví

a znají

deti

byl vytvoren

- pro deti handica-

nebo sociálním

Narodily

jedinou

Seriál

disadvantages

pro americké

zity potvrdil,

že ne všechny

pro svuj vývoj.

národnostním

(cernošskou

malých AmericanLI. Se svou dcerou pred obrazovku

ulice si uvedomili,

podmínky

rasových

životní

kterému
Jednou

bílé, asijské

styly.

se každý
z nejcastej- hrající

si

Globalizace pro deti

spolecne. Tato scéna nenaznacuje pouze skutecnost, že
všichni jsou si rovni, v záberu je ukryto i poselství pro deti,
které traumatizuje to, že jsou odlišní. A všichni tu hovorí
jazykem detí.

Kdo bydlí

V

a dobré porady pro deti nebyla chudá ani ceská televize.
Nekteré f01my použité v Sezamové ulice nebyly cizí Štepánce
Hanicincové, ani tvurcum dvou plyšových popletu Ju a Hele
nebo Malého televizního kabaretu. Žádný z techto poradu
však nedosáhl rozmanitosti, systematicnosti a rozsahu americké Sezamové ulice.

Sezamové?

Stejne jako v lidském živote, tak i v naší ulici potkáváme
ruzné charaktery a lidi s rozdílnými zájmy. Treba loutka
Oskar nesnáší nic hezkého, miluje déšt, odpadky, rád stojí
ve fronte a ze všeho nejvíce si libuje v popelnici. Kamarádi na ži vot a na smrt Bert s Erniem se nemohou na nicem

Ta se stala mimo jiné také príkladem globalizace. Ve 140
zemích ji videlo asi 120 milionu detí. Nekteré zeme si
Sezamovou ulici priblížily své kulture - zachovaly nekteré
loutky, pridaly jiné postavicky nebo pozmenily scénáre.
Sezamová ulice má své publikum i u nás. Americkou verzi
Sezame, otevri se, jak seliál Ceská televize nazvala, sledovala
v roce 1996 více než polovina materských školek. O to vetší
škoda je, že postavicky ceské verze mezi sebou nemají žádného romského kamaráda.

shodnout. Keksík miluje sušenky, porádá je na kilogramy
a od pusy se mu práší. Hrabe von poctár by porád jenom
pocítal. Žabák K vak kšeftuje s písmeny a zároven jako
reportér zpráv Sezamové ulice si nenechá nic zajímavého
ujít. A Sherlock
Holmes svuj prípad vždy dovede ke
zdárnému konci. Rychlé tempo seriálu vychází z tradice
reklam. Jednotlivé barvy, styly, tempa, formy, žánry se
hbite strídají a jeden díl se skládá až z dvaceti krátkých
príbehLI.

Michaela Prokopová
Redaktorka agentury TVD.

Prípad Ritalin
V 80. letech, kdy jsem studoval postgraduální neurologii ve
Spojených státech, jsem byl clenem týmu, jehož úkolem
bylo zmapování používání léku Ritalin u žáku základních
a stredních škol. Pruzkumem se zjistilo, že v urcitých oblastech USA byl tento lék predepisován každému tretímu žáku.
Studie mela obrovskou publicitu a rozpoutala jak verejnou
tak odbornou debatu, která trvá dodnes.
V Ceské republice je Ritalin témer neznámý lék. Ve svete se
používá k lécbe detí trpících takzvaným syndromem
hyperaktivity. První symptom se objevuje ješte drív než
zacne díte chodit do školy. Projevují se vnitrním neklidem,
špatnou soustredeností, konkrétne neschopnosti dotáhnout
úkol do konce, díte nemá stání, neustále sebou šije. Naplno
se symptomy rozvinou vetšinou až ve školni lavici. Syndrom
je viditelnejší u chlapcu, kterí mají prirozený sklon k nápadnejšímu sebeprosazování, a to jak verbálne, tak fyzicky.
Dnes víme, že syndrom existuje ve formách nesmírne subtilních i dramatických. Ve vetšine prípadu trvá celý život.
S vekem urcité symptomy mizí, jiné se naopak vyskytnou,
napríklad úzkost a deprese. Rovnež se ukazuje, že syndrom
je témer u poloviny pacientu prokazatelne dedicný.
Díky nejmodernejším výzkumným metodám byly zjišteny
jisté subtilní, avšak konzistentní zmeny v cástech mozku,
které kontrolují a regulují plánování, impulzivitu a soustredenost. Jasne prokazatelné anatomické a anatomickochemické zmeny tedy nechybí, syndrom skutecne existuje.
Výzkumy také prokázaly, že první fáze "dotvárení" lidského
mozku nekoncí pri porodu, ale trvá až do sedmi let veku
dítete, kdy se konecne vytvorí urcitá spojení ci síte uvnitr
mozku. Teprve po jejich mikroskopické strukturalizaci
a organizaci je clovek schopen chápat i takové pojmy jako
slmt nebo láska. Náš mozek totiž zacíná jako koncentrovaná

Prosinec 2000

skupina bunek, které se v deloze a po narození dále diferencují. Nicméne jejich vývoj a "cestování" jsou predem
geneticky programovány.
Bunky skutecne cestují po
urcitých "trasách" ke konecnému cíli v mozku. Teprve tam
se zapojují do síte. V prípade, že se tato bunecná migrace
cástecne pozastaví, muže docházet k zmenám registrovaní,
plánování a zacházení s informacemi, které se dostávají
v mozku do našeho vedomí. U dítete se tato dysfunkce
projevuje jako nesoustredenost, nezájem, potíže se ctením,
psaním a komunikací.
Znamená to, že duvody, proc díte "neustále zlobí" a nesoustredí se, mohou být jiné, než si rodice a paní ucitelka myslí.
Rešení "težkých prípadu" tak vubec nemusí souviset s
liberálním ci konzervativním prístupem k výchove, ale
predevším muže pomoci konzultace s pediatrem ci neurologem. Hlavní cást lécebné procedury tvorí standardní intervencní kroky, jako je napríklad rozdelení úkolu do menších
cástí tak, aby odpovídaly omezené lhute soustredenosti
dítete. Ne všechny deti vyžadují farmaceutickou lécbu.
Tak jako nmoho jiných záležitostí i "prípad Ritalin" prošel
ve Spojených státech klasickým procesem "z extrému do
extrému". Byly doby, kdy lékari predepisovali Ritalin na
žádost každé matky, která prišla s tím, že její Jenícek ji
zlobí. Dnes už víme, že nejduležitejším obdobím lidského
života jsou roky od narozeni do první návštevy školy. Je to
vlastne logické - celý proces ucení, každá naše zkušenost je
reakcí na predchozí podnety. Rané zkušenosti a predevším
reakce na chování matky nejen predurcují další reakce dítete
v budoucnu, ale zároven vyloucí jiné.

Martin Jan Stránský

/

21

t

é

m

a

Jak dostat tatínka
do polepšovny
v USA jsou
a

deti užívány jako politická zbran
obetmi bývají rozvedení otcové
Steplzen Baskerville

Po feminismu nastoupil na spolecenskou
scénu Spojených státu další fenomén, který
dnes hýbe Amerikou - ruinující rozvody,
které dovedou jednoho Z partneru pripravit
o všechno, vcetne detí. Jedním dechem je
proto treba hovorit také o tom, jak funguje
sverování detí do opatrovnictví a "prumysl"
ochrany zájmu dítete.
Jeden z federálních verejných obhájcLl uvedl, že raketový
vzestup poctu žalob ve veci ochrany zájmu dítete je znát i pri
pohledu na vývoj nekolika posledních mesícu. Tím, kdo má
v techto procesech smÍllu, bývá obvykle otec. Jsou-Ii spolecní
potomci svereni do péce matky, otcovo jméno automaticky
putuje prímo do vládního registru, nemluve o tom, že mu
múže být obstavena mzda. Otec musí odpovídat na otázky,

které zjištují, jaký má k detem "vztah", co s nimi delá, kam je
vodí, jaké jim dává polibky na dobrou noc, cím je krmí a jak
je koupe, co pro ne kupuje a o cem si s nimi povídá. Rodinné
soudy zcela pravidelne otcúm urcují, jak "správne" své deti
mjlovat-, a dozírají na to, jak otcové s detmi debatují o politice a náboženství. Otcové musí poskytovat k nahlédnutí své
diáre, obsahy pametí svých pocítacu, korespondenci, úcty
a další dokumenty.
Vládní poverenci si osobují nad rodici detí, které spadají pod
vládní dozor, obrovskou nadvládu. Washnington Post v té
souvislosti napsal, že "nikdy predtím nemely federální úrady
tak silné páky k ovládání Americalll':I, obvinených z toho, že
ruc neprovedli".

Prítomnost /

Nejen americký problém
Tento stav však netrápí jen otce ve Spojených státech.
britská Národní asociace na podporu ochrany detí se zapojila. Vydala tzv. Book of the Dead (Knihu mrtvých), v nížje
shromáždeno 55 soudem uznaných svedectví, dokládajících,
že obetmi jsou v techto prípadech otcové, které dohnalo
k sebevražde rozhodnutí rodinného soudu.

I

Proc to všechno? V anglofonních zemích je duvod jasný - se
svou tradicí precedentu pripisují nesmírnou moc soudcum
a právníkúm. Jenže ten problém narústá v celosvetovém
merítku. Nemecký týdeník Der Spiegel napríklad v roce 1997
otisknul slavnou stat Spolecnost bez otcu. Také tehdejší
poslanec Parlamentu Ceské republiky Pavel Dostál se v roce
1998 sešel s ceskými otci, kterí pred budou parlamentu
protestovali proti zmenám v rodinném právu.

Deti jsou politikum
Celá Clintonova administrativa si ve zneužívání detí pro
politické úcely vubec vedla velmi úspešne. Komentátor
Richard Cohen napsal, že "Clintonovi úredníci jsou detmi
prímo posedlí", a jejich vlastní slova to skutecne potvrzují.
"Vláda musí mít jistotu," vyjádrila se vrchní státní zástupkyne
Janet Renová, "že rodice jsou patricne dospelí, rozumní
a schopní se o své deti starat." Podobne i Hillary C!intonová
casto tvrdí, že neco jako "cizí deti" vúbec neexistuje. Odmítá
pristoupit na to, že rodina je soukromou, nepolitickou jednotkou, jejíž práva jsou podrízena právum detí. Namísto toho se
Hillary Clintonová domnívá, že deti jsou politikum.
Není to poprvé, kdy dochází k politizaci detství. Když se
v roce 1989 otevrely archivy tajné komunistické policie,
mnozí byli prekvapeni, jak málo se stát zajímalo politické
názory obcanu a jak ostre sledoval jejich soukromý život.
"Nejvetším šokem bylo zjištení, jak banální je obsah svazkÍl,
jak se hemží drby o rodinném i osobním živote," píše Tina
Rosenbergová v knize The Haunted Land (Pronásledovaná
zeme). Sám tento postreh však není prekvapivý a už vúbec ne
banálru - jen dokazuje, že moderní stát se vždy snažil ovládat
obcany prostrednictvím dohledu nad jejich soukromými
životy.

Stephen Baskerville
v

letech 1992-1997 vyucoval na Univerzite Palackého v Olomouci, nyní

pusobí na Howardove univerzite ve Washingtonu. Pracuje jako mluvcí
organizace Men, Fathers and Childern International.
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Úryvek ze zprávy UNICEF o soucasném stavu v regionu strední
a východní Evropy, která byla zverejnena v listopadu v Ženeve
Kapitola 5
Mladí lidé v konfliktu se zákonem: jak se zmenila detská kriminalita?
Kriminalita detí a mládeže ve stredo- a východoevropském regionu behem období transformace nejen vzrostla, ale promenila se
i její povaha. Dve tretiny mladistvé zlocinnosti ve sledovaných
zemích tvorí majetkové trestné ciny, což však neznamená, že
násilné trestné ciny se nerozmáhají. Naopak, k zabitím, znásilnením, prepadením a težkým ublížením na tele dochází v soucasnosti stále casteji. V nekterých zemích násilné trestné ciny
dokonce prevyšují majetkovou zlocinnost.

model, který lze vztáhnout na celé období transformace. I výzkumy z jiných cástí sveta dokazují, že násilných trestných cinu se
nejcasteji dopouštejí mladí lidé na prahu dospelosti.

z rad mužské populace.
Za povšimnutí stojí také dva protichúdné scénáre vývoje kriminality mladistvých.
V Polsku se v letech 1991-1994 tento typ
zlocinnosti ztrojnásobil a predstihnul tak kriminalitu rane dospelých mezi 17. a 24. rokem veku. Na Ukrajine se v tomto období
naopak trestných cinu dopoušteli více cerství dospelí, což je

Tato zjištení týkající se rustu a promeny povahy zlocinu mezi
mladistvými jasne naznacují, že je tuto oblast treba hloubeji
studovat a prijímat rozhodnejší opatrení ve vztahu k okolnostem,
které tuto nebezpecnou situaci podporují a propagují.

Pod vidinou drogy
Další podstatnou promenou povahy kriminality mladistvých je
rostoucí zapojení detí a mládeže do obchodu s drogami a jejich
užívání. Nekteré stredoasijské zeme, predevším Afghánistán, se
staly jak významnými producenty narkotik, tak branami jejich
expedice z Asie do západní Evropy a dále. Nedávné studie ve
sledované oblasti ukázaly, že drogy predstavují v souvislosti
s mladistvými stále vetší problém, nebot v príslušných vekových
kategoriích roste nejen jejich užívání, ale i drogove podmínená
Tenniná/ori
v puber/e
K nejvetšímu nárústu násilného chování mládeže došlo v Polsku,
kriminalita. V Kazachstánu vzrostla kriminalita spojená s narkotiky z velmi nízké hodnoty na pocátku transformace až na 13 000
kde se výskyt ná ilných trestných
cinu zvýšil ctyrikrát,
prípadu v roce 1995 a témer 19000 prípadú v roce 1998. Také
a v Bulharsku, kde stoupnul trikrát. Také Litve prineslo období
v blízkém Kyrgyzstánu mají dúkazy, že
transformace trojnásobný nárúst detské
profil zdejší kriminality mladistvých je
násilné cinnosti. Dnes tu tvorí 20 procent
NÁSTUP NA CESTU ZLOCINU: PROC
silne ovlivnen užíváním drog. Výzkum,
veškeré trestné cinnosti nezletilých, což
MLADí LIDÉ PÁCHAJí TRESTNÉ CINY?
radí Litvu na první místo v regionu.
který si v roce 1998 objednala organizace
Autori této zprávy vedli ve dvou focus groups
UNIAIDS napríklad doložil, že polovina
V roce 1998 kriminalita
mladistvých
rozhovory s žáky dvou ceských zvláštních
obyvatel
kyrgyzského
mesta Osh se
v pobaltských
republikách
a zemích
škol. DotazovanÍ vypráveli o tom, proc se
podílela na prežívání existujících
tras
strední a východní Evropy
prestala
dopustili trestné cinnosti.
pašování narkotik.
stoupat a ustálila se, ovšem na vyšší
úrovni než v minulosti.
Užívání drog mezi mládeží stouplo i ve
Slovinsku, kde se rovnež projevila souvisOficiální záznamy ukazují, že v bývalém
" Krást me proste baví. Užívám si to. "
lost rostoucí drogové závislosti s rostouSovetském
svazu násilných trestných
( Milan, 17 let)
cím zapojením mladistvých do obchodu
cinll spáchaných
nezletilými
ubývá,
" Snad by se bez toho dalo žít, ale co je to za
zejména na území Moldávie, Ukrajiny
s narkotiky. Podobný vývoj byl prokázán
život? Na nic nemáte prachy - nemužete se jít
také v bývalé Jugoslávii, drogove podmía Ruska. Jiné podklady však nasvedcují,
pobavit, ani si koupit dobrý boty a šaty. Musíte
nená kriminalita
mladistvých
vzrostla
že násilné akty ze strany detí a mládeže
být hrozne skromný." (Jarda, 16 let)
se naopak množí a že odhady násilné
i v pobaltských republikách. V Bulharsku
" Záleží na tom, jaký máte kamarády. Když se
v letech 1996-1998 stoupl pocet pachatelú
trestné cinnosti byly v Moldávii znacne
jednou
dostanete do nejakého gangu, normální
trestných cinu souvisejících
s drogami
podhodnocené,
zvlášte
pokud
jde
lidi vám už pak pripadají strašne nudný. "
ctyrikrát. Na tomto navýšení meli podíl
o znásilnení a útoky proti ženám.
(Martin, 18 let)
zejména cerství dospelí, podíl mladistV období transformace se Rusko vyznavých do 17 let však také výrazne vzrostl.
covalo nejvyšším poctem zabití, jejichž
V Rusku se pomer mladistvé kriminality spáchané v souvislosti
pachateli byli deti nebo mladiství. Tento jev je pomerne spolehlis drogami zvýšil z 3 500 prípadu v roce 1993 na 11 200 prípadu
vým a jednoznacným ukazatelem zastoupení násilí ve spolecnosv roce 1998.
apríklad mezi rocní nárllst v letech 1996-1997
ti. Celý region dosáhl v tomto smeru maxima v roce 1994, kdy na
predstavoval
zvýšení o 100 procent.
Tento typ kriminality
100000 chlapcú mezi 14 -17 lety pripadalo 29,7 pachatelu zabití.
mladistvých výrazne trápí také Ukrajinu, kde její výskyt stále
Koncem 90. let pripadalo více než 20 pachatelú zabití na stotisírostl i v nedávných letech.
covou chlapeckou populaci v Kazachstánu, Estonsku a Litve, což
Zpráva o stavu v regionu za rok 1999 "Ženy v menícím se svete"
je trojnásobek (i více) stavu ve strední Evrope, na Kavkaze a ve
poukazovala
na obdobný rozmach v oblasti obchodování se
strední Asii. Ve Spojených státech byl vrchol krivky, vyjadrující
sexem ve sledovaném regionu. Tento jev s sebou nadto neprináší
pocty zabití spáchaných nezletilými chlapci, podstatne výše jen rostoucí aktivitu v transformujícím se regionu, ale i export do
v roce 1993 se jednalo o 52 pachatelú na 100 000. Na tomto
západní Evropy a dalších oblastí, což muže mít podobu až
pozadí se jeví situace v transformujícím se regionu trochu jinak.
obchodování s "lidským zbožím". Tento pochybný typ podnikání
K faktum, které šokují nejvíce, patrí skutecnost, že pocty zabití
se prolíná s obchodem s drogami a ve zvýšené míre postihuje
spáchaných nezletilými pachateli rostou rychleji než celkové
mládež, zejména mladé ženy, kterým hrozí role pachatelek
pocty násilných úmrtí, za než mohou osoby zletilé. Naprostá
i obetí.
vetšina mladistvých násilníku, kterí zaviní necí smrt, se rekrutuje
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Ne doba, ale rodina je duležitá
Jak se dívají na dnešní svet detí dospelí?
S anketní otázkou jsme se obrátili na
osobnosti ceské vedy, politiky, ekonomie,
umení, náboženského života a žurnalistiky
a zeptali jsme se jich: Chteli byste být
v soucasné ceské spolecnosti dítetem?

stávají Evropany. Ale žádná z techto príležitostí, které moje
generace nemela, není sama o sobe predpokladem štastného
a plného života.
ekdo musí detem ukázat, že nejvetší
radostí a darem je darovat neco nekomu jinému a že slušnost
není slabost. V civilizovaném svete jsou tyto prvky výchovy
nadcasové. Proto si myslím, že bych byl v soucasné dobe
stejne štastný jako jsem byl štastným dítetem pred petatriceti
lety.

Zdenek Matejcek, detský psycholog:
Urcite ano! Každý clovek se snaží, a je to jeho odveká snaha,
zacít znovu. Prál by si mít moudrost, kterou jsem pres svuj
život nastrádal a stát se zase dítetem. Ale to samozrejme není
možné. Byla by to pro nej taková sázka do loterie nebo nové
životní dobrodružstvÍ. Chtel bych se stát zase dítetem, opakovat svúj život, ale chtel bych to znovu se stejnými rodici.
Neco bych pochopitelne chtel vynechat, neco pridat. Jak
jsem již ríkal, bylo by to pro mne nové životní dobrodružstvÍ.

Hana Štepánková, Ceský výbor Unicef:
Chtít být dítetem nezáleží pro mne ani tak na dobe jako na
rodine, v níž bych jím mela být. "Všechny štastné rodiny
jsou si podobné, každá neštastná rodina je neštastná po
svém." Veta otevírající slavný Tolstého príbeh sahá pres cas.
Zdá se mi ovšem, že náš civilizacní okruh, který tak zásadne
kultivoval práve kult dítete, prekrocil nejaký bludný koren,
nebo možná opisuje bludný kruh. Pripadá mi navýsost jasnozrivá otázka, která me u Jana Zábrany tak trochu zaskocila:
"Pohlazení odeprené díteti - v co se promení po dvaceti
letech?" Ano, být dítetem ve štastné rodine, to je štestí mimo
cas i prostor.

Tána Fischerová, herecka:
Ano i ne. Ano, chtela bych být dítetem, protože deti mají
v soucasné dobe otevrenejší svet a to, co je potrebné a pro ne
dobré vždy nablízku. Zároven však i nechtela. Protože se
bojím, aby toho na ne nebylo v této spolecnosti moc. Vždy
záleží na výchove dítete, jak se bude prizpúsobovat spolecnosti a dobe. Já osobne nepreferuji materiální výchovu, tedy
závislost detí na materiálním svete. Jsem ráda, jak jsem
doposud žila. Kdybych se mohla vrátit a být znovu dítetem,
nechtela bych mít moudrost, kterou mám ted. Deti jsou intuitivne moudré a to k nim patrÍ. Chtela bych se proto opet
znovu ucit, jak dosáhnout té moudrosti, kterou každý clovek
postupne v živote získává.
Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví:
Ano, jako každý clovek!
Josef Palecek, akademický malír, grafik a ilustrátor:
Detství bych nespojoval s dobou a spolecností. Doba bývá
vždycky namíchaná z dobra a zla. Pro mne by bylo nejdLiležitejší, jakým rodicLIITIbych se zrovna narodil. Kdybych mel
rodice hravé, deJné, tvurcí, vzdelané, múzické ... chtel bych
se narodit hned. Myslím si, že deství ve vlídném a milujícím
prostredí je nejkrásnejším obdobím lidského života. O, jak já
bych se rád dneska znovu bezstarostne batolil!
Martin Bursík, ekolog:
Proc ne? Mám život rád a deství pro mne bylo poznalll
a skutecné užívání si života. Ve svém "druhém detství" bych
ale musel mít stejné rodice, kterí by mi pomohli vytvorit si
vlastní hodnotový systém. Dnešní deti vyrLlstají ve svobodné
spolecnosti, mají pred sebou široké možnosti studia doma
i v zahranicí, cestování, otevrené komunikace a pomalu se
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Otakar Brousek, divadelní herec:
A víte, že jo! Ponevadž já jsem v jádru optimista a mel bych
lepší budoucnost.
Lubomír Mlcoch, ekonom, dekan Fakulty
sociálních ved UK:
Ano. Urcite bych chtel být zase dítetem! Dúvod je ten, že
vidím, jak si žijí mé tri vnucky. Samozrejme, pokud díte žije
v rodine, která se o nej dobre stará, je to stejné, jako kdyby
žilo v ráji. Mladý clovek má dnes perspektivu, možnosti
uplatnení a také svobodu. Muže si žít témer, jak by chtel.
Eduard Zeman, ministr školství, mládeže
a telovýchovy:
Moje odpoved vám muže pripadat ponekud schizofrennÍ.
Jsou totiž dúvody, proc bych se chtel i zároven nechtel stát
znovu dítetem. Z tech prvních bych zduraznil zejména to, že
my dospelí mužeme detem závidet obrovský neprobádaný
svet, nekonecný retez úžasných objevu, prekvapení a také
radosti z objeveného. Duvody, proc bych se dítetem stát
nechtel, s temj prvními bohužel souvisí. Z dospelého hlediska vnímáme, že destké objevování sveta je nekdy velmi
riskantní záležitost. Ze svého dnešního pohledu rovnež
musím konstatovat, že je velmi mnoho objevu, které clovek
v prubehu života udelá a byl by radši, kdyby je nikdy neudelal. Takže shrnuto podtrženo se mohu hlavne tešit na druhé
detství provázené štatstným obdobím senility, kdy clovek
radostne objevuje veci, které dávno zapomnel a nezatežují ho
rLlzná nepríjemná poznání, protože už si je naštestí také
nepamatuje.
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Jarmila Johnová, Hnutí pražských matek:
Rozhodne ne. Protože dnešní deti mají daleko méne svobody
než jsem mela já, když jsem byla malá. Po Praze se deti
nemohou pohybovat samy, nemohou objevovat rúzné svety.
Vždy musí mít doprovod dospelého cloveka, a tím ztrácejí
svobodu. Detem v Praze trvají cesty velmi dlouho predevším

!

díky spontánnínlu rozvoji 1l1otorismu.

Automobily je olllezují

~.

a vedou k nesvobode. Na ulicích jim také chybí kontakt
s ostatními detmi, se kterými by mohly nové veci objevovat.
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Sváta Karásek, evangelický kazatel:
Chtel bych být dítetem. Bylo by to lepší než v 50. letech,
když jsem jím byl. Prožil jsem detství v dobe, kdy blbost
byla povinná a všichni byli povinne otupelí. Deti se
nemohly rozvíjet. Spolecnost se snažila o pseudootevrenost. Zato dnes mají deti prostor. Ve spolecnosti je více
individualismu a svobody. Clovek se múže uplatnit, najít si
svoje místo.

svete informací, ci vydelávání si penez. Byl bych opravdu
nadšen, kdybych se mohl opet stát dítetem. Je tady hodne
nových a zajímavých vecí, které mohou deti využít.
Jirí Zajíc,
rozhlasu:

redaktor

náboženského

vysílání

Ceského

Na to není jednoznacná odpoved. Záleželo by na tom,
v jakých pomerech bych žil. Pokud bych vyrústal ve štatsné
bohaté rodine, pak ano. Mel bych dnes navíc možnost chodit
do dobré krestanské školy a do dobrého skautského oddílu.
Jinak bych ovšem mel pravdepodobne rozvedené rodice,
rozhodne by na me nemeli cas, ve tríde by me šikanovaly
deti bohatých rodicú, které mají dnes dojem, že si mohou
všechno dovolit.

Miroslav Singer, ekonom, analytik spolecnosti
Expandia:
Urcite. Byl bych deprivovaný terminátory, ramby a taky
Mickey Mousem a dalšími filmovými postavami. Deti jsou
svobodnejší. Chápu, že existují nebezpecí, která pramení
z toho, že máme svobodu. Ale ke svobode riziko a nebezpecí
patrí. Deti mají vetší možnosti ve spolecnosti, at už je to ve

Phpravila Lucie Tlpkošová.

Doporucená cetba
napsat obdobne klasickou knihu o spolecnosti, z níž se
vytrácí matka. Spitzova ani Mitscherlichova
kniha není
zatím preložena. Útlá knížka Evelyn Sullerotové Krize
rodiny je sice nenahradí, protože vychází nikoli z psychologie, ale Z demografické statisti ky, je však užitecná
a dostupná v ceštine (Karolinum, 1998).
Klasickým dílem je také kniha Erika Eriksona Detství
a spolecnost (Childhood and Society, 1950) zabývající se
vrústáním dítete do lidské komunity. Kniha vyšla poprvé
pred púlstoletím, dockala se mnoha prekladú a vydává se
dodnes. Težištem je kapitola Osm JázÍ života. Autor
pojímá beh života jako sled osmi fází, z nichž každá klade
na cloveka urcitý nárok. Není-Ii zvládnut, vstupujeme do
další fáze se záteží tohoto manka. Upravená a rozšírená
kapitola vyšla pozdeji jako samostatné kniha (autorova
manželka ji po jeho smrti doplnila o "deváté stadium" dekompozici
osobnosti v pozdním stárí). V ceském
prekladu má název Životní cyklus rozšírený a dokoncený (Nakladatelství Lidové noviny 1999).
Nekdo jiný múže upozornit na další díla, dnes již klasická
a u nás, žel, zatím neznámá. Mnohé
z nezavinené opoždenosti se snaží odcinit edicní úsilí
nakladatelství Portál. V platnosti zústává
imperativ: dohánet.

Ambicí tohoto císla Prítomnosti je podnítit rozpravu
o vyhlídkách tech nejmladších. Téma zanedbávané, nebot
dnes se zdá být dLIležitejší než zítra: prípadné krizové jevy
v této oblasti na sebe upozorní až zadlouho, a i pak bývají
prehlušeny starostmi aktuálnejšími. Pro takovou rozpravu
nám chybí
fundament vzdelanosti, protože jsme pro
neprízen osudu propásli užitecné podnety v podobe nekterých knih, které se mezitím staly klasickými. Težko lze
napríklad debatovat zasvecene o médiích bez znalosti
McLuhanovy knihy Jak rozumet médiím. Podobne klícových knih o díteti a jeho dnešním svete je už celá rada.
Jinde se staly soucástí kánonu vzdelávání a znají je nejen
pedagogové, ale i rodice, zejména ti s maturitou.
Prvotrídní klasikou je studie Reného Spitze První rok
života (The First Year oj Lije, 1960). Autor, psychoanalyticky orientovaný pedopsycholog z Denveru, v ní shrnul
svá zasvecená pozorování a koncí varovnými slovy:
"Z detí vychovávaných bez lásky vyrústají dospelí jedinci
plní nenávisti."
Závažným upozornením na zmeny struktury a dynamiky
soucasné rodi ny na pozadí celospolecnských
zmen je
kniha Alexandra Mitscherlicha Na ceste ke spolecnosti
bez otcu (AuJ dem Weg ZUl' vaterlosen GesellschaJt,
1963). Všímá si oslabení a poté mizení otcovské role, což
radikálne promenuje svet dítete, ba i svet vúbec. Mezitím
se množí studie, na jejichž základe bude možno už brzy
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Potrebujeme novou cestu,
at už se jí ríká tretí nebo ne
Rozhovor se sociologem a reditelem London School of
Economics Anthony Giddensem o jeho sympatiích k politice
Tonyho Blaira, o velké stávce žen a nové solidarite
Irena ReUová

Je nejcitovanejším sociologem
soucasnosti. Od roku 1994 se o nem
hovorí i v politických kuloárech. Je totiž
prvním z "dvorních rádcu" Tonyho
Blaira. Své poslední tri knihy venoval
Anthony Giddens obhajobe pokusu
o vzkríšení sociálne demokratického étosu
Labour party na nových základech.
Oprášil pritom pojem" tretí cesta ",
o které hovoril i letos v Praze
na Fóru 2000.
Jak je slavný, tak je obléhaný kritiky - zejména v jízlivém britském tisku. Vytýkají mu, že obrozený labourismus není než populisticky
mas kovaným konservatismem. A prý pomohl Tonymu Blairovi k prezdívce "lady
Thatcherová bez kabelky". Anthony Giddens si však jde
kl idne dál svou cestou, tou tretí.
V posledních
letech vás proslavily knihy Tretí cesta
a Tretí cesta a její kritikové. V Ceské republice je však
pojem "tretí cesta" stále tabu, rozumí se jím jakýsi krotký
komunismus,
komunismus
bez gulagu. Meli bychom
hledat zpzlsob, jak pojem "tretí cesta" odtabuizovat?
Jednou takovou strategií je výraz "tretí cesta" vubec
nepoužívat. V Ceské republice a nekolika dalších zemích
má tento pojem své dejiny. V minulosti tu znamenal
neco jiného, než dnes napríklad ve Velké Británii a je-li
to matoucí, není duvod, proc se ho za každou cenu držet.
Nálepka není duležitá, podstatný je obsah a tím je v mém
pojetí pokus o obrodu sociální demokracie, o její uvedení do souladu s problémy prítomnosti. S tím jde ruku
v ruce duraz na urcité stredo-levé
hodnoty. Verím
v solidární spolecnost, rovnocennost,
ochranu slabých
a zranitelných lidí a jsem presvedcen, že vláda by pri

prosazování
techto hodnot nemela hrát roli mrtvého
brouka. Soucasne je ale taky jasné, že tradicní levice tyto
hodnoty k životu privést nedokáže. Práve naopak v nekterých prípadech je dokonce prímo sabotuje. Starý
politický program minulosti už nevyhovuje, je treba
prijít s novým. Globalizace je skutecností a hned tak
nepomine, stejne tak nepomine nová ekonomika nebo
celosvetová promena role ženy nebo transformace rodinného soužití - to všechno jsou kolosální zmeny, pred
kterými politické programy starých casu zustávají stát,
nemají k nim co ríct. Chceme-li žít v kvalitní spolecnosti, potrebujeme novou politiku, to je jednou jisté. Co
není jisté, je, jak má tato politika vypadat, aby se spolecnost chovala na globálním trhu soutežive a dokázala
zajistit slušnou míru zamestnanosti,
ale aby soucasne
motivovala vzájemnou solidaritu a pocit, že my všichni
jsme její soucástí.
A co ta prezdívka pro tretí cestu? Napadá vás nejaký
Iláhražkový termín?
Rozhodl jsem se, že tomu budu ríkat tretí cesta, protože
jsem doufal, že tento výraz mLlže zapusobit jako rozbuška. Ale jsou samozrejme i jiné ekvivalenty, i když ne tak
burcující, treba "modernizovaná
sociální demokracie".
Jde však stále o totéž, o pojmenování
poslední fáze
vývoje sociálne demokratické tradice, která už nekolika
fázemi a transformacemi
prošla, takže ta soucasná není
žádnou bezprecedentní ranou pod pás. r když ríkáme, že
nelze pokracovat podle itineráre tradicní levice. Jenže,
jak vám došlo už i v Ceské republice, ani s radikální
filosofií volného trhu se nedostaneme
príliš daleko,
protože netvorí prátelskou, inkluzivní spolecnost. Príliš
mnoho lidí zustává na okraji, doléhá na ne príliš I11noho
nerovnosti, príl iš mnoho nej istoty ... Potrebujeme jinou
cestu, at už se jí ríká tretí nebo ne.
Co vás jako soukromou osobu privedlo
prijal roli poradce Tonyho Blaira?
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k tomu, že jste

Anthony Giddens

se narodil v roce 1938

I' severním Londýne ve ctvrti Edmonton. Vynistal
\' nemajetné rodine,

Z

níž jako jediný získal univerzitní

l'~delání. Stl/dia zahájil na Huli University, pozdeji prešel
Ila LOlldon School of Econom.ics. Po absolutoriu pusobil
jako asistent a pozdeji profesor sociologie na nekolika
UllÍl'er~itách.Do roku 1997 vyucoval na King's College
I' Cambridge, odkud prešel na London School of
Economics jako její reditel. Je autorem teorie
struktllrace. Vydal 34 knih v 29 svetových jazycích
a ~ískal sedm cestn)ích doktorátu. Cesky vyšly publikace
Dllsledky modemity (1998) a Unikající svet (2000)
a obsáhlá ucebnice Sociologie (1999). V roce 1985
Ciddens také založil akadem.ické nakladatelství Polity
Press. Ve druhé polovine devadesátých let se stal
symbolem refonnované Labour party a stredo-levé
politik)' Ton)'lzo Blaira. Anthony Ciddens je dvakrát
rozveden.Va má dve dcery.
Tak to musím silne protestovat - nejsem žádným poradcem Tonyho Blaira. Jsem reditelem London School of
Economics a to je moje zamestnání císlo jedna. Já se jen
zúcastnil rozpravy o nové tvári Labour party a spolupodílel se na modelování programu New Labour.

skutecne prispely k tomu, že mezinárodní
organizace
vcetne Svetové banky se dnes lépe vyrovnávají s rízením
globální ekonomiky. Mají zcela jiný postoj k sociálním
programúm, citliveji pristupují k životnímu prostredí a to všechno ve srovnání s dobou zcela nedávnou. Stojí
za to alespon pripustit, že na tom mohou mít podíl
i protesty a cinnost nevládních organizací. Tyto neštastné konflikty mají tedy také pozitivní tvár, je na nich
i neco užitecného.

Hm, aLe cas od casu se s Tonym vídáte, ne?
o, byl jsem u rozhovorú,
které vedl Tony Blair
a nekolik dalších clenú britské vlády s Billem Clintonem
- tedy vlastne nejprve s Hillary Clintonovou - a s Alem
Gorem, Lionelem Jospinem, Gerhardem Schroedrem
a Romanem Prodim. Jenže to nestací, aby se o mne dalo
ríct, že jsem jeho poradcem. Ale když už jsem se k tomu
pripletl, rekl jsem si, že se pokusím nabídnout temto
rozhovorúm nejaký scelující rámec, nejaký podnet, aby
se v tomto duchu dalo hloubeji a dále premýšlet.
Myslím, že je to príležitost, jak promenit nekolik budoucích let v docela príjemnou a progresivní dobu. V nekterých oblastech Evropy vystrkuje rohy tvrdá pravice
a v tom vidím znacné nebezpecí. Já si jednoduše stále
myslím, že aby si lidé mohli slušne žít, spolecnost by
mela venovat pozornost myšlence rovnosti, pomoci
chudým, solidní zdravotní péci - že by mela zkrátka
prosazovat hodnoty, za kterými vždycky stála levice, ale
bez tech chyb, které stará levice v minulosti nadelala.

A jaká tedy bude roLe socioLogie v príštím stoLetí?
Napadají me dve veci. Mela by - což je ostatne jejím
úkolem odjakživa - napomáhat porozumení spolecnosti.
Dnes je to o to aktuálnejší, o kolik složitejší je dnešní
svet. Opravdu je tak spletitý, že i profesionální analytici
spolecenských pomerú mu rozumejí jen steží. Hlavním
trendem je zmena a nikdo neví, co všechno mohou
všudyprítomné
zmeny prinést. Co napríklad zpúsobí
masové užívání internetu? Vždyt to netuší ani lidé, kterí
internetové služby poskytují. Zásadní zmeny prosakují
i do každodenního života. Ješte pred padesáti lety byste
tu s nejvetší pravdepodobností
nesedela jako novinárka,
protože takrka dominantní rolí mladých žen bylo rodit
a vychovávat deti. Dnes behají po svete s diktafony.
Soukromé životy se nesmírne otevrely osobní volbe, což
s sebou soucasne prináší nejistotu v tom, co si vlastne
zvolit. Lidé váhají, jak naložit se svou sexualitou, se
svou identitou ... Bez podrobného studia temto fenoménúm opravdu vubec nelze porozumet. Vedle toho však
mají sociální vedy také závazek prispívat k tvorbe
politických programú. Nemely by menící se svet jen
popisovat,
ale pomáhat nám na probíhající
zmeny
i prakticky reagovat. Lidé jako já, vedci a analytici, by

V sebraných prednáškách pro BBC definujete dnešní
svet jako svet unikající, vymykající se zpod kontroLy
a dodáváte, že je treba ho znovu ochocit. ALe kdo má být
tím krotiteLem? Je o úkoL pro nejakou skupinu expertll
. treba pro socioLogy?
Ne, experti to nezachrání. Prispet k tomu mohou jiné
skupiny. Vzpomente si, co se delo v Praze behem setkání
financníkú. Pražané asi nebudou príliš nadšeni, ale
podobné události v Washingtonu, Seattlu nebo v Davosu
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o tom meli vyprávet lidem jako jste vy, novinárum.
A média by to mela vnímat a snažit se prispívat k rozširování demokratického
prostoru - nemela by to celé
prenechat jen sociologum.
Jednou z posledních knih, které jste napsal jako cistý
sociolog, ne jako nositel politického
programu New
Labour, je Transformace intimity ...
Ale i v té píšu o problémech, kterých jsme se již dotkli.
Metamorfózy
osobních životu jsou pevne, nerozlucne
provázané s probíhajícími globálními zmenami.
Jiste, pribývá lidí, kterí necítí nutnost prejímat tradicní
formy soužití - rozrustá se skupina programove osamelých singles, nesezdaných matek a otcu, množí se chvilkové vztahy ... Mela by se sociální politika také transformovat, když došlo k transformaci intimity?
Nesporne.
Prizpusobení
sociální
politiky
novým
podobám partnerství a novým rysum osobních životl:1
tvorí duležitou soucást politiky tretí cesty. Když se
napríklad podíváte na složení nových chudých, najdete
mezi nimi prevážne ženy a deti, což je dusledkem zmen
ve zpusobech rodinného života - a to i tam, kde se
podarilo vybudovat solidní sociální státy. O významech
techto zmen je treba opravdu hluboce premýšlet, protože
jen tak lze odpovedet na otázku, zda ješte vubec stojí za
to podporovat výhradne tradicní rodinu, nebo zda by mel

k oslabení tradicní rodiny, ale stát nove vzniklým
vztahLlm neposkytuje žádnou materiální podporu a trvá
tady žije stále více
na návratu k ideálu tradicní rodiny.
lidí osamele, ale na rozdíl od Skandinávie
se jim
nedostává podpory, takže se bojí porizovat si ke všem
komplikacím ješte deti. Výsledkem tvrdohlavosti státu
a rozhodnutí trvat ·pouze na tradicní rodine je jakási
velká stávka žen, ženy stávkují a odmítají rodit deti.
Každá vláda se musí rozhodnout, co si o tomto jevu bude
myslet a jak jednat. Politika levého stredu vychází
z toho, že neprovdané matky mohou vychovávat deti, jeli jim pomoženo, ale na druhou stranu je treba zabránit
vzniku závislosti na sociálním státu. Osamelým matkám
nejlépe pomužeme, budeme-li pro ne vytváret situaci,
v níž lze pracovat, chodit do zamestnání,
vydelávat.
V Dánsku devadesát procent osamelých matek pracuje.

I

Francouzský
sociolog Gilles Lipovetsky má za to, že
zvláštnosti dnešního života, vcetne promeny partnerského soužití, jsou znamením rostoucího individualismu.
Nestojí individualismus
v ceste sociálnímu
cítení,
solidarite a prímo celé politice tretí cesty?
Je to v každém prípade velmi relevantní úhel pohledu.
Nejsem však presvedcen, že je to prekážka na tretí ceste.
To, co dnes pozorujeme, je proces šírení nového individualismu, který nelze zamenovat za prosté sobectví.
Nový individualismus
má predevším
emancipacní,
osvobodivý
charakter
prináší spolecnost, která nabízí mnohem
~
pestrejší paletu možností, jak naložit se
životem. Nejsme už tak sevreni tradicí
a prírodou,
címž v minulosti
trpely
zejména
ženy. Žena byla klasickým
príkladem križovatky tradice a prírody,
které definovaly její roli. Ale s tím je
konec. Nemyslím, že to soucasne znamená konec sociální solidarity, jen je treba
vynalézt jinou, mnohem aktivnejší verzi
solidarity, solidaritu postaveno u na jiných
základech,
než je omezování
osobní
"'" svobody. Není proto na míste oplakávat
>~
staré pojetí komunity, mnohem duležitejší
:<:
.", je založit aktuální chápání komunity,
"§
které by bylo slucitelné s individualis<5
\
" mem ve smyslu práva na rovnost práv.
<2,
V partnerských
vztazích se o to Iidé už
stát myslet také na osamelé matky a jiné formy organizasnaZI, pokoušejí se spolu aktivne žít, neviset jen jako
ce soukromého života.
závaží jeden na druhém. S detmi je to stejné - lidé se
snaží žít s detmi v mnohem otevrenejších vztazích. Má
A mel by na ne myslet?
to samozrejme i své záporné stránky, ale jinak se dnes
No samozrejme. Nejlépe to dokazuje príklad Dánska.
nacházejí deti v mnohem rovnoprávnejším
postavení.
V Dánsku žije vysoké procento nesezdaných
páru
Mají napríklad svá práva, což nikdy dríve nebylo. Ani
takzvane "na hromádce", ženy nemají na svého partnera
ženy nemely práva. Nesmely se rozvádet a muži smeli,
papír a presto bez obav privádejí na svet deti v pomerne
nesmely prožívat sexuální rozkoš a muži smeli, nemely
hojném poctu. A proc? Protože stát nabízí dostatecné
žádná majetková práva ... Je treba si stále pripomínat, jak
záruky i temto rodinným konstelacím a protože sociální
velký kus cesty jsme ušli.
stát zajištuje pracovní místa. Naopak ve Španelsku je
míra porodnosti mimorádne nízká, jelikož i tam došlo
>'"
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LZrnko
Francouzský spolek "Attac" hledá alternativu
globalizacní mašinérie

./irí Eduard Hermach
první rada. Prezidentem nového spolku se stal Bernard
Cassen, universitní profesor a generální reditel casopisu
"Le Monde Diplomatique".
V srpnu 1998 mel Attac
kolem jednoho tisíce clenú. Letos v dubnu už 21 900. Jeho
clenem je také jedno krajské zastupitelství, jedno okresní
zastupitelství a 64 mest. Soucasne se rozvíjí "Attac International". Je v nem zastoupeno ctrnáct státú Evropy
(Ceská republika mezi nimi není), sedm státú Afriky, šest
státú jižní Ameriky a Quebec, v Americe severní. Spojené
státy v nem také nejsou. Dá se to pochopit. James Tobin je
americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii.
A jak známo, nikdo není doma prorokem. Ultraliberalistický postoj dovedl Jamese Tobina k navržení zdanení
financních transakcí. Výše této dane není jednoznacne
urcena. Jeden z návrhú uvádí 0,05 %. Reklo by se: mizivé
Nedávno zesnulý francouzský prezident Francois Mitterprocento. Ale stací pripomenout, že se na menovém trhu
rand ríkával, že se dá zbohatnout i ve spánku. Myslel tím
smení až 1500 miliard dolarú denne. Zanedbatelných 0,05
financní spekulaci. Ceský spánek však není spekulativní,
% predstavuje tedy trictvrte miliardy dolal'ú denne. Odhad
ale trpitelský. Spíme a penízky se sypou. Že nám nekdo
rocního výnosu této dane se pohybuje kolem 100 miliard
mezitím vrazí facku, nevadí. Hlavne se nesmíme vzbudit.
dolarú. Toto "zrnko písku v koleckách mašiny financní
Spánkem ke svetoobcanství!
globalizace", jak ríká James Tobin, by melo omezit predevším zlatou horecku spekulací fluktuací kurzú jednotliTobinova dan
vých men. Spolek, který vznikl na základe ideje Tobinovy
Nekterí lidé však trpí nespavostí. A aby nastavovali svoji
dane, rozšíril postupne svúj zájem o veškeré otázky, jež
tvár - to už vúbec nepripadá
vznikaj í v sou vislosti s fi nancní
v úvahu. Jedním z príkladú je
globalizací, a usilovne hledá její
Attac respektuje mnohost
francouzský
spolek
"Attac".
alternativu.
Hledá
globalizaci,
konkurencních hodnot,
která by respektovala
národní
Spolek sjednocující
univerzitní
pricemž ukazuje na nezbytnost identity, logiku a specifiku
profesory a odborové organizace
vznikl jako odpoved na úvodník
nalezení alternativy predevším konkrétních ekonomik a produkcí,
rozlišnost jednotlivých kultur.
prosincového císla casopisu "Le
z hlediska ekologie
A nejen to, Attac respektuje
Monde Diplomatique" roku 1997.
mnohost konkurencních
hodnot,
Ignacio Ramonet, výkonný reditel
a potravinové bezpecnosti.
pricemž ukazuje na nezbytnost
tohoto mesícníku, uverejnil výzvu
k vytvorení obcanské, mimovládní organizace pro zavedenalezení alternativy
predevším
z hlediska ekologie
ní tzv. Tobinovy dane. Jedná se v té chvíli o jedinou
a potravinové bezpecnosti. Vedle spekulace na menovém
reálnou zbran proti financní globalizaci. V breznu 1998
trhu je prúmyslové zemedelství jednou ze základních
tentýž mesícník zorganizoval
první setkání. Základní
forem financní globalizace. Všeobecné znecištení zeme
zadání znela:
a ztráta bezpecnosti potravin (nemoc šílených krav, dioxinová kurata, genetické manipulace rostlinné výroby atd.)
- zlomit hegemonii ultraliberalismu vytvorením reálných
jsou jeho prímým dúsledkem. Globalizované zemedelství
alternativ globalizace;
vypracovalo jednouchý model své expanze. Agrobyznys
- zdanit financní transakce, predevším financní spekulace
napred sníží cenu svého zboží na místním, národním trhu.
pokud jde o národní meny;
Když je domácí výroba tímto snížením zlikvidována,
- omezit zhoubné následky financní globalizace.
agrobyznys ceny zase zvýší. Tímto jednoduchým ZPI':JsOV cervnu 1998 se sešla ustavující valná hromada a vznikla

Nekterí si myslí, že jsme na prahu ráje.
Stací ješte na chvíli zavrít oci a "hup!"
už tam budem. Že nám nekdo mezitím
rozbije ústa, to je samozrejme
nepríjemná príhoda. Ale co?! ... V tom
prívalu štestí a blahobytu na to
zapomeneme. A pak? Stejne nám za to
zaplatili predem. Škoda jen, že
Mezinárodní menový fond nemuže mít
v Praze konferenci každý mesíc. Ráj by
byl zde a hned.
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(post)moderní
bem je likvidováno drobné a strední rolnictvo na celé
zemekouli. Ale zemedelství je pouze príkladem. Aby
mohla takto jednat financní globalizace, potrebuje svobodu pohybu. Nejedná se o svobodu pohybu lidí, ale svobodu pohybu kapitálu.

Pravidlo trí" Dé"
Dominique Plihon, profesor ekonomie na parížské universite Paris-Nord a autor nekolika ekonomických publikací,
vysvetluje, že tato fundamentální svoboda financní globalizace spocívá na tzv. pravidlu trí "Dé-". "Dé-" v roli
predpony znamená ve francouzštine odstranení ci zrušení
toho, co po "dé-" bude následovat. Díky latine to zná i
ceština: napríklad destabilizace znamená odstranení stability. Podle Plihona tri "Dé-" globalizacního
odstranení
jsou: 1. "Désitermédiation",
odstranení zprostredkování.
Jedná se o tzv. "prímé financování", které nepotrebuje
financní instituci jako svého prostredníka, kterého by bylo
nutné platit. 2. "Déréglementation",
tedy odstranení
bariér, které volnému trhu ukládají zákony jednotlivých
zemí. Jde o otevrení státních financních systému, jako
bylo otevrení japonského systému v roce 1983-84 nebo
zrušení národních systému v Evrope a vytvorení jednotného trhu kapitálu v roce] 990. 3. "Décloisonnement",
tedy
odstranení bariér mezi jednotlivými
trhy. Nejedná se
pouze o otevrení národních trhu, ale také o vnitrní pohyb
mezi trhy. Ten, kdo investuje, tak muže volne precházet
z meny na menu, z jedné ekonomické aktivity na druhou
a z jedné formy investice na jinou. Základním kritériem je
zisk. Tento systém je pak vnucen zemím tretího sveta
Jižní a Strední Ameriky a Asie, stejne tak jako nove
vznikajícím demokraciím bývalého ruského impéria.

Logika kasina
Trojice "Dé-" umožnuje volný pohyb kapitálu. Fluidita je
taková, že se miliardové hodnoty mohou okamžite presunovat z jedné zeme do druhé, z jednoho svetadílu na
druhý. Tato svoboda pohybu však nevede k "allocation
optimale des resources" (tento výraze je alfou a omegou
každé ultraliberální apologie), tedy k "optimálnímu pridelení prostredku", ci jednoduše k "optimální podpore"
urcité produkce ci lokální ekonomie. Vede ciste a jednoduše ke spekulaci s jedním jediným cílem: maximalizace
okamžitého zisku. Nejedná se zde o mechanismus trhu,
nabídky a poptávky, ani o logiku produkce, ale o logiku
kasina. Ruleta má samozrejme své zákony, svou vlastní
logiku a psychologii. Má hlavne za svuj podklad všeobecnou a snadnou smenitelnost hodnot. Nehraje se s penezi,
bankovky jsou príliš konkrétní, ale s žetony.

Neplodné obilí
Jestliže je na svém vrcholku pyramida financní globalizace skutecným výsmechem produkce a dokonce i trhu, ve
své základne oba tyto principy potrebuje. Potrebuje, aby
každá lidská aktivita byla volne a kdykoli smenitelná, tedy
mela svuj ekvivalent abstraktní financní hodnoty. Jestliže
peníze a smenitelnost existují od samých pocátku lidstva,
vedle této tržní oblasti byla vždy prítomna oblast, která na
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spolecnost
trhu nezávisela nebo byla jednoduše mimo. Tato netržní
logika ekonomiky je nejlépe viditelná v zemedelství.
Jestliže si v kontextu tradicního obilnárství zemedelec
ponechává urcitou cást zrna urcenou na osev, vyjímáji tak
z tržního procesu. Proti této logice se zvedne financní
globalizace.
Prirozená
schopnost
reprodukce
rostlin
a zvírat je financním únikem a tedy základním trnem
v oku globalizovaného zemedelství. Takto byla navržena
nová biotechnologie nazvaná "Terminátor", kterou užívá
Monsanto, jeden z nejvetších chemicko-farmaceutických
trustu. Zemedelcum je prodáván osev obilí, jehož zrno
nemuže být znovu použito k osevu. Sterilita rostlin je
dosažena genetickou manipulací. Ale zemedelce je možno
prinutit ke každorocní koupi osevu také ochranným patentem. Odchod Francie z mezinárodního
vyjednávání
koncem roku 1998 prerušil tuto tendenci, ale návrh
"nových dohod", které zdokonalily svoji nepruhlednost, se
objevil skoro okamžite.

Hon na carodejnice
Suzanne George, prezidentka instituce zvané Observatoire
de la Mondialisation
neboli Globalizacní observatol,
poukazuje na nezodpovedné jednání vlád, které umožnují
degradaci samotného
základu demokracie.
A uvádí
príklad. V roce 1994, pred hlasováním o schválení dohody
tzv. GATT americkým Kongresem, americká organizace
"ONG Public Citizen" nabídla 10 tisíc dolarll za každého
clena Kongresu, který prohlásí, že text predkládáné
dohody zná, a odpoví na deset základních otázek týkající
se jejího obsahu. Suma 10 tisíc dolaru by byla dána charitativní organizaci, kterou by clen Kongresu urcil. Nikdo
se neprihlásil. Hlasování bylo odloženo o mesíc. Po
mesíci se prihlásil prece jen jeden clen Kongresu
a odpovedel na deset otázek. Na tiskové konferenci pak
prohlásil, že chtel pllvodne hlasovat pro navržený text.
Jeho cetba ho však doslova vydesi la pro sVllj antidemokratický obsah.
Svými ekonomickými, politickými a sociálními analýzami
jednotliví clenové organizace ATTAC odhalují katastrofální dllsledky financní globalizace. Jejich orientace není
antiglobalizacní. Naopak již sami vystupují jako svetove
federovaný subjekt. Jedná se jim však o federalizaci celkll
a o svetovou odpovednost vlád, ekonomických subjektu,
institucí a obcanll. Jsou proti totalizacnímu proudu, ve
kterém všechno mizí v jednotné logice zisku. Upozornují
tak na základní terminologickou demagogii predstavitelll
financní globalizace, kterí sebemenší pochybnost o svém
pocínání oznací okamžite jako odsouzeníhodné zpátecnictví, jako nacionálne fašizující orientaci ci naopak jako
komunistický protekcionismus. Bernard Cassen, profesor
na universite Paris 8 a generální reditel casopisu "Le
Monde Diplomatique", poukazuje na tento nový "hon na
carodejnice",
za kterým se skrývá financní ovládnutí
sveta.

Jirí Eduard Hermach. (1948)
Architekt, psycholog a filosof. Žije a pracuje ve Francii.
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Svetlo v zimním okne
Libu.Š'e Koubská

Kdybych si mohla vybrat, žila bych v príštím živote na
severu, nejradeji ve Skandinávii. Tak, jako francouzští
malíri potrebovali zvláštní osvetlení v Provence, toužím
po pL"tlnocním slunci, po cervnovém úhlu slunecních
paprsku od šedesáté rovnobežky výš, po magickém
prísvitu bílé letní noci, kdy se soumrak plete s úsvitem
a Bergmannovy lesní jahody s kapkami krve. Je to
vzruš~!iící, vábivé, zasahující - a krátké. V pozadí už se
chystá kontrapunkt dlouhé tmy
a zimy, nekonecných dní, kdy slunce
naleznete leda v láhvi whisky nebo
portského, což si - zvlášt ve
švédském prohibicním prostredí
musíte promyšlene
a opatrne
sehnat.
Lucie to má lehcí, ta neupíjí whisky
ani slunného portského, nýbrž noci.
Upije a dne nepridá, jak poznamenává ceská pranostika ke J 3.
prosinci. Je to presné - tma jako
v pytli, do jiskricky nadeje zimního
slunovratu zbývá ješte osm dní.
Urcite práve proto pripadá na tento
den svátek Lucie, jména, které
v sobe nese svetlo. Puvodem je
Z latiny, kde predstavovalo
ženský
protejšek mužského Lucius cili
"svetlý, zárící". To vše odvozeno od latinského lux,
svetlo. Jazykovedci uvádejí, že z luxu se vyloupla i ceská
louc, ruský luc neboli paprsek a souvisí s ním i recké
leukós, pL"lvodne také svetlý, jasný, pozdeji i bílý.
Z medicíny pak známe leukémii, nadmerné množství
bílých krvinek a zfyziky lux jako jednotku osvetlení.
Budiž svetlo, ríká kniha Genesis. Qui male agit, odit
lucem, kdo špatne jedná, nenávidí svetlo, praví Evangelium sv. Matouše. Svetlo je proste obrazem života
a zdaru, dobra a poznání, zatímco zlé skutky jsou
temné.
Nebo se mohou ve tme odehrávat. Když nastane tropická noc rovníková, která padá na krajinu bez varování
z plného denního jasu, jako byste spustili težkou cernou
sametovou oponu, nedoporucuje se vycházet. Nastává
totiž cas dravn/ - zvírecích i lidských.

Když zacne ona ponurá zimní noc severská, jen s úzkou
skulinou pro kalne neurcitý náznak dne, zazárí ve
Skandinávii svetelné vence na dívcích hlavách. "Teenagerové v noci ze J 2. na J 3. prosince hulákají, ponocujou a chlastají, " popisuje lakonicky svátek Lucie muj
švédský kamarád Goran. Ale ráno, ráno už prý je
všechno jaksepatri. Otcové leží v postelích a maticky
k nim pricházejí s detmi a zpevem italské "Santa
Lucia ". Synkové pritom mají na
hlavách nasazené vysoké špicaté
Z toho
cepice s hvezdickami.
d~/vodu se jim ríká stjiirnagossen,
hvezdní chlapecci. A dcery jsou
samozrejme
Lucie, dekorované
onou známou korunou s rozžatými
svícemi. Vubec nejlepší je to však
na venkove, kde nu/žete potkat
Lucie, jak se svými svetelnými venci
uhánejí tmou na koních nebo
v saních. "Jsou to prekrásné orgie
svetla, tu a tam vzplanou vlasy,"
zasní se Goran. Lidé se zahrívají
pomocí glOg, silného vína svareného s rozinkami a mandlemi. Dívky,
ale i starší dámy odcházejí hned
ráno z domova s trpytivými stríbrnými retezy obtocenými kolem
hlavy. Vidíte je v metru, ve vlaku, všude. V bytech
i v kancelárích planou za okny svetla.
Kdykoliv, když jde Gorem v zime Z domova pryc, nechává svítit lampu v okne. Ne však proto, aby dal najevo
zlodejum, že dum není prázdný. Nebo možná taky, ale
hlavne: co kdyby to nekomu prospelo? Je to totiž starý
solidární obycej Severanu, kdy majácky svetel vosamelých statcích ukazovaly pocestným, kudy se dát, zachraiíovaly pred zbloudením a zmrznutím. Sebezáchovný
zvyk lidí, kterí v ponuré, tvrdé, dlouhé severské zime
dávno vedeli, že pokud si nebudou navzájem pomáhat,
neprežijí.
Kdybych si mohla vybrat, chtela bych v príštím živote do
Skandinávie. Ani ne tak pro lesní jahody pod pulnocním
sluncem, ale kvuli tem lampickám. Kvuli svetlum
v zimních oknech.
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ABYCH BYLA K NECEMU ...
preje si Mi/oslava Holubová, autorka knihy
"Necestou cestou" a prítelkyne Jana Patocky
Marcela Pechácková
"Ne, Z dlouhovekosti se neteším, " rekne elegantní dáma
v prekrásném byte na Malé Strane. " V petaosmdesáti letech
jsem dopsala knihu a ted už dva rO/..)Inemám, co delat. "
1 presto, že jí tvár poznamenala mrtvice, neznicila ženský
puvab, eleganci a zvláštní smysl videt veci Z jejich lepší
stránky. "Musím si každé ráno vynadat, abych vstala
z postele, našla duvod, proc to mám udelat. Ale už to zase
jde, " rekne ve svých osmdesáti sedmi letech paní, které její
prátelé ríkají Milu. Oslovoval ji tak první i druhý manžel.
A také dlouholetý, jak to ona sama formuluje, milostný
prítel, filosof Jan Patocka.
Musíte být ohromne pozitivní osoba - vždyt i o prostitutkách, se kterými jste se ocitla v padesátých letech ve vazbe,
píšete hezky.
Co vedí lidi o prostitutkách? že jsou to takové divné ženské
a neprekvapila by je jakákoliv vulgarita. Dál vetšinou
nepremýšlejí. O tom, že mé spolu vezenkyne jsou prostitutky, jsem se dozvedela druhý den v kriminálu. Do cely prišel
policajt a rekl: Tak devcata, jdeme k doktorovi. Šla jsem
taky. Ukázalo se, že doktor bude vybírat vezenkyne na
gynekologickou prohlídku u Apolináre. Podíval se na me,
kývnul na policajta a rekl mu prísne: Co tady ta paní delá?
Jo, to je omyl, paní, pojdte, já vás zavedu nazpet na celu, vy
tady nesmíte být. Takhle jsem poznala, že jsou prostitutky.
Vydesilo vás to? Vždyt vás zavreli z politických duvodu, za
pomoc bratranci pri prechodu hranice.
Ne, vubec. Víte, clovek když prijde poprvé na celu - a to
platí asi dodnes - první otázka zní: Za co jste tady? Odpovedela jsem, že nevím. Nerekla jsem, tak jako mnohé prede
mnou: skrz politiku. Porád jsem si vedla svou, že nevím,
nevím. A ony ríkaly: Nebude to politika? A já: Kdepak já
a politika! Vyzvídaly, kde jsem byla vyslýchaná, a když
zjistily, že v té kachlíkárne naproti, samy usoudily: No pani,
to je politika, nic jinýho než politika. Nejak automaticky
pochopily, že se nevyrazuj u z jejich spolecnosti, z jejich
druhu "zlocinu". Stoupla jsem u nich v cene a neprestaly
mne nikdy vykat. Brala jsem je jaké jsou a normálne se
s nimi bavila. A ony mi to bohate splácely.
Bylo težké vydržet i pri výsleších n'kat stále: nevím, nevím?

Prítomnost /

Bylo, nebylo. Jednu chvíli v okruhu mých známých zatkli
nekolik lidí. Cítila jsem, že na me taky dojde, a pripravila
jsem se. Zeptala jsem se právníka, co by se stalo, kdybych
zapú-ala pri výslechu, ale u soudu by se prokázalo, že jsem
lhala. To by bylo to nejlepší, co byste mohla udelat, ale
zatím neznám nikoho, kdo by to dokázal. No, co by se
mohlo stát? Namísto osmnácti byste dostala dvacet let. A to
vám muže být jedno, protože nikdo neverúlle, že tak dlouho
ten nesmyslný režim vydrží - poradil mi. Víte, v padesátých
letech byla taková nálada, že to proste co nejdrív krachne.
Poucena právníkem jsem si vzala do hlavy, že budu zapírat.
A nedelalo mi to velké potíže, i když jsem - jak vidíte velmi povídavá.
Co vám pomohlo?
U výslechu mne dali otázku ajá jsem premýšlela, premýšlela, co mám odpovedet... a mlcela jsem. Nevydrželi to
ticho a zeptali se na další. Tehdy jsem pochopila, že mlcet
je docela jednoduchá zbran, kterou mi nedelá potíž používat. Je mi dokonce prirozená. Povídám, jen když jsem
v dobrém rozpoložení. Jak se me ovšem neco dotkne,
mlcím. Nikdy ze me nic nedostali. Po ctrnácti mesících
protizákonné vazby me propustili.
Co jste ve vazbe nejhure snášela?
To, že jsem nevedela, co je se synem Martinem. On tehdy
jezdil na bicyklu a na kánoi šlajsnu na Vltave a tak - hrozne
jsem se o nej bála.
Ješte pred únorem 1948 jste mela za sebou rozhodnutí
nechat práva zacít s dejinami umení, snatek, narození
syna Martina a navíc rozvod s prvním manželem Janem
Holubem. Jakjste to všechno zvládla?
Dlouho jsem se tím, že si s manželem nerozumíme, trápila.
Honza byl opravdu hodný a klidný clovek. Predstavovala
jsem si, co by rekla babicka, kdybych za ní prišla a rekla jí,
že se chci rozvést, protože si nerozumíme. Urcite by mi
dala na holou a rekla: Vždyt ti nic špatnýho nedelá, nerozhazuje peníze, nechodí za ženskýma ... Nejen babicka, ale já
jsem si sama ríkala, že nemužu Honzovi jen tak sebrat
Martina a jít. Jenže neporozumení rostlo. Šli jsme spolu na
koncert a každý tu hudbu slyšel jinak. Cetli jsme a každý
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stejnou knížku vnímal jinak - já byla celá nadšená a zkoprnela jsem, když zacal povídat, protože to, co on ríkal, se mi
nezd*lo podstatné ... Honza byl v té dobe vrchní magistrátní
rada a velice si na tom zakládal. Tehdy vrchní magistrátní
rada pracoval do dvou hodin, prišel na obed, pak si lehnul
a pak šel na procházku. Vyrostla jsem v podnikatelské
rodine, kde se pracovalo stále, v sobotu, v nedeli, vecer.
Nemohla jsem ho obdivovat. Když pak jsem si usmyslela,
že budu studovat dejiny umení, rozzlobil se, protože si
myslel, že nadrazuju svoje osobní zájmy nad rodinu.
Rozvod probíhal bez jediného hlasitého vymenování
názoru. Myslela jsem, že je to Honzovou zásluhou - on byl
velice klidný clovek, opravdu nezvýšil hlas - a mela jsem
pocit, že já jsem ten, kdo nafá. Až po letech - víte, my jsme
se prátelsky stýkali, chodil za synem Martinem - jsem mu
to rekla a on málem dotcene povídá: "Ty že jsi na me
nafala? To bych byl býval rád, ty jsi mlcela!" Odbývala
jsem si výmeny názoru v noci, kdy jsem byla sama se
sebou. Vidíte, znovu to mlcení ve chvílích nepohody. Po
rozvodu jsem byla sama, ale pestovala jsem takový dúm
otevrených dverí. Když Martin usnul, zacali jsme spolecne
probírat prednášky toho dne. Tehdy se studovaly dejiny
umení prímo na doktorát, to byla fuška. Pamatuj u si, že po
první prenášce napsali páni profesori na tabuli literaturu, ze
které cerpali. Italská, francouzská, nemecká - a samo sebou
se rozumelo, že ten, kdo jde studovat dejiny umení, umí
reci. A kdo je neumel musel fofrem, fofrem dohánet. Nekdy
v té dobe jsem potkala Mirka.

instituce. Já jsem jen proste mela smúlu. Pro prvního
manžela jsem se rozhodla krátce po sebevražedném pokusu
mého tatínka. Bylo mi devatenáct rokú a velice me to
zasáhlo. Nebyla jsem tedy tak docela ve svém normálu,
když jsem se pro nej rozhodovala. Mela jsem duveru
k tomu jeho klidu. Muj požadavek na muže byl, aby nekricel jako tatínek, který byl velký nervák a kricel kvuli každé

Znovu jste se pustila do neobvyklého. První manžel byl
o trináct rokli starší a druhý - Mirek - o ctrnáct let mladší
než vy. Vám vekový rozda nevadil?
Ani trochu. Meli jsme skutecne moc hezký vztah, rozumel
si s Martinem a všem trem nám to fungovalo - byli jsme
spolu 14 let. Mirek pak odjel na stáž do Ameriky, tam se
zamiloval a požádal o rozvod. Bylo mi težko, ale od
samého pocátku našeho vztahu jsem si ríkala - jsi starší
a nikdy mu nebudeš bránit v odchodu. Do Ameriky jsem
prijela po deseti letech za Martinem, který tam presídlil. To
už jsem byla uklidnená, s Mirkem jsme se sešli a pak
znovu, pokaždé, když jsem prijela. Bájecne jsme si povídali, videli jsme se ješte krátce pred jeho smrtí.

Paní Milu Holubová v šedesátých letech.
hlouposti. A to se mi splnilo. Netušila jsem tehdy, že to
k životu nestací. S Mirkem to byla zase jiná smllla.
Velkým kusem života vás provázel vztah s filosofem
Janem Patockou. Bylo to prátelství nebo milostný vztah?
To bylo .... milostné prátelství.
Cím vás fascinoval?
Vedomostmi a tím, jak se stavel ke svetu, k lidem. Skupina studentú, kterí za ním chodili, když ho vyhodili z fakulty, jsou dosud moji nejbližší prátelé. Od tech padesátých
let se scházíme dodnes. Jan Patocka byl vzácne slušný
clovek, velice laskavý, vlídný, neobycejne skromný. Stále
si vycítal, že málo pracuje - jako by to, co udelal, nebylo
nic!

Pochopila jste, proc spáchal sebevraždu?
Snad se trápil, že takzvane nic nedokázal. Soustredil se na
výchovu svých synll a vychoval je bezvadne. Oba bájecne
prosperují, jeden je už dávno milionár - slušný milionár.
Mirek pred smrtí pracoval jen na smlouvu o dílo, bez penza
a nemocenské a zrejme se bál, že jednou bude bez práce
úplne a nemohl prenést pres srdce, že by zústal synúm na
krku. V té slabé chvilce si nejspíš neuvedomil, že ti kluci by
tátu živili opravdu rádi.

Byl pritažlivý ijako muž?
To ne. Jako muž byl nešika. Poznala jsem ho v odreném,
starém hubertusu sahajícím témer na paty, s rádiovkou
naraženou takhle za uši ... Ne, oslnující nebyl. Až pozdeji se
stal elegantním pánem. Chodíval si kupovat obleky a košile
s Martinem a Mirkem.

Nezanevrela jste po tom všem na samotné manželství?
Vašim rodicum se nepovedlo, vám dvakrát, Martin je také
podruhé ženatý ...
Nemám nic proti manželství a myslím, že je to bájecná
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Podepsat Chartu 77 muselo být dramatické rozhodování.
Riskovalajste, že už nikdy neuvidíte syna ...
Bylo. O zamestnání nešlo, z místa už jsem byla vyhozená.
Premýšlela jsem jen o Martinovi. Myslím, že rozhodlo,
když jsem si rekla: vždyt se vlastne muže leccos stát, budu
mít rakovinu (a potom ji skutecne mela), umru a taky ho
neuvidím - tak aspon abych byla k necemu.
Sledujete politické dení?
Ne príliš peclive, ale Lidové noviny si prectu každý den
a jednou za týden Literárky. Myslím, že lidi, kterí by chteli
nazpet komunismus, jsou netrpeliví, nevdecní a hloupí.
Vidí jen svuj písecek a vzpomínají, jak meli všechno
zasichrovaný a pracovat moc nemuseli. Z práce se vyhazovalo pro politickou nepohodlnost, nikoliv proto, že nekdo
málo pracoval. Flákaci meli jistotu. NemLlžeme od nich
cekat. že budou dnešek chválit.Ti musejí odemrít. Muj pocit
je, že plusy dnešní doby nepomerne prevažují. To, že se
clovek muže realizovat, uplatnovat své schopnosti, no to je
olu·omné. Se svobodou slova a vzdelání budeme za deset let

jiný národ. Vcelku si myslím, že spejeme k dobrému a jsme
na správné ceste. Samozrejme jsou tu chyby. Až me nekdy
mrzí, jak žurnalisti píšou jen O špatných vecech. Víte
o nekom, kdo napsalo necem pekném?
Práve to deláme. Paní Holubová,jaké máte plány?
Žádné - a to je ten prLJšvih. Znala jsem jednoho muže,
kterému jsme ríkali veštecký dedecek -, a ten mi jednou
v dobe, kdy jsem byla bez místa, s Martinem byly problémy, proste jsem si hrozne stežovala - rekl: V jedné veci vás
mLJžu uklidnit, milostivá paní. Budete dlouho živa, hodne
po osmdesátce. Ted se utešuju tím, že nerekl devadesátka,
dlouhovekosti se bojím.
Proc?
Do svých petaosmdesáti let jsem porád neco delala. Psala
jsem knížku, publikovala jsem. Flákala jsem se v živote
taky, ale od petactyricátého roku jsem se celkem radostne
hnala s vyplazeným jazykem. Z UMPRUM, kde jsem
prednášela, me z blbých politických dLJvodLJvyhodili
v šedesáti, ac jsem na škole jako docentka mohla zLJstat
déle. Vrhla jsem se na knížku, jednu, pak druhou.
V petaosmdesáti letech jsem dokoncila Necestou cestou
a ted - poprvé v živote - nemám nic. A už jsem stará, že
nemám sílu, která je potrebná k soustredení. Proste - psát už
nemLJžu. Nejsem nadšená z omezení, které vysoký vek
prináší, ale dokud jsem tady, vážím si toho, že jsem
v celkem prijatelné kondici, a koukám toho využít. Každý
den sejdu ty tri patra schodLJ, jdu se projít, nejdál na
Kampu, neco si možná koupím. S kamarádkou jezdíme na
výstavy, obcas - velmi vybírave - koukám na televizi a ctu
si. Ponejvíce romány, které musí být opravdu velice dobré.
Thomase Manna a podobne.
Vaše kniha je velmi otevrená. Dalajste si predem nejaká
tabu - vždyt zmijíujete i žijící lidi.
Predem jsem si žádná tabu nestanovila. Možná bylo ve
mne samotné, že nekteré veci se neríkají. Nekdy mi však
mLJjvlastní hlídac vynechal. Pár malérLJ se mi povedlo proste jsem psala tak zabraná, že jsem si neuvedomila
dosah. O jedné paní jsem napsala zbytecnou hloupost, moc
me to mrzí, moc toho lituju, udelala jsem to nerada.
V jiném prípade hrozila žaloba, ale advokátka si predmet
žaloby se zaujetím precetla a rekla, že se jí to líbí - tím to
skoncilo.

Miloslava Holubová se narodila v roce /913 ve Skrchove. Ve tlicátých letech vystudovala práva, po válce 194552 dejiny umení a klasickou archeologii. Od cervna /950
do srpna 1951 byla veznena. Od roku 1954 vyucovala
dejiny umení na UMPRUM v Praze, v roce 1973 byla ze
školy z politick.ých dúvodú propuštena. Patma k prvním
signatálúm Chart)' 77.
Publikovala casopisecké clánky, v samizdatu a pozdeji
oficiálne vydala prózu Víc než jeden život a autobiografickou knihu Necestou cestou.

Prítonlnost /

Jak vznikl nápad napsat pameti?
Kdysi se me vyptávala jedna americká reholní sestra na muj
život. Vyprávela jsem jí a ona me najednou prerušila
a rekla: Milu, to musíte napsat, tak zajímavý život musíte
zaznamenat! Smála jsem - mela jsem pred ocima všechny
slavné životopisy - co já, obycejná HoJubová, co já bych
psala. Postupne jsem na to myslela a pomalu, pomalu jsem
pricházela k tomu, že clovek nemusí být Picasso, že
i obycejný lidský život, když se na nej clovek porádne
podívá, mLJžebýt zajímavý.
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divadelnl mape?

Jana Paterová
Plzenský festival Divadlo má za sebou už
osmý rocník, ale stále hledá své specifické
místo mezi nejvetšími a nejznámejšími
divadelními akcemi, které lze u nás
navštívit. Jakou má tedy festival šanci, že
si najde své místo na divadelní mape
republiky?
Citlivý neuralgický bod vetšiny podobných prehlídek - výber
inscenací - letos dráždila zejména neujasnená koncepce celé
akce. Je zcela prirozené, že dramaturgie festivalu vybere
inscenace, které ona sama pokládá za nejzajímavejší ci
nejprovokativnejší.
Divadelní verejnost však musí mít
k jejímu vkusu duveru. I jiné prehlídky prinášejí neštastne
vybrané inscenace, ale program jako celek zpochybnován
není. Dramaturgie plzenského "Divadla", tvorená uznávanými individualitami, si však takovou pozici nevytvorila.
Organizátori festivalu nedokázali najít klíc k prezentaci
mnohotvárných
inscenacních stylu soucasného ceského
divadla. Výber se casto zužoval na tvorbu jednoho režiséra,
problematické bylo i zarazování domácích souboru (za zásluhy?), slovenské scény zde hostovaly jaksi povinne (zustali
jsme prece kamarádi).

Rodinný vecer s otazníkem
Není divu, že unavená dramaturgie hledala cestu, jak z neustálé kritiky vybrednout. Východisko našla v nové, mezinárodní
podobe prehlídky. Ceská divadla musí vstoupit do konfrontace
se zahranicním divadlem, je pro ne životne nutné, aby se
zaradila do mezinárodního kontextu aje to životne nutné i pro
jejich diváky. I za tu cenu, že nekteré mýty se rozplynou jako
mlha a srovnání nebude pro nás lichotivé.
Po dramaturgické stránce mezinárodní statut kupodivu dále
7pl"Oblemati7ové21 ' 'bel" cesk
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o kontroverzní hradeckou Maryšu režiséra Vladimíra Morávka, která má své fanatické príznivce i stejne fanatické odpurce, ale o Rodinný vecer Divadla na Vinohradech. Mnozí
úcastníci Plzne si marne lámali hlavu, co vedlo kjeho zarazení do programu. Nová koncepce, kterou by mel "posvetit"
nejslavnejší ceský dramatik, cirou náhodou ceský prezident?
Hold rediteli festi valu Janu Burianovi, který Havluv text na
Vinohradech inscenoval? ebo snad predstavení s "hvezdami", které naláká Plzenany? Krome hradeckého Klicperova
divadla a Divadla na Vinohradech zastupovala domácí už jen
opera Národního divadla v Praze Šostakovicovou Lady
Maebeth Mcenského újezdu v režii Davida Radoka. Z inscenace, kterou by nebylo možné do Plzne dovézt, se díky duvtiProsinec 2000

pu organizátoru "Divadla" stal pražský prolog a pro mnohé
i absolutní vrchol celé prehlídky.

Rozpaky nad Tagankou
Inscenace zahranicních souboru byly prijaty rozporu plne,
zvlášte ty nejocekávanejší. Nejriskantnejší bývá zhmotnení
legend. Nekdy skutecnost legendu ješte prekoná, vetšinou se
dostaví zklamání. Ceští divadelníci tolik slyšeli o Divadle na
Tagance (nekterí zde i leccos videli), že na Ljubimovove
inscenaci Weissova dramatu Marat-Sade nemohli chybet.
Mladí se pak nudili, starší sentimentálne vzpomínali a kritici
psali slavnostne rezervovane, jak se to u legend sluší. Vetšinou o tom, že je to dokonale profesionální predstavení, které
však nectí žánr politického divadla. Ale chtel vubec Ljubimov udelat politické divadlo, když politika se dnes zmenila
v kabaret? Všichni prece známe tu nekonecnou show, kde
ideje jsou jen frází, revoluce klauniádou a celý svet
divadlem, v nemž vystupující hrdinové jsou blázni a naopak.
I v rodné zemi nejvetšího z dramatikú lze videt jeho hry
chápané vždy politicky ve zcela nepolitíckém balení.

Regionální nemusí být amatérský
Festival Divadlo si také bude muset ujasnit, jaký je jeho
vztah k divákiim. Letos bohužel arogantní. Jinak by se totiž
nemohlo stát, že se cást diváku na Maratovi-Sadovi ocitla na
jevišti plzenského Velkého divadla a cást na balkonech,
z nichž pres zátylky tech štastnejších sledovala jakési
pohybující se herecké busty a podle zvuku predpokládala, že
se na scéne napríklad stepuje. Ovšem predstavení Fandy
amsterodamských divadelníku bylo ješte zábavnejší. Pri
nedostacující elevaci v Meštanské besede se diváci navzájem
dotazovali, co se na jevišti deje, a ti odvážnejší obcas vestoje
alespon jukli na scénu (pritom si vetšina z nich musela
nechat ujít masturbaci, incest i vraždu).
Velmi štastný byl naopak nápad doplnit hlavní program
oulicním di 'IJ.dleJn
.. Y p)zeií.~Jsjcl LJ}jcil:h iMj}{J JJlIpii1íJ3f)
The atural Company z Velké Británie a prekvapení Plzenané se stávali jejími ochotnými diváky. Britové, kterí zde
krome jiného vystupovali jako mimozemštané, americtí
turisté, svatebcané nebo nudisté, prý byli trochu zklamaní
tím, že s nimi byl málokdo ochotný komunikovat.
Když spadne v Plzni opona, zustává otázka, zda je nutné
pestovat regionální divadelní kulturu za každou cenu, Regionální totiž nemusí znamenat amatérský - v prípade plzenského divadelního festivalu jsou si však tato slova, bohužel,
dosti blízko.

Jana Paterová
Publicistka.
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~Resumé Prahy 2000:
rozpaky

Díky za projekt, ale šlo by to i bez nej
[)(7l7iel

Nad nejvetším kulturním projektem roku
2000 visí hned nekolik otázek: Do jaké
míry naplnil ocekávání verejnosti? Prispel
podstatnejší merou k dlouhodobejšímu
rozvoji kulturního života mesta? A jak se
zapsal se do povedomí obyvatel
i návštevníku Prahy?
Rada mjnistru Evropské unie prirkla v roce 1995 titul evropské kulturní metropole pro letopocet 2000 vubec poprvé
více než jednomu mestu. A sice hned devíti: Avignonu,
Bergenu, Boloni, Bruselu, Helsinkám, Krakovu, Praze,
Reykjavíku a Santiagu de Compostela. Praha mohla být
tehdy právem rozhorcena, že toto hromadné udelení titulu
devalvuje jeho smysl. A nebyla by sama, v Helsinkách
napríklad vážne premýšleli, zda se za techto podmínek titulu
nevzdat. Jenomže bylo úplné ticho, což mnohé napovedelo.

A.J1.vŽ

velmi ruznorodých akcí. Navíc brzy celil problémum, které
v dalším prÍlbehu fatálne ovlivnily celou prípravu a podstatnou merou i realizaci projektu. Jednak šlo o to, že Zemanuv
kabinet nebyl schopen až do brezna 2000, tedy do chvíle,
kdy byl již celý projekt tri mesíce v chodu, projekt financne
zajistit cástkou, kterou sama vláda ve dvou svých usneseních prislíbila. A za druhé, magistrát, který byl za této situace hlavním a až do príchodu vládních penez vlastne jediným
financiérem kulturního roku, Prokopa zatlacil do kouta.
Vynutil si kontrolu nad programem Prahy 2000, ale mediálne pritom dal od práce Prokopova týmu ruce pryc, respektive jej okate verejne nabádal, aby program myslel více na
obycejné Pražany.
"Nás, ne Prahy 2000, se budou lidé ptát, nac jsme ten balík
penez dali," prohlásil Jan Kasl za pražskou radnici na zacátku lonského roku a naznacil tím jasne, oc magistrátu v této
hre beží. Oním "balíkem" mínil primátor pul miliardu
korun, což je približne polovina rozpoctu celého projektu.

Vcelku úspešná bilance
Dedictví dvou ztracených let
Zájem hlavního mesta a státu o mezinárodní kulturní projekt
se zrejme na dlouhé mesíce dopredu vycerpal už v kvetnu
1995, kdy jsme oficiálne požádali o titul. Jak si jinak vysvetlit to, že od jeho udelení ubehly bezmála dva roky, než
zacala na podzim 1997 pracovat magistrátem založená
"obecne prospešná spolecnost" poverená realizací kulturního projektu? Polovina casu, který mohl být celkove venován
prípravám, byla v té dobe nenávratne ztracena. A projekt,
jehož vzniku mela logicky predcházet úvaha, co má být jeho
cílem, tu najednou ležel jako problém, který je treba nejak
"pofackovat" .
První reditel spolecnosti Radomír Šofr sice ješte nacrtl
hrubý dramaturgický obrys a vypsal verejnou soutež na
jednotlivé projekty, ale v dalších krocích jej úcinne paralyzovala správní rada obecne prospešné spolecnosti; sice plná
"osobností spolecenského a kulturního života", ale po
dlouhé týdny neschopná se sejít v potrebném rozhodovacím
poctu. Ze trí stovek predložených návrhu, které dorazily na
základe výzvy v médi ích, ješte dlouho nevznikla žádná
ucelená koncepce. Navíc do hry vstQupilo s vlastními plány
ministerstvo kultury a za vzrustající nervozity magistrátu byl
Šofr v cervenci 1998 vystrídán Michalem Prokopem.
Pod casovým tlakem se však nový reditel nezmohl na víc,
než na prijetí programové "koncepce" širokého proudu
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a konci roku se mÍlžeme ohlédnout, co mesto za onu
miliardu korun zažilo, dostalo, co v metropoli díky projektu
zústane i po letošním Silvestru.

Socha obrí ženy Kurta Gebauera se vynorovala
celé léto.

Z

Vltavy

Velrlli strucne lze konstatovat: program Prahy 2000 zahrnoval na pet set nejruznejších kulturních akcí a projektú - od
Pražského mezinárodního maratónu ci sympozia o radiacní
fyzice pres otevrení Automuzea Praga až ke country festivalu ci výstave kašírovaného praveku Praga Mystica pod
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Staromestským námestím (což je ostatne expozice, která,
doufejme, Silvestr 2000 neprežije).
V rámci projektu také otevrela Národní galerie ve Veletržním paláci novou stálou expozici, dokoncila rekonstrukci
pálace Kinských, novou expozici dostalo i Umeleckoprumyslové muzeum, byla zprístupnena zrekonstruovaná Vila
MUIJer a také astronomická vež a barokní knihovní sál
Klementina. V Praze probehly skvelé - a bohate navštívené výtvarné výstavy: Hnízda her Petra Nikla, retrospektivy
Jirího Koláre a Toyen, Hynaisova (a francouzská) Krídla
slávy ci expozice Aktuální nekonecno a Konec sveta?
Zavítaly sem pod hlavickou Prahy 2000 soubory moderního
baletu z Hamburku a z Frankfurtu nebo také Newyorská
filharmonie a festival etnické hudby WOMAD. Po Vltave
takrka tri mesíce pluly zábavné Nachové plachty a pražské
parky i ulice ožily artefakty, divadelními predstaveními,
hudebními projekcemi ...

Spíš pridavac než stavitel
Výcet je sice bohatý, jenže jaká byla presne role Prahy 2000
v techto a mnoha jiných projektech? "Výstavu Petra Nikla
bych usporádal tak jako tak," tvrdí Petr Nedoma, reditel
Galerie Rudolfinum. "Tak jako tak" znamená i bez loga
Prahy 2000, avšak Nedomova poznámka pojmenovává
situaci obecneji, V zásade totiž platí i ted, na konci projektu
Praha 2000, názor Lenky Lindaurové z poloviny roku, kdy
hodnotila (v Mladé fronte DNES 20. cervna) stežejní výstavy projektu: "Výstavy výtvarného umení, které se konaly
a ješte konat budou pod hlavickou Prahy 2000, jsou vetšinou
projekty státních a mestských institucí. Tyto akce zarazené
do programu galerií se plánovaly pomerne dlouho, projekt
Prahy 2000 jim casto umožnil lepší financní zázemí, nebyly
jím však podmíneny. To, že se povedly, nebylo zásluhou
Prahy 2000, ale dílem jejích autoru. Výstavy by probehly
stejne, takhle treba mely i peníze na pekné katalogy."
V blede modrém lze tato slova vztáhnout i k výše zmíneným
rekonstruovaným ci nove otevreným výstavním síním.
"Díky Praze 2000 vstoupila celá rada projektu práve letos
razantne do zdejšího kulturního života," tvrdí Milan Knížák,
reditel Národní galerie. Zrejme má pravdu, stejne tak je však
pravda, že všechny stavební akce urychlené projektem
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Prahy 2000 melo ministerstvo kultury-, respektive mesto již
nekolik let ve svém programu. A konkrétne v prípade
Knížáka lze predpokládat, že by tento energický tahoun
a zarputilec dokázal uskutecnit své zámery zrovna tak
s pomocí Prahy 2000, jako i bez ní.
Projekt Praha - Evropské mesto kultury 2000 se tou ci onou
merou podile! prakticky na všech tradicních pražských
kulturních festivalech. V nekterých prípadech jeho podpora
akci zachránila, napríklad hudební festival Respect by se bez
financní injekce letos asi nekonal. Jindy mohl díky Praze
2000 prijet význacný (a tedy i drahý) umelec ci soubor,
obcas však meli organizátori - jako treba Fero Fenic za svuj
Febiofest - naopak pocit, že se Praha 2000 na jejich známé
a v podstate sobestacné akci spíš mediálne priživila. A ke
koncertu Newyorské filharmonie, který organizátori Prahy
2000 opakovane zminovali jako svuj tip a projekt, poznamenejme, že renomované teleso se v Praze zastavilo v rámci
delšího (a tedy tak zhruba dva roky dopredu plánovaného)
turné po Evrope, v jehož rámci vystoupili newyorští filharmonici i v Krakove. Byl však koncert výjimecný tím, že se
konal práve pod logem Prahy 2000? Ocitlo se samotné
mesto díky tomuto koncertu a všem dalším akcím v kulturním hledácku Evropy? Odpoved zní: bohužel ne, a to
v prvém i v druhém prípade.

Do tretice všeho špatného
Pro pozorovatele zvencí pritom není jednoduché zhodnotit
projekt, jehož možný dobrý výsledek byl vyloucen ješte
pred tím, než se vubec rozbehly jeho praktické prípravy.
Nikdo, ani magistrát, ani ministerstvo kultury, si nepoložil
zásadní otázku: proc chce být Praha v roce 2000 evropským
mestem kultury?
Mnohé nasvedcuje, že o titul se jednoduše požádalo, protože
se naskytla možnost. A všechny další peripetie - zpoždená
príprava, nevhodne zvolená právní forma porádající spolecnosti, výber nezkušené osoby za reditele projektu, roztríštená všehochut programu, spory mezi magistrátem a organizacním týmem, neschopnost vlády akci prubežne dotovat už jen vyplynuly z faktu, že cestné oznacení evropské
kulturní metropole nemelo pro Prahu znamenat nic víc, než
efektní etiketku na erbu mesta.
V kritickém posouzení projektu tedy ani tak nehodnotíme
práci Prokopova realizacního týmu, jako spíše schopnost
státu a mesta iniciovat, ideove podeprít a organizacne zvládnout reprezentativní kulturne-spolecenský
projekt. Pripomenme, že Ceská republika v podobných záležitostech
v posledních letech už nekolikrát neuspela. Prezentace ceské
kultury v Bruselu na festivalu Europalia na konci roku 1998
takrka ztroskotala na ostentativním nezájmu státu o vec.
Ceská úcast na svetové výstave v Hannoveru málem doplatila na ideologickou úzkostlivost úredníku ministerstva zahranicí. Projekt Praha - Evropské mesto kultury roku 2000 tuto
neblahou sérii završuje do tretice všeho špatného. Verme, že
tím se tradice vycerpala.

Daniel AnýŽ (1963)
Novinár MF Dnes.
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Potemkinovo mesto

Názor Michaela Marche, prezidenta Pražského festivalu spisovatelu
Praha 2000 není nic jiného než neviditelná Eiffelovka stojící
na podloží minulých casu. Podle puvodní myšlenky melo jít
o oslavu kultury a kulturnosti mesta Prahy - kde jsou však
videt její plody? Kde se rozpustilo onech 995 miliónu korun,
které Praha na celou "trachtaci" dostala?
Událost Praha - evropské mesto kultury 2000 je jakýmsi
potemkinovským logem. Jen znacka a za ní už nic, nejméne ze všeho pak fantazie.
Dokonce už sama soutež
o autorství loga Prahy 2000 ztencila rozpocet o znacnou
cástku. Ano, prípravy lemovala rada skvelých nápadu,
jenže podmínkou úspechu je také schopnost uvést je do
života.
Praha 2000 nabídla Pražskému festivalu spisovatelú, jehož
jsem prezidentem, smlouvu, která vyhlížela, jako by ji stylizoval Lenin ve finském vyhnanství za pomoci Walta Disneyho. Smlouva nám šlechetne nabízela, že v souvislosti
s našimi programy smíme používat log o Praha 2000, ale
nedostaneme za to žádnou financní podporu. Takže jsme
odmítli a zachovali jsme se tak sice jako první, ale rozhodne
ne jako poslední. Výsledkem bylo, že Pražský festival spisovatelú se v rámci Prahy 2000 nedostal ani do prehledu
literárních událostí.
Máme bezmála desetiletou tradici, dostalo se nám mezinárodního uznání a v programu o nás nebyla ani zmínka,
nebot jsme odmítli podepsat smlouvu, která nám vubec nic
nephnášela. Tomuto postupu se - myslím - ríká cenzura

a pripomíná návrat k metodám minulého režimu. Jeho
základem je neustálá reprodukce již existujících, zavedených
a starých sítí sociálních kontaktú. Když jsme na tento
problém poukázali na tiskové konferenci, žádný z novináru
o tom nenapsal. Báli se, že se nesprávne vyjádrí o nesprávné
osobe. I oni jsou soucástí síte vzájemných závislostí, která
lidem zavírá ústa.
Myšlenka nominovat vybraná sídla na evropská mesta kultury pochází z dílny Evropské unie. Jenže EU je ekonomické
sdružení a nemá príliš jasnou predstavu o tom, co je to
kultura (krom toho, že nemá dost jasnou predstavu ani sama
o sobe). Opravdu nevím, jaký návod mohla mestu Praha
nabídnout. Kdysi jsem si myslel, že cílem Prahy 2000 bude
podpora kultury vyrustající zdola, kultury pro lidi. Ted se
však domnívám, že to nebyla pražská kultura, která na celé
akci vydelala. Pražský festival spisovatelú - stejne jako
mnoho jiných kulturních událostí v hlavním meste - má velké
potíže s hledáním potrebných financních zdrojú. Praha 2000
phtom usnadnila život kulturním projektum, které by byly
financne zajišteny i bez její podpory. Cílem Prahy 2000
zkrátka mela být pomoc pražské kulture a já žádnou pomocnou ruku nevidím.

Michael March
Americký spisovatel, básník a novinár žijící v Praze.

Praha 2000 v císlech a faktech
Vznik a financování
Obecne prospešná spolecnost "Praha - Evropské mesto
kultury roku 2000, o.p.s" byla založena Zastupitelstvem hl.
m. Prahy 19. 12. 1996.
Projekt financne zajištují ze 30 procent ministerstvo kultury,
ze 30 procent mesto Praha, ze 30 procent individuální
sponzori a 10 procent rozpoctu tvorí príspevek Evropské
unie. Zapojení ceské metropole do projektu evropských
mest kultury bylo z financních duvodú prehodnoceno po
volbách do mestského zastupitelstva v roce 1998, kdy se stal
primátorem Jan Kasl. Nové zastupitelstvo se však rozhodlo
v projektu pokracovat i pres jeho financní nárocnost.
Dramaturgie
Praha 2000 zastrešila celkem 465 jednotlivých programú.
Nadpolovicní vetšinu z nich (približne 60 %) tvorí akce,
které již byly naplánované a které Praha 2000 pouze
zahrnula pod svou znacku. Projekty se delí do trí skupin:
kulturní události z kategorie A jsou beze zbytku financovány z rozpoctu Prahy 2000, akce z kategorie B získávají

Prítomnost /

cástecný príspevek a programy z kategorie C získávají
pouze možnost vystupovat pod logem Praha 2000. Každý
projekt, usilující o zarazeni do programové skladby Prahy
2000, o to musel oficiálne požádat. Organizacní výbor
obdržel kolem 2000 žádostí. Na výberu akcí pro Prahu
2000 se podílí cestný výbor a výberová komise. Cestný
výbor, jehož clenem je napríklad prezident Václav Havel,
vydává komentáre a návrhy, výberová komise zajištuje
konkrétní evaluaci jednotlivých žádostí.
Zahranicní kontakty
Jednotlivá mesta evropské kultury spolu navzájem spolupracují v rámci Asociace evropských me t se sídlem
v Bruselu. Spolupráce vedla napríklad ke vzniku evropského nadnárodního peveckého telesa "Voices of Europe"
(Hlasy Evropy) nebo k myšlence založení internetových
kaváren jako míst setkávání obyvatel jednotli vých mest.
Na základe rozhovoru s koordinátorkou projektu
Martinou Suchomelovou pripravila Gineffe Azcona.
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Dáblovy miliony
Nová televizní soutež

o vysoké

výhry

z pohledu

antropologie
lY/.lehal Cernoušek

Televizní vedomostní souteže využívají
principu her, ale pro nekteré pozorovatele
mohou být presto nudou. Zdá se, že to
neplatí o posledním televizním hitu
" Chcete se stát milionárem".

Duležité je, že soutežní hra "Chcete se stát milionárem",
kombinuje dva podstatné principy hry: alea a agon. Nahodilost s úsilím. Štestenu a nezcizitelné znalosti. Je mnoho

Marc Augé v inspirativním díle "Antropologie jiných svetu"
ríká, že "audiovizuální média se obrací nikoliv na jednolitou
masu, ale na soubor jedincu a od 60. let dvacátého století
nejen umožnují, ale prímo nutí k tomu, aby si lidé vytváreli
podvojnou iluzi intimity a verejnosti zároven." V iracionálním rozvrhu lidské emocionality dokážou dobré televizní
programy sjednotit lidi ve stejné (ne)cinnosti do masy diváku
a pritom poskytnout pri sledování dokonalou iluzi suverénní
individuality, svobody volby a dojmu aktivity. Starodávné
ohnište, u kterého si lidé vypráveli príbehy a stmelovali svou
pospolitost, bylo vymeneno za studený ohen umelý.

Ve sledované televizní souteži, která je v podstate hrou,
nechybí duležité magické a démonické prvky. Moderátor,
nová televizní hvezda, pan Vladimír Cech, má uhrancivé oci,
stríbrocerná kombinace vlasu a vousu umocnuje dojem
démonicnosti. Cím však každého hráce predcí, jsou predevším démonické kvality komunikovánÍ. Moderátor hráce
nabádá, znejistuje, pokouší, vytvárí napetí, jednoduše, ukazuje svudnou tvár Dábla, hrajícího o lidskou duši. Krásne je to
videt, když moderátor predvádí vysoké cifry, namalované
velkými tvary na kusech papíru: "Nezkusíte to dáL?",
"Ukážu vám cástku ...", "Zkuste si tipnout mimo soutež ..."
Nefalšované pokušenÍ. A okamžite se ukáže, kdo jak je
odvážný, jak dovede riskovat, kam až dojde ve svém vnitrním konfliktu mezi hazardem se svými znalostmi a touhou
po mamonu.

Pokracování príšte
Výzkumy sledovanosti ukázaly, že náš televizní národ se
opet sjednotil a zajásal nad novou podívanou. Souteži-hre
"Chcete se stát milionárem" predcházela masivní kampan
v tisku. Hovorilo se o ní ješte dríve, než se tento formát
v ceské verzi objevil. Vytvorila se kolektivní predbežná slast,
což je duležitá soucást vyladení na hru a soutežní pripravenosti. Predbežná slast predevším napíná pozornost a zvyšuje
ocekávánÍ. Je to opacná kvalita prožívání než pocity, pricházející po skoncení hry, kdy nastupuje vyprázdnenost, nekdy
radost z výhry, jindy smutek z prohry. Oba pocity ovšem
dávají vzniknout neodolatelnému nutkání k opakování. Proto
mají všechny televizní porady, stavící na serialite, takové
úspechy. Lidé potrebují pokracovánÍ. A když se neco preruší
a zustane nedokoncené, zbývá v mysli touha spatrit konec.

Peníze plní lidská prání
Možnost výhry není zanedbatelným motivem úspešnosti
televizní souteže. Tentokrát se nejvyšší možná cástka výhry
vyšplhala na deset miliónu korun ceských. Cifrám rozumí
i analfabet a nevzdelanec, peníze jsou ostatne skrytým
masovým médiem par excellence. Peníze jsou skutecne to,
co se masove používá v mezilidských interakcích. Skutecný,
ale také imaginární tanec kolem zlatého telete svým rytmem
pohltil televizní kmen v ceské kotline. Každý clovek rád
hraje hry. Aby hra byla hrou, musí se hrát O neco. Každý si
materiální efekt z výhry predstavuje jinak, takže se musí
nutne hrát o peníze, protože ty jako univerzálne smenitelné
médium mohou zajistit splnení ruzných pránÍ.
Prosinec 2000

zájemcu, ale na místo hráce usedne pouze jeden clovek. A je
ostre sledován celým televizním kmenem.

V hlavní roli velký mág

Až prijde kocour
K tomu i celé vizuálne-prostorové
usporádánÍ. Obvyklá
aréna, diváci, témer psychodelické barvy. A neodmyslitelná
hudební doprovodná složka. Trochu slavnostní, ale k tomu
pristupují tóny a rytmy pripomínající svou kompozicí
a dopadem melodie ze známých hororLI. Hudbou se zvyšuje
napetí. Když k tomu pripocteme, že moderátor je vlastne
Vševed, jeho púsobivou mimiku, máme pred sebou nové
vydání archetypu mága. proto je porad pritažlivý.
"Chcete být milionárem" by se nestal tak populárním
poradem, kdyby nebylo obycejné ješitné touhy mnoha lidí
být spatren ostatními na kouzelné matnici televizního média.
Príslušníci televizního kmene obetují svuj cas i peníze, aby
se mohli prihlásit, podstoupit testy a cekat na kolo Fortuny.
Na druhé strane je to inteligentní zábava, protože prihlížející
se v duchu pripojují a testují sami sebe. Teším se, až prijde
clovek, který bude správne vybrán, všechny otázky odpoví
správne a "rozbije bank". Bude to silná osobnost, protože
televizní obrazovka je neúprosné zrcadlo, nastavené individuálnímu narcismu. Držím mu palce.
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Jak vyhlíží ceská zahranicní politika vuci Evrope

Lubo:f Dohrovskv,/
Rakušané vedou s námi válku o Temelín,
ceská vláda vede válku s Rakušany o jejich
právo obávat se možného ohrožení a její
premiér Miloš Zeman pri tom mává
ponekud nacionalistickým praporem
národní hrdosti: do našich vecí nikdo nám
mluvit nebude! Nikterak mu to však
nebrání volat na pomoc mocného
a spravedlivého strýcka z Bruselu.
Opozicní politik Václav Klaus vrtí nad tím hlavou a zdrcen
lomí rukama: jaká prohra, jaká ostuda. Kanclér Wolfgang
SchUssel dává v tom trapném mariáši flek a s hrdostí
demokratovi prece vlastní dme se pýchou nad svobodou
projevu, kterou jeho spoluobcané, zajisté také díky jemu,
demonstrují na cesko-rakouských hranicních prechodech.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Tretí, ministr
zahranicí Jan Kavan, nic, on muzikant.
Odpovídá ta válka slova demonstrací a blokád a ironických
úšklebku a nafoukaného furiantství a politické demagogie
a neústupnosti a vzájemného míjení se argumentu normám
evropského chování? Troufám si tvrdit, že normám evropského chování, normám slušného chování neodpovídá nic
z toho, co v té válce propagandisticky zneužívaných slov až
dosud zaznelo z úst politiku na obou stranách. Zduraznuji
politikli, nikoliv tech Rakušanu, kterí, jakkoliv neduvodne,
se zcela legitimne obávají cehosi, co jim nikdo rádne
nevysvetlil a co jim po Cernobylu nahání strach. Pokud
rakouští politici vyhrožují, že budou bránit našemu vstupu
do EU, je to stejne neevropské, jako když ceský premiér tyto
výhružky odmítá s furiantskou ironií, která má pozitivne
zapusobit ve stejne nacionalistickém duchu na Cechy jako
slova SchUsselova na Rakušany. Stežovat si pak v Bruselu
na neco, co vzniklo dlouholetým zanedbáváním vzájemné
komunikace, je ta nejhorší cesta z možných.

Zanedbání do nebe volající
Jisteže všichni vedí, že Evropa znamená pojem, jehož obsah
je podstatne širší než Evropská unie. Vzhledem k nekterým
zanedbáním v ceské zahranicní politice však lze nabýt
dojmu, že ten, kdo to neví, je naše ministerstvo zahranicí.
Všechna cest všem, kdo se zasloužili a zasluhují o náš
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budoucí vstup do Unie, jakož i tem, kterí s vysokou profesionalitou promenují významnou cást našeho právního rádu
tak, aby byl v souladu s rozumnými a evropskou demokracii
posilujícími požadavky a normami. Nemají to z mnoha
duvodu lehké; pochybnosti o smyslu EU a o našem spechu
integrovat se do ní co nejdríve, jak je prezentují nekterí ceští
politici, nejvýrazneji ponekud nacionalisticky argumentující
Václav Klaus,jim ztežují práci.
V cem lze videt ta zmínená zanedbání? Zejména v naprosté
absenci péce o solidní, perspektivne tematizované, dlouhodobe rozvíjené, vecne obsažné bilaterální vztahy zejména
s menšími a malými evropskými státy viibec. Pokud pak jde
o kvalifikovanou péci o sousedské vztahy s Rakouskem, je
to, jak ukazuje aktuální konflikt, zanedbání do nebe volající.
Soucasný ministr zahranicí ten malý zájem o našeho jižního
souseda zdedil, to je nepochybné. Neudelal však nic, cím by
absenci péce o náš ceský zájem v této relaci poopravil.
Zdurazneme práve ten náš ceský zájem. Nebylo a není snad
významným ceským zájmem, aby náš soused, v mnohých
ohledech vskutku nejbližší, nemusel - a také nemohl, pokud
bude rec o rakouské vláde - demonstrovat obavu z neceho,
co naše ceská vláda s podporou vetšiny obcanu, jak ukazují
pruzkumy, považuje pro nás za nezbytné, ekonomicky
výhodné, ekologicky benigní a zcela bezpecné? Prospelo ci
neprospelo by našim ceským zájmum, kdybychom byli
napríklad tolik nespechali a místo demonstrativního pripojení k sankcím Evropské unie vuci Rakousku dali najevo
výraznejší strízlivost? Tempo v procesu evropské integrace
bychom neztratili. Dali bychom naopak najevo, že jako
budoucí clenové EU posuzujeme složité situace zejména
s ohledem na možná neradikální, ale zato úspešná rešení.
Unijní sankce jsou zrušeny, blokády a demonstrace na
našich hranicních prechodech do Rakouska trvají.
Po prvních kontaktech s nekdejším rakouským zahranicním
ministrem Mockem, které inicioval a vedl Jirí Dienstbier,
a krome nekolika setkání Václava Havla s rakouským prezidentem Thomasem Klestilem, jimž zahranicní ministerstvo
venovalo pozornost jen minimální, nedelo se v našich
vzájemných diplomatických stycích po celá léta nic, co by
bralo v úvahu pro nás specifickou existenci jižního souseda
vubec a rakouský odpor k Temelínu zvlášt. Ten prece
zatežoval naše vztahy po celá léta.
Václav Klaus vzpomnel nedávno v poradu Naostro, kterak
mu jeho rakouští partneri vysvetlovali, že jejich politická
podpora obav z Temelína nemá být brána vážne. Výhrady
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Je nejvyšší cas

vyslovují jen proto, aby si pred strachující se verejností
nezadali. Václav Klaus tu nepoctivost strpel stejne, jako ji
strpeli pred ním a po nem i jiní. Nic, žádná reakce. Ceští
politici, at již meli k Temelínu vztah jakýkoliv, at jeho
stavbu podporovali ci byli proti, jakoby nevnímali riziko,
které postoje rakouských politiku nesou pro budoucnost. Jirí
Gruša, ceský velvyslanec v Rakousku, se mohl upsat, jeho
varování a upozornení padala v Praze do zahranicne ministerského koše. Opravdu nikoho v Cerníml nenapadlo prevzít
ve vztahu k Temelínu iniciativu a predejít tomu, co se
chystalo, co bylo ohlašováno již dávno a co se také stalo?
Bylo prece víc než snadné nabídnout napríklad vytvorení
smíšené kontrolní skupiny cesko-rakouské. Nabídnout to
vcas, pred rokem prede dvema. (Židlochovické setkání
ceského premiéra a rakouského kanclére prišlo s návrhem
na mezinárodní posouzení temelínské bezpecnosti pozde
a nápravu vecí nezjednalo, ba zjednat ani nemohlo, nebot
ani jeden ani druhý politik nemel již možnost ustoupit od
svých predchozích nepredložených populistických a furiantských tvrzení.)

Ceská zahranicní politika nemá dobrou, má-li jakou,
koncepci. Je to politika ad hoc, politika reaktivnÍ. Nekteré
její argumenty, jako napríklad tvrzení, že jsme si se Srby
bližší než jiní, že Rakušané nemají nám co mluvit do našeho
Temelína, ci zužování na problematiku ekonomickou nebo
presneji obchodní, vedou až k argumentúm mravne neprijatelným. To když námestek ministra zahranicí Kmonícek
prohlašuje, že Irák ci Libye jsou a musejí být pro nás diplomaticky prijatelné bez ohledu na diktátorské režimy, které
tam vládnou, protože predstavují potenciální trh.
Je nejvyšší cas prestat se opájet úspechy v príprave na vstup
do Evropské unie. Je nejvyšší cas na zpracování jasných,
široce evropsky pojatých zásad ceské zahranicní politiky.
Její nadeje spocívá zejména v iniciaci a prosazování postupne vytvárené a koordinované zahranicne politické koncepce
evropské. Evropa, to by si meli v Cernínském paláci co
možná nejdríve ujasnit, je širší než EU a dbá na jisté normy
chování. Urcite mezi tyto normy nepatrí povýšenost a jednání na vlastní pest za každou cenu. Konecne pecliveji naslouchat tomu, co v zahranicní politice vyslovuje a doporucuje
napríklad prezident Václav Havel, prineslo by ceské diplomacii bezesporu prospech vetší než cesty do Iráku a nekritické videní našeho možného postavení pri rešení situace
v Jugoslávii.

Nebezpecne zúžený pohled
Zrejme to opravdu nikoho nenapadlo. Za to ted kdekoho
napadá, cert ví, kam na to chodí, že jsme vyvolenými
koordinátory budoucí obnovy Jugoslávie. Je to opravdu
v zájmu naší evropské politiky? Prospeje to naší zemi víc,
nebo mín než ona dosud nevyjasnená cesta námestka ministra zahranicí Kmonícka a jeho tajuplného doprovodu do
Iráku? Stáváme se všemi temito sotva srozumitelnými diplomatickými kroky prijatelnejší pro EU?
Je zrejmé, že naše zahranicní politika není ani tak evropská,
jako úzce, možná až nebezpecne úzce ekonomická. Kdo mel
možnost slyšet vystoupení premiéra Zemana na dvou
posledních poradách ceských velvyslancI'!, ví, kterak zjednodušene chápe premiér diplomacii: pouze a zásadne jako
aktivitu prinášející republice nové investice a zvýšení exportu. Dlouhodobejší otázky bezpecnosti, otázky prijatelnosti
chování na mezinárodní scéne, otázky hodnotové príslušnosti, spolupráce kulturní v jeho vystoupeních zminovány
nejsou. Ministr zahranicí mu neoponuje. Je to tedy i jeho
chápání úlohy diplomacie a obsahu zahranicní politiky?
Pripomeneme-li si, že podpisem dohody mezi ministerstvem
zahranicí a ministerstvem prumyslu a obchodu ucinil spolu
s ministrem Grégrem významný krok k rozštepení jednotné
zahranicní služby a k opetovnému plíživému vytvárení
nekdejších nechvalne známých obchodních oddelení, reprezentujících centrálne rízenou a státem vlastnenou ekonomiku, pak i on vidí zahranicní politiku podobne nebezpecne
úzce. Aktuálním dokladem takto úzce ekonomicky a nebezpecne jednosmerne pojaté zahranicní aktivity je konecne
i dohoda o americké pomoci armáde Ceské republiky,
kterou ministr obrany CR podepsal s velvyslancem USA
v Praze. Soucástí dohody je i preference amerických vojenských dodávek pro ceskou armádu. To je krok, který
nemuže být v Evrope vnímán jinak než jako protievropský.
Jako krok, který prípadné zbrojní nabídky ze strany potenciálních evropských dodavatelú posouvá kamsi do druhého
poradí.
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Otevrent dOIlis
Eduardú Goldstuckerovi
(in memoriam)

Soiia Cechová

Drahý Edo,
namlouvám si, že Te ješte zastihl ten krátký dopis, který
jsem Ti napsala hlavne proto, abych Ti podekovala: ty
MOSTY, které jsi ve svém posledním rozhovoru pro
Ceskou televizi položil na nápadné místo, byly prece Tvuj
pozdrav na Slovensko.
Když jsem ten dopis psala, cosi mi ríkalo: napiš mu delší,
s vyznáním úcty a pochopení. Ale jak už to bývá, svoji
neschopnost odtrhnout se od vecí zdánlive naléhavých jsem
si vnitrne obhájila: "Nebudu ho prece otravovat dlouhými
epištolami !"
Pocit dluhu vuci Tobe se zostril Tvým odchodem. Patrím
totiž k mladším rocníkum generace oklamaných, pokud je
možno tak nazvat tu Tvoji, a vekový rozdíl mezi námi
preklenul život: muj nebohý muž Edo Friš by dnes byl
o necelý rok starší než Ty a podoba Vašich osudu je
frapantní - a nejen náhodná, jak by naznacovala stejná
krestní jména: oba jste se narodili na Slovensku, on na
Spiši, Ty na Orave, oba jste vyrústali v židovské rodine
a ani jeden z vás nebyl proletár. Oba jste ve studentském
veku, cili za první republiky, podlehli sugesci S. K.
Neumanna: Nová, nováje hvezda komunismu a bez ní není
modernosti!
Tato hvezda, tehdy nesená lidmi casto obetavými, zazárila
obzvlášt mocne po válce - byla prece i hvezdou boje proti
fašismu. Oba dva jste proti nemu aktivne bojovali, oba jste
po válce zažili výsluní za komunistické éry - Ty jsi byl
mimo jiné i ceskoslovenským velvyslancem v Izraeli, muj
Edo zase šéfredaktorem orgánu Komunistické strany deníku Pravda. Oba jste se však zakrátko stali pro komunistickou totalitu neprijatelní a jako takoví jste se stali obetmi
vlastních lidí, kterí si prisvojili stalinské praktiky. Tebe tyto
praktiky zasáhly v nejvyhrocenejší podobe: pobyt v cele
smrti, verdikt na doživotí. Mého Eda v té mírnejší: vyloucení ze strany, verejné ponížení a existencní ohrožení. Možná
jsem to všechno byla schopná pochopit - já, do té doby
nadšená svazacka a komunistická dorostenka - asi jen
proto, že jsem to prožívala takríkajíc v prvním kruhu srdce,
s nejbližším clovekem.
Dnes, témer po pulstoletí, casto nad tou vaší generací
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premýšlím. Vím, v cele smrti jsi si dal slovo, že budeš
premýšlet už jen vlastní hlavou. A touto vlastní hlavou presne tak jako Edo Friš a mnozí další - jsi roku 1968 uveril
v reformovatelnost hnutí. Ano, uveril jsi, konecne mi to
došlo, když jsi nedávno rekl pred televizní kamerou: "Víra
si vždy najde argumenty na omluvu zlocinu." Jak je to,
Edové moji, jednoduché. Casto jsem slýchala otázku: "Jak
jste mohli nevidet, co predstavují politické procesy?
V Moskve i u nás? Vždyt to bylo jasné i detem v puberte,
když trochu premýšlely!"
uže, kdyby se verícím komunistum melo od nekoho dostat rozhrešení, meli by to být verící
katolíci - církev toho za staletí své existence má na svedomí
podstatne víc než komunismus.
V tom je totiž to Kolumbovo vejce: každé hnutí vždy melo
a má svoje verící a svoje konjunkturalisty, tak jako i OrwelJova Farma zvírat mela svoje oddané kone a svá vypocítavá
prasata. Konecne, i církev vždy reformovali kacíri vychovaní v jejím lúne: víme, že bývali trestáni nejtvrdeji.
Je víc než pochopitelné, že Te predtucha druhé vlny represálií vyhnala do svobodného sveta. S hrdostí jsme se dívali
- my v Bratislave prostrednictvím vídenské televize - jak si
Te v Londýne váží: jako germanisty i jako reformátora.
A prece jsi opustil teplé místo a jistotu v cizine; byl jsi
jedním z tech, kterí se po pádu železné opony vrátili hned
a definitivne. Nikdy sis mi nestežoval na to, jak Te doma
prijali. Když jsi mi ukazoval svoje clánky a knihy, uverejnené v Nemecku, v Anglii ci ve Spojených státech, komentoval jsi to strucne: "O me je zájem predevším v cizine."
Drahý Edo, zdá se mi, že práve po Tvém odchodu je dobrá
príležitost Te rehabilitovat: tentokrát nikoliv v uvolnujícím
se komunistickém režimu, ale ve svobodné spolecnosti,
která v sobe chtíc nechtíc nese nejeden prvek bolševické
nekompromisnosti, ano, té, proti níž jsi se Ty a mnozí Tobe
podobní vzbourili. Neberu námitku, že rok šedesátý osmý
byl naivním pokusem reformovat nereformovatelné - byl to
krok ke svobode, draze zaplacený, ale rozhodne krok, který
nesl s sebou rozkvet ve všech oblastech ducha. Anebo
opacne: byl dúsledkem postupného návratu k základním
lidským hodnotám biblí pocínaje a konce rekneme Masarykem a Kafkou, Tvým Kafkou, kterého si po Tvém návratu
z Londýna bezostyšne privlastnili jiní.
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Narozen 30. 5. 1913 v Podbielu u Dolného Kubína na
Slovensku - zemFel23. 10. 2000 v Praze.
Ceský literární historik a kritik, politik; profesor na
Universite Karlove v Praze a na universite v Sussexu
v Anglii.
1931 až 1936 studoval na Filosofickéfakulte
UK. 19381939 ucil jako stFedoškolský profesor v Praze. Roku 1939
emigroval z politick)ích a rasových duvodu do Anglie. 1940
až 1941 studoval na univerzite v Oxfordu, 1943 až 1944
pLisobil na ministerstvu zahranicních vecí v Londýne.
V letech 1944 až 1945 pracoval jako tajemník na velvyslanectví v PahŽi. Po druhé svetové válce pokracoval
v práci na ministerstvu zahranicních
vecí v Praze,
v letech 1947 až 1949 byl zástupcem cs. velvyslance
v Londýne, 1950 až 1951 byl velvyslancem v Tel Avivu,
Roku 195] byl odsouzen z politických dúvodú na doživotí,
léta 195] až 1955 strávil ve vezení.
V roce 1955 byl z vezení propušten a rehabilitován. Roku
1956 se stal vedoucím katedry germanistiky na Filosofickéfakulte UK, roku ]963 byl jmenován Fádným profesorem, roku 1966 se stal prorektorem.
V roce 1967 byl
zvolen pi"edsedou Svazu ceskoslovenských
spisovatelú,
o rok pozdeji se stal poslancem Ceské národní rady. Po
srpnové okupaci roku 1968 byl tercem rozsáhlých
nenávistných kampaní v tisku, rozhlase a televizi. Roku
1969 ode§el znovu do emigrace. V roce 1974 byl zbaven
ceskoslovenského obcanství, jež mu bylo vráceno v roce
1990. Po zmene režimu v listopadu 1989 se navrátil
z ciziny do Prahy.
Je autorem závažných statí a studií o nemecké literatuFe,
zvlášte pak o pražské nemecké literatuFe: Reiner Maria
Rilke a Franz Welfel (1960), Na téma Franz Kafka
(1964).
Z dalšího díla jsou to pFedevším politologické úvahy
Liberta e socialismo (vyšlo v Ríme 1968), Democratizzacione socialista (vyšlo ve Firenze 1969 - pFeloženo do
fin.ftiny, srbštiny a nemciny), The Czech National revival
the Germans and the Jews (Los Angeles, 1973).

To, co je dnes hladkou cestou po asfaltu, bylo tehdy horolezeckým výkonem bez lana. A Ty jsi byl jedním z tech
horolezcll, Edo, Ty, jenž jsi znal rizika pádu, i když jsme
brežnevismus pojmenovali jako stalinismus s lidskou tvárí ...
Když mi tak hlavou beží TVllj osud i osud mého Eda, Tvého
jmenovce a soukmenovce,
jak nekdy nazývají Židy,
nadevším se mi vynorí verš z básne Milana Rúfuse:
" ...znojom duše pokropený má každý omyl vacšej ceny než
pravda za groš kúpená."
Tvoje omyly, Edo, byly navíc vykoupeny utrpením morálním i fyzickým. Nejde mi na rozum, že se nad tebe vyvyšují
mnozí mladí i nemladí, kterí nic neriskovali, ani pouhou
neúcast pri totalitních volbách, a ohánejí se svými pravdami, koupenými za groš, a nekdy i za mín.
V onom televizním interview bylo videt, že ses ztotožnil se
svým osudem, což je podmínkou duševního zdraví. Asi se
Ti to podari 10 proto, že jsi dokázal stát za svou pravdou
i omyly, a možná pomohlo i to, že ackoliv Tvoje osudy
verejné byly víc než dramatické, v živote soukromém jsi
nebyl zkrácený ani trochu: Tvoje verné milování s Martou
trvalo déle než plll století, až do hrobu. I to jsi mi vysvetlil:
Židé, nad nimiž po staletí visí Damoklllv mec pronásledování, se upínají na rodinu až povercive, což potom zákonite
vede k manželskému štestí. Tvoje dcery, které v takovém
manželství vyrllstaly, jsou toho dllkazem: pokaždé, když

Prosinec 2000

jsem Te navštívila ve Tvém pražském byte, nekterá z nich
telefonovala - bud Te zvaly na víkend, anebo jen tak,
z lásky. Takže se Ti vydarilo i otcovství. I to je dar, urcený
vyvoleným. Anebo ne dar, ale zasloužené ovoce? Spíš to
druhé ...
Drahý Edo, když Ti tak píšu tyhle rádky in memoriam,
mám pocit, jako bys byl svým životem obhájil ci vysvetlil
vás i nás oklamané, nejednou sebeklamající,
nejednou
chybující. Nekdy clovek musí zemrít, aby jeho život zazáril
naplno, tak, že osvetlí nejen sebe. Dekuji, Edo, osudu, že
ten tVllj život byl vymerený tak bohate i co do casu.
S úctou a láskou
Tvoje
Sona Cechová
Autorka je šérredaktorkou

/
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cesko-slovenského

týdeníku Mosty.

observatorium

J-Be-titrídní království?
Kniha Lyndy Lee-Potterové dokazuje, že britský trídní systém
je živý a darí se mu dobre
Britové se rádi tvárí, že trídy neexistují. Na knihkupeckých
pultech se však objevila kniha Class Act: How to Beat the
British Class System (Smetánka aneb Jak prekonat britský
trídní systém), která poskytuje radu dukazu o opaku.
Kdykoli tituly ovencení lidé srazí nejakého bezdomovce,
ozve se: "Koukni, co jsi provedl mému nárazníku!" Když
jim onemocní služka, stežují si na to, jak jim komplikuje
život. Prestože již nejeden ministerský predseda hovoril
o britské spolecnosti jako o beztrídní, tyto aristokratické
"slabustky" nadále prežívají.
Jak autorka dále píše, pri otevírání Millenium Dome
v Londýne byli V.LP. velmi zdešeni, když zjistili, že musí
stát ve fronte spolu s "obycejnými lidmi", jak je nazval
jeden z lordu. Vedle "nóbl pánu" se Lee-Potterová venuje
vkusu a zvykum fanouškll Cliffa
Richarda, sVlldcllm z povolání, ženám
fotbalistll a spolecenským eskamotérllm, k nimž patrí i sama autorka. Na
základe
vlastní
zkušenosti
proto
uprímne priznává, že opravdový snob
nikdy neodpocívá, nebot musí stále
dosahovat nejakých ješte vyšších cíl li. At se obléknete
sebeelegantneji,
vždy se najde nejaký ješte elegantnejší
prítel, kterého je treba pokorit a krom toho je stále treba
procvicovat schopnost dívat se na ostatní spatra.
Není vylouceno, že britská neochota uznat vliv fenoménu trídy na vnitrní rozvrstvenost spolecnosti vypovídá
o tom, jak málo jsou si lidé jistí, kam vlastne patrí. Jak
tvrdí kniha o živote smetánky, spolecenský eskamotér se
pozná zejména podle toho, že prebírá názory výše postavených a myslí si, že boháci a snobové se ve spolecnosti
chovají vždy správne. Lee-Potterová mela sama mnoho
príležitostí naucit se, jak jídlo, konícky a zarízení domll
na Brita prozrazují jeho postavení v sociální hierarchii.
Vyrostla totiž v malém hornickém mestecku v hrabství
Lancashire a nyní je draze placenou sloupkarkou Daily
Mail, pro které také píše rozhovory s populárními
hvezdami a celebritami.
Svuj šplh po spolecenském
žebríku zahájila studiem na divadelní škole. Tady musela
zapomenout na pllvodní lancashirský prízvuk a naucit se
vyjadrovat pomalu a srozumitelne. Tehdy také zacala její
známost s jistým medikem, jinak synem maršála britského letectva s titulem Sir. Zatímco u Lyndy doma se
podával caj, kdykoli prišla nejaká návšteva, v rodine její

nové známosti nikdo nedostal mimo urcený cas ani hlt.
Celá publikace se tedy zabývá prevážne pracující trídou, ze
které autorka pochází, horní vrstvou, do níž se provdala
a novými slavnými milionári, které lze použít k efektnímu
interview. Mnoho prvkll je však v textu nesourodých,
pricemž samotná pisatelka si obcas není zcela jista, na cí
strane stojí. Na jedné strane se vysmívá prílišné vyumelkovanosti, na druhé láskyplne popisuje dum komika Lese
Dawsona, plný velkých rozsochatých
svícnll, plastik
a vždy bohate prostrených stolú. Ackoliv je nový titul LeePotterové príliš krátký a clenitý na to, aby mohl podat
detailní vhled do života britské spolecnosti, nabízí nekolik
vodítek a upozornuje na pár nebezpecných lécek. Tem
druhým je treba se peclive vyhýbat - jinak se na vás prilepí
povest prostácka ci, nedej bože, burana.
Lee-Potterová napríklad nikdy neprestane být vdecná jedné ze svých drívejších
spolubydlících, která ji naucila nekrájet
rajská jablícka ve tvaru leknínll. Jak
ríká: "Od srdce pohrdala krevetovými
koktej ly, ovocem z konzervy, sendvici
se slaninou i vanilkovým krémem." I Lynda je po jejím
vzoru prestala konzumovat a namísto toho je zvána na
víkendy do venkovských sídel. Totiž, ona vlastne dává
prednost hotel lim, jenže snobové bohužel pokládají pobyt
v hotelu za príliš lidový. Její rady, jak správne dávat
spropitné nebo jak si bez trapasu objednat, se vám mllžou
hodit, ovšem za predpokladu, že se vás na ne nekdo nekdy
zeptá. V prípade, že byste rádi dostali pozvání do vyšší
spolecnosti, si dávejte dobrý pozor. Vyvarujte se malomeštáckých témat - napríklad chvástání se studijními výsledky
vašich detí - nikdy v restauraci nešeptejte a slané brambllrky jezte s hlasitým chroupáním.
Lynda Lee-Poterová se sice zbavila akcentu a chování,
které by mohly vyzradit její pllvod, zacala si však vážit
bojovného ducha své trídy. Její lancashirovská uprímnost ji
navíc chrání pred typickým britským zvykem tvárit se, že
nekteré do ocí bijící nedostatky jsou neviditelné.
A pomáhá jí odhalovat, jak rádi Britové opovrhují jeden
druhým. "Pocházíš z chudých pomerll, Lyndo, že?"

TIME
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Podle týdeníku Time Z 6. listopadu 2000
zpracoval Viktor Debnár.
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nový smysl) slibujícím dukladnou analýzu soucasného
NATO a alternativy jeho vývoje jsem byl vlastním
obsahem dost zklamán. K ohlášenému tématu se autor

Vážená paní šéfredaktorko,
nedá mi to, abych vám aspon strucne nevyjádril radost
a spokojenost po prectení 10. císla Prítomnosti. Netroufám si posoudit, v jakém tempu stoupá jeho kvalita
a pritažlivost, ale neváhám ríci, že císlo od císla je ve
Vašem mesícníku zretelnejší tendence vyjádrit populární
i nárocné príspevky s velmi solidní jazykovou kulturou,
dnes skoro všeobecne ignorovanou a zanedbávanou.
Bohatství a pestrost námetu si na rozdíl od mnoha jiných
periodik zachovává imponující úroven a nezduraznovanou, o to však sympatictejší nárocnost.
Prijmete, prosím tyto rádky jako výraz pocitu sympatie,
vdecnosti a uznání ctenáre, pro kterého stránky Prítomnosti znamenají bezmála rekonvalescenci
po zbežné
povrchnosti
ci samolibé
povýšené
kategoricnosti
a jazykové nedbalosti nemalé cásti našeho denního
a periodického tisku.
Preji Vám dobrou pohodu v další práci.
S úctou
František Pavlícek,
dramatik a spisovatel

Vážená redakce,
po imperativu v názvu clánku Luboše Dobrovského
v srpnové Prítomnosti (NATO musí zacít hledat svuj

totiž vrací až v posledním odstavci, kde soucasne proklamativne vyzývá k analýze minulého a hledání budoucího, a zároven predjímá nebo manipuluje ctenáre do
záveru, že nový smysl spocívá ve "staronovém zadržování" Ruska, než se znovu stane silným a obnoví se tak
vlastne bipolarita. Už toto zjednodušování a zužování
poslání Aliance autorovi objektivne zabranuje hledat
nejaký nový smysl její existence. Pan Dobrovský mi jiste
mllže namítnout, že jeho bilance našeho hledání bezpecnostního zakotveni pocínaje Visegradem, pres postoje ke
Kosovu až k ruské politice k Cecensku k tomu všemu
vede, ale je to rádná oklika ...
(... ) S autorem jsem zajedno, že NATO musí hledat své
nové místo - a já dodávám - jestliže má nadále obstát
v globalizovaném svete. Nevystací už s ciste kolektivním
pojetím obrany clenských státu v duchu Washingtonské
smlouvy a s výlucne vojensko-politickým
charakterem.
Zásadním
problémem
je výlucnost
tohoto klubu
s devatenácti cleny. Jestliže se rychle nerozšírí na celou
Evropu, ztratí svúj raison d étre euroatlantické organizace a proklamovaného základu evropské bezpecnosti.
Jaký to múže být základ pri tak úzkém exkluzivním
clenství? Všechny formy spolupráce (EAPe, PfP) jsou
pouze jakousi prípravkou pro budoucí cleny a formátem
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pro angažovanost neutrálu v mirových misich, které
rádné clenstvi nikdy nenahradí.
Pokud se tak nestane, pak jakékoli ruzne motivované
pochybnosti o vznikajici evropské bezpecnostní a obranné politice (ES OP) jsou liché a neopodstatnené. Vždyt
jak jinak v prípade dalšího nerozširování
NATO
(a soucasná priorita Aliance to nent) lze vyplnit bezpecnostní vakuum v Evrope? Pres dosavadni ujištování
kandidátských
zemí EU a neclenll NATO, že jejich
spolecnou prioritou je vstup do obou instituci, reálný
vývoj vede pres všechny peripetie k drívejšímu clenství
techto zemí v Unii.
V této souvislosti argumenty o údajném oslabení NATO
a potažmo
transatlantické
vazby jsou zavádející
a demagogické. Naopak, autonomní evropská vojenská
kapacita povede ke zvýšení partnerské prestiže a duveryhodnosti Evropy v ocích USA a presvedcí zbytek sveta,
že Evropa je schopna rešit si své krize sama. Práve ve
spolupráci NATO a EU v oblasti obrany je potenciální
základ široké euroatlantické bezpecnosti. (...)
Pri dynamice soucasného vývoje evropské integrace
vcetne vojenské oblasti si NATO nemuže dovolit
ustrnout v setrvávání na zastaralých pozicich studené
války. Nová strategická koncepce Aliance sice bere na
papíre v úvahu mezinárodní bezpecnostní a politický
vývoj minulého desetiletí vcetne z toho vyplývajících
nových hrozeb a rizik, ale v praxi se to dosud projevilo
spíše rozporne, jako napríklad akci v Kosovu, o níž se
autor rovnež zminuje. Oprávnene kritizuje neschopnost
KFOR zabránit etnickým cistkám v "obráceném gardu",
ale soucasne lituje polovicaté vojenské akce Aliance bez
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použití pozemní síly. To je však zásadní nepochopení
celkove chybné analýzy (pokud nejakou NATO udelalo),
a hlavne jejích záveru ohledne situace v Kosovu
a východisek k jejímu rešenÍ. NATO riskovalo celou
svou politickou a vojenskou autoritu podporou jedné
strany v konfliktu, který zdaleka nebyl cernobílý, tak
jako není a nikdy nebyla celá balkánská problematika.
Plne souhlasím s autorem, že vojenská akce NATO
v Kosovu byla nedotažená, a to z toho duvodu, že mela
vést zároven k úplnému odzbrojeni a likvidaci UeK jako
vojenské síly.( ...)
Nový smysl NATO vidím v jeho výrazném rozšírení,
zaclenení a spolupráci v rámci širší evropské bezpecnostni architektury, a prizpusobení jeho struktury a pusobení
novým hrozbám a rizikum. Jen taková Aliance pak mllže
vstoupit do 21. století jako životaschopná
vojenskobezpecnostní instituce, nikoli jako exkluzivní klub ,,19"
s dominantními národnimi zájmy jedné zeme.
Jan Prokeš
Poradce v odboru mezinárodních vztahu
Parlamentu Ceské Republiky
Omluva redakce
V listopadovém císle Prítomnosti se nám prihodi la
nemilá chyba v novinárské ankete. Šéfredaktor listu The
Prague Post se správne jmenuje Alan Levy a ve své
odpovedi na otázku, co mu vadi na ceské žurnalistice,
presne uvedl, že "ceští žurnalisté už zacínají klást tvrdé
dotazy, ale když jim nekdo jako Václav Klaus rekne, že
je to stupidní otázka, provinile se stáhnou."
Panu Levymu i ctenárum se omlouváme.
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Ve stínu zítrka
Jaro,,'!av Dedek, profesor (":e,s'kétechniky v Brne
Vulgarisace

vedeckých

poznatku

vede

ke zmatku

pncIn

a následku a dále až k zeslabenému vedomí odpovednosti
mravní. Prllmerný clovek myslí cím dále tím méne samostatne.
Informace, názory, ale i zájmy a záliby jsou mu vnucovány. Již
Machar se smál "inteligentúm", kterí bez novin by nevedeli, co
mysliti. Instinkt davu nahrazuje soudnost. Reklama politická
i obchodní využívá zeslabené schopnosti usuzovací. Neštítí se
sebe nižších
a neschopnost

instinktu,
vyhýbá s všemu
úsudku ješte zvyšuje.

individuálnímu

Je nemožno se koncentrovati. Clovek není schopen necemu se plne oddati (Huizinga). Doternost reklamy,
mechanický hluk, auta, radia atd. nepripouští, aby se clovek mohl zamysliti.
Clovek
doslova
sám sebe
neslyší. Jak by mohl sly-

Doba, která si hraje
Tato neseriosnost

vede až k detinskosti. Nej-

typictejším
príkladem jsou Spojené státy
severoamerické.
Staly se povestné svými krížovkami a skládankami, "crosswords",
"puzzles", které se šírí jako epidemie a pestují se s vážností, která je nám zde v Evrope na štestí ješte nepochopitelná: zakládají se kluby, casopisy, vydávají se
ucebnice, soukromí ucitelé blidge dostávají za hodinu
až jednu libru honoráre. Jiným znakem IU'avosti jsou
"slogany", hesla politická a volební, která vedome nejsou stoprocentní pravdou. V zemích s typickým nedostatkem smyslu
pro humor berou se vážne ("Slut und Boden").

Oslabená soudnost
Jak zcela jiný obraz jeví "populární myšlení": je v opaku k produkci myšlenkové, v úplném rozkladu.

Ani sport se neubrání tomu zdetinštení: "fanouškování" jede
ruku v ruce S pasivismem. Sportovní nadšenci dnes sbírají autogramy preborníku.

1. Huizinga ve své knize In de Schaduwen van Morgen, po
cesku Ve stínu zítrka, ho duchaplne analysuje. Múžeme ríci v hrubých rysech a schematicky - že ubývá presnosti a hloubky myšlení: trpíme oslabenou soudností. Jsme dnes mnohem

Detinskost

dokonaleji informováni
než kdykoli dríve a tedy vlastne
bychom meli být mnohem schopnejší usuzovat. Dostává se
nám ohromné spousty informací knihami, novinami, radiem -

zi, hrdinové dávno zesnulí, dnes apostrofujeme takto politicky
organisované deti. Oslabená soudnost nabývá až komických
forem: Šírí se povera. Noviny hemží se inseráty veštkyn, horo-

a prece nelze ríci, že by prlllnerný clovek byl dnes moudrejší,
že by sám sebe lépe poznával. Opak je pravda. Hloupost, ve

skopú, kdekdo má svuj mascotte. Je to Llpadkový mysticismus
divošsky naivní duše dnešního cloveka.

všech formách, smešné
orgie jako dnes.

(Prítomnost, 23. prosince 1936)

i zlomyslné,

nikdy neslavila

jde s velikášstvím,

heroismem.

Prostá

povinnost se pribarvuje hrdinstvím. Dríve byli heroové polobo-

takové

Prosinec 2000

s falešným

/
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o potrebe

víry, potrebe Boha

Troufám si tvrdit, že náboženská
víra je cloveku prospešná. Nejen, že
dává pocit ochrany, jistoty a smyslu
života; nejen, že odlišuje každodenní
od svátecního, po-;.emské od nebeského, casné od vecného. Dodává
toti~ vedomím, že neco cloveka
presahuje, ba presahuje absolutne,
vyššího rozmeru i cloveku samému.
Ostatne nejen jemu, nýbrž i všemu
ostatnímu, cím je rovnež ochoten
nechat se presáhnout. Umení, láska k vedení, ochota k obeti ci
službe, to vše má vyšší hodnotu v kontextu víry; nebot to povznáší cloveka nejen k sobe, nýbrž i smerem k Bohu.
V moderní Evrope je náboženství jaksi z módy, i kdy~ v rt/zných
koncinách v rt/zné míre. Já se ted' ptám - proc vlastne jsme my
Ceši jeden z nejmíii náboženských národtt v Evrope? Je za tím
nejaké národní specifikum - pokud vúbec neco takového existuje? A pokud ano, proc se o tolik liší pomery na Morave od
ceských? Dotaz~/ by mohlo b.ýt víc, i odpovedí - naplíklad ta
nejoblíbenejší a nejalibistictejší, že za všechno mú~e bolševik.
Ono to však bude složitejší.
O Ceších prentZl1ých období se líkává, že jim jsou vyšší veci
zpravidla lhostejné, poplípade že se k nim rozhoupávají liknave,
zatímco ze všeho nejvíc že si hledí svého ~aludku. Ješte kolem
roku 1400 se pohoršuje ucený benediktin Jan z Holešova nad
tím, jakje obecnému lidu krest'anská víra lhostejná a místo níjak
se darí pohanským poverám. Ale zanedlouho prece prichází
husitství s nábo~enským -;.anícením,nekdy až niciv.ým, rozhodne
však strhujícím s sebou nejširší vrstvy. Najednou jako by vetšina
národa brala neco a~ pHliš vá~ne. Ceská reformace pak tvrdohlave trvá na svém treba proti celé Evrope; evropská reformace
o sto let pozdeji vlastne prináší zadostucinení, ne?
Je potom s podivem, jak pomerne brzy a hlavne dúkladne se
vetšina národa po Bílé hore nechá p6pravit o vyvzdorovanou
nábo~enskou výlucnost. Pravda, zeme byla -;.pustošenaa obyvatelstvo decimováno následky belohorské katastrofy a tricetiletou
válkou; potlacování nekatolictví takrka do posledka násilné
a kruté; ale tolerancní patent prichá-;.íjen po pttldruhém století,
a k protestantským círhím se hlásí jen -;.Iomeknároda, predtím
Z devadesáti procent nekatolického.
Historik Josef Pekar k tomu pFipomíná, že masivní pokatolictení
po Bílé hore prineslo jisté zpovrchnení víry. To by zcásti vysvetlilo, proc se národ s takovou vehemencí obrátil k programLim
jin.ým; napomáhal tomu i kontext evropského racionalismu, ktelý
po-;.ice krestanství rovne~ -;.pochybiioval. Národní obrození
postavilo na koturn ideál národa, vymezovaného plíslušností
k vlasti a predevším jazyku. Vzhledem k tomu, že tu vlast obýval
i kmen jazyka jiného, -;.akládala komplikace; -;.ároveiivšak to
posilovalo emancipacní motivy. Zajímavé je, ~e v tomto hnutí
hráli dLiležitouroli vlastenectí kne~í.
A opet jako by vetšina národa brala neco až pHliš vážne vzpomeiíme jen, s jakou vervou rekonstruoval i "dekonstruoval"
svou minulost, viz treba rukopisná fal-;.a,jejich inspiracní sílu
a naopak odpor, s jakým vlastenecké Cechy reagovaly na

PiitonEuost /

Masarykovu svatokráde~. To jiste
neubírá na cene klad~/m, které to
neslo s sebou - ochotu pFinášet
obeti, ochotu se snažit, ochotu
budovat; to vše nabírá nov.ý elán
v samostatném státe. Ale nápadné
je, jak pomerne rychle je národní
idea opuštena, když dostává na
frak. Deje se to ve trech stupních:
1938, 1948, 1968.
JOIO Jaromír Cejka
U~ v minulém století se však valná
cást národa ztotožnila s dalším programem - ideou sociální. Ona
se vlastne s tou národní protíná; chudoba nejenže se hodnotí
stejne vysoko jako cešství, dlouho se mezi ne i klade rovnítko.
Revoluce 1848 byla jak národní, tak sociální. Nakolik se ja-;.ykové vlastenectví prolínalo se sociálním, ukazují i drobnosti:
delnický svátek nenazýváme jako ostatní prvním kvetnem, nýbrž v duchu národního básníka - prvním májem; a symbolická barva
socialismu není u nás cervená, nýbrž poeticteji rudá. Opet jako
bychom neco preháneli.
Poslední vzepetí prišlo v osmašedesátém, kdy dost znacná cást
národa byla ochotna pr(jmout ideu demokratizace cili polidštení
socialismu a zachránit ho tak pro svet. Když zástupy mladých
i starých v srpnu presvedcovala ruské vojáky, ~e u nás žádná
kontrarevoluce není a že jsou pro socialismus, mno-;.í-;.nich tomu
snad verili. Ostatne ta civikovanejší cást Evropy je v tom zase
podporovala - idea socialismu nebyla zdaleka tolik zprofanovaná jako dvacet let pozdeji; jenže to proti následnému marasmu
tak-;.vanénormalizace pranic nepomohlo.
Tím, že se clovek nechal obrat o Boha, se nijak neosvobodil nanejvýš od odpovednosti; sebe tím leda umenšil. Kdy~ ho pak
osud p6pravil i o svetské ideály, zttstaly mu jen ty peníze až na
prvním míste - a božstva mediálního, sportovního a politického
nebe. Já vím, že víra v Boha se lidem sotva vrátí - clovek se
nerad vrací k tomu, od ceho se odvrátil. Zvlášt' kdy~ se pod tímto
pojmem obecne rozumí jen pouhé presvedcení o bo~í existenci,
cožje neco docela jiného. Ale i když si netroufáme zacít v nej
znova ve6t, zkusme se z nej - treba zrovna v case adventu
a vánoc - alespoii radovat. Nemusí být hned výsostný a velebný;
pro -;.acátekstací ten vjeslickách - malý a pekný.
Stejne jako ten klížek v poli - to pro p6pomenutí, ~e nejen Díte
vjeslích ... Zdržme se chvilku u toho snímecku. Pan Cejka má rád
kontrasty - zde se mu prolíná prírodní s božským i lidským,
naplíklad. Ale dá se tu najít ledasco jiné: naplíklad že strom
i sloup mají také neco -;.podoby klíže - kmen a ro~pjaté pa~e; tri
klíže tedy, vlastne. Ty t6 predmety lze císt ijako symboly -;.ákladních hodnot kFest'anství:klížje symbolem víry, zarízení prenášející energii symbolem nadeje, kvetoucí strom symbolem lásky.
Ale onem trem predmetLim mohu prisoudit i další obsahy. Treba
antickou hodnotovou triádu: krása (strom), pravda (síla pFenášející informace), dobro (Kristus obetovaný na klíŽi). Anebo
volnost, rovnost, bratrství...
Vidíte,jak jsem hned po vyrostlI
Jan Horálek
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