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Kudy
dOlJ1ov lJ1új?
Muž s ponekud kuriózním jménem Newt Minnow je
bývalým reditelem Federální komunikacní komise (FCC)
Spojených státu, což je nezávislý orgán dohlížející na
veškerá telekomunikacní média ve Spojených státech. Poté,
co opustillídícífunkci
v FCC, stal se pan Minnow reditelem americké velejnoprávní
televize. Dnes je clenem
komise, která dohlíží na verejnou televizní debatu kandidátu na roli prezidenta Spojených státú. Jeho agresivní
podpora nezávislosti médií je známá po celém svete. Rád
vypráví o tom, jak behem nekdejší energetické krize Spojených státú, zpLlsobené nedostatkem saúdskoarabské ropy,
plánovala velejnoprávní televize porad, který predstavoval
Saúdskou Arábii velmi nelichotive. Jednoho vecera zatelefonoval panu Minnowovi soukrome významný vládní
cinitel a požadoval, aby se porad nevysílal. Jaká byla
reakce? "No, i když se nám taky moc nechtelo porad
vysílat, to, že nás volali a prosili, abychom porad nevysílali, samozrejme znamenalo, že jsme ho odvysílat museli, "
líká Newt Minnow.
Pri nedávném setkání v rezidenci amerického velvyslance
v Praze s panem Minnowem pochopitelne došla rec i na
nezávislý tisk a televizi. "Já vám k tomu neco reknu,"
prohlásil pan Minnow. A vylícil tuto vzpomínku: ješte než
se stal John F. Ke/medy americkým prezidentem, sešli se
spolu ve státe Illinois. Kennedy projevil zájem v /llinois
navštívit rodište slavného amerického prezidenta Abrahama Lincolna, a tak požádal pana Minnowa, aby ho na toto
místo zavedl. Minnow tak ucinil; Kennedy procházel
hluboce zamyšlen dreveným srubem. Vyšel ven a prohlásil:
" vývoj demokracie je ovlivnen tremi faktory: domovem,
školou a kostelem. A ješte je tu neco - televize." To se
prihodilo v roce /956.
Ctyricet ctyri let poté, v dobe blížících se voleb v Ceské
republice, není Kennedyho myšlenka rozhodne ztracena
predevším ve vedení tábora dvouhlavé koalice ODS
a CSSD. Spolupráce ODS s televizí Nova Vladimíra Železného (anebo je to naopak?) je zajištena; na jedné strane
pokracuje krmení divákL"t krví, sexem a bourackami, na
strane druhé je pouze nemastná a neslaná prezentace
týkající se pLlsobení soucasné vlády, která ocividne kašle
na to, co si svet myslí o chování "enfant terrible" Železné!to. V jasném protipólu stojí verejnoprávní televize, instituce, s níž je podle nejnovejších prúzkumú drtivá vetšina
obcanú. - tedy volicú parlamentu - nejen spokojena, ale
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zároveií je plesvedcena o zlepšení této nabídky oproti roku
minulému. Ješte pozoruhodnejší je fakt, že sledovanost
urcitých poradu velejnoprávní televize stoupá, a to na
úkor koho? Novy.
A tak zase zazvoní v noci telefon reditele. A zase je zamítnuta žádost vládního cinitele, porad se odvysílá. Nezávislost médií, ten zlatý pilír demokracie, na pouhý moment
obstojí. Pri ocekávaném obvinení ze strany dvojhlavice ale
neštastný reditel prece jen podlehne tlaku. To ale dvojhlavici nestací - pro jistotu odvolá celou radu verejnoprávní
televize. Jen takto bude pravdepodobne výsledek blížících
se voleb ovlivnen ve prospech dvojhlavice.
Jaká je reakce? Místo toho, aby nejen velejnoprávní
novinári, ale všichni novinári povstali a šírili vlnu protestu
unisono (jak by tomu bylo v západoevropských
zemích),
múžeme sledovat pouhé momentální
šky tnutí novin,
pricemž zamestnanci velejnoprávní
televize volí cestu
bolševikem nauceného mlcení a zachování bolševikem
nafouknutého poctu pracovních míst.
A tak se dejiny opakují. V noci opet zvoní telefony reditelu,
ve kterých se ozývá šeptem sdelená žádost. Opet se rozhoduje o nás bez nás. Opet si toho nikdo nevšímá, nebo
nechce všímat. Kudy se to zas ubírá domov muj?
Martin Jan Stránský
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Když slovní
zásoby

nebo i mimo. Ale ta strukturace slovníku napovídá, že to
není jen muj problém.
Asi bychom meli spolu víc mluvit.
Asi spolu mluvíme strašne málo.
Petr Plíhoda

neštYll1ují •••

Na stará kolena jsem kantorem, ale snažím se o vstrícnost. Vyzývám studenty (mediky), aby prekonali svou
zakriknutost a nesouhlasili, namítali a hlavne aby se ptali.
A tak jsem se dozvedel mimo jiné, že obcas nerozumejí
mému výrazivu. Stalo se, že nevedeli, co znamená
"kapírovat". Oni tomu ríkají jinak. Jindy neznali "justament", mysleli, že jde o terminus technicus právnický,
neco jako "testament". Mezi sebou tomu ríkají "hec".
Vem to cert, jde o prkotiny. Zarazil jsem se ale, když
neznali "altruistický", ucím totiž etiku. Jeden z nich, více
scetlý než ostatní, si
vzpomnel:
"Tak
se
chovají delfíni," pravil
radostne. Mel pravdu,
ale co je to za chování,
už nevedel. Zamrazilo
me, když nikdo z kroužku nerozumel kontrapoZICl "duch
litera"
(napr.
litera
zákona
versus duch zákona).
Tady už nejde o lexikum, ale o nesdílení
základního
kulturního
vzorce.
Asi pred patnácti lety
jsem si pozval domu
truhláre, aby mi v byte
opravil složité táflovánÍ.
Prišli
dva,
starý
a mladý. Svete, div se:
starý zapomnel, jak se
to delá, a mladý se to
nikdy nenaucil.
Mezi
obema se táhne hranice epoch, ríkal jsem si tehdy zvesela. Casem me smích prešel. Nedozvedet se, že to není jen
tak, protože je duch a protože je taky jen litera, to znamená, že je nechali vynhtat jako dríví v lese. Ano, tady
nekde docela blízko probíhá skutecná hranice dvou
epoch.
Kdo chce, mLlže me oznacit za rakváce, jsem už v tom
veku. Proto si nejsem jist, je-li ta hranice jen ve mne,
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Malá terénní
prekážka
Titulek v Lidových novinách znel: Palach a Zajíc mají
pomník v chodníku. Vudcí myšlenkou autoru onech dvou
vyvýšeninek v dlažbe zrejme byla snaha pusobit strídme
a neokázale. A me napadá otázka: Proc?
Chápu,
pripomínat
sebeobetování
Janu burcujících
v mizerné dobe zemdlenou národní pospolitost takovým
ostýchavým, minimalistickým
pomníckem je "stylové".
Jen žádný patos! Pomník ano, ale proboha, jen aby nebyl
melCnápadný, výmluvný, emocionální!
Že muže existovat vedle dutého patosu ješte patos jiný,
oprávnený a uprímný? Nejsme-Ii už schopni prožívat
heroickou obet obou Janu, meli bychom se alespon pokusit
výrazne a neprehlédnutelne
vtisknout jejich památku do
tváre mesta. Jenomže jedno podminuje druhé. Jak se ríká:
"Kde nic není, ani smrt nebere". Jak by asi vypadal pomník
Jana Husa na Staromestském námestí v dnešním pojetí?
Rovnež hrbolek, tentokrát jeden a možná trochu vetší?
Nevšiml jsem si napríklad u ryze privátních socharských
projektu, že by se spokojovaly se skromnými rozmery.
A hle, prijde výzva, svým významem ojedinelá, a výsledkem je malá terénní prekážka. Divil bych se, kdyby primela uživatele mobilu prerušit na okamžik duležitý hovor. ..
Jilí Jirásek
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Mya EU·
nepodarená
diskuse

Na téma "My a Evropská unie: argumenty místo iluzi" se
v polovine brezna v Národním dome na Vinohradech
uskutecnila panelová diskuse. Polemicky znející titul,
reprezentativní složení úcastníku: moderátor Václav KJaus,
diskutéri Jan Kavan, Pavel Telicka, Cyril Svoboda, Jan
Zahradil a filosof Miloslav Bednár.
Brzy se ukázalo, že o žádnou diskusi nejde, ostatne jak by
mohlo jít, když kvuli dlouhým referátum na ni nezbyl cas.
Oc tedy šlo? O prezentaci politických stanovisek, v nichž
byl skryte prítomen jakýsi potmešilý spor mezi domácími
"euroskeptiky" (Klaus, Zahradil, Bednár) a "eurooptimisty" (Kavan, Telicka, Svoboda). Cím ale tato "diskuse"
trpela nejvíc, bylo to, co bych nazval absencí spolecného
premýšlení o Evrope. Problém je v tom, že jsme vstoupili
do politické fáze evropského integracního procesu, aniž
jsme predtím absolvovali fázi reflexe - vecného, klidného
a erudovaného
rozvažování nad jednotlivými
aspekty
spolecné Evropy. Nad tím, co nás Evropany spojuje kulturne, duchovne, civilizacne, lidsky i politicky. Kde jinde než
v takové široce pojaté diskusi najít to "nadšení pro
Evropu", ten "vnitrní náboj", bez nehož se evropské dílo
jen steží muže podarit a náš vstup do struktur EU bude jen
dalším príkladem ceského pragmatismu, presneji receno
"vychcánkovství" .
Preskocili jsme zkrátka jednu velmi duležitou etapu - a ted
za to platíme dan v podobe politických šarvátek, potmešilých sporu a možná i - mezinárodních ostud.
Milan Hanuš

Slnutná legrace

Stínovou vládu žen predstavila sociálne demokratická
poslankyne Jana Wolfová ocividne o ctrnáct dnu drív, než
mela: zpusob, jakým to 16. brezna v Hrzánském paláci
udelala, by se totiž dal snést tak nanejvýš na prvního apríla.
Absence žen v politice, na niž chtely ženy svou protestní
akcí nepochybne upozornit, je pritom téma príliš vážné,
než aby bylo pro smích. Podle ohlasu v tisku si to ostatne
uvedomovali všichni. Až na Miloše Zemana, který vystacil
i tentokrát se svými pseudogalantními
bon moty, aby
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nakonec nebyl schopen pozvat osmnáct "stínenek" na obed
ani z vlastní kapsy, nýbrž na úcet úradu vlády.
Své gesto zdevalvovaly ale stí nové ministryne predevším
samy, a to hned nekolikanásobne. Neobsadit rezort obrany
s oduvodnením, že "nechceme válcit", zavání ve státe,
který se pred rokem stal clenem NATO, spíš zastydlou
recesí a strachem ze zodpovednosti, než ženskou mírumilovností. Tuplem to platí o neobsazeném postu predsedy
vlády s patolízalským oduvodnením, že "premiéra už prece
máme". Vyhlášení stínové vlády žen, ac myšleno dobre,
se stalo bumerangem. Naštestí mohou sociálne demokratické ženy zpusobenou škodu napravit: stací, aby se nekterá z nich pokusila, tentokrát ovšem zcela vážne, dobýt ve
své strane predsednický post. Posloužila by tím nejen
ženám v politice, nýbrž predevším sociální demokracii.
Lída Rakušanová

Pusobivý

argulnent proti
trestu slnrti
"Delám patricný rozdíl mezi vraždou a zabitím a uznávám
polehcující okolnosti pri každém zlocinu," ríká TGM
v Hovorech. Podpisování rozsudku smrti bylo pro nej
nocní murou. Veril a cekal, že tento absolutní trest s rustem
vzdelanosti obyvatelstva a "se souhlasem nás všech" bude
zrušen. vývoj v civilizovanejší cásti Evropy mu dává za
pravdu.
Nekterí lidé, zejména typu sládkovcu a skinu, mají i dnes
k trestu smrti vyhranený kladný postoj. Všem tem, kterí
nemají v této otázce jasno, vrele doporucuji film režiséra
Darabonta podle slavné knihy Stephena Kinga Zelená míle,
který se prá\.;e objevil v ceských kinech. Otresný príbeh
popravy nevinného cernocha se vybavuje z nesmazatelných vzpomínek
pensionovanému
vrchnímu dozorci
z veznice Shawshnak v Louisiane roce 1935. Na rozdíl od
tuctových bacharu je Paul zároven bystrý pozorovatel,
který se chová k odsouzencum cekajícím na elektrické
kreslo korektne. Ztelesnením zla je protekcní dozorce
Percy, zbabelec a sadista, který zámerne nenamocí houbu,
jíž popravcí klade odsouzenci na temeno, aby elektrina
rychle zasáhla mozek. Scéna pomalého umírání, kdy se
z odsouzence stává pouhý škvarek masa, je natolik drastická, že snad zviklá každého, kdo trest smrti schvaluje.
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Jak dozorce Paul tak bezpecne rozpoznal, že cerný obr,
odsouzený pro údajné znásilnení a bestiální zabití dvou
devítiletých obetí, je nevinen? Prokázal prímo zázracné
lécitelské schopnosti, které mohou být jen darem od Boha .
Tríhodinové drama (nominace na ctyri Oskary) detailne
popisující odpuzující stránky technologie poprav muže mít
v USA dopad na prezidentské volby. Republikánský kandidát George W. Bush je totiž náruživým obhájcem trestu
smrti: od roku 1995, kdy nastoupil jako guvernér Texasu,
bylo vykonáno 119 rozsudku smrti vcetne 62leté vražedkyne Betty Beetsové. Zbožný krestan George W. Bush milostí dosud príliš neplýtval: udelil ji v jediném prípade.
I u nás by mohl být tento pusobivý film pádným argumentem v diskusích proti tem, kterí se nemohou se zrušením
trestu smrti smírit.
Boris Merhaut
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Konec

patriarchální
•deologie

v l11ed.cíne?

Stalo se na breznové vernisáži v malé galerii u Karlova
námestí. Otevíral jsem výstavu jedné malírky a lécitelky
krátkým proslovem. Po zahájení ke mne pristoupila neznámá návštevnice - predstavila se jako lékarka a na vizitce
mela uveden obor detská neurologie. Rec se stocila na její
profesi a ze setkání se zrodil necekaný zážitek.
V rozhovoru mi sdelila, že obvyklý prístup školské medicíny pokládá za nedostatecný, a proto si založila soukromou
praxi. Vedle bežného vyšetrení a obvyklých postupu používá další metody z oblasti alternativní medicíny: homeopatii, prírodní výživu, akupunkturu,
japonský masážní
prístroj, reiki, Bachovy esence, magnetoterapii, aurosoma,
barevné folie, laser. Lékar je podle ní zároven i lécitelem
a nemoc není jeho neprítel, ale naopak spojenec. Boj proti
symptomum nemoci je marný, pokud chorobný príznak
lékar neprijme jako závažné sdelení o skryté prícine. Telo
je jen formou, každá nemoc má však psychosomatickou
povahu a duchovní základ - není to selhání tela, ale cloveka. Nemoc není zlem, ale spíš výzvou k osobní zmene.
I výstrahou, která má ale svuj pozitivní smysl v našem
osudu i utrpení. Proto je lécení stejnou merou záležitostí
duchovní, jako telesnou.
Nemecký lékar a psychoterapeut Hermann Meyer nazývá
ve své knize Zákony osudu konvencní lécebný prístup
zamerený pouze na boj s chorobou, na zneškodnení
chorobných
príznaku a znicení nemoci, patriarchální
ideologií v medicíne. Ta podle nej na lékarských fakultách
i ve zdravotnických provozech stále ješte pretrvává.
Možná ano, ale presto vnímám toto setkání s lékarkou
povzbudive. Skoro jako metaforu toho, kam se bude
myšlení v medicíne ubírat v budoucnosti.
Martin Blízký

Klausuv nový terc
Úcelová manipulace s TGM
Jirí Kovtun

Klausuv kacírský projev o Masarykovi by sám o sobe nenzusel být na škodu veci a snad
by i odpovídal nekterým sklonum Masarykovy povahy. "Dostalo se mi nejednou demonstrací prátelských, " rekl Masaryk demonstrujícím studentt'lm, "musím tedy chtej nechtej
pripustit i demonstrace neprátelské. " Predpokladem k tomu, aby se neprátelské demonstrace pripustily s vyrovnanou myslí, je ovšem dobrá kvalita jejich argumentl't, af už se
prednášejí jakkoli drsne.
Tam, kde Klaus bojoval proti zbytkum Masarykovy
mytologie, napríklad proti legende dobrotivého tatícka, vedl
sice boj nepríliš originální, ale legitimní. To je však méne
duležitá stránka jeho projevu. Duležitejší je, že závery
a soudy, které Klaus vynáší o reálném pusobení Masaryka

ve funkci prezidenta, jsou z velké cásti v rozporu s historickou skutecností. Zatímco mnohé staré legendy už byly
úspešne potlaceny, Klaus zacal vyrábet novou fikci Masaryka, jaký ve skutecnosti nebyl. Nelze to prijmout bez odporu
a bez vzpomínky na Masarykuv protest proti zkreslování
jeho postoju a cinu, též adresovaný protestujícím studentum: "Já se znásilnovat nedám nikým!" Zde je konfrontace
nekolika Klausových tvrzení s historickými fakty.

Reformní politik
Tvrzení: Masaryk byl celý život socialistou, byl ideove
zretelne nalevo a jen nerad se smirova! s podstatou
volného trhu, tohoto dominantního spolecenského mechanismu.
Fakta: Ano, Masaryk stál, kdybychom ho chteli nejak
zaradit v politickém spektru, na umírnené levici, ale nebyl
stranický socialista, nýbrž reformní politik, který odmítal
marxistickou filozofii. Zrejme se nedomníval, že volný trh
má být dominantní mechanismus s absolutní nadvládou
nad sociálním a hospodárským vývojem. To mu nelze
slušne vytýkat, byl to reformní trend, ke kterému se, zvlášte v pocátcích republiky, hlásily i strany stredu a strany
umírnené pravice. Ani národní demokracie se po první
svetové válce neklanela v bezmezné úcte volnému trhu
a nicím neomezovanému majetku. Karel Kramár prohlásil:
"Jestliže dostane kapitalista méne a o hodne méne, než
dostává nyní, nebude to žádné neštestí," a v programu
první ceskoslovenské
vlády v lednu 1919 ohlašoval:
"Vláda je presvedcena, že uhlí nemuže zustat ve volné
dispozici soukromníkú a je odhodlána za soucinnosti
slavného Národního
shromáždení
zjednat státu plné
ovládání tohoto výrobního prostredku."
Všechny politické síly s výjimkou extremistú se shodovaly,
že mechanismus volného trhu je nutno nejak regulovat;
treba úpravou cen zemedelských produktu pomocí celních

Jakub Obrovský
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tariflI, jak to žádali agrárníci, nebo politikou sociálního
zajištení hospodársky slabých vrstev, jak to žádali hlavne
socialisté. Málokdo tehdy odporoval rozumnému názoru,
že tržnímu mechanismu je nadrazen legislativní proces,
který má zajištovat hospodárskou rovnováhu a sociální
spravedlnost. Desetihodinový pracovní den nebyl snížen na
osmihodinový Uak to Masaryk žádal už pred válkou)
pusobením dominantního mechanismu trhu, nýbrž jedním
z prvních zákonu ceskoslovenského národního shromáždení. Masaryk
tento zákonodárný
proces podporoval
a povzbuzoval.

proti níž se musejí komunisté co nejostreji postavit". Není
opravdu možné delat z Masaryka malátného politického
krasoducha, který se podle Klause rád úzce prátelil
s komunistickými intelektuály a tak prispíval "k jisté legalizaci" krajní levice v ocích ceské verejnosti. Anebo je to
možné - ale nejdríve musíme nekam ukrýt historický
záznam o skutecném Masarykovi.

Nemecká otázka
Tvrzení: Masaryk nebyl nestranný, což dokazuje napríklad jeho opomíjení regulérních nemeckých reprezentantu.

Konfrontace s bolševismem

Fakta: Kam se v této argumentaci podel Masarykuv neustálý zájem o participaci nemeckých zástupcu v ceskoslovenTvrzení: Masaryk pres kritický vztah k ruskému bolševismu
ské politice a jeho trvalá podpora nemeckého "aktivismu"?
podcenoval nebezpecí ceské krajní levice.
Fakta: Byl by to nový mýtus, kdybychom tuto tezi prijali.
S regulérními nemeckými reprezentanty se Masaryk stýkal
Dá se to tvrdit jedine, jestliže zamlcíme Masarykuv boj,
brzo po založení ceskoslovenské republiky, už v dobe, kdy
doslova boj proti ceskému bolševismu.
Masarykovy
tito predstavitelé
ješte odmítali ceskoslovenský
stát
clánky, projevy a prednášky proti sovetskému bolševismu
a žádali secesi pohranicních území. Masaryk se snažil vést
politické strany, parlament
jsou známy, ale komukoa ceskoslovenskou spolecli, kdo má aspon základní
nost k uznání nutnosti, že
znalosti o historii první
Není opravdu l1wžné delat Z Masaryka
vyrovnání
s Nemci je
republiky, by také mela
l11alátnéhopolitického krasoducha, který
hlavní
úkol republiky,
být známa Masarykova
a usilovalo to, aby prvním
úcast v zápase
proti
se podle Klause rád úzce prátelil
ceskému
levicovému
krokem k tomuto vyrovnás
komunistick)ími
intelektuály
a
tak
ní byla úcast Nemcu
extrému.
Masaryk
se
v institucích ceskoslovenvelice akti vne vmešoval
do sporu
a polemik
v sociálne demokratické
strane v prvních letech
republiky. Nebyl schopen
neutrality, když šlo o to,
zda se tehdy nejvetší
ceská pol itická
strana
udržÍ jako strana umírnená a reformní a zdali

prispíval" k jisté legalizaci" krajní levice
v ocích ceské verejnosti. Anebo je to
možné - ale nejdríve mus(me nekam ukrýt
historický záznam o skutecném
Masarykovi.

ovládne bolševický extrém, nebo mu podlehne. Nechtel být
ideálne nadstranickým prezidentem, apaticky prehlížejícím
agitacní vravu extremistických proudu, když se rozhodovalo o tom, zdali v ceské spolecnosti zvítezí, nebo bude
poražen militantní radikalismus. Je dobre, že se Masaryk
do tohoto boje tehdy vmešoval a že si pritom pocínal
statecne. Jedné agitující extremistické ženské skupine rekl
v zárí 1919: "Neprišel jsem do Cech delat prezidenta,
abych se dal komandovat ulicí." V zárí 1920 se setkal
s bolševickými delníky v Brezových Horách na Anenském
dole a vysvetlil jim, že k sociálnímu pokroku je treba
rozumu, ne pestí. Doslova jim rekl: "Já se nebál, já se
žádných revolucionáru nebojím."
Bylo jen prirozené - ale i to je známo i nepríliš pilným
studentum ceské historie - že Masarykuv prudký odpor ke
krajní levici byl oplácen prudkým odporem krajní levice
k Masarykovi. Pri poslední volbe Masaryka prezidentem
v kvetnu 1934 rekl Gottwald v parlamente, že v Masarykovi
našla ceskoslovenská buržoazie muže, který její fašistické
a válecné úmysly halí do plášte lidovosti a humanity,
a oznacil jeho volbu za "fašistickou a válecnou demonstraci,
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ského státu, konkrétne ve
vláde. Masaryk chtel mít
nemecké ministry vedle
ceských a slovenských už
v prvních letech republiky,
a když k tomu v roce 1926
došlo, považoval to za
splnení jednoho ze svých
hlavních
cílu.
Svedl

v jazykové otázce nepríjemný boj Kramárem, Dykem
a jinými ceskými nacionalisty a zrejme riskoval i nepopulárnost, když odmítal projevy ceského šovinismu. Na druhé
strane mel dobré a prátelské vztahy k nemeckým aktivistickým politikum, jako byli Spi na, Mayr-Harting, Krepek
nebo Czech. V archivu prezidentské kanceláre jsou dochovány doklady o tom, jak nekterí z techto umírnených
nemeckých politiku pomáhali informacemi
a radami
Masarykovi a Lodgmana. Ríci, že Masaryk nemecké reprezentanty opomíjel, znamená škrtnout velkou cást jeho
praktické cinnosti ve funkci prezidenta republiky.

Konstitucní prezident
Tvrzení: Masaryk si príliš nevážil parlamentu a príliš
nespoléhal ani na svobodné volby. Za první republiky se
volby konaly jen ctyhkrát a presto vzniklo celkem J 8 vlád,
z toho tri úrednické.
Fakta: Nac tedy Masaryk spoléhal, jestliže príliš nespoléhal
na parlament ani na svobodné volby? A jak vysvetlit, že
éra Masarykova údajného nespoléhání na parlament vytvorila nejsolidnejší a nejtrvalejší parlamentní režim ve strední
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Evrope? Blížil se snad Masaryk k Pilsudskému, který
v Polsku pervertoval parlamentní systém, ke králi Alexandrovi, který v Jugoslávii zavedl královskou diktaturu,
k rakouským pomerum, které se vyvíjely ke korporativnímu autoritativnímu
státu, nebo k Horthymu,
který
v Madarsku vládl autoritársky a fakticky omezoval volební
právo? Anebo se za Masarykova prezidentství v Ceskoslovensku - vlastne výjimecne v tehdejší dobe - udržovaly
a dokonce rozvíjely demokratické metody? A jestliže se
o to Masaryk nezasloužil nebo zasloužil jen málo, je treba
jmenovat nekoho, kdo se o to zasloužil víc - nemá-Ii být
tento úspech nesmyslne anonymní.
Jestliže se volby za první republiky konaly "jen ctyrikrát",
konaly se proste tolikrát, kolikrát se za daných okolností
podle ústavy mely konat. V Masarykove údobí mela republika 15 vlád, z toho dve úrednické (tretí úrednická vláda
byla vláda Syrového, jmenová až po Masarykove smrti
v tragickém roce 1938). Všechny vlády byly založeny na
výsledku svobodných voleb, který Masaryk respektoval
a byly podepreny parlamentními vetšinami. To se týká
i dvou úrednických vlád, které byly v úrade jen asi puldruhého roku z celkem 17 let Masarykova prezidentství;
i temto vládám zajištovala v pozadí parlamentní majoritu
koal ice tzv. státotvorných
stran. Instituci minoritní
vlády, vyztužené opozicní
dohodou,
ovšem
první
ceskoslovenská
republika
neznala.

\~.

k politikum, ani o politické
fragmentaci
nebo
labilite státu. Ve skutec-

.!
.-'P

málo variací vládní sestanosti bylo jen nekolik

,~i" \~),oznacil
vy a Peroutka
;;J
demokraciiprávem
první
republiky za nejstabilnejší

R. Bralll/

ce o Masarykove
levicáctví
mluví

zaujatém
fakt,
že

Masaryk dobre spolupracoval
i s vládou, ve které nebyli
zastoupeni socialisté, s tzv.
"panskou koalicí" obcanských
stran pod vedením Antonína
Švehly a po nem Františka
Udržala v letech 1926-29.
A. Švehla sám - vedle Masaryka nejduležitejší postava první
republiky - je nejlepší svedek
Masarykovy schopnosti spolupracovat i s lidmi, s nimiž
politicky ne ve všem souhlasil. Hal/uš Schwaiger
V ceské politice nebyla efektivnejší dvojice než ŠvehlaMasaryk. Masaryk jmenoval Švehlu trikrát ministrem vnitra
a trikrát
ministerským
predsedou, celkem na dobu
témer šesti let. V dobe

Vydávat Masaryka za zjevenou
a dokonalou pravdu je práve tak
pomýlené jako úcelove manipulovat
s Masarykovými prednostmi nebo
chybami.

Masaryk se nerozhodl pro
úrednické vlády pres hlavy
politiku, nýbrž s jejich
souhlasem.
Míval spory
s politiky, ale nikdy nemel
konflikt
s parlamentem
jako ústredním demokratickým orgánem. Mel jako prezident právo parlament rozpustit a tohoto práva použil trikrát
(v letech 1925, 1929 a 1935), ale nikdy proti parlamentní
vetšine, nýbrž vždycky s jejím souhlasem, nikdy ne proto,
aby ignoroval a vyradi politické strany nebo apeloval
prímo na lid nebo na verejné mínení. Byl neortodoxním,
nepohodlným,
ale
nepochybne
konstitucním prezidentem.
Patnáct vlád za Masarykovy
éry
nesvedcí
o
prezidentove
prezíravé
",
náladovosti
ve vztahu

r-l2 ~..

válkami. Vládu vždy tvorila
budto koal ice peti státotvorných stran, nebo její podstatná
cást. Od roku 1926 se této
konstruktivní aliance úcastnili
nemectí ministri. Proti domnen-

režim

Evrope

ve
v

dobe

strední
mezi

jejich spolupráce (a soucinnosti s parlamentem) byly
v Ceskoslovensku odhlaso-

váy nejduležitejší zákony
sociálního
zabezpecení.
Kdybychom
Masaryka
považovali
za levicove
orientovaného
straníka,
který
opovrhuje
jinak
smýšlejícími partnery a demokratickými mechanismy, nemohli bychom vysvetlit jeho užitecnou spolupráci s agrárníkem Švehlou v originálním a úspešném republikánském
týmu.

Mýtus Hradu
Tvrzení: Masaryk zámerne spoluvytvárel
systém, kdy
všechna dúležitá rozhodnutí
vznikala v kruhu Jeho
"verných ", v tzv. hradní skupine.
Fakta: Snad se dá ríci, že duležitá rozhodnutí vznikala
v kruhu Masarykových blízkých spolupracovníku. Totéž
prizná i predsedovi Klausovi a premiérovi Zemanovi ten,
kdo nechce predpokládat, že v jejich blízkém okolí se
pretrásají jen nevýznamné banality. Pokud duležitá rozhodnutí v kruhu Masarykových spolupracovníkll vznikla, cesta
k jejich realizaci vedla pres demokratické prevodové páky
do politických stran, do parlamentu a do vlády. Masaryk
rekl v roce 1926, že neexistuje hradní politika v tom
smyslu, že by on nebo nejaký kruh lidí pod jeho vedením
provozovali politiku vedle ústavy nebo parlamentu. Tzv.
hradní skupina nebyla pevná instituce ani presne definovatelná nebo organizovaná skupina, nýbrž menící se seskupení Masarykových spolupracovníku,
kterí si neuzurpovali
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zvláštní privilegia a pravomoci. Masaryk mel prívržence
(a samozrejme i odpurce) ve všech vrstvách spolecnosti
a politických stranách, takže bychom k tzv. hradní skupine
mohli pocítat i Masarykovy stoupence v národne demokratické nebo agrární strane, nekteré politiky lidové strany,
nemecké aktivisty atd. V teorii se tak hrqdní skupina dá
témer libovolne rozširovat, ale to už samo uvádí ad absurdum predstavu o Hradu jako témer spikleneckém centru,
fungujícím v nádherné izolaci.
Klaus o sobe ríká, že není "masarykolog",
ale to ho
neomlouvá. Neexistuje skupina lidí, kterí pronikli do tajemství Masarykova života, a druhá skupina, která stojí neme
pred dvermi jejich svatyne. Veci jsou jednodušší - a prístupnejší. V dnešní svobodné literature si všichni mužeme
o první republice opatrit dobrou a objektivní informaci; kdo
ji má, je dnes poucen o tom, že Hrad jako politický pojem
v Masarykove dobe má mnoho mýtických rysu. Oc poucenejší by pak meli být politikové, dnešní pokracovatelé
vcerejší historie! V roce 1973 se problematikou tzv. Hradu
zabývala mezinárodní konference historiku v západním
Nemecku a došla k záveru, že není možné zcela opustit
hypotetický charakter samotného Hradu a že nelze zcela
rozptýlit pochyby, zda vubec existoval Hrad jako politicky
jednající skupina. Opakovat stará, rozumne zpochybnená
klišé znamená neríci nic nového.

a osobních i politických ambicí
vyplývá, že Klaus na mnoha
místech svého projevu mluvil
o Masarykovi a jeho skupine, ale
mel na mysli soucasné politické
proudy a snad i jednotlivce. Ani
tato zámena vedlejšího a hlavního
cíle není nic nového. Když Voltaire útocil na Židy a judaismus,
protože z oportunních
duvodu
nechtel útocit na katolíky a jejich
náboženství, vedelo se, na koho
mírí. Židu a judaismu bylo pro
tento úcel škoda. Masaryka je
škoda pro roli Klausova zástupného terce.
Ve dnech 2. - 4. 3. 2000 se konala
v Mícovne Pražského hradu konfe- I. Mešrrovié
rence.ke J 50. výrocí narození TGM. Projev Václava Klause
na této konferenci, s nímž autor polemizuje, byl publikován
v mírne zkráceném znení v LN, 4.brezna 2000.

Jirí Kovtun (1927)

Zástupný terc

Historik

Vydávat Masaryka za zjevenou a dokonalou pravdu je
práve tak pomýlené jako úcelove manipulovat s Masarykovými prednostmi nebo chybami. Z kontextu dnešních sporLI

Masarykúv lriumf, 1987 a 1991,
Slovo má poslanec Masaryk. 1991,
Tajuplná vražda, 1994.

a spisovatel,

autor nekolika

knih o TGM:

Správná volba
Boris Merhaut
Letošní významné masarykovské výrocí si zasluhovalo
náležité pripomenutí z duvodu politických, obcanských,
kulturních i lidských. Využili jsme dostatecne tuto príležitost? Ucti Ii jsme v Masarykovi hodnoty, které stoj í za to
uctívat, napríklad "obycejnou" lidskou i obcanskou statecnost? V nejctenejším deníku Mladá fronta Dnes nadepsal
jeden novinár svou stat slovy: "Prezident na trunu první
ceskoslovenské republiky". Asi mu ušlo, že at TGM delal
co delal, na trun si nikdy moc nepotrpel - potouchle
"vtipná" charakteristika je novinársky povrchní a navíc
falešná.

velice blízká. S TGM ho spojuje živelný odpor k propagandistum, hlásným troubám, a politrukum všech barevných odstínu.
Co Erazim Kohák ve svém projevu zvlášte zdLlraznil?
"TGM nás vyzval, abychom se stali nositeli ideálu soužití
ve svobode a odpovednosti, který oznacoval jako humanitní demokracie ... Demokracie vyžaduje vzájemné porozumení a spolecne prijatá rešení. Odtud Masarykovo okrídlené rcení, že demokracie je diskuse - ne prekrikování
druhého. Masaryk predstavuje Evropu ... , která celí pokušení svévole ideálem humanitním
- úcinnou ochranou

Težko, pretežko se mezi kandidáty na slavnostní projev ve
Vladislavském sále Pražského hradu hledal clovek, který
by byl verný zásadám TGM nejen slovy, ale i celým svým
životem. K údivu mnohých dnešních držitelu moci padla
volba na profesora Bostonské a Karlovy university Erazima Koháka. Jeho životní filosofie, kterou rozvinul
v knihách o Janu Patockovi (1992), Clovek, dobro a zlo
(1993) a PrLlvodce po demokracii (1997) je Masarykovi

základních potreb každého, pécí o spolecné i dlouhodobé
zájmy všech. Dnes bychom nejspíš dodali, také úctou
k mimolidskému stvorení."
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Svým vystoupením dal Erazim Kohák nejširší verejnosti najevo, že je výraznou
myslitelskou
osobností
dneška, navazující na odkaz TGM. Jeho životní zkušenosti by rozhodne mely obohatit i letošní ctvrté Forum
2000.
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Nenechat mrtJ2é v klidu
a živé v iluzích
Libuše Koubská

Téma dubnového císla Prítomnosti zní: Lékar
v ceské spolecnosti - promena role a postavení.
V drívejší dobe to bývala osobnost verejná.
Mela náležitý spolecenský význam a byla prirozenou autoritou i pro ostatní. Zkusili jsme si
vzpomenout, v cem ona autorita spocívala
a zároven zjistit, zda v dobe moderní medicíny
je taková renesancní postava ješte vubec
možná. Chirurg prof Pavel Pafko si nedávno
posteskl, že po zmene režimu v devetaosmdesátém roce vzali do rukou iniciativu ekonomové
a právníci, zatímco lékari zustali stranou. Proc
k tomu došlo? Je už definitivne ztracen hlas
pana doktora, který práve proto, že toho zná
o živote a smrti víc než ostatní, má nejen
právo, ale i povinnost být ve spolecnosti náležite slyšet?
Ve Faustove dome na pražském Karlove námestí je Akademický klub 1. Lékarské fakulty UK. Konají se tam pravidelné diskusní Vecery u Fausta, obcas také Odpoledne. Témata
jsou rozmanitá: Odpoledne nabízejí setkání s predními
reprezentanty jednotlivých medicínských oboru, Vecery
nastolují aktuální starosti nejen ceské medicíny, ale zároven
i celé zdejší spolecnosti: vztah ke drogám, postoj ke starým
lidem, promeny postavení lékare, situace Ceské republiky po
deseti letech od zmeny režimu. Pri diskusi na poslední
uvedené téma jsem si poznamenala slova jednoho lékare
z publika: "Dnešní politické elity nás lékare jako obcany už
nepotrebují, vystací si mezi sebou. Pritom se o nic nestarají,
nezajištují ani bezpecnost, ani zdravotnictví, ani školstvÍ.
Pouze bojují mezi sebou o vliv a o moc ..."
"Nepotrebují nás," rekl ten doktor trpce. V podtextu znelo,
že pokud potrebují, tak jako údržbáre, remeslníky, specialisty. Nic víc. Pri jiné príležitosti se u Fausta mluvilo opet
o tomtéž. Prof. Pavel Patko, chirurg široké verejnosti známý
predevším tím, že operoval prezidenta Václava Havla,
vysvetloval promenu postavení lékare tím, že jsou v nynejší
dobe tak dlouho a úzce cviceni, nuceni celoživotne se
vzdelávat, tak zamestnáni vlastní profesí, že na jiné angažmá
už nemají cas. Je to tak správné, nebo je to škoda? Je už
definitivne ztracen hlas pana doktora, který práve proto, že
toho zná o živote a smrti mnohem víc než ostatní lidé, má
nejen právo, ale i povinnost být ve spolecnosti náležite
slyšet?
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"Je daleko rozumnejší, aby lékar to, co poznal, si nechal pro
sebe, daleko lepší je nepsat memoáry vubec, nechat mrtvé
v klidu a živé v iluzích." Ovšem autor tohoto výroku,
švédský lékar a spisovatel, znalec antického umení a architektury, humanista, stavitel vily San Michele - Axel Munthe
delal presný opak. Ve svých "krátkých sensacních povídkách", jak jednotlivé kapitoly své "Knihy o živote a smrti"
ironicky oznacil, psalo tom, co zjistil. Totiž, že "život je
lhostejný k nám lidem, k našim radostem a starostem, nemý,
nepochopitelný jako sfinga. Ale aby se scéna, na níž se tahle
naše vecne trvající tragédie odehrává, vyhnula monotónnosti, nepretržite se menÍ. Svet, v nemž jsme žili vcera, není
tentýž, v jakém žijeme dnes, nevyzpytatelne postupuje do
nekonecna ke svému cíli a my s ním. Nekterí z nás se plíží
po kolenou, nekdo jezdí na koni, nekdo se rítí autem nebo
letadlem. Ale není kam spechat, všichni konec své cesty
dostihneme". To zní fatalisticky, ale zase, Munthe nerezignoval, jednal presne naopak. Celil té sfinze. Vecne, prakticky, jako dobre vycvicený lékar. Protože neco jiného je
o odstranování bolestí tohoto sveta meditovat v pohodlí
knihovny nebo plamenne promlouvat v politickém projevu,
a neco jiného je vydat se do Neapole promorené vražednou
epidemií cholery. I když se podle svých vzpomínek hrozne
bál, Munthe to udelal. Zatímco jiní prchali jako králíci.
Vedome se pohyboval "na težce zjistitelném rozhraní
skutecna a neskutecna, na nebezpecné pude, nikomu nepatrící pude mezi faktem a myšlenkou".
Albert Schweitzer byl puvodne filosof a teolog, ale ve svých
triceti letech opustil práci ucitele na univerzite, varhanictví
a spisovatelství, vystudoval medicínu a vydal se do rovníkové Afriky, do Gabunu lécit domorodce. A zase se tu spojilo
úplne praktické, prozaické pocínání se vzdeláním, obetavostí
a milosrdenstvím. Aby vubec mohl operovat, musel nejdrív
stlouci postele. Lécil kožní vredy, spavou nemoc, malomocenství, elefentiázu, srdecní choroby, hnisání kostí, úplavici,
svrab. Za první svetové války se mu všechno, co do té doby
v Lambaréné vybudoval, sesulo. Zacal znova. Shánel
peníze, hlavne prostrednictvím
svých knih, prednášek,
koncertu po Evrope i Americe. Teprve mnohem pozdeji,
v roce 1952, prišla Nobelova cena míru. Nemocnice
v Lambaréné se premenila v moderní medicínské zarízení.
Vznikly podobné po jejím vzoru. Byla ustavena mezinárodní
organizace Lékari bez hranic.
Schweitzer formuloval morálku lékare jako filosofii "úcty
k životu". Požadoval univerzální etiku všeobecné odpovednosti, odpovednosti bez hranic, odpovednosti ke všemu
živému. A nemínil tím jen odpovedne vyoperovaný žlucník.
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Lékari, kterí by si pamatovali slova prezidenta republiky, jimiž se k nim obrátil
v poselství k desátému výrocí vzniku Ceskoslovenska, už nežijí. Masaryk jim tehdy rekl,
že jsou znamenití v diagnostice chorob, méne vynalézaví v lécebných postupech,
v terapii. Anglická medicína prý dbá o obojí.
ger. Prednášel medikum fyziologii jako nedobudovaný
Už jen z povzdálí sledují dnešní medicínské dení pametníci, kterí si po uvedení Capkovy Bílé nemoci precetli
složitý celek. Ne jako uzavrenou soustavu, ale jako proud.
v Lidových novinách vycítavý sloupek pana profesora
Pro obor získal mnoho posluchacu. Do Fyziologického
Josefa Pelnáre. Jeden z našich nejvýraznejších internistu si
ústavu se plni ocekávání hrnuli volontéri, demonstrátori,
postežoval, že historik, pídící se po pravdivém vystižení
pomocné vedecké síly. Pro medika bylo ctí stát se teoretiatmosféry na našich klinikách na sklonku prvé republiky,
kem, vetrít se do fyziologického bádání. Vedecký poter se
na Albertove hemžil i v rade dalších ústavu. Tak "u Patocsi pravdepodobne ztotožní naše pomery s klinikou Sigelioku" se sešli zvídavci,
vou. Ale tak tomu prece
není,
presvedcoval
kterí již na strední
udiveného Karla Capka
škole podlehli vábnicLidský rod je v jistém smyslu zranitelnejšÍ,
pan profesor.
ce práce s bakteriemi.
než byl pred sto lety.
Osobnost
ceského
Rodila se zde ceská
lékare,
studovat

který
zacal
na Karlove

virologie
a pozdeji
i imunologie.
Klinické uvažování adeptu lékarství nejhloubeji ovlivnoval
profesor Josef Charvát. Ve vždy preplnené posluchárne
modeloval
profil lékare poválecných
casu. Ríkával
(a profesor Vratislav Schreiber to potvrzuje v monografii
Stres z roku 1985), že nejméne tretina, ale spíš polovina
nemocných "prvého kontaktu" má v pozadí svých potíží
stresové situace v rodine, v povolání nebo ve spolecenském prostredí. Proto mají úspech ti "dobrí" lékari, kterí

univerzite po druhé svetové válce, tvarovalo nekolik
charismatických ucitelu. Slova biologa profesora Jana
Belehrádka, který byl zvolen prvým poválecným rektorem,
znela nejnaléhaveji. Pan profesor zduraznoval, že veda
poskytuje politickému životu v demokratickém státe oporu
tím, že vypracovala metody myšlení smerem k pravde
a nabízí systém pojistek proti omylu a klamu.
Svérázný výchovný systém mel profesor Vilém Laufber-
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venují pacientovi v ordinaci více než obvyklých 10-15
nismy organismu.
Sleduje zmeny imunitních funkcí
minut. Nemoc se totiž dá casto (ne vždy!) lépe zvládnout
v prubehu mentálního a fyzického stresu.
psychologickým
prístupem než predepsáním preparátu.
Silácká prohlášení o možnosti definitivního vyhlazení
Zaostrené pozorování
a nasbírané zkušenosti
vedou
infekcních onemocnení patrí minulosti. Choroby, které
medicínu k uznání psychosomatiky,
to jest k sledování
jsou vhodné pro "vykorenení",
se dnes vybírají velmi
prícinných vztahu mezi duševnem a nemocemi telových
uvážlive. Prehledy o výskytu chorob ríkají, že v posledorgánu. Psychosomatika
mela a má i dnes odpurce. Pan
ních dvou dekádách dvacátého století bylo nove poznáno
profesor Charvát vedel
29 dosud neznámých
proc. Celou koncepci
patogenních mikroorgaK diskusím o humanismu a násilí,
totiž dovedli až k absurnismu, puvodcu nových
onemocnenÍ. Nadmerné
dite "horlivci", kterí by
o diskriminaci a o dúsledcích globaliazce
chteli všechno narazit
nahuštení obyvatelstva
na
psychosomatické
kopyto.

Mezi proudy

I medicína

jsou zváni politologové, sociologové,
ekonomové, filosofové a teologové, ne však
prírodovedci a lékari.

si už neváží

starých "jistot" a pochybuje o jejich trvanlivosti. Leckdo už dnes ví, že v posledních letech jsme leckdy až príliš prekotne vytlacili zásady
verejného zdraví individuální, na práva jednotlivce. Nenosí
se lékarský paternalismus. Lékar se netvárí jako vládce, je
poradcem ve vecech zdravÍ. Diskutuje s pacientem
o cláncích dohody, kterou s ním uzavírá. Nastávající
maminky si dnes proto prejí, aby si samy mohly urcovat
zpusob vedení porodu. Usilují o prosazení porodu prirozeného a sdružují se v hnutí "za aktivní materství".
Príkladem scelujícího oboru, který v druhé polovine dvacá-

tého století durazne pronikl do struktury lékarství, je
imunologie. Tradicní a u nás velmi propracované plošné
epidemiologické postupy doplnuje individuálním laboratorním vyšetrováním. Hromadné ockování proti infekcním
nemocem považuje i laická verejnost za samozrejmost.
V oduvodnených prípadech nemocní uplatnují právo na
stanovení imunologického
profilu. Zdravotní péce se
poskytuje na žádost pacienta. Otupuje se imperativ vyhlášek a narízenÍ. Klade se duraz na cílená imunologická
vyšetrení, provádená a interpretovaná klinickými imunology ruzných specializací. Stále dusledneji se uplatnují
principy psychoneuroimunologie.
Medicína si všímá
vztahu mezi psychosociálními faktory a obrannými mecha-
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v urcitých
oblastech
zvyšuje
pravdepodobnost vzniku infekcních

ohnisek.
Rychlé
komunikacní
spoje
umoznuj!
rozšírení
epidemií behem 24 hodin. Lidský rod je v jistém smyslu
zranitelnejší, než byl pred sto lety.

Stále na ceste
V polovine tricátých let vyšla studie Jana Patocky Prirozený svet jako filosofický problém. Patocka ukázal, že pri
poznávání prírody vycházíme ze sveta "bezprostredne nám
daného". Výklad sveta je však roztríšten mezi jednotlivé
vedecké obory. Skutecnost proto není poznávána, je rekonstruována.
Pokusme se vymezit príspevek lékarství
k chápání a výkladu sveta.
Zduraznil jsem již výše, že medicína je u nás radu let
ovlivnována
celistvým biologickým
nazíráním.
Není
náhodou, že se u nás vžil pojem biomedicína. Lékar
(podobne jako Patockuv filosof) "muže krácet vpred pouze
tehdy, ciní-li rozhodnutí".
Uvažujeme-Ii biomedicínsky, zmocnuje se nás dvojí neklid.
Prvý pramení z biologie. Upozornil na nej Lewis Thomas.
Úporne se bráníme predstave, že celek lidstva zabydlující
zemský povrch se podobá mraveništi ci vcelímu úlu. My se
prece nemusíme "za univerzálního bzucení oddávat geneticky determinované kolektivní práci". Máme dar reci, umíme
diskutovat, prít se, premýšlet o svém osudu. Druhý neklid
pramení ze zjištení, jak málo se ti, kterí formují náš obcanský život, opírají o biologii a principy preventivního
zdravotnictvÍ. Brnenský biolog a lékar profesor Oldrich
Necas si nedávno posteskl v interním Zpravodaji Ceskoslovenské biologické spolecnosti, že k diskusím o humanismu
a násilí, o diskriminaci a o dusledcích globaliazce jsou
zváni politologové, sociologové, ekonomové, filosofové
a teologové, ne však prírodovedci a lékari. Má pravdu. Celá
naše verejnost by si mela uvedomit, že posláním tech, kterí
nesou údel být lékarem, není jen zajisté správná snaha
dobrušovat profesní dovednosti, ale i vule "cinit rozhodnutí". V lékarství to znamená navracet životu prirozený rád
a zajištovat tak ruku v ruce s biologickými obory prežití
nejen nás, ale i našich detí.

Prof MUDr. Ctirad John, DrSc. (1920)
Imunolog a mikrobiolog.
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Ucta se vytrácí,

hloupost bují

S Pavlem Klenerem o tom, zda má lékarské povolání
u nás punc výlucnosti. Také o tom, proc ubývá
mediku a pribývá lécitelu.
Libuše Koubská, Tomáš Vrba
Práve dnes, kdy jsme se sešli k rozhovoru, je v novinách
uverejnen výzkum verejného mínení na téma prestiž
jednotlivých
profesí v ocích Cechzl - a lékar stojí na
prvním míste. Hned pod tím novinárský titulek shrnuje
reakci lékaru na tohle zjištení: "Radeji bychom meli
méne prestiže a víc penez." Je to tak, pane profesore?
Nesouhlasím s tím titulkem. Protože prestiže skutecne
ubylo. Zatímco naši predchudci byli spolecností respektováni, nynejší postavení lékaru zustalo na socialistické
úrovni. Ale to souvisí i s penezi a s dnešním durazem na
ne. Jestliže právník vydelává desetkrát víc než lékar, má
taky vetší vliv. A když ješte sdelovací prostredky navozují
príslušnou atmosféru - mám na mysli to, že pochybení
v lékarské profesi se medializuje mnohem víc než u jiných
povolání. Pochopitelne, i lékar muže udelat chybu, ale
zpúsob, jakým o tom novinári mnohdy referují, našemu
stavu nepridává.
Úbytek vážnosti vidím i ve vztahu mediku k nám ucitelum.
Když není zrovna pred zkouškou, ani nepozdraví. Mají
spoustu pripomínek, nekdy naprosto nereálných, kritizují
zpiisob výuky, ale když mají príležitost, nevyužívají jí.
Pllsobil jsem rok na klinice v Paríži a chodil jsem také
obcas na prednášky svého šéfa, kde jsem žasl: on se
nemohl po prednášce z posluchárny ani dostat, studenti ho
obklopili, meli spoustu dotazu. U nás to takhle nevypadá,
dotazy jsou jen ojedinelé. Nekdy se možná ucitelé nevenují
studentum tak, jak by meli, ovšem urcitý posun tu je. Úcta
se vytrácí.
A pokud jde o peníze, deje se leccos: prednosta lékarské
kliniky, docent Univerzity Karlovy, zamení takto prestižní
postavení za výnosné místo u farmaceutické firmy. Nedovedu si predstavit, že by dríve neco takového bylo možné.
Platy jsou špatné, vážnost a lesk také nic moc. Jak to za
této situace vypadá se zájmem o studium medicíny?
Pocet zájemcú rok od roku klesá. Ale stále ješte je prekvapive vysoký vzhledem k tomu, jaké jsou perspektivy uplatnení. Prognostické studie, které berou v úvahu vekovou
strukturu dnešních lékaru však ukazují, že po roce 2005 se
bude potreba lékaru opet mírne zvyšovat.
V dobách pred sto lety, kdy venkovský lékar casto nemohl
pomoci, jenom doprovázel lidi na jejich poslední ceste,
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býval ale prítelem rodiny. Prestože se vetšina soucasných
lékaru snaží jednat s pacienty prátelsky,
vzhledem
k technologizaci
moderní medicíny je lidský kontakt
minimální. To možná také odebírá neco Z oné legendární
ctihodnosti lékaru.
Asi ano. Dalším duvodem je to, že lékar má na starosti
príliš mnoho pacientu. Když v ambulanci ceká na dvacet
nemocných a ješte sanitáci bouchají na dvere, pracuje
v urcitém stresu. Což se muže odrazit v jednání s pacientem. Zároven jde o jeden z faktorú, který nemocné nahání
k rllzným lécitelum a šarlatánúm. Pak je tu ješte neco,
totiž administrativa. Je deseti násobne vyšší, než byla ješte
pred pár lety. Je nutná vzhledem k pojištovne, ale ve
státech západní Evropy se jí zabývají úredníci, zatímco
u nás lékari. A máte tu další faktor, který ubírá cas, jenž
by mel být venován pacientum. A to není dobre, protože
žádná nemoc není jen onemocnením urcitého orgánu, ale
celého organismu, navíc se odráží i v psychice cloveka.
Cili kontakt a porozumení jsou velice duležité, vlastne
zásadní.
Pokud jde o vztah lékare a pacienta, existuje dvojí pojetí:
paternalismus
nebo partnerský
vztah.
Obojí má
nepochybne svoje úskalí. Jak by to melo podle vašeho
názoru vypadat?
Neexistuje univerzální šablona. Záleží na prípadu i na
povaze pacienta. Nekterí nemocní paternalistický vztah
prímo vyžadují, potrebují autoritu. Naopak jsou lidé,
kterí velmi stojí o prátelský pomer a o porozumení. Je
to totéž jako sdelování
diagnózy.
Nekdo ji nechce
slyšet, jiní žádají celou pravdu a unesou ji. Jsou situace,
kdy je skutecne lépe pravdu nesdelit nebo ríct polopravdu, což není totéž, co lež. Jde o zcela individuální
záležitost,
vyžadující
lékarovu
zkušenost.
Bohužel
v celém prubehu lékarského vzdelání se na tohle porád
moc nepamatuje. Soustredujeme se predevším na faktografii. Lékarská psychologie se sice vyucuje na všech
fakultách, ale ke škode veci hned v prvních rocnících,
zatímco by mela prijít na porad až pozdeji, kdy už jsou
posluchaci
vyzrálejší,
kdy už prišli do kontaktu
s pacienty. Tady je hodne co dohánet. Ale nedelám si
iluze, když sleduji soucasnou situaci v našem zdravotnictví.
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Prof MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1937).

Vystudoval Fakultu všeobecného lékarství UK. Onkolog. Po rotním
studijním pobytu ve Francii získal na základe své disertatní práce
v roce 1966 titul "Assistant étranger" univerzity v Paríži. Je
tlenel11 11 zahranitních a mezinárodních vedeckých spoldností,
autorem více než 200 prací v odborných lékarských tasopisech a 9
monografií z oblasti hematologie, onkologie a chemoterapie.
Napsal nekolik u(~ebnic vnitrního lékarství a onkologie. V letech
1988-89 stál v tele Onkologické kliniky, 1989-90 byl ministrem
zdravotnictví a sociálních vecí CR, v letech 1990-92 poslancem
CNR (OF). Vykonával také akademické funkce: v letech 1990-93
byl prodekanem pro vedu na 1. lékarské fakulte a od roku 1994 je
prorektorem pro vedu na Univerzite Karlove. V soutasnosti je
prednostou 1. interní kliniky 1. lékarské fakulty UK a predsedou
Ceské onkologické spoldnosti.

atomizace, ztrácí se syntetický pohled. Moji ucitelé ješte
byli doslova medicínskými polyhistory, schopnými syntézy. Byli schopni ríci pacientovi i z oboru, který nebyl
jejich, víc, než zacínající specialista príslušného oboru.
Dnes už tohle také neplatí. Obsáhnout poznatky v jedné
disciplíne, jako je treba vnitrní lékarství, nelze. Tudíž je
i omezená možnost syntézy. Ale zase se stále víc prosazuje týmová spolupráce. Což supluje onen syntetický
pohled. Je rada oború, které nejsou bez týmové práce
myslitelné. Treba zrovna onkologie. Vždyt onkolog nutne
potrebuje radioterapeuta, potrebuje patologa, dále potrebuje imunologa, chirurga, psychologa i další odborníky,
podle povahy nádorového onemocnení. To je zásadní
rozdíl, že ztráta schopnosti syntetizovat se vyrovnává
týmovou prací.

Považujete lékarské povolání za výlucné?
Ano. Vždyt lékar má v nekterých prípadech postavení
zpovedníka,
muže proniknout
do osobnosti pacienta
a dozvedet se záležitosti, které pacient nikomu jinému
nesdelí. Do znacné míry je v lékarových rukou i pacientuv život. I když lékar je jen prostredníkem. Když chirurg
otevre bricho, záleží na tom, co prerízne nebo neprerízne.

Shodli jsme se na tom, že profese lékare je výlucná.
Nemeli by být její reprezentanti prece jen na verejnosti
- ve spolecenském
a politickém
živote - víc videt
a slyšet?
Meli. Ale ono to na nich zas tolik nezáleží. Podle mých
zkušeností o ne nemají sdelovací prostredky zájem, pokud
zrovna nejde o nejakou senzaci. Dávají prednost nejrúznejším pavedeckým alternativním metodám. Tenhle úkaz trvá
porád. I ve verejnoprávní televizi se pred nekolika týdny
objevil velice emotivne lícený príbeh o pacientovi, který se
vylécil z rakoviny Breussovou dietou. Je to absolutní
nesmysl, spousta lidí na to kouká, verí tomu, vždyt to
prece ukazují v televizi! Sám jsem se nekolikrát snažil do
televize proniknout, bez valného úspechu.
V Magazínu Mladé fronty Dnes vyšlo na podzim jakési
minimum z onkologie, šestnáct stránek. O prevenci, varovných príznacích, zaplatilo se za to 700 tisíc. Priznám se, že

Co se nejvýrazneji zmenilo v medicíne behem vaší profesionální kariéry?
Medicína je cím dál tím složitejší. Treba loni jsme vydali
ucebnici vnitrního lékarství. Byly doby, kdy prednosta této
kliniky napsal obdobnou monografii sám. Naposled to
ješte zvládl profesor Miloš Netoušek pred padesátí lety. To
už je dnes vyloucené.
Vubec se zmenilo mnohé, predevším díky vstupu techniky do medicíny, nastala mnohem vetší specializace,
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me to ponekud prekvapilo. Domníval jsem se, že významný celostátní deník otiskne takovou všeobecne prospešnou
osvetovou informaci za režijní cenu.
A kdo ty peníze na vydání prl10hy nakonec poskytl?
Bohaté farmaceutické firmy. My onkologové jsme jen
napsali príslušné texty.

Dotkljste se otázky lécitelu. Po zmene režimu v roce 1989
nastal jejich boom. Zacali podnikat ve velkém. Nezesláblo
to prece jen od té doby?
Naopak, zdá se, že neproverených a neúcinných metod
stále pribývá. Bohužel jejich propagaci se dostává místa
v nejctenejších denících a na obrazovkách všech televizních kanálu, a to v nejatraktivnejších
vysílacích casech.
Lidé jsou ochotní platit za tyto metody vysoké financní
obnosy. Patrne si kupují nadeji, byt klamnou, kterou jim
oficiální medicína v urcitém stádiu onemocnení nemuže
dát.
Príklon k iracionalite
predstavuje celosvetový
trend.
Neumím si to vysvetlit. Na jedné strane averze vuci
náboženství a na druhé strane jako by iracionalita, víra ve
všelijaké nadprirozené síly mela náboženství suplovat.
Lidé verí na prevtelování, dokonce verí lécíteli, který se
radí s duchem princezny Diany, což jsem také videl
v televizi. Vykládali to, prosím, ve vší vážnosti. Kolikrát se
ruinují celé rodiny, které se skládají na lécitele. Když
vidím ty definitivne poškozené nemocné, poškozené
z hlouposti, zmocnuje se me marnost.
Snad svuj souboj s léciteli nevzdáváte?
Urcite ne. I když se obcas dostávám do konfliktu i s vysoce
postavenými osobnostmi. Není to ovšem nic neobvyklého,
protože králové, princové i prezidenti casto projevují temto
metodám svou duveru a prízen. Je možné, že jsou ovlivneni príznivými
výsledky lécitelu u nekterých jiných
onemocnení. Mnoho obtíží nemocných totiž muže být
zpusobeno funkcními poruchami a v takových prípadech
muže nekdy i netradicní lécba prinést pozitivní efekt. To
ovšem neplatí pro nádorová onemocnení. Nejsmutnejší
jsou prípady, kdy nemocný na radu lécitele odmítl klasické
lécení, ackoliv jeho nádorové onemocnení bylo možné
úspešne nebo úplne vylécit. Moje odmítavé stanovisko
k alternativní lécbe ale ješte neznamená, že apriori odvrhuji
všechny nové, nebo netradicní zpusoby. Požaduji ale, aby
byla jejich úcinnost doložena podle objektivních a mezinárodne platných norem. A to zatím nikdo z propagátoru
onech metod u nás nedokázal predložit.
O
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Vždycky príjemne vonel
Lékari

v

ceské spolecnosti mívali vliv a váhu
Josef Koutecký

Medicína jako obor, jehož posláním je
chránit a zlepšovat zdraví, predcházet
vzniku a šírení nemocí, lécit nemocné
a zvyšovat zdravotní uvedomení lidí,
existuje v podstate práve tak dlouho jako
lidstvo samo. A patrí k tem
nezastupitelnýn1 cinnostem lidského rodu,
které usmernují a nekdy dokonce formují
vývoj spolecnosti.
Máme-li hodnotit vliv ceské medicíny na ceskou spolecnost, nelze vynechat ani vztah opacný, tedy to, co dala tato
spolecnost ve svých jednotlivých
dejinných etapách
medicíne.
Už v posledních letech 19. století nastal v ceské medicíne po prípravném úsilí vrcholícím dílem Purkynovým - její
skutecný pocátek. Stalo se to aktivováním ceské lékarské
fakulty po rozdelení Karlo-Ferdinandovy
univerzity na
ceskou a nemeckou na pocátku akademického roku 1883-84.
Byly to zacátky neobycejne svízelné. Jaroslav Gol!, historik
a rektor univerzity v akademickém období 1907-8, píše, že
zahájení cinnosti lékarské fakulty mužeme "nazvati cinem
dosti odvážným". Vyplatil se, byt v ruzných podobách,

a jeho zrcadlení vyplnilo v dopadech - podstatne širších než
jen medicínských - víc než 100 let ceské spolecnosti.

Historie soukromá i oficiální
Už je to celé pulstoletí od chvíle, kdy jsem navázal
s medicínou aktivní vztah. K posouzení té první poloviny
století jsem sebral odvahu v osobním zájmu o historii
a v úcte k tradici a trochu také ze vztahu pasivního, ve
kterém se me medicína dotýkala od pulnoci jedné srpnové
nedele, v níž jsem se v porodnici u sv. Apolináre, projektované nejvetším ceským mecenášem - architektem Josefem
Hlávkou - narodil, pres období detství a chlapectví opatrované a ovlivnované vždycky korektním rodinným lékarem,
gentlemanem každým coulem - odborností, chováním
i oblecením. Pak tu byl ješte druhý pan doktor, který
z nadšení obhospodaroval tehdy pocetnou obec Sokolskou,
poslouchal prímo uchem, bez fonendoskopu
náš dech
a srdce, byl k nám klukum laskavý a vždycky príjemne
vonel. K tomu pristupovalo ctení strhujících lícení de
Kruifových i naší populárne-vedecké biologické literatury.
Vedle mojí soukromé historie je tu ovšem i ta oficiální:
ono nesmírne nárocné období let 1883-1918, epocha první
republiky, plná nadšení, ale i typicky ceského politikarení,
tíživý cas druhé svetové války a protektorátu se zavrením
vysokých škol nacisty a konecne po výtce krátké a pomýlené období poválecné až po únor roku osmactyricátého, po

Prítomnost / 16

nemž prišlo neštastne dlouhé a ceskou medicínu i ceský
národ devastující období komunistické totality. Po nem
následovalo v mnoha ohledech promarnené naše poslední
desetiletí - jen nesnadno se vzpamatovávající demokracie.

Pan doktor jako verejná autorita
Období první poloviny 20. století charakterizuje citát z eseje
historika Petráne v publikaci 2. lékarské fakulty UK Étos
Hippokrates. "Pochybuji, že je vubec v lidských silách
posbírat zprávy o tom, co všechno lékari vykonali ve
prospech zdejší kultury, národního organismu a obecného
života. Kdo by dal dnes dohromady obraz jejich nekdejších
privátních knihoven, výtvarných galerií a sbírek, nemluve
o mecenášství, jež nejednou upadlo v zapomnení.( ...) Melo
by smysl v mamonárském údivu pocítat, kolik vynaložil
chirurg Eduard Albert, sám básník a prekladatel, na podporu
ceských literátu a politiku koncem minulého století? Totéž
platí o lékarích - mecenáších vznikající Ceské akademie ved
a umení ve stejné dobe. Doktori medicinae universae stáli
mezi inteligencí odedávna na vysokém stupínku ...
Na druhé strane by stálo za to spocítat, kolik praktických
lékaru ze skupiny mimo pražskou metropoli se úcastnilo
verejného dení. Výsledek by mohl prekvapit ty, kdo nepremýšlejí o autorite doktora v honoraci obce, jejíž chování
a skutky reprezentovaly celek, mely proto vetší váhu než
ciny ostatních obyvatel, prísneji se soudily a bily víc do ocí.
(...) Úkoly doktoru ve spolecnosti vzrustaly pomerne s tím,
jak jich pribývalo v pravidelném rozmístení okresních
a mestských lékaru (...). Povstaly celé lékarské dynastie, jež
po generace zústaly v povedomí širokého okolí se znamením
vážených kulturních osobností jako verejní cinitelé zlaté
doby spolkú, obecních i jiných zastupitelstev.
Bývalo zvykem, že zakladatelé škol v medicíne se tehdy víc
projevovali verejne jako obcané, kterí berou velmi vážne
povinnost k národu. Profesor vnitrního lékarství Ladislav
Syllaba, jenž se angažoval v odboji za první svetové války,
se posléze stal clenem Národního shromáždení samostatného ceskoslovenského státu. Nekterí našli v politice dokonce
uspokojení: profesor histologie a embryologie Otakar Sudínko, budovatel Purkynova ústavu, vystrídal kresla ministra
školství a zemedelství, fyziolog František Mareš pracoval
v senátu republiky na vysokoškolském zákonodárství. ..
Cinnost v národním organismu vedla nemálo lékarú do
odboje proti nacistúm. Porušili nedejinnost vlastní každodennosti a rozhodnutím i cinem z neho vyplývajícím nekterí
z nich vešli do dejin jako hrdinové, popraveni a umuceni
v koncentrácích."

Pan doktor jako politik a mecenáš
Samostatná ceská medicína vznikala za nepredstavitelne
obtížných podmínek. Po rozdelení univerzity zústaly
nemecké fakulte všechny teoretické ústavy a vetšina klinik
- pouze tri paralelní, vedené ceskými profesory (interní
Bohumilem Eiseltem, chirurgická Vilémem Weissem,
porodnická Janem Strengem) byly prevedeny na ceskou
fakultu. Všechny ústavy a ostatní kliniky vznikaly od
základu. 15. dubna 1883 se ješte konal na rohu ulic
Katerinské a Ke Karlovu dobytcí trh a 17. ríjna, za
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pouhých neuveritelných šest mesícu, tu provedli v nove
postavené budove teoretických ústavu první pitvu. Chybely
knihovny, sbírky, pomocní pracovníci, ucebnice, odborná
ceská literatura, byly mezery v ceské odborné terminologii.
A pres to všechno ovlivnovala medicína ceskou spolecnost
mimorádne príznive v cetných oblastech. Nejen v oblasti
zdravotní péce, což bylo možné docílit vysokou úrovní
vzdelanosti ceských lékaru, kvalitou pedagogu pražské
a pozdeji dalších lékarských fakult, odborností, zaníceností, touhou a nadšením, které prenášeli na své žáky.
Úloha fakulty jako celku a úloha jednotlivých profesoru ve
spolecenském živote Prahy a jejich žáku v celé zemi byla
nedozírná. Mnoho z nich se úcastnilo verejného živ?ta
v zastupitelstvích
a mestských radách, ale i v ceském
snemu a ríšské rade. Vysoký pocet z nich patril k nezištným mecenášum. V Almanachu ceských lékarú z roku
1913 se uvádí: "Profesor František Michl, detský chirurg kde mohl pomoci, pomohl vždy. Odkázal na Ceskou
detskou nemocnici 50000 zlatých, 15 000 zl. odkázal na
kostel v Korouhvi, 25 000 zl. na chudobinec tamtéž.
Nekolik tisíc zlatých dal chrámu sv. Víta. Dále ucinil
odkazy rúžencové výrobne ústavu slepcu, Vincentinu,
ústavu hluchonemých, chirurgickému oddelení v kláštere
Alžbetinek nadání asi 16000 zl. Lidumilný a pilný profesor vy získal svým umením velké tisíce a tisíce ty, vyzískané na trpících, vrátil zase trpícím."
Takových lze uvést stovky, vetšinou ne profesorú, ale
venkovských lékarú. Mezi profesory je ovšem nutné zmínit
pediatra Bohdana Neureutera a nezapomenutelného chirurga Rudolfa Jedlicku,
kterí se nezištne angažovali
v otázkách národnostních.
Kterí povyšovali kulturnost
ceské verejnosti podílem na cinnosti literární jako autori
povídek, novel, fejetonu, básní (za všechny treba prof.
Josef Thomayer, jenž psal beletrii pod pseudonymem R. E.
Jamot). Kterí úspešne prekládali svetová díla, zakládali
a rídili ochotnická divadla, pevecké sbory (profesor Karel
Maydl byl clenem Hlaholu), byli cinovníky sportovních
organizací, zejména Sokola, podíleli se na školských
aktivitách, osvetových prednáškách.
Opet stací citovat z už zmíneného Almanachu: "Dr. Vilém
Šetl, soudní lékar v Plzni, zakladatel plzenského Sokola,
Meštanské besedy, Hlaholu, Literárního spolku, Cercle
francais, Spolku ceských lékarú v Plzni atd. Muž v prírodních vedách všestranne vzdelaný, dovedný malír a hudebník, pestoval šerm, strelbu, jízdecký a plavecký sport.
V kulturním a osvetovém živote plzenském púsobil
krásnými a cennými prednáškami. Pri tom všem honosil se
prímou povahou, otevreností a ve svém lékarském pusobení svojí neobycejnou peclivostí a dúkladnosti".

Prof MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1930)
Prednosta kliniky detské onkologie, dekan 2. Lékarské fakulty UK,
predseda Ucené spolecností CR, clen Rady Národního divadla a správní
rady AVU.
(2 vystoupení na Obecné porade na téma "Sto let uprostred Evropy",
kterou uspOl'ádala Nadace Pangea jako bilancní rozpravu O naší
zkušenosti s 20. stoletím a jeho poselství století pNštínw.)
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"Dobrý lékar dokáže zázraky ... "
o soucasné situaci lékalu phnášejí média vetšinou špatné
zprávy: nedostatek financí v resortu zdravotnictví, nedostatecné vybavení nemocnic, nízké platy lékah"t
nižšího
zdravotnického personálu, potíže s pojištovnami ... Plesto
byla lékalská profese odedávna pokládána za ctené
a vážené povolání.
Jak je tomu s prestiží lékalu dnes? Obrátili jsme se
s nekolika anketními otázkami na mladé adepty medicíny,
studenty lékalské fakulty Univerzity Karlovy. Zajímalo nás,
co je privedlo ke studiu medicíny, jak se vyrovnávají
s nároky, jež na ne studium klade, a jaký mají názor na
soucasné pomery panující v ceském zdravotnictví. I když je
výber studentu nahodilý, podává anketa urcitý obraz
o názorech budoucí generace lékalu.

i

Rozhodnutí pro lékarskou profesije sázkou do loterie
1. K., 2. rocník
Základní problém vidím ve vztahu lékare a pacienta. Panuje
zde urcitá bariéra, na strane lékaru cítím jistou odtažitost.
Až príliš casto bývá pacient vnímán pouze jako neosobní
prípad.
a lidský rozmer vztahu lékar-pacient se nehledí.
Také mi vadí urcitá prezíravost nekterých zdravotnických
pracovníku vuci pacientum, kterí nebývají náležite informováni o svém stavu a navrženém zpusobu lécby. Pacientúm tak bývají velice casto "shora" (bez nejakých zvláštních konzultací) predepisovány lécební postupy.
Jiným problémem je prerozdelení financních prostredku.
Víme, jak bídne na tom ceské zdravotnictví po financní
stránce je - a v této situace není snadné rozhodnout, kdy
stací standardní péce a kdy je nutné prikrocit k nákladnejší
lécbe se spoluúcastí pacienta.
Nejvetší paradox mého budoucího povolání vidím v tom, že
existuje kriklavý rozdíl mezi nízkým financním ohodnocením a lékarovou vysokou spolecenskou prestiží. Uvedomuji
si, že rozhodnutí pro lékarskou profesi je tak trochu sázkou
do loterie. Domnívám se však, že to není loterie, která by
znamenala prohru.
Jsem pro obnovení praxe rodinných lékaru
Tomáš Nápravník, I. rocník
Ke studiu medicíny jsem se rozhodl (ac to možná zní trochu
zprofanovane) z altruistických dúvodu, chci pomáhat lidem.
Své perspektivy nevidím ružove, ale nadeje umírá poslední
a za šest let muže být všechno jinak.
S ceským zdravotnictvím to zatím vypadá dost blede, zvlášt
ve srovnání se zahranicím. V prednáškách ted probíráme
zahranicní zdravotnické systémy, kupríkladu ve Spojených
státech existuje systém rodinných lékarú, kterí se starají
o všechny cleny rodiny - to na me pusobí velmi sympaticky. Dalším plusem je lepší komunikativnost mezi jednotlivými lékari. Tím mám na mysli, že není treba s jedním
nálezem chodit od jednoho lékare k druhému.

Bezpochyby nejvetší zmenou u nás bylo zavedení soukromé lékarské praxe. Lékari se tak alespon snaží v souteži
s konkurencí zlepšit svoje služby.
Zmeny stí k horšiemu
Katarína M., 1. rocník
Domnievam sa, že vaše zdravotnictvo na tom bude velmi
podobne ako u nás na Slovensku. To znamená v totálnom
kolapse, kde si zdravotnický pracovník nezarobí ani na
slanú vodu. Co si ja všímam, tak zmeny za posledných
desat rokov boly len tie k horšiemu.
Viem, že vera moich spolužiakov je ovlivnených rodicmi,
ktorí sú tiež lekári. Ale na druhú stranu je tu celá rada
študentov, ktorých naozaj medicína a výzkum baví a chápu
lekárstvo ako poslanie pomáhat ludom. Moje uplatnenie si
predstavujem ako pracovník na ]. lekárskej fakulte, pricom
živit ma bude musiet manžel.
Chci delat hlavne to, co me baví
Magdalena Volková, 4. rocník, všeobecné lékarství
Pokud jde o financní ohodnocení, melo by to být lepší. Ale
my jsme si lékarskou profesi vetšinou nevybrali kvuli
penezum, protože už pred nástupem na fakultu byla situace
špatná. Lidé si lékarú váží, je to záslužná práce - hlavne
proto jsem se pro ni rozhodla. My všichni asi doufáme, že
se to casem zlepší i financne, ale predevším chci delat to, co
me baví. A nic jiného by me tak neuchvátilo.
Na fakulte panuje napjatá atmosféra
Jmrich Bajza, 4. rocník, stomatologie
Obecne se dá ríci, že lékarské povolání má stále prestiž,
vždy ji melo. O profesi zubare toho vím dost, je to rodinná
tradice, takže vím, co to obnáší. Pri volbe studia jsem si
také rekl, že právníku a ekonomu je dost a že by me tešilo
umet nekomu pomoci.
Na fakulte ted vládne dost napjatá atmosféra. Lidi koncí
školu po šesti letech, je to docela drina, a pritom si místo
v zamestnání málem platí sami, nebo delají zadarmo kolecko ve špitále ... Pravda je, že hned po škole, jakkoliv je
nárocná, toho clovek moc neumí, nemuže se postavit
rovnou k operaci. Kvuli penezum tohle lidi urcite nedelají,
i když je fakt, že zubari jsou na tom o neco lépe, protože je
to prece jen napul kosmetická záležitost.
Není to tak špatné
Jindrich Prior, stomatologie
Nemyslím si, že je to s ceským zdravotnictvím tak špatné,
jak se ríká. V nemocnicích se stále tvrdí, že není zdravotnický materiál, že nejsou peníze, ale co vím, tak základní veci
jsou, v nekterých nemocnicích je i nadstandardní vybavení. ..
Pokud jde o zamestnání, samozrejme se nehledá snadno, to
je pravda. Matka je zubarka, takže jsem o všech potížích
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vedel predem. Ale obor je to hodne zajímavý. Rozhodne
bych nedokázal nebo nechtel delat nejakou hloupou práci za
víc penez.
Chci se venovat onkologu
Michal Zápotocký, 2. rocník, všeobecné lékarství
Postavení lékare je dost špatné. Spolecnost by si lékaru
mohla více vážit, zvlášte když uvážíte, že po šesti letech
nárocného studia dostanete nástupní plat snad pet a pul
tisíce. Podle Hippokratovy prísahy bychom vubec nemeli
požadovat odmenu za to, že pomužeme - v tom je možná
zvláštnost naší profese: jako by bylo neetické chtít za
pomoc v nouzi víc penez. Proto by iniciativa nemela vycházet od lékarl:i, ale spíš ze strany spolecnosti. Doufám, že se
to bude zlepšovat, navíc si myslím, že když je clovek šikovný, tak si muže vydelat všude.
Medicína je ohromne zajímavý obor: kde jinde se dozvíte
tolik o cloveku, kde jinde se podíváte na pitvu, kde jinde
uvidíte chromozóm? V praxi bych se chtel venovat onkologll.
Nemocnice jsou na tom nejhur
Alice Václavková, všeobecné lékarství
Prestiž mají lékari urcite. Nedocenení jsou urcite také. Je
otázkou našeho zdravotnického
systému, jestli peníze
nejdou nekam jinam, než by mely jít. Navíc lidé nejsou
zvyklí platit za nadstandardní úkony. V nemocnici je situace vubec nejhorší, soukromé praxe jsou na tom trochu lépe,
ale zase mají problémy s pojištovnou, která treba dva
mesíce neplatí.
Na lékarské profesi me asi nejvíc prital1Uje, že je to užitecná
a smysluplná práce.

Fakulty chrlí pn7iš mnoho lékanl
David Zagala, 2. rocník, všeobecné lékarství
Myslím, že prestiž lékaru nejvíc utrpela v nedávné minulosti. Jejich spolecenské postavení bylo degradující a podhodnocené. Soukromí lékari neexistovali a lidé na ne dodnes
nezvykli.
Prestiž lékaru prirozene vyplývá z jejich poslání, a proto
by je mela spolecnost docenit i po materiální stránce.
Situace se muže zlepšovat, je treba ohlídat tu ohromnou
nadprodukci lékaru, které fakulty chrlí. Ten "previs" je
každopádne obrovský, ale já bych do toho šel, i kdyby
bylo ješte težší se sem dostat. Duvod je prostý: myslím, že
ta práce má smysl.
Existují i úplatky
Darina Pšcolková, všeobecné lékarství
Lidé se dívají na lékare jako na bohy, urcite je to prestižní povolání. Financne ocenené samozrejme není, i když
s temi penezi není zas takový problém, protože existují
dost velké úplatky. Možná trochu preháním, ale mluvím
ze zkušenosti: jednou pri oslave svých narozenin jsem
byla obdarována bonboniérou od doktora, který ji dostal
od pacienta - a když jsem ji doma otevrela, bylo v ní pet
tisíc. Kvuli petitisícovkám
ale doktorku delat nechci.
Mám totiž takové krédo, že i kdybych mela živorit, tak
alespon budu pomáhat lidem. Treba v nejaké misii
v Africe ... Chtela bych se zamerit na detskou onkologii.
Dobrý lékar
1. F., studentka 1. rocníku:
Proc jsem šla na medicínu? Proste proto, že dobrý lékar
dokáže zázraky!

•
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Rusko a Evrol2-a
Luboš Dobrovský
Rusko je téma nekonecné a jeho vztah
k Evrope byl zpracováván také
nescetnekrát. Pokusme se proto pouze
o skromnou fonnulaci nekolika otázek,
které mohou být aktuální dnes:
Ríkáme Rusko, aniž bychom byli pripraveni dostatecne
presne definovat obsah tohoto pojmenování. Jaké Rusko
máme na mysli? Kdo je reprezentuje? Jaká je jeho státní
rezóna?
Hovoríme o Rusku jako o teritoriu rizik, aniž bychom dostatecne presne a presvedcive tato rizika vyjmenovali a zejména
reálne posoudili. Jsou vskutku rizika pocházející z Ruska tak
velká, jak se mnohým zdá? Lze je vskutku zmírnit pouze
a jedine podporou kohokoliv, kdo v Moskve zasedne do
prezidentského kresla? Bude stabilizované, konsolidované
Rusko šírit méne rizik než Rusko soucasné, které charakterizujeme jako nestabilní?
Prevažuje názor, že demokratickému svetu, Evrope zejména,
nezbývá než smírit se s jakýmkoliv Ruskem, nebot odmítnout Rusko by znamenalo posílit rizika odtud pocházející. Je
vskutku nepredstavitelná taková Evropa, která dá najevo, že
se bez Ruska obejde?
Nebylo by praktické zpracovat analýzu výsledku desetileté
bezpodmínecné podpory, které se Rusku od Západu dostávalo a dostává? Hovorily by výsledky této analýzy nutne pro
pokracování politiky bezpodmínecné a bezbrehé tolerance
Ruska jakéhokoliv? Ruska, jehož predstavitelé mají plná ústa
partnerství, acko] iv se ve skutecnosti chovají prevážne
agresivne konkurencne?
Podobných otázek lze jiste zkonstruovat celou radu. Shrnu-li
je do otázky jediné, vychází mi toto: Opravdu se neobejdeme
bez Ruska?
Moje predbežná odpoved je opatrná: Umím si takovou
Evropu bez Ruska predstavit, umím si takovou Evropu
myslet.

Potíže s Ruskem a ruské cíle
Jak participuje Rusko na politickém, bezpecnostním, ekonomickém vedeckém živote Evropy? Odpoved je zrejmá:
Rusko, jak je oficiálne reprezentováno svými politickými
predstaviteli, tedy Rusko-stát je Evrope prevážne na obtíž .

•
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Vratme se k první otázce. S jakým Ruskem máme aktuálne
co do cinení? Je to Rusko, které samo sebe definuje jako
velmoc, pricemž jediným vskutku úcinným velmocenským
argumentem je vlastnictví mezikontinentálnich raket vybavených jadernými hlavicemi. Je to Rusko, které hovorí
o partnerství, ale v prubehu uplynulých deseti let nenalezneme jedinou kritickou situaci, v níž by Rusko stálo na strane
demokratického Západu. Je to Rusko, které si vynucuje
zvláštní zacházení jako clen OBSE, jako clen Rady Evropy,
Rusko, které uražene demonstruje svuj nesouhlas se vším, co
demokratická Evropa považuje za nezbytné, zejména
v otázce evropské bezpecnosti a integrace. Rusko, které
prepracovalo svou koncepci národní bezpecnosti a svou
vojenskou doktrinu tak, aby nikoho nenechalo na pochybách,
že konecne byl opet nalezen neprítel. Není nový, je to Západ.
Aktuální Rusko je charakterizováno ctyrmi prioritami, jimiž
Vladimir Putin jako nový mocný muž nabízí novou ideu
ruské státnosti. Jsou to tyto priority: 1. Vytvorení silného
státu, 2. Obnovení velmocenského postavení Ruska, 3.
Vlastenectví, 4. Spolecenská solidarita.

Od represivního státu
k zastrašování sveta
Na první pohled nic, co by nás melo nejak silneji znepokojovat. A na druhý pohled? Silný stát je vytváren posilováním
centrální moci, zejména jejích represivních složek, posilovánim významu armády jako rozhodujícího znaku silného státu.
Válka v Cecensku hraje tu roli rozhodující. Není to zdaleka
pouhý revanš generálu, kterí prohráli první cecenskou válku,
je to revanš daleko významnejší. Bez nás, sdelují generálové,
stát by se rozpadal, prestiž Ruska na mezinárodní scéne tak
výrazne poškozená ztrátou vnejšího satelitního okruhu,
odchodem vojsk z Nemecka, Ceskoslovenska, Madarska
a Polska, bude nyní obnovena nikoliv pouhým vítezstvím nad
cecenskými rebely, ale nad celým verbálne protestujícím
Západem. Nikdo nás Rusy nezastaví. A kdo se o to zasloužil?
Ruská armáda. Konecne dáváme svetu znát, že jsme velmoc,
s níž není radno si zahrávat, sdelují svetu nejen ruští generálové, ale také vláda, zejména maršál Sergejev a ministr zahranicí lvanov, s rozhodnou podporou Vladimira Putina.
A má to vítezství i svuj presný politický rámec a cíl. Dovnitr,
vnitropoliticky integruje ruskou neobcanskou spolecnost opet jako za Sovetského svazu - kolem ideje ruské velmocen-
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kontrole krome svévolného rozhodování samého prezidenta.
V kritických situacích - a Rusko je v kritické situaci od
samého vzniku nového státu po rozpadu SSSR - pak jedná
prezident zcela svévolne, tu rozpustí vládu a bez požadavku
na programy jmenuje jinou, tu rozstrílí parlament, a není
podstatné, zda byl ci nebyl komunistický, tu vede a prohraje
válku s obcany jedné soucásti svého vlastního federálního
územi, aniž by to melo najeho mocenské postavení významnejší vliv.
Jestliže byl Jelcin samoderžavec
víceméne spontánní,
chytrácky vyvažující síly rozmanitých ohnisek moci politické
i ekonomické, chystá se Vladimir Putin stát se samoderžavcem programovým, kvalifikovane smerujícím k rozhodnému,
nemilosrdnému a nic nevyvažujícímu posílení centrální
moci. Zahájil tím, že predem odmítl ústavní zmeny, které by
vedly k oslabení prezidentových pravomocí. Válkou, kterou
vede v Cecensku, dává najevo nikoli jen rozhodnost, také
jejím prostrednictvím varuje všechny, kdo by snad se odvážili chtít neco jiného než co on, velký nápravce mravu
a obnovitel porádku, ucinit chce a cinÍ.

ské síly, a také ruského mesianismu, jakési iluze o ruské
mravní nadrazenosti, od níž se odvozuje étos ruského patriotismu. Od nacionalismu není ta idea príliš vzdálena, jen se
tomu v Rusku ríká vlastenectví. Navenek, v zahranicne
politických vztazích je pak tento rámec a cíl vymezen novou
koncepcí národní bezpecnosti a novou vojenskou doktrinou
zastrašující demokratický svet.
Obvyklým argumentem, jímž je vysvetlována a ospravedlnována podpora, které se Vladimiru Putinovi dostává od
predstavitelu demokratického Západu, je tvrzení, že konsolidovaný, silný ruský stát vyzaruje méne rizik než stát nestabilní. Velice o tomto názoru pochybuji, ba mohu ríci, že s ním
nesouhlasím.

Samovládci proti vlastním obcanum
Jaký je cíl oné konsolidace? Jakými prostredky soucasné
politické vedení v cele s Putinem konsoliduje stát? Jaký stát
konsoliduje? Jaké jsou charakteristiky takto konsolidovaného
státu? Putin konsoliduje stát neobcanský, stát s hury daný,
stát nekontrolovatelný parlamentem. Stát, v nemž platí právo
silnejšího, pri cemž silnejším je zde vždy stát sám. Rusko má
sice parlament, jsme svedky víceméne svobodných voleb,
tisk se chová svobodne, jeho omezení jsou podobná omezením, která sledujeme konecne i u nás, existuje Ústava rozdelující mocenské pravomoci, formálne lze hovorit o nezávislé
justici, existuje dokonce funkce ochránce lidských práv, atd.
Skutecný stav však je na pováženou. Jak ukazuje praxe Jelcinova období, stát je predevším prezident nadaný vskutku
nebývalými kompetencemi. Samoderžavec, kterému politická praxe umožnuje vytvorit paralelní exekutivní strukturu
prezidentské administrativy, nepodléhající naprosto žádné
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Nechcete být nepráteli?
V zahranicní politice jde pak o sebevedome projevovanou
velmocenskou aroganci. Opet - zejména válkou v Cecensku sdeluje svetu toto poselství: Budeme jednat tak, jak uznáme
za vhodné, žádné závazky, které nejsou v dané chvíli pro
naplnení našich konsolidacních potreb praktické, nerespektujeme, a ti, kdo by snad chteli vyjadrovat nesouhlas silneji než
šeptem, necht si prectou text naší koncepce národní bezpecnosti a naší nové vojenské doktríny. Doctou se tam mnohé,
ale zejména výhružku. Budete-Ii nám stát v ceste, ci presneji
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- stojíte nám v ceste - a jste prekážkou v dosažení cílu, které
jsme si stanovili, jste tudíž našimi nepráteli. Nechcete být
našimi nepráteli? Smirte se s tím, co deláme, chceme delat
a budeme delat.
A výhružka nejspíš úcinkuje: paní Albrightová, pan Dini, pan
Fischer, pan Robertson ci pan Cook delají co mohou, aby
pana Putina, pana Ivanova a pana Sergejeva presvedcili, že
tomu všemu dobre rozumejí, že Rusko samozrejme muselo
a melo právo užít vojenské síly k potlacení terorismu, i když
snad melo dávat víc pozor, aby tím potlacováním terorismu
tolik netrpelo civilní obyvatelstvo, a poplácávají pri tom
nového ruského diktátora po ramenou a usmívají se do
kamer. A po návratu domu nás informují, že Putin je nadeje,
že dokáže, stabilizovat stát, posílit centrální moc a zabránit
rozpadu Ruska.

Promeškané príležitosti
Koncepce národní bezpecnosti, vojenská doktrina, zpusob
vedení války v Cecensku, komplot s komunisty ve státní
Dume, posilování exekutivních aktivit prezidentské administrativy, deklarované omezování kompetencí vlád jednotlivých
clenu federace návrhem na zmenu zákona, podle nehož jsou
nyní gubemátori voleni prímo v regionech, v tom smyslu, že
by meli být opet jmenováni prezidentem, zavádení cenzury,
posilování role represivních složek státní moci, zejména
armády, posílení vojenského rozpoctu, revitalizace vojenskoprumyslového komplexu, to jsou hlubok'é rysy státu, jaký
buduje Putin. Platí pak ješte onen casto vyslovovaný
argument, že Putin je plijatelnejší než Zjuganov?
Pro mne neplatí. Zjuganov jiste není žádná nadeje ani pro
Rusko ani pro Západ. Z ceho však soudíme, že Putin takovou
nadejí je?
Urcitou nadejí snad do jistého okamžiku svého politického
vývoje tento inteligentní, rozhodný a pomerne kultivovane,
jakoby trochu i rozpacite se na verejnosti prezentující karatista mohl být, kdyby mu byly vcas a dostatecne rozhodne
kladeny podmínky. Kdyby ten seriál diplomacie zvedavosti,
jehož jsme udivenými sledovateli, byl lépe pripraven. Jak
pripraven? Koordinovanou spolecnou aktivitou diplomatickou, spíše neverejnou, vedenou na nižší úrovni, a nikoliv tak
demonstrativní, jaké jsme prekvapenými svedky. Kdyby
tomu tak bylo, mohli jsme dnes o Putinovi, o jeho zámerech
mít víc informací, mohli jsme znát jeho reakce na podmínky,
které bychom mu stanovovali, kladli do cesty. Mohli bychom
i lépe vedet, jakými metodami chce dospet k cílum, které
zatím - zejména z hlediska metod jejich dosažení - nedefinoval žádným propracovaným programem. Všimneme si, že
cíle Putinovy politiky, cíle výkonu jeho moci si definujeme
my sami jako urcitou vlastní nadeji. Putin se k tomu bud
nevyjadruje nebo dává najeÝo, že Západ jeho jednání
v zásade schvaluje. A není se co divit, že Rusové takto
hodnotí výsledky seriálu návštev nejvyšších predstavitelu
Západu, nebot je ani jinak hodnotit nelze.

Co snad nehrozí...
Jaká skutecná rizika tedy dnes Rusko vyzaruje? Zejména se
zduraznují rizika bezpecnostní. Hrozba vyplývající z vlastnictví zbraní hromadného nicení a hrozba migracní vlny -
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rozumejme hromadného úteku obcanu Ruské federace do
evropských zemí v prípade rozpadu státní struktury centrální
vlády. Obe tato rizika vyžadují strízlivé posouzení.
Prípadná další destabilizace Ruska nevyvolá žádnou takovou
migracní vlnu, jakou Evropa zaznamenala v souvislosti
s bolševickou revolucí a obcanskou válkou. Takové míre
destabilizace brání zejména pomerne stabilní struktury regionální, a pripustme, že ti, kdo v Rusku vládnou a povládnou,
at již v jejich cele bude stát kdokoliv, na hlubší destabilizaci
než je ta dnešní, nemají a nemohou mít zájem, zabrání jí
a nemusí pri tom hrozit svetu jadernými zbranemi, jako to
delá Putin.

...co naopak ano
Naopak Putinovo vítezství v prezidentských volbách povede
k destabilizujícím stretum moskevského mocenského centra
s mocenskými centry regionálními. Putinova neúprosná
konsolidace státu posílí obavy neruských regionu z ruského
nacionalismu a ze ztráty vlastní národne kulturní identity.
Cecenská zkušenost bude sice mementem pro prípadné
separatisty, ale lásku k Moskve a k Rusum neposíl í. A to
nejen na Kavkaze, ale i leckde jinde, v neruských republikách a v regionech s prevahou neruské populace.
Kdo se obává ruských zbraní hromadného nicení a zároven
se domnívá, že podporou Vladimira Putina hodnotu jejich
rizika oslabí, dopouští se nebezpecného omylu. Putinova
popularita a politická síla vyrustá mimo jiné - troufám si ríci,
že predevším - z obnovy velmocenského sebevedomí sdíleného významnou cástí ruské spolecnosti. Sebevedomí,
založeného práve a témer jedine na hrozbách jadernou silou,
jak o tom cteme v Koncepci národní bezpecnosti a ve Vojenské doktrine. Dobre víme, že ona puška, visící v Cechovove
dramatu na stene pokoje v prvním jednání, musí v záveru hry
vystrelit. Putin si povesil v prvním jednání svého dramatu
zbrane hromadného nicení a genocidní cecenskou válku na
stenu tak, aby je nikdo neprehlédl. Je s podivem, jak tyto
symboly Putinovy konsolidace Ruska nemíní videt ani paní
Albrightová, ani pan Robertson, ani Joschka Fischer, ani pan
ministr Cook. Meli bychom je videt alespon my, meli by je
videt Madari. Strucne receno: Putinovo konsolidované
Rusko vyhrožuje svetu jadernými zbranemi zcela otevrene
a má-li se zámer konsolidace ruského státu, prijímaný rozhodujícími západními politiky s takovou nadejí, Putinovi zdarit,
nesmí a nemuže projektant tohoto zámeru od své hrozby
ustoupit. Jinak by se pro Rusy, kterí prijali jeho výzvu
k obnovení velmocenské prestiže Ruska za svou, stal neverohodným. Putinuv konsolidovaný stát dostává zejména ve své
zahranicní politice výrazne rysy nekdejšího státu sovetského.
Jsou-li destabilizace Ruska a z ní pocházející spekulativní
rizika címsi velmi neurcitým, málo pravdepodobným, je
Putinova konsolidovaná jaderná mocnost rizikem zcela
zretelným a analyzovateLným.
Hovorí-li se o nekterých dalších rizikách pocházejících
z Ruska, jako je riziko poruch v dodávkách energetických
surovin, ztráty investic do Ruska vkládaných, prekážky
všemožného druhu, jež stojí v ceste obchodu, pak lze predpokládat, že dosavadní stav vyplývající z nestability a vycházející spíše z náhodných souvislostí než z cíleného zámeru, se
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konsolidací státu promení v instrument nátlaku velmoci na
okolni svet.
Receno strucne: bezpodmínecná podpora Putina je posilování rizik, a to také proto, že Západem posílený Putin ztratí
jakýkoliv zájem na sebemenší spolupráci s ruskými evropsky
a demokraticky orientovanými politickými seskupeními jako
Svaz pravých sil a Jabloko. Podpora Putina znamená porážku
demokratických tendencí v Rusku a posiluje Putinovo spojenectví s komunisty. Co se stalo ve Státní Dume, je toho
dokladem. Spojení kremelskou administrativou pred volbami
vytvoreného politického hnutí Jednota s Komunistickou
stranou Ruska po parlamentních volbách znamená komplot,
jehož prostrednictvím byli predstavitelé demokratických sil
v nove zvoleném ruském parlamentu zbaveni jakékoliv
možnosti ovlivnovat aktivity Státní Dumy.

vitou pocházející z Ruska mají ty nejhorší zkušenosti,
budeme jiste se svými varovnými doporuceními dostatecne
verohodní.
Jeden muj prítel, významný ceský historik zabývající se
moderními dejinami Ruska mi položil otázku - a co by se
tedy v Rusku melo stát, k jakým zmenám by melo dojít, aby
se ta zeme stala pro Evropu prijatelnou?
Moje odpoved byla strucná: necht jsou Rusku kladeny jednoduché podrninky. Napríklad pro zacátek by stacilo, aby ruské
vlády a ruský prezident respektovali závazky, které vyplývají
z clenství Ruska v takových mezinárodních organizacích
jako OSN, OBSE a Rada Evropy. Zacít plnit závazky, které

Meze tolerance
Je nejvyšší cas položit si otázku, zda Evropa má duvod.
tolerovat tento politický vývoj Ruska. Je nejvyšší cas
prozkoumat možnost, jak se antidemokratickému
vývoji
v Rusku postavit. Nevím, odkud bere ministr Cookjistotu, že
Putin slibuje obnovit transformacní proces, že je zárukou
cehosi nového a prijatelného, pokud jde o budoucnost Ruska
a o jeho chování na mezinárodní scéne. Stací mu snad, že
není opilý, že se nepotácí, jak jsme to pozorovali u Jelcina,
nebo je nadšen jako Joschka Fischer tím, že Putin, predstavte
si, mluví nemecky. Ano, mluví nemecky, naucil se to kdysi
jako rezident ruské KGB za svého nekolikaletého pobytu
v Nemecku. Nerekl bych, že je to nejlepší doporucení pro tu
rniru duvery a bezpodmínecné podpory, které se Putinovi od
západních politikú dostává.
Co tedy navrhuji v situaci, kterou jsem vylícil v barvách
pomerne temných? Nenavrhuji žádnou u nás tak oblíbenou
iniciativu formulovanou spolecne s ponekud málo presvedcivým Reckem. Navrhuji úmornou vlastní ceskou analýzu
problému. Navrhuji koordinaci postupu zejména s ostatními
státy strední Evropy, s Polskem, Madarskem, ale také se
Slovenskem a s Ukrajinou. Navrhuji, abychom proste kladli
otázky sami sobe, ale také všem, s nimiž nás pojí neblahá
zkušenost s nekdejší sovetskou Moskvou, k jejímž charakteristikám se soucasná Moskva opet blíží. Navrhuji, abychom
zkoumali, jak neblahý vliv bude mít ono bezpodmínecné
prijímání Putina a podpora, které se mu dostává napríklad
v brždení evropských integracních snah Estonska, Lotyšska
a Litvy. Navrhuji, abychom byli iniciativní v Bruselu,
v NATO predevším, abychom tam sami kladli na stul otázky,
napríklad otázku, co vlastne ponouklo Robertsona, že musel
honem honem do Moskvy. Co tam vlastne vyrídil? Kterak
tam dal úcinne najevo nesouhlas se zpusobem, jakým ruská
armáda s Putinovou podporou a pod Sergejevovým velenim
vybíjí obcany Ruské federace cecenské národnosti?
Jestliže naše zahranicní politika mela duvod bránit Severoatlantické al ianci, aby použila vojenskou sílu k potlacení
Miloševicova zlocinného režimu, mela by se odhodlat
k aktivite daleko významnejší, k požadavku na zastavení
genocidních aktivit, jimiž soucasná ruská politika vybíjí
Cecence a zastrašuje svet. Jako Evropané máme povinnost
vnímat ohrožení Evropy. Jako ti, kdo s velmocenskou agresi-
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Rusko prijalo podpisem mezinárodní konvence o lidských
a obcanských právech, to by mohl být dobrý zacátek. Také
by jiste bylo dobré od budoucího prezidenta Putina slyšet, že
po svém zvolení nebude nikdy strílet do parlamentu, jak to
ucinil svého casu jeho predchudce. A zejména by bylo dobré,
kdyby utichly výhružky, že Rusko za každou cenu zabrání
integraci pobaltských státu do Severoatlantické aliance.
Stane-Ii se, co je údajne podle ruských vlád proti zájmum
Rusku, uciní prý Moskva adekvátní opatrení. Tedy ješte
strucneji: první podmínka, která by mela být Rusku predložena, mají-Ii pokracovat podpurné vztahy Západu s ním, zní:
Prestante vyhrožovat, prestante vydírat.
(V nepatrne širší podobe byl text prednesen pri setkání Rady
pro mezinárodní vztahy v Praze 29. února 2000, tedy mesíc
pred prezidentskými volbami v Rusku.)

Luboš Dobrovský (1932)
Novinár, prekladatel, politik. V letech 1990-92 ministr obrany L:SFR,
od roku 1997 do letošního února ceský velvyslanec v Moskve.
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IOsn1ašedesát~iako
predzvest "návratu
do Evropy"
Petr Mí/én
Z hlediska

západních

mocností

byly

události roku 1968 "nepredvídanou
a nepríjemnou
a spolupráce.

nehodou

ceskoslovenské

prekážkou", nevhodnou

na bipolární

Vzhledem k jaltskému

nemely tyto zeme zájem o narušení

ceste koexistence

rozdelení "sfér vlivu"
statu quo nejakými

politicky destabilizacními
experimenty. V té dobe byla už
navíc v móde tzv. politika détente s presvedcením, že

Ceskoslovenské

události roku 1968 se jevily Západu nejen

jako nevhodné, ale dokonce prímo jako nebezpecné. Jejich
vliv na tamní verejné mínení mohl totiž být pronikavý jako
zákerný virus, z nehož mel kdekdo strach, snad nejlépe
vyjádrený jedním poradcem bývalého amerického
zahranicí

Henryho

Kissingera:

težké, kdyby

Dubcek

komunismus,

eurokomunismus

uspel,

ministra

"Bylo by to pro nás velmi
protože

by to legitimovalo

- proste skutecnost,

že se

komunismus
muže vyvíjet," rekl doslova H. Sonnenfeld.
Jeho výrok i ostatní citace jsou prevzaty z knihy francouzských politologu

FranGoise Fejtb a Jacquesa Rupnika, Která

nedávno vyšla v Belgii pod titulem Ceskoslovenské jaro 68.
Práce nabízí neco, co tu dosud chybelo: prináší nejen
ucelený

obraz

tehdejších

dramatických

událostí,

ale

i pohled na ono období z ruzných hledisek kontextu evropských dejin. Pametníci, politologové

a historici v ní analyzu-

jí jak základní historické souvislosti

reforem, tak mezinárod-

ní vývoj a další cestu až k "sametové
rozkladu komunistického

revoluci"

Nejen americtí, ale ani mnozí západoevropští
o

ceskoslovenských

mínení.

a rychlému

systému.
reformních

politici nemeli

komunistech

Pro ne, stejne jako napríklad

vysoké

pro generála

de

Gaulla, to byli naivní snílkové a utopisté, kterí nemají smysl
pro realitu a usilují o nemožné. Za revizionisty, kontrarevolucionáre ci zrádce usilující o opuštení "socialistického
tábora" je ovšem oznacovali kremelští vudcové. Ti se nejvíce obávali toho, že by Ceskoslovensko
mohlo opustit
Varšavskou smlouvu a vytvorit jakýsi model pro ostatní
zeme komunistického bloku.

"Duch Jalty" a zájmy supervelmocí
Z dusledku ceskoslovenského
cí predstavitelé

východního

reformního
Nemecka,

hnutí byli vedouMadarska,

Polska

a Bulharska stejne nervózní jako jejich moskevští ochránci.
Už v breznu roku 1968 nekterí z nich žádali, aby se sovetské vedení zacalo vnitropolitickou sitLjací v Ceskoslovensku
zabývat. V Moskve se tenkrát razilo heslo: "My se socialistického Ceskoslovenska nevzdáme!" S tímto heslem hledalo sovetské vedení v KSC "zdravé jádro", jež by spolupracovalo se sovetskými
období

konfrontace

musí

být

nahrazeno

a spolupráce. Tato politika mela normalizovat
vztahy obou supervelmocí
svazu.

vládními

predstaviteli

s cílem izolovat

érou dialogu

reformní krídlo strany. Podle Brežneva patrili do "zdravého

mezinárodní

jádra" KSC Biíak, Kolder, Indra, Lenárt a "do urcité míry"

- Spojených státu a Sovetského

i Smrkovský.

S postupem

casu ale stále více clenu sovet-

ského politbyra docházelo k presvedcení, že vojenská inter-
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vence do Ceskoslovenska
názoru

Dubcek

je nevyhnutelná.

se svými

stranickými

smlouvy

Podle jejich

kolegy

o záchranu své kuže a o prosazení sociálnedemokratického
programu. To je to, oc jim v podstate beží. Je to sice zcela
zoufalé

úsilí, ale jejich

prípravy

stát typu

Ceskoslovenska

Jugoslávie

pozdejšího

mela

ovšem

marxistická

se už v Evrope neprobral. Od té doby totiž Moskva nezadr-

cíle jsou jim velmi

jasné: "Nejprve transformace
na jakýsi

do Ceskoslovenska

ideologie v podstate odzvoneno. Jak napsal polský filosof
Leszek Kolakowski, nastala "klinická smrt marxismu", z níž

"usilují

vzniku

••.•

za úcelem

zeme, jakou je

Rakousko," tvrdil napríklad Alexej Kosygin.
Když

se sovetské

"duch

Jalty"

vedení

žije

Washingtonu,

a

presvedcilo,

že

respektován

ve

zacalo "vážne zvažovat krajní

opatrení:

Meli

dusledky.
soucasná

Domnívám
mezinárodní

krajní

je

bychom

opatrení

myslet

na [jejich]

se [nicméne],
že
situace je taková, že

nezpusobí

vážné konflikty.

Nevypukne velká válka ... ", predpovedel 19.
cervence roku 1968 sovetský ministr zahranicních vecí Andrej Gromyko.
A mel pravdu. Když za nekolik týdnu jednal se
svým

americkým

protejškem

Deanem

Ruskem, bylo jasné, že Spojené státy nemají
v úmyslu
se zabývat ceskoslovenskými
událostmi. Rusk doslova rekl: "Od samého
zacátku

nemely

Spojené

státy

v

úmyslu

vmešovat se do záležitostí Ceskoslovenska. Ty
se týkají predevším
ostatních

žitelne

Cechu. A krome toho se týkají také

zemí Varšavského

velvyslanec ve Washingtonu

paktu."

ztrácela

komunistickými

Když pak sovetský

Dobrynin prišel 20. srpna infor-

nekterí vysocí funkcionári

invaze do Ceskoslovenska, nesl si sebou od svých nadrízených z Moskvy jasné instrukce: chovat se prátelsky a hovorit

Ceskoslovenské

hlavne

pozdejší

diplomatická

neproblematických

taktika

záležitostech.

nejen

nad nekterými

zejména španelskou

silnými

a italskou,

ale nad levicovým hnutím vubec. Její propagande už veril
málokdo. V osmdesátých letech jí nakonec neverili ani

movat amerického prezidenta Lyndona Johnsona o zahájení

o jiných,

kontrolu
stranami,

Tato

události

reformy

a "glasnosf"

byla úspešná. Jejich hovor byl totiž

KSSS.

v

roku 1968 mely znacný vliv na

Sovetském

svazu.

"Perestrojka"

mely mnoho stycných bodu s reformním úsilím

z cehož lze usuzovat,

Pražského jara. Ale to, co Dubcek v podstate dokázal za šest

že se americký prezident dobre bavil. Stejne pokládal vojen-

mesícu, Gorbacov prosazoval nejméne dva roky. V každém

casto prerušován "výbuchy

smíchu",

skou intervenci zemí Varšavské smlouvy do Ceskoslovenska

prípade sovetské

za záležitost Sovetského svazu a jeho vazalu. Navíc usiloval

konci jaltského rozdelení sfér zájmu a ke vzniku "jednotnejší

o záchranu "détente". A pak si "neprál, aby neco narušilo
plánované rozhovory o jaderném odzbrojení. ..".

Evropy", v jejíchž obou cástech nyní platí v podstate stejná
pravidla a stejná hierarchie hodnot jako svoboda, ochrana

Odkaz roku 68

spolecnosti ci zintenzivnení evropské integrace.

lidských
Pražské jaro a okupace Ceskoslovenska v srpnu 1968 mely
dalekosáhlý a mimorádný
rozdelené
levicového

Evropy. Predne: tyto události

znacne ovlivnily

hnutí na Západe. "Videno intelektuály

práv, osobní

Ceskoslovenský
v intelektuálních

úcinek na další vývoj obou stran

válce."

v Paríži,

reformy

vedly k pádu Berlínské zdi, ke

zodpovednost,

podpora

obcanské

rok 1968 pak byl jakýmsi "zjevením
a politických dejinách po druhé svetové

Byl zjevením

proto,

Západe, tak na Východe

že se mnohým

lidem jak na

konecne "rozsvítilo".

Najednou

Ríme nebo Berlíne, Pražské jaro se jevilo jako alternativa jak

jako by témer všichni

ke komunismu

kého modelu. Znamenalo to hledání tretí cesty, konvergenci

pochopili, že komunistický systém je nereformovatelný, že
pluralitní demokracie je jediná prijatelná alternativa rízení

mezi etatickými

vecí obecných a že "hledat ztracenou

sovetského
a liberálními

typu, tak k liberalismu
hodnotami,

a svobodou ... " Ale hledání tretí
s lidskou

tvárí,

chápáno:

"Tzv.

nebylo tenkrát
buržoazní

americ-

mezi dirigismem

cesty, tzv. socialismu

konzumní

spolecnost

stalinské nouzi hanlivý význam."

revoluci,

století

o níž kdysi

snili", je ztráta casu.

na Západe vždy správne

svobody,

jimiž

nemel

Petr Mi/én (1956)

opovrhovali

v Paríži, nebyly v Praze zatracovány jako nepotrebný
Ani termín

již pred koncem dvacátého

brak.

Nezávislý publicista.

po dvacetileté

Le Printemps

Po invazi vojsk Varšavské

Duben 2000

predmluva
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tchécoslovaque

1968. Ed. Franqois Fejtii a Jacques

Václav Havel. Editions

Complexe,

Brusel 1999

Rupnik,

l PO

VÁLKA NA BALKÁNE
CESKU
Jan Urban

Pred deseti lety se v Jugoslávii

zacala odvijet spirála válek

od srbského fotografa,

který se na místo dostal

a násilí, která dosud neskoncila. Pred ocima prekvapeného

na pozvání srbského ministerstva

vnitra. Kampaní bicované

demokratického sveta, který ze všeho nejvíc chtel pokracovat v naivních oslavách domnelého vítezství ve studené

emoce potom ve vybranou chvíli priživí první mrtví a první

válce, se na evropském

nadávkovat presne. Úcelem totiž není vždy válka. Úcelem je,
aby pocit ohrožení znovu sjednotil národ za Slobodanem

zacali vyvraždovat
holocaust.

kontinentu

moderní

a vyhánet zpusobem,

Evropané

pripomínajícím

odkoupila

uprchlíci.

Záleží jenom

Miloševicem

O deset let pozdeji v Chorvatsku

padl šovinistický

režim

Franja Tudjmana a velká cást Balkánu je okupována mezinárodními mírovými jednotkami.
Demokratický svet, který

a dovolil
cistek.

a

na režii, zda se podarí

jeho

provedení

režimem,

konflikt

zdiskreditoval

dalšího kola periodicky

opozici

opakovaných

nebyl schopen pomoci více než trem stum tisícum mrtvých

Jak težit z vlastní porážky

a ctyrem milionum vyhnaných, však se zdešením pozoruje,
jak se ješte jednou odvíjí stejný scénár, který od roku 1990

Dnes je už obecne priznávanou teorií, potvrzovanou stále
vetším množstvím osobních svedectví, že válka v Chorvat-

postupne

sku a v Bosne a Hercegovine

rozjíždel války ve Slovinsku,

a Hercegovine
vynalézavé,
v úvahu.

a v Kosovu.

a zmena

Diktatury

osvedceného

Chorvatsku,
nebývají
scénáre

Bosne

prespríliš
neprichází

byla dohodnuta

v roce 1990

mezi Slobodanem Miloševicem a Franjo Tudjmanem s cílem
rozdelit

Bosnu a Hercegovinu

a etnicky

Velké Srbsko a Velké Chorvatsko.

homogenizovat

Úspech dohody prekazil

jenom necekaný vojenský odpor bosenských
Muslimu
a opoždená intervence OSN. Tudjman však dokázal aspon

Mistri role ublížené obeti
To, co se od podzimu odehrává v Srbsku, je prípravou

na

etnicky ocistit celé Chorvatsko.

Dramatická vojenská poráž-

konflikt. Všechny kroky a události jsou až príliš povedomé.

ka v Kosovu,

Neuveritelne nestoudná mediální kampan státních a stranic-

poražené armáde nepodarilo zneškodnit ani jednoho protiv-

kých sdelovacích

prostredku,

predstavující

znovu a znovu

Srbsko a Srby jako nebohé, zrazené, ale hrdé obeti intrik
svetového

Zla. Do kampane po case vstoupí

této teze zpravodajství

o vybraných

na potvrzení

prostredcích

jedno zopakování,

velmi

nechtenou

scéne potom jejím nejefektnejším

výjimkou

využití na domácí

vyjádrením.

V dávkování

dvou problé-

rodní spolecenství, reprezentované v této krizi se souhlasem Belehradu od zárí 1998 Severoatlantickou
aliancí, už

Neexistuje nezávislé overení fakt na míste. Zásadou je, že
každé lži a zfabrikované dezinformaci stací v elektronických
sdelovacích

byla naopak

kosovské krize Miloš-evié osudove podcenil fakt, že meziná-

mech, aby pozornost
nebyla rozptylována.
Neexistuje
priznání sebemenšího dílu srbské spoluviny na incidentech.

citovaným faktem. "Informacní

vojáka,

z tradice. Její obratné propagandistické

vojenství

inciden-

konkrétních

tech. Nikdy se nemluví o více než jednom,

níkova

kdy se zrejme poprvé v dejinách

aby se stala

pretlak" je smerován prede-

nemá další prostor pro diplomatické
vié vycházel

z mnohaleté

oportunními,

predevším

britskými

Miloše-

s mnichovansky

a francouzskými

diplo-

maty, o kterých byl presvedcen, že za každé situace dokáží
vybalancovat

rostoucí angažovanost Spojených státu. Nikdy

by nemelo být zapomenuto,

vším na agenturní zpravodajství velkých mezinárodních
agentur, jejichž zpravodajové pri nadbytku informací nemají

britští balkánští vyjednávaci,

cas jezdit po provinciích a overovat jednotlivá fakta. Spoko-

zahranicí

jují se proto casto s priznáním toho, že puvodním zdrojem

v Kontaktní

informace

v Belehrade jako poradci

jsou úrední místa nebo státní agentura. V další

manévrování.

zkušenosti

Douglas
skupine

Hurd

že dva ve své dobe nejvyšší
bývalý konzervativní
a zástupkyne

Pauline

Neville-Jonesová,

pro privatizaci.

ministr

Velké

Británie
skoncili

Miloševié

se na

fázi je ovšem informace citována jako prevzatá od renomované svetové agentury. V dobe kosovské války tak napríklad

konci roku 1998 zbavil vedení generálního

ceský deník Právo bez overení uvedl fotografii domnelých
obetí bombardování
veznice v kosovském
Istoku jako

a policie v Kosovu varovalo pred konfliktem se Severoatlan-

fotografii

agentury

Reuters. Ta ji, ovšem v situaci, kdy její

novinári

meli znemožnen

svobodný

pohyb po Jugoslávii,
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analýze

letní

vojenské

kampane

štábu, které po

jugoslávské

armády

tickou aliancí. Byl presvedcen, že ani jeho porušování trí
rezolucí Rady bezpecnosti Organizace spojených národu
a dohod,
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podepsaných

s Organizací

pro

bezpecnost

a spolupráci
nedokáže

v Evrope, Kontaktní skupinou
prekonat

to, co mezi svými

nebo Ruskem,

blízkými

o kterém se od zimy tolik mluví, se dá donekonecna eskalo-

nazýval

vat a zmírnovat.

Vojenský zásah proti Cerné Hore se však

"strachem Západu z krve".

zdá vyloucen, protože by znamenal konec už jenom formál-

Príštím tahem Cerná Hora?

všech kosovských Albáncu, kterí by tím získali nejen morál-

ne udržované
To, že pres drtivou prohru zustal u moci, dokazuje nejenom
to,

že Srbsko

mužem

zustává

Evropy,

morem

nakaženým

ale že v nejbližší

ní, ale i právní oduvodnení
od Srbska.

nemocným

budoucnosti

nemohou
ohrožujícího

Miloševié

a jeho

prežít v míru,

samu podstatu

však pro ne tentokrát

stále mafiánštejší

bez obrazu
existence

paradoxne

neprítele,

Srbsku

se proti tomu

k vyhlášení formálního

odtržení

Ceská politika a sdelovací prostredky o tom ješte dlouho nic

domnele

vedet nebudou.

príznivejší

nezvedne jediný

Novinári

papouškují

informace

agentur

a stále casteji jemne nadhazují, že to s tou interve~
v Kosovu nebylo zcela domyšlené.
Devítisetstránková

než

analýza Organizace pro bezpecnost a spolupráci v Evrope
a výroky Mezinárodního
tribunálu v Haagu pro ne nic

v prípade Kosova. Hlavním cílem je vyhnat z jižních cástí
Srbska zbývajících padesát až sedmdesát tisíc Albáncu.
V dnešním

nejvetší sen

A co my na to

režim

Srbska. Situace je

mnohem

A to predstavuje

musíme

v Srbsku a jeho okolí ocekávat další konfliktní situace. Prícina je jedna.

Jugoslávie.

neznamenají. Ceská politika je na tom ješte podstatne hure.

hlas.

Naprostá vetšina takzvané demokratické opozice v Belehrade považuje prítomnost
menšin na území Srbska, které

Tvárí v tvár balkánské

vnímají jako svuj národní stát, za prežitek. Nikdo na svete,
vcetne Severoatlantické aliance, si nedovolí zahájit vojen-

vlastní názor. Jako v mnoha jiných prípadech

skou operaci na území vnitrního Srbska. Secteno a podtrže-

podmínek a problému války. Jenom kondelíkovsky vztycený

no - v okamžiku,

prst a poslání: "At tak nebo tak, já vám to ríkal."

kdy se to Slobodanu

Miloševicovi

postoj nic spolecného

bude

hodit, vyžene Albánce ze Srbska a v ocích Srbu triumfálne
pokorí Západ. Ocekáváním voleb paralyzovaná opozice se
nezmuže na nic. Pokud se v takové chvíli Miloševié rozhod-

Jan Urban (1950)

ne pro volby, vyhraje je. Napetí v miniaturní

Publicista.

Cerné Hore,

Duben 2000

krizi se mezi predstaviteli

opozice profiluje latentní antiamerikanismus,

/
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smluvní

tvárící se jako
nemá tento

s fakty. Nemá zkušenost

a znalost

SPOLECNÁ
POLITICKÁ
MENTALITA?

I

Alexander Loesch
Rakouské tradice a strední Evropa

Sdílí Rakušané a Ceši neco, co by se dalo nazvat spolecnou

prospíval

politickou

vystopovat

mentalitou?

Tato polemická

otázka vyvolá jiste

u mnohých mezi Aší a Hodonínem práve v této dobe, poznamenané

zahnedlým

stínem

Jtirga

sousedních

specifické

tendence

jedná v obou prípadech

vzestup pri tom bylo vždy ono v Cechách dodnes duverne

dení obou

mocenských
pozic
aparáte. Konkrétne

ve
se

o kartel dvou nejsilnejších stran,
které si tak delí stát mezi sebou
a svými
stoupenci.
Zásadní
rozdíl mezi Rakouskem a Ceskou
republikou

spocívá

souvislosti

A tyto se dají

se unést emocemi,

V zásade jde o prímé

prorustání
politiky do klícových
státním a hospodársko-správním

tradic.

provládní strany versus slabá demokratická opozice) až do
dob pred rokem 1918. Zázracným zaklínadlem pro osobní

politického

zemí neprehlédnutelné.

pude starých

nazpet pres první republiku (silné, státotvorné ci

pobourene

Haidera,

odmítavé reakce. A prece: nenecháme-Ii
jsou obdobné

na úrodné

pouze

v

této

v casovém

známé slovo "protekce".

Bez té to moc nešlo ani ve státní

správe v císarské Vídni ani v republikánské

Praze. Chronický

následek: nedostatek opozicní kultury - ve smyslu konstruktivní kontroly moci. Pravovernému

Anglosasovi

se nad tím

mohou jenom ježit vlasy.
S nedostatkem

opozicní kultury souvisí i politický

mus, oblíbený

nástroj

sil pro demokracii

populis-

destruktivních,

jehož tradice v soucasné dobe evidentne kvetou prinejmenším ve ctyrech "dedických"

státech starého c. k. mocnárství:

vedle Rakouska samotného (Haider a jeho "svobodomyslní"

rozmezí. Rakouští Lidovci (DVP)

FPD) v Madarsku

a sociální
demokraté
(SPD)
pestovali tento svérázný kliente-

(Meciar a jeho HZDS) i v Cechách (kde jsou to dnes hlavne

Iismus celá poválecná desetiletí
a zavinili tak celkové znechucení

hesel bodovat mezi volicstvem). V hospodársky
cím Rakousku, jehož obcané se v soucasnosti

verejnosti

z nejvyších životních úrovní v Evrope, je ovšem všeobecný

a tím i vzestup Haide-

ra, který se nabídl jako "reformní
alternativa". V Cechách obsluhuje podobne
spreží

své klientely

dvoj-

CSSD - ODS, spojené

"tolerancní

smlouvou"

fakticky

komunisté,

protest,

(Strana

malorolníku),

na Slovensku

kdo se snaží pomocí populisticky

jednoduchých
prosperujíteší jedné

který vynesl Haidera nahoru, jinak definován,

rostoucí

nespokojenost

u jeho trí historických

než

sousedu.

A protože jde o upevnený právní stát, k tomu ješte zakotvený
v Evropské unii, zustane Haideruv flirt s vládní mocí ve Vídni
nejspíš mrzutou epizodou. Jelikož ale Ceši, Madari a Slováci

ve velké koalici, teprve dva roky.

se teprve

Mnohý možná namítne, že Ceši

úpadku komunistického

žili ctyri poválecná desetiletí na
rozdíl od Rakušanu v diktature

demokraciích

nebezpecí zvratu pod populistickými

samozvaných

spasitelu

a že jen

doufat, že ony pozitivní spolecné tradice z mnohonárodního

proto

celé srovnání

kulhá. A krome toho: vždyt spolecný (vnitro)politický
vývoj
byl pred dvaaosmdesáti lety prerušen. Inu, co je nekolik

rakouského
ním

težce sbírají ze ctyricetiletého

nepomerne

výkyvum

anebo

prapory

vetší. Snad se dá ale

státu - jako treba všeobecná

politickým

hospodárského

panství, je v techto ješte labilních

nechut k extrém-

solidnost

a stavovská

desetiletí oproti celým staletím, která formovala spolecnost.

pocestnost státních úredníku - nebyly na sever a na východ

Ba dokonce - a jen zdánlive paradoxne - práve za komunis-

od Vídne ješte zcela vykoreneny.

tického režimu se v ceském prostredí

rozbujela jistá speci-

fická forma zmíneného

A nebylo to jen ono

klientelismu.

známé, reálnesocialisticky
perverzní spojení mezi kariérou
a clenstvím ve vládnoucí strane. Tento systém sahal hloubeji

Alexander Loesch (1941)

a lidé se nad tím cím dál tím méne pozastavovali,

Novinár,

protože
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redaktor

berlínského

deníku Tagesspiegel.

Anglický humor

I

I

Jan Jirák

Jsou výrazy samozrejmé a ve své samozrejmosti neuchopitelné.
Slovník spisovného jazyka ceského uvádí ve spojitosti s prídavným jménem "anglický" celou radu podstatných jmen: kupríkladu anglický národ, anglická literatura, anglická sobota (sobota se zkrácenou pracovní dobou), anglický kostým (prostého strihu), anglický knír
(pristrižený),
anglická slanina (i ve slovníku bez komentáre). Prírucní slovník jazyka ceského pamatuje ješte
napríklad na anglickou nemoc (rachitis), nic víc. O "anglickém humoru" nikde ani zmínka. A pritom by clovek asi
neprohádal, že není Cecha onoho, který by nemel predstavu, že neco jako anglický humor existuje. A málo by bylo
tech, kterí by se nepokusili jádro anglického humoru vyložit ci alespoií tvrdit, že neco jako anglický humor na
první pohled poznaji.
Coje tedy vskutku podstatou jevu zvaného anglický humor a proc považujeme práve tento typ humoru za nutné
odlišoval od všech ostatních? Proc neuvažujeme
o zvláštním humoru italském, švédském, nemeckém (to jsem
možná trochu prehnal) nebo portugalském?
Jsouce sebestrední, jsme ješte tak trochu náchylní brát v úvahu existenci humoru typicky ceského, o jehož podstate
však težko mužeme ríci neco bližšího. Osciluje nekde mezi Švejkem a Saturninem, má navinulý prídech knedliku
a veprového se zelím, trese se chechotem, pri nemž klesá pivní pena, a je-li z rodu V+ W ci Ctení o psaní, probouzí
v nás dávné vzpomínky na stredoškolské vzdelání. Má rád pointu, sebeironii a smírlivý výsmech. Prý je plebejský
a jinotajný,
což údajne zpusobily historické okolnosti. Pritom si hraje s významy, nebot sází na to, že si "dva
intelektuální klauni házejí mícky abstraktních predstav". Je to prevážne humor jazykový a situacní a jako takový
je nám blizký, at bují v židovském prostredí Poláckových postav ("jako dve holubicky, hrom aby do toho pr:aštil"),
nebo v Bubácích pro všední den ("Straší, " odpovedel dustojník Mikys, nebot byl duchem rádne poucen). Jedno
však víme jiste - tento humor není anglický.
Anglický humor zná pointu i hru se slovy, ale nejsou jeho podstatou. Anglický humor stojí a padá s vuli kdykoliv
a za jakýchkoli okolností komentovat prožívané ci pozorované deje. Což v sobe obsahuje úctu k dejum samotným
a uvedomelou
rezignaci na možnost jejich ovlivnení, nerku-li zmeny. Nejde o to, že situace smeruje k pointe
a katarzi. Nejde o to, že situace budí veselí, posmech, ba bujarý chechot. Podstatu anglického humoru je komentár
nezaujatého pozorovatele.
Spolecnost založená na napetí mezi dodržováním a zpochybnováním
tradice ani nemá
jinou možnost než s Jamesem Dixonem konstatovat, že "by bylo naprosto bezduvodné ocekávat, že by se weekend
skládal z cehokoliv jiného než 'f.e smesi predvídané nudy a nudy nepredvídané".
Je to humor drobné poznámky
k deji, pronesené jen tak mimochodem nekde na okraji jevište, kterému ríkáme svet. Veci se dejí a jejich dení stojí
mimo dosah obycejného smrtelníka. $mrtelník muže než s G. B. Shawem poznamenat, že "jeho zdvorilá pozornost
a Dollin nezúcastnený
nezájem ponechávají
Cratchona v postavení náhodného známého z dopoledního
setkání
u zubare".
Skutecnou podstatou anglického
humoru je pokora k probíhajícím
dejum lomená neúprosne se prosazujícím
právem jedince na vlastní názor. Svet nezmením, ale mohu si o nem myslet, co chci - totjádro anglického humoru.
Neberu soukoli dejin právo na jejich neúprosný pohyb, ale ponechávám
si právo na vlastní - stejne neúprosný úsudek. A ten neprosazuji s bojovností zbesilého inkvizitora, nýbrž nabízím (to je duležité slovo) s pokorou osvíceného pozorovatele.
Svet je, jaký je, a moje sila je v mém hodnocení.
"Ty nevíš naprosto nic o nicem, " podotkl
mírne pan Pynsent. "To je dusledek skutecnosti,
že jsi studoval na anglické soukromé škole. " Je snad možné
nežneji a soucasne neúprosneji vyjádrit vlastní názor na úroven školství?
Zkrátka a dobre - anglický humor je to, co zbyde, když od Pygmaliona odecteme My Fair Lady.
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LSoustredení na gorilu
Ota Ulc

Nekolikametráková gorila se soustredí na
požírání banánu, zatímco okolí se
soustredí na gorilu. Touto zkratkovou
metaforou politolog Michael Mandelbaum
charakterizoval stav veci ve svete
s jednou zbylou supervelmoci. Slovy
Madeleine Albrightové - USA se staly
nepostradatelným národem. Z toho se
nyní, po skoncení studené války
a bipolarity, zrodila alergie, projevujíci se
v mnoha podobách.
Svetem údajne obchází strašidlo - duální des globalizace
a amerikanizace, jedno horší než druhé, ne vždy snadno
rozlišitelné.
Strach z imperiálních
choutek, pohroma,
pokrok užitecným smerem, skutecnost ci iluze? Jak si pak
vysvetlit nemalý tlak v oné Americe, totiž presvedcit vládu,
aby s pocetnými a nákladnými problémy v zahranicí mela
co nejmín spolecného? Není a nemuže být nic nevdecnejšího, než role posledního zbylého svetového policajta
a hasice. Washington prijímal tu roli bez nadšení a s rostoucí nechutí.
Britský vynález "rovnováhy sil" sice vynesl svým vynálezcum charakteristiku "Proradný Albion", ale zasloužil se
o odvrácení vetších válecných konfliktu po témer sto let.
Porovnejme 19. století s tím, co následovalo. Nyní, s adventem nového tisíciletí, predstava jakékoliv velmocenské
rovnováhy zustává doménou surrealismu. Sovetský svaz se
rozpadl, zbylo hospodársky zubožené, nefunkcní, na pokraji
financního kolapsu se potácející Rusko. S potížemi (treba
s nekontrolovatelnou
migrací 100 milionu vesnicanu do
mest) zápolí Cína, s nedávnou stagnací se obtížne vyporádává Japonsko, a ani v západní Evrope není príliš veselo.
Její nedávno zrozená spolecná mena rozhodne neuštedrila
ocekávaný knockout americkému dolaru.
Porovnejme to se situací v hnízde gorily: již dekádu trvající
hospodárská prosperita plus 9 milionu nových pracovních
príležitostí za poslední tri roky, zatímco v Evrope nic nepribylo a prumerná nezamestnanost již dosáhla neradostných
12 procent. Zásluhou prezidenta Reagana, který prosazoval
krédo, že ti, co vládnou nejméne, vládnou nejlépe, nastal
znacný hospodárský rozmach.
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Osamelý policajt
Pripomenme ale i policejne-vojenské
zásahy jako válka
v Perském zálivu zacátkem 90. let, jakkoliv nedotažená do
žádoucího politického záveru, nebo lonskou intervenci
v Kosovu. Po rozpadu jugoslávské federace si evropské
demokracie nedovedly poradit s bosenským konfliktem ve
vlastním sousedství, a tak musela zasáhnout gorila. Nejeden
generální štáb se ted pouští do revize strategických plánu,
když drív nemožné se stalo skutecností. Chytré bomby
dodávané na správnou adresu (cínské velvyslanectví
v Belehrade je výjimkou, nikterak ale nepopírající prokázane pravidlo). Prozatím vždy nevyhratelná letecká válka se
stala vyhratelnou, bez ztráty jediného vojáka na vítezné
strane.
Umné pocínání gorily vyvolává respekt, treba i obdiv,
nikoliv ovšem velkou náklonnost. Ve svete stále doutná
rada ohnisek, vyžadujících zásah požárníka. Pul století
zustává dosud nevyrešený konflikt na Stredním východe.
Izrael se už jakž takž domluvil s Arafatem, co ale Syrie
a zejména Irák? Problém Kašmíru zustává nevyrešen stejne
dlouhou dobu. Hodne krvavý konflikt mezi Etiopií a Eritreou je méne dávného data. Jak primet hladovou Severní
Koreu, aby se zacala chovat aspon trošku normálne?
Washington se snaží ujištovat svet, že tu nejde o hru
s nulovým souctem, v níž muže nekdo zvítezit jen za cenu
porážky druhého. Již prece neplatí - nemusí platit -starozákonní pravidlo "oko za oko", s výsledkem, že všichni úcastníci konfliktu nutne oslepnou.
Takzvaná Reaganova doktrina nabízela podporu hnutím
usilujícím o svobodu. Výsledky nebyly vždy vynikající,
alespon se však podarilo odvrátit nukleární stret supervelmocí. Prístup, jemuž se zacíná ríkat Clintonova doktrina, se
již uplatnil v Kosovu. Zavádí novotu - právo na intervenci,
na porušení suverenity státu, v nichž se diktátori prozatím
beztrestne venovali velkým zlocinum vcetne genocidy.
Tento idealistický prístup se ale mísí s realismem: k zásahu
dojde jen za podmínky strategické duležitosti pro USA (což
byl prípad Balkánu, ale není prípad Rwandy) a jeho
uskutecnitelnosti
bez velkých ztrát ve vlastních radách.
Globální policajt tuze ochotne prenechá splnení úkolu
jiným, tak jako se podarilo ve Východním Timoru zásluhou
sousedních Australanu.

Z barbarství do dekadence

?

Neco pres 400 miliardáru vlastní tolik majetku jako polovina pozemštanu dohromady. Príjem BilJa Gatese se rovná
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príjmu Zimbabwe s 11 miliony obyvatel. Nejen takové do
nebe volající disproporce, ale i nostalgie ci spíše znacná
nelibost zpusobená nekontrolovatelným vývinem zejména
hospodárských sil, prispívá k alergii vuci gorile.
Príkladem nám poslouží Francie. Již jen dve procenta sveta
mluví plynne francouzsky a jedno procento americké
mládeže studuje cínštinu nebo japonštinu. "Americká kultura - co to je? Oxymoron, logický protiklad! Je to zeme,
která z barbarství prešla hned do dekadence," kokrhá galský
kohout tam, kde se za poslední dve století strídala království, císarství, pet republik a jedna okupace s kolaborací
(Vichy). USA za oceánem mají nejen výhodu zemepisnou.
Stále tam od zacátku, víc než 200 let, funguje táž ústava.
Jak se s oblibou ríká, americký systém vymysleli géniové
tak dokonale, že se mu ted muže dobre darit i pod vedením
úplných idiotu.
Od politiky prejímá oteže ekonomika. Politikové a jejich
ideologie se stávají irelevantní. To pochopil Clinton, jehož
role manažera se prizpusobuje hospodárským trendum
a technologickému
pokroku. Volný trh a odstranování
celních bariér nabízí obrovské príležitosti, americtí diplomaté se stávají mezinárodními obchodníky. Zvencí takové
pocínání nevypadá príliš blahovolne. Obrana proti dumpingovým cenám, ochrana místního trhu - at už pred lacinou
ocelí z Brazílie, nebo pred skopovým masem z Nového
Zélandu - se v zahranicí pokládá za protekcionismus. Nejen
ve Francii stále prevládá presvedcení, že státní dozor a jeho
plánování prece jen mohou zkrotit vrtochy tržních sil.
Významný nemecký žurnalista Josef Joffe se v eseji v The
New York Times zabývá zpusobem myšlení anglicky
mluvících národu na rozdíl od ostatního Západu. Na jedné
strane Locke a Jefferson, jejich duraz na svobodu a trh, na
druhé strane Hegel a Marx s durazem na rovnost a paternalismus. Z toho se zrodila dukladná záchranná socioekonomická sít. Délka poskytované podpory v nezamestnanosti
v Nemecku je v porovnání s USA dvojnásobná a její výše
až petinásobná. Rovnež znacný je rozdíl v délce dovolených (prumerne 6 proti 2 týdnum). Zamestnanec se dukladne prodraží, výpovM je obtížná až nemožná, a tak tedy
nové pracovní príležitosti radeji nevytváret. V porovnání
s kontinentální Evropou je nezamestnanost ve Velké Británii polovicní a v USA ted už radu let prakticky žádná.
Premíra
svazujících
predpisu
cenových,
mzdových
i všemožných dalších a znacný rozdíl v danovém zatížení.
Evropská ekonomie má tentýž prístup k technologii, nicméne osm nejvetších high-tech spolecností je amerických.
V nemalé míre to souvisí i s neochotou evropských bank
financovat nové projekty, pouštet se do uskutecnování
riskantních nápadu. Ekonomickému
rozmachu Evropy
neprospívá ani omezená mobilita pracovní síly, neprizpusobivost požadavkum
príležitostí.
To rovnež prispívá
k neduživému stavu, jemuž se dostává souhrnné diagnózy
slovem euroskleróza.
Nemecký kanclér Gerhard Schroeder politicky ztrácí
zdúraznováním samozrejmosti, že spolecnost nemúže ve
všem spoléhat na stát. Jakési alespon cástecné rešení se
nabízí v podobe tzv. italianizace. Od konce druhé svetové
války se v Itálii vystrídalo kolem šedesáti vlád vesmes
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jepicího trvání a národ si zvykl žít mimo dosah nejen
takových vládcú, ale i zákonu a výbercích daní. I jiné
evropské národy se dávají touž cestou, naštestí bez mafie
a endemické korupce. Nemecko se stává severní verzí
krásné Itálie: stínová ekonomika již produkuje 15 procent
GNP.

Viník je vždy po ruce
Pocit ztráty kontroly nad vlastním osudem a ohrožení
národní suverenity se projevuje ve všelijakých podobách.
Ve Francii si budují kulinární Maginotovu linii, farmárský
predák José Bové vandaliwje výkrmny McDonalds (jejich
pocet v zemi již presáhl 750), chválí ho nejen noviny, ale
i prední politické postavy vcetne prezidenta Jacquesa Chiraca. V Brooklynu a leckde jinde v Americe prosperují bistra
a obchody s importovaným vínem a sýrem, které nikdo
neohrožuje. Už ve tricátých letech se v Americe podarily
pokusy s modifikací osiv, jež vedly k trojnásobným
výnosum kukurice a sojových bobu. Protesty proti genetickým zásahum do zemedelství
však otrásají Evropou
s rostoucí vervou. Zdá se, že Evropané ve snaze zachranovat lidstvo ho míní i vyhladovet. Pocet pozemštanu prece
stále poroste - z nynejších 6 miliard na odhadovaných 9
miliard v roce 2050 - a vetší produktivity polí a zvíreny
veru nelze docílit spoléháním se na dobrou vúli prírody.
Padesát amerických státu má jednu federální vládu ve
Washingtonu, Evropa má nezvolené byrokraty v Bruselu.
Evropa ovšem není americký melting pot, nemá spolecnou
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rec, životní styl, tutéž kulturní a politickou tradici. V OSN
je úredních jazyku pet, v Evropské unii je jich patnáct,
s nejvetším štábem tlumocníku a prekladatelu na svete. Za
rok musí zvládnout pres milion stran textu a s prijetím
nových clenu bude ješte hur. Cím více se Evropa spojuje,
tím víc se k svetu mají její již témer oduinrelé menšinové
jazyky - bretonština, galština, baskictina, korsictina, rec
saami neboli laponština ve Finsku. Jiným jazykem, než je
úrední rec jejich zeme, již hovorí 50 milionu Evropanu.
Dukladne monolingvní, monoetnické Japonsko rovnež
nesplnuje nekdejší predpoklad, že bude hospodársky
dominovat príštímu století. V první polovine 90. let
prevládla stagnace, pokles výroby, kolaps na trhu realit
dosáhnuvší tak absurdní výše, že pozemek s císarským
palácem byl ohodnocen ve výši rovnající se cene celé
Kalifornie. Na rozdíl od systému dvojích cen v Ce~ké
republice - úctovat cizincum víc za tytéž služby - v Japonsku tento systém znamená vysoké ceny na domácím trhu
a nízké ceny exportní. Prioritou je zamestnanec, jeho velmi
casto celoživotní pusobení v jedné firme: teprve pak prijdou
na radu zákazník, spotrebitel a akcionár. V USA tomu je
presne naopak: I. akcionár, 2. zákazník, 3. zamestnanec.
Závažná hospodárská krize v roce 1997 zasáhla zejména
jihovýchodní Asii a mela vliv i na Jižní Koreu a Japonsko.
Malajsie a další postižené zeme obvinily zahranicní financníky z odpovednosti za kolaps. Provinilcem však nebyl
Wall Street nebo George Soros, ale prevládající domácí
praktiky tzv. crony capitalismu - kamarádských propojení,
poskytování obrovských pujcek bez solidních podkladu,
investice do pochybných projektu, nepruhlednost financních transakcí - což všechno jsou rovnež praktiky nikoliv
neznámé v Ceské republice. Jestliže globalizace (odliv
zahranicního kapitálu) zrychlila propuknutí této krize, nyní
naopak nabízí a uskutecnuje rešení cestou dukladné reformy finacních praktik, k níž na opetovné urgence mezinárodních institucí melo dojít už dávno.
I ostrovní Japonci se globalizují prejímáním cizí terminologie do materštiny. Do ruky berou MA USU (myš), dávají do
pohybu KONPYUTAA (kompjútr) a v prípade potreby
listují v MANYUARY (manuál).

Soumrak globální angažovanosti
Amerika v roli globální gorily se setkává s nevraživostí
nejen v zahranicí. Na domácí pude izolacionismus mel své
príznivce vždy a zcela prevládl po první svetové válce,
která kvuli vzdálené Evrope pripravila národ o znacný
pocet jeho synu. O zásadní zvrat se zasloužili až Japonci
v prosinci 1941 útokem na Pearl Harbor. USA - arzenál
sveta - zásoboval a zachranoval demokracie a pri té príležitosti i Stalinovu krutou ríši. Následoval Marshalluv plán,
studená válka, NATO a nyní nevdecná role zbylé supervelmocI.
Nejhlasitejším zastáncem tzv. neoizolacionismu je výrecný
publicista Patrick J. Buchanan, konzervativec, již dvojnásobný kandidát na prezidenství. Brojí proti liberální imigraci, volnému trhu, vývozu kapitálu a ztráte pracovních príležitostí, proti mezinárodním organizacím a vojenské úcasti
v zahranicních konfliktech. "Proc se máme angažovat
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v kmenových válkách, do nichž nám nic není?" prohlásil
pri príležitosti prestupu z Republikánské strany do novopecené Reformní strany. Podporují ho jak delníci, jimž se líbí
jeho populismus, tak patriotictí konzervativci, kterí nechtejí
mít s ostatním svetem nic spolecného.
Polovina kongresmanu nepovažuje za nutné opatrit si
cestovní pas - kam a proc by se mel i trmácet? Bombardování Srbska se nelíbilo nejen Rusum, Grebeníckovi a Klausovi. Konzervativní komentátor Donald Devine, s odvoláním
se na Ceskou republiku, z níž se ozývaly protesty proti
útokum na slovanské bratry, zatratil loni v kvetnu ve
Washington Times leteckou akci jako provokaci a nové
rozdmychávání studené války.
Po pul století zahranicní politiky, v níž prevládal konsensus
obou politických stran, ted ale dochází k rozkolu, k návra.tu
izolacionismu na obou koncích politického spektra. USA
dluží obrovskou cástku na clenském príspevku v OSN.
Rozpocet pro výdaje na zahranicní pomoc, pro State
Department a velvyslanectví je nyní o polovinu menší než
v roce 1985 za Reagana. V ríjnu 1999 senát odmitl ratifikovat Clintonem podepsanou smlouvu o zákazu atomových
pokusu. Proti smlouve, která mela být vrcholem Clintonova
odkazu, hlasovali i významní odpurci izolacionismu jako
senátori Richard Lugar a John McCain.

Internet a dvojznacnost západních vlivu
Ani hodne zavilí zatracovatelé globalizace se nezdráhají
sdelovat svá popuzení g)obalizacním internetem. Rovnež
pochybuji, že by v prípade potreby odmítli použití úcinných
zahranicních léciv. Výtecný komentátor Thomas L. Friedman na adresu Mahathira Mohamada, premiéra Malajsie,
která se po 40 letech hospodárského rustu (rocní príjem na
hlavu se zvýšil víc než l4krát - z 350 USD na 5000 USD)
dostala do obtíží zejména vlastní vinou, napsal v The New
York Times: "Globalizace není vec volby. Je to realita.
A nikdo ji nemuže dirigovat. Svetové trhy si pocínají jako
Internet. Den co den se víc a víc rozširují a nikdo to nemuže
zastavit." Zásluhou Internetu se my všichni stáváme
soucástí informacní síte, žádnou mocí kontrolovatelné.
Orwellova vize nehrozí, Velký Bratr neexistuje: je tu ale
spousta malých bratru. Nevzniká jedna jediná globální
vesnice, ale celá série globálních vesnic.
Bezhlavé napodobování, imitace všeho západního zejména
v zemích tretího sveta je ovšem závažný problém. Mikronésané místo zdravých ryb a ovoce už dávají prednost importovaným konzervám. Pribývá drív nevídaných chorob.
Západní vlivy moho-u mít ale i opacný úcinek. V Melanésii,
na souostroví Fidži, donedávna proslulém energickým
kanibalismem, patrilo dukladné prejídání, obžerství a gratulace k dosažené tlouštce k bontonu. Ted ale televize,
zásobující domorodce hollywoodskými seriály, prevrátila
tradicní hodnoty. Devcata se dala na dietu. Méne obezity je
zdraví prospešné. Však už i drívejší predglobalizacní vliv
ze zahranicí se vymýcením lidožroutstvÍ zasloužilo pokrok.

Ota Ulc (1930)
Profesor politických ved, spisovatel a publicista. Žije v USA.
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Magdaléna Frouzová

írán má za sebou dvacet let hruzovlády, která však vítezstvím reformistu v letošních únorových parlamentních volbách ješte zdaleka nekoncí.
Hlavním
slíbili

duvodem

zmírnení

úspechu

cenzury

reformistu

tisku

je skutecnost,

a vetší svobodu

kolik chce, nad ním stojí dvanácticlenná

že

mladým

"dohlížecí

rada"

lidem. Obzvlášte ti jsou totiž v íránu šikanováni na každém

(šóra-je-negahbán),
která má za úkol kontrolovat slucitelnost zákonu s islámem a vetovat veškerá opatrení, která

kroku. Pod trestem bicování se spolu mladí lidé opacného

jsou - podle jejich úsudku - s tímto náboženstvím v rozpo-

pohlaví nesmejí dát na ulici do reci ani se scházet doma pri

ru. Této dohlížecí

ruzných oslavách. Pokud se policie doslechne, že se nekde

Chomejního Alí Chameneí, který nejen že sám volí polovinu

má slavit, vynutí si prístup

jejích clenu, ale schvaluje

do domu a najde-Ii tam spolu

která poté strávila

Konzervativci

tri dny ve vezení a byla

tické

pri tom, že jdou po ulici s príslušní-

pohlaví,

si muže pronajmout

což znamená,

záležitost pro obe pohlaví je zakázán, tancí-Ii

muži slaví doma. Tanec jako

bylo

sedí chlapci

neprekvapuje,

se konzervativci

tentokrát

ovšem pravdepodobne

zpusobem

zavraždeno

a vydavatelu

Džámejé (spolecnost),

casopisu.
který

vydává cestou plurality a demokratizace.

šest

kriticky

Nove vzniklý

se pokusil

trochu

Jde spíše o snahu

meli

prezentovat se Západu jako reformní stát a vzbudit nadeji
v zahranicních investorech. Pro íránské obcany se sotva

vedome

neco zmení. Jakmile by totiž vláda dala lidem víc svobody
a prestala

krute trestat

prestupky

proti svému

výkladu

náboženství, prestali by se jí lidé bát a celý systém by se
sesypal jako domecek z karet.

údaju je v ránu 30 procent nezamestna-

ných, ve skutecnosti

nynejší

Ani tentokrát bychom se nemeli naivne domnívat, že se írán

nedrželi v ústraní. Ti si totiž dobre uvedomují, že nespokojenost obyvatel spolu s katastrofální
ekonomikou zeme
(podle strízlivých

pokrokových

otevreneji kritizovat stav v zemi, byl nakonec zakázán a jeho
vydavatel odsouzen k nekolika letum vezení.

že refor-

misté, slibující vetší svobodu, vyhráli volby.
Otázkou ovšem je, jestli by presto všechno reformisté

barbarským

casopis

na prední cást autobusu, ženám zadní.
Vzhledem k tomu, že lidé ve veku pod tricet let predstavují

kdyby

za vraždy

Když v léte 1997 zvítezil ve volbách

píšících spisovatelu

i dívky oddelene, stejne jako v autobuse. Mužum je vyhraze-

šanci,

také financují fundamentalis-

které zodpovídají

ztrácejí vliv a írán se vydává cestou reforem. Rok poté však

spolecenská

vubec

pravdepodobne

veselí a tancí

samy, zatímco

70 procent íránského obyvatelstva,

clenu,

jen jedno

v restauraci

se doma, zatahují se záclony. Na univerzitách

i prijetí druhé poloviny

reformní prezident Mohammad Chatámí, západní média se
také predhánela v komentárích o tom, že konzervativci

místnost

že se ženy spolu

skupiny,

intelektuálu.

kem opacného pohlaví, který není jejich príbuzný. Dokonce
i pri svatbách

nástupce

ment muže delat co chce, vždycky se proti jeho opatrení
muže postavit tato arcikonzervativní rada.

propuštena až po dvanácti ranách bicem. Stejný trest ceká
. mladé lidi, pristižené

konzervativní

které navrhuje parlament. Ve zkratce to znamená, že parla-

príslušníky ruzného pohlaví, kterí spolu nejsou v žádném
príbuzenském vztahu, odvede je.
Pred dvema lety takhle byla pri návšteve zatcena jedna moje
prítelkyne,

rade predsedá

mnohem víc)

by mohly vést k masovým protestum a ohrozit tak celou
vládu. A práve proto konzervativci chytre nepodnikli všechno pro to, aby zabránili vítezství reformistu.

Obyvatelé íránu

i Západ tak mohou verit, že se írán zacíná demokratizovat.

Magdalena Frouzová (1977)

To však bohužel není pravda. At je v parlamentu reformistu

Studentka politologie a sinologie na universite v Hamburku.
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S ladká závrat a fyzika
Co všechno prinesla Dekáda mozku
František Koukolík

Dekádu mozku vyhlásil pred deseti lety, v cervenci roku
1990, americký prezident George Bush. Dúvod byl jednoznacný: rostoucí sociální a ekonomická zátež, kterou
predstavují onemocnení mozku stárnoucí populace.
Americtí epidemiologové totiž odhadli, že se kolem roku
2020 deprese neboli chorobný smutek a cévní onemocnení mozku, mereno roky života ztracenými invalidizací,
vyšplhají na druhou a ctvrtou prícku po cévních onemocneních srdce a dopravních nehodách. Nemluve o schizofrenii, která v prubehu života postihne asi jedno procento
populace, o deseti procentním postižení populace poruchami osobnosti, o približne deseti procentním postižení
populace starší než 65 let onemocneními, která zpusobí
demenci, zejména Alzheimerovou
nemocí. Americané,
Japonci a další vedecké velmoci investovaly miliardy
dolaru. Jen roku 1999 jich americké Národní ústavy
zdraví do výzkumu spjatého s mozkem vložily tri miliardy. (Alzheimerova
nemoc stála Americany ve stejném
roce na lécebných a ošetrovatelských nákladech nejméne
100 miliard dolaru, takže není divu.) Vyšly desítky tisíc
vedeckých prací. Nedávného washingtonského sympozia
se úcastnilo asi 22 000 neurovedcu z celého sveta.

Koktající geny
Je vubec možné strucne odpovedet na otázku, co prinesla
Dekáda mozku? Snad ano: prispela k hlubšímu pochopení
stavby a cinnosti toho, co nás delá lidmi, než se podarilo
v celých dosavadních
dejinách. To je intelektuálne
krásná, lepší stránka veci. Horší stránkou je, že uvedení
výsledku základního výzkumu do lécebné praxe bude
trvat dlouho. Vedci nic jiného necekali, ale nemocní lidé
jsou pochopitelne netrpeliví: "Tolik penez, silné sborníky
nesrozumitelných vet, takových sympozií a muj puvodne
tak nadaný, nyní invalidní syn se musí pres veškerou
lécbu stále vracet na uzavrené psychiatrické oddelenÍ. .."
Pravdepodobne nejúspešnejší výsledek Dekády mozku je
zjištení príciny rady neurologických nemocí zpusobených
odchylkou jediného genu. Kdo nekdy zahlédl pacienta
stiženého Huntingtonovou
nemocí, která se projevuje
nezvladatelnými hadovite kroutivými pohyby a težkými
zmenami duševního stavu, nikdy nezapomene. Stejne
nezapomene
na díte stižené syndromem
fragilního
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chromozomu X, nebo na nemocné postižené mozeckovou
degeneracÍ. Behem studia medicíny se vetšina z nás na
tyhle nemocné dívala doslova vydešene. Nikdo nevedel,
proc tito lidé mají "degenerativní"
onemocnení. Zato
jsme vedeli, že jim není pomoci. Až v prubehu Dekády
mozku se zjistilo, že tyto naprosto odlišné nemoci, se
zcela odlišnými príznaky, mají spolecný jmenovatel, jenž
se dá oznacit jako koktající geny. Co to znamená?
V mnoha místech retezu DNA se opakují trojice nukleotidu, jimž se ríká "písmena",
napríklad trojice CAG
(cytosin-adenin-guanin).
U zdravých lidí je techto trojic
napríklad v urcitém míste 4. chromozomu od šesti do
petatriceti. Jakmile se jich v tomto míste objeví víc (36 121), je výsledkem vznik odchylné bílkovinné molekuly,
než je ta, kterou kóduje gen s "normálním"
poctem
opakování.
Odchylná
bílkovina
znamená poškození
nervových bunek mozku, které se postupne vyvíjejí
v prubehu života. Poškozuje se pomerne nevelká oblast
v hloubce mozku. Tato oblast je významnou križovatkou,
která propojuje informacní chod systému pohybujících
telem se systémy, jejichž cinnost odpovídá za citový
a sociální život a se systémy, jejichž cinnost odpovídá za
to, cemu se v bežném jazyce ríká myšlenÍ. Výsledkem je
Huntingtonova nemoc. Zmnožení jiných trojic "písmen"
v jiných místech retezu dedicné informace znamenají jiná
neurologická onemocnení, nekdy doprovázená psychiatrickými príznaky. Dekáda mozku jich odhalila skoro
dvacet.

Prechodný jev nebo zacátek epidemie?
Jestliže starší clovek zacne pricházet o duševní funkce,
má zvláštní záškuby svalu a charakteristické
zmeny
elektrické cinnosti mozku, pricemž choroba pokracuje
k neodvratné smrti asi tak behem roku, pomyslí neurologové na Creutzfeldtovu-Jacobou
nemoc. Je vzácná, týká
se asi jednoho cloveka z milionu a je jednou z deseti
nemocí postihujících lidi i zvírata; ríká se jim prionová
onemocnenÍ.
Priony jsou malinkaté bílkovinné molekuly. Za jejich
výzkum byly už dve Nobelovy ceny. Mohou se chovat
jako infekcní prícina nemoci. Normální prion je soucástí
nervové bunky. Patologický prion je postavený stejne, ale
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má jiný tvar. Prinutí normální prion, aby se prostorove
zmenil na patologický tvar. Výsledkem je smrtící choroba. Priony by mohly být pouhou vzrušující intelektuální
zábavou špickových vedcu rady oboru, kdyby se nestalo
neštestí:

nervových bunek, magnetická rezonancní spektroskopie
je s to urcit, jak se chovaj í v mozku atomy nekterých
prvku, což vylepší diagnózu nádoru i dalších chorob,
spektrální analýza elektroencefalografického
záznamu
umí precíst, co se s neurony deje, když se rozhodujeme
k nejakému pohybu - a to jsem vyjmenoval jen nekteré
funkce.

Jedna prionová choroba postihuje ovce a kozy, ví se o ní
od roku 1738. Nemocná zvírata si škubají kožich, nemoci
se proto ríká scrapie. Z uhynulých zvírat se pripravovaly
bílkovinné složky krmné smesi pro hovezí dobytek.
Zmena technologie zpusobila, že tehdy neznámé, vysoce
odolné priony prestoupily do hovezího dobytka. Výsledkem byla epidemie nemoci šílených krav. Znamenala
strašlivé ekonomické ztráty zejména v Anglii a riziko
obchodní války kolem hovezího masa v Evrope. Nejhorší
však je, že se zacaly objevovat desítky prípadu nové,
dosud neznámé podoby Creutzfeldtovy-Jacobovy
nemoci.
Postihují mladé lidi. Priony podle všeho prekonaly další
mezi druhovou
bariéru.
Inkubacní
dobu prionových
onemocnení predstavují roky, i desítky let. A tak nikdo
neví, zda je tech nekolik desítek zemrelých a nemocných
prechodný jev nebo špicka ledovce a zacátek epidemie
lidského prionového onemocnení, jejíž rozsah se nedá
odhadnout.

Funkcní zobrazovací metody ukazují, kde a jak se mozek
namáhá, když se na neco díváme, neco posloucháme,
nekdo se nás dotýká nebo se neceho dotýkáme my, když
se ucíme a zapamatováváme si, když pracuje krátkodobá
i dlouhodobá pamet, když se neceho bojíme, neco nám
delá radost, neco se nám líbí nebo nelíbí. Ukazují, co se
deje v mozku lidí v hluboké meditaci, duševne zdravých
a duševne nemocných vrahu, schizofreniku, lidí stižených
Alzheimerovou nemocí ... Jsou jednou z cest k pochopení
vztahu mozku a vedomí ve smyslu sebeuvedomování.
Treba videní. Neuronální mašinerii videní si neuvedomujeme. Neuvedomujeme
si, jak zraková kura "udelá", že
vidíme, co vidíme. Zato si mužeme dobre uvedomit, že
neco vidíme. Mezi videním a zrakovým vedomím ("vím,
že neco vidím") je tedy rozdíl. Vztah mozku a vedomí
trápí evolucní biology, neurovedce rady oboru, psychology, stejne jako specializované fi losofy.

Jak Doznáváme prítomnost
Výpocetní tomografii a magnetickou rezonanci spatrily nebo zažily
spousty lidí. První metoda je druh
rentgenu, druhá využívá chování
atomu vodíku v silném magnetickém poli. První prináší dvourozmerné
obrázky
snímané
po
vrstvách, jako by tkán krájel anatomuv nuž. Druhá zobrazuje trojrozmerne, obe jsou statické.
Dekáda mozku znamenala rozšírení a prohloubení funkcních zobrazovacích metod, které ukazují, kde
a jak se mozek namáhá pri zatížení
nejakým úkolem. Princip bývá
prostý, provedení
je nákladné.
PET, pozitronová emisní tomografie, využívá skutecnosti, že mozek
v místech zvýšené námahy zvyšuje
spotrebu
glukózy
a kyslíku.
Oznací-li se tyto látky radioaktivne, je videt "mapa" namáhaných
oblastí. Stejne je možné oznacit
léky, drogy nebo látky, které se
váží na bunecné receptory - to jsou
chemické
antény
na povrchu
bunek, na které se váží nervové
prenašece nebo hormony. Funkcní
magnetická rezonance je levnejší
než PET. Má dobrou rozlišovací
schopnost. Magnetoencefalografie
zesiluje promeny
magnetického
pole daného cinností mozkových
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Qualia aneb vidíme-li tvár
Napríklad David J. Chalmers, mladý soucasný americký
filosof, puvodne matematik, v této souvislosti pravil:
"Vše, co vedy o mozku dokázaly rozrešit, je snadný
problém. Težká, pro neurovedu nerešitelná otázka zní:
jak fyzikální procesy, které jsou podkladem cinnosti
mozku, dají vzniknout osobní zkušenosti? Jak muže
z fyzikálních procesu vzniknout sladký pocit pri poslechu
v dálce hrajícího hoboje, jak vznikne pocit nádherné
modré barvy more nebo nebe, pocit zlé bolesti nebo
velkého štestí?"
Chalmers je filosofický dualista, v soucasnosti vzácnejší
odruda filosofa. Podobne jako jeho velký predchudce
René Descartes (1596 - 1650) si myslí, že telo ( mozek)
a duše (sebeuvedomování)
jsou dva na sobe vzájemne
nezávislé jevy. Descartes jim ríkal res extensa a res
cogitans ("vec rozlehlá" a "vec myslící"). Byl presvedcen, že spolu komunikují v šišince, asi centimetr velké

kulaté soucásti mezimozku.
Další soucasní dualisté,
anesteziolog
Stuart Hameroff a matematik Sír Roger
Penrose, mají také svou šišinku: sebeuvedomování podle
nich vzniká tak, že nehmotná duše brnká o neurotubuly,
svazky pružných trubicek, které procházejí tely nervových bunek, jsou videt v elektronovém mikroskopu a jsou
pro neurony kostra a dopravní systém. Tím má duše
prinutit mozek, tedy telo k nejakému chování. O neurotubuly má "paralelní kosmické vedomí" neboli drnh pána
boha, jenž predpokládanou kvantovou duši trvale vdechuje, brnkat kvantove. Jakým zpusobem však z náhodných
a neurcitých kvantových událostí vznikne neco tak urcité-

ho, jako je treba schopnost psát, a co tepelný šum (naše
teplota je asi 37 stupnu Celsia), který by prípadné usporádání kvantových událostí zcela rozházel, nesdelují. Max
Tegmark, mladý fyzik, také velmi radikální, svérázný
platónský dualista, práve v techto dnech dokázal, že by
"kvantový mozek" mohl fungovat pri teplote tesne nad
absolutní nulou (približne minus 273 DC).
David Chalmers ví, že oprášil problém, s nímž si lámali
hlavu již stredovecí scholastikové. Ríkali mu qualia. "Jak
delá nehmotná duše tak intenzivní subjektivní pocity?"
znela stejná otázka položená z opacného úhlu približne
pred osmi stoletími. Dekáda mozku patrne prinesla
i rešení tohoto staletého problému. Biliony synapsí,
vzájemných kontaktu mezi neurony mozku, nevytvárejí
fotografie sveta, ale jeho reprezentace. Vidíme-li tvár,
znamená to usporádanou elektrickou a chemickou cinnost
mnoha miliard synapsí zrakových cástí mozkové kury. Ta
se muže uložit do oblastí, jejichž cinnost je podkladem
dlouhodobé
pameti a emocí. Vidíme-li stejnou tvár

znovu, poznáme ji. Nový vjem, usporádaná cinnost
synapsí zrakové mozkové kury, osloví "záznam", usporádanou cinnost synapsí jiných korových cástí. Mužeme si
proto vybavit, že zrakový prožitek tváre doprovázel pocit
libosti, radosti, zamilovanosti,
prípadne pocity opacné.
Qualia, subjektivní, zejména citové stránky jevu, zrejme
umožnují rozlišit minulost od budoucnosti.
V tomto
prípade qualia nejsou abstraktní filosofický problém, ale
neurofyziologický "orgán", jímž poznáváme prítomnost.

František Koukolfk (1941)
Neuropatolog.
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Prší na nás viry

z vesmíru?
Petr lakeš

V odborném tisku i v novinách se stále casteji objevují
zprávy o tom, že na nás" Z vesmíru prší viry". Na první
pohled to pusobí ponekud fantasticky.
Ale jsou tyto
predstavy o "zavirovaném"
kosmickém prachu skutecne
tak vzdáleny od soucasných vedeckých poznatku?
Tvrzení o virech z vesmíru sice zatím empiricky overeno
a prokázáno není, ale vedecká hypotéza existuje. Cástecne
vychází z teorie o "panspermii",
která je založena na
predpokladu, že život byl na Zemi zanesen z vesmíru.
S moderní verzí této teorie prišel nestor tzv. "kometární
astronomie" Fred Hoyle, jehož myšlenková konstrukce je
jednoduchá:
"Byl-li život na Zemi zanesen v dávné
v minulosti, proc by neco takového nebylo možné dnes?"
Hoyleova predstava prirozene souvisí s teorií vzniku Zeme
a života na ní. Wetherill - Safronovuv model známý ve
vedeckých kruzích znázornuje vznik Zeme shluknutím
"planetesimál" - malých vesmírných telísek, která na Zemi
dopadají dodnes. Jejich množství postupem casu sice
výrazne pokleslo, avšak spojení vesmíru a povrchu Zeme
nebylo dosud prerušeno. Zeme je nadále "bombardována"
kosmickými telesy velkými i malými. Kosmický "materiál", který na Zemi dopadá, není homogenní a lze ríci, že
spadlé meteority se prípad od prípadu liší svým složením:
nekdy jsou železné, jindy kamenné, anebo jde o kombinaci
obou. Nekteré cástice nedopadnou vubec - pri zbrzdení
v atmosfére se teplem vyparí.
Kosmickou hmotou, která zaslouží zvláštní pozornost, jsou
kamenné meteority obsahující uhlík. Takové meteority
oznacované jako uhlíkaté chondrity obsahují kerogen, ze
kterého byly izolovány organické slouceniny: lipidy
i aminokyseliny, nikoliv však živé organismy nebo viry. Ani
prítomnost živých organismu v meteoritech z Marsu není
zcela prokázána. Presto se vedou o prítomnosti organických
sloucenin ve vesmíru stále diskuse. Ostatne skutecnost, že
život na Zemi se objevil za "pouhých" 500 milionu let po
jejím vzniku (byt jen ve forme ras), k tomu prímo vybízí.
Predstava o zanesení živých organizmu, a zvlášte viru na
Zemi však naráží na nekolik omezení. Napríklad pri stretu
velkých teles, která dopadají na Zemi a nejsou pritom
zbrzdena atmosférou, dochází k premene kinetické energie
na teplo. Teploty dosahují více než 10000 stupnu Celsia
a steží si lze predstavit, že nejaký kosmický "materiál"
obsahující uhlík tyto extrémne vysoké teploty vydrží.
(Mimochodem, "popularita" techto velkých stretu ústících
obvykle ve vetší ci menší ekologické katastrofy výrazne
vzrostla v souvislostí s teoriemi o vymrení dinosauru.)
Na rozdíl od velkých meteoritu jsou menší cástice pri
dopadu brzdeny atmosférou a dopadají na Zemi ve forme
prachu. Kosmický prach však není pro pozemský život
nebezpecný. Rocne se ho snáší na Zemi približne 40 - 100

tun, což je asi dvacettisíckrát méne než krátce po vytvorení
Zeme. Dokonce se soudí, že "mekké pristávání" kosmického prachu je prícinou toho, že máme na Zemi tekavé
komponenty (napríklad vodu) a ostatní prvky, které jsou
základem biosféry. Pritom složení malých kosmických
cástic se ve srovnání s meteority liší. Kosmické sondy
Vega 1 a 2, Giotto a japonská Sakigake - Suisei, vyslané
k HalJeyove komete, napríklad zjistily, že kosmické cástice
obsahují více tekavých látek.
Zkoumání stovek drobných vesmírných telísek ukazuje, že
se muže jednat o pozustatky komet nebo o úlomky zbylé
po tvorení slunecní soustavy (nekteré z nich se nám ukazují pri z pozorování oblohy jako známé "padající hvezdy").
Dostávají se do svrchních vrstev atmosféry Zeme v podobe
malých, prachových cástecek hmoty, které nemusejí být
nutne požkozeny teplem. Práve proto existuje možnost
"prežití organismu".
Tyto prachové cástecky vytvárejí ve vesmíru jakési "špinavé snehové ci ledové koule". Co vlastne tato "kometární
špína" presne je, to se dozvíme v roce 2006. To by se mela
na Zemi vrátit sonda, nazvaná "Stardust" ("Hvezdný
prach"), kterou do vesmíru vyslala v minulém roce NASA.
Smeruje ke komete Wild 2, se kterou by se mela setkat
v roce 2004. Sonda by mela proletet asi 150 km od jádra
komety, sesbírat tekavé soucástky v jejím okolí a v roce
2006 se vrátit na Zemi. Po mesícní hornine to budou další
cílene sbírané vzorky z vesmíru. Velikost cástic se bude
pohybovat v rozmezí 1 - 100 mikrometru (l00 mikrometru
je asi dvojnásobná tlouštka lidského vlasu). Wild 2 je
kometa pomerne "mladá": kolem Slunce neproletela
mnohokrát, a proto se predpokládá, že není zmenena
slunecním zárením - slunecním vetrem a teplem.
Je dokonce možné, že sonda prinese i prach ze vzdálenejšího vesmíru, který k nám proudí ze souhvezdí Strelce
a který byl objeven teprve nedávno sondou Ulysseus.
Budeme-li schopni kultivovat viry z "hvezdného prachu",
budeme o neco blíže vysvetlení, zda k nám prilétá z vesmíru mikrobiální život ci ne. Zatím máme ke studiu jen
vzorky, které prítomnost kosmických viru nepotvrzují.

Petr lakeš (1940)
Geolog.

Koka, rybicky
a dynamit
Návšteva stríbrných dolu

v

v tomate

bolívijském Potosí
Jaroslava Weberová

"To není film, ale realita, " zhodnotí moji situaci bolívijský pruvodce. Sedím na zemi
spolu se šesti dalšími dobrodruhy dychtícími poznat kdysi slavné doly v Potosí. Elán se
vytratil, jenom pruvodce Pedro neprestávající žvýkat koku se tady, sto metru pod zemí,
cítí jako ryba ve vode. Vnímám tíhu celé téhle dulní hory a zoufalý nedostatek kyslíku.
Moji mysl ovládá jediná myšlenka: dostat se ven. Zvedáme se. " Vamos!"
Mesto Potosí ležÍ na náhorní plošine Altiplano ve výšce
4200 metru nad hladinou more, asi 400 kilometru jižne
od hlavního mesta Bolívie La Pazu. Z La Pazu je možné
se sem dostat jedine celonocní jízdou autobusem. Potosí
dodnes teží ze své povesti dulního mesta, které pro
bohatství
skryté v okolních horách bylo po staletí
centrem rušného dení a pritahovalo pozornost Španelu.
Architektura prozrazuje tehdejší úroven a i dnes v ulicích
vládne jiná atmosféra
než v ostatních bolívijských
mestech. Místní lidé, což jsou z prevážné vetšiny Indiáni,
se zdají spokojenejšÍ
a zejména mladí se snaží jít
s dobou.

Za mesto!
Naše mezinárodne namíchaná skupinka a místní indiánský pruvodce vyjíždejí za mesto. Chceme odkrýt tajemství dolu obklopujících PotosÍ. Je krátce po obede, slunné
pocasÍ, ale fouká studený vítr. Stojíme pred komplexem
zchátralých budov, které slouží pro úcely administrativy.
Okolo nás je mesícní krajina, puda rozrytá nebo uježdená, hory rozvrtané a všude nánosy vydolované hlíny.
Sem tam se necinne povalují zrezivelé stroje: bagry
a jeráby (ale není jich moc) a težká nákladní auta. Je
vylidneno. Snad je to tím, že ve meste práve probíhá
velká tanecní fiesta, které chce každý alespon prihlížet.
Jen pár detí místních horníku se tu potlouká se svýma
smutnýma ocima a krabickou kamínku, prevážne bezcenných pyritu, které se pokoušejí prodat turistum jako
suvenýr a pomoci tak své chudé rodine. Pedro se zacíná
rozpovídá vat o Bolívii, bíde, nerostném bohatství, hornících a jejich pracovních podmínkách, drine, kterou tak

dobre zná, protože sám od svých patnácti v dolech pracoval sedm let. Behem vyprávení systematicky vytahuje
z malého pytlícku lístky koky a prikládá je k ústum,
zkaženými zuby odrhne lístek od stopky a žvýká. V této
cinnosti ani na chvíli neustává.
Nedlouho po objevení a osídlení Jižní Ameriky zde dva
indiánští prátelé víceméne náhodou narazili na stríbrnou
žílu. Nejprve zacali dolovat a prodávat drahé kovy sami
a velice rychle zbohatli. Své tajemství si ale dlouho
neudrželi a sverili se Španelum. Vypukla dulní horecka
a PotosÍ zacalo vzkvétat. Historie dolu v PotosÍ má však
cerné pozadí, císla jsou neúprosná. Pracovní podmínky
v dolech byly a stále jsou velice kruté. Tvrdou drinu
a otresné pracovní prostredí zaplatilo svým životem prý
na osm milionu horníku. Španelé si udelali z dolu továrnu na výrobu bohatstvÍ. Zdroje stríbra, medi a niklu byly
nevÍdané a ceny za ne vysoké. Bylo tedy potreba stále
více horníku, proto se povinnost vojenské služby premenila v povinnost být horníkem. Mladý muž byl odveden
a musel tri mesíce nejen pracovat, ale i žít v podzemí.
Když poté vyšel ven, museli mu zavázat oci, aby od
slunce neoslepl. V dolech se vydelávaly pomerne velké
peníze, a tak se stalo zvykem, že alespon jeden
z mužských clenu domácnosti odešel pracovat do dolu,
aby zabezpecil rodinu. Od zapocetí práce mu zbývalo
jen pár let života. Protože horníku bylo stále málo,
zacali
být využíváni
otroci,
cernoši
deportovaní
z Afriky. V tak drsných podmínkách a horském prostredí nemohli preŽÍt.
U malé prkenné boudy podstupujeme povinnou proceduru, jež spocívá v nakoupení dárku pro horníky, s nimiž
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technika, vše se odpracuje rukama. Nemá helmu, jeho
jedinou výbavou jsou špinavé kalhoty a lehká bunda.
Nechápu, jak muže tu drinu se svou útlou postavou
zvládat. Postupne se presvedcím, že takhle drobouncí
jsou všichni místní horníci - jako deti. Prícinou malého
vzrústu jsou nízké a úzké dúlní chodby, v nichž se
pohybují
od raného mládí. Pedro nás povzbuzuje:
"Vamos!" Dve hodiny pod zemí zacínají.
Pomalu a opatrne postupujeme
kupredu. Tma nás
pohlcuje. Každou chvilku nekomu zhasne svítilna, Pedro
do nich doplnuje pevný líh, což ale ne vždy pomúže.
Pripadám si nemotorne, každou chvíli škobrtám, uklouznu a nemít helmu, mám už ponekolikáté rozbitou hlavu.
Ostatní jsou na tom podobne. Bezpecnostní opatrení zde
nejsou samozrejme žádná. Strop cím dál tím více padá
dolu a steny se tlací na sebe. Chvílemi mám pocit, že
cesta je dál už neprllchodná. A však kokový prúvodce nás
vede sebejiste dál a hloub do podzemí. Zacínám se divit
sama sobe, že jsem se mu tak lehkomyslne sverila. První
zastávka, zpocení si sedáme na zem. Máme poznat
jednoho z mnoha havíru.
Je jím onen nám již známý mužícek s koleckem. Ciperne
pribíhá a presto, že je drobné postavy, i on se musí krcit.
Usedá mezi nás, má smutné lesknoucí se oci, ale srší z nich
energie, jeho pohled bystre klouže z jednoho na druhého.
Po celou dobu vzájemné rozpravy se neprestává usmívat, je
to až paradox, jak pusobí vesele. Duvodem je koka. Zajímá
ho, odkud jsme, podává si s každým ruku, a to velice
obradne. On sám není clenem družstva. V dolech strávil

budeme v podzemí rozmlouvat o jejich živote. Ke koupi
jsou zde vlastne jen ctyri veci, které jsou však pro prežití tam dole nezbytné, jak nás ujištuje Pedro. Jedná se
o kokové listí, levný alkohol,
rybicky
v tomate
a dynamit. Pedro k této zvláštní kombinaci pripojuje
dost šokující výklad a doplnuje ho názornou instruktáží.
Císlem jedna je pro horníky koka, bez ní by už nedokázali pracovat. Žvýkat ji zacínají pred zacátkem smeny,
což je nabudí k nadlidským výkonum, kdy vydrží pracovat bez odpocinku dva dny. Šichta bez jídla a spánku
predstavuje jen drinu a prestávky, v nichž se žvýká koka
a pije alkohol. Pedro nám názorne predvádí techniku
užívání koky, vlastne již od pocátku naší exkurze.
Kousky koky mu zustávají na zubech a na rtech, potí se
a pohled má sklenený. Všichni to ochotne zkoušíme. Po
pár lístcích mám v puse tak horko, že na další mne
prechází chut. Levný alkohol je prý pro horníky také
dobrý životabudic; a proc rybicky v tomate? Vysvetlení
je prosté, po jiném jídle se jim pri jejich kokové
a alkoholové životospráve delá špatne. Dynamit tu lze
porídit bez problému
a velice levne, jednu dávku
v prepoctu za padesát korun ceských.
Doly v Potosí jsou soukromé nebo státní. Ve státních
jsou pracovní podmínky snesitelnejší.
Šichta trvá osm
hodin a pití alkoholu je zakázáno. Vlastníky soukromých
dolu jsou družstva horníku. Clenem družstva se muže
horník stát až po šesti letech nepretržité práce pro dané
družstvo. Každý clen má nárok na podíl z toho, co si
spolecne vy teží. A tak chtejí vydolovat maximum. Jsou
to jejich doly a nikdo jim nesmí nic diktovat. Šichta trvá
i tricet šest nebo ctyricet osm hodin, proto je nezbytná
koka a alkohol. Bezpecnostní opatrení neexistují. Horníci
nemají ani helmu.

sice celkem šestnáct let, ale s prestávkami, nikde dlouho
nevydržel. Dáváme mu dárky: nekdo alkohol, jiný tomatové rybicky ci koku. Vdecne dekuje, popadne své kolecko,
ješte chvíli slyšíme jeho vzdalující se kroky a je pryc.
My zústáváme sedet a nasloucháme vyprávení Pedra,
který z lámané anglictiny prechází plynne do španelštiny
a naopak. Zanícene se rozpovídá o Bolívii, mezi zuby
pritom drtí stále další kokové lístky. Po cele mu stéká pot.
Bolívii miluje, mluví o ní s láskou. Presto je skeptický
a v hlase má smutek, když ríká: "Bolivie je kráSJlfl zeme,
a co se týce nerostných surovin i bohatá. PrírMní zdroje
jsou obrovské. Ale lidé zde jsou nevzdelaní, trápí je
chudoba, a tak opouštejí svou vlast a utíkají do Chile
a Argentiny. Nechtejí tady žít. To, co naše zeme ted
nejvíc potrebuje, je vzdelání. Dokud nebudou Bolívijci
vzdelaní, moc se toho nezmení." Ješte vetší pesimismus
vyplývá z jeho povzdechu nad situací v hornictví: "Kdysi

Do dolul
Pred vchodem do podzemí dostáváme žluté špinavé
pláštenky, cervené helmy a každý druhý svítilnu - ty, jak
se pozdeji ukázalo, byly vetšinou nefunkcnÍ. Zatímco
nám Pedro dává instrukce, pricemž se snaží opravit
svítilny, vybíhá v pravidelných
intervalech
z dúlní
chodby mužícek. Tlací pred sebou kolecko, vysype pred
nás na narustající hromadu vydolovaný náklad, který se
pak prebírá, divoce nás prelétne zamženýma ocima,
prátelsky se zasmeje a poklusem pospíchá zpátky. Má
stále naspech. To se nekolikrát
opakuje. Zustávám
v údivu nad primitivním
vykonáváním
práce. Žádná
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se za stríbro a jiné drahé kovy vyplácely velké peníze.
Ale od poloviny osmdesátých let je krize, recese, ceny
drahých kovÍ! se propadly, jdou stále dolÍ! a dnes jsou
žalostne nízké. Težba se tady už skoro nevyplácí, hornictví upadá, pracuje v nem stále méne lidí. Situace je zlá
a její zlepšení v nedohlednu." Skutecne behem prohlídky
nabývám dojmu, že zde pracuje už jen pár ztroskotancÍ!,
kterí snad ani nemají jinou možnost. V zoufalé snaze
narazit na stríbrný "poklad" utápejí svuj život v alkoholu
a drogách. Pedro sice o nicem takovém nemluví, ale mám
pocit, že ti predvedení horníci jsou jen atrakcí pro turisty,
zjejichž "suvenýrÍ!" jsou živi. Zvedáme se. "Vamos!"
Jsme sto metrÍ! pod zemí. Cesta je stálenárocnejší, ochladilo se. Myslím, že jsem videla už dost. ale Pedro velí jít
dál.Sestupujeme
stále níž, chvílemi musím lézt po
kolenou. Boty po mazlavé hlíne a mokrých kamenech
kloužou. Všechno mám umazané od bláta. Slyším císi
nesmelý dotaz "Co když se to sesype?" a prÍ!vodcovu
šalamounskou odpoved: "To se nikdy neví, zával mÍ!že
prijít kdykoli." Zacíná se ve mne probouzet klaustrofobie.
Pricházíme k dalším horníkÍ!m. Slyšíme jejich tlumené
povídání, jsou dva a mají zrovna prestávku. Sedí na
kamenech a pijí onen levný alkohol. Na první pohled je
jasné. že jsou opilí a zdrogovaní. Dávají se ochotne do
reci, ale moc se toho stejne nedozvíme. Na otázku, kolik
je jednomu z nich let, odpovídá: "Je mi šest." A tak porád
dokola. Odmítají se nechat vyfotit. V podzemí jsou prý už

tricet šest hodin a pracují, což není bohužel videt. Ten
méne opilý si s námi podává ruku a opet se zajímá o naše
zeme puvodu. Poté nám chce ukázat, jak se pracuje.
V kamenné stene vidíme stríbrnou žílu, horník nám chce
predvést, jak se dobývá. Žádá dynamit. Neverím svým
uším, ale kokový Pedro nic nenamítá. Anglican natahuje
ruku s jednou rolí dynamitu, po našich zdešených pohledech ho rychle schovává. Radeji odcházíme. "Vamos!"
Tím naše prohlídka nekoncí, pruvodce se zrejme rozhodl
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nic neskrývat a odhalit nám drsný hornický život. Prodíráme se dál. Helmu mám otlucenou ze všech stran a sil
ubývá. Blíží se další zastávka. Naskýtá se nám už
necekaný a vzácný pohled na pracujícího horníka. Není
taková troska jako ti predtím. Opracovává veliký kus
dreva, za ním je hromada sutin a kamení, chodba tím
koncí. Jsem unavená na to, abych si dala veci dohromady. Sesouvám se na zem. Z letargie mne probere až veta:
"Pred tremi hodinami to tu spadlo." Nic jiného jsme snad
ani cekat nemohli. PrÍ!vodce chce presto zkusit projít.
Znovu se pretrásá myšlenka rychlého rešení dynamitem.
Napadá mne jen jedno: jsme tady se šílencem, sice
prátelským, ale zfetovaným. Nápad se zamítá. Neprojdeme, musíme zpátky. "Vamos!"
Vyrážíme za poslední pozoruhodností této exkurze a tou je
BLlh doJÍ! v Potosí a ochránce všech místních horníkÍ!. Je
vytesaný z kamene a vypadá jako velký pomalovaný sedící
cert. Bohové si žádají obeti, a tak každý pátek odpoledne
k nemu prichází horníci, nosí mu alkohol a koku a oslavují.
Pokud budou se svým Bohem zadobre, hora nespadne.
my u nej chvíli posedíme, ale prišli jsme bez daru, které
jsme už všechny rozdali vdecným horníkum. Snad na nás
Pán dolu nezanevre a dokoncíme cestu bez problémÍ!.

I

Ven!
Cesta ven se mi zdá nekonecne dlouhá a ten stísnený
prostor nesnesitelný, delá se mi zle a vynucuji si prestávku, kterou všichni rádi prijímají. Po
chvíli se zvedáme a naposledy zazní
povzbuzení:
"Vamos!" Jaká je to
úleva, když v dálce konecne zahlédnu svetlo. Približujeme
se. První
závan cerstvého vzduchu, ješte pár
krokÍ! a jsme venku. Hra na dobrodružství je u konce. Sedám si na
zem, kolem se motají deti chudých
horníkLl prodávající kamínky. Vtom
ke mne pristupuje
asi desetiletá
holcicka, kupodivu mi nic nenabízí,
prohlíží si me velkýma hnedýma
ocima a znicehonic me pohladí po
vlasech. Musím asi vypadat zdrcene
a vycerpane, zastydím se. To pohlazení a obdiv by si zasloužilo kterékoli ze zdejších detí více než já.
Jejich svet je a zÍ!stane scvrklý do
tohoto kousku vydolované zeme, do
dolLI v Potosí, protože nemají moc
šancí se odsud dostat. Rychle sahám
po jednom kamínku a kupuji ho. Ješte mesíc jsem s ním
cestovala po Jižní Americe, ale když jsem ho privezla do
Prahy a chtela ukázat prátelúm, rozpadl se mi v ruce na
prach.

Jaroslava Weberová (1975)
Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Trictvrte kilometru
pod Karv;nou
Reportáž z cesty do podzemí
Zuzana Opletalová

Novinová zpráva konstatuje, že pri
horském otresu byl pred dvema týdny
težce zranen horník v Dole CSA na
Karvinsku. O tri dny pozdeji byl nalezen
mrtvý polský horník v Dole Darkov
rovnež na Karvinsku. Tesne po pulnoci
dalšího dne objevili horníci mrtvého
strelmistra v závode Staríc Dolu Paskov
na Frýdeckomístecku. Druhý horský otres,
tentokrát v Dole Lazy na Karvinsku,
zpusobil smrt jednoho horníka, sedm jeho
spolupracovníku bylo zraneno.
V uplynulém roce bylo v dolech registrováno šest smrtelných úrazu, z toho pet v dolech OKD a jeden v akciové
spolecnosti Sokolovská uhelná. Loni zahynulo šest horníkÍl v období od ledna do zárí.

jeden z nich: "Ono to vypadá, že tu nic nedeláme, ale tady
je taková centrála. Cokoliv by se stalo, jsme první, kdo se
to doví, a kdo rozhoduje, co se bude dít dál."
Tlacítka na pultech jsou jednotlivé telefonní linky, barevné obdélnícky na monitorech predstavují rÍlzná cidla. Merí
duležité ukazatele: koncentrace metanu, oxidu uhelnatého
a rychlost vetru. Pokud nekterá hodnota prekrocí kritický
limit, dispeceri obdrží vyrozumení prostrednictvím varovné signalizace a dále jednají podle druhu a rozsahu nebezpecí. Nekdy stací telefony, jindy je nutné spustit sirénu.
Jen velmi zrídka se používá látka merkaptan, která má
charakteristický, s nicím nezamenitelný zápach pripomínající zkažená vajícka, je vhánena do šachty spolu se
vzduchem. Kdo merkaptan ucítí, musí urychlene pryc.
Krome nezbytných cvicných poplachu byl prý merkaptan
naposledy "naostro" použit loni v lednu. Na povrchu horel
metan, a proudící vzduch stahoval požár do šachty.
"Dole asi moc žen nepracuje, že?" vyzvídám.
"Pracují v kancelári, laboratori, ale i v trídírne. A tam je
porádne tvrdá práce, kolikrát si moc nezadá s tou pod
zemí," dodává dispecer.

Pastvina pro dobytek a dul Darkov

Fárání - ztráta identity

Sfáráni je domluveno na osmou, cekám v pracovne svého
pruvodce, inženýra Krause. Na stene visí narýsované
plány darkovského závodu. "Nedivte se, že je to tu tak
velké, když se neco semele, vytvorí se centrum, které to
reší, práve v mé kancelári."
Nahlížím do knihy s fotografiemi staré Karviné. Ani jedna
z nich nepripomíná soucasnou podobu mesta. Podstatná
cást staré Karviné byla zborena, pod dolována. Nález
cerného uhlí v regionu se datuje do 2. poloviny 18. století,
drancování zdejšího kraje zapocali Nemci za druhé svetové války a pokracoval
v nem komunistický
režim.
V soucasnosti už nic nenasvedcuje tomu, že puvodem
staroslovanské slovo "Karviná" oznacuje "místo vhodné
k pastve dobytka". Písemné zmínky o osídlení území
pocházejí ze 13. století. První pruzkumné práce zde byly
zahájeny už v v roce 1852, s težbou se zacalo témer
o ctyricet let pozdeji, v roce 1889. Dnes je dul Darkov
s více než 8 100 zamestnanci nejvetším dolem OKD a.s.
Ve stejném patre se nachází sál dispeceru. Za pultem
s cetnými barevnými tlacítky sedí dva muži v cervených
kalhotách, pripomínajících
oblecení záchranné služby,
a sledují nekolik monitoru. Od obrazovky vzhlédne pouze

Ješte je treba prevléci se do "fáracek", havírské uniformy.
Procházíme labyrintem budovy. Využijeme zkratky pres
šatnu havíru.
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"Tak tady mají horníci cisté oblecení," ukazuje pan Kraus
nahoru.
Stojíme v místnosti rozmeru menší telocvicny. Vzhledem
pripomíná malou výrobní halu, nebýt stovek šatu visících
nekolik metru nad námi. Odevy v podobe beztvarého
hadrového panáka, jehož osobitost je vyjádrena pouze
odlišností kalhot, svetru ci igelitky, visí na hácích, které se
vytahují a stahují pomocí železného retízku, jenž je dole
zabezpecen zámkem. V sousední místnosti nahre u stropu
pro zmenu visí fáracky. Šatny, ackoliv nevlídne železobetonové, jsou cisté, ocividne se po každém použití uklízí.
Ted mám svuj mundur i já. Obrovské hnedé trenýrky,
šedivé kalhoty fáracky pripomínající tlusté montérky oboji musím zabezpecit proti ztráte pomocí opasku.
Modrou košili s výšivkou "OKD" a kabátek ze stejného
materiálu jako kalhoty navrch. Rukavice jen pro jistotu, do
kapes. Ješte zabalit chodidla do "onucí", béžových látek
obdélníkového tvaru, materiálem pripomínající hadríky na
nádobí. Jsou nezbytné místo ponožek v gumácích.
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Pod zemí se bude prášit - vlasy, vcetne uší, zabalit do
šátku s uzlem vzadu. Dokonalou image zbývá už jen
dokreslit naražením bílé helmy na hlavu a prepásáním
kabátku dalším opaskem. Na ten, už v jiném míste darkovského labyrintu, navlékám jednu z cetných lamp dobíjejících své zdroje v další velké místnosti. Na rameno zavešuji respirátol. Doufám, že jej nepoužiji. Kam ješte s bílým
"náhubkem", nutným, kdyby se silne prášilo? Do vnitrní
kapsy kabátku. Pred odchodem je nezbytné se identifikovat pomocí ctecky, jako identifikacní karta slouží cást
lampy se žárovkou. Projít tudy znamená být propušten do
podzemí.
Vydáváme se s ostatními k dulnímu výtahu jezdícímu
podle jízdního rádu, doplneného v prípade predem ohlášeného mimorádného fárání, jako je to naše. Vybavuji si, že
do bloku, který mám v kapse, jsem si opsala i nedávnou
zprávu z novin:
Pri poruše dulního výtahu byly zraneny
tri desítky horníku
aSTRA VA/KARVINÁ (ctk) - Nekolik horníku bylo zraneno, když težní klec se 45 horní")! vcera v noci nekontrolovane narazila na dosedávací rošt. Životy horníku však
nejsou ohroŽeny. Vetšinou jde o zlomeniny a poranení
dolních koncetin. Težní klec s horníky fárajícími z ostravského dolu Ceskoslovenské
armády (CSA) se vcera
patnáct minut po pulnoci nezastavila tam, kde mela,
a dopadla až na dosedací rošt. Podle horníhl bylo štestí,
že klec nespadla Z vet.Ší výšky.

Sci-fi podzemní mesto
Cinkne signalizacní zarízení, zdviž se dává do pohybu.
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Výtah má podobu klece se "železnou krabicí" uvnitr.
Železné bunky jsou nad sebou ctyri. Spolu s dalšími deseti
muži do jedné z nich nastupujeme, stoupám si, stejne jako
oni, na kolejnice v podlaze.
"Tím výtahem jezdí i vagóny?" Dostávám kladnou
odpoved.
Za znacného hluku padáme dolu, rychlostí 3 mis, kabina
se otlouká o klec. Když vystoupíme, ocitáme se ve sci-fi
príbehu. Lidé z nejakého duvodu nemohou žít na povrchu
Zeme, a proto se uchýlili pod nej. Spousta svetla, ac
umelého, a civilizace. Príjemná teplota. Vstupujeme prímo
na malé nádražícko obsluhované nekolika muži, sem tam
postávají vagónky. Mezi úzkými kolejemi se cerná uhelný
prach. Na konstrukci výtahu visí jeho jízdní rád. Nacházíme se v devátém patre, 747,2 m pod zemÍ.
Kolem šachty jsou soustredeny ruzné dílny, kde se treba
opravují vagóny a jiná dÍllní zarízení, aby je nebylo nutné
kvuli každé bežné závade dopravovat nahoru na povrch.
V jedné z nich se u pracovních stollt pohybuje asi pet
mužu.
"Clovek by ani nerekl, že je trictvrte kilometru pod zemí,
že?" poznamenává muj pruvodce. "Tady se pracuje za
zásluhy, jsou to prestižní místa."
Jdeme chodbou po kolejích pryc od výtahu. Vlácky jezdí
rychlostí asi patnáct kilometrÍl v hodine. Krátce poté, co
jsme minuli dvojici mužÍl u stojícího vlácku, zaslechneme,
jak na nás volají. Proudící vzduch, který nám ficí kolem
uší, ztežuje porozumet, co nám chtejí sdelit. Napodruhé
pochopíme - z protismeru se náhle vynorí vlak. Odbocuje
do vedlejšího tunelu. I pres nízkou rychlost dopravy se
úrazy v souvislosti s ní stávají.
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Na odbocky narazíme ješte mnohokrát, jedna z nich vede
z našeho závodu 2 až na darkovský závod 3. Na nekterých
místech silne fouká vítr. Pod zemí? Vetrání dÍllních pracovišt je založeno na odcerpávání vzduchu, což zpÍlsobuje
podtlak a automaticky nasává cerstvý vzduch pod zem.
když osvetlení pomalu, ale jiste ubývá, tunel je stále
stejne pevne vyztužen železnými vzperami zvanými
"rohlíky" ci "hajcmany", napríc prekládanými betonovými
výztužemi. V chodbách, alespon kam mÍlžeme dohlédnout, jsme ted úplne sami.
"Ty nádoby nahore jsou naplneny vodou, v prípade
výbuchu se z nich voda uvolní a vytvorí clonu, která
zmírní dLlsledky exploze a zabrání jejímu rozšírení," jsem
zasvecene poucena. Strop je zakryt nekolikerým potrubím
urceným k odcerpávání vody, vedení vzduchu, metanu ...
Asi po ctvrt hodine pricházíme do místa, kde koncí
elektrické osvetlení i koleje. Ke slovu pricházejí naše
svítilny.
Za plechovými dvermi, které se hlucne rozletí, je naprostá
tma. Pri prúchodu jimi fouká vítr tak silne, že si musím
pridržovat helmu.
Zde koncí veškerá "civilizace". Rovný terén se najednou
mení v hrbolatý, zacínáme stoupat do kopce. Zakopávám
o uhlí. HM se dýchá. Teplota je vyšší, stejne jako obsah
uhelného prachu ve vzduchu. Vpravo nahore nás provází
konstrukce závesné dráhy, jediného zarízení zde použitelného pro dopravu težších predmetú.
Po deseti minutách spatríme pred sebou svetla.

a tenkou vrstvou kamene. Dva z nich klecí na prícne
vy stavené plošine u stropu a zasunují za železné hajcmany
betonové výztuže. Prostor za betonovými kvádry ješte
vyplnují kusy horniny, které pomocí krumpáce dole rozbíjí do pÍlI tela svlecený horník. Chci se podívat blíž a zapadám do jámy plné cerné vody u konce dopravního
pásu na uhlí. Naštestí mám gumáky, zbytek vsáknou
onuce v nich.

I

Pri výstavbe chodby, odkud se odvíjí težba, se hornina
nejdríve odstreluje výbušninou, která se umístí do vyvrtaných otvorÍl. Pak nastupují dúlní kombajny, poprípade
rucní nástroje. Kolem nekolika z nich jsme cestou sem
prošli. Vrtacku jsem se pokusila potežkat, jedna ruka
nestacila k nadzvednutí její rukojeti ze zeme, i když druhá
cást se o zem opírala. Horník s ní vrtá do skály treba dve
hodiny nepretržite.
"Pojdme, nemají rádi, když je nekdo pri práci ruší".
Cestou zpet už témer nemluvíme. Tma je paralyzující.
Teplo únavné. Uhelný prach ve vzduchu nepríjemný.
"Samozrejme jsme vás nemohli vzít na ta nejhorší místa,
kde se treba musí clovek plazit po briše. Kde horník kvÍlli
vedru nevydrží jinak než do pÍlI tela svlecený, nebo kde se
mnohem víc práší. Nekdy jsou chlapi unaveni drív, než na
pracovište vúbec dojdou ..." preruší múj prLlvodce mlcení.
Alespon zbývá neco na príšte. Toužím aspon po troše
denního svetla a v zime se stmívá už ve ctyri.

Antracit má barvu tmy
Zuzana Opletalová (1977)

Ctyri muži s úplne cernými tváremi upevnují strop chodby
koncící kolmou stenou, tvorenou prevážne antracitem

Duben 2000

Studentka Vysoké školy ekonomjcké v Praze.
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Divné století
Michal Matejka

Nedávno jsem nekde cetl, že se stále víc lidí s koncícím
stoletím (ano, presne tím, které skoncí 31. 12. 2000)
zamýšlí nad tím, co nám ten uplynulý stoletý vek vlastne
prinesl.
Abych pravdu rekl, nevím. Dnes ráno jsem vstal, a porád
ješte šmátraje v poloslepu dotkl jsem se mezerníku na
klávesnici. Pocítac nabehl behem nekolika málo minut,
mezitím mi rychlovarná konvice uvarila vodu. Pocítac
hlásí novou poštu ajá mezitím s hrnkem kávy v ruce surfuji
po zpravodajských serverech. Hmmm, copak zase vcera
delal pes Bart Ondreje Neffa, to se urcite doau na Neviditelném psu, zrovna tak, jako mi server CTK zmapuje,. co se
delo ve svete, když jsem spal. Díky rychlé lokální síti
a mikrovlnnému pojítku do Internetu bych možná mohl
zatelefonovat kamarádovi na vedlejším bloku koleje nebo
známým v New Yorku, ale to se mi dneska nechce. Místo
toho se oblékám, cistím si zuby, pl'ed vypnutím pocítace
ješte koukám, co bude dnes v menze k obedu a v jaké
místnosti mám vlastne tu hodinu, na kterou jdu dnes od
zacátku semestru poprvé. Sítje rychlá, je jdte celkem brzy
ráno, a tak ke mne sí(ový kabel žádanou informaci dorucí
behem pár sekund.
V tramvaji potkávám
revizora a sporádane mu ukazuji
tramvajenku. Je divná, celá z papíru. V Praze jsou sto let
za opicemi, to doma v Decíne už jezdÍ/ne na kartu
s cárovým kódem. Tramvaj me mezitím dovezla k obchodnímu domu Tesco, zde vystupuji a v druhém patre si kupuji
dvoje ponožky a tricko, celkov)í obnos mi byl pokladnou
stržen Z úau po projetí mé platební karty Cfec~kou.Pravda,
MS servis
pusobí v techto oblastech
Á výroba nábytku, bytových doplnku
ze dreva i kovu

Á výroba bytového a interiérového textilu
výstavba, rekonstrukce a údržba bytu, domku,
nebytových prostor - objektu
Á zakládání a údržba zahrad, zelene, sadu
- realitní cinnost
Á obchodní cinnost se stavebními a zahradními

Á

dnes jsem musel asi minutu cekat, spojení elektronického
terminálu s bankou nebylo zrovna nejrychlejší.
Krátce po jedenácté jsem ve škole. Mezitím jsem ješte
v knihovnickém programu zjistil, že mnou žádaná kniha
o následcích zhoubného vlivu informacní spolecnosti na
lidskou psychiku je již na sklade. Jdu si ji tedy vyzvednout,
kdepak vyplnovat nejaké výpujcní lístky, knihovnice jen
projíždí mou kartu s cárovým kódem strojkem a ješte se
pritom stací mile usmívat. S kýženou knihou v podpaží
vcházím do posluchárny, ve dveNch se míjím s jedním
kamarádem, který je zamestnán na burze cenných papíru.
Musel predcasne odejít ze školy, protože mu bylo mobilním
telefonem oznámeno, že koruna pl'ed nekolika minutami
zase oslabila. Ješte nekolik minut premýšlím o naprosto
nevhodné menové politice centrální banky, když vtom
vcházÍ do tNdy prednášející. V ruce drží mobil, kterým
práve udává príkazy komusi na druhém konci "drátu ", aby
ty akcie proboha už konecne koupil, dokud je cas.
Ješte než zaó1e prednáška, musí vyucující pripojit svuj
notebook do školní síte, aby nám mohl názorne ukázat
závislost úrokových mer na úrovni nominálního duchodu.
Povede se to až napotretí, prednášející má buhví proc
nainstalovánu
dva mesíce starou verzi prezentacního
programu, která je známá svou katastrofální nestabilitou.
Prednáška koncí, vracím se na kolej. Mám za úkol napsat
semestrální práci o problémech s bezpecností prenosu dat
v sítích typu Internet. Slyšel jsem, že v Japonsku na to mají
WWW stránky, které jsou plné informací. Informace nelhala, a semestrálka je za necelé dve hodiny hotová. To už mi
ale posílá vzkaz kamarád z pokoje o patro níže, abych si
s ním zahrál po síti Dooma. Odpovídám, že nemohu,
jelikož mám v pttl páté na síti schuzku s jedním kamarádem, který je v soucasné dobe na Novém Zélandu v rámci
výmenného pobytu. Už jsem ho dlouho nevidel a tak
dOLif'ám,že spojení bude bez problému.
O cemže jsem to vlastne chtel psát? Aha, to uplynulé století. Co prý prineslo? A co by jako melo, vždyt já o nicem
nevím. Hmm, nechte me premýšlet... Ale me opravdu vubec
nic nenapadá ...

materiály, s vybavením interiéru a exteriéru;
MS servis má zájem o vytvorení zastupitelských
pobocek v CR i ve svete.
MS servis
Karel Machácek
Bezrucova 1472/0
251 01 Rícany
tel: 2271 2721

Michal Matejka (1976)

Ceská republika

Student Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Ad: Dva fejetonky z jedné alma mater (Prítomnost 3/2000)
V dnešní dobe lze na ceských školách pozorovat trend
studia pro eventuální diplom, tj. pro peníze. V této souvislosti vyvstává klícová otázka. Je opravdu k získání dobrého pracovního místa zapotrebí vlastnit onen kus papíru?
Podle mého nejhlubšího presvedcení ne. Obcan s maturitou je ovšem v zamestnání nucen zacínat od píky. Mnoho
studentu práva, medicíny ci ekonomie však má klamnou
predstavu, že po absolvování své univerzity celkem snadno
a bezbolestne zaujmou lukrativní pozice. Neuvedomují si
ale, že i jiní majitelé drahocenných titulu jsou tlaceni tržními mechanismy k zastávání stejných pozic. O konkurenci
nepremýšlejí a teší se na kariéru.Vzniká
z nich urcitá
neorganizovaná
komunita "nedobrovolných
studentu",
kterým vcelku nezáleží na tom, zde je výuka taková nebo
maková. Ucivo jsou schopni se nadrít tak jako tak. Jsou tu
ale i jedinci, jimž na zplhobu predávání vedomostí pres
jejich motivy studia záleží. Ve snaze o "reformu" výuky
jsou však handicapováni, protože nemohou prekrocit SVLlj
stín. Obvinuje se proto školský systém. Ten skutecne má
své nedostatky, ovšem cást viny spadá také na samotné
studující. Mnozí se totiž o prezentaci svého pojetí problé-

mu ani nepokusili. Proc také, když již od tolika lidí slyšeli,
že to "nemá cenu". Pritom pan profesor by si vlastní iniciativu svých "sverencLl" tak prál. A nadále se vesele
odsuzuje jen a jen systém.
V prípade, že vyucující nejeví známky vstrícnosti, mají
studenti možnosti, jak se dožadovat vyslyšení svých
nápadu, návrhu a prání: pomoct muže akademický senát,
studentská samospráva. Jde pouze o pevnou vuli a vznášet
své požadavky dvakrát, trikrát, ale i (když je treba) desetkrát. Tato pevná vule mnohdy chybí anebo je podkopávána
leností, pohodlností ci faktickým nezájmem daný stav
zmenit. Co bych se namáhal, když ten systém vlastne není
tak špatný. Vidina lehce nabytého zápoctu tak na plné cáre
zvítezí nad zájmem o zkvalitnení výuky.
Ze škol pak vycházejí lidé, kterým nedelá problém veta
typu: "Chci chodit do práce a tohle me po peti a pul letech
jen zdržuje."

Viktor Debnár
Student Fakulty sociálních ved UK

o
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Do deslÍtého ka:dého mesíce. NOl'é ([slo vydui;:í vždy \I pnl/lím (MI/II dal.fího mesíce.
Objedl/lil'ky -;.ašletena: PNloml/ost, Nlirodl/í II, I fO 00 Praha I, lel. 22075600,
fax 22 07 56 05.
e-mail: husakol.ll@v).davateJslvimjs.cz
TeJíme se 11(1Va.foiobjedlllÍl'kll!

Velká všeobecná encyklopedie
DIDEROT ve 20 svazcích
1. SVAZEK PRÁVE VYŠEL!
Tímto jedinecným projektem nakladatelství
DIDEROT navazuje na své predchozí úspešné
produkty, Všeobecné encyklopedie
ve 4 a 8 svazcích, CD Rom DIDEROT
a Velký slovník naucný.
Opet se jedná

o puvodní

ceské dílo, jehož výjimecnost
spocívá predevším vjeho
obsáhlosti, originalite
a kvalite. Celkem zde
najdete 150 000 hesel
ze všech vedních
oboru a tisíce
kvalitních ilustrací, map,
grafu, tabulek!!!

Kvalitu zarucuje práce týmu
odborných redaktoru
s mnohaletými zkušenostmi
a stovek externích
spolupracovníku špickových
odborníku ve
svém vedním
oboru. Dílo
bude vycházet
postupne
do r.2006
(letos další
díly v srpnu
a v prosinci).
Význam projektu podtrhuje jeho v)jimecné grafické
a knižní zpracování. Knihy vázané v imitaci kuže, polokožené
vazbe v kombinaci s plátnem nebo dokonce v kožené vazbe
mají zlatou ražbu na hrbete a zlatou orízku, tištené jsou
na francouzském krídovém papíre. Svým elegantním
designem se tak mohou stát skvostem kterékoli knihovny
a sloužit nejen dnešní generaci ctenáru.
NEVÁHEJTE A INFORMUJTE

SE U NAKLADATELE!

Kontaktujte:

DIDEROT s.r.o., Rybná 14, BurzovnÍ palác,
Praha 1, Tel. 02/21841001-9,
Fax 02/21841000, e-mail: obchod@bp.diderot.cz .
MAJITELÉ KTERÉKOLI ENCYKLOPEDE
DlDEROT JSOU PRI ODBERU zvýHODNENI.
Informujte se o cenách a možnostech
zvýhodnení i pro nové zákazníky.

