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u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue
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Hulvátství
v politice
Soucasná spoldensko-politická
situace vyvolává
urcité obavy. Potvrzují je nejcerstvejší pruzkumy
verejného mínení: rada z nás je nespokojena
s pomery do té míry, že témel 25 procent touží po
návratu totalitního systému.
Prímý výraz této nespokojenosti jsem zaznamenal
pri nedávné jízde tramvají. "No to tedy je moc!"
vykrikl starší pán vedle me, pricemž ostre túkal ukazovákem do novin. Jak se ukázalo, rozcílil ho clánek,
v nemž se redaktor ptal premiéra Zemana, zda poté,
co falešne obvinil exministra Zielence z korupce, neuvažuje o vlastní
rezignaci. Premiérova odpoved doslova znela: "Pane redaktore, to
nechte na mne. Až vy budete ministerským predsedou, což se bohdá nikdy
nestane, bude vaše svaté právo rozhodovat jako ministerský predseda.
Zatím tak nerozhodujete. "
Ostatne Miloš Zeman se svými v)íroky proslavil už mnohokrát. "Jsem
clovek, který na svých výrocích Irvá, " prohlásil poté, co soud loni v
cervnu opet rozhodl, že se má omluvit. Od roku 1993 jde už o tretí prípad. Ani jeden z techto soudních príkazu Zeman dosud nerespektoval.
Premiérovo chování není proslulé jen doma. Stací se zeplat ceských
velvyslancú ci dalších našich diplomalú nebo úredníku sloužících léto
zemi v cizine. Málokdo dokáže zachovat pokerovou tvár.
Definice slova hulvátství zní: vyjádrení hrubým, sprostým, urážejícím
zpusobem. Lze konstalovat, že osoba, jejíž výroky jsou soudem opakovane oznacované za nepravdivé, urážlivé a ludíž vyžadující omluvu, má
prinejmenším sklon k hulválStví. Když lou odsouzenou osobou je premiér Ceské republiky, není na case se konecne pozastavil nad tím, kam
se až situace dostala? Stací jen rozhorcene t"ukat do novin? Miloš
Zeman, jehož platíme ze svých daní, jako predseda vlády této zeme
nedovede omezil svuj sklon k hulválským projevúm. Navíc nerespektuje
soudní rozhodnutí která mu narizují, aby se za vlastní v)íroky omluvil,
i když sám obcanúm tvrdí, že soudy se mají respektovat. Tohle by prece
melo stacit clenúm jeho strany - pokud si váží sami sebe -, aby ho prinutili k okamžité odstoupení z jimkce. Pokud lak neciní, je cas, aby se s
touto žádostí obrátili sami obcané na vládu a parlament. Oslatne víc než
200 lisíc lidí tak už prostrednictvím výzvy" Dekujeme, odejdete!" ucinilo.
Naše budoucnost závisí jak na formálních aspektech Iransformace, jako
jsou nové zákony, tak na neformálních, jako je spolecenské chování
a morálka. Problémem Ceské republiky je, že neformální transformace
tady nedrží krok sformální. Proto - na rozdíl od jiných zemí - není divu,
že se u nás obcanská kritika zjonnovaná v celostátních hnutích, jako jsou
Impuls 99 nebo výzva "Dekujeme, odejdele! ", souslreduje nikoliv na
potrebné zmeny v zákonech ci politických programech, ale na pouhý jediný bod: chování politiku.
Tento požadavek se na ceské politické scéne neobjevuje poprvé.
Prezident Masaryk, Ferdinand Peroutka a další tvrdili, že politika neobSlojí bez mravního základu. Masaryk pro to mel termín - humanismus. Je
skutdne na mísle položit si otázku, zda zpúsoby našich politiku, zvláš(
onech vysoce postavených, nepatrí mezi hlavní problémy Ceské republiky. Všude v západní Evrope nebo ve Spojených stálechje chování politikú ostre sledováno. Výroky našich politikLl by v techto zemích byly
nepredslavitelné. To, že jsou tady tolerovány, vypovídá cosi i o nás. Ale
spocívá-Ii problém v nás, neleží v nás i rešení? Když se naši politici
mohou takhle projevovat, protože jim to dovolujeme, co nám brání v 10m,
abychom jim to nedovolili? Zaplat pánbLIh nic.

Martin Jan Stránský
Psáno pro PNI01l1110S1a Mladou frol1lu
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Kepler to
delal
,pro pen.ze.

ruské ucence. Baudyš ale z postavení Uranu a Neptunu
vycetl neocekávanou

konsekvenci: V Rusku to muže letos

vypadat všelijak a nepodarí-li se tam zvládnout
mohou i v Cechách nastat vetší problémy.

A Baudyš?

situaci,

V ohrožení je nejen prostý lid ceský. Pozor si musí dát

Docent Ceského vysokého ucení technického, nekdejší mi-

i prezident. Naštestí ne ceský, ale americký. Lze jen doufat,

nistr národní obrany a vášnivý strelec Antonín Baudyš se

že Baudyšúv horoskop má i cizojazycné mutace, nebo že

v poslední dobe stále více venuje svému konícku astrologii. Na první pohled ponekud prekvapivá kombinace.

CIA sleduje pravidelne Lidové noviny. Konjunkce Jupiteru

Ale i slavný astronom Johannes Kepler, jehož jméno prece
také najdeme na seznamu profesoru University Karlovy, se

muže pripravit o život práve príštího amerického preziden-

pred ctyrmi sty lety zabýval sestavováním horoskopu.
Prístup techto dvou vysokoškolských

Težko

si ale lze predstavit,

že Baudyš

hledá

v horoskopech obživu nebo alespon prilepšení. Z jeho vystupování na stanici Prima lze nabýt

ta. Už na to doplatili W. H. Harrison a JFK zvolení v roce
identické konjunkce. Ronald Reagan vyvázl, ale jen díky

ucitelu k astrologii je

však zcela odlišný. Pro Keplera, jehož plat císar Rudolf 11.
dlouhodobe zadržoval, byla astrologie duležitým zdrojem
obživy.

se Saturnem ve znamení Býka koncem kvetna 2000 totiž

dojmu, že mu jde

tomu, že se Jupiter se Saturnem setkaly jinde na obloze.
Nemela by se ceská politická reprezentace v zájmu celosvetové prosperity zabývat nejdríve zmenou volebního zákona
v Americe? Když by americký prezident zvolený v roce
200

I

prežil své volební období, stal by se ceský astrolog

Baudyš naprosto legitimním zachráncem civilizace, alespon
její cásti.
Nehledejme však v astrologii to, co v ní není. Je možná lépe
hledet si sebe a nebe prenechat astronomum. Paradoxne to
navrhuje

i Antonín

Baudyš, tato hybridní osobnost docenta

CVUT a astrologa. V záveru svého horoskopu pro Ceskou
republiku totiž upozornuje, že alibi nám astrologie nezajistí: "Za své rozhodování a jednání nemúžeme dávat
odpovednost

planetárním

vlivum, tu neseme v plné míre

my."
Pavel Koubský
predevším

o to, aby diváka

pobavil,

prátelsky

poradil,

trochu zlepšil náladu.
Po

prectení

Baudyšova

horoskopu

Ceské

republiky

v Lidových novinách jsem si však uvedomil, že mu jde
o víc. Baudyš dovede upozornit na nebezpecí, která cíhají,
i když nejsou zcela zrejmá, ale zároven nezpochybní
Klausovu oblíbenou tezi, že všechno záleží jen a jen na

"Hrdinové" z lI1alé
rakouské vsi
Spitz an der Donau je malá rakouská obec, vklínená do údolí
otevreného smerem k rece. Nekde uprostred vsi, ješte pred
námestíckem s kostelem, jsem si všiml velké mramorové desky

obcanovi. Baudyš se dostává pri sestavování mnohem dále
než Kepler. Má k dispozici pocítac a díky mravencímu úsilí

s nápisem: "Unseren Helden 1914-18,1939-45". Našim hrdinúm

astronomú

padlým v obou svetových válkách.

z predchozích

století dokonce

i víc planet.

K ceském horoskopu pro rok 2000 však potreboval jen dve:
Uran objevený v roce 1784 a Neptun v roce 1846. Obe tyto

Našim hrdinúm? Což pak rakouští vojáci wehrmachtu

planety jsou ve Vodnári a souvisejí nejakým zpusobem

židovského puvodu, na krutém zacházení se sovetskými zajatci

také s Ruskem. Není sice jasné proc, vždyt ani Velká sovet-

a na jejich vraždení? Nedávno skoncila v SRN výstava o úcasti

ská encyklopedie

nemecké armády na techto zlocinech. Vyvolala vzrušené

objev techto planet nenárokovala

pro
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se

nepodíleli na strelbe rukojmích, na vyhlazování obyvatelstva

diskuse v nemecké verejnosti, jejíž významná cást stále ješte
verila a verí v mýtus o Iu'dinství príslušníku wehnnachtu, jak se
nakonec manifestoval v zarputilém odporu do posledních hodin
války.
Nespome - umírání v nemeckém nebo sovetském ci americkém
tanku se od sebe ani v podrobnostech nelišilo. Avšak z pohledu
dneška, není tu opravdu žádný morálni rozdíl, trebaže jde vždy
o násilné ukrácení vetšinou mladého života?
Smirování Cechu s Nemci i Rakušany je složité a slova mohou
težko utišit všechny resentimenty, zvlášte v mysLíchpametníku.
Pro Cecha, Francouze ci Rusa však slovo ,,ru-dinství",ocenující
ciny nemeckých ci rakouských vojáku ve druhé svetové válce,
musí vyvolávat prinejmenším smišené pocity. A také otázku,
zda práve Haiderovi volici nepatrí k tem, kterí odkaz minulé
války pokládají za hodný obdivu a úcty. Pomníky jako ten ve
Spitz an der Donau jejich presvedcení jen znovu a znovu posilují. Nemel by být venován ,,ru-dinum".Jen padlým ...
Václav Mezrický
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Jako hra krásné ...
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Spolecenské jevy se vždy po case dockají odrazu v jazyce.
Nekolik desetiletí trvající snaha západoevropských žen o rovnoprávné postavení ted tedy dostává i formální vyjádreni jazykové.
Je však zajímavé sledovat, jakým zpusobem.
Kupríkladu v Nemecku a v Rakousku mivalo oslovení Frau
Doktor bez jinak obvyklé prechylovací prípony -in, tedy
Doktorin, spolecensky mnohem lepší zvuk. Dnes je však treba
v rámci politické korektnosti používat u podstatných jmen, která
oznacují ženské vykonavatelky
príslušného
povolání,
prechýlený tvar, takže spolecenským imperativem je nemecky
práve Frau Doktorin.
Naopak ve Skandinávii, kde spolecensky a právne postoupilo
zrovnoprávnení žen snad nejdál (možná dokonce dál, než o to
ženy stály?), je nyní treba prechylovací prípony, dosud hojne
užívané, vypouštet, aby se tak i lexikálne vyjádrilo naprosto
shodné postavení treba muže-ucitele a ženy-ucitelky: oba jsou
proto liirare (ve Švédsku) ci lterer (v Dánsku), a mizí drívejší
ženské formy liirarinna a ltererinde.
Zdá se, že když dve delají totéž, není to totéž, prestože chtejí
totéž.
larka Vaifková
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Prechylovat, aneb
tam a zase zpátky
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Známý ceský neuropatolog František Koukolík, který se už
dlouhá léta venuje predevším vztahu mezi mozkem
a chováním (vydal nekolik desítek odborných publikací na
toto téma doma i v zahranicí, pusobil také na bostonské univerzite), nadšeni biologa a filosofa Zdenka Neubauera pro
prínos Karla Pribrama (viz str. 36 a 37 v tomto císle)
komentuje pro Prítomnost temito slovy: "Karl Pribram je
starý pán. Byl vynikající neurovedec, jeden z prvních, kterí
stáli u zrodu oboru, jemuž se dnes dá ríkat systémová neurobiologie chování, prípadne psychobiologie. Mel odvahu
pustit se do hledání anatomického podkladu emocí v dobe,
kdy se emocím venovali jen psychologové a psychoterapeuti. Proslul velmj smelou holografickou teorií pameti,
která však padla, protože byl nalezen odlišný, platný výklad.
Y soucasné dobe se zabývá svou predstavou o modelování
funkcí mozku. Zdá se, že se mu stalo neco podobného jako
se stává mnoha vedcum, kterí modelují, neurovedcum, ste-

Prítomnost
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jne jako treba kosmologum. Totiž, že vytvorí odvážné modely i s prípadným
filosofickým podtextem, které však
nemají mnoho spolecného s testovatelnou skutecností. Jako
intelektuální hra je to krásné a snad i prínosné, jako veda je
to prinejmenším problematické bez ohledu na to, do jaké
míry je model napríklad matematicky konzistentnÍ.
Pribramovy práce staré dvacet až tricet let, ty, které se
netýkaly jeho lásky, totiž holografické teorie, jsou dobré
a prehledné. Pak se mu však prihodilo neco podobného jako
australskému fyziologovi Johnu Ecclesovi (v roce 1963
Nobelova cena za objev iontového mechanismu podráždení
a útlumu v membránách nervových bunek). Z tohoto
vynikajícího vedce se stal na stará kolena dualista descartovského typu, který se snažil dokázat, že Buh komunikuje
s moduly lidské mozkové kury a tím vzniká vedomLNajednom z posledních kongresu, jehož se úcastnil, to špatne
dopadlo - kolegové ho vypískali."

V zrcadle
verejného lI1ínení
Kultura spolecenských a politických vztahu se zvyšuje jen
velmi zvolna. K tomuto záveru dospejeme, zkoumáme-li
podrobne sociologické údaje o promenách naší spolecnosti.
Deset let po listopadu 1989 se stále zdá, že lidé se teprve ucí
být demokratickou
verejností a vedoucí predstavitelé
v ruzných oborech se teprve ucí být elitou demokratické
spolecnosti. Údaje STEM, kterými mužeme tuto situaci
neprímo ilustrovat, jsou nelichotivé. Vedoucí predstavitelé
politiky jsou podle názoru verejnosti sice na vyšší odborné
úrovni než vládnoucí skupiny pred rokem 1989, ale jejich
morální a charakterový profil je hodnocen znacne kriticky.
Samozrejme miižeme namítnout, že nelze srovnávat nesrovnatelné. To je jiste pravda. Z druhé strany i povrchní
a vecne mylná interpretace se za urcitých okolností stává
spolecenským a politickým faktem, napríklad vhozením
volebního lístku do urny.
Múžeme namítnout, že lidé proste vidí politiku jako
špinavou záležitost a že tato zjištení proto nejsou až tak alarmujícÍ. Také na tom je neco - ostatni vysvetluje to, proc
i závažné aféry verejnost prijímá celkem netecne.
Za zamyšlení však stojí fakt, že dlouhodobý trend je spíše
sestupný. Mávneme-Ii rukou nad hodnocením osobnosti

Únor 2000

vedoucích predstavitelu politiky, nemelo by nás nechat
lhostejnými, že rostoucí kriticnost se projevuje i v hodnocení instrumentu politiky. I když budeme brát data s rezervou, meli bychom hledat odpoved·, proc si lidé myslí, že
vrcholné politické pozice s sebou nesou pri vilegia a proc jen
zcela minimální podíl lidí má pocit, že jejich názor dojde
uplatnení pri politickém rozhodovánÍ.
Nenapravitelný optimista by asi poznamenal, že v posledních dvou letech vidíme spíše setrvalý stav - situace se vlastne až tak markantne nezhoršuje. Znamená to snad, že se
v dohledné dobe "odrazíme ode dna"?
Jan Harll
Odborné

schopnosti

a morální

kredit

politiku
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na názory lidi, ..erejné mineni

l Politický vudce
v demokratickém

systému
Jirí Pehe

Cešti politictí vudcové budou jen takoví,
jaké budou panovat pomery v kruzích,
které trochu staromódne oznacujeme
jako elitu národa. Tyto kruhy slouží celé
spolecnosti jako vzor, a jejich chování
závisí na tom, zda jejich príslušnici mají
ci nemají smysl pro elementární slušnost
a politickou kulturu.
Demokratický
systém lze chápat ve dvojím smyslu.
V užším jako soubor ~echanismu a institucí, který zarucuje rovnost všech obcanu pred zákonem, základní obcanské
svobody a obecne respektuje rozhodnutí vetšiny jako
závazná pro celou spolecnost. V konecném souctu se musí
základní vetve státní moci navzájem kontrolovat. Svobodné
volby a politické strany jsou instituce, jimiž dochází
k pravidelné obmene tech u moci.
V širším smyslu je to i soubor urcitých principu chování
a hodnot, které nelze snadno kvantifikovat: tolerance,
prostredí svobodné diskuse, respekt k právnímu státu.
Moderní demokracie se opírají i o rozvinuté obcanské
spolecnosti - tj. o sít vetšinou nepolitických sdružení obcanu -,
které mnohem více než samotné politické instituce demokratického státu pomáhají prímou obcanskou angažovaností rozvíjet demokratické vzorce chování.
Moderní demokracie je i synonymum právního státu, kde
ani obcan, ani státní instituce nestojí nad zákonem.
Nejobecneji lze moderní demokracie definovat tak, že vláda
zákona je nadrazena vláde lidu. Približne od druhé svetové
války, kdy se pevnou soucástí teorie moderních demokracií
stal koncept lidských práv, se demokracie stále méne definují jako prostá a prímocará vláda vetšiny. Západní
demokracie
dnes respektují skutecnost,
že vetšinová
spolecnost se vždy skládá s mnoha menšin, jejichž práva
musí být chránena a respektována, pokud neohrožují základní principy demokracie.
Dnešní demokracie je složitejší systém než pouhá vláda
konventu v rousseauovském ci montesquieuovském pojetí.
Receno nadnesene, není pouhou tyranií vetšiny, ale je svazována vládou práva, címž se teoreticky zmenšil prostor pro
voluntaristické pusobení politických stran a jejich vudcu.
Navíc ekonomická a politická integrace národních státu
zmenšuje prostor pro akci partikulárních národních elit.
Do hry vstupují i nové komunikacní technologie. Síla slova,
na kterou politici museli spoléhat v predválecných demo-
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kraciích, byla vystrídána silou obrazu a symbolu. Tato
zmena je nebezpecná zejména v polodemokratických nebo
autoritárských režimech, kde muže být úspešne využívána
k ruzným manipulacím.

verejnost ci dokonce možnost testovat reakci verejnosti
na rozhodnutí drív, než bylo vubec udeláno, vnáší do zastupitelské demokracie
prvky demokracie
prímé - ale
v pokrivené podobe.

Politický vudce v moderních demokraciích pusobí ve
složitém prostredí, jemuž se musí prizpusobit. Sociologické
pruzkumy a pruzkumy verejného mínení moderními technologiemi vytvorily prostredí, v nemž mezi politiky a verejností existuje stálý nepersonální kontakt, jehož prostrednictvím si politici mohou témer permanentne overovat
úcinek svých politických akcí.

Schopnost vést - to jest schopnost prosazovat rozhodnutí,
která politik vidí jako správná - je podemilána jak existencí
permanentní zpetné vazby, tak i vzrustající mocí médií,
která mohou casto efektivneji než politici urcovat spolecenské mínení. Jen skutecne si.Iní politictí vudci obstojí tak, že
dusledne prosadí vlastní program.

Ubývá schopnosti politiku vést; pribývá snah podrizovat se
diktátu verejného mínení. Moderní komunikacní technologie jakoby rozmelnují podstatu zastupitelské demokracie.
Témer okamžitá možnost verifikovat úcinek rozhodnutí na

Média a manipulace
Vzrustající závislost moderních demokracií na komunikacních technologiích a permanentních pruzkumech verejného mínení zužuje prostor pro vizionáre - politiky, kterí
jsou schopni prosadit své ideje i navzdory verejnému
mínení. Moderní technologie vytvorily prostredí, v nemž
jako by se porád konaly volby. Politické strany mají témer
stále možnost si overovat svou popularitu. Stranictí predáci,
kterí by chteli prosazovat správná, ale nepopulární opatrení,
jsou automaticky vystavováni tlaku verejnosti i tlaku svých
stran bojujících o pomyslné preference.
Politici, aby uskutecnili nepopulární vize, musí být v moderních demokraciích nejen politicky zdatní vuci svým oponentum i podporovatelum, ale musí mít i schopnost do
urcité míry mediálne manipulovat verejnost. Politickým
vudcem schopným prosadit své ideje nemuže být v moderní
demokracii stejný typ, který se uplatnil ješte pred nekolika
desítkami let. Politika dnes volic vnímá bezprostredne.
Nerozhoduje pouze, co sdeluje, ale jak to sdeluje a jak
vypadá. Duležitejší než obsah sdelení muže být mediální
image politika.
Tím se stává mediální manipulace duležitým prvkem moderní demokracie. Prosadit urcité principy ci vizi je
obtížnejší než za program vydávat to, co volici chtejí slyšet.
Není náhoda, že populismus jako politický program se
v moderních demokraciích rozmohl práve v kontextu moderních technologií. V prostredí, v nemž si mohou stále
empiricky overovat nálady spolecnosti, nemusí být politictí
vudci nadáni velkou schopností cítit puls spolecnosti.
Prizpusobení nálade bývá snadnejší než snaha o zmenu.
Zmedializovaná moderní demokracie otevírá i prostor demagogum. Na jedné strane mohou v demokratickém
prostredí jen steží mobilizovat tak, jak to cinili velcí tyrani
v první polovine tohoto století. Dokud moderní média fungují v demokratickém
kontextu, budou poskytovat ke
každému názoru protinázor. Mobilizacní kampane a zjednodušující dogmata mají menší šanci se plošne prosadit
v mediálne pluralitním kontextu soucasných demokracií.
Ale v okamžiku, kdy se treba i demokratickými metodami
podarí omezit pluralismus médií a další zpúsoby spolecenské komunikace, mohou být moderní média zneužita novými autoritári k manipulování spolecnosti.
Politická demagogie a manipulace se v soucasnosti spíše
tvárí jako boj za konkrétní záležitosti. Pristehovalectví ci
soužití s menšinami jsou typické príklady, kde emotivní
reakce verejnosti prevládá nad racionální úvahou. Další
zcela novou manipulací, která umožnuje politickým vudcum dosahovat cílu, je vytvárení virtuální reality. Casto
zbývá málo casu na overování faktu, a to umožnuje politikum (i novinárum) manipulovat verejným mínením de
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Poté, co byla vetšina bývalých disidentu
vytlacena z ceské politiky, prevládly v ní
nekteré kánony chování zdedené z normalizacního období.

facto neexistujícími aférami. Politici se cítí povinováni
okamžite reagovat, a tím se vytvárejí mediální príbehy, za
nimiž není podstatná událost.
Politický vudce v moderních demokraciích je do té míry
výtvor médií, že je dnes témer nemyslitelné, aby se
netelegenický politik stal skutecne úspešným. Politický
vudce musí vyzarovat charisma, které se snese s povahou
elektronických médií. Je jiného druhu, než jaké se uplatnovalo v predtelevizní dobe. Novinové fotografie bylo možné
aranžovat, projevy dodatecne upravovat, ale moderní média
jsou neúprosná.

Soumrak ideologii
Zužuje se prostor pro vyhranenou ideologicnost. Politické
strany i vudcové mohou hlásat ideologické poucky, navrhovat ideologicky podmínená rešení, ale riskují, že je nebudou
schopni nikdy uskutecnit.
Výsledná rozhodnutí jsou
prusecíky politických zájmu i rostoucího vlivu obcanské
spolecnosti. Relativizující povaha moderních médií konfrontuje jednostranná rešení s ostatními pohledy.
Moderní západní demokracie se 'posunuly k politickému
stredu s pomerne malými odchylkami. Ve fungování sociálne tržních spolecností, které jsou navzájem cím dál více
svázány na nadnárodní úrovni, hrají úlohu kvalifikované,
odpolitizované (ale politicky kontrolované) byrokracie.
Ideologicky jasne podmínená rozhodnutí vyžadují získání
nejen potrebné politické vetšiny (což je v mediálne pluralitní skutecnosti težké), ale i prekonat odpor silných, profesionálne zdatných byrokracií.
Ideologie jsou užitecné vodítko pro volice, ale v praxi se
ryze ideologická rozhodnutí málokdy prosadí. Podstata
vetšiny dúležitých rozhodnutí je težko zaraditelná na pravolevé škále. Ruzné regulacní mechanismy a sociální programy vyžadují silný stát. Ideologická diskuse se zužuje
spíše na otázku, jak velký by mel tento silný stát být.
Prostor pro ideologická
rozhodnutí
je podvazován
i existencí nadnárodních mechanismu, které integrují národní státy do prostredí, ve kterém se možnosti radikálních politických zmen dále zmenšují.
Tendence politických vudcu moderní Evropy i Spojených
státu chovat se neideologicky roste. Je patrný posun od politicky vyhranených postoju nekterých vudcu 70. a 80. let ke
spíše manažerskému typu politického chování, v nemž
dominuje starost o technologii moci nad ideologickou podstatou politického chování.
Skutecné ideologické bitvy se odehrávají víc v oblastech,
které souvisí s nekterými základními morálními hodnotami
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spolecnosti. Potraty, postavení žen ve spolecnosti, registrované partnerství lidí stejného pohlaví jsou predmetem
mnohem ideologictejších politických bitev než míra zdanení, menová politika ci regulacní mechanismy v tržním
hospodárství.
Politictí vudci moderních demokracií nefungují jen v kontextu svého národního státu. Samotný koncept národního
státu je erodován procesem ekonomické a technologické
globalizace, podemílán politickou integrací. Žádný politik
v moderních demokraciích nemuže fungovat mimo kontext
rostoucí mezinárodní provázanosti zpusobené procesem
globalizace.
V raném kapitalismu politici casto reprezentovali prImo
urcité ekonomické zájmy i zájmy konkrétních skupin obyvatelstva. Politické strany byly prodloužením ruzných
stavovských zájmu od stran pro živnostníky až po strany
reprezentující zájmy agrární nebo delnictvo. Politictí vudci
museli nejakým zpusobem najít cestu k rúzným, velmi
odlišným konstituencím.

Cekání na strední trídu
V moderních sociálne tržních spolecnostech je nejsilnejší
vrstvou strední trída, jejíž príslušníci mají podobné zájmy.
Každý politik musí být schopen ji oslovovat. Výrazivo
a zpúsob uvažování strední trídy je ideologický méne, než
byly zájmy skupin v predválecných demokraciích. Obecné
ekonomické zájmy zustávají silnou motivací, ale prosazuje
se prístup k informacím, životní prostredí, vzdelání, úroven
bydlení, kvalitní zdravotnická péce. Moderní politický
vudce musí být schopen artikulovat práve takové zájmy.
Postkomunistické
spolecnosti
se v tomto smeru od
vyspelých demokracií liší, nebot kladou duraz nejen na
postindustriální kvality - vzdelání, zdravotnickou péci,
bydlení - , nýbrž se pokoušejí vybudovat tržní motor hospodárství. Rozpetí mezi bohatými a chudými je dramatictejší než v zabehnutých demokraciích, protože strední
trída je pomerne malá. Samotná definice strední trídy je
problém. Profesní skupiny, které jsou na Západe zcela
prirozene soucástí strední trídy, mohou být v postkomunistických pomerech strední trídou jen svým zpusobem
myšlení a aspiracemi, nikoliv nezbytne i majetkove.
Protože tržní hospodárství je ješte v procesu tvorby, rétorika postkomunistických politických vudcu je ideologictejší
než v zabehnutých demokraciích. Nemohou mluvit jazykem
strední trídy, nebot ta je pomerne slabá; musí hovorit
jazykem aspirací tech, kterí by za normálních okolností
soucástí strední trídy byli.

/ 8

Pragmatismus i etika
Jedním z nových obsahových prvkú moderních demokracií
je rostoucí mezinárodní závaznost lidskoprávních dokumentu a mezinárodního práva obecne. Existence techto
norem, které jednotlivé národní státy prijímají za své
a dokonce nadrazují domácímu zákonodárství, zužuje prostor, v nemž mohou politictí vudci národních státú pLlsobit.
Postupující internacionalizace norem je charakteristická pro
dvojí tvárí moderní demokracie: na jedné strane proces relativizace ideologií, neseného moderními médii; na druhé
strane se upevnuje struktura urcitých nezpochybnitelných
základních principu.
Svet postmoderní relati vizace je vyvažován durazem na jasnou strukturu hodnot, kterou predstavují lidská práva,
i durazem na hodnoty a mechanismy, které predstavuje
právní stát. Politictí vudci moderních demokracií jsou
svázáni základními principy právního státu. Koncept lidských práva moderní právní stát pritom vyrustá z jistých
morálních hodnot. Politický pragmatismus
politických
predáku podporovaný
podstatou
moderních
technologi í je neustále
konfrontován s hodnotovým systémem moderní demokracie.
V politice demokratic
kých státu ješte stále existují politici reprezentující ono etické pojetí
politiky a demokracie.
V politice stranické musí politictí vudci vetšinou balancovat
mezi
dvema póly moderní demokracie: jistou relativizací idejí doprovázenou utilitarismem a pragmatismem - a pevným hodnotovým podložím. O hodnoty a jejich artikulování se starají
spíše politici nadstranictí, jako jsou hlavy státu.

Vládli jsme, vládli, ale málo
Politické vudcovství v našem kontextu má specifika, která
souvisí s historií ceského národa. Za posledních témer ctyri
sta let si Ceši vládli 33 let. Jinak byly ceské zeme provincií
Vídne, Berlína nebo Moskvy. Rozhodnutí duležitá pro stát
se vetšinou delala jinde než v Praze.
Toto století pro vývoj ceských politických elit znamenalo
predevším diskontinuitu - roky 1938-1939, 1945, 1948,
1968-1970, 1989 a 1992. To zpusobilo, že ceské politické
elity jsou pomerne slabé a nezkušené.
Období normalizace v letech 1970-1989 bylo zvlášte relevantní pro vývoj demokracie po pádu komunismu. V Polsku
a Madarsku se komunistické strany postupne liberalizovaly
a vytvárely se v nich zárodky pozdejších sociálne demokratických elit a v obou zemích mohly existovat rozsáhlé šedé
zóny, v nichž rostly elity nelevicové. V Ceskoslovensku
nebylo nic podobného možné. Disidentské ghetto bylo príliš
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malé a izolované, aby z neho vzešla trída nových politických vudcú.
Po pádu komunismu v Ceskoslovensku se nové politické
elity rekrutovaly z disidentského ghetta jen cástecne.
Zbytek vzešel z politicky nezkušených konformistu nebo
z protagonistu Pražského jara, kterí byli na dvacet let
vyrazeni z politického života a jejichž ideje už nebyly
pritažlivé. Poté, co byla vetšina bývalých disidentu cástecne díky idealistickému odporu proti ciste stranické
politice - vytlacena z politiky, prevládlyv ní nekteré kánony
chování zdedené z normalizacního období.

Znovu v tunelu
Byla to hlavne vysoká ideologicnost, která nebyla vždy
doprovázena skutecným ideovým obsahem. Byla používána
- podobne jako v období komunismu - jako nálepka.
Zachoval se do jisté míry i normalizacní princip stranictví.
Strany zustaly pomerne uzavrené a paranoidní smerem
navenek. Zpusob, jakým
politictí vudci tyto strany kontrolují, pripomíná v mnohém princip
demokratického centralismu.
Malá zkušenost a pnncipiálnost nových politických elit pomerne
logicky zpusobila,
že
stranictí politictí vudcové, kterí se vynorili po
roce 1989, se až na
výjimky spíše podbízeli
verejnému mínení. Vykazovali a vykazují malou schopnost vést a vzít nq sebe odpovednost za skutecné
reformní kroky. Oportunismus jako standard normalizacního chování je hlavní normou chování ceských politikú
i v porevolucní dobe.
Tunelování, které se rozmohlo po pádu komunismu, je jen
extenzí normalizacního
presvedcení,
že nemá smysl
investovat do budoucnosti, že je lepší mít pokud možno vše
hned. Je to chování, kdy politictí a ekonomictí manažeri
nakládají se svým mandátem tak, jak to vyhovuje jejich
okamžitým zájmum, nikoliv zájmum tech, které mají zastupovat.
Není divu, že v ceské demokracii prevážily po pádu komunismu relativizující prvky cynismu a populismu, které
vidíme i v moderních západních demokraciích. Tam jsou
ale stále konfrontovány a vyvažovány existencí právního
státu a zažitého systému hodnot. Politické vudcovství
v Ceské republice bude pod náporem relativizujícího utilitarismu tak dlouho, dokud se zde nezakorení normy, které
fungují na západ od nás.

Jirí Pehe (1955)
Politolog.

Bremeno
"bílého muže"
S profesorem sociologie Ivo Možným
o promene postavení elit
Irena Reifová

Budte

zváni

sklenkách

od

na vecírek,
sektu

své

kde zanechává
otisky

na

prapodivná

spolecnost. Uznávan)í duchovní predstavitel míjí
pop-hvezdu, sem, tam se mihne ministr a prohodí
slovo s kapitánem prumyslu, univerzitní profesori
klopýtají pres úspešné velkopodvodníky ... Zkrátka
elitní kruhy, nostalgicky zastarale se jim také ríká
sm,etánka, snad proto, že jsou to ti, kterí vždycky
"slíznou smetanu ", ti, kterí se umeli narodit.

i

Skutecne to platí dnes, kdy žádné božstvo není
neotresitelné? A mají všichni návštevníci našeho

né školy až po prezidenta.

Hovorí se také o tOIll, že tato

krize zasáhla i obecne elity jako takové. Shledáváte i vy ve
spolecnosti nový prvek otreseného postavení elit a pokud
ano, jak mu rozumíte?
Je to svudná myšlenka, sám tak nekdy mluvím. Onen pocit
krize však muže být jen výrazem zklamaných

ocekávání

a já si nejsem tak úplne jist, jestli bychom i v tomto prípade
nemeli

hledat

ocekávání.

problém

spíše

Zrazuje nás jazyk.

v neprimerenosti
Slovo "elity"

svých
v ceštine

obsahuje silné vnitrní hodnocení.Ve verejném sémantickém
prostoru se o ne docela nedávno odehrál dramatický zápas -

vecírku, byvši stejnou merou príslušníky elit, také
stejný vliv? Nedelí se dnes náhodou na cleny
tradicní intelektuální elity, kterí mají sice slovo,
ale takrka žádnou možnost rozhodovat a na novou

obrozenectví

elitu, elitu globálne obchodní a informacní, která
sice mlcí ve stylu šedé eminence, ale za to o všem

prišlo - bylo možno poslat do pekla kohokoli, kdo usiloval

rozhoduje? Co když si expertní spolecnost na
prelomu nejen dvacátého století pestuje profesionální nositele svého špatného svedomí ci kritického myšlení, kterí však o nicem nerozhodují
a soucasne bezskrupulózní šéfy, kterí sice nemají
svedomí žádné, ale zato mají obrovský akcní
potenciál?
Svébytný pohled na status, možnosti a odpovednost elit v soucasné spolecnosti nabízí profesor
sociologie a dekan nedávno založené brnenské
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Ivo Možný.
Dost casto se setkáváme

s neochotou priznávat autoritu

jejím kdysi takrka posvátným

nositelum - od ucitelu obec-
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s nerozhodným

Komunisté

výsledkem.

Tradice

sahající

až do

mu u nás prisoudila mocný pozitivní náboj.
naopak prosadili do obecného vedomí pojem

"elitárství", což byl velice težký hrích, za který - když na to

o to, aby svou práci delal nejlíp ze všech - jaká drzost!
Negativního
zbavujeme,

predznamenání

se už pomalu

pomalounku

ale to, co nám zustalo, je pro oba postoje

spolecné: totiž že slovo elity nemuže být použito, aniž by
neimplikovalo

hodnocení.

Muže - jsou elity kasaru stejne

jako elity státní správy, elity lokální a elity národní, elity
ducha a elity moci, jsou elitní prostitutky a elitní politici - a
každá z techto a mnoha dalších elit má svou autonomii.
Jejich prunik ve slove elita je prirozene neutrální, vecná
denotace odkazující ke komukoli, kdo je v dobrém ci zlém
na tom vyšším konci vertikály.

S tímto konceptem pluralitních
sociolog
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Vilfredo Pareto

Z

elit prišel vlastne italský

prelomu

století, který mluvil

o elitách v množném císle, aby zduraznil, že elitou neníjen

vedomí - politický tlak na vhodného reditele televize totiž

mocenská

není nicím jiným. Objektivne

struktura,

ale že se elity vyskytují

v každém

lze pak nalézt strategicky

oboru. Treba mezi kasari, jak ríkáte. I naši sociologové by

nejvýhodnejší místo v tomto propletenci jako zastara práve

jiste rádi videli, jak se v ceské spolecnosti koncept plura-

v politice - jako zastara. Ekonomicky úspešný clovek, který

litních elit prevádí z teorie do praxe.

jde do politiky - zejména na úrovni senátu - delá krok lo-

každodenní

Neodpovídá

svet splše tomu, že za skutecný zdroj autority

a také osobní satisfakce je stále pokládáno
v oné elite mocensko

politické?

spíše clenství

Proc se lidé, kterí se

postavením

Nejfrapantnejším

a

hned

spechají

gickým

smerem.

Podle

mne jedná

otevrene

a cestne,

vymykaje se vetšinové strategii, která považuje za výhodnejší si politiky koupit.

s tímto elit-

dostanou na špicku ve svém oboru, nespokojí
ním

však

do

politiky?

prípadem poslední doby bude asi Václav

Pane profesore, vy bezesporu patríte kjednomu

Jste v krizi? Jinými slovy, pocitujete dusledky menícího se

Fischer ...

postavení

Proc spechají do politiky? Protože promiskuitu moci, na níž

své vlastní role. Bylo by, mimo jiné,

spocíval starý režim, se nepodarilo

možné

odstranit. V poslední

typu elity.

vzdelancu

ve spolecnosti napríklad na autorite

srovnat prestiž,

v teto souvislosti

které se dostávalo

humanitním

dobe jsme dokonce

svedky

intelektuállun

klasické

restau-

liky, s dnešní situací?

porevolucní

za první repub-

race, kdy se to, ceho jsme se

Kdo není v krizi, prosím vás?

doufali zbavit, znovu posiluje.

Clovek dnes nemuže v mediích

Ve zralých spolecnostech

se v

vystrcit hlavu, aby nehausíroval

procesu

s nejakou krizí: pohoda noviny

relativne

neprodá. Ale uprímne receno -

dlouhém historickém
etablovaly
nezávislé

jako

míra autority, které jako bych ve

moci politika, sprá-

va, ekonomika a vedení. Ten

svých

proces není u konce a nhné

stísnuje a privádí do rozpaku. Je

spolecnosti

to jakési "bremeno bílého muže",

na této ceste po-

dál. Je to nesmírne

o odpovednosti, která je s autoritou svázána. Toto bremeno

nekolik

mesícu a nic se nedeje, jsem presvedcen,

že v

Holandsku by to nevadilo ani nekolik let: ekonomika se rídí
sama a ani správa k hladkému fungování politiku nepotrebuje, o vedení, které dnes reprezentují univerzity a masová
média

ani nemluve.

Komunisté

takovou

zámerne rozbili - jedna moc se odvozovala
všechny

mely

Diferencovaná

jednu
spolecnost

centrálu

v

nezávislost
od druhé a

Husákove

takto ovšem

tichu.

fungovat dlouho

nemuže a starý režim na tom také skoncil.

Kipling

a

mluvil

stále

mne

jak

nemá vládu již

nazýval

požíval,

stoupily ruzne daleko, ale clenové EU vesmes podstatne
výhodné: Rakousko

to

kruzích

o tomtéž:

zavazuje: Noblese oblige. Mít se za "bílého muže", tedy
metaforicky

receno

za clena

elity,

dnes

provokuje.

Soucasne je s tím však spojeno riziko, že když tu odpovednost, která se k mému postavení

váže, odmítnu, jsem

zbabelec a jako príslušník elity selhávám.
každou elitu - samozrejme

A to platí pro

v té skupine, jejíž je elitou:

i prostitutky napríklad ocekávají od príslušnic své elity, že
celým svým chováním budou predstavovat težko dosažitelnou normu.
Až v tomto rozhovoru si uvedomuji, že mám na tyto otázky

Toto usporádání ale melo své výhody a nove se konstitující
elity - tak jako celá populace - by chtely svuj kolác mít a

hned dva názory,

které jako by se vylucovaly: Na jedné

strane jsem presvedcen,

že v procesu spolecenské

zmeny

zároven ho sníst. Pašují výhody ze starého systému do

lidé potrebují vudce a že schopnost žít v hierarchizované

otevrené spolecnosti: politici chtejí mít vliv v ekonomice,

skupine a respektovat autoritu humanizovaly

ekonomická moc korumpuje politiku a obojí chce zároven

druhé strane prísahám na Galileovo Jen slepí potrebují
vudce v zemi svobodné a volné! Asi nás mate zase ten

vykonávat správu;

už jsme se dockali i zápasu o politizaci
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cloveka. Na

Ekonomicky úspešný clovek, který jde do politiky - zejména na úrovni státu - delá krok
logickým smerem, jedná cestne a otevrene,
vždyt se vymyká vetšinové strategii, která
považuje za výhodnejší si politiky koupit.

neštastný jazyk, který zatežuje nekterá slova jejich historií.

Baumanem zminovaném významu. Ovšem - už ve tricátých

Americané ríkají leadership a nemají s tím rozporem nej-

letech se mu pro to J. L. Fischer

menší problémy - a je to snad ten nejdemokratictejší
na svete.

Apoštolem Inocencem Bláhou.

Zamerme se nyní na elitu duchovní.

národ

V Anglii žijící polský
V dnešní informacní

sociolog

Zygmunt

Bauman

smál a nazýval ho

v jedné

stati prohlásil,

spolecnosti jiste rozhoduje

zda se clovek zaradí ke špicce, jeho schopnost
intelektuální

elity se stávají perspektivne

dokázat

nezamestnanými,
získané informace

protože intelektuálové

o tom,

že

moderní doby svou legitimitu odvo-

urcitým specifickým

zpusobem zpraco-

vat.

zovali od role rozhodujícOlO arbitra v otázkách pravdy,
Pánové Katz a Lazarsfeld, renomovaní sociologové, napsali
krásy a etiky. Podle Baumana

však dnes nemají

co delat,
nekdy v padesátých letech peknou knihu o tom, jak je na

nebol' všechny tyto úkoly prevzal

trh a zákon nabídky
malém meste dopad médií filtrován pres takzvané lokální

a poptávky. Souhlasíte

s Baumanem?

"strážce bran". Podle techto názoro ých vudcu se ostatní

Zygmunt Bauman patrí svými koreny do kultury východoevropských

Aškenázy

Židu, z jejichž

prostredí pojem

intelektuál vzešel; evropský intelektuál je sekularizovaným
potomkem

chasidu. Americané,

když zkoumali nekdy na

pocátku šedesátých let použitelnost tohoto konceptu, si dali
tu práci a doložili první použití slova intelektuál - došlo

lidé orientují a prebírají od nich rady, ceho si v té záplave
mají všímat a co se mají snažit ignorovat. Každý má kolem
sebe prirozene takových strážcu nekolik a duveruje jim
vzhledem k jejich specifické specializaci podle toho, zda se
jedná o výber šlágru, školy pro díte ci koupi auta. Pye pak
ukázal,

že v primiti vních

spolecnostech

patrí

k nej-

k tomu v ruštine. Pred touto diskusí se však anglosaský

úspešnejším šamanum ti, kterí to málo informací, jež je tu

diskurs bez konceptu

intelektuála

k dispozici, dokážou sestavit ve smysluplný

ostatne

dost nepochopitelné,

stále zustává

obešel. Pro Anglicany
jak by mezi

v moderních

spolecnostech

obraz sveta;

naopak ti, kterí v té záplave

rozumnými a svobodnými lidmi nekdo mohl na roli arbitra

informací rozeznají ony nemnohé, jež dávají smysl. Snad

v otázkách pravdy, krásy a etiky aspirovat; kdyby to mezi

mi dámy prominou,

nimi nekoho napadlo, vyhodili by

ficnost vyjádril jeden velký ceský intelektuál

klubu i hospody.
patické,

ho zajisté z každého

Mne bylo jejich stanovisko vždycky sym-

ješte než tyto úkoly prevzal i u nás trh a zákon

ale opravdu pregnantne

tuto specislovy, že

umení žít spocívá v umení správne se rozhodnout, na co se
vysrat.

nabídky a poptávky. Dokonce pochybuji, zda tu bylo co prebírat. Je ale treba poctive dodat, že ve tricátých letech u nás

Nekterí sociologové, zejména autori Zprávy o stavu ceské

napríklad

na svou dobu

spolecnosti

tvrdí, že nejsilnejší

v mnohém podnetnou knihu Sociologie inteligence a mel

demokracie

v naší spolecnosti je prosperující

v ní pro ten koncept

strední trída. Proc nesverují duveru spíše elitám?

Arnošt

Inocenc

Bláha

napsal

použití presne

v tom tradicním,

Prítomnost
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nadejí a stabilizátorem
a úspešná

Ivo Možný (1932) patrí ke špicce ceskoslovenské a ceské sociologie, ac se
v pocátcích své kariéry živil jako rozhlasový redaktor. Jako sociolog se zabývá
zejména sociologií rodiny, problematikou sociální zmeny a sociální politikou.
V letech 1991-94 pusobil jako vedoucí katedry sociologie na FF Masarykovy univerzity v Brne, od roku 1994 zastával funkci reditele Školy sociálních studií
tamtéž. Po založení samostatné Fakulty sociálních studií na MU Brno byl zvolen
jejím dekanem. Publikoval nekolik knih z oblasti sociologie rodiny (napr. Rodina
vysokoškolsky vzdelaných partneru ci Moderní rodina: mýty a skutecnost) a jeho poslední
velmi žádanou publikací z nabídky vydavatelství SLON, která byla pri príležitosti desátého
výrocí 17. listopadu reeditována, je Proc tak snadno: nekteré duvody sametové revoluce.
Posledne jmenovaná studie je první ceskou systematickou sociologickou reflexí okolností rozpadu totalitního režimu.

Na tom jsme se skutecne pri psaní této knížky bez potíží

tvrdší). A i naše populace má dost dobrou pamet na to, aby

shodli. Podívejte, když nechápete elitu charismaticky,

dovolila zvrat. Ti pak, kdo nemají co pamatovat, vyrústají

tedy

jako jakési proroky, je to proste druhá smerodatná odchylka

v už tak globalizovaném

od prumeru

našich provincních elit omezený vliv. A což pak, až se ocit-

smerem

nahoru

v normálním

Duležité je to normální rozložení,

rozložení.

onen známý zvon se

prostredí, že na ne mají cachry

nou na evropském trhu vzdelání i uplatnení. ..

širokým vrcholem ve stredu. Pokud se prirozené rozložení
pod nejakým tlakem vychýlí, vychyluje se vždycky smerem

Myslíte, že v rámci globalizace vzniká nejaká celopla-

dolu: vždy bylo, je a bude více chudých než bohatých, bez-

netární elita?

mocných

Globalizace nevytvárí lidskou pospolitost o nic homogen-

než mocných...

Jen matka príroda si peclive

hlídá, aby hloupých bylo stejne jako chytrých a nejvíc tech

nejší než byly pospolitosti

uprostred; ale i to je moderními technologiemi

komunit roztroušených

ohlupování

malých, relativne izolovaných

kdysi v lesích stredoveké Evropy.

dnes vážne ohroženo. Prirozené rozložení, tedy silný stred,

Vytvárí naopak univerzum velmi heterogenní a hierarchizo-

je v celém známém

vané. Na jedné strane ztráta izolace dává vzniknout vnitrne

universu

náhodou, že vzniká náhodou.

základem

není

Politická elita, které se na

jedné strane opírá o ty nejhloupejší
pikluje s novými

stability;

a na druhé strane se

zbohatlíky, kterým to bohatství prihrála

propojeným

populacím

nevídaného

dostat se do té druhé smerodatné
vyžadovat

rozsahu,

v kterých

odchylky nahore bude

daleko vetší talent a výkon. Na druhé strane

a od nichž se pak dává korumpovat, je sama proti sobe.

cloveku

Vytvárí nestabilní situaci, tuší to, ale nemuže si pomoct. Je

cajového porcelánu

to jakési echo staré situace: nahore ÚV, v nemž se spekla

a zustat jednickou v místním klubu sberatelú.

moc politická, ekonomická

a dole masy.

jen rozsah volby úrovne aspirací a zmenšuje prostor moci

Máme štestí, že na západ od nás jsou spolecnosti, které už

nastolit lokální kriteria jako kriteria univerzální. Je až neu-

tento cyklus absolvovaly,

veritelné, o kolik se tím stává život nás všech lepším a prí-

i symbolická,

mnohé nekolikrát

Uako my -

restaurace po osvícenské revoluci Josefa 1. byla napríklad

Únor 2000

jemnejším.

/ 13

porád

zústává

možnost

z devatenáctého

mít nejhezcí

sbírku

století v Prostejove
Zvetšuje se

Staronové elity
Jaká vlastne byla ceská politická elita v období
po vzniku Ceskoslovenska?
Jana Cechurová

NOI'lÍ rep//hlika
predchozí

se chtela

pt"Ogrwllove

zásadne

epochY /t'l/1er pe \'.I'ech oltledech,

odli.vit od

lIicméne nosi/eli

(( pt"Op((gá/ory tech/o l/1y,vlenek hyl\' oso hli os ti, které ktm/ill//lÍIlle preHl'

z jedllé

,\'pic'ek teské politiky
monarchie

k politické

his/orické

epochy

do druhé.

po vzniku rep//hliky
{/ spoletellské

pa/hla

Vh~ill((

na sklonku

elite.

Ceská reprezentace sama musela definovat, kdo patrí k politické i národní elite, kdo má být jako ceská reprezentace
životaschopný. Stalo se tak v léte roku 1918.
Jednání o personální složení Národního výboru byl proces
hledání sama sebe. Válecná realita prinesla mnoho nového
- konec ústavno.sti, perzekuci predních ceských politiku,
krystalizaci uvnitr vetšiny jednotlivých politických stran
nebo úcast v domácím odboji. Tento proces posiloval tábor
tech, kterí se s monarchií rozcházeli a svoji budoucnost
videli jinak a jinde. Okruh ceské politické reprezentace se
tím zúžilo její nejkonzervativnejší složky.
Klíc pro naplnení Národního výboru byl na návrh Antonína
Švehly stranický, podle výsledku voleb z roku 1911. Strany
byly jedinými autoritativními organizacemi, které ceský
národ mel. Bylo zrejmé, že tak utvorený sbor neodráží ani
zdaleka stav z roku 1918. Vedle jasné snahy snížit vliv
socialistických stran je videt snahu po jisté legitimite, když
bylo zvoleno kritérium, jež se dalo oprít o exaktne daná
a "platná" císla. Realita byla ponekud jiná, svou roli sehrála
spolecenská váha nekterých osobností.
Sociální demokraté puvodne dostali 7 kresel, agrárníci 8,
státoprávní demokraté 5, socialisté 3, katolíci 4 a staroceši 1.
Do Národního výboru mely být kooptovány mimo stranický klíc osobnosti s celonárodní autoritou. Byl kooptován
agrárník, 3 sociální demokraté (ti stanovené kritérium
nenaplnovali, ale aritmetika nesmela být príliš porušena),
pribyli socialista a 1 realista.
Státoprávní demokracie se tak rozrostla z 5 na 9 clenu, což

Prítomnost

je nejvetší zásah do pomeru sil. Prední osobnosti národního
života vetšinou neinklinovaly v této dobe k socialismu ci k
agrarismu. Kultura, vzdelanost a veda byly pestovány
predevším meštanskou složkou ceské spolecnosti, jejíž politickou reprezentantkou byla státoprávní demokracie.
Proto její rady v Národním výboru rozšírily skutecné národní osobnosti, jejichž vliv se zvýšil po Manifestu 1917 Alois Jirásek a Josef Svatopluk Machar, starosta Sokola a v
podstate velitel domácích ceských ozbrojených sil Josef
Scheiner a rektor Univerzity Karlovy František Mareš.
Složení Národního výboru bylo duležité, protože šlo o první
ceskoslovenskou exekutivu a základ prvního parlamentu,
Revolucního Národního shromáždení. Jednokomorový parlament vznikl v
výboru, kdy byl
Karel Kramár se
korespondovalo s

listopadu 1918 rozšírením Národního
v podstate zachován tzv. Švehluv klíc.
stal premiérem a rozložení sil ve vláde
podobou Národního výboru.

Bez kontinuity to nešlo
Z hlediska kontinuity politických elit je zajímavý rozbor
Kramárovy vlády všenárodní koalice. Prestože se jednalo
o zakladatelský, revolucní orgán, ve vláde skutecne nezasedly témer žádné nové tváre. V sedmnácticlenném sboru
neprošla nejvyššími zastupitelskými orgány monarchie,
tj. ríšskou radou a zemskými snemy, ctverice mužu: Slováci
Vavro Šrobár a Milan Rastislav Štefánik, dále Edvard
Beneš a Bohuslav Vrbenský. Jen oni nemeli nejvyšší
ra-kouskou, eventuálne uherskou "politickou školu".
Mezi ostatními ministry byli s nejmenší poslaneckou
zkušeností dva, kterí se dostali do ríšské rady v posledních
predválecných volbách 1911: Alois Rašín a Jirí Stríbrný.
Ostatní k vrcholné ceské politice patrili více než jedno
desetiletí pred vznikem Ceskoslovenska.
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Nejzkušenejšími

poslanci

z hlediska

ní praxe byli dva reprezentanti

I Adolf

za ne poslancova
déle sedel
Kramár.

Další

mladocechu.

Stránský

v parlamentních

- Antonín

Švehla

ceského

zemského

snemu,

parlament-

Od roku

a dokonce

lavicích

z klícových

politiky

vykonávání

ješte o pet let

Vedle

zcela

ského

prezidenta

prvorepublikové

tické

elite

1908 poslancem

nejvýraznejších

predseda

postav

ceské

- byl od roku
a druhým

vlády

Karel

byl Jan Šrámek,

vláde až od roku 1921, který pusobil

Obmena na špici nežádoucí

1895

v ríšské

ve

rade od roku

1907.

z období
kým

personálního
minulého,

elitám

v nových
vytvárení

nebyla

šlo o kontinuitu

pricemž

príslušnost

handicapem.

vládních

funkcích

moci legitimizovali.

a tato predstava
cástecne

desila

k minulým

Starí

státe

dokonce

hrozil

se vetšinou

o profesionální

dlouholetým

pi:lsobením

politická

garnitura

obcanských

stran,

po bolševické

strany

do

Klofácovi,

ale

revoluci

do smrti

Antonínu

Hamplovi

Soukup,

Wintr a Hruban),

Rašín,

z nichž ovšem

Stránský,

nemi:lžeme

mladoceské

všech-

novinári,

mezi tradicní

což není ale kategorie

Klofác a Habrman),
Liberálové

tri zemedelci

meli zastoupení

až na jednu
vinárské

skupinu

výjimku

a sociální

politizujících
profese

puvodní

(Švehla,

výhradne

advokátu,

(Stríbrný,

Stanek,

právnické,

zemedelské,

socialisté

demokraté

kombinovali

tri

Prášek).

politiky

nejší

strany

a

a jasný

vetšinou
žurnalisty.

Ve vláde

astronom,

stredoškolský

fánik a Beneš)
strátské

kanonie

byli dva lékari

(Vrbenský

a vysokoškolský

a knez lsidor Zahradník,
na Strahove.

a Šrobár),

pedagog

knihovník

(Šte-

premon-

ani

kooptovány

mimo

kritérium

nenaplnovali,

na), socialista

Únor 2000 / 15

podporu.

demokratickou.
clenstva

"proverkami".

1911,
byl

Do cela

ze kterých

stal

klíc

se predsedou
patrne

charismatický

Národního

výboru

tato strana

vznikla,

výboru

byly

osobnosti

celonárodní:

demokraté

(ti stanovené

ale aritmetika

prof. Krejcí a realista

nejsil-

zkušený,
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kterí získali

1933, i o sociálním

- byli trvalky.

se na reprezentaci

postavila
ny zaradit

Behem
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Šlo
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politické

osobnosti

patrí

práve
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Z hlediska

mimorádné

nesmela
Cyril Oušek.

být poruše-

Výrazné osobnosti, které zustaly
v národne demokratické vrcholné
politice, prinášely strane trvalé konfrontování názoru, vnímané jako permanentní zdroj napetí a porušování
stranické disciplíny. Jejich výsadní
postavení v cele strany bylo težko
ohrozitelné, ale ne vždy šlo o muže
nejmocnejší.

Ukradený prevrat?
Mnohdy bývá Petka spojována s dobou drívejší - byla
jistým pokracováním jiné petky - petice tzv. Mužu ríjna.
Švehla a Rašín byli Kramárem osoceni, že prevrat organizovali tak, aby vy težili co nejvíce moci pro sebe. Je to dost
fantastická konstrukce. Presto není možné fakt existence

Antonín Švehla a jeho kolegové vedeli nebo tušili, že když
se menšímu a slabšímu z partnerll dává jeho slabost príliš
Mužu ríjna prejít. Když v ríjnu 1918 odjíždela vrcholná
najevo, i když by to odpovídalo realite, k žádnému výsledceská reprezentace do Ženevy na jednání s predstaviteli
ku se nedojde. Tento princip byl v Petce vlastne zopakován.
zahranicního odboje, nikdo netušil, že se vrátí již do
Muži ríjna - to bylo zastupující predsednictvo Národního
samostatného státu. Události dostaly rychlý spád zásluhou
výboru, každá strana zde mela po jednom. v Petce se prinkatastrofální vojenské situace a politických dusledku na
cip opakoval: každá strana po jednom. Další podobnost byla
monarchii. Shodou okolností se stalo, že v dobe nejpríhodi v personálním složení obou orgánu. Tri z peti mužu byli
nejší pro státní prevrat se museli iniciativy ujmout ti, kdo
titíž - Antonín Švehla, Alois Rašín a Jirí Stríbrný. To vzábyli doma. A príležitosti využili.
jemnou komunikaci usnadnovalo. Patetického Františka
Z této petice rychle vznik] za podpory stranických médií
Soukupa nahradil Rudolf Bechyne,
jistý kultovní kolektiv vlldcovských
místo
Vavro
Šrobára,
zástupce
osobností. Vytvorili spolecnou vlastní
Antonín Švehla a jeho
Slováku
bez
ohledu
na
politickou
prísverzi prevratu, to bylo v jejich zájmu,
kolegové
vedeli,
ž,ekdyž
se
lušnost, se objevil Jan Šrámek, muž,
vždyt se již rok od vzniku republiky
Inenšímu a slabšímu
který dokázal SVllj politický proud
rozhorel první konflikt o význam a roli
neuveritelne rychle rehabilitovat a
domácího
a zahranicního
odboje.
partnerovi
dává
jeho
trvale
zaclenil lidovce mezi ceské
A nejen to - obraz svého spojenectví,
spríznení
dobou,
historickou
roli
slabost príliš najevo,
demokratické státotvorné strany, což
posilovali i jinak. Mezi tyto symboly
byl vzhledem k jejich rakušácké mink žádnému výsledku
patrilo i vždy na 28. ríjna chodit do
ulosti úctyhodný výkon.
se nedojde.
Petka prijala zásadu, že rozhodnutí
spolecné lóže na slavnostní predstavení
budou
výsledkem
kompromisu.
v Národním divadle. Z mužu 28. ríjna
Meziválecné Ceskoslovensko je dnes kritizováno za vady
se mela vytvorit legenda, moderní hrdinská legenda, mýtus
svého demokratického systému, za to, že nesplnovalo predo spolupráci a jednote v rozhodujících chvílích pro národ.
stavu
ideální demokracie.
Clenové Petky za uZLIrpování
A to se v podstate podarilo. Muži ríjna byli vedle osobnosti
moci, ke které nemeli mandát, nekdy jsou oznacováni i jako
prezidenta Masaryka dalším typem vudce v ceskoslovenské
vúdcové nedemokratictí. Je to vec názoru. Ve své dobe byla
demokracii. Z nich lze tento vzorový typ a jeho chování
existence Petky východiskem z politické i spolecenské
cástecne odvodit. Je výraznou osobností, která se teší
krize. Prijatý princip zastoupení i zpllsob jednání, který
autorite ve strane, ale mimo ni není osamelý bežec.
clenové
Petky zvolili, i když to bylo mimo ústavní rámec, si
Spolupracuje s partnery ostatních stran. Pocit vnejšího
zasluhuje
spíš obdiv než odsudek. Temto vudcum totiž
ohrožení hnal ceské vudce do houfu, a tak vytváreli koleknechybela vule se dohodnout.
tivní vudcovský orgán. tak je možno chápat vznik Petky.
V cem je podobnost Petky s Muži ríjna? Jsou z velké míry
Jana Cechurová
zpúsobeny tím, že jako východisko pro jednání a konání od
Hisloricka. Pracuje v Ústavu hospodárských a sociálních dejin FF UK.
léta 1918 byl zvolen stranický klíc, ale navíc klíc takový,
Miroslav lodi: Teorie elity a problém elity. Victoria Publishing, Praha 1994.
kde jednotlivé proudy, i pres rozdílné volební výsledky,
Ivana Koutská-František
Svátek: Politické elity v Ceskoslovensku
1918-1948.
ÚSD A VCR, Praha 1994.
mely vyrovnané zastoupení, címž byla zajištena rovnováha.
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Obcanská spolecnost
ve dvojim podáni

1

Milan Znoj

Téma "Kam jsme došli na ceste od
listopadu 1989" nastolil Václav Havel za
svého druhého prezidentství zpusobem,
který zásadne ovlivnil další diskusi. Zastával názor, že dosavadní transformace je
postup jednostranný, který by mel být
" rozšíren" o rozvoj obcanské spolecnosti.
Formuloval

tím alternativu k programu, který prosazoval

predevším

Václav

Klaus.

Když

Václav

Havel

mluvil

o rozšírení pohledu na transformaci, volil opatrná slova, což
je pochopitelné vzhledem k roli prezidenta pravicové vládní koalice. ProZrazují nejasnost a váhavost, s níž jsou tyto
predstavy

slucitelné

s tím, co Václav

Klaus

nazýval

a prosazoval pod názvem volný trh bez prívlastku.
Do Havlova vystoupení

nebyla jiná alternativa.

Byla to

doba nejvetších politických úspechu ODS. Polemika, pokud
se vubec o ní dá mluvit, se týkala politických

postupu.

Tercem kritiky se stal styl ODS: transformace jde špatným
smerem, protože ODS nemá politickou kulturu. Argument
to je podle mého soudu nedostatecný - o smeru nerozhoduje styl, protože ten již nejakou orientaci predpokládá.

Clovek

V

tržnici

Teoretický model spolecnosti Václava Klause je výmluvnejší. Pres všechny variace, neduslednosti a rozptyl v politických postojích a názorech má jeho argumentace pevný
zdroj v ekonomické teorii racionálního jednání. V jeho
podání je to teorie politická, která prekracuje omezené
hledisko ekonomické vedy. V Evrope se oznacuje jako ekonomický liberalismus, v Americe se jeho stoupencum ríká
libertariáni. Václav Klaus - ryzí libertarián - svou politickou
vizi shrnuje do hesla Spolecnost svobodných jedincu. Její
strucná charakteristika: modelem spolecnosti je tržnice.
Clovek do ní prichází uspokojit své potreby. Je schopen je

Prítomnost

usporádat do preferencí a po racionální kalkulaci se rozhodnout, jak je s maximálním prospechem uspokojí. Je svobodný ve volbe, racionální v kalkulaci, veden snahou o
sebezáchovu a sebeprosazení. Protože své cíle nemuže
uspokojit sám, tržnice mu umožní dosáhnout jich prostrednictvím druhých. Spolupráce, která tak vzniká, vychází ze
vzájemné využitelnosti. Tržnice je spolecenství lidí svobodných, sobe rovných, kterí spolupracují pro vzájemný
prospech. Stát nemá rušit svobodný rozvoj této tržní
spolecnosti: v negativní roli strážce dbá na dodržování
smluv a plnení závazku; v pozitivní roli je místo, kde se
kolektivne rozhoduje, a to závazne pro celou spolecnost.
Politika znamená snahu získat podíl na kolektivním
rozhodování. Z pochopitelných duvodu se jedinec sdružuje
s dalšími lidmi ve stranu, aby mel vetší šanci ovlivnit kolektivní rozhodování a mohl uplatnit svuj zájem. Demokracie
je politický režim, kdy strany svobodne soutežÍ, aby
prosadily své zájmy. Podrobují se testu verejné podpory - to
jsou volby, které urcí, jaký vliv které zájmové uskupení
bude mít v kolektivním rozhodování státu. Demokracie
a svobodná spolecnost v tomto podání nic víc neznamená.
Námitek proti takovému pojetí demokracie je hodne. Na
této bázi vzniká pomerne mizerná spolecnost a pomerne
slabá demokracie. Svobodná tržní spolecnost je vysoce produktivní a dynamická, protože každý usiluje o realizaci
svých životních cílu. Jenže oc více se clovek snaží, o to
méne se nechá korigovat. Výsledný soucet sil, jak ucí ekonomická teorie, je optimální, tj. maximální. Spolecnost,
rozhýbána lidskými touhami, pripomíná lokomotivu, kterou
nic nemuže zastavit.

Matná vzpomínka na ideje
Václav Havel intuitivne cítil, že se ceská spolecnost zacala
vzdalovat idejím z listopadu 89. Tehdy se nevolalo po volném trhu, po privatizaci, po restituci. Obcany na verejná
námestí vedla potreba vyjádrit urcité politické mínení.
Chovali se svobodne a dali vzniknout svobodné spolecnosti. Tuto puvodní ideu casem poplivaly teorie o domluveném
predání moci mezi komunisty a disidenty, hysterické hlasy,
že se nic nezmenilo, že tu porád vládnou komunisti.
Znevážily ji úvahy, že jsme si svobodu nezasloužili, že jsme
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za ni nemuseli bojovat, že to byl vlastne happening. At tak
ci onak, obcanská
spolecnost
založená
na verejné
angažovanosti lidí zustává nyní matnou vzp0ITÚnkou - a za
to nemuže jen Iibertariánský duch privatizace.
PlIvodní idea Obcanského fóra byla prostá, geniální a iluzorní. Zdálo se, že stací na verejném shromáždení svobodne vyjádrit svou vuli. Nebyli vudcové, nebyly strany
(krome té protivné), nebyly obcanské instituce (krome tech
zatracených). Prvotní institucí bylo divadlo. Na jevišti se
formovalo spolecné mínení, hledište vstupovalo do diskuse.
Debaty v divadlech byly zacátek, pak se prešlo na námestí
a mítinky.
Vrcholem
byla manifestace
na Letné.
Karikaturou naopak situace, když Jaromír Hanzlík oznámil
pred televizními kamerami národu, že herci i diváci ve
Vinohradském divadle došli k záveru, že by se premiérem
zeme mel stát Valter Komárek, protože rozumí ekonomice.
Tento prvotní koncept obcanské spolecnosti selhal na tzv.
institucionalizaci demokracie. Ale jako by nikdo netušil, že
svoboda znamená i rozvoj soukromých zájmu, které v ekonomice vyžadují prostor pro trh, v politice prostor pro
soutež stran. Institucionalizace
demokracie nepochybne
s sebou nese problém reprezentace, vznik politických elit,
oligarchií, nárllst byrokracie atd. Václav Klaus se svým programem nespadl z nebe - udelal, co bylo na poradu dne.

Hav lova poucená výzva
Prezidentovy
úvahy o obcanské spolecnosti jsou již
poucené - vzdálily se od iluzí obcanského fóra, prekonávají
puvodní disidentské predstavy o "nepolitické politice".
Nedá se mluvit o prevratné názorové zmene, spíše o postupném vývoji. Politické strany a volný trh Václav Havel
rušit urcite nechce, ale vadí mu jejich individualistické
založení. Proto se tak hrozí ziskuchtivosti podnikatelu a partajnictví stran. Poucen politickou funkcí dává obcanské
spolecnosti institucionální rámec. To je duležitá zmena.
V eseji Moc bezmocných lze autentický život v pravde vést
pouze mimo struktury, ve spárách režimu, nebot režim je
velká odcizená mašinérie k manipulaci a znásilnování lidí.
Samozrejme se tyto úvahy vztahují hlavne na komunistický
režim, ale západní demokracie nejsou z techto úvah o strukturním nebezpecí vyjmuty. Vyhlídka na existenciální re-
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voluci v pravde, jak je nacrtnuta v záveru, není príslib liberální demokracie.
Listopadová revoluce situaci zmenila.
První Havlovou odpovedí byla výzva,
aby slušní lidé vstoupili do politiky. To
se mu jevilo jako cesta nápravy politické moci a jejích institucí. Prednášku
na toto téma nazval Bezmoc mocných.
Inspirací byla platónská myšlenka, kterou prevzal od Jana Patocky, že vládnout mají filosofové. Intelektuálové se
nemají bát moci, ale mají moc napravovat. K formulaci obcanské spolecnosti
vedly až další zkušenosti s napravováním a utvárením moci. V techto
úvahách již nejde o umravnování politiky, ale o budování institucí obcanské
sebevlády. To je veliká zmena. Kdo ji
nevidí,
trpí znacnou
zaslepeností.
Jmenovite Václav Klaus, který opakuje, že obcanská
spolecnost je nápad disidentu. Mandlerovci, kterí za vším,
co prezident udelá ci rekne, vidí "starého" Havla, s nímž již
v disentu vedli polemiku o smysluplnosti Charty 77.

Obcané jako sul zeme
Vymezení obcanské spolecnosti, kterého se Václav Havel
drží, je problematické. Kámen úrazu je, jak obcanská
spolecnost souvisí se státem, jak ovlivnuje moc. Co znamená, že "obcané jsou solí politické zeme"? V tom zustává
Havlovo pojetí nedopovezené.
Že obcanská spolecnost je sféra spontánního kypení, kde
vzchází mravní dobro, dokonce závazné pro politiku, je
predstava zjevne mylná, zvlášte když uvážíme, že ve
spolecnosti muže spontánne vzkypet treba skinheadské
hnutí. Pritom u Václava Havla tuto predstavu (úryvky jsou
zjeho novorocního projevu v roce 1994) najdeme: "Životje
ze samé své podstaty nekonecne barevný a ruznotvárný ...
Cím mnohotvárnejší je obcanská spolecnost, tím lépe
dovoluje všem dobrým rozmerum lidské bytosti, aby se projevily, a tím bohatší život posléze umožnuje."
V Klausove modelu byla politika sférou, kde strany usilují
o získání
vlivu na kolekti vní rozhodování
státu.
V Havlových úvahách pripadá obcanské spolecnosti úloha
ovlivnovat politickou moc a stát. Není ale jasné jak. Václav
Havel zrejme nepovažuje politické strany za soucást obcanské spolecnosti. Nejsou spontánním sdružováním obcanu,
nýbrž jejich disciplinace ve skupinu straníku prosazujících
v politice soukromý zájem. V té souvislosti má slovo
"soukromý" pejorativní význam. Jako by si Václav Havel
predstavoval, že politikové se dívají, co se v obcanské
spolecnosti deje, a to dobré, po náležité formální úprave,
prenášejí do politiky. Príkladem budiž Drevícská výzva,
Impuls 99 a studentská petice Dekujeme, odejdete! Muže je
politika prevzít? Vztah obcanské spolecnosti a státu
vyžaduje propracovanejší
argumentaci - predstava, že
takhle jednoduše to v demokracii funguje, je iluze.

Milan Zno) (1952)
Prednáší na Filosofické fakulte UK.

Václav Havel: Letní premítání.
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Odeon, Praha 1991.
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NOVÁ VLAST
..,
SE STALA PASTI
Kniha o málo známé tragedii

"Venuji památce svého otce a všech bývalých

faktu a dokumentu, které dokládají celý vývoj: od humánního

veznu a obetí GULAGu z Ceskoslovenska i všech

prijetí ruských emigrantu v Ceskoslovensku až k jejich tragic-

jeho druhu z bývalé ruské emigrace v Ceskosloven-

kému vydání zpet do rukou neprátel. Podle odhadu jich bylo

sku. Aby se moji tri synové již nikdy nemuseli bát

odvleceno kolem tisíce, pricemž je doloženo, že na nekterých

ostatních lidí kolem sebe." Temito slovy uvozuje

zatceních se podíleli i ceští "informátori".

ceský novinár, scenárista a prekladatel Vladimír

smrti techto lidí, protože z gulagu se vrátil jen málokdo.

Bystrov svoji

Práce, kterou autor odvedl, je mimorádná.

knihu Z Prahy

do Gulagu

aneb

prekáželi.

k dispozici?

Sovetská

dokumentace

Podíleli se tak i na

Vždyt co mel

v dnešních

ruských

archivech je stále dostupná jen omezene. Shromaždoval tedy
Podle statistických

údaju

našlo u nás ve dvacátých letech

nový domov na 25 tisíc rUSkých emigrantu.

Nebo spíš exu-

poruznu roztroušené

údaje, zejména

archivu

žádostí

v

podobe

pátrání

po

knize citovaný ceský novinár Ferdinand Peroutka, když utíkal

úradum.

z Ceskoslovenska

"Kdo opustí vlast,

vymazaly své otce z kádrových dotazníku a postupne i ze své

Kdo odejde z domova,

pameti. Zapíraly je, stejne jako predtím za nemecké okupace

ponevadž mu byla vzata možnost žít svobodne a podle svojí

se nekterí snažili skrývat svuj neárijský puvod nebo po ná-

víry, je exulantem."

stupu komunistu jiní svuj nepatricný trídní profil. A ješte jiné

At už byly duvody pro prijetí takového poctu Rusu v nove

rodiny

vzniklém

pomínáním

aby se mel jinde lépe, je emigrantem.

Ceskoslovensku

humanitárních

pohnutek

matické,

získání

jako

jakékoliv

-

Bystrov uvádí vedle

a slovanské solidarity
nových

pracovních

i ty

sil,

prag-

kolonizaci

zase

rodiny

prijaly

však

zasílaly

pri

odvlecených,

"Jiné

rodiny

pomoc

z ceských

lantu, protože, jak napsal o ctvrt století pozdeji v Bystrovove

také pred komunisty:

jež jejich

o

fragmenty

ceskoslovenským

zase z pudu

komunistické

ideály,

sebezáchovy

a proto

pri-

osudu svých otcu by ohrožovaly

své kariéry.

Dnes pak chtejí na svoje selhání zapomenout,

nehodlají si

proto pripomínat

obeti, které prinesli jejich otcové, jimž se

pOhranicí, Slovenska a Pod karpatské Rusi - "Ruská pomoc-

oni pak zproneverili",

ná akce" odstartovala integraci uprchlíku ze zeme Sovetu do

V sedmi kapitolách

ceskoslovenské

Ten, kdo se s ní seznámí, uvedomí si opet, jak takzvaná velká

spolecnosti.

Zejména

liberální prostredí demokratického

ruské

Ceskoslovenska vyhovo-

valo, rychle se s ním sžívali. Ovšem sovetská
tricátých
politici

inteligenci

moc už ve

letech zacala cenit zuby až sem. Ceskoslovenští
však

privírali

oci.

Navíc

hrozilo

stále

nebezpecí z Hitlerova Nemecka...
Vladimír

Bystrov

shromáždil

ohromné

predkládá celý vývoj této tragické kauzy.

historie míchá karty osudu jednotlivcu.
nami - 1917-1939,
dnešek.

reálnejší

poznamenává Vladimír Bystrov.

1939-1945,

Dívá se z ruzných

meziválecné

ceskoslovenské

Autor postupuje deji-

1945-1989,

úhlu:

treba

spolecnosti

1989 až po

i z toho,

proc

zacaly postupne

vadit antisovetské postoje ruských emigrantu nebo proc nemnožství

cenných
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Z bývalých ruských emigrantu,
jež sovetská moc dala po
druhé svetové válce odvléci
z Ceskoslovenska
gulagu,

do svých

se vrátil jen

každý

dvanáctý.

ceskoslovenští
repatrianty

soudruzi

prevzal i zpátky.

Vrátilo se jich ovšem nepatrne, každý dvanáctý.

Kniha

uvádí velice smutná

císla:

"Kr.ome
ke znicení Sovetského
s bolševickým

svazu. Proc varování tech, kdo meli

režimem autentickou zkušenost, zustalo nejen

oslyšeno, ale bylo i durazne odmítnuto.

Dokládá, že v temné

etape druhé svetové války se nekterí ruští emigranti okamžite
zapojili do protifašistického

odboje, což jim prineslo nejen

asi dvou

desítek

tech, kterí meli štestí a vrátili se už na podzim petactyricátého
z eta-pové

veznice

dalších, kterí uvízli

NKVD v polské

Ratibori,

a nekolika

v táborech v sovetské okupacní zóne

Nemecka a vrátili se v roce 1950, se z bývalých ruských emigrantu, odvlecených

v letech 1945-1946

z Ceskoslovenska,

vrátilo ke svým rodinám v polovine padesátých let ješte kolem
krutý postih ze strany nacistu, ale i odpor prosovetských

sil
sedm-desáti, tentokrát již vesmes z GULAGu. Ostatní zmizeli

v ceskoslovenském

odboji. Popisuje dusledky stále trvajícího
beze stopy a zrejme zahynuli.

"ohleduplného"

chránení ceskoslovenské

pravdou o SSSR

i

spolecnosti

pred

po skoncení druhé svetové války.

A pak prichází tragické vyvrcholení:

skou bezpecností

zatýkání, násilné depor-

tace, nejprve z Pod karpatské Rusi a ze Slovenska, brzy poté
i z ceských zemí, to vše ve spolupráci

ceskoslovenské státní

bezpecnosti s NKVD. Následuje dlouhý výcet konkrétních prípadu. Únos za únosem,

Z 215 bývalých ruských emigrantu, jejichž odvlecení sovet-

archivech,

potvrzují torzovité

dokumenty

se tedy osud témer dvou tretin

v ceských

naplnil za bud

velice málo známých ci vubec neznámých okolnost(

kdesi

v pekle sovetských koncentracních táboru. Až zamrazí ze zrejmé zákonitosti:

rovnež z miliónu

Poláku, ocitnuvších

se

lidé mizí, jako by se do zeme
v GULAGu v roce 1939 po sovetské okupaci východního

propadli,

jejich

rodiny,

nekdy i kolegové protestují,

žádají

území Polska, prežilo necelých tri sta tisíc a také ze Slováku,

úrady. Marne. Noviny a rozhlas dusledne mlcí. Už v letech
odvlecených
1945 až 1948,

natož po únorovém

prevratu,

do Sovetského svazu v predjarí roku 1945, se

kdy ostatne
vrátila údajne jen jedna tretina."

odvlékání, jak dokládá autor, pokracovalo. V další cásti pak
Pokud jde o ty, jimž se podarilo prežít a dostat se zpet domu,
hojne cituje z pametí odvlecených,

což je cetba podobná
autor konstatuje nezájem ceské spolecnosti o jejich osud i to,

Solženicynovu

Souostroví Gulag.

V pasáži nazvané Návrat po návratu je otišten i lakonický text
telegramu, kterým jedna z obetí po deseti letech od odvlecení

že oni sami se neodvážili vydat svedectví hruz, jimiž prošli,
aby

se

nedockali

nového

uveznení

v

komunistickém

ohlašuje svuj príjezd: "BUDU SREDU 17 KOCHICE DUMAIU

Ceskoslovensku.

18 ILI 19 DOMA. Tomu však predcházela nejen Stalinova

pamet," píše Vladimír Bystrov, který svou knihou udelal velmi

smrt, ale i znacné rozpaky i na ceskoslovenské strane, co si

mnoho

s navrátilci pocít. Dokonce musel zakrocit sám ÚV KSSS, aby

nebyla zapomenuta.
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"Nakonec zbyly jen hroby a možná lidská

pro to, aby tato chmurná

cást historie

20. století

I

OSUD JlUSKtCH
~M'G/lANTU J~

PRO.LEM

CESICY

Libuše Koubská

s rusky

znejícím jménem Vladimír Bystrov se na-

Dockal jste se poté, co Výbor Oni byli první vydal svá

rodil roku 1935 v Praze. Jeho otec Nikolaj pocházel
z rusko-anglické rodiny, a protože bojoval proti bolše-

prohlášení a vyšla i vaše kniha odhalující dosud takrka

vické revoluci v roce 1917 v Ruské (Dobrovolnické)
armáde, byl nucen z Ruska uprchnout. Aby neprišel

nekdo k tomu, že tito lidé, hození v petactyricátém
bezohledne pres palubu, mají také právo na satisfakci?

o život. S první vlnou tehdejší pocetné ruské emigrace

Spíš šlo jen o pokrcení ramen, že se s touhle hroznou minu-

se v roce 1921 dostal do Ceskoslovenska. Vystudoval

lostí už dnes nedá nic delat.

tu Ruskou právnickou fakultu pri Karlove univerzite.
Vzal si za ženu Cešku Anežku Tomkovou a až do roku

Ale neco snad prece, treba odškodnit obeti.

1945 žil v Praze. Tehdy ho odvlekli príslušníci sovetské

To je presne ten problém.

kontrarozvedky do Sovetského svazu, aniž rodina - pres

všechno zacalo rokem 1948. Jiste, právníci ríkají, že práve

veškeré své snahy - o nem dostala jakoukoliv zprávu.
Jako jeden z mála odvlecených se domu vrátil po deseti
letech ...

tady by se to dalo kvalifikovat jako trestný cin, rada lidí zusta-

Muž

neznámé skutecnosti, nejaké oficiální reakce? Vyjádril se

la

bez

pomoci

ceskoslovenský

v

Tady porád existuje teorie, že

sovetských

koncentrácích,

stát jim nepomohl. Ale nikdo se toho dosud

právne nechopil. Vezni koncentracních
Vzhledem k dedicnému hríchu a tudíž "doutnajícímu
mu materiálu"

mu pro mimorádný

"milost"

a povolil

Filmové

fakulte.

mimorádné
Pak

talent

dOCkají i totálne nasazení za druhé svetové války v Nemecku.

studium

pracoval

jako

a v

Prípad odvlecených do sovetských koncentráku je tedy do ocí

rektor AMU

bijící. Všechno zustává u obecného prohlášení: "je nám to
líto".

publicista

udelil

táboru, vezni cesko-

slovenských koncentráku i pétépáci už se dockali, snad se už

kádrové-

musel Vladimír Bystrov opustit strední školu.

Od roku 1957 pracoval jako externí filmový
roce 1959

tehdejší

filmové

vedy

tiskový

na

tajemník

Filmového studia Barrandov. S nástupem tzv. normalizacního

Noviny psaly, že se snažíte zaplnit bílé místo v našich

režimu byl v roce 1969 spolecne s vedením studia odvolán

poválecných dejinách, protože príbehy ceskoslovenských

a propušten, poté ho vyloucili ze Svazu cs. novináru a zakáza-

obcanu ruského puvodu, prípadne ruských obcanu žijících

li mu publikovat.

u nás, se nikdo jiný nezabývá. Ale z vaší knihy vyplývá, že

Až do roku 1989 se živil jako tlumocník

a prekladatel z ruštiny.
Po roce 1989

pusobil

k první redakci týdeníku

ta bílá
v Syndikátu

novináru

CR, patril

Reflex, byl šéfredaktorem

Noviny. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem

deníku

výboru Oni

místa

Nejsem historik,

prvních

storikum

komunistických

ideálu,

už v meziválecné

historii.

posunutá.

byli první, který si predsevzal predevším morální rehabilitaci
obetí represálií ve jménu

existují

Prinejmenším interpretace príbehu je zjednodušená nebo

moje práce je publicistická,

nabízím hi-

pouze námet. Je pravda, že nekterí z nich se dnes

ruské a ukra-

pohybují v uzavreném kruhu. Protože v minulém režimu uví-

jinské proti bolševické emigrace už v roce 1945. Loni vydal

zli v politickém zneužití historie, dnes se bojí vyslovit hodno-

knihu Z Prahy do Gulagu aneb prekáželi, unikátní text, který

cení opacné. Bohužel zatím nikdo ona fakta nezkoumá, ani ta

jimiž bezesporu byli príslušníci prvorepublikové

mapuje dosud nikým nezmapované osudy Rusu, Ukrajincu,
Belorusu a dalších národu ruské ríše, kterí na úteku pred
rudými nalezli v práve vzniklém Ceskoslovensku novou vlast.

meziválecná. A pritom jde o souvislosti.

Když jsem se do

toho ponoril, zjistil jsem, že je to neco na zpusob domina. Jak

Kniha nelící jen tragické osudy, ale také a predevším príciny

prípady prorustají, jak se propOjují koncentráky - nacistické,

techto osudu, dané i príslušnou ceskoslovenskou

sovetské,

politikou.
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ceské, to všechno

v jednom

lidském

osudu.

A nikdo z toho dosud nevyvodil žádný záver, nikdo to ne-

Zatímco

studuje, všichni se toho bojí. Sahá se spíš do atraktivních

Ceskoslovensku

témat

nepotrebovali a klidne ji obetovali.

soucasných.

nekdejší popularizaci

Ale otázku
sovetských

cesko-sovetských
myšlenek

publikové zavírání ocí pred sovetským

vztahu,

u nás, prvore-

nebezpecím - nere-

flektuje nikdo.

ve

dvacátých
ruská

letech
emigrace

byla

nove

vzniklému

užitecná,

ted už ji

Nerad bych se dopouštel generalizací, ale vzhledem k tomu,
co o tom vím: snaha za každou cenu najít kompromis
pro

zdejší

prostredí

typická.

Ceskoslovenský

je asi

diplomat

v Moskve v letech 1945 až 1949 Václav Vaško mi rekl,

V muzeu tretího odboje v Príbrami je expozice o gulagu, kte-

podívejte se, my jsme se všichni báli. Tehdejší ambasador

rou náš Výbor pripravil

v Sovetském svazu Jirí

spolecne s Konfederací politických

Horák mel pokyn z Prahy nedráždit

veznu. Jmenuje se Predpeklí. Nekdejší predseda vlády Václav

sovetskou

Klaus nám napsal, že chápe, že ta doba byla predpeklím doby

cenu a nepríjemné záležitosti se odsunovaly.

kom unistické.

pres palubu ze zlého úmyslu, ale proto, že proste prekáželi.

stranu.

Bylo to hledání kompromisu

za každou

Cili nehodili je

V knížce cituj u ceského vezne gulagu Františka Poláka, který
A vy sám, k cemu jste dospel, když jste se obdobím let

už byl z lágru dokonce propušten,

1945-48 zabýval? Byla tehdejší ceskoslovenská vláda tak

v Moskve si ho nechtelo vubec všímat. To je ono kompro-

slabá,

misnictví, o nemž nekterí ríkají, že už zpusobilo, že jsme se

nebo mela jiné starosti nebo, jí to bylo jedno?
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ale naše velvyslanectví

vzdali v dobe Mnichova, že jsme se nebránili. .. Zase - nerad

Bystrov. Nekdy v roce 1969, když chodil asi do druhé trídy,

bych generalizoval,

ve škole mu nadávali ty Brežneve, a on se popral. Jeho

ale nekde to tu je! Pro ceské dejiny 20.

století je proste ve vetšine

prípadu typická

snaha prežít.

A tahle morální rovina strašne ovlivnuje praktickou

maminku nikdy nenapadlo, že by se mel prejmenovat.

politiku.

Když si vezmete, jak sovetští vojáci rozkrádali ceskosloven-

Nyní - po devetaosmdesátém se v Ceské republice objevila

ský

nová vlna Rusu a Ukrajincu. A hned v nekolika podobách.

majetek

v petactyricátém,

odvezli

kuchyni, pekárny, vyrabovali prostejovské
Vláda proti tomu

protestovala,

celou

hotelovou

konfekcní závody.

ale v tehdejších

novinách

Jako gastarbeitri,

jako umelci, jako mafiáni. Jak vypadá

tahle nesourodá komunita? Zajímá je neco

z

minulosti

nenajdete ani slovo. Leda tak Ferdinand Peroutka, jenže ten,

jejich kompatriotu u nás?

když neco napsal, hned se objevila demarše, protesty.

Tahle odpoved má dve cásti. Zacnu tou druhou: od samého
zacátku tvrdím,

že problém

osudu bývalých

ruských emi-

Všichni ale prece jen naštestí odvleceni nebyli. Víte asi

grantu u nás je problém ceský. Z toho duvodu také náš Výbor

nejvíc o tom, jak se u nás žilo tem, kterí sovetský zásah

Oni byli první nikdy nevstupoval

a zátah

skou

preckali.

Byl ruský

puvod,

ruské

príjmení

prekážkou, nebo spíš v tom všeobecném nadšení k dobru?
Jak

to

vlastne

vypadalo?

Existoval

tlak

na

rodiny

odvlecených, aby se vzdali svých príbuzných? Celá komunita byla tím vším nepochybne poznamenaná.
Za prvé, ta komunita

mocí. Protože mravní,

ceský. Nekdejší sovetský

sem emigranti prišli. Vždyt je spojovalo pouze to, že se rozhodli
odejít.

právní,

velvyslanec

politický

problém

je

Lebedev, jehož žena

byla Gruzínka, a celá její rodina zmizela nekde v gulagu, me
krátce po vzniku Výboru oslovil. Zretelne ho jeho žena do
toho problému

se zacala drobit už v okamžiku, když

do kontaktu s postsovet-

hnala. Ale já jsem mu rekl, my od vás nic

nechceme. Vy nejste naši partneri, naším partnerem je ceský
stát.
A pokud jde o nove príchozí - pro nekteré je objev, že Soveti
od nás odvlékali jejich krajany, kterí tu žili petadvacet let.

Spojoval je snad také puvod.

Pozornost

Jiste, ale hlavne tu šlo o onen imperativ,

který je donutil

udelat tak zásadní rozhodnutí. Pak už se skupina diferencuje.
Jde tu o míru integrace. Ti, kterí se integrovali

do zdejší

spolecnosti, žili tak, jako ta spolecnost. Se vším všudy. Casto
mnozí žili vedle sebe a ani o svém spolecném ruském puvodu už v druhé generaci nevedeli. Když jsem v roce 1992 napsal do týdeníku Reflex o príbehu svého otce, dostal jsem
radu dopisu, z nichž nakonec vyplynulo,

že jsme se zacali

organizovat. Napsal mi i clovek, který bydlel dve ulice od nás,
s nímž jsem sedával na trídních schuzkách svých detí. A ted
jsme spolecne zjistili, že naše matky byly signatárky dopisu
Janu Masarykovi, v nemž ho žádaly o pomoc pri pátrání po
svých odvlecených

mužích. Jeden muj známý,

populární

herec, se mi teprve nedávno sveril, že je také ruského puvo-

tomu

venují

intelektuálové

mezi

nimi,

obcas

i obycejní lidé. Ale nic víc. Nadto - oni se všichni dívají na
ruskou emigraci po revoluci v roce 1917 jako na ztracené
syny. Ztracení synové, které jsme vyhnali. Ale to je všechno,
vždyt dva tri miliony odešly, šedesát jich zustalo. Už kdysi
dávno jsem prišel na myšlenku,

kterou dnes ríká kde kdo.

Americané a Rusové mají mnoho spolecného, což je nejspíš
dané velikostí obou zemí. Ale je tu jeden velký rozdíl - zatímco Americani, i ti nejobycejnejší, žijí s pocitem, že jejich zeme
neceho dosáhla, soucasní Rusové nemají být na co hrdí,
a proto na to ani radeji nemyslí.
A ješte k nove prišedším.

Hlavne zpocátku mi hodne vadilo

velkopanské chování tech bohatých. Také u ostatních, kdekoliv na ne narazím, mi vadí, že porád mluví pouze o penezích.
Vychází

tu asi pet casopisu,

du. Padesát let se v jejich rodine o tom prý nemluvilo. Ti inte-

dokonce

grovaní byli jakoby ponorení, každý si žil svým životem. Já

pornografickým

sám jsem se za celý život nesetkal s tím, že by moje jméno

Fronkuv

Russkij

imigrant,

casopisem

treba
neco

Rusové

mezi

a politickým

Špígl. V Imigrantovi

osocili

v Cechách,

Bleskem,

Story,

bulvárem,

jako je

novinárku

agentury

vyvolalo nejaké predsudky. Jsou samozrejme lidé, kterí ríka-

Epicentrum

jí, že se tu na ne dívali jinak. Ale to jsou ti, kterí se treba za

Cecencu, at se radeji podívá, jak se zachází s námi Rusy

celý život nezbavili prízvuku, návyku pít caj z talírku ... Pak tu

v Cechách! Ale zároven je tam spousta inzerce, kterou fabriku

Petru Procházkovou,

že píše o masakrování

ovšem byli ti, kterí ríkávali, my jsme sice z Ruska utekli, ale

ci obchod si lze pronajmout,

jak získat povolení k pobytu.

Puškin

Taky stesky, že ve dvacátých

letech se zdejší lidé chovali

je svatý,

a jejich

ceskoslovensko-sovetského

deti

byly

casto

cleny

Svazu

k Rusum dobre, a dnes tak špatne. Jako by nic nepochopili.

prátelství a KSC.

Muj nejstarší syn z prvního manželství, jehož matka si nechala svoje

puvodní

ceské príjmení,

se jmenuje

Alexander

Prítomnost
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Prísne soukromé a duverné
Jaroslav Stránský
Tento text pochází ze Státního ústredního archivu a z archivu

stický truhlár v Krcmáni.

ÚV KSC, kde byl uložen pod oznacením F 100/24 a.j. 828. Jak

b) Krabicky objednal komunistický

uvádí rukou pripsaná

c) Výbušniny
Sosnar.

poznámka,

jeho puvodní

anglickou

verzi preložil do ceštiny Eduard GoldstOcker, který - rovnež
podle

této poznámky

Jaroslav

Stránský.

že "elaborát"
Prítomnosti

vypracoval

pripomíná,

že

(1884 - 1973) byl mimo jiné ministrem

Jaroslav Stránský
ceskoslovenské

- sdelil,
Redakce

exilové vlády ve Velké Británii za druhé sve-

tové války, a v prvních trech poválecných letech až do února
1948 místopredsedou

vlády a ministrem

školství.

Od roku

1948 žil v emigraci.

d) Rozkaz k pokusu o atentát dal Sosnarovi predseda KSC

e) Tri tajná komunistická
matických

Národní

podle

nebo

zemích byly zrízené režimy

stejného

Lidová

vzoru.

fronta,

která

skladište težkých kulometu,

behem

ukázalo,

byl pripraven

že

s plným

vedomím komunistického

polit-

byla tzv.

byra v Praze (a pravdepodobne

mela

postupne

se souhlasem

absorbována komunistickou

stranou. Jedinou výjimkou

CSR, kde nekomunistickým

príslušníkum

NKVD).

Cílem

byla

bylo vytvorit

zmatek a umožnit

Národní fronty se

komunistický

puc již na podzim.

pomalu podarilo získat stále vetší nezávislost. Proto musela

5. Mezi 6. a 10. lednem 1948

dríve nebo pozdeji být upevnena moc komunistu,

dostal Slánský výsledek výzku-

odmítnutí

Marshallova

plánu Sovetským

sateliti byli nuceni prijmout

zvlášte po

svazem, kdy jeho

útocnejší protizápadní postoj.

Hlavní události, které vedly ke komunistickému

mu Cs. ústavu pro výzkum verej-ného mínení, který ukazoval,
že KSC by nedostala ani tentýž pocet hlasu jako v r. 1946, a

policejnímu

puci v CSR:

že by pravdepodobne

ztratila více než 10 % svojí skutecné

síly. Podle tohoto výzkumu

1. V lednu 1947 prohlásil

predseda strany Gottwald,

Mezi 6. a 10. lednen
1948 dostal Slánsk:
výsledek výzkumu verej
ného mínení, který uka
zoval, že KSC b'
nedostala ani tentý:
pocet hlasu jakl
v r. 1946, a že b'
pravdepodobne ztratili
více než 10 %'

vyše-

Základem
být

auto-

a Obycejných pušek

byla nalezena
trování.

pokus
vybudovány

poslanec Jura

v Olomouci Cepicka (nyní ministr spravedlnosti).

Celé vyšetrování

Ve všech Sovety osvobozených

sekretariát v Olomouci.

dal do krabicek komunistický

že

ztratili

nejvíce ve východní

strana musí ve volbách dostat nejméne 51 % hlasu. Toto

SSSR,

kde komunistická

prohlášení opakovali pozdeji i jiní komunistictí

bylo zjišteno, že komunisté
cásti Slovenska,
strana

by skoro

hranicící

by
na

neexistovala.

predáci. 5. 12.

Slánský oznámil tato fakta na schuzi politbyra 15. ledna, kde

1947 na schuzi ÚV KSC prohlásil gen. taj. Slánský, že strana

bylo zjišteno, že KSC bude poražena ve volbách, jestliže ji

jiste dostane vetšinu.

nezachrání policejní puc. Bylo rozhodnuto, aby se puc konal

2. Koncem zárí 1947 byla založena Kominforma jako reakce

22. února.

proti

6. Na podzim 1947 organizovali

Marshallovu

Kominformy

plánu. Je dobre známo, že prohlášení

vyhrožovalo všem socialistickým

odmítnou prijmout komunistický

3.

stranám, které

rozkaz.

spiknutí
skou

11. zárí 1947 byl spáchán atentát na tri ministry - Zenkla,

komunisté

odhalení tzv.

na Slovensku, jehož úcelem bylo rozvrátit sloven-

demokratickou

rozhodnuto

stranu.

Nekolik

mesícu

na to bylo

použít stejné taktiky proti nár. soc. strane, která

Drtinu a Masaryka - když jim byly zaslány krabicky s výbuš-

byla druhou nejsilnejší stranou a hlavním protivníkem. Pokus

ninami. Oficiální vyšetrování

se nezdaril,

(kontrolované
výsledky,

se strany bezpecnostní

komunistickým

naopak

úmyslne

ministrem

vnitra)

se pokusilo

policie

neprineslo

chránit

viníky.

Koncem zárí Krajina, gen. tajemník nár. soc. strany, našel ve
svém volebním

protože

ministerstvo

dokázat, že celou aféru vyrobili

spravedlností

mohlo

agenti - provokatéri

- prí-

slušníci tajné státní policie, pracující podle prímého rozkazu
komunistického ministra vnitra.

kraji stopu, která vedla k odhalení celého

7. Již na podzim 1947 zahájili komunisté energickou cistku

komplotu.

nekomunistických

Stopa vedla do vesnice Krcmán.

Když byly první výsledky
predloženy hlave kriminální
tento

vedoucí,

aby

lidé,

tohoto

pátrání

policie, narídil
zatcení

jako

podezrelí, byli propušteni.

4.

Do února
dokázáno:

1948

bylo

a) Krabicky s výbušninami

protesty

nekomunistických

stran,

zvlášte

nár. socialistu.

5. února pri-znal gen. taj. Slánský neprímo
komunistické

vyšetrováním

živlu v celém státním aparáte a obzvlášte

v policii. V lednu a v únoru se cistka urychlila a vyvolala silné

8. Jakmile

že po získání

vetšiny by ostatní strany byly rozpušteny.
ministri

podali demisi, komunisté

urychlili puc,

který se puvodne mel konat 22. února. Nosek, komunistický
vyrobil komuni-
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vnitra, okamžite narídil, aby zvláštní úderné oddíly

policie

byly poslány do blízkosti

Prahy.

Tyto oddíly byly speciálne vycviceny

kvislinku,

pro

kterí

spolupracovat,

poulicní boje a silne ozbrojeny. Instruktori
.,

byli

ochotni

s

nimi

a GoUwald dostal jejich

ujištení

o spolupráci
V

již v pondelí a v

techto pluku byli cviceni v SSSR. Téhož

~~~.~~,'

úterý.

vecera narídil Smrkovský, aby byla ozbro-

...,.,..•

Laušman dohodu s Fierlingerem, kterou si

soc.

dem.

strane

uzavrel

jena delnická milice, a protože tato milice

docasne uhájil svou pozici za tu cenu, že

je pomerne malá, byli ozbrojeni

dal svou

i komu-

stranu

pod

kontrolu

komu-

nistictí delníci.

nistum.

Casne ráno 21. února bylo všem leteckým

listinu nové vlády prezidentovi a zároven

posádkám

ho ujistit, že tato vláda bude mít parla-

narízeno zustat v hangárech

Tak

mohl

Gottwald

a nespouštet motory. Behem dne museli

mentní

státní úredníci a príslušníci

oznámilo, že demise ministru

policie pode-

vetšinu.

V jednu

predložit

hodinu

radio

byly prijaty

psat slib vernosti GoUwaldovi a Noskovi

a ve 4.30 byla utvorena nová vláda. Tato

a ozbrojení milice bylo dokonceno. Vecer

vláda

l
~

byly úderné oddíly premísteny do Prahy.

byla

sestavena

bez ohledu

výsledky voleb. S výjimkou

na

Jana Masa-

V noci byly cetné poštovní úrady obsazeny policií.

ryka a Vavro Šrobára byla složena výhradne z komunistu

Od rána 23. byly státní úrady a ministerstva

a prokomunistických

hlídány policií

kvislinku.

s puškami stejne jako križovatky, mosty atd. Soukromé domy

Téhož dne asi 25 000 univerzitních studentu udelalo posled-

clenu vlády byly také silne hlídány a policie, jež mela poulicní

ní pokus

3. února vydal miistr národní obrany
'enní ro ka ve
,d

Z

Z, ~

službu,

byla

ozbrojena

nabitými

puškami a kulomety. Ráno oznámilo
ministerstvo

rma a nes~: Z,asaovat do vnztrnzch
ecí. Rozkaz obsahoal slib vernosti
ovetského svazu.

vnitra,

že je

treba

k ceste do ciziny krome pasu ješte
zvláštní povolení.

na Hrad.

Zastavila je policie, jednoho zastrelila a nekolik zranila (mezi
nimi i nekolik dívek).

9. Jsou zde konkrétní dukazy o ruském zasahování do krize.
Zorin,

bývalý sovetský

tovových

vyslanec v Praze a jeden z Molo-

námestku, prijel do Prahy 19. února. Po jeho prí-

jezdu bylo úredne oznámeno, že prijel dohlížet na dodávky
sovetského

a provedl prohlídku. Prohlídka trvala

ského prátelství.

do 1 hod.,

V nedeli 22. vyšel v moskevských

ale ministr

vnitra

již

materiál. Podobné prohlídky byly

v ostatních sekretariátech

nár. soc. v dalších

dnech. Ráno byly v továrnách a v ministerstvech
první akcní výbory, složené z komunistu

vytvoreny

a prokomunistick-

obilí a aby se zúcastnil

vaný komentár

manifestace

cS.-sovet-

Izvestijích ostre formulo-

o cs. krizi, který byl vysílán moskevským

rozhlasem a opakován pražským

rozhlasem. V pondelí 23.

vydalo Rudé Právo zvláštní vydání s clánkem Izvestijí. Noviny
byly rozdávány zadarmo v pražských
ctenári

vyvolaly

dojem,

ulicích a v každém

že za ceskými

komunisty

stojí

Moskva.

ých živlu.
Svoboda,

ministr

národní

obrany,

vydal

denní

rozkaz, že armáda nesmí zasahovat do vnitrních vecí. Rozkaz
též obsahoval slib vernosti Sovetského svazu.

sekretári nár. soc. strany v Praze a behem dne bylo provedeno na sta zatcení v celé zemi. Vytvárely se další akcní výbory, které prebíraly
Komunisté

nekomunistické

úrady, organizace atd.

a jejich agenti prevzali tiskové

Melantrich

a nezávislé

Svobodné

V pondelí a v úterý 23. a 24. došly zprávy o silné cinnosti
sovetských

vojsk

na cS.-rakouských

hranicích

a na cS.-

nemeckých hranicích v Sasku.

V úterý 24. ve 3 hodiny ráno byli zatceni nekterí vedoucí

strany,

a pochodovalo

oddíl policie do nár. soc. sekretariátu

o 11.00 hod. oznámil prezidentovi,

Generál

prezidenta

23. ráno o 10.30 hod. vnikl silný

že se našel kompromitující
organizovány

podporit

Již tri týdny
Slovenska

pred pucem bylo podle zpráv z východního

mnoho

domu v Chustu,

a jiných ukrajinských

Užhorode,

Mukacevu

mestech evakuováno a na místo civil-

podniky

lidové

ního obyvatelstva nastehovány vojenské jednotky.

noviny.

Pozde

Zorin odjel okamžite, jakmile

odpoledne vnikli do soc. dem. ústredí milicionári,

privezení

byla jmenována

nová vláda.

Nový ministr zahranicního obchodu Gregor pronesl rec, v níž

v nákladních autech z pražských predmestí. Milice s pomocí

prohlásil, že ceskoslovenský

policie obsadila budovu, vyhnala gen. sek. Vilíma, ministra

bez pomoci Sovetského Ruska a jiných slovanských státu.

lid by nedosáhl svého vítezství

Majera a dosadila Fierlingera a jeho kliku jako pány ústredí
strany.

Vilém

V nár. soc., lidové i soc. dem. strane našli komunisté nekolik

Karel Kaplan:
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Hejl: Zpráva

o organizovaném

Nekrvavá

revoluce.

násilí.
Mladá

Univerzum,

fronta,

Praha 1990.

Praha 1993

Polovina Francouzu
se brání multikulturalismu
"
a evropanstvl

r

Josef Brož
Francou::,ský historik Pierre Milza se od
osmdesátých let venuje otázkám imigrace.
Na toto téma nedávno proslovil v pražském
Francouzském ústavu pro výzkum ve
spolecenských vedách (CEFRES) prednášku. Je presvedcen, že ve Francii i jinde
v Evrope je proces postupného oslabování
ná rodního státu nezvratný, šíri a sílu
odporu proti takovému vývoji však nelze
dosud odhadnout.
Francie zažila behem posledních dvou století nekolik imigracních vlil. Teprve v roce 1974 bylo pristehovalectví
úredne zastaveno. Mužete pripomenout
hlavní duvody
tohoto rozhodnutí?
V roce 1974 bylo ve Francii oficiálne registrováno 3500000
pristehovalcu. O rok pozdeji se jejich pocet vyšplhal na
4 200 000. Hlavní duvod, který vedl k rozhodnutí imigraci
zastavit, byla rostouCÍ nezamestnanost. Politici proto ucinili
záver, že potreby francouzské ekonomie jsou dostatecne
uspokojeny, a není proto nutné zvát nové pracovní síly.
Podotýkám, že rozhodnutí se týkalo pouze imigrantu ze
zemí mimo Evropského spolecenství.

Integracní nástroje byly oslabeny
[migrace je ústredním tématem soucasné francouzské politické diskuse. Vy zastáváte názor, že Francie se dokázala
v minulosti s imigrací korektne vyporádat. Proc se to dnes
již tolik nedarí?
Miliony imigrantu, kterí prišli do Francie od roku 1850 do
roku 1975, se opravdu integrovaly úspešne. Od té doby je to
ale daleko složitejší. Proc? Na tuto otázku není snadná
odpoved. Je to proto, že integracní nástroje, které tu
sloužily dlouhou dobu, fungují dnes hure? Ano, a cást
nástroju, které tradicne sloužily k integraci, zmizela. Ve
Francii je nyní méne politických
stran, než dríve.
Komunistická strana, která vždy byla silným integracním
faktorem, je dnes silne redukována - jejich soucasných

16 procent nestací k integraci pocetné skupiny zahranicních
delníku. (Ješte pred dvaceti lety mela Komunistická strana
Francie 25 procent volicu.) To platí i o odborech.
Podobne je na tom i škola a celý vzdelávaCÍ proces: i ty se
podstatne promenily. Prišli noví ucitelé, a škola již neucí to,
co dríve. Integraci znesnadnuje i nynejší nezamestnanost.
Francouzský prumysl, který prinášel cizincum práci, je
v krizi. Dokonce i tak silný sociální nástroj, jakým byla
vždy vojenská služba, již ztratil úcinnost. Mladí Alžírané
dnes mají možnost se vojenské službe vyhnout. A zítra?
Vojenská služba jako taková zmizí. ..
Vetšinu populace pricházející od šedesátých let tvorili imigranti ze severní Afriky, a zejména z AlŽírska. Není to
vlastne tak, že urcitá cást Francouzu je mentálne stále
v alžírské válce? A když dovolíte, jiste se nedá prejít ani
fakt, že nekteré zvyklosti a mravy jsou u arabských imigrantu podstatne jiné, než treba u Francouzu ...
Samozrejme,
alžírská válka je v této veci urcující.
Francouzský rasismus vuci Arabum z této skutecnosti
vychází. Nezapomente, že z Alžírska se vrátil do Francie
jeden milion Francouzu. Mezi temito lidmi je mnoho, kterí
volí Le Penovu Národní frontu, a nekterí z nich, kterí kdysi
v Alžírsku bojovali, to vnímají dosud jako tvrdou koloniální válku.
Co se týce zvyklostí pristehovalcu - máte pravdu v prípade
první generace. Jsou tu jiste kulturní rozdíly, ale casto se
prehánejí. Když se napríklad mluví o tom, že nejaký Arab
zabil v koupelne ovci a podobne, to je hodne fantasmagorické. A navíc pro mladou generaci Alžíranu je príznacný silný stupen deislamizace. Podle posledních císel,
které máme k dispozici, má odislámštení podobné proporce
jako odkrestanštení západních spolecnos~í. To ale na veci,
bohužel, nic nemení, nebot umele vyrotený obraz imigrantu je v hlavách lidí prítomen.
Ale proc tento obraz, podle vás, funguje

tak dobre?

Jde o fenomén kolektivní psychologie, kdy se šírí zprávy
z doslechu, zpravidla na základe izolovaného jevu,
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a povzbuzují predstavivost verejnosti. Totéž se kdysi týkalo
napríklad Italu, když se hledal obetní beránek spolecenských problémú. Nejde o to, že by šlo o naprostý výmysl,
ale o princip amplifikace na základe nejakého reálného
faktu. Je sice pravda, že ve Francii žije urcitý pocet islamistických vúdcú a že nekterí z nich intenzivne oslovují
minoritu mladých Maghrebanú. Ale je to výrazne menšinový jev. Také ve tricátých letech se pokoušeli stoupenci
fašismu delat nábor mezi italskými delníky - a casto uspeli.
CiLi úspech Le Penovy Národní fronty vysvetlujeme pouze
fenoménem psychologické amplijikace?
Ovšem. Tento jev stál u pocátku "politického obchodu"
Národní fronty, která podobné prehánení uplatiíovala práve
na populaci z Maghrebu.
Ale v Národní fronte jsou dnes i nekterí vudci maghrebského puvodu ...
Tech je velmi málo a jsou navíc úcelove používáni jako
vzor. Casto jsou to synové "harki", tedy synové muslimú,
kterí bojovali za 2. svetové války na strane FrancouzLI. Ano,
jsou to muslimové, Arabové, a púsobí v Národní fronte - u
mladých "harki" je to casto ze zoufalství, protože se cítí být
vyrazeni ze spolecnosti.
Nekdy se uvádí, že prezident Franfois Mitterrand využíval
problému imigrace k posílení svého politického postavení.
Jaká byla Mitterrandova role?
Jeho podíl byl velmi malý. V urcitém okamžiku jeho socialistická strana usilovne podporovala antirasistickou organizaci SOS Rasismus jako "úspešný príklad integrace".
Prezident MiUerrand ale v této veci opravdu nehrál podstatnou roli.

Komunitarismus by mohl vést
k francouzské Jugoslávii
Francie uplatiíovala politiku tzv. terre d'asile (zeme
asylu), jako tradicní zeme "svobody, rovnosti a bratrství"
prosazuje integracní model. V anglosaských
zemích
naopak prosazují model komunitární,
který neusiluje
o integraci prímou, nýbrž prostrednictvím
príslušnosti
k odlišným kulturám, tzv. multikulturalismu.
Vy obhajujete francouzský model integrace. Proc?
Obhajuji tuto koncepci, protože francouzský národ vznikl
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tímto zpusobem a francouzská identita je založena na národní suverenite, která se pokouší prekonat komunitarismus.
Francouzská spolecnost usiluje o to, aby se z každého jednotlivce stal clen národní komunity. Ano, obhajuji tuto
koncepci, protože moje vlastní kultura je založena na
ideálech republiky. Komunitarismus mi nahání trochu strach. Obávám se, že v zemi, která je zvyklá na fúzi individualit v jednom spolecenství, by mohlo uskutecnení návrhu na
paralelní soužití ruzných národnostních komunit, jež casto
nabývá podoby rivality, vytvorit zárodky štepení francouzské spolecnosti.
Když procházíte severem Paríže, nemužete se obcas zbavit
dojmu, že francouzský model integrace selhal. Tamní ctvrti budí dojem silných ghett, která paradoxne fungují na
komunitárních principech. At užjde o populaci ze severní
Afriky nebo treba z rovm7wvé Afriky. Vy tvrdíte pravý
opak ...
Myslíte, že jde o komunity? Tady se jedná pouze o paralelní soužití individualit. Nejde v pravém slova smyslu O komunity, protože komunity mají institucionální postavení, na
jehož základe reagují. Neexistuje prece žádná maghrebská
komunita: jde tu vždy o Alžírany, Marocany, Kabyly,
Araby, Tunisany. Ale to je neco úplne jiného, než napríklad
americtí Poláci, kterí tvorí v Americe silnou vlivovou
skupinu. Já sám komunitarismu neverím. Ve Francii to
mužeme nazývat spíše mikrokomunitami, ackoliv napríklad
v Marseille to již zacíná fungovat na principu etnicky
založených asociací, které se pokoušejí zorganizovat.
A proc by to nemohlo fungovat ve Francii na stejném principujako ve Spojených státech amerických?
Protože si myslím, že by to nevedlo k nicemu jinému, než
k francouzské Jugoslávii. A neco takového bych si opravdu
neprál.

Zastávám myšlenky federalismu
Ve Francii pusobí politické síly, které tvorí legitimitu
poválecné Francie, a tendence, která vidí budoucnost ve
sjednocené Evrope, je s nimi casto v rozporu. Evropské
volby, podobne jako referendum o Maastrichtské smlouve,
toto štepení jasne artikulovaly. Jaká je podle vás budoucnost Francie v Evrope?
Osobne zastávám myšlenku federalismu. Myslím si tedy, že
budoucnost Francie je spíše ve hnutí, které se snaží snížit
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význam státu a národní identity ve prospech
neceho, co zatím ukazuje pouze své zárodky.
Mluvit o evropské identite je sice hezké, ale
zatím príliš nevíme, co to vlastne znamená.
Budoucnost ale presto vidím spíše ve federální
Evrope.
Výsledky evropských voleb nemluví zrovna ve prospech
federalismu ...
Ano, to je pravda - sílí tu tendence nacionální. Kdo dnes ale
muže zodpovedne predpovedet budoucnost? Myslím si, že
je dost dobre možné, že žijeme v období, v nemž se jedna
etapa preci jenom uzavírá - byla postavena na myšlenkách
jednoty státu a národa, který se rozpustí ve spolecenství
mnohem širším, v Evropské unii s novými vztahy mezi
národem a menšinovými spolecenstvími.
Pripouštím, že v minulosti fungovala myšlenka národního
republikánského státu dobre. V soucasnosti se tato tendence
spíše drží - pri vší své krehkosti - v rámci Evropy, která se
promenuje.
Ve Francii, ale i v celé Evrope je možné od devadesátých
let sledovat zintenzivnení dvou procesu: procesu evropského sjednocován~ ale i velmi silné tendence k evropské
dezintegraci. Tyto tendence se objevují z ruzných historických a sociálních duvodtl v Belgii, ve Velké Británii,
ve Španelsku. Italský pH klad je velmi zajímavý. Tragická
historie bývalé Jugoslávie je asi nejotresnejším pH kladem.
Ve Francii se tento jev stupnuje hlavne na Korsice, kde se
pravidelne
objevuje myšlenka
nezávislosti.
Co tomu
ríkáte?
Musíme vycházet z konkrétních faktu. Na Korsice je pouze
deset procent lidí, kterí chtejí nezávislost. Lombardská liga
na severu Itálie mela velký úspech pred peti lety, a nyní
velmi ztrácí - Umberto Bossi již evidentne oslabil. Historik
se ale muže jen obtížne vyjádrit, na jakou stranu se evropský proces obrátí. Mužeme si predstavit dlouhodobý rozpad
národního státu, stejne jako silnou reakci, spojenou s mezinárodnimi událostmi. Víte, není to moje profese, predstavovat si, co se stane ...
Ale jako historik prece mužete videt príznaky, které mohou
další vývoj naznacit ...
Tendence smerem k rozpadu národního státu se zdá být
nezvratná, ale nemohu naprosto vyloucit, jaké reakce to
muže prinést. Kdyžjenom ve Francii vidíme tu sílu odporu!
Vemte si jenom, kdo se brání evropské integraci: od tradicní
pravice pres Národní frontu až ke komunistické strane.
Alespon polovina francouzské populace se vzpírá tomuto
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pohybu: at už jde o multikulturalismus, nebo evropanství.
Jak to ale všechno dopadne, nelze si zatím predstavit.

Nemám italské sny
Vy sám jste italského puvodu,
Francii ...

narodil jste se ale již ve

Ano, má matka je Francouzka a muj otec byl Ital. Když
jsem ztratil otce, byl jsem ješte velmj mladý, bylo mi
dvanáct let. Mé vzdelání je z tohoto duvodu velmi francouzské, rekneme národne-populistické. Své vlastní italské
koreny jsem musel zpetne nalézt behem univerzitní kariéry
- zabýval jsem se tématy, které s tím souvisely. Jsem tedy
clovek dvou národností, ale jde spíš o uvedomelý proces
znovuobjevování - nic takového jsem ve svém rodinném
prostredí nemel.
Vaši rodice spolu mluvilijenomfrancouzsky?
Ano, jenom francouzsky. Svého otce jsem nikdy - vyjma
snad nekolika slov - neslyšel mluvit jinak, než francouzsky.
Nekteré etnosociologické
studie dokládaj~ že identita
osobnostije spolutvorena i odlišným typem kulturní komunikace. Italové napríklad gestikulují mnohem více než
Francouzi, a Ceši zas negestikulují témer vubec.
To je možné, ale Italové z druhé generace již negestikulují.
Nemyslím, že by kulturní praxe mela genetickou povahu.
Nemáte ani italské sny?
Ne. Má italská identita je spíš mou vlastní invencí.
Podle vás tedy osobnost formuje pouze sociální realita?
Netvrdím, že tomu tak vždy musí být. Nekteré príklady
mezigeneracní výmeny mohou jiste vést k tomu, že se i sny
mení.

Josef Brož (1965)
Publicista.
Peler J. Burgess: Cullural
Rodopi, Amsterdam 1997.
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politics

and political

culture

in postmodern

Europe.

Byl to 0l!ravdu
"žalár národu " •?
Alexander Loesch
Dvacáté století vejde s velkou pravdepodobností
jako jedno z nejhruznejších
jeho intelektuálních

vubec. U duchovni kolébky

viníku, diktátorú

stály tri hlavní ideologie: jazykove
smus,

stredoevropský/nemecký

respektive mediteránní/italský

do dejin

a masových

vrahu

definovaný nacionalinárodní

Jako i jinde v Cechách a na Morave odvo-

zovalo svou identitu od své "prehlédnutelné

bezprostrední

domoviny", od svého mesta, a bylo zároven loajální vúci
vídenské státní moci. Lidé byli do znacné míry dvojjazycní
a meli tedy otevrenou volbu, pro kterou stranu se rozhod-

socialismus,

fašismus, a ruský bolševis-

mus se svými pozdejšími komunistickými

nerozhodnuté".

nou. Tlak nacionalistického

ducha doby byl však posléze

ci reálne sociali-

tak silný, že se vetšina obyvatelstva tak ci onak rozhodnout

stickými variantami. Nehlede na to, ze se všechny tyto tri

musela. Castá nemecká jména u pozdejších "statistických"

myšlenkové proudy nezrídka proplétaly a i podminovaly,

Cechu a ceská jména u mnohých (sudetských) Nemcu pri-

živnou púdu pro úspešne nicící tažení jak hnedé, tak i rudé

tom dokládají, že etnický púvod nebyl zdaleka rozhodující.

totality strední Evropou
nace.

Pouze zemská šlechta si do znacné míry zachovala svou
nadnárodní identitu.

pripravila

národnostní

indoktri-

Toto kolektivní praní mozku v národních barvách zacalo

Klišé o "žalári

v devatenáctém

o všeobecné politické krátkozrakosti

století a rozmetalo

ve svých dusledcích

národu",

ale i paušalizující

predstavy

"národních buditelu"

nositele historické kontinuity a stability mezi Asií a Ter-

vyvrací

stem: ríši rakouskou. Už pri pouhém zmínení tohoto pojmu

všechny hovorí o tom, že pravda je, jak všichni víme, vždy

vyvstane u mnohých ješte dnes takrka jako podmínený

spíš uprostred. Po abdikaci císare Karla na podzim roku

mnoho

historických

dokladu.

Dva príklady

za

reflex obraz "žaláre národu", jak ho v temných barvách

1918 mu nabídlo azyl hned nekolik stredoceských

vytvorili predevším ceští nacionalisté ci prinejmenším první

lomest, protože pro tamejší obcany byla predstava, že by

svetovou váLkou podmínená karikatura z Haškova Švejka.

byl "náš mocnár"

Strízlivá historická analýza tohoto mnohonárodního

státu,

který se pred sto lety marne pokoušel o zprostredkování
mezi rozvášnenými

národnostními

skupinami,

chybí

takového pokusili, byli zpravidla obratem posláni na hanbu
Cerstvý vítr do tohoto stredoevropsky

monarchistu.
zatuchlého prostredí

klišé a mýtLI nyní prináší opet jednou kurážná kritika ze
Spojených

státu. Mladý americký historik Jeremy King,

který se zabývá "nacionalizací

strední a východní Evropy

od roku 1848 dodnes", oponuje rozšírené tezi, že vývoj
národu a v dúsledku toho zánik Rakouska-Uherska

byly

nezadržitelné lineární procesy. King ukazuje na modelové
studii vývoje mesta Ceských Budejovic v druhé polovine
devatenáctého století, že tamejší obyvatelstvo - jak ceského,
tak i nemeckého materského jazyka - bylo dlouho "národne

Prítomnost

neúnosná.

A "otec" ceského národa František Palacký reflektoval už
zhruba pul století pred tím nebezpecí, vyplývající z prostoru

v

evropské historiografii prakticky dodnes. Ti, kterí se o neco
do kouta staromilcu a nena-pravitelných

nucen odejit do "ciziny",

ma-

mocenského

pnutí mezi Ruskem a Nemeckem.

Prozírave

tenkrát rekl: "Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již od
dávna, museli bychom v interessu Evropy, ba humanity
samé priciniti se co nejdríve, aby se vytvoril." Židovští
autori (napríklad Joseph Roth) byli také jedni z prvních,
kterí - jakoby v predtuše holocaustu - už ve dvacátých letech
20. století videli v rozpadu stredoevropské
zásadní civilizacní ztrátu.

rakouské ríše

Alexander Loesch (1947)
Novinár, redaktor berlínského deníku Tagespiegel.
Jan Kren: KonOiktní spolecenství.
Jan Kren: Historické

Ceši a Nemci 1780-1918. Academia,

promeny cešství. Karolinum,

Jirí Rak: Bývalí Cechové: ceské historické mýty a stereotypy.
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Praha 1990.

Praha 1992.
H & H, Jinocany

1994.

Okna továren --]
"Pohlížejte na mne príjemne,
chlapce: oko do duše okno!"
Tak nejak káre nešt'astného
kvartána ukrutný c. a k. rectinár v jedné Haškove povídce. Paideuo, pepaideuka.
V této metafore není zvuková
podoba mezi okem a oknem
náhodná; v ceštine a dalších
slovanských jazycích jde o
souvislost
etymologickou.
Prvotní je samozrejme oko:
odvozeninu okno motivovalo
jednak svým tvarem a rozmerem (nejstarší okna u Slovanu byla malá a oválná), jednak svou funkcí. Spíše než
zdrojem svetla bylo takové okno pruzorem, zdrojem vizuálních pocitku zvencí.
(Funkcne a konstrukcne motivovanému pojmenování okna
odpovídají
jiná pojmenování soucástí lidských príbytku,
napr. svetnice jako prostora charakteristická dostatkem
svetla, sklep jako místnost sklenutá, komnata - Z italského
caminata - vybavená komínem atp.)
Nicméne jak oko, tak okno jsou informacní kanály dvoucestné, jak také pripomíná úvodem citované úsloví. Nejen oko
vypovídá o rozpoložení lidského nitra, oknem se "hlásí"
dení a bytí zevnitr budovy. Pred rokem vzrušovala Prahu
výstava malíre Jakuba Schikanedera: vzpomínáte na rec
oken jeho domu? Prísliby oken rozsvícených, tajemné
mlcYení oken temných, dovjznacnost oken otevrených - nemluve o výhledech tu teskných, tu dychtivých z oken ven.
Okna dnešní Cejkovy fotografie jsou velmi, velmi prázdná:
vybitá okna zpustlých opuštených budov. Z nich sotva kdo
vyhlédne ven, živou duši za nimi nenajdeš. Vyhaslé oci.
Komíny v pozadí navozují dojem, jako by tyto vychladlé
budovy patrily k nejakému továrnímu komplexu. Nebyla by
to, pravda, okna do dílen, spíš do nejakých kancelárí.
Ovšem ty jsou kusem duše fabriky.
Generace okouzlené industrialismem vnímaly továrny jako
vtelení ducha nové doby a jako chrámy práce, té matky
pokroku. Pro socialisty onech casu napliíovaly zástupy delníku ideály rovnosti a bratrství; vedomí hodnoty práce
celé
a jejích v)ísledku pak mely prinést svobodu jim
spolecnosti. Tudy se mela dovršit skutecná a spravedlivá
demokracie. Demokracie práce a lidu.
Jméno mesíce února už více než pul století nespojujeme
pouze s nore ním, vnorováním vody ci ledových ker pod led;
únor se také stal pripomínkou nástupu nového spolecenského a mocenského usporádání. To se vynorilo Z teorií

i

i

i

i
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minulého století a totalitních
praktik století našeho. Jeho
nejhalasnejší zásluhou mela
být tovární práce, proletariát
vudcí silou. Hlavním symbolem tohoto února se stal delník, ovšemže s jlintou.
Kult fabrik se rozjel naplno.
Deti se odmalicka ucí kreslit
zubaté strechy továrních hal.
Fabricní komíny, pro mladého Nezvala ješte symboly
nekonecného chtíce, jsou vybavovány hvezdou. A samozrejme exhalují: "Má zeme
volne dýchá plícemi továren, " jásalo budovatelské nadšení
ješte pocátkem šedesáf)ích let ...
To navenek. Ve skutecnosti se práce posvátným statkem ci
predmetem"politické
uvedomelosti" nestala dokonce ani
tem, kterí o ní mlátili hubou. Pro mnoho lidí ztratila svou
hodnotu pragmatickou
- totiž poctivého prostredku
nabývání prostredku pro živobytí úmerne k uplatneným
schopnostem a vynaložené námaze. Nadto pak práce se
v praxi - povýtce práce fyzická - stávala casto trestem. Pro
všechny pak byla nikoli existenciální, nýbrž trestne vymahatelnou povinností; "právo na práci" ztelesnil paargaf
o príživnictví. Kdysi slibovaná osvobodivá síla radostné
práce dostala hrozivou podobu, ostatne jako už predtím
v nemeckém socialismu národním.

i

Nuže, od toho všeho jsme se pred deseti lety odvrátili.
Jenom je potíž, že až s prehnanou dukladností. Že se minulý
režim tváril, že nám platí, zatímco my se zase tvárili, že
pracujeme? Dobrá, tak nebudeme pracovat vubec; proc
taky, vždyt" leckde už se za práci beztak neplatí... A pokud se
práce prímo neodmítá, pak alespoií na ni hledíme podezrívave: má vubec ta ci ona smysl? Vyplatí se tohle nebo ono
vyrábet, není lepší to dovézt? A tak dál.
Jenže práce má, nic naplat, nejen svou cenu ekonomickou,
nýbrž morální. Vymlouvat se na to, že tuto cenu bolševik
zprofanoval, je stejne alibistické jako podobné výmluvy
jiné. Však také stojí za to povšimnout si, kdo se takto vykrucuje nejradej: komu se nechce nic menit u sebe a na sobe.
Náš únorový snímek má zajímavé komponenty v popredí.
Na ne se jaksi nedostalo, však jsou hlaJ'ite inspimtivní
samy. Jen k tomu autu me ješte napadá: jak moc je jeho
okny videt dovnitr? Ale nejspíš ješte dost dobre: dukladneji
zaslepená okna mají až auta honosnejší.

i

i

Jan Horálek
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Verí Britové médiím?
Zlatý vek ostrovního žurnalismu
je nenávratne pryc
Tomáš Vrba
OhLupují média v zájm,u baronu všesvetového voLného trhu masy, nebo navzdory stížnostem
zastándt vysoké, Lec eLitárské kultury demokraticky vycházejí vstríc zájmum a touhám, obycejných Lidí? Pomáhají novinári svou agresivní
všetecnos-tí procištovat každodenní poLitický
provoz a jsou tak skutecne sLužebníky a strážci
demokracie, nebo naopak zreLativizovaLi tradicní
hodnoty do té míry, že rozkolísaLi samy zákLady
demokratických institucí? Je všudyprítomnost sexuáLních motivu v médiích a v rekLamejen obchodní trik, nebo spíše závan dekadence konce tisíciLetí ci dokonce magická sebeobrana spoLecnosti
bez Boha?

Vítezí tupost?
Iniciativa k usporádání dosud unikátní debaty vzešla nikoliv
z vlády ci z obcanských organizací dohlížejících na mediální svet, ale od novináru samých: to je možná prekvapivý,
ale o to cennejší zacátek. Novinári jsou skeptictí a jsou si
zároven vedomi své moci v moderní spolecnosti - at už
skutecné nebo potenciální. Jsou si vedomi toho, že mohou
vykonat, chtejí-li, mnoha dobrých skutku, ale dosáhnout
i opaku: nezodpovedný ci ekonomicky a politicky úplatný
žurnalismus muže napáchat mnoho zla. Pocit odpovednosti
spojené s profesí ve Velké Británii u tech novináru, kterí
nedovolí svému skepticismu prerúst v cynismus, roste.
Média spolu vytvárejí
spolecenské

Presne tyto a ješte další otázky si kladou premýšlivejší

no-

vinári a vydavatelé v rade zemí, ceské zeme nevyjímaje.

hodnoty spolecnosti,

ale soucasne

hodnoty odrážejí, a panuje-Ii ve spolecnosti

zmatek, napríklad v rozlišování, kde koncí verejné a zacíná

Málokdo je totiž se vztahy mezi novinári a "zbytkem lid-

soukromé jednání a chování verejných osob, média tento
zmatek zrcad Ií.

stva" spokojen, mluví se o zásadní krizi duvery. Pred casem

Objevují se nové pokusy ideologicky

se v londýnském

mínení. Dosavadní

sídle Financial Times sešla stovka vý-

polarizovat

verejné

hierarchie hodnot považují radikálové

znacných britských žurnalistu, komentátoru a clenu Dolní

všech barev za nezávazné,

i Horní snemovny, aby verejne uvažovali o tom, co vymezo-

a tudíž nelegitimní.

val název konference: O médiích a duvere verejnosti. Sešli

mela jako kdysi hrát roli jakéhosi strážce britských hodnot

se z vlastní vule, vedeni spolecným

pocitem, že by meli

prevzít svuj díl odpovednosti za stav vecí, pokusit se ho bez
hysterie popsat a pak nejak zmenit. Cas si našli lidé z BBC
a z Timestt, z Guardianu, Daily Telegraphu, Daily Mailu,
šéfredaktor Observeru - profesionálové z tisku "seriózního"
i "bulvárního",

ze soukromých

i verejnoprávních

roz-

hlasových a televizních stanic, z Londýna i z regionu. Jako
hosté prijelo piH tuctu kolegu ze "zámorí", což v britském
úzu znamená zbytek sveta, tedy i z kontinentální
Konferenci

spoluporádalo

International

Evropy.

Communication

protože podle nich elitárské,

Predstava, že by verejnoprávní

BBC

a bránit národ proti hraní na strunu nejnižšího spolecného
jmenovatele, jim prijde zastaralá, smešná a protidemokratická. Podle techto kritikú nemá BBC sebemenší právo se
vyvyšovat

nad ostatní. Jsou presvedceni,

že budoucnost

patrí mladým, vzdeláním nezatíženým lidem, a v nich by si
proto média mela hledat svou cílovou skupinu, shrnula svá
pozorování

komentátorka

Sunday

Times

Melanie

Phi-

lIipsová. (Pripomíná vám to neco?)
Seriózní noviny jsou prý tedy nudné a mohou si za to samy,
protože oslovují ctenáre nad 35 let. Podobne chmurné predpovedi

"mediálních

expertu",

kterí obcházejí

Evropou

Forum, jehož výrocní zasedání predloni hostily Pardubice,

a pritesávají ke svému obrazu jeden titul za druhým, kupo-

a efektivne ji rídil lord Nolan, predseda Výboru pro etické

divu došly sluchu i na Temži. Od chvíle, kdy The Times

normy verejného života.

zacaly
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vycházet

jako

všechny

ostatní

britské

deníky

barevne s fotografiemi fotbalistu a dálnicních bouracek na

nicit bez výstrahy. Podobne je zaujatá i redakcní politika

první strane, je Anglie jiná, ac lidé - i mladí lidé - ruzné

nekterých novin. V dobe, kdy "objektivita"

noviny v podzemce stále ctou. Mimochodem, ctou víc a víc.

do staré veteše, ceká odsudek i ty, kdo by se dožadovali

Vydávat a prodávat noviny se v Anglii vyplácí. Jestli je to

neceho jako "pravda".

ovšem za cenu poklesu úrovne, ukáže cas.

najdete i vyložené lži pod hlavickou jiný názor. Pravda je

byla odvržena

Na stránkách takových

listu pak

ode dneška vec názoru, dostane se poucení ctenári. (Zase

Návykové hríchy

vám to neco pri pom íná?)
Výslech obetí je další oblíbená

metoda emocionálního

Zdá se, že doby, kdy ozdobou novináre byla objektivita,

žurnalismu. Reportérova první otázka není "Co se stalo?",

pomalu upadají v zapomnení. Co bylo dríve považováno za

ale "Jak se cítíte?". Novinár už není pouhý pozorovatel, ale

prohrešek

úcastník príbehu, je víc a víc osobní a nakonec vás zavalí

nebo rozmar,

londýnském

stává se naopak

novinárském

sebezkoumání

normou.
padlo

diagnóz. To, cemu jsme drív ríkali jednostrannost
predsudek, je dnes oddanost

Pri

mnoho
nebo

veci, osobní nasazení nebo

detailním lícením stavu své duše. Jako zlovestný doplnek
importované
Britové

politické správnosti,

dost

rezervovaní,

k níž jsou, jak se zdá,

se vynoruje

príkaz

cilové

názor. Takový novinárský postoj je velmi shovívavý k sobe

správnosti: to už je pak ne návrh, ale diktát, co má clovek

a nesmiritelný k tem, kdo se "pokrytecky"

cítit - ukázkou byly titulky v den pohrbu princezny Diany.

snaží o jakousi

nestrannost. Módní je být osobní, emotivní, ITÚsiti zameno-

Užitecný

výcet hríchu a varovných

tendencí v médiích

vat fakta a komentár, což je naprostá a úmyslná negace

zastáncum objektivity nezatemnil mysl. Vedí samozrejme,

drívejších novinárských zásad. Výsledkem je, že se k lidem

že zárovel~ zažíváme ohromný mediální rozmach - a nejde

nedostává poselství, o cem by meli premýšlet, ale co si mají

jen o množství informací, ale i o množství kvalitní a poctivé

myslet. Nedozvídají se, co se stalo nebo co kdo rekl, ale co

novinárské práce. Ani s nenárocností publika to nebude tak

si o tom myslí novinár. Kdecí názor je predkládán místo

dramatické.

logicky usporádaných

pocity

vážnejší a hlubší analýze i po verejné diskusi, i když ne

rozum, ale city.

vždy je náležite ukojen. Mýtus zlatého veku, kdy noviny

"polidštované"
Nepredkládají

zprávy

faktu. Takové subjektivními
pak neoslovují

látku k premýšlení,

ale návod, jak co cítit.

Vedle levného populárního ctiva trvá hlad po

sídlily na Fleet Street a spolu s rozhlasem

prý opravdu

Podobný zámer mají metody, jež mužeme nazvat zpoved

vyjadrovaly to, co Britové cítili, co si mysleli a co je trápi-

nebo striptý;:., prípadne trocha cloveciny, které podporují

lo, má, jako každý dobrý mýtus, integrující roli. smiruje

místo úvah citové voyeurství.

dynamické nové casy s tradicí. Dnešní mediální nabídka je

Oni "osobne angažovaní"

ovšem tak široká (brzy opravdu celosvetove) a tak diferen-

novinári se mezi ostatními cítí

jako bozi nebo aspon jako velekneží, a propadají sebekla-

covaná,

že až na výjimky

znemožnuje

celonárodní

mu, že jsou hrdiny rozhodující krížové výpravy proti zko-

prožívání událostí. Její diverzita je však i pojistkou proti

rumpovanému

celkovému zprimitivnení.

svetu politických osobností, které je treba
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Je jasné, že žurnalismus, který obsedantne ulpívá na problémech, ztrácí
publikum. Lidé potrebují naznacit, jak mohou být veci rešeny. Naše
zpravodajství musí zahrnovat i možná rešení, musíme se k jednotlivým
prípadum vracet, sledovat, jak se vyvinuly a jaké poucení z nich plyne.
(2 dokumentu venovaného programové strategii BBC. Televizní zpravodajství
BBC za posledních 20 let Zlratilo 5 miliontí divák/i.)

Jinak je britský mediální prumysl hektický a velmi vecný.

Možná prekvapí, jak podobné problémy mají obcané i no-

Naši novinári by byli nemile prekvapeni tvrdou konkurencí

vinári u nás, nemJuve o politicích, kterí vždy budou špatne

a požadovanými

výkony. Reportéri BBC odnedávna bežne

citováni a ani v nebi nebudou se svým reportérem na jed-

tocí zprávy dvojmo, i pro rozhlas, i pro televizi, a za dver-

nom oblácku. Podobné problémy ovšem nejsou stejné prob-

mi každé redakce ceká fronta uchazecu, treba práve na vaši

lémy. Ceská spolecnost se ve znovuzískaných

demokratic-

slabou chvíli. Médiím se však darí. Pocet casopisu se za šest

kých podmínkách

a kultivovat

let zdvojnásobil,

a ceská novinárská obec je na tom stejne. Britská zkušenost

diváci

mají výber desítek

televizních

teprve zacíná strukturovat

kanálú a tráví u nich, poslechem rozhlasu nebo cetbou tisku

nabízí neco, co u nás ješte nejakou dobu budeme postrádat:

23 hodin týdne. Kvalita se zmenila v nekolika ohledech.

vysokou verbální kulturu, smysl pro situacní primerenost

Jazyk

a neuveritelnou

se zjednodušil

(zdemokratizoval?),

technologie

sebekázen.

Záverecný

príklad

budiž

zjednodušily

a zlevnily výrobu, a i seriózní média trochu

skutecne príkladem: predstavte si sál, kde sto lidí od novin

zbulvárnela.

Lze to však jednoznacne

deset hodin vede debatu. Žádný recník neprekrocí

interpretovat jako

celkový úpadek?

minut a každý je pozorne vyslechnut.

deset

Ani jednou,

jedinkrát nezazvoní mobilní telefon.

Mení se chápání demokracie
Psáno pro PNtoll/lloSI

Zajímavé

zmeny probíhají

smeruje k federalizaci,

v britské politice. Království

ke zrušení Horní snemovny

a k

nahrazení libry evropskou menou, a pritom jako by slábly
rozdíly mezi politickými

soužití myšlenek Margaret Thatcherové

- mírové

se však

ukazuje, že i príliš vysoká míra konsensu ve spolecnosti
dúsledky.

Lidé

L Zkoušejte alespon zcásti referovat o negativních

a Tonyho Blaira

v jakési spontánní opozicní smlouve. Paradoxne

mít nepatricné

Pet jednoduchých pravidel
vyvážené informace

tábory. Týdeník The Economist

oznacil tuto smrt ideologií za "blacherismus"

múže

a MediaŽumál.

byli

zvyklí

na

dvoupólový princip, na svobodný svet a sovetské impérium,
na konzervati vce a labouristy, a meli se s kým ztotožnit.

událostech ocima nekoho, kdo se snaží k nim najít
rešení.
2. Nepovažujte

automaticky

zprávy

o necím

úspechu za dílo profíku z public relations agentur.
Zkuste si overit, jestli na nich opravdu není neco
dobrého.

Ted nemají ani identifikacní vzor, ani protivníka. A možná

3. Vždy jasne rozlišujte mezi skepsí, která je hlavní

proto se cást novinárl, snaží vyvolávat umelé konflikty, psát

zbraní každého dobrého novináre, a cynismem.

agresivne, umele spolecnost

4. Považujte úspech za stejne hodný analýzy jako

polarizovat.

Že to muže být

neúspech.

nebezpecné? Možná, že ano. Na zjevne živé téma reagovali
mnozí. Autorita parlamentu

5. Šéfové, podporujte své novináre v tom, aby psali

klesá, noviny o parlamentu

o príznivých

prestávají psát. Na druhou stranu zájemce o parlamentní

stejne zajímave

nepríznivých.

jednání má k dispozici úplný zápis na internetu. Jenže to prý

(Martyn Lewis, hlasatel a reportér BBC)

není ono, internet ješte není dostupný všem jako noviny ...
atd. Spor o britskou demokracii trvá, a to je dobre.

Prítomnost

událostech
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jako o

ani

Flámování po vlámsku
Radka Smejkalová
V jedné

vlámské pohádce musí Henk, aby dostal princeznu, vypít za dvacet ctyri hodin celý sklep plný

vína. Sklep se naplní, až víno pretéká okny ven, ale než piják dojde na poslední schod, není po víne
ani kapicka.
To ale není všechno. Henk musí ješte za den sníst osm krav,
z toho svatba. No a Henk pak prý

i s kuží a kostmi.

Zvládne to hrave a je

s princeznou vládne dlouho, moudre a pevnou rukou, a pokud

neumreli, žijou dodnes.
A práve jako v té pohádce, vlámskými sklepeními dodnes protékají sudy vína a z myriád útulných
restaurací se line vune peceného masa ... Vždyt jestli neco bezpecne o Vlámech platí, pakje to tvrzení,
že ve "jlámování"

se rozhodne vyznají.

Každý správný Vlám miluje víno, vetšinou francouzské, pivo, výhradne belgické, a jídlo, nejradeji
exotické. Správný Vlám se hrde hlásí k tomu, že mu

v

žilách koluje burgundská krev, a anžto život je

krátký, tak carpe diem!
Mezi kamennými stenami stredovekých sklepení a cechovních domu to do ranních hodin hucí ozvenou
bezpoctu hlasu a

v

i

krbech praská ohen. V léte se do tech nejzastrcenejších koutu rozlezou zahrádky

s ratanovými stolecky a odvecí potulní trubadúri ze všech koutu sveta si mezi nimi za písnicku vydelávají na svoji skývu chleba.
Flámování po vlámsku má pritom uŽ po staletí stejnou podobu. To nejlepší pivo podnes varí mniši za
zdmi svých klášteru a stavovská cest krcmáríím velí nalévat je pouze do speciálních sklenic. Nekteré
jsou veru tak vzácné, že za ne šenkové berou do zástavy treba boty. Vlastne už nikdo ani neví, kdy a
kde se tato zvyklost vzala, ale proste to tak chodí. Bota se na provaze vytáhne ke stropu a tam dlí do
té doby, než je pivo dopito a sklenice rádne vrácena.
Každý správný Vlámje pivarským odborníkem

s

mnohaletou praxí - vždyt

v

Belgiije registrováno na

1800 ruzných znacek piva 350 druhu. Je mezi nimi pivo višnové, bílé pivo s plátkem citronu, cerné
pivo s džemem, pivo s frtanem kvasinek nebo treba pivo šumivé ...
Ve jlámování, ale nejenom v nem, jsou Vlámové stejne velkoduší jako velkorysí. A patrí k nejvyšším
výsadám jejich bytí zajít si co možná nejcasteji na dobré jídlo o mnoha chodech; s aperitivem, vínem
dobrého rocníku, exotickými predkrmy, lákavými dezerty a aromatickými likéry.
A že je z ceho vybírat - restauracemi tech nejrozlicnejších proveniencí se to jen hemží, jsou malické,
útulné, plné thajského rákosu, cínského porcelánu, španelských kytar ci italských testovin, a hlavne
praskají ve švech. O sobotních vecerech jen pošetilci a cizinci mírí do restaurace bez predchozí rezervace - vetšinou nepochodí.
Dobré bydlo delá dobre na duši. A tak

i z vlámských

tvárí lze císt pohodu, klid a smysl pro humor.

Co na tom, že prostopášnost neco stojí - žijemjenomjednou,
A že se vlámské jlámování dostalo

i do pohádek,

ríkají u sklenicky s mávnutím ruky.

melo by to pohádkou

i skoncit.

Téhle stací k pointe

pouhých sedm vet:
Pred mnoha staletími byly vrány a straky bílé, krepelky polní mely dlouhý ocas a zvonohlík provozoval zájezdní hostinec. Vrána, straka a krepelka si k nemu jednou zašly na pivo. Zdržely se do vec?ra,
vypily všechno zvonohlíkovo pivo a nemely na útratu. Zvonohlíkjim

chtel napráskat, ale vrána vylét-

la komínem a saze ji tak zacernily, že už zustala cerná. Straka vylétla nahoru na komín a saze z komína jí na perí udelaly skvrnu. Krepelka se chtela schovat do okapové rol{ry, ale zvonohlík ji stoupl na
ocas a utrhl jí ho. Zvonohlík pak zustal

v

dome sám a volal stále dokola: "Zaplat to pivo, zaplat to

pivo!"
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Ocenit takovou vedeckou odvahu a moudrost je smyslem
Ceny Vize - 97. Chci to ilustrovat na známém pohádkovém
motivu. Na ceste do sveta na zkušenou se hrdina ocitne
v pohádkové ríši, kde je všechno jinak, kde platí zcela
odlišná pravidla hry, kde nejsou nic platné výhody a prednosti našeho sveta: urozenost, ucenost, chytrost. Uspeje ten,
kdo se dokáže oprostit od vžitých predstava jistot, vlastních
zkušenosti a zásad - vzdát se sama sebe ...
Splní-li hrdina svuj úkol, pak bud navždy zustává v pohádkové ríši, které štastne kraluje až do smrti, - a nebo se vrací
domu. Návrat vystavuje hrdinu nové zkoušce, prináší jiná
pokušení. Musí pochopit, že jeho pohádkové úspechy ani
zásvetní zvyklosti zde doma neplatí: zde nejsou žádní obri,
kouzelníci a draci. Tamní poklady se zde menívají v suché
listí ci bobky, pohádkové bytosti ci kouzelné predmety zpusobí malér. Pohádka nekoncí, nýbrž zacíná; vypráví o tom,
jak nebezpecné je míšení svetu.
Pravé a trvalé bohatství, které si hrdina prináší zpet ze
zkušené, predstavuje zkušenost sama. Ta se nemerí mocí,
nýbrž moudrostí. Nikoli rozšírení obzoru obohacuje náš
svet, nýbrž obnovená a prohloubená dúvera, že skutecnost
je hlubší a bohatší, než jak se jeví za pecí. Tato duvera,
s níž se hrdina vrací, víra,
kterou prináší, vystupuje v
nekterých pohádkách jako
princezna, s níž se hrdina
ožení, aby spolu verne žili
dobre a štastne až do
smrti. Ona princezna zosobiíuje Duši sveta, tajemnou phtomnost Boží Moudrosti ve stvorení.
Má se za to, že vedecké
poznání je poprením sveta
pohádek. Já však si troufám tvrdit, že veda poznání
se týká podobne tajemných
pohádkových ríší za devatero horami a rekami - rádu
velikostí, vzdálenosti, odlišností. Svety cástic, molekul,
genLi, hvezd a galaxií, matematických struktur, pocítacových progran7Lt atd. jsou stejne kouzelné a zázracné jako
pohádkové ríše. f v nich vládnou jiná pravidla, vztahy
a vlivy, uplatiíuje se odlišná logika, mluví se zvláštním
jazykem. Rovnež a predevším to plati pro svety mozkových
tkání a pro to, co vládnejejichfunkcí:
tajemné ríše naší psychiky, jak neskonale vzdálené, tak intimne blízké, nepochopitelné i duverne známé.
A však vetšina výzkumníkLi pronikajících do pohádkových
svetLi si vLibec neuvedomí, že se ocitli jinde. Lpí na svém
presvedcení, že jsou porád doma - v laborce, v terénu ci u
pocítace. Nepripustí, že to, cím se zabývají, co potkávají
a s cím si lámou hlavu není jen mnohem menší, vzdálenejší
a složitejší než ostatní predmety - ale jinak jsoucí. Badatelé,
jimž se podarí do jiných svetu skutecne proniknout
a osvedcit se v nich, se podobají pohádkovým hrdinum.
Obvykle setrvávají v pohádkové ríši, tj. v presvedcení, že
jejich království je Z tohoto sveta - spolecného domova lidí.
Zanášejí náš spolecný svet spoustou fakt a dat a hodnot,
zavádejí do nej exotické zákony a pravidla, kterým se nás
pomocí ruzných triku a kouzel snaží podrídit.

Ti pak, jimž se prece jen podarí zrušit zakletí a vrátit se,
prinášejí zkušenost jinakosti. Nepovažují všechny ty presne
definované termíny, vzorce, zákonitosti a postupy jen za
nedotknutelné zaríkávací formule, ale mají odvahu, vhled
a nadhled chápat je také jako pojmy a predstavy, zacházet
s nimi jako se symboly, znameními a zprávami - jako
s radostnými zvestmi o tom, že skutecnost je neskonale
bohatší, nežjak sejeví z provincního pohledu školní ucenosti. Ti nejvzácnejší mají navíc odvahu tuto zkušenost verejne
hlásat - vydat svedectví víry, prokázat vernost poznané
Pravde - své princezne. V duvere k ní jsou riskovat svou
odbornou prestiž a vedeckou autoritu, vydat svuj odborný
úspech všanc.
Karl Pribram je príkladem takového hrdiny. Jeho dílo je
vedeckou verejností bud' prehlíženo, nebo se setkává
s nepochopením ci s rozhodným odmítáním. Pro širší souvislosti filosofické, duchovní, kosmické mají odborníci
obvykle ješte méne pochopení: to prý není veda, nýbrž její
spekulativní, znevažující zneužitíl
Jisteže to už není veda. Vedeckost je predpokladem, nikoliv
však smyslem dnešního ocenení. Jeho smyslem je moudrost
z vedení plynoucí. To, co se jeví Z hlediska vedy samotné
jako zneužití jejího poznání, to
je Z hlediska kultury dokonce
nejvlastnejším posláním vedy.
Ciní-Ii technická aplikace vedeckých poznatkú život snadným
a pohodlným, kulturní implikace vedecké zkušenosti jej ciní
smysluplným - hodným žití.
Jak pouhý molekulární biolog
nejsem kompetentní odborne
posoudit prijatelnost a prokazatelnost Pribramových objevLi za sou(~asného stavu
poznání. Patrí však k tem, kterí
byli osloveni holonomní vizí
sveta, cele prítomného v každém svém míste - neboli i v
každém z nás - a povzbuzení v dLivere ve skutecnost vlastní,
bezprostrední zkušenosti. A zde se cítím povolán svedcit, že
Karl Pribram je jedním z tech, kdo posílili naši jistotu, že
naše vedomí a sebeprožívání není toliko iluzí, korelátem
mechanického fungování,
že nejsme ve svete cizinci,
pouhým okrajovým jevem, výslednicí náhody a nutnosti.
Holonomní vize sveta nás posiluje ve víre, že skutecnost je
s námi "téže podstaty", že netreba promítat "království
nebeské" do zásvetí ci do absolutní budoucnosti: je zde,
v nás, mezi námi.
Myslitel, který spolu vytvárí dobu, ve které žijeme, Karl
Pribram, je jedním Z tech, kdo poskytuje mnohým (a také
mne osobne) vedeckou duveru nejen v toto verit a toto
vyznávat, ale také myslet a poznávat - v souladu jak s tisíciletou duchovní tradicí své kultury, tak se zkušeností
soucasné vedy. Takto chápu jeho ocenení, tokto smyslu ceny
rozumím.

Zdenek Neubauer (1942)
Filosof a biolog.
Text byl prednesen pri prvním udílení Ceny nadace Vize '97,
kterou založili Dagmar a Václav
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Havlovi.

Kdo chodí strašit
evropskou
demokracii
Nerovný pristup ke dvema totalitám svedci
o špatném svedomi evropské demokratické tradice
David Svoboda

Evropská demokracie se již nekolik desítek let pokouší
vyrovnat s neblahými úkazy dvou dejinných totalitarismLI.
Jde o problém dlouhodobe naléhavý, nebot obe zla - komunismus fašismus-nacismus - pocházejí ze spolecné tradice
evropského myšlení, tradice, kterou s nimi soucasná liberální demokracie neodmyslitelne sdílí. Spocívá ve zjevném
nepomeru, se kterým dnešní demokratické myšlení k obema
totalitním úkaZLlmpristupuje.

i

kompaktnejší myšlenková škola, jeho teoretiky se stali
samotní vúdcí aktivisté pasovaní na mesiáše, kterí své ideje
zcásti cerpali z del myslitelú 19. století, zcásti je vytváreli
samI.

Dejiny nás presvedcily, že každý totalitarismus se rodí
s predpokladem, že bude expandovat. Ten hnedocerný
zasáhl samotnou páter Evropy a jeho hrúzy se tak mohly
odvíjet pred zraky západní civilizace. Jenže zatímco známe
všechno o Osvetimi i Lidicích, nelidský systém gulagú na
odlehlém Východe museli pripomenout až ruští literáti.
Dvojí metr evropských intelektuálu
Až doposud nalézáme v západním uvažování neprímé
Pravou tvár komunismus sice ukázal poté, co zapustil koredozvuky nekdejšího obdivu evropských intelektuálu vúci
ny i ve strední Evrope, odezva západního tábora ovšem banavkomunistickému experimentu v Sovetském svazu.
tancovala mezi taktizováním a nesmelou podporou disentu.
zdory trpké lekci, jakou bolševismus evropským dejinám
Tato asymetrie podporuje i naše zavádející chápání obou
uštedril, je dodnes nesnadné jeho zlociny odsoudit podle
fenoméniL Prihlásit se k fašismu znamená verejné vyobstejných pomyslných paragrafu, s nimiž
cování a trvalý zájem bezpecnostních
jsme zavrhli fašismus. Paradoxne se ne- VEREJNE SE DNES HLÁSIT složek. Být dnes komunistou zarucuje
trvalou možnost podílet se na chodu paršvar dvojího metru uplatnuje i v postkoK FAŠISMU ZNAMENÁ
lamentní demokracie, zasahovat v míre
munistickém prostredí, jež by melo svou
VYOBCOVÁNÍ. ALE BÝT
zkušeností zbytek Evropy spíše varovat.
širší než zdrávo do verejného dení
a tradicní reservé v intelektuálních
Jádro problému pritom není politické, ale KOMUNISTOU ZARUCUJE
spíš psychologické povahy; tkví v neprikavárnách metropolí. Dokonce i bývalí
TRVALOU MOŽNOST
disidenti v postkomunistických
zemích
znaných tendencích, které jsou zakotvené
PODÍLET SE NA CHODU
v evropské demokratické kulture.
mají
problém
presvedcit
verejnost
Až do pocátkú 2. svetové války mel
bezvýhradne o zlocinné podstate komuniPARLAMENTNÍ
stického hnutí. Na manifestacích a vereMarxúv jízlivý výrok o "strašidle komuDEMOKRACIE.
nismu" obcházejícím Evropu absolutní
jných debatách komunistictí
pohrobci
platnost. Evropské demokracie sdílely od
dovedne odrážejí útoky svých demokrat19. století strach z delnické revoluce se všemi poloických odpúrcú s poukazem na humánní principy obsažené
demokratickými ci autokraticky "prohnilými" režimy. Od
od pocátkú v komunistickém programu. Pochod dvou set
konce 90. let 19. století se sociální témata ale stala
neonacistu mestem dnes budí verejné pohoršení - nesrovnatelne vetší než masové mítinky komunistú, kde se se stepritažlivými pro generace západních intelektuálú. Nicméne
prudkým vzrústem životní úrovne a zastoupením delnictva
jnou smelostí zlehcují zlociny padesátých let!
Zkrátka: v demokratickém podvedomí se ujala predstava
v demokratických
parlamentních stranách se zmenšilo
o úcelove destruktivním fašismu, a neštastne zneužitém
riziko revolucní exploze na minimum. Tím však neztratily
komunismu.
utopické sny o spolecnosti
rovných na pritažlivosti.
Vítezství bolševismu v porevolucním Rusku bylo pro
Panika, kterou dokážou vzbudit zlovestné
pochody
evropské intelektuály historickým zjevením, které - navzdoneonacistických
mystikú, a proti tomu klid, s jakým
ry neznalosti tamních pomerú - nadšene opevovali.
prehlížíme troufalosti radikálú z levého brehu, jsou pochopitelné ve dvou rovinách. V obcanské spolecnosti, která se
snaží stavet na zásadách náboženské i kulturní diverzity,
Asymetrie stejných fenoménu?
Nástup fašismu byl naopak živelný stejne jako neocekájsou útoky neonacistu zamerené proti konkrétním a viditelvaný. Poválecné politickohospodárské otresy vynesly z hisným menšinám. Urážet homosexuály ci židy je kriklavejší
torického stínu iracionální hnutí mas. Za fašismem nestála
než se ohánet abstraktním pojmem tríd. Komunistická pro-

I
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volucní tradici, který i dnešní demokracie podvedome cítí,
a proto zustává falešne otevrenejší vuci ultralevicové propagande.

Jen ti nejsilnejší jsou si rovni
paganda staví na intelektuálních abstrakcích, zatímco ultrapravicová demagogie se snáz podbízí nejnižším lidským
pohnutkám a prímo jmenuje viníky.

Francouzská revoluce cerná i bz1á
Práve fašistický nápor na živocišné city nás privádí k meritu veci, které je v západní spolecnosti zakotveno kdesi
v podvedomí. Kontinentální demokracie vdecí za svuj zrod
Francouzské revoluci. V ní byly predevším formulovány
zásady individuálních práv a práve na individuu a jeho
nezadatelných právech moderní demokracie spocívá. Avšak
už vývoj v období revoluce predznamenal budoucí rozpory
ve výkladu pojmu rovnosti, práva svobody. Ty daly Velké
revoluci její krvavý ráz. Od útoku na Bastilu až po thermidorský
prevrat
propukaJy
prubežne
vlny
násilí,
podezíravosti a pomstychtivosti. V tomto kvasu se zacaly
objevovat tendence, které pozdeji rozpracovalo zformované
komunistické hnutí. Babeufem pocínaje a Parížskou komunou konce bylo následující
pulstoletí poznamenáno
pravidelnými boji za sociální narovnání, a to již v režii
sílícího proletariátu. Všechny tyto revoluce nebo delnické
boure byly v prapocátku podníceny práve Francouzskou
revolucí, kde se poprvé v masovém merítku objevily
požadavky individuální emancipace.
Politictí badatelé se dnes shodují, že oba totalitarismy mají
koreny práve v myšlenkách osvícenství, kterým propujcila
Francouzská revoluce jejich revolucní náboj. Ackoli pro
Marxe šlo jen o "buržoaznÍ" záležitosti a falešné zdání
demokracie, bez myšlenkového podnetu Francouzské revoluce by komunismus nemohl v industriální spolecnosti
vzniknout.
Komunistická
propaganda
sice stála na
nesmiritelném boji proti "buržoazii", ovšem její neodmyslitelná hesla o rovnosti, bratrství a autentické svobode jsou
výhradne
dedictvím
práve
buržoazní
revoluce.
Demokratický odkaz této revoluce, který dodnes sdílí moderní demokracie, komunisté nemohli nikdy (a nemeli
zájem) poprít. Až do svých posledních dnu nás rudá diktatura Imnila hesly o "demokracii", "bratrství" a "míru".
Obe totality si byly v dusledcích nápadne podobné, ovšem
vnejškový projev zastíral v prístupu k francouzské re-
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Fašismus a pozdeji nacismus totiž ideový odkaz revoluce
dusledne poprely. Demokracie mela být klam pro potrení
vitálních sil národa, soucit byl slabostí, rovnost nemela mít
ve svete místa, nebot rovni si mohou být jen ti nejsilnejší
a i z nich jeden posléze vítezí. Spolecenské usporádání melo
vyhovovat temto premisám a plnoprávnost individua i jiné
revolucní "prežitky" se rozplynuly v organické hmote jednotného Národa.
Fašismus mel na jedné strane revolucní ráz a v agitaci
a mocenských prostredcích jednal ve shode s komunisty.
Ale zde šlo o revoluci nihilistickou ve vztahu k platným
hodnotám
nastoleným
osvícenstvím.
Dá se mluvit
o "reakcnÍm" revolucionárství, ale tuto "reakci" nesmíme
ztotožnit se snahou monarchistu a kléru vrátit se k predrevolucnímu stavu. Tím spíš, že fašismus-nacismus popírá
krestanskou tradici vehementneji než pokrokárská rétorika
komunismu. Tyto vlastnosti korunuje pojem Vudce jako
mystického svorníku v kultu Národa.
Fašismus zcela neguje racionalismus moderního veku a približuje se mnohem víc citovému romantismu s jeho
velebením ducha národa a rozervaným tápajícím jedincem.
Tak temné pojetí politiky musí nutne v demokratickém
prostredí budit hruzu. Na této své obradné fasáde fašismus
stavel. Je mnohem težší obhajovat jeho myšlenky ve svete
založeném na diskusi a konsensu. Na rozdíl od komunistických názoru, jež se zaštitují pokrokem, a proto unikají
kriminalizaci, ty fašistické nabývají na aktuálnosti jen
v dobách vyhrocených nálad.
Fakt, že obe totality postupovaly shodne v mobilizaci davu,
je dán masovou povahou moderní spolecnosti. Ta by se
však nemela nechat konejšit rozdílem v úmyslech obou ideologií. Vražednost komunismu mela svého zásadového
predchudce: v RobespielTovi a jeho Výboru verejného
blaha, v násilných excesech po celé trvání revoluce.
Fanaticky, pod hesly o všeJidských ideálech, byly masove
niceny životy, a práve tato kapitola Francouzské revoluce
ukázala riziko zneužití ideálu, což v budoucnu komunismus
krute pripomenul.

David Svoboda (1977)
Student politologie na FSV UK.
Hannah Arendtová: Puvod totalitarismu I-III. Oikoymenh, Praha 1996.
Aron Raymond: Demokracie a totalitarismus. Atlantis, Brno 1993.
veda nebo víra. Yelehrad,
Jósef M. Bochenski: Marxismus-leninismus:
1994.
Ernst Nolte: Fašismus ve své epoše. Argo, Praha 1999.
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Olomouc

Odkrytý g6rod
Viktor Debnár

Kaliningrad. Mesto s dlouhou historií
a bohatou kulturní tradicí. A presto po
II. svetové válce takrka na pul století
zapomenuté. Stalo se zakonzervovanou
cástí Sovetského svazu, prošpikovanou nejmodernejšími vojenskými technologiemi.
Nedostupné i pro obyvatele první socialistické zeme na svete. Roku 1991 se stav
hibernace zmenil: Kaliningrad se odkryl
svetu.

pod vládou Hohenzollernu.
Coby država mimo vlastní území Svaté ríše rímské národa
nemeckého bylo vévodství roku 1701, aniž k tomu potreboval o souhlas císare, povýšeno na království. Od tohoto data
se dá s trochou nadsázky tvrdit, že se mesto stalo soucástí
budoucího Nemecka.
Zlom

nastal

na konci

II. svetové

války,

kdy

kvuli

geografické poloze byl Konigsberg i s územím o celkové
rozloze 15

JOO

km' zahrnut do sovetské sféry vlivu.

Kulturní revoluce a la SSSR
Po válce a v dalších letech se cetnými zásahy sovetských
Základní kámen položil v roce 1255 ceský král Premysl

úradu

Otakar II. na krížové výprave proti pohanským

Prusum.

premenit starobylé centrum evropské kultury v težce defi-

Mesto dostalo název Regiomontium

Konigs-

novatelný propletenec betonových a panelákových staveb.

berg, Królewiec)

(Královec,

a melo se stát prostrednictvím

Rádu

podarilo

dokonale,

ale naštestí

Na omluvu sovetských predstavitelu

ne definitivne

lze snad uvést jedine

nemeckých rytíru základnou pro šírení krestanství v oblasti.

to, že cást historických objektu znicily britské bombardéry

Po válce s Polskem roku 1466 se Konigsberg ocitl na teri-

a Rudá armáda behem boju o mesto v letech 1944-45.

toriu, které se jmenovalo

V zápalu boje proti nemeckému duchu mesta a s vidinou

Prusy Križácké neboli Rádové.

Mesto, i když bylo lenník

nových socialistických

Polského království, nadále
patrilo Rádu. Až roku 1525

porád-

ku nezatížených minulostí byly
B

rozbombardované

stavby

bylo území sekularizováno

strženy a s príslovecnou komu-

a pojmenováno Prusy Kní-

nistickou

žecí (Vévodské),

se zemi i stavby nepoškozené.

které se

v 17. století staly soucástí
braniborsko-pruského

státu

srovnány

K dokonalé premene chybelo

o
..;:::lI-'<:;;;:po •••••

Kaliningradskou

peclivostí

oblast delí od materského
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jen nové jméno. A to bylo zá-

Slavní rodáci: Immanuel Kanl (1724-1804)

a Hannah Arcndlová (1906-1975)

roce 1946 po ruce,

po celém meste. Spolu s bastiony a forty jsou jich na dve

když umrela formální hlava státu, první predseda prezídia

desítky. Zevrubnejší prohlídky si zaslouží brány Dohnova

Nejvyššího sovetu SSSR soudruh Michail lvanovic Kalinin.

a Královská.

A zbrusu nové mesto bylo na svete.

První, pojmenovaná

Nejvetší "kulturní pocin" sovetských soudruhu spatril svet-

sama o sobe významná,

lo sveta o více než dvacet let pozdeji. V roce 1968 se

muzeem jantaru. Šest tisíc exponátu tvorí v celosvetovém

v Kremlu pres protesty pricházející z ruzných stran rozhod-

merítku

lo o nebytí stredoveké

pryskyrice.

sluhou nevyzpytatelné

ruky osudu

dominanty

V

mesta. Konigsbergský

hrad ze 13. století, presneji receno jeho ruiny, které ale
mohly být rekonstruovány,
hrad byl symbolem
nacismu.

byl srovnán se zemi. Duvod:

pruského

militarismu

a nemeckého

Na jeho míste mel vyrust Dum sovetu, "nejmo-

numentálnejší

z monumentálních",

kaliningradská

"pobocka" KSSS.

odkud mela vládnout

nejvetší

po generálovi

zajímavá je tím, co je uvnitr:

sbírku této vysoce

(Ne nadarmo

muže obdivovat

cenené

se na brezích

oblasti teží jantar prumyslovými
vstoupí,

F. G. zu Dohn, není

zkamenelé

Kaliningradské

velkorypadly.)

Kdo sem

jak šperky, tak i kopie cástí

proslulé Jantarové komnaty.
Královská

brána je vdecný

objekt

zájmu

nemeckých

i ceských turistu. Jak z názvu patrno, je venovaná králum,
mezi nimiž nechybí ani zakladatel mesta. Spolecnost mu
delají první pruský vévoda Albrecht a kurfirt Friedrich III.,

Kaliningrad c. 1

pozdejší král Friedrich 1. Bohužel, stavba je v dezolátním

Pokud by se mohlo zdát, že v dnešním Kaliningradu

není

stavu zpusobeném zlodeji a vandaly.

prakticky co k videní, pak jde o omyl. 1 zde byly nekteré his-

Za zmínku

torické monumenty zachovány.

Daniela Raucha, stojící pred budovou Státní kaliningradské

Dominantní je rekonstruovaná

stojí známá

Kantova

socha od Christiana

gotická katedrála ze 14. sto-

univerzity. Umelecký dojem kazí jen fakt, že to není ori-

letí na rícním ostrove Kneiphof. V roce 1995 byly dómu

ginál, který se ztratil behem války, ale kopie postavená na

vráceny ctyri zvony a vežní hodiny. "Díky" válce a sovet-

puvodní místo v roce 1992. Kantovi se podarilo z podstavce

ským plánovacum je dnes celý ostrov promenen v park.

vystrnadit

Turistu casto prekvapí párek novomanželu

manna. Jen o nekolik metru dál láká do podzemních útrob

procházejících

vudce

nemeckého

proletariátu

Ernsta

Thiil-

se ruku v ruce parkem, kterí budí dojem, jako by práve utek-

Blindaž, muzeum-bunkr. Na první pohled se vchod jeví jako

li od "príliš všímavých"

vstup

svatebcanu.

Nejcasteji

smerují

do

nepríliš

udržovaných

verejných

záchodku.

k hrobu zdejšího rodáka lmmanuela Kanta. Stal se poutním

Nenechte se ale odradit, jde o prostory, v nichž bylo vrchní

místem práve oddaných

velitelství

páru, považujících

za príhodné

nemecké

branné

moci

v oblasti

a kde

polož~t na hrob filozofuv kytici kvetin.

v jednom z pokoju podepsal generál Otto von Lasch svou

K dalším historickým místum patrí mestské brány rozeseté

kapitulaci. V muzeu jsou fotografie a diorámy záverecných
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Ruské
Litevci
Situaci
dohoda

poulicních

boju a predevším

silné nátury).
arcJiivíTrllllsitioll

f%

diagramy

ilustrující

Lázenská

dobývání

mesta Rudou armádou. Škoda, že popisky jsou jen v ruštine.

gorsk a Zelenogorsk
lehce dostupná

Kaliningrad

C.

vojenské transporty
v oblibe nikdy nemeli.
trochu zklidnila tranzitní
z roku 1993.

2

místa

nejsou sice prímo ve meste, ale jsou

mestskou dopravou

(cesta trvá približne

tricet minut). Mužete tu i tam zaslechnout

Tuhle tvár Kaliningradu tvorí sovetské artefakty. Na clove-

Svetlo-

(tak jako

I

v

samotném Kaliningrade) spisovnou nemcinu.

ka útocí ze všech stran a probouzejí v nem dojem dukladne
naplánovaného mesta.

Statut zón preje podnikání

Nejbežnejší jsou uniformni paneláky. To, co je odlišuje od

V Kaliningrade,

tech v Cechách, je povetšinou bílá barva a stupen opotrebo-

mické zóny Jantar (1991) a Zvláštní

vanosti. Není treba priporninat, že až na velikost jsou si

Kaliningrad

podobné

jako

a zkorumpovaných

betonová

krychle

vytesána

malá okénka

vejce

vejci.

Domu

Nejvetší

je mnohopatrová

úredníkli.

dokonalá

sít pašeráku

Nejvíc je v kurzu cerný

obchod s automobily, nelegální rybolov a pašování jantaru.

skrývající

ješte menší kanceláre

I když se to na první pohled nezdá, i v Kalinjngrade lze pod-

rozestavený

zoufalý

výkrik,

memento megalomanie poblouznených soudruhu historii.
Pár kroku od Jižního nádraží, kde vystoupíte, narazíte na

rozkroceným

se vytvorila

zóny

do které jsou jakoby

se tycí nad mestem jako

metru vysokou

(1996),

ekonomické

ekono-

sovetu,

stranických aparátníku, odkud meli oblasti vládnout. Dnes

trináct

protože požívá statut Svobodné

sochu M. I. Kalinina.

Spolu s

Vladimírem lljicem Uljanovem-Leninem

nikat. Díky specifické

geografické

mezi západoevropskými,

poloze na križovatce

východními a pobaltskými mesty,

dále klimatu,

nezamrzajícímu

a turistickému

potenciálu

prístavu,

prumyslovému

a statutu Zvláštní ekonomické

zóny má kaliningradská oblast významné postavení v rámci

na
Ruské federace. Naskýtají se možnosti pro ekonomickou,

nejvetším kaliningradském

námestí jsou to jediné památkulturní, turistickou a další spolupráci.

níky venované významným

komunistickým

cinovníkum.
Zvláštní ekonomická zóna v praxi prináší pro potenciální

Z dob sovetské éry zllstaly zachovány památníky venované
vojákum Rudé armády padlým pri dobývání mesta; každá
armáda má vlastní pomník v podobe obelisku,

vecného

Mesto také vzdalo hold svým rodákum - kosmonautum.
nejznámejší je Alexej Archipovic Leonov -

první muž pobývající

ve volném

ních poplatku a DPH pro suroviny a komponenty,
mají výraznou doplnkovou

plamene, tanku nebo torpédového clunu.

Pravdepodobne

zájemce o obchod významné výhody: osvobození od cel-

kosmickém

prostoru

které

hodnotu; osvobození od míst-

nich daní v prípade významného príspevku místní ekonomice; aktivní

podporu

zprostredkovanou

tzv. Jantarovým

výborem pro rozvoj; v neposlední rade pak právo transferu
zisku v cizí mene do zahranicí. Další plus jsou vzdelaná,

(10 minut pri letu lodi Voschod 2).

zkušená a disciplinovaná

pracovní síla, nízké mzdové ná-

Klima, bahno, prameny

klady a prítomnost Obchodní a prumyslové komory a úradu

Rozvoj místního turistického prlimyslu se muže oprít o prí-

ministerstva zahranicních vecí.

jemné prímorské klima, které lze využít pri lécbe kardiovaskulárních

chorob,

nervového

systému

a dýchacích

Viktor Debnár (1979)
Student Fakulty sociálních ved UK, obor mezinárodní teritoriální studia.

orgánu. Hojne jsou využívány lécivá bahna a unikátní minerální prameny (ty jsou nekdy co do chuti opravdu jen pro
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Jsem obchodník
použitým zbožím
Petr Cížek, Eva Hanzlová

S rozhnevaným mužem Janem Culíkem o jeho
príslovecné
kriticnosti,
o Britských listech,
o ceských médiích a o tom, zda je pro Cechy hrdina ten, kdo neco ukradne.
Jan Culík se narodil 2. listopadu 1952 v Praze, vystudoval
filosofickou
fakultu Karlovy univerzity, obor anglictinaceština. Od roku 1978 žije se svou britskou ženou
v Glasgow, kde v soucasné dobe prednáší bohemistiku na
katedre slovanských jazyku Glasgow University. Od druhé
poloviny osmdesátých let pravidelne prispíval, hlavne
literárními a kulturními recenzemi, do ceského vysílání
BBC. Od roku 1988 spolupracoval s tiskovou agenturou
Palach Press Jana Kavana v Londýne a víc než rok pro ni
vydával anglickou mutaci ceského disidentského ctrnáctideníku
Informace
o
Charte 77 pod názvem
Uncensored Czechoslovakia. Od roku 1989 do
konce ríjna 1995 pracoval jako britský korespondent
ceskoslovenského a pak ceského
vysílání Svobodné Evropy. Od cervence 1996
vydává internetový deník Britské listy, který
se specializuje
na konfrontaci myšlenek mezi
Západem a Ceskou republikou.
Preložil nekolik kratších
ceských próz do anglictiny a vydal dve publikace. V roce 1991 v nakladatelství
Trizonia Knihy za ohradou: Ceská literatura v exilových
nakladatelstvích. V listopadu 1999 vyšel výbor z jeho internetového casopisu Britské listy pod názvem Jak Ceši myslí.

o cem je

ajak vznikala kniha Jak Ceši myslí?
Svým zpusobem napodobuji Ondreje Neffa, který již vydal
nekolik svazku výboru z Neviditelného psa. Je to v podstate
pokus tematicky usporádat první rok casopisu. V soucasnosti je pripravený k vydání druhý díl.

Proc zrovna inspirace Ondrejem Neffem?
Velmi obdivuji jeho smysl pro humor. Méne už horuji pro
jeho politické komentáre a politickou soudnost. Dokonce si
myslím, že Neviditelný pes se až príliš prizpusobil komerci.
Samozrejme má vetší sledovanost a vydelává víc penez, ale
nacházím v nem totéž, co kritizuji v jiných ceských sdelovacích prostredcích. Mám na mysli to, jak "dávají" ctenári

to, co si myslí, že chce, jak ho utvrzují v konvencích.
V anglických médiích je nezávislý prístup bežný. K tomuhle problému se vyjádril Tonny Hall, šéf zpravodajství
BBC, když rekl: " ... naším úkolem je ukazovat lidem problémy, které jejich život zásadne ovlivní, a oni o nich ješte
nevedí, a ukazovat jim je zajímavou, prístupnou a srozumitelnou formou."
Co vás vede k tomu si myslet, že britská média jsou ta
nejlepší a mela by jít príkladem?
Je to mediální konsensus. V dostupných mediálních ucebnicích je takové verejné vystupování a pusobení považováno
za normální.
Myslíte si, že pro vaši poslední
ctenárská obec?

knihu

u nás existuje

To nevím. Podle statistik
mají Britské listy asi 14
nebo 15 tisíc ctenáru
mesícne.
Což se zdá
možná málo, ale kamkoliv prijdu, lidé je znají.
1 kdybych to delal jen pro
ne, stojí to za to. Dokonce
se zrodil nápad, že by se
Britské listy jako ctrnáctideník mely zprostredkovat i lidem, kterí zatím
nemají prístup na internet.
Proc jste se vlastne do
vydávání Britských listu
pustil?
Baví me to. A doufám, že
to nedelám z ješitnosti. Stojím mezi dvemi civilizacemi a z
tohoto pohledu vznikají nové názory a nové myšlenky.
Nekdy mám pocit, že by to mohlo být profesionálnejší
a akademictejší. Ale protože jsem na to sám, dá se to jen
težko zvládnout technicky. Mám na sebe vztek, když se
dopustím vecných chyb, a vždy mne to mrzí. Navíc riziko
chyb se zvyšuje, protože rád dávám prostor lidovým
názorum. Nejspíš jsem postižený mesiášským syndromem:
zdá se mi, že vidím veci, které nejsou v mezinárodním kontextu docela banální, a mrzí me, že v komunite, ke které se
pocítám, se o nich nehovorí.
Sledujete zpetnou vazbu?
Dostávám e-mailem tricet až šedesát dopisu denne. Když
jsem pusobil ve Svobodné Evrope, zacátkem devadesátých
let, údajne ji poslouchaly asi tri miliony lidí, dopisu nikdy
tolik nechodilo. To je zrejme dáno interaktivitou internetu.
Dozvídám se, že jedna paní z Akademie ved byla na do-
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volené, ale každý druhý den jezdila do Prahy, aby si mohla
Britské listy precíst. To zavazuje. Je nutné ale zdi:traznit, že
málo z toho, co v Britských listech je, je pi:tvodní. Jsem
obchodník použitým zbožím. Pouze prináším a predkládám
myšlenky, které jsou jinde. Jestli vznikne neco nového, pak
práve z konfliktu techto dvou pohledu.
Nejste nekdy príliš kritický?
Naprfklad
k Romanu
Prorokovi, který na CT uvádí porad V pravé poledne?
Kritiku pana Proroka považuji za vecnou. Presvedcte mne,
zda je lepší se o problému diplomaticky nezminovat, nebo
naopak o nich mluvit! Já si myslím, že "vybalit to" má katalytický úcinek. Dostal jsem vynadáno, že tento porad je
velmi dobrý.
Možná ne "velmi dobrý", ale když ho srovnáme s porady
v ostatních televizích, je dobre, že existuje.
A .proc by to nemohlo být dobré doopravdy? Proc musíme
srovnávat vždycky smerem doli:t? Jako když prijde díte se
špatným vysvedcením a rekne: "U nás ve tríde jsou
i blbejší." Ale prece jsou také lepší!
Není soucasná situace v ceských médiích i problém
financní?
Tak at se to rekne verejne! Kdysi jsem se na jedné konferenci pokusil rozpoutat diskusi na téma existence dohody
v roce 1989 o delbe moci Havel-Dubcek. Tady totiž prežívá
predstava z dob komunismu, že když nekoho ostre kritizuji,
chci ho znicit. Nedávno vyšel v Literárních novinách clánek
Jirího Vancury. Ciší z neho obava, že kritizováním Havla
napomáhám bulvárním tendencím, které by ho znicily. To
není pravda, já jsem nechtel po Havlovi, aby rekl: jsem
nemorální osoba, budu se kát a tlouct hlavou o zem. Chtel
jsem si otevrene o nekterých vecech promluvit a vysvetlit si
Je.

Co si myslíte o britských sdelovacích prostredcích?
Doufám, že jsem ve svých prednáškách moc neidealizoval
britskou televizi. I její úroven klesá. Rekneme v polovine
osmdesátých let byla na nejvyšší úrovni, a ted postupne
upadá pod tlakem kabelové televize a internetu.

a jeho firme CNTS sloužila.
Železný byl pouze reditelem
obou firem: CET 21 (respektive jednatelem)
i CNTS.
Všechno
bylo dohodnuto
tak, že majoritní vlastník
CNTS, podnik CME, mohl
odcerpávat z CR zisky. CME
se pokoušela, stále velmi
agresivne, až na hranici zákoni:t, si posilovat po celou dobu
své existence vlastnictví CNTS (televize Nova). Uzavrela
exkluzivní dohody o loajalite s Železným a dala jemu ajeho
spolecníki:tm 5,22 milionu dolaru na to, aby odkoupila
jejich podíly v CNTS a aby povýšila Železného z pozice jen
jednoho z šesti v podniku CET 21 na majoritního vlastníka
Iicence. V letech 1996-1997 získal Železný za pomoci podniku CME šedesáti procentní podíl v držiteli licence CET
21. Zároven si ho firma CME velmi peclive zavázala pevnými smlouvami o loajalite. První smlouva o "pi:tjcce" 5,22
milionu dolaru je na internetu na stránkách Securities and
Exchange Commission. Další byly tajné, ale leccos se najde
na internetových stránkách CNTS. Skoro všechny zbývající
podíly ve firme CNTS prodal Železný firme CME v srpnu
1997 za 28,537 milionu dolaru. 11. srpna 1997 tak získal
podnik CME v CNTS bezprecedentních 99 procent vlastnictví. V srpnu 1999 Železný podnik CNTS, který firme
CME na pokracování prodal za velké peníze, od vysílání
odpojil a vytvoril si televizi novou, za pomoci investic
z nejasných finan-cních kruhi:t. Podle obycejného zdravého
rozumu interpretuji celou záležitost takto. I) Zahranicní
vlastník založil v CR firmu. Firma byla úspešná.
2) Domácímu rediteli se nelíbilo, že firma, která tolik
vydelává, vydelává pro zahranicní vlastníky. Využil tedy
právnických klicek a poté, co své podíly zahranicnímu
majiteli s obrovským ziskem prodal, z této firmy vytuneloval její znacku, povest i diváky. Ta znacka mela a má
obrovskou hodnotu. Podle zdravého rozumu patrila znacka
i firma zahranicnímu majoritnímu majiteli (at se nám jakkoliv nelíbí jeho hrubá cinnost v Ceské republice).

V clánku "Miloš Zeman a Lauderuv proticeský inzerát"
jste napsal: " ... televize Nova bude i nadále tak strašná
jako nyní a bude i nadále devastovat svou špínou už tak
otresené civilizacní vedomí ceské spolecnosti, protože se
státní správa nevzchopí k efektivní regulaci televiznlho
vyst1ání." Co si o tom myslet, když i vy jste spolupracoval
s televizí Nova? Máte takový názor až poslední dobou?
Mel jsem ho vždycky. Protože nasáváme z Ameriky to
nejhorší. Petr Uhl ríká, že vliv USA je u nás v soucasné
dobe vetší, než kdy byl vliv Sovetského svazu v padesátých
letech. Já ríkám: Kéž by! Kdyby tu byl tak velký vliv USA,
existovala by lepší regulace kapitálového trhu a tak dále.

Jiste si vzpomenete, jak se v televizi NOVA objevila novinárská kachna s postreleným ministrem. Jak to, že to její
sledovanost ocividne nepoškodilo?
Odpovím citací slov Colina Sparkse z Westminsterské univerzity, který argumentoval, že Nova nebo CME mela
úspech pouze na bezvedomých mediálních trzích. Colin
Sparks mel statistiku, kdy ukazoval sledovanost ri:tzných
stanic CME v ruzných stredo- a východoevropských
zemích. Cím byla zeme zaostalejší, tím mela stanice vetší
sledovanost. Cechy nejsou zaostalé, ale morálne zdevastované. Diváci zvyklí na normální západní standard jsou
šokováni, že porady typu Perícko nebo Pocasícko jsou tady
normální program. Nova je neobycejne osobní a osobní
manipulace je neprípustná.

Proc si myslíte, že Vladimír Železný Novu ukradl?
Vysvetlení je delší. Podnik CME založil televizní spolecnost Nova. Nemel licenci, ale velmi pevne a až agresivne
si zavázal držitele licence firmu CET 21 k tomu, aby CME

Není šedesátiprocentní sledovanost televize Nova dllkazem
profesionality v jejím vedení?
Ne. Je to di:tkaz profesionality pri manipulaci, což není podstatou podnikání.
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A co je podstatou podnikání? Prece vytváret zisk.
Pri
cetbe
zahranicních
deníku se doctete i o tom,
zda firmy mají být etické.
J sou zde firmy, kde se
uplatnují dusledne etické
principy a ukazuje se, že
zpenežitelná
hodnota je
duvera zákazníka. Zlí jazykové tvrdí, že v tomto národe,
když nekdo neco ukradne, je hrdina. Když pan Železný
ukradl televizi Nova, tak se stal hrdinou tohoto národa? Já
tak cynický názor na ceskou spolecnost nesdílím. Tady by
lidi urcite kvitovali, kdyby nekdo vystoupil, choval se cestne a nepodvádel, nemyslíte?
Vidíte na televizi Nova vubec neco pozitivntho?
Ceská televize byla hrozne drevená. Nova prinesla
bezprostrední zpravodajství, možná je i lepší než na CT.
Železný je velmi schopný v umení manipulace nejen ve
verejném projevu, ale i pri vytvárení televize. Naucil se základním vecem, že zpráva musí vycházet z osobního
príbehu. Má vysoce profesionální prístup, problém je,
k cemu ho využil.
Jaká je vaše predstava dobrého novináre?
Neúplatný, kritický, racionální, erudovaný a nespoléhající
se na emocionální "vydojení" konzumentu zpráv. Mel by
ríkat pouze nové veci, nebo mlcet.
Není Ceská republika trochu malá, aby se tu daly rtkat jen

nové veci? Zdejší politické zprávy vznikají tak, že vetšina
novinárské obce se dívá v nedeli na nejaký televizní
diskusní porad, z toho vezme jednu vetu, vetšinou
vytrženou z kontextu, a napíše o tom zprávu.
To nejsou zprávy, ale zpravodajský virtuální kolotoc. Ceská
republika je z evropského pohledu jen regiónek, který
autem prejedete za ctyri hodiny. Proc se nepodívat i jinam?
Protože to vetšinu lidí nezajímá.
Ano, i v jiných zemích jsou lidé soustredení jen na vlastní
problémy. Ale tyto zeme jsou vetšinou vetší, takže to není
tak nebezpecné jako tady.
Jak na vás pusobil tak mladý clovek jako Jakub Puchalský
ve funkci generálního reditele Ceské televize?
Ríká se, že nebyli jiní kandidáti než Mathé a Puchalský.
Rada usoudila, že neznámá tvár jí vynese méne kritiky.
Puchalský pusobil v redakci BBC, aby se neco priucil, a po
dvou letech odtamtud odešel, údajne se slovy, že se již
nemá co ucit.
Kde berete jistotu, že vaše kritika ceských médií je
oprávnená?
Ceské sdelovací prostredky bych asi kritizovat nemel, nebot
nevím, do jaké míry má tento národ takové novináre, jaké si
zaslouží.

Petr Cížek a Eva Hanzlová
Studenti Vysoké školy ekonomické

v Praze.

Otakar Svoboda: Neexistuje nadmerná xenofobie, Literární noviny, e.I-2, 5. ledna 2000.
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o zodpovednosti

Pokud tak udelá, je to všeobecne považováno

Mela jsem velkou radost, když mi loni na podzim vyšel

a nezdvorilost. Žák je potrestán a príšte už je radeji zticha.

clánek v deníku MF Dnes. Jeho obsahem

Kdo promluví a vyjádrí svuj názor, je pro okolí "nejakej

mlcí, aniž by mel možnost se k ucitelovu projevu vyjádrit.

byla kritika

Impulsu 99 kvuli naprostému nedostatku mladých lidí, kterí

divnej". A chce-Ii tento jedinec

za drzost

navíc ješte polemizovat

v nem pusobili. Necekala jsem však, že se cokoli stane.

o kontroverzních tématech, pak už je spolecensky naprosto

Stalo se. Vedení Impulsu me mírne podráždene kontakto-

znemožnen. Taková je moje zkušenost, ale obávám se, že

valo, ale zároven i oslovilo s tím, že když už kritizuji,

nejen mOJe.

musím mít prece nejakou konkrétní predstavu o tom, jak

Jak jsem již uvedla, duvodem pocitu zodpovednosti

delat veci lépe. Byla mi nabídnuta spolupráce a já ji prijala,

ocekávání

aniž bych zpocátku

Osobní zodpovednost

V rámci Impulsu

cítila nejakou
99 pak behem

vetší zodpovednost.
dvou týdnu

vznikla

tech, kterí od vás vyžadují

bývá

nejakou zmenu.

se velice rychle mení na zodpoved-

nost v širším slova smyslu. Nemeli byste prece zklamat ty,

Studentská sekce, která v této zmatené dobe vcelku uspoko-

kterí od vás neco ocekávají. Jak ale tato ocekávání plnit?

jive funguje. O ní však psát nechci.

Když si prohlížím

V nadpisu je uvedeno slovo zodpovednost. Premýšlela jsem

jakou ti lidé cítí zodpovednost? Zkouší ji cítit alespon sami

nad tím, kdy prichází a kdy by ji mel clovek

za sebe? A muže po nich nekdo chtít víc?

zacít vnímat.

tváre na ulicích, ptám se sebe sama:

V okamžiku, kdy nekdo reagoval na to, co vyšlo verejne

Myslím, že všichni ti, kterí jsou v postavení, kdy od nich

pod mým jménem, jsem totiž tuto osobní zodpovednost

kdokoli cokoli ocekává (a je jich dost), by si meli uvedomit

pocítila.

jednu základní vec. Pokud clovek necítí odpovednost sám

Uprímne receno - príjemný pocit to není. Najednou od vás

za sebe, za vlastní názory a reakce a pokud si jimi nebude

nekdo neco ocekává,

zcela jistý, nemuže na sebe brát bríme zodpovednosti za
ostatní a za tuto zemi. Snaží-li se kdokoli v tomto státe

najednou je tu možnost si na vás

ukázat, najednou chce nekdo slyšet váš vlastní názor. Zní to
banálne, že?

o menší ci vetší zmenu a nemá-Ii vše potrebné stoprocentne

Mám ale dojem, že v naší spolecnosti jsou takovéto pocity

srovnáno sám v sobe, nemuže mít logicky ani potenciál, ani

opomíjeny. To zpusobuje, že se z lidí stává nemý dav, který

energii

nejenže nechce nést zodpovednost, ale nesnaží se ani nahlas

nejenom z literatury vím, že prekrocení vlastního stínu je

ríkat vlastní názor. Kde jsou príciny? Krome komunistické

vec témer nemožná. Kéž by si to uvedomili ti "zodpovední".

minulosti spocívají predevším

a sílu cokoli

potrebného

prosazovat.

ve výchove a v systému,

který panuje na vetšine škol. Tento systém je postaven na

Krystyna WanatowÍczová (1979)

velice jednoduchém

Studentka Filosofické fakulty UK, mluvcí Impulsu 99.

pravidle. Ucitel mluví a žák poslušne
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Bohužel

Proc zemle'
Karel Capek
Willi Sehlamm
Karel Capek,

praví

lékari, zemrel

na chripku.

snad príliš odvážné, zaradím-li

Tomu

Waltem Whitmanem. Nechci tím samozrejme ríci, že jsou

neverím. Karel Capek zemrel, protože jeho srdce neuneslo
temnoty roku 1938. Zemrel neštastnou láskou ke své ceské
vlasti, k myšlenkovému
k ideji humanistické

príbuzní literárním slohem, lidským temperamentem.
Tvorili v naprosto ruzných dobách, mezi rozdílným lidem

svetu svého ucitele Masaryka,

Evropy. Kapituloval

Capka do stejné rady s

a v jiné reci a Capkova humorná skepse je vzdálena celé

pred nekolika

bacily, protože už život tolik nemiloval jako dríve. Ovšem,

svety od humanitního

lékari nelhali a v Capkových obcanských listinách bude asi

spolecný pramen literárního podnetu: milovali obycejného,

pathosu Americanova.

Ale meli

právem vyplnena rubrika "prícina smrti" slovem zápal plic.

skutecného cloveka, meli nežné vztahy ke každodennímu

To je však asi taková pravda, jako že clovek pozustává

životu. Spolecná jim byla i mravní úloha, v níž spatrovali

z kombinace

vodíku, kyslíku, dusíku, uhlíku a nekolika

svoji práci: prositi lidi o vetší shovívavost, vetší kamarád-

jiných chemických prvku. Na duchovnejší podstate, která

ství a vetší uvážlivost pro život vzájemný,

teprve tvorí zázrak lidského života, je chemie zúcastnena

Mezi tuctem Capkových románu není ani jediný, který by

asi málo. Kdo tomu rozumí, má schopnost

stát se bás-

se dal vysloviti jedním dechem se Stendhalovým "Rouge et

níkem. A Karel Capek, který byl básník, to vedel velmi

Noir" nebo s Tolstojovou "Vojnou a mírem". Ale mezi
stovkami
krátkých
povídek,
drobných
clánku a

dobre. Že zemrel na zápal plic, je pointa, která by mohla

reportáží,

být z nekteré Capkovy podpovídky. V této podpovídce by

které Karel Capek

nekolik
kým humorem

dokazoval,

že muž, který ulehne do

však byl Karel Capek svým smutným a trochu skepticpostele, aby zemrel na rýmu, je ve skutecnosti už
pred tím mrtev.

!J),

Capkovo dílo se stalo kusem svetové literatury····,
tal tisk celého kultivovaného sveta s velkou
a když zemrel - ve ctyricetiosmi letech - vypocíúctou jména jeho slavných dramat a velkých

nádherných

znamenité

prózy a instinktivního

pochopení

pro nejjemnejší

tyto veci ciní Capka

tV../Jjp
••••,.,

~
U~
~iOo~~:d

.••••,.

pro

ceské noviny, pro všední

náre, tam byl veliký. To není

Ale to muže vedet

paradox. Tu je jenom znovu

patrne jen clovek, který mrtvého znal

potvrzen

a který znal i jeho lid a jeho domo-

tvurcí

Vll1U,

elementární

práce:

zákon

tam, kde zustává

umelec veren sobe a svým úkolum,

Skutecný clovek je "malý" clovek

sklízí dobrou žen. Capkova osobní

s drobnými starostmj, s drobným štestím,

úloha byla vychovávat

s drobnými chybami a drobnými talenty, s malými
detmi a s malými konícky.

Domnívám

filosofie, skutecne demokratická,

Není treba, abychom bezvýhradne
gickými názory Masarykovými,

k živému
demokracie:

se, že každá

nutne vychází od tohoto

skutecného cloveka a nutne v nem ústí. On a nic než on je
cílem každé sociální reformy.

trpelivé shovívavosti
chybám,
soukromému životu.

ceský národ

pochopení
pro základy
k snášenlivosti, solidarite,

k srdecné

k drobným lidským
sympatii

k osobnímu,

souhlasili se sociolo-

chceme-Ii rozpoznati, že

veliká, pedagogická práce, kterou ve svém národe vykonal,
je naplnena

Tam,

den a pro své ceské cte-

se, že nejvetší dílo Karka Capka jsou jeho
povídky.

nesmrtelným.
kde psal "jenom"

{'t'/~

románu. Dovoluji si oponovati. Domnívám
drobné

záblesk

lidské duše - a práve

,~
.( /1:,......

••.,

napsal, zustává
kusu

duchem této pravé demokratické

Clánek puvodne vyšel v Salurc/ay Review oI Lileralure,
americkém literárním casopise,

filosofie,

A Karel Capek byl její dokonalé literární vtelení. Není to

Únor 2000

(PNIOI/l110SI,
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25. ledna 1939)

tedy v predním

Ce'ina
Milí prátelé,

nechce se mi verit, že jsme tak prachbídný národ, jak me jed-

poprvé na místo, odkud jejich dedecek po osmactyricátém

nou týdne presvedcuje rozhlasem Karel Moudrý. Anebo
chodím mezi dobré lidi a do dobrých míst. Anebo to proste

musel odejít a kde se paní Eugenie ješte stacila narodit,

chce mezi ty dobré lidi a do dobrých míst vyrazit.

kapli

našli park plný kopriva plevelného kroví, na zámecku
opadanou

omítku,

zdevastované

vymlácených oken, puklé zdi, spouš(

vnitrky,

i na

prúvan

Paní Židová na to

Jižne od Prahy, mezi príbramskou silnicí a tokem Vita vy, se

Z

otevírá území, které stojí zato si projít. Vlní se tak, jak to jen

dneska vzpomíná se smíchem, ale tenkrát to musel být bez-

ceská krajina umí, príjemná v zlátnoucím podzimu

i rašícím

jaru, natož ve vrcholném léte. Údajne tu zem není príliš
plodná a úroda se

z

ní težko dobývá, ale pro nás turisty má

výlet všech pet pé. Lesy, potoky, znacené cesty, výhledy,
památky. Pravda, nekteré chátrající, ale

i na tomto poli

se

cosi zacíná dít. Nikoliv díky jakémusi anonymnímu státu, ale

nadejný pohled, zvlášt pro rodinu
torského

povolání,

Z

mesta, prevážne kan-

bez jakýchkoliv

stavarských,

hospo-

dárských ci manažerských zkušeností. O síle jejich zdravého
rozumu a optimismu

svedcí ovšem fakt,

návštevu s sebou vzali kosu.

A

že už na první

zacali delat. Co víc, paralel-

ne s tím, jak oživovali svúj nový domova zemedelské hospodarení na dedových polích a v dedove revíru,
oživovali
financní

(pod

dohledem

podporou

státu)

památkáht

i kapli,

a s
možná

dokonce s ješte vetší razancí. Nejen proto, že
to je Santini. Ale normálne a lidsky pochopili,
že tyhle církevní stavby bývaly vždycky jakýmsi srdcem obcí a když bolševická éra Celine
tohle srdce odebrala, je povinností

Židových

zase ho vrátit. Kaple má tedy opet šindelovou
strechu, fasádu, dvere, okna. Uvnitr sice chybí
sochy ceských svetCL/, Krížová cesta a predevším obraz Jana Nepomuckého,

stále nedo-

stupne uložený ve státním depozitári, ale interiér znovu slouží církevním úcelúm. Konecne
byla kaple vysvecená,

slavily se tu vánoce,

obcas se dokonce koncertu je.
v tom chladném,
stavenícku,

clovek stojí

A

ale púvabném

poslouchá

barokním

paní Židovou

a její

vyprávení o pohnuté historii místa a doufá, že
díky lidem, kterí tu žijí. Setkání s rodinou paní Eugenie

tohle je ten správný obraz Cechú. Neokázalých, ale chytrých

Židové z Celiny
loiíského roku.

a šikovných. Jaksi ctících cosi, cemu se ríká múj domov, múj
rod. Chcete-li si pozdvihnout optimismus, jdete do Celiny.

pocítám

k nejpríjemnejším

zážitkúm

pokud odtud

Celina leží v údolí kousek za Novým Knínem. Jako obec

Je to dobré místo, nejen kvúli Židovým.

vešla do písemn)ích pramenú pred polovinou

o necelých ctyri sta let pozdeji tu v zámeckém parku vyrost-

vyrazíte dál, tu náladu si zcela udržíte. Nebot, jak už bylo
receno, vlní se to tak, jak to jen ceská krajina umí. Príjemná

la kaple zaštítená jménem

v zlátnoucím podzimu

14. století,

Jana Nepomuckého.

Prevážná

vetšina odborníkú se shoduje, že ji postavil mistr ceského
pozdního

baroka, Jan Blažej Santini-Aichl.

vzdor lesku jeho jména pripomínala
svatostánek.

A

V roce 1990

víc chátrající altán než

tehdy se celinský velkostatek,

jaru, natož ve vrcholném

léte. Obcas potkáte myslivce, obcas jezdce na koni. Hledíte
do dálky a máte z téhle zeme ty nejlepší pocity. Je to snad jen
iluze? A le ne.
Vaše

ke kterému

Marie Homolová

kaple patrí, vrátil v restituci rodine Židových. Když prijeli
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