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Odpovednost
i' ,i"

'a pravo
Doktor Hodoušek, predseda senátu mestského soudu

v Praze, zjistil a zverejnil, že došlo k trestnému cinu, že
kdosi ve prospech politické strany zkrátil dan. Zároven

osvobodil toho, kdo mel podle obžaloby být pachatelem
tohoto nezákonného skutku, nebot se nepodarilo dokázat,
že to byl práve on.

Triumf spravedlnosti! To, prosím, bez ironie. Predseda

postižené politické strany je spokojen, spravedlnost podle
neho zvítezila. V nevinu obžalovaného veril, ba co víc, byl

o ní presvedcen. Obcan - abych to neprehnal - tedy já jako
obcan, spokojen nejsem. Spíš než triumfem spravedlnosti
zdá se mi být výrok soudcuv triumfem práva. Ani to není,

samozrejme, nic, co by melo znepokojovat. To, co znepo
kojuje, je ztráta smyslu pro odpovednost. Jestliže soud je
pochválen za osvobozující rozsudek, proc má být soudce
zároven osocen za výrok o evidentním spáchání trestného
cinu ve prospech politické strany? A to se stalo. Predseda

té výrokem soudce postižené strany, veliký mág gest, nad
tím pozdvihoval obocí a na výraz naprostého, ale naprosté
ho nepochopení vrtel hlavou.

Proc má být odpovednost tech, kdo stáli a stojí dosud
v cele politické strany, obohacující se podle soudcova
výroku na úcet státu, tedy všech nás obcanu, oslabována

poukazy na to, že prece jiné politické strany mají také své
financní skandály? Umel by to predseda ODS vysvetlit?
Pochybuji. Je zde totiž závažný rozdíl: o nezákonnosti
financování ODS rozhodl soud. O skandálech ostatních

stran se jenom píše a povídá. Kéž by je také posoudil
nezávislý soudce. Treba bychom se dockali príkladného
aktu odpovednosti: politické strany by si zvolily nové

predsedy. To by byl docela dobrý zacátek obnovy duvery
v nezbytnost existence politických stran jako základního

instrumentu výkonu politiky v demokratickém parlament
ním systému. Možná také, že by pak spadl hrebínek
i komunistum.

Luboš Dobrovský

Poláci a politika
Polsko cekají po odchodu Unie svobody z vlády predcasné
volby, pravdepodobne na podzim nebo ke konci roku. Pro
toho, kdo zná politickou kulturu této zeme, není zmena

vlády necím príliš prekvapivým. Co je však zajímavé, je
to, jak se mení reakce lidí, novin, ale i odborných komen

tátoru na tento druh událostí. Promenou procházejí postoje
polské verejnosti k politice obecne. Když jsem se už na
letišti ustarane ptal svého kolegy na dusledky této krize,
dostal jsem odpoved, že to není tak duležité, že se role

politiky v jejich zemi precenovala a že se pod politickým
povrchem dejí mnohem závažnejší veci. Nejde pritom
o apatii vuci vecem verejným nebo o cynickou lhostejnost,

ale o snahu realisticky odhadnout význam vládní politiky
v polské spolecnosti. Nikdo z mých partneru v rozhovo
rech, at již šlo o ucitele sociologie nebo o taxikáre, nezacal
sám mluvit o rozpadu vlády, spíše komentoval nekoordino
vanou výstavbu výškových administrativních budov ve

Varšave nebo dusledky velkého sucha. I televize a noviny
se chovaly podobne. Zacal jsem tomu lépe rozumet až po
komentári kolegy - polského sociologa A. Rycharda.

Polákum nevadí, že se politikum vše nedarí, necekají
zázraky, ale jasná pravidla a shodu mezi ciny a deklarace-
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mi. Uvedomili si také, že spolecnost se mení v jiném rytmu
než politika. Mnohem silnejší je spojení mezi ekonomic
kým stavem zeme a spokojeností lidí. Zdá se, že ekonomie
je už tak silná a relativne nezávislá, že bežné politické
krize se do ekonomie výrazne nepromítají. Ale naše videní
je prepolitizované a zpusobili to jak politici, tak i novinári.
A pritom dochází v Polsku k rozsáhlým zmenám z pohledu
spotrebitelu, rodin, obcí a mest - ti ale zustávají stranou
pozornosti naší verejnosti. Presto lze z výzkumu odvodit

dlouhodobý posun: pozitivne se ocenuje demokracie jako
princip a méne kladne již postoje politiku a stran. Mel jsem

z toho dobrý pocit.
Jirí Musil

ROll1an Prorok
dostal padáka

Už nebude moderovat debatní porad "V pravé poledne".

Ten poslední (4. cervna) prý nezvládl. Pozval si tam šéfy
politických stran, podobá se však pravde, že to nezvládli
nekterí z nich. "Diskuse byla po celé dlouhé minuty mimo
potrebnou kontrolu moderátora," uvedl reditel zpravodaj
ství CT. A dále: "Beseda nebyla moderována s potrebnou
autoritou." Duvodem má tedy být nedostatek profesionali
ty. - Roman Prorok moderoval tento nárocný porad od
roku 1998 a nestranný divák jiste uzná, že se jeho výkon
postupne zlepšoval. Minus profesionality je jinde.
Skupinový psychoterapeut, který pracuje napr. s neurotiky,
si radeji nevezme do skupiny pacienta s jiným typem

poruchy, protože ví, že by to asi nezvládl. Skupinová
rozprava predpokladu u každého úcastníka jisté minimum

schopnosti mít zpetnovazebnou zkušenost, tj. umení
naslouchat. Projevem neprofesionality není v takovém

prípade ono "nezvládnutí" (to je predvídatelným nevyhnu
telným dusledkem), ale chybný výber úcastníku.
Neschopnost vést dialog je letitým handicapem celé naší
scény (nejen té politické). Práve pánové Zeman a Klaus,

úcastníci neštastné besedy, jsou odstrašujícím príkladem.
A nejen ilustrativním. Troufám si ríci, že jsou kazisvety, že
se oba - každý svým osobite puvabným zpusobem - zaslou-

žili o pokleslost úrovne politické debaty u nás. Zatímco pan

Prorok svuj moderátorský výkon tríbil, tito pánové svou
nevalnou komunikativnost postupne ztráceli, až jí pozbyli
docela.

Pana Hodace, reditele zpravodajství (který pana Proroka

odvolal), dosud nebylo treba podezírat z ústupnosti politic
kým tlakum. Ted je to jiné. Odvolání moderátora nejvý

znamnejšího politického poradu CT poté, co si obe prima
dony naší scény postežovaly, zapadá do této scenérie.
Nekterí predstavitelé ODS se už nechali slyšet, co jim
vlastne na moderátorovi vadilo (byly to jiné duvody, než
uvádel p. Hodac). Také revolta Zdenka Šámala - všechna
cest! - naznacuje, že CT vede unfair play.
Petr Príhoda

Dobrá zpráva
o pražské vede
Dánský geograf Cb. W. Mathiessen publikoval nedávno

pozoruhodnou studii o centrech vedení v Evrope. Opírala
se o tzv. bibliometrické indikátory, cili o citace prírodove-
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deckých a lékarských ved v odborných casopisech a publi
kacích. Je to postup, který bývá casto kritizován a zejména
v humanitních vedách má mnoho nedostatku. V prírodních

vedách však plní pomerne dobre funkci ukazatele výkonu
jednotlivých oboru a badatelu. Málokdy však bývá použit
pro jednotlivá mesta. Mathiessen se o to pokusil a podarilo
se mu nejen sestavit poradí 39 velkých evropských mest
a aglomerací, ale také odhalit typické "vedecké profily"
a sílu jednotlivých oboru ve sledovaných mestech. Analy
zoval produkci vedcu období 1991-1998 a to už je dosti
dlouhá doba, aby eliminovala náhodná kolísání.
Výsledky lze shrnout takto: vedecká produktivita mest
samozrejme závisí na jejich velikosti a poctu vysokých
škol a výzkumných ústavu. Proto v Evrope mezi tri vedec
ky nejproduktivnejší mesta patrí Londýn, Paríž a Moskva.
Praha, Varšava a Budapešt jsou z tohoto pohledu mezi

posledními osmi mesty. Praha je konkrétne na 33. míste.
Vše se však mení, jestliže se produkce prepocítává "na
hlavu", což je ovšem presnejší ukazatel. A z tohoto hledis

ka Praha zaujímá velice príznivé místo. Je dvacátá a má
podstatne vyšší produkci odborných prací než Varšava
a Budapešt. Co je však zajímavé, je skutecnost, že je

z tohoto hlediska výkonnejší než Víden, Rím, Berlín, ale
také Paríž. Celou tuto vedeckou ligu vedou dve britská
univerzitní mesta Cambridge a Oxford, následovaná
Ženevou s Lausanne. Co delá z Prahy tak silné vedecké

místo? Je to zrejme chemie: chemici pracující v pražských
institucích patrí do kategorie nejvýkonnejších a jako souse
dy mají Londýn, Paríž, Moskvu, Berlín a Amsterdam.
Jirí Musil

Pohled zdola
V regionálním tisku bavorském se píše, že lidé z Chamu

nejezdí na EXPO do Hannoveru. Je jim to tam drahé.
Víkend a dvakrát nocleh prijde dnes v Hannoveru na 700

marek a to je moc, proto se z Furthu a Chamu jezdí jinam:
za stejné peníze to jde na týden na Mallorcu nebo Ibizu.

My o tom, proc tam nejezdíme, nepíšeme. Avšak tady
nejde o to, kam jezdí Bavori nebo Ceši. O co jde, je pohled
médií: zatímco u nás vidíme EXPO jako reprezentaci státu,

tam uvažují o tom, co a za kolik nabízí takový výlet zákaz
níkovi. Je to pohled zdola. Ten u nás nemá mnoho publici
ty. My sdílíme spíš pohled shora, na symboly, reprezentaci

státu a tak. Je v tom kus tradice "revoluce shora", tedy té,
o které se nekdo nekde nahore usnesl a pak se to dalo
lidem na vedomí. Ti se pak mohou stát kotrarevolucními
živly drív, než se o revoluci doslechnou. Rusové jsou
v tom preborníci, i my máme své zkušenosti. A z nich

pramení tendence respektovat pohled shora.
Díval jsem se do tvárí lidí ve fronte pred IPB v Sedláckove
ulici. To byl pohled zdola plný nejistoty, bezradnosti. To
shora vidí predstavenstvo banky všechno jinak. Pohled
shora je sebejistý, chápe a vysvetluje. Zdola je vec videt
jinak. Jak to, že delník XY nedostal plat? Jak to, že nemá
dokonce ani nadeji dosoudit se v rozumném case svých

penez? Pri pohledu zdola na vytunelovaný podnik ci banku
se clovek ptá: kdo to ukradl, kdo má ty peníze, na které
židli sedel? A kde jsou ty miliardy?

.- •. ,,-
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My se v Cechách díváme radeji z nadhledu. Jací jsme to
pašáci! Jak jsme ten kapitalismus do Cech zavedli! Pohled
shora preje sebeklamu. Zdola nikoli. Pri pohledu zdola se
ale cloveku nechce uznat za pravicovou takovou politiku,
která nedokázala zajistit jedinci majetek a podnikání slušný
prostor. Pohled zdola nemusí být levicový. Vubec ne!
Muže fandit jedinci, podnikateli, svobodnému obcanu.
Demokracie se nedá nadiktovat. Staví se zdola. Jako

schody. Pohled ideologizujících politiku a stranických
sekretariátu není merítkem demokracie. Merítkem je
podhled zdola, od obcana. Myslím, že by ho mela sdílet

zejména regionální žurnalistika. Je to totiž pohled zblízka.
Proto se ale vubec nemusí upínat k vecem malým. Není na
okraji. Je od základu.
Zdenek Vyšohlíd

UlI1írácek
jaderné energii
V kalendári ekologických aktivistu a zelených sdružení

patrne pribude nový významný den - 14. cerven 2000.
Nemecká vláda oznámila, že se dohodla s provozovateli
všech devatenácti jaderných elektráren o ukoncení jejich
provozu nejpozdeji do roku 2021.

Této dohode predcházelo prosazení vládního návrhu zákona
o hospodarení s energií, který byl schválen v dubnu 1998
a po nemž došlo k úplnému otevrení trhu s energií. Násled
kem toho citelne klesly ceny elektriny jak pro domácnosti,

tak pro prumyslové podniky. (V soucasnosti kryjí nemecké
jaderné elektrárny tretinu veškeré spotreby elektriny.)
Dohody nebylo dosaženo snadno. Spor vlády s provozova
teli se týkal predevším stanovení životnosti "jaderek".
Vláda navrhovala 30 let, provozovatelé 40 let, dosažený
kompromis je 32 let. Vláda se pritom opírala o zahranicní
zkušenosti. Podle nich vzrostou provozní náklady po 20-25
letech natolik, že ciní jadernou energii neekonomickou.
A ješte jedna zkušenost vládu možná varovala: když se
v roce 1995 provádela demontáž jaderné elektrárny

Wiirgassen, ukázalo se, že puvodní náklady na demontáž
byly zámerne podhodnoceny.
V prubehu vyjednávání predkládali provozovatelé vláde
ruzné, vesmes težko prijatelné návrhy. Napríklad podmino
vali ukoncení provozu ctyr nejstarších "jaderek" do roku
2020 tím, že jim vláda toho roku zarucí odber 2 500

miliard kWh (približne petinásobek celkové spotreby
SRN).

Pokusili se tak blokovat vládní plán rozvoje energetiky
z obnovitelných zdroju, napríklad parlamentem prijatý
program rozvoje fotovoltaiky (solární panely na strechách).
Soucástí tohoto plánu je i cenové zvýhodnení elektriny

z alternativních zdroju.
Nemecko tedy dospelo ke strategicky duležitému rozhod
nutí. Naše vláda v prípade Temelína také. Ceská jaderná

elektrárna zacne v léte pracovat na plný výkon.
Boris Merhaut

Fotbalové
fifty.fifty
Slavné fotbalové Euro 2000 skoncilo pro "naše hochy" ani

ne po týdnu, vlastne hned prvním zápasem. O trapných
orgiích ublíženeckého skuhrání, nadávání na vše cizí (od
italského sudího až po evropskou unii) atd. se napsalo víc
než dost a všichni si od toho nejspíš rádi oddychli. Ale

jednu malickost si prece jen dovolím pripomenout.
Po úvodním prohraném zápase s Nizozemím se takr'1<:acelý
národ zameril na jediné: rozhodcí si dovolil odpískat
pokutový kop pár okamžiku pred koncem a rozhodnout tím
utkání. Nešlo o to, že by ceský hrác nefauloval (i když jeho
prestupek všichni bagatelizovali); problém byl v tom, že
ten faul prý nemel být odpískán, protože v obdobných
kontextech se podobné veci tolerují. Krivdou tedy nebylo
porušení litery zákona, nýbrž pravidel nepsaných.
Ten šampionát byl vyvrcholením dvouletého kvalifikacní

ho úsilí. V nadšení nad tím, že ceský tým nejenže postou
pil, nýbrž ize'Yšech dvanáct ci kolik zápasu kvalifikace
vyhrál, se jaksi pozapomnela ostuda hned první z tech

výher. Ceské mužstvo porazilo amatérské outsidery
z Faerských ostrovu jediným gólem, jehož dosáhlo daleko

problematicteji: vhazovalo z auta míc poté, co ho tam
úmyslne zakopl souper, aby po prerušení hry mohl být
ošetren ležící hrác. V takových prípadech se míc souperum

automaticky vrací. V pravidlech to ovšem také není, diváci
pri dodržení tohoto nepsaného pravidla pro forma zatleska

jí, ale porušit neco takového je hanba nesrovnatelná
s címkoli. - Ceští fotbalisté tenkrát míc neodevzdali, nýbrž
ho rozehráli a dali gól: o té ostude psal potom celý svet.
A po dvou letech se úcty vyrovnaly.
Jan Horálek
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I At si jsou, kde si jsou,
iT at sem na nás nelezou

Souhlas v referendu se vstupem CR
do EU podle poctu

navštívených západoevropských zemí

Pramen: STEM, Trendy 1999/11

Pred branami Evropy
Otevrení hranic po listopadu 1989 nepochyb
ne rozšírilo obzory našich obcanu. Okolo

poloviny z nich zná z vlastní zkušenosti

ceských rucickách. Vetší otevrenost vuci cizine projevují
lidé mladší a vzdelanejší, rozdíly však nejsou nijak výraz

né. Svým zpusobem se nelze divit - jen zvolna se totiž ve
své mysli dostáváme z uzavrenosti a omezenosti minulého
režimu. Do zahranicí byli lidé zvyklí pohlížet s neduverou
a s nejistotou, nekdy se závistí, málokdy zde hledali pouce
ní a inspiraci. To prineslo v nedávném vývoji i své horké
plody. Boj za zachování rodinného stríbra proti domnelé
mu tlaku cizáku v první polovine devadesátých let líbive
využil stereotypu a predsudku lidí a otevrel prostor
domácím zlatokopum a tunelárum. Teprve v posledních
dvou letech se zacíná oslabovat podezíravost vuci zahra
nicním firmám a pusobení cizincu v naší zemi, patrne
v dusledku dobrých zkušeností, hospodárských výsledku,

slušné zamestnanecké politiky.

Xenofobie nebo zápecnictví?
Není to tak dlouho, kdy bylo módní rozebírat, jak je ceská
spolecnost uzavrená, neprátelská, xenofobní a rasistická.
Takové závery výzkumy STEM nepotvrzují. Ukazuje se
sice, že ceská spolecnost neoplývá tolerancí, avšak nedá se
ríci, že by se u nás projevovala silná rasová ci etnická
nesnášenlivost. Napríklad úroven antisemitismu u nás byla
nižší než treba v Polsku ci na Slovensku, pomerne dobre
jsou prijímáni i obcané asijských národností. Náš domnelý
rasismus je jakýmsi zkratem odvozován od vysoce zápor
ného vztahu obyvatel CR k romské menšine. Ten ovšem
pramení spíše z rady sociálních motivu, souvisí se
strachem z kriminality, vyverá z odlišného systému hodnot
a norem.

Postupne se vylepšuje mínení našich obcanu o sousedních
zemích. Podstatne se za posledních šest let
zlepšil náš vztah ke Slovensku, ale také
k Polsku, Madarsku a Nemecku. Stabilne

nejlepší sousedský vztah máme k Rakousku,
i když v poslední dobe zaznamenal negativní
výkyvy. Plnohodnotnému vztahu k cizine
a cizincum u nás brání nízká znalost cizích

jazyku. Žádným západním jazykem se u nás
nedomluví více než polovina dospelých
obyvatel CR (56% - únor 1999). Zhruba
polovina lidí se alespon cástecne domluví
nemecky a rusky, anglicky se cástecne
domluví okolo 30%, francouzsky kolem 4%.

85

Tri a více

76

Dve

60

JednaŽádná

V datech výzkumu za posledních deset let se ukazuje, že se
soustredíme sami na sebe a na domácí problémy a za hrani
ce pohlížíme jen zrídka. Podle trí ctvrtin naší populace
príliš dbáme na to, co rekne cizina, a málo se staráme
o naši národní hrdost a národní svébytnost. Opacný názor,
že se príliš obíráme svými národními problémy a že

bychom se více meli starat o širší mezinárodní ci celosve
tové otázky, zastává kolem 27% lidí (únor 1999). Držíme

se patrne úsloví "co je ceské, to je hezké" a možná si ješte
neco namlouváme o chytrých ceských hlavickách a zlatých

" Cizinci vnášejí do naší republiky cizí
prvek, " pravil reprezentant cizinecké
policie na shromáždení hoteliéru, jehož
jsem se nedávno zúcastnil. Tento pádný
argument mel vysvetlit, proc ubytovatelé
podle nového zákona musejí každý den
osobne hlásit údaje o cizincích v naší
zemi na odlehlé úradovne cizinecké

policie. Je to zpozdilost, která nás vrací
do minulého režimu, nebo to odpovídá
zpusobu, jímž se díváme na svet kolem
nás? Odpoved není jasná ani prostá,
pozorujeme-li chování svých spoluobcanu
a sledujeme-li výsledky sociologických
výzkumu.
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Nemecko a Rakousko, ctvrtina Francii ci Británii, jinou
zemi Evropské unie zná zhruba tretina našich lidí (listopad
1999). Data ukazují, že i letmá zkušenost se západní

spolecností se výrazne promítá do názoru a postoju lidí ve
smeru vetší otevrenosti a schopnosti soudne a kriticky
srovnávat. Možnost konfrontovat dobré i špatné stránky
ciziny a cizincu brání apriorním odsudkum i barvotisko
vým predstavám.
Lze ocekávat, že tato situace se bude v pozitivním smeru
menit tak, jak se naše republika bude približovat vstupu do
Evropské unie. Ocekávání naší verejnosti v tomto smeru
jsou zcela zretelná: vedle prevládající predstavy penezovo
du, kterým k nám z EU pritece vysoká životní úroven
a prosperita, znacná cást lidí, zvlášte mladších a vzdelanej
ších, zduraznuje možnost sbírat pracovní a studijní zkuše
nosti v zahranicí. Lidé si uvedomují chatrnost a nedostatec
nou efektivitu našich institucí. Od Evropské unie si slibují
zlepšení školství, lépe fungující justici a lepší vymahatel

nost práva i zdokonalení celého systému státní správy.
Z druhé strany se tu ve stejném rozsahu projevují i obavy:

strach z omezení národní suverenity a z toho, že budeme
hrát v mezinárodním spolecenství podradnou roli, že

neustojíme zahranicní konkurenci a že se staneme vyhledá
vanou cílovou stanicí pro emigraci z východu. Dnes je
pritom málokomu zrejmé, že podmínky pro prekonání

lYIyslíte si, že každý clovek, žijící
v Ceské republice, by mel mít právo
získat obcanství bez ohledu na svoji

národnost nebo etnický puvod?

Urcite ano
11%

Spíše ano
29%

Pramen: STEM, Trendy 1999/3

techto obav i obecne nejistoty vuci cizine a cizincum si
vytváríme sami, cílevedomým, dusledným, perspektivne

orientovaným rešením našich domácích politických,
ekonomických a sociálních problému. Vrátíme-li se k titul
ku, zapujcenému z doby po ruské okupaci, prenesene
v obecné poloze pro naši spolecnost stále platí. Pokrok je
drobný, postupný, ale celkem zretelný.

Jan Hartl (1951)
Sociolog.

I Jsou kra;ané cizinci Lv
Petr Bísek

Když na moji otázku, jaký je a bude vztah k americkým
krajaniim, odpovedel Václav Klaus v únoru 1990 "Krajané
me zlobí", zustal jsem stát s otevrenou pusou. Lidé, kterí
podávají prátelskou ruku a rádi pomohou, zlobí? Zdá se, že
komunistickou propagandou rozšírený pocit nevraživosti
vuci exulantum a emigratum sametová revoluce nevymýtila.
Potvrdily to po roce 1989 narychlo spíchnuté zákony,

z nichž ty, které se týkaly krajanu, vyvolávaly dojem, že
jsou úmyslne zamerené na udržení nenávisti mezi domovem
a námi, žijícími v zahranicí. Jména Pavel Rychetský, Jirí
Payne a dalších postkomunistických demagogu jsou v této
souvisloti pro nás nezapomenutelná. Zarážel nás hlavne
umele vyvolaný strach, že by vracení zabaveného majetku
puvodním majitelum zruinovalo novou republiku. A pritom
se jaksi pozapomnelo na kontrolu, která by zabránila násle
dujícímu masivnímu vytunelování státní pokladny.

Není tedy divu, že trvalo deset let, než bylo Cechoamerica
num, diskriminovaným predválecnou úmluvou mezi USA
a CSR, uplatnovanou však jen ceskoslovenskou stranou,
umožneno obnovit si ceské obcanství.

My, "daleko za vodou", jsme si vedomi problému spojených

s vývojem demokratické spolecnosti. A víme také, že i mezi
námi jsou destruktivní extrémisté, a to na obou koncích

spolecenského spektra. Ale ve svém jádru jsme svuj vztah
k naší rodné zemi vyjádrili v dobe prijímání nových clenu
do Severoatlantické aliance. Po nekolikaleté pozitivní infor

macní kampani jsme v Amerických listech naše ctenáre
vyzvali k podpore prijetí Ceské republiky do NATO. Reakce
byla spontánní, cílevedomá a tak úcinná, že predseda zahra
nicního výboru amerického senátu Jesse Helms a prezident
ský kandidát Bob Dole konstatovali, že ceská lobby
Cis pomocí našich slovenských prátel!) byla agresivnejší
a úcinnejší než polská a madarská. Jsme na to hrdi a pripo
mínám to zde predevším proto, že ceská verejnost se o této
podpore amerických krajanu prakticky nedovedela. Jsou-li
tedy krajané cizinci, a casto se tak opravdu cítíme, pak proti
své vuli.

My v New Yorku se tešíme, že behem své letošní podzimní
návštevy bude mít prezident Havel cas k návšteve naší
krajanské Bohemian Hall & Garden, kde v zahrade, v níž
minulou zimu zahynul stoletý strom, zasadí "ceskou" lípu.
Rádi ho mezi sebe prijmeme jako krajana-prítele, rozhodne
ne jako cizince.

Petr Bísek
Séfredaktor Amerických listu.
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I Teorie buchty
a perinový syndrom

Otevrený dopis amerického kytaristy, jeho vyznání a obavy

Tony Ackerman

Moji milí Ceši, zrejme me k vám pritáhla nejaká osudová

síla. Poprvé jsem k vám prijel v roce 1965 jako jeden

Z mála amerických turistu. Tehdy mi bylo patnáct a spolu

se sestrou a matkou nás sem vzal muj otec kunsthistorik.

Vzpomínám na ponuré a naprosto nevyzpytatelné místo,

s nápisy v jazyce, který se táhnul jak žvýkacka a Z nehož

jsem nedokázal vyslovit ani slovo, natož abych necemu
rozumel.

Nejjasneji si vybavuji dve vzpomínky: jak uháním dolu
lidu prázdnou Nerudovkou, jako ve snu - ale není to zlý
sen, spíše sen toho druhu, v nemž se priblížíte k nekonec
ným vrstvám pocitu, které nelze vyjádrit slovy. Tou
druhou je nedelní obed v zahradní restauraci na Žofíne.
V altánu vyhrává dechovka a já v údivu zírám na natupíro
vané úcesy platinových blondýn tancících v parku. K tem
vzpomínkám jsem se nevrátil už celá léta, ale ted mi pripa
dá, že obe o vás prozrazují neco duležitého.
Opakovane jsem se k vám vracel v prubehu sedmdesátých
let, to už jsem mel jednu z vás za ženu, a na pocátku
osmdesátých let, kdy jsem získal stipendium na studium
soudobé ceské hudby, jsem se sem prestehoval. Ale soudo
bou ceskou hudbou nemyslím ceský rock, folk nebo jazz,

v nemž jsem se pozdeji dost angažoval, ale "vážnou"
koncertní muziku, o níž vetšina z vás pravdepodobne nikdy

neslyšela, napríklad skladatele Kopelenta, Vostráka, Klusá
ka a Kabeláce. Doufal jsem, že tu naleznu šokující, revoluc
ní, odvážné tóny, podobné tem, které se v šedesátých letech
linuly z Polska. Nic z toho jsem tu nenašel, ale moje
zklamání netrvalo dlouho. Uvedomil jsem si, že k tomu,
aby se clovek dostal k nežné, mystické a citu plné duši
vašeho umení, musí se propracovat tlustou a fádní vnejší
vrstvou. Tenkrát jsem také poprvé ochutnal buchty a zjistil
jsem, že pokud chci okusit sladkou a chutnou nápln
z povidel, máku nebo tvarohu, musím se nejprve prokousat
tlustou vrstvou bezvýrazného testa - a tak se zrodila moje
"buchtová teorie". Došlo mi, že vaše umení, jakož i vy
sami, si nelibuje v orgiích sebevyjádrení, obrací se radeji do
sebe a ceká, až k nemu nalezneme cestu. Sudkovy fotogra
fie, které mi pri prvním pohledu pripadaly jako variace na
téma tmy, náhle odhalily pablesk svetla skrytý nekde blízko
stredu. Janáckova hudba, statická a pri prvním poslechu
neohrabaná, zacala jiskrit a dotýkat se mého vlastního

buchtového nitra temi nejduvernejšími harmoniemi

a výstredními rytmy.
Vaše mesta a mestecka jsem objevoval tím nejprímejším

a veskrze jedinecným zpusobem: já jsem vám hrál a vy, lidé
všeho veku, postavení a zevnejšku, jste poslouchali a ten
magický akt sdílení hudby se odehrával v buchtových
sálech všeho druhu, v kulturních domech z neprívetivého
mramoru, v zakourených imitacích jazzových klubu, na
festivalech pod širým nebem, v muzeích, na výstavištích, na
zámcích a v konírnách. A všechna vaše mesta, od Chebu až

po Košice Uelikož tenkrát jste byli vetší a taky jste se jinak
jmenovali), také pripominala buchty, obklopovala je šedivá
hradba paneláku a krabic z padesátých let, ale uvnitr se

skrýval šperk v podobe námestí s barokním kostelem
a radnicí a mozaiky renesancních, barokních a venkovských
domu a obchodu. A nejchutnejší buchtou vubec je Praha,

vaše pýcha. Její zákoutí, ulice a námestí jsou vznešená
a presto skromná, opakují se v nekonecných variacích, ale
zároven je zvláštním zpusobem sjednocuje nejaká magická
síla. I je obklopuje a paradoxne také chrání testo ruzných
druhu: v osmdesátých letech lešení, hnedošedá oprýskaná
fasáda, jednotné vývesní štíty obchodu vyvedené nevzhled
ným písmem a cas od casu i rudé propagandistické transpa
renty. Dnešní nablýskané výlohy Dioru a Dunkin Donuts
jsou jen dalším druhem testa. A tak me moje buchtová
teorie privádí zpet do Nerudovky let šedesátých a upomíná
me, že vaše duše se nezmenila po staletí.
A nepripadá mi to jako romantická iluze. Tenkrát v osmde
sátých letech me fascinovalo, jak jste budovali své životy
s daleko vetším puvabem a strídmostí než moji prátelé ve
Spojených státech, které, což byste možná meli vedet, mají
své vlastní podoby represe, stejne desivé, trebas rafinova
nejší. Obrátili jste se do sebe a nacházeli potešení v koníc

cích, na chatách a chalupách a v nekonecných debatách
s práteli. Dokázali jste k vlastnímu rozvoji využít i mála,
jako jeden mandolinista, s nímž jsem obcas hrával a který
se ze trí poškrábaných alb Billa Monroea dokonale naucil
hrát bluegrass. Vysedávali jste v hospodách a vytvorili
nejbohatší poklad vtipu, který kdy jaký národ mel.

V davech jste se valili do Branického divadla na Polívkova
Šaška a královnu, každý ctvrtek jste ve frontách stáli pred
knihkupectvím na knižní novinky, poslouchali jste Mertu,
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Von kovou, Bittovou, Janotu, Dobeše, Nohavicu (což jsou
mimochodem všichni prvotrídne buchtoví básníci
a muzikanti). Vyrezávali jste ze dreva, chovali vcely, oživo
vali stredovekou lidovou hudbu, stávali se cleny klubu
vlastníku hadraplánu nebo, jako muj švagr a jeho kolegové

z kontroly letového provozu, jste si pronajali parní lokomo
tivu, oblékli se do dobových kostýmu z konce minulého

století a vyrazili do Teplic a zpátky.
V osmdesátých letech jste se me casto ptali: "Proc jste tady,
když mužete být doma ve slunné Kalifornii?" Dobrá otázka.
Proc tolik Americanu odchází do ciziny, ale celý život
zustává Americany? (Pristehovalci z Evropy se v Americe
chovají jinak, co nejdrív se snaží oprostit od zeme, odkud
prišli, a poamerictit se.) Podle mého to souvisí s hledáním
místa, kde si lidé více cení urcitých lidských vlastností
a hodnot, napríklad prátelství, smyslu pro humor, porozu
mení ci prostých radostí života. Tehdy v osmdesátých
letech se zdálo, že totalita, vrstva testa kolem vašich srdcí

a životu, je príliš silná na to, aby skrz ni neco prošlo; mín

vám záleželo na tom, kdo jste, kam patríte a co jste dokáza
li, proste jste se jen starali o tu nápln uvnitr - a tím jste mi
pomáhali delat totéž.
A proc jsem si vybavil ty blondýny tancící pred petatriceti
lety na Žofíne? Pozoroval jsem, jak se toporne se svými
partnery pohybují po parketu, a tehdy jsem se poprvé setkal
s tím, co pro vás znamená pohodlí. Nazveme to "perinovým
syndromem" - je to možná méne vznešená stránka "buchto
vé teorie". Když jsem poprvé potkal Helenu (Cešku, mimo
jiné svoji budoucí ženu), vyprávela mi, jak se její babicka
zavírá v koupelne a dere tam perí (z vlastnorucne vykrme
ných, zabitých a oškubaných hus), aby mohla stvorit tu
tajuplnou prikrývku, které se ríká perina (ovšem já to šílené
slovo samozrejme vyslovoval jako pe zina, líp mi to nešlo).
Byl jsem u vytrženÍ. To bylo neco jiného než naše spartán
ská americká prosteradla a deky zastrcené pod matraci tak
pevne, že vám to ohýbá prsty u nohou. Podle me milujete

periny nade všechno, ale kdo by taky ne? Takové pohodlí,
takové bezpecí - okamžite jsem se k vám pridal. V té

dechovce, kterou tenkrát hráli na Žofíne, nebyla jediná
rytmická figura, jediný melodický obrat nebo harmonie,

která by nebyla pripravena nekolik taktu predem - nic
zajímavého, ale vše stoprocentne predvídatelné, a práve
predvídatelnost vás udržuje v pohodlné zóne. V osmdesá
tých letech jste všichni pojídali stejné omácky a knedlíky
a presne ve ctvrt na osm jste se svými detmi usedali
k televizorum a sledovali Macha a Šebestovou a Jen pockej,

zajíci. A tuto skvelou kulturní jednotu nerušili žádní
Simpsonovi, žádné Beverly Hills ani krvavé strílecky.
A Vánoce, prestože nejste nijak nábožensky založení, jste

všichni slavili stejným kaprem a bramborovým salátem
a vánockou. A pestovali jste i perinový sport - vodáctvÍ.
Stejné dva týdny v cervenci jste s rodinami sjíždeli Sázavu
a Vltavu a Lužnici, na brezích rek plápolaly táboráky a od
každého z nich se ozývalo sborem "Na brehu Niagáry" ...

Dobre vím, jak pohodlné to bylo, jelikož jsem tu byl s vámi,
pod stejnou perinou, se svými detmi jsem se díval na Vecer
nícek, s kamarády a rumem sjíždel Sázavu a o Vánocích
pojídal kapra. Moji prátelé doma nemohli pochopit, že
v zemi s totalitní nálepkou lze žít v takovém pohodlí (ale
nemáte pocit, že vám to režim usnadnoval tím, že z vás
sejmul bríme svobodné volby a osobní odpovednosti?).
Pohodlí s sebou však prináší stagnaci. Dál jsem jezdil po
vašich mestech, dál jsem koncertoval, všude me vítali
a pokaždé jsem mel docela úspech, jenže jsem prestal
skládat, nic nového me nenapadalo. Porád nemám jasno
v tom, zda perinový syndrom milovat ci nenávidet.
Pred deseti lety tu probehla bájecná buchtová revoluce:
místo strílení a rabování jste v mraze na námestích cinkali
klíci, zpívali písnicky a poslouchali dramatiky a kneze.

Uvedomujete si vubec, že vnejší zmeny, jimiž jste od té
doby prošli, by všude jinde byly považovány za ohromující
a vlastne nemyslitelné? Vaše obchody, zákony, telefonní
císla, oblecení, zamestnání, ucitelé, politikové, mince, to
vše se mení mnohem rychleji než ve Spojených státech. I já
tu celou dobu byl a presto si nemohu zvyknout na to, že
hotel lnternational, prototyp represivní stalinské architektu
ry, v nemž každý pokoj byl odposloucháván a každý portýr

byl agent StB, je ted Holiday lnn, což je ve Státech symbol
prázdné a povrchní komerce. Casto vás obdivuji, že si
dokážete i pri tak rychlých zmenách uchovat vlastní identitu

- to je velké plus vaší buchtové kultury. Ale nekdy mi je
z toho nanic, vypadá to totiž, jako by vás nezajímalo, co se
deje okolo vás - tak prevratné zmeny a vy nevystrcíte nos
z bezpecí své pohodlné zóny.
Dnes, prvního cervna 2000, mám o vás vážné obavy.
Dúvody jsou následující:

Už dlouho jste me nicím neinspirovali. Kam se podely vaše
písnicky, vtipy, divadelní hry, filmy, romány, konícky?
Muzikály s Hamletem, Drákulou nebo Johankou z Arku
v hlavní roli a Ave Maria a Ctvero rocních dob pro nemec
ké turisty jsou ubohou náhražkou za Dobeše, Polívku
a Kunderu.

Jako byste se smírili se zkažeností spotrební kultury. Moje
milé, inteligentní a vynalézavé ceské ženy, jak je vám, když
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denne projíždíte kolem obrovských billboardu, které vaše
prsa používají k prodeji piva a instalacního materiálu? Nebo
když jdete zaplatit u benzínky a procházíte kolem videoka
zet s pornofilmy, které jsou vystaveny prímo ve výši ocí
vašich detí? Proc se aspon nekteré z vás proti tomu neohra
dí?

Ztratili jste pro vás typický hlad po informacích a potrebu

pátrat po smyslu sveta. Ctvrtecní novou knihu a samizdat
nahradil Blesk a Spy. Už vás nezajímá, co se deje jinde?
Ríká vám ješte neco Komenský?
Jako byste si sami sebe nevážili. Ani ti nejinteligentnejší
z vás se neptají: "Máme nejaké specificky ceské vlastnosti,
které bychom meli rozvíjet a jimiž bychom mohli obohatit
svet?" Místo toho se ptáte: "Jak se rychle zmenit v dobré

Západoevropany a jaké kousky máme ješte predvést,
abychom se mohli pripojit k Evrope?"

Spojené státy jsou obrovské a komplikované a mají všechny
špatné vlastnosti, na než si vzpomenete. Je pro me težké
sledovat, jak se pretahujete o to nejhorší, co vám Amerika
muže nabídnout. Ale možná práve proto, že máme tolik
slabých stránek, máme i vlastnost, které bych si prál, abyste
meli víc: nejsme nikdy spokojeni. Vždycky hledáme
zpusob, jak lépe vyrábet, premýšlet, ucit, prodávat, hrát,
rozumet, milovat, válcit, psát zákony. Koneckoncu my
Americani jsme potomky nespokojencu, kterí opustili svou
vlast a zacali nový život v novém svete (tedy všichni krome
Afroamericanu a amerických Indiánu, kterí, myslím, byli
navýsost spokojeni v lesích a na planinách, dokud jsme
neprišli my a neudelali z nich otroky nebo je nepovraždili 
což neco vypovídá o tom, co se stává lidem, kterí jsou príliš
spokojeni). My Americané neustále premýšlíme o motivech

svého jednání, chodíme do poraden a na terapii, nebo se
obracíme k duchovním tradicím a hledáme vysvetlení

rozporu v našem živote. Zakládáme obcanské skupiny
a dobrocinné spolky, porádáme demonstrace a diskusní
fóra. Casto se mi na vás chce kricet: "Vstávejte, jdete ven,
bavte se s ostatními - máte takovou moc nad svými životy
a vubec ji nevyužíváte!"
Nechci vás kritizovat, vás, kterí jste me tolik let krmili
buchtami a balili do perin. Chci jen ríct, že za ta buchtová
léta jste si vybudovali velký potenciál pro sebereflexi 
a nijak ho nevyužíváte. Prvního ledna 1990 vás Václav
Havel nabádal, abyste príciny úpadku predchozích ctyriceti
let nehledali okolo sebe, ale v sobe. Sebereflexe by vám
mela jít a ani ji nemusíte provádet tak analyticky
a s takovou náruživostí jako nekterí z nás, Americanu.
Práve tím byste mohli obohatit Evropu a celý svet: staletý
mi zkušenostmi s prípravou jedinecných náplní do buchet,
at už je kolem jakékoli testo. Hodne štestí.
S prání všeho nejlepšího
Tony Ackerman

Preložila Katerina Hronová.

Tony Ackerman (1950)
Vyrustal v kalifornském Berkeley a v Cambridge ve státe Massachusetts.
Navštevoval Harvardovu univerzitu a získal doktorát na Kalifornské

univerzite v Santa Barbare. V roce 1983 pricestoval do Ceskoslovenska

za úcelem studia soudobé ceské hudby. Po roce 1984

se zde usadil, hrál na kytaru v akustickém jazzovém duu s pianistou

Martinem Kratochvílem a venoval se koncertní cinnosti. Duo vydalo

pet CD u firmy Bonton. Ackerman je ucitelem hudby a vedoucím

umeleckého oddelení The lnternational School of Prague.
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Ceši se vám zacínají
dívat do ocí

Dvojí zkušenost francouzského kulturního diplomata

Stanislas Pierret

Reditel Francouzského institutu v Praze je
zároven na velvyslanectví své vlasti radou
pro kulturu a spolupráci. Do Prahy se
vracel casto: po studiu filosofie nastoupil
v druhé polovine osmdesátých let v rámci
civilní vojenské služby na pražskou
ambasádu jako kulturní atašé, po zmene
režimu v Ceskoslovensku prijíždel jako
reditel nadace Pont Neuf ci jako pridelenec
parížské radnice - v obou rolích mel na
starosti spolupráci a kulturní výmenu se
zememi strední a východní Evropy. Krátce
pred koncem své nynejší mise v Praze se
sešel s šéfredaktorem Prítomnosti; mluvili
o tom, jak se jeví a jak se mení ceská
spolecnost ze zorného úhlu Francouzova.

Pri mém prvním pobytu v Cechách v letech 1987-1988, tedy

pred "sametovou" revolucí, neexistovala obcanská spolec
nost, byl tu velmi silný "normalizacní" režim a obcané

Ceskoslovenska žili podrízeným a dost zarážejícím zpuso
bem: na jedné strane zjevne trpeli, zároven však i využívali
urcité štedrosti státu, což tvorilo jakousi zvláštní formu
kompromisu. Po zkušenostech ze Sovetského svazu jsem si

tady pripadal jak v "rudé Americe".

"Prumerný" Cech
Lidé trpeli zejména nedostatkem styku se zahranicím, na
rozdíl od Poláku, kterí behem komunismu udržovali cetná

intelektuální a umelecká spojení jak s Francií, tak s ostatními
zememi, zejména prostrednictvím církve. Samozrejme
existovala drobná centra takových kontaktu a rozhovoru, na
intelektuální úrovni napríklad Nadace Jana Husa, která hrála

duležitou roli, podobné záležitosti však zamestnávaly nepatr
nou cást spolecnosti. Prumerný Cech byl priskrípnutý,
v nejlepším prípade mohl jet na prázdniny k Cernému mori
nebo do Madarska, obecne vzato však byl jako v kleci, bylo
pro nej velmi težké vyjet, mnohem težší než napríklad pro

Madara nebo Poláka. Více než ctyricetiletý nedostatek

kontaktu se svetem podstatne zmenil psychologii ceského
cloveka. To neplatí o dnešní mladé generaci, která cestuje
a je velmi otevrená, ani o intelektuálech, prumerný Cech
okolo padesáti má však ješte dnes velké problémy zaujmout
k zahranicí zretelný postoj, definovat vlastní identitu, urcit,
kdo vlastne je. Mohli bychom bývali mluvit o ceském clove

ku, silne ovlivneném modelem homo sovieticus, který tak
presne popsal Zinovev. Je mnoho lidí, kterí nejsou myšlenko
ve schopni se z tohoto rámce vymanit. Ceský clovek kolem
sebe a své rodiny, která tím nabývala prvoradého významu,
vytvoril zed, uzavrel se do sebe a bránil, co mohl, tedy
predevším své deti. Tato uzavrenost se dnes projevuje
i v diskusích o Evrope. Ceši se této nové superstruktury,
která jim muže pripomínat to, v cem žili predtím, bojí jako
dalšího "svazu" národu.

Kvuli oné uzavrenosti, která vylucovala poznání cizincu, pak
pochopitelne ceská spolecnost jeví známky urcité xenofobie.
Vzpomínám si na úžasnou scénu z roku 1988: ve vlaku do

Prahy jsme videli rozplakat se ceské deti, když si proti nim
prisedli dva cernoši. Plakaly, ponevadž cernochy videly

poprvé v živote. To by ve Francii, zejména v 19. parížském
obvode, bylo nemyslitelné.

Evropa a národní identita
Obavy, že rozšírení Evropy povede k pohlcení tradicních

hodnot zejména malých národu, odmítám. Evropa by mela
být naopak garantem jednotlivých kulturních identit. Cím

Stanislas Pierret v parížském skicáku Antonína Sládka
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bude Evropa silnejší, tím lépe bude moci tyto svébytnosti hájit
a vyvážit kulturní vlivy globalizace. "Evropské" kvóty
a podobná narízení vubec nejsou namírena proti národním
identitám a napríklad v audiovizuální oblasti umožnují
existenci ruzných kinematografií. Evropa je tedy pro zemi
jako Ceská republika štastnou príležitostí. Nehlede na to, že
umožní prekonání stávajících bariér. Je zrejmé, že vetší státy
budou hrát významnejší roli. I malé státy však najdou své
místo.

Individualismus jako dusledek totality
Deset let po pádu totality spolecenský život v Ceské republice
ješte zcela nevyzrál. Dnešní ceská spolecnost je velmi atomi
zována, lidé se stýkají v malých kroužcích, napríklad mezi
kamarády ze studií. Samotárský život v úzkých kroužcích je
do jisté míry výsledkem pasti, v níž se ceský obcan paradoxne

ocitl, totiž nutnosti oprostit se od zpusobu kolektivního zpuso
bu života, který znal dríve; jde o reakci na drívejší pomery,
a tedy opet o pozustatek z minulosti. Poté, co se dostal ze
zajetí kolektivistických projevu, zajímá se predevším sám
o sebe. O to, kam pojede na dovolenou, o své auto. Ceši jsou
velmi individualistictí. Život ve spolcích príliš nefunguje
proto, že byl komunismem znehodnocen.

Ceská otázka: Jací jsme?
o Ceších, o ceské spolecnosti jsem si tvoril vlastní predstavu
pomalu a postupne: ackoliv nerad zevšeobecnuji, považuji
Cechy za lidi prevážne inteligentní, zustávají však, zejména
díky historickým zkušenostem, nohama na zemi spíše než
hlavou v oblacích, a je v nich stále mnoho ze Švejka. Cech je
velmi mazaný, nerad je vystavován složitým situacím. Má
velký smysl pro humor, byt casto dost kousavý, ne-li destruk
tivní, namírený proti spolecnosti i proti sobe. Není na sebe
vetšinou nijak zvlášt pyšný, na rozdíl od Poláku a Madaru,
i to však vyplývá z minulosti. V zahranicí vetšinou neprizná
své cešství, ríde se zásadou "všichni vedí, že jste Cech, ale
nesmíte to ríkat". Ceši jsou vetšinou realistictí, obcas materia
listictí, což má koreny již v první republice, dosti materialis
tické. Možná, že Cechum chybí náboženská tradice. Je težké
vytáhnout Cecha z jeho ulity a donutit ho, aby se otevrel
druhým. Když však zjistí, že se jeho zahranicní partner

skutecne zajímá o jeho jazyk a o jeho zemi, je vše jednodušší.
Ceši nejsou v prátelských vztazích povrchní. Podarí-li se
cizinci získat duveru, bývá to prátelství na celý život.

Intelektuálové
Ceští vzdelanci se od francouzských liší už proto, že nemají
stejnou výchozí pozici. Francouzský intelektuál je neco velmi
zvláštního, vždy si od událostí zachovává kritický odstup.
Ceský intelektuál funguje spíše podle nemeckého modelu, je
to nekdo, kdo ví mnoho vecí, je špickový vedec. V tomto

smeru je prekvapivý rozdíl ve školství. V Cechách se ucíme
veci poznávat, což však vždy neznamená i jejich pochopení
v Hegelove smyslu, kde pochopit urcitou vec znamená pocho
pit i v její jinakosti, v jejím vývoji. To možná trochu schází
místním intelektuálum, kterí se ve škole ucili mnoho vecí, ale

už ne tolik kritickému odstupu od nich.

Co mohou Ceši nabídnout?
Ceši jsou velmi presní a pracovití, i když jim to obcas dlouho
trvá. Jsou zvyklí pracovat, na rozdíl treba od nekterých
balkánských zemí, a ceský prumysl má bohatou tradici,
sahající opet hluboko do minulosti. Je mnoho oblastí, v nichž
nemají západní Evrope co závidet. Urcite tedy mohou Evropu

obohatit svými pracovními zkušenostmi. V umení je bezpo
chyby prínosem jejich umelecký duch, a to nejenom v hudbe
a literature, ale i napríklad v umeleckoprumyslové výrobe.

K tomu mužeme pridat také podnikatelské schopnosti zejmé
na mladé generace.

Visegrád a evropská integrace
Visegrádská spolupráce jako dejište spolecných konzultací

a svého druhu laborator regionální integrace je velmi dobrá
vec. Do nynejška se její prínos ukázal zejména na poli ekono
mickém; bylo by možná dobré, kdyby venovala stejnou
pozornost i politickým otázkám. V této souvislosti pak
samozrejme není jisté, zda pocit nadrazenosti, který Ceši
v této spolecnosti obcas projevovali, je opodstatnený. Spolec
ná diskuse je rozhodne v zájmu všech trí státu. Francouzský
institut se snaží nekteré kulturní akce porádat spolecne
s Poláky a Madary, protože je presvedcen, že by meli s Cechy
úzce spolupracovat. Clovek nemusí být zrovna nostalgik, aby
cítil urcitý stredoevropský duch. Existují intelektuálové, které
bychom mohli oznacit za typicky stredoevropské. Duležité je
tohoto ducha podporovat a nepovažovat jej pouze za neco, co
zmizelo s Rakouskem-Uherskem. Jen tak muže být výsledek

spolecných diskusí mezi státy strední Evropy prínosem pro
Evropu jako celek.

Ženy, zdvorilost a sebevedomí
Pozice žen za socialismu nebyla snadná. Ve jménu údajné
rovnoprávnosti byly nuceny soucasne pracovat, vychovávat

deti a stát ve frontách. Výsledkem režimní ideologie byla
i absence jakékoliv slušnosti a úcty k ženám. Mravy se nyní

trochu mení. Ceši se dnes chovají, a nejen k ženám, slušneji
a svobodneji, zacínají se projevovat prirozene a sebevedome.
Lidé se vám pri reci casteji dívají do ocí.

Preložil Alan Beguivin.
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Do Prahy jen ve dne
a radeji autem

S ceskolipským lékarem MUDr. Jogendrou Jogheem
o tom, proc vymenil rodný Mauricius za Ceskou
republiku, jaký vztah k nemu mají jeho pacienti
a v cem se zmenila ceská spolecnost
za uplynulých deset let

Libu§e Koubská

Narodil jste se na dalekém ostrove Mauricius v indické

rodine, která tam žila už ve tretí generaci. Jak se to prihodi

lo, že jste se nakonec stal praktickým lékarem v Ceské Lípe?

Puvodne jsem mel jít studovat na universitu Louise Pasteura
do Štrasburku. Už jsem byl prijat, ale v naší rodine bylo
celkem pet detí a i moji mladší sourozenci chteli studovat.
Takže prípadné stipendium by mým rodicum financní situaci
usnadnjlo. Muj bratranec takové získal, do Sovetského svazu.
Když prijel na prázdniny, lícil tamejší otresné podmínky.
Mezitím jsem se dozvedelo podobné nabídce z Ceskosloven
ska. (Socialistické státy ješte pocátkem 70. let zkoušely uplat-

novat svuj vliv v dekolonizující se Africe, pozn. red.). Když

jsem poslouchal bratrance, usoudil jsem, že vypadá-li to
takhle ve velkém Sovetském svazu, co potom v nejakém
mrnavém Ceskoslovensku, nic takového, tam nepujdu ...
Tatínek mi rekl, jestli tam nechceš, nemusíš, budeme ti Štras
burk platit, ale uvedom si, že tvoji sourozenci budou muset
cekat, než skoncíš. Tak jsem si to prece rozmyslel a do
Ceskoslovenska se vydal.
Prijel jsem sem v roce 1975 a zacal v Praze na Karlove
univerzite studovat medicínu. V šestém rocníku jsem se
zamiloval a ožeru I. Narodilo se nám díte, takže jsem se rozho
dl, že si povinnou praxi odbudu tady, v Krajském ústavu
národního zdraví, KúNz se tomu ríkalo, v Ostrave. Po roce,

když jsem skoncil, odjeli jsme všichni tri na Mauricius. Ale
nastala nejaká špatná konstelace hvezd. Muj otec zemrel na
rakovinu, v zemi byla velká nezamestnanost. Nakonec jsem

požádalo možnost udelat atestaci v Ceskoslovensku, což na
samotném Mauriciu vubec není možné. Mužete lécit tricet let,

mít obrovské zkušenosti, a pak prijde nekdo mnohem mladší,
ale s atestací zvencí a stane se vaším nadrízeným. V roce

1986 jsme se tedy vrátili do Ceskoslovenska, udelal jsem tady
atestaci z interny, mezitím se nám narodila Evicka, zapsal
jsem si druhou atestaci. Tu jsem absolvoval na východním

MUDr. logendra loghee
se narodil v roce 1953 na ostrove Mauricius. V roce 1975

Z(l(;alstudovat medicínu na Fakulte v§eobecného lékarství

UK v Praze. Po skoncení studia pracoval rok v Krajském
ústavu národního zdraví v Ostrave. Poté se vrátil na

Mauricius. V roce 1986 prijel ZIIOVU do tehdej§ího Cesko

slovenska, aby tu vykonal atestaci. Tri roky púsobil jako

lékar na Slovensku ve Staré Lubovni. Od roku 1989 žije

a pracuje v Ceské Lípe, od roku 1993 tam má soukromou

ordinaci. Mluví francouzsky, anglicky, cesky a trochu

slovensky.

MUDr. Joghee je ženatý, jeho žena Magda je známá ceská

novinárka. Mají tri dcer.v.
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Slovensku. U Popradu ve Staré Lubovni. Ovšem moje žena je
novinár1<:a,takže s její prací to tam bylo trochu komplikované.
Taky nejstarší dcera už melajít do školy a my jsme nevedeli,
co s tím. Otec Ind z Mauricia, matka Ceška - jak bychom jí
mohli ve slovenské škole pomáhat? Nakonec jsme odjeli
zpátky do Cech a v roce 1989 zakotvili tady v Ceské Lípe.
Narodilo se nám tretí díte - Kamilka. A protože u me má
rodina prednost prede vším, rekl jsem si - konec velké
medicíny, nenastoupil jsem už v nemocnici, ale jako obvodní
lékar. Dneska jsem rád, už od roku 1993 mám soukromou
ordinaci a jsem spokojen.

Všechno tedy klape, pacientu máte dost?

Ale ano, i když vím, že v jiných státech jsou lékari a vubec
vysokoškoláci na tom financne mnohem líp.

Neuvažoval jste nekdy, že byste z toho duvodu Ceskou

republiku vymenil zajinou zemi?

Ne. Pro me to tady predstavuje druhý domov. A to, kolik
vydelá vám, není nejduležitejší. V Americe bych mel jiste
nekolikanásobne víc, ale víte, jak to je, cím víc má clovek

penez, tím víc touží po dalších. Muj bratr, který žije v Chica
gu, je presvedcen o tom, že všichni lidi mají žít v Americe,
protože tam je to nejlepší. Lákal me mnohokrát, ríkal, že jsem
blbej, že tam nejdu. Ale ono to souvisí i s vekem, když jste
starší, težko si už jinde zvykáte. A já to tady znám, vím, jak to
tady funguje ci nefunguje. Minulý rok jsem byl po trinácti

letech na mesíc na Mauriciu. Už jsem se tam necítil doma. Už
bych ani nechtel odejít z Ceské Lípy, znám tu lidi, mám tu
prátele. Taky zdejší lidi me znají, nevnímají, že vypadám
jinak.

Stalo se vám nekdy, že by nemocný nechtel, abyste ho

ošetroval, protože jste cizinec sjinou barvou pleti?

Ne, to se mi opravdu nikdy nestalo. Když jsme ješte žili na
Slovensku, uvažoval jsem, že se tam budu venovat gynekolo
gii. Moje žena me od toho zrazovala, prý v takovém malém,
zapadlém míste mohou být silné predsudky, místní ke mne
nebudou chtít chodit. Po case jsem zjistil, že jeden muj spolu
žák z pražské medicíny, který pochází ze Senegalu, pracuje
na severu Cech práve jako gynekolog a nemá nejmenší
problémy. Nemyslím si, že moje žena mela tehdy pravdu.
Abych to shrnul: nikdy jsem se nesetkal s tím, že by pacient
rekl, k tomu nepujdu, ten je cernej. Naopak- zjistil jsem, že
nekterí lidé si myslí, že práve proto, že pocházím z exotic
kých koncin, mám jakousi magickou moc. Že ovládám
nejakou orientální medicínu. Jakoby ke mne meli vetší
duveru než k ostatním. Když jsem ješte pracoval na chirurgii,
pacienti ríkali, že mám jemnejší ruce než moji kolegové.
V profesi jsem se s tím, že by se mnou nekdo nechtel mít nic
spolecného, setkal snad jedine, když jsem obcas sloužil na
záchytce. Ale tam ti opilci nadávají všem bez rozdílu. Jednou
tam na me nejaký skin rval: "Ty negre, ty vo mne nebudeš
rozhodovat."

Jiná vec je, když jdU' po ulici. Je paradoxní, že nejhorší

poznámky vuci sobe jsem slyšel od cikánu. Ale když vás lidé
znají, vedí, jakou máte profesi, chovají se k vám podle toho.

Nejste jen tak nekdo z ulice, jste prece lékar.

To me teš~ že vaše zkušenost je takhle dobrá.

Nekdy byla dokonce výborná! Když jsem ješte studoval
v Praze medicínu, mel jsem jednou takovou letní lásku, prítel
kyni z Japonska. Chtel jsem jí ukázat Karlovy Vary, vydali

jsme se na autobusové nádraží na Florenc, tam stála dlouhá
fronta cestujících, rozhodne se nemohli do autobusu vejít.
A najednou ridic ukázal na nás: "vy dva vzadu ješte pojdte!
Ostatní pockají na další spoj."
Ale v dobe, když jsem studoval v Praze, to byly ješte jiné
casy. Normálne jsem se vracel v noci od kamarádu

tramvají na kolej na Žižkove a ani mi neprišlo na mysl, že
bych se snad mel bát. Dnes bych to už nedelal. Jsem
opatrný, když potrebuji nyní zajet do Prahy, treba na
nejakou konferenci nebo seminár, jedu radši autem.

A v noci bych se po ní rozhodne neprocházel. Do hospod
tak jako tak nechodím, nebaví me to. Tam se clovek taky
nejspíš muže setkat s nejakou agresí, opilci pro to daleko
nejdou.

Jste tedy opatrný, riziko tu bohužel existuje. Nemáte strach

o své deti? Neuvažoval jste v souvislosti s nimi, že by bylo

dobré odejít do nejaké tolerantnejš~ bezpecnejší zeme?

Ono prece jen není tak jednoduché sebrat se a odejít. Navíc
zatím je to dobré, naše deti vyrustají mezi svými kamarády ve
škole, v prostredí, kde je všichni znají, nevnímají už rozdíly.
Trochu jsme o tom s holkama už mluvili, vedí, že nejaké
nebezpecí tu je. My ted ale bydlíme v takové malé vesnjcce,
v Bohatcích, tak padesát, šedesát císel, tam nás taky berou
jako své.

Za ctvrt století života u nás už Cechy dukladne znáte. Co si

myslíte o tom, jak se chovají?

Nerad o tom mluvím, vždyt tady žiju, a když neco kritizuji,
hned mi nekdo naserviruje: tak proc tady teda žiješ? Ale u nás
- na Mauriciu jsou lidé prátelštejší. Všeobecne i k cizincum.
Pamatuji si, že když ješte moje žena pracovala v Mladém
svete, jednou redakce udelala nejaký pruzkum, novinári
chodili po obchodech a predstírali, že jsou cizinci. A ty

reakce! Treba jedna prodavacka jim rekla, jestli si chceš u nás
neco kupovat, nauc se cesky! Takové hulvátství tu skutecne
panuje. Ale nejen vuci cizincum, i mezi lidmi navzájem.

Stává se vám, že premýšlíte cesky?

Ježíšmarja - už dlouho. Když jsem se pritom kdysi pristihl,
rekl jsem si - a už jsi ztracenej. Zapustil jsi tu koreny.

Zdají se vám ceské sny?

Nejen to. Já i cesky nadávám. Zcela spontánne. V dalších
jazycích me to napadne až za chvíli.

Žiljste tu dlouho pred listopadem 1989, žijete tu po nem.

Jaký je váš názor na dnešní ceskou spolecnost? Zmenila se?

Zmenila. Bohužel k horšímu. Ale i to horší už v lidech být
muselo. To prece nemuže zariditjen urcitý politický režim, že
jsou lidé tak sobectí, navzájem neprátelští.

Možnáje to otázka penez, v socialistickém Ceskoslovensku

o ne zdaleka tolikjít nemohlo.
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Dr. Joghee s nejmladší dcerou Kamilou.

Skutecne, peníze toho asi hodne zavinily. Na druhou stranu
dalo by se cekat, že s prísunem informací, s uvolnením

a svobodou se lidé budou chovat jinak.

Když o tom premýšlíte do budoucna, máte dojem, že se to

bude ješte zhoršovat?

Snad ta úplne nová generace bude lepší. Díky cestování,
možnosti studovat nebo pracovat v zahranicí. Proste neco
docela jiného než to bylo do roku 1989. Vždyt já, když jsem
prijel pred takrka petadvaceti lety na medicínu do Prahy,
obcas jsem se setkal s tím, že lidi na me civeli, neposlouchali,
co jim vypravuji a najednou mi nekdo rekl: jé, ty jsi ale
cernej! Ale pak jsem sedel na koleji s klukama, jeden byl ze
Sýrie, druhý z Pákistánu, a ten kluk ze Sýrie ríkal, prosím vás,
co budem ty Cechy pomlouvat, dyt my jsme stejní. U nás
taky, když se objeví Evropan, všichni koukají, hele beloch!
Já jsem mel výhodu v tom, že pocházím ze státu, kde žijí
lidé opravdu z celého sveta. Pestrý vzorek: Cínani,
lndové, cernoši, Evropani. Moji prarodice pocházejí
z jižní Indie, takže jsme tmaví, Indové ze severu zase
svetlejší. A ted míšení techto všech lidí! Já jsem takhle
vyrostl, protože u nás snad existují všechna náboženství
sveta vedle sebe. Hinduistické, krestanské, muslimské. Na

Mauriciu máme asi vubec nejvíc svátku. Od detství jsem
byl zvyklý na to, že když meli mohamedáni ramadán,
drželi jsme ho trochu taky. Když se slavily vánoce, tak ani
ne jako krestanský svátek, ale spíš svátek všech detí.
S Cínany jsme zase svetili svátek jara, stejne jako indický

svátek svetla. Zvali jsme se navzájem. Všechno slavil celý
ostrov.

Cili i ta ceská nejnovejší generace by na tom, pokud jde

o vztah k cizincum a rozhled, mela být už líp. Tím, že se
otevrely hranice, lze na vlastní kuži zjistit, že v každé spolec
nosti jsou lidé dobrí a zlí, chytrí a hloupí. Ale s temi penezi
a s honbou za nimi to bude asi horší.

Mluvili jsme o tom, co vám na ceské spolecnosti vadí. Je

taky neco, co vám imponuje?

Vubec bych nechtel, aby to vyznelo, že Ceši jsou nevlídní
hulváti. Ale Moraváci jsou prece jen lepší.

Vaše žena pochází z Moravy, že?

Ano, Magda je z Moravy. Ale abych vám odpovedel. Mne se

líbí Ceši, protože jsou ukecaní. A že mají smysl pro humor.
Predstavte si, že jsou nekteré národy, treba Japonci, kde
humoristické casopisy typu Dikobraz vubec neexistují. Nebo

se mi líbí, že Ceši dokážou natocit takový film jako je
Limonádový Joe. Takovou skvelou parodii! Miluju ceské
vtipy, tolik vtipu snad žádný jiný národ nemá. Skvostné vtipy
o politicích, o policajtech. Nebo - takový malý národ - kolik
už mel skvelých muzikantu a spisovatelu.

Je neco ceského, co byste si vzal sebou na pustý ostrov, nebo

na Mauricius, kdybyste se tam prece jen vrátil?

Knížky asi ne, nevyznám se v nich, stacím sledovat jen
odbornou lékarskou literaturu. Ale vzal bych si pár filmu.
Urcite filmy s Rudolfem Hrušínským, hlavne Rozmarné
léto a Slavnosti sneženek, filmy s Bolkem Polívkou.
Nebo filmy s Vladimírem Menšíkem a s Vlastimilem
Brodským.
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I Návrat
zdomorodštelcuv

Geny Turner

"Zdomorodšteli": v dobách Britského

impéria se takto pohrdlive mluvilo
o beloších, kterí v koloniích prejali zvyky
místních obyvatel. Myslím, že i o mne lze
ríci, že jsem v sedmdesátých letech, kdy
jsem devet let prožil v Praze,
"zdomorodštel ".

Cesky jsem se naucil velmi brzy, i když puvodne šlo spíše
o "pivní" ceštinu, a osvojil jsem si i ceské hospodské
manýry (címž jsem se vyhnul nevlídnému zacházení, kterým
jsou obvykle castováni zahranicní turisté a které predcí
i hrubé chování vuci místním). Brzy jsem zjistil, že na
jinákost se zde pohlíží s nelibostí - zrejme to byl výraz
obecného presvedcení, že pokud budete príliš vystrkovat
hlavu, koledujete si o to, že vám ji nekdo utne. Ovšem
hospodu "U Svitáku" alias "U Mestské knihovny", kam
jsem tehdy chodíval, proslavila práve zrejmá jinakost nekte
rých jejích štamgasru, treba tech, kterí se stýkali s Krížovnic
kou školou cistého humoru bez vtipu a jejími "rediteli",
Janem Steklíkem a Karlem Neprašem. Jedním z nejvýraz

nejších byl (dosud mladický) Ivan Martin Jirous a obávaný
malír Ota Slavík (mel totiž zvyk zasadit náhlou prudkou
ránu pestí mezi lopatky nic netušícího prítele). Kvuli
neukáznenému chování mých spolecníku nás neustále
usmernoval vrchní Standa, ale z lokálu nás kvuli tomu nikdy

nevyhostil. A tak, jak tomu bývá u vetšiny obecných tvrzení,
výjimka potvrzuje pravidlo.
Po nekolika letech pobytu v Cechách jsem splynul s okolím
do té míry, že mi prátelé v Londýne zacali ríkat, že je ve
mne "cosi stredoevropského", a moje budoucí žena, Ceška,
me pri našem prvním setkání považovala za Cecha, který si
hraje na Anglicana. Výrazem "Anglican z Vysocan" jsem
byl vskutku pocastován nejednou.
Ulpelo však to moje cešství jenom na povrchu? lnu, to je

težké. Jsem si vedom toho, že když jsem poprvé zavítal do
Prahy, byl jsem typický Anglican, ale netrvalo dlouho a na
myšlení a zpusoby svých krajanu jsem zacal pohlížet jako na

neco ponekud komického.
Na pocátku osmdesátých let - po mém návratu do Anglie
- jsem zjistil, že situaci ve svete vnímám z ceské perspekti
vy, tím spíš, že v té dobe britská a jiná západní média
o Ceskoslovensku podávala naprosto nesmyslné zprávy.
Zanedlouho jsem již na plný úvazek prekládal ceský samiz-

dat, zprvu pro agenturu Palach Press Jana Kavana a poté pro
Viléma Precana a jeho Dokumentacní centrum se sídlem
v bavorském Scheinfeldu. Dychtive jsem se tešil na každé
další císlo Pelikánových Listu, až si zas budu moci precíst
Vaculíkuv nejnovejší fejeton, se kterým jsem se obvykle
naprosto ztotožnil. Prekládání delších del ceských autoru,

jako napríklad Obnovení porádku Milana Šimecky, vyžado
valo, abych se spisovatelum dostal pod kuži a dokázal se na
svet dívat jejich ocima. A tak když jsem byl v ríjnu 1989

prizván, abych spolupracoval pri natácení dokumentárního
filmu pro stanici BBC o menící se situaci ve strední Evrope
- jemuž nakonec nebylo souzeno spatrit svetlo sveta 
obvinovali me kolegové, že mám nemožne ceské názory,
a moji predpoved, že režim brzy padne, s despektem odmíta
li - je však treba ríci, že jsem tehdy byl ponekud optimistic
tejší než vetšina Cechu. Na mé uvažování mela samozrejme
vliv i kompromisní rešení, k nimž jsme se uchylovali
v našem rodinném živote. Doma jsme se ženou zámerne
mluvili cesky, abychom vyvážili vliv anglictiny, která se na
naše deti valila ve škole a na ulici. A s používáním jazyka
šlo ruku v ruce dodržováni jistých zvyku a obyceju, které me
také do znacné míry poznamenaly Cikdyž jsem si nikdy
nezvykl na oslavy jmenin, asi ze sobeckého duvodu, že
moje jméno není v kalendári).
Ale jaká je podle mého ceská povaha? Predevším je to
povaha lidí, s nimiž jsem byl po léta v nejužším kontaktu.
V tom prípade ale hrozí nebezpecí, že si ji idealizuji, jelikož
jsem mel to štestí, že jsem se mohl stýkat s výberem tech
lepších synu a dcer ceského národa, predevším v osmdesá
tých letech, kdy jsem casto zastával funkci kurýra a prísluš

níkum místní opozice z Londýna vozil vzkazy. Pamatuji si,
jak se mne v Praze jedna dobrá známá, která pracovala "ve
strukturách", jak se tehdy ríkalo, sverila, že mi závidí,
s jakými lidmi se setkávám. Ostatne, za totality je težké
posuzovat národní povahu, jelikož chování lidí urcuje
policejní stát. Ted už ceskou spolecnost nic neváže a máme
tu Novu, Blesk, skinheady, anarchisty a tudíž dostatek príle
žitostí poznat dríve skryté nebo sublimované stránky národní

povahy. Navíc poslední dva roky zase bydlím v Praze
a témer bez výjimky se pohybuji mezi Cechy.
I když se mi to prící, pristihuji se, jak v duchu stojím
u konferencní tabule, takové, jakou tak rádi a hojne používa
jí v anglosaských firmách, a kterou já (tudíž?) opovrhuji.

V jednom sloupci jsou naškrábány záporné vlastnosti Cechu
(z mého pohledu), jako treba intelektuální snobismus
(fenomén všech tech dr-u, Ing-u a Mgr-u), prehnaná úcta
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k autorite a úradum (napr. k vedeckým a lékarským institu
cím), sebelítost, tendence "mazat med kolem huby", nebo

to, cemu Ceši ríkají nabubrelost, hnidopišství a provinciona
lismus tak kritizovaný panem prezidentem, už zminovaná

neprívetivost, nesnášenlivost ve vztahu k menšinám, prede
vším k romské a vietnamské populaci, xenofobie, sklon
k násilí a podlosti (jak dokJádá poválecné zacházení s Nemci
a davy lidí prihlížející verejným popravám), stádní mentalita

obvykle spojovány s germánskými národy .. A slovanská
sentimentalita patrí do obou skupin, záleží na nálade.
Zda by Ceši meli v rámci prípravy na vstup do Evropy
nekteré své vlastnosti zmenit? Ale vubec ne! Jsem pro

Evropu založenou na jednote v rozdílnosti. Ceská ubrblanost
bude dobrou protiváhou temperamentu románských národu.
Už sama myšlenka, že by se Ceši meli nejakým zpusobem
prizpusobit, svedcí o jistém nedostatku sebeduvery a nejisto-

Cerry Turner a Ludvík Vaculík pri velikonocním zpevu v PEN klubu.

(prímo stvorená k tomu, aby ji zneužili kolektivisté všeho

druhu), pasivita, a tak dále.
Na seznamu vyhrazeném kladným rysLlm ceské povahy pak
stojí: pošklebovacnost (takové slovo v ceštine nejspíš
neexistuje, ale žádné jiné se k tomuto úcelu nehodí - to
abych parafrázoval Vaculíka), tj. odhalování nadutosti

a neúcta k autorite - taková, s jakou se setkáváme treba
u Haška nebo u Havlícka Borovského; odpor k patosu
a bájecná výstrednost, kterou zosobnuje Cimrman a nejroz
todivnejší vynálezy, jako treba muj opékac topinek
z padesátých let, který má topinku dokonce obracet, místo
toho ale zpravidla spálí chleba a popálí kuchare (a já na nej
presto nedám dopustit), tolerance k jinakosti (takže se
mužete obléknout jak chcete a nikdo ani okem nemrkne),
absence snobismu a jistá prirozená demokracie, jejímž
príkladem je beztrídní ceská hospoda, družná veselost,
spontánní muzikálnost atd.
Ty dva výcty si nutne protirecí, jelikož zmínené rysy nikdy
nevystihují celou populaci. Nebo je to snad tím, že vlast
nosti, které mi pripadají nejpritažlivejší, se obecne pokláda
jí za keltské a jsou dalším dokJadem tohoto pretrvávajícího
odkazu? Jisté je, že vlastnosti, které me odpuzují, jsou

ty ohledne vlastní identity. To není nijak prekvapivé, stací si
vzpomenout na nekonecné debaty o významu cešství
v prubehu posledních sta let.
Douglas Read, který strávil mezi válecná léta ve strední
Evrope jako dopisovatel listu Times, ve své pozoruhodné
knize Jarmark šílenství popisuje Cechy následujícím zpuso
bem: "Cechoslováci (címž ve skutecnosti myslel Ceši) jsou
zamracení a drsní lidé. Chybí jim šarm a nesnaží se vlichotit

do prízne. A nejsou ani hezcí. Ješte si nevyvinuli dustojnic
kou kastu, která má zdobit salóny dustojnických sború. A to
by meli." To bylo napsáno v roce 1938, ale možnáje v tom
ukryto ponaucení pro vstup do Evropské unie.
Preložila Katerina Hronová.

Cerry Turner
Prišel do Prahy jako prekladatel z francouzštiny v roce 1971.

Spolupracoval s ceským kulturním undergroundem, a i po návratu na

britské ostrovy prekládal samizdatovou literaturu. Publikoval - rovnež

pod pseudonymem A.G.Brain - preklady del Václava Havla, Ivana

KHmy, Karla Pecky, Milana Simecky, Ludvíka Vaculíka. Jeho

pretlumocení Vaculíkova Ceského snáre stále ceká na osvíceného

vydavatele.
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Jak nás vidí cizinci
Ceská republika zažívá v posledních
letech príliv cizincu, kterí sem prijíždejí
za prací, na studijní pobyty, za
obchodem. Jaké zkušenosti získávají?
Chápou ceskou mentalitu a kulturu? Co
je tady prekvapuje a na jaké potížejí
narážejí?
Ukrajinská prodavacka
CharloUe Baranská, žije v Praze tri roky, její muž je
Cech:
"První, na co jsem tu narazila, byla šílená byrokracie,
když jsem se chtela vdát. Byla s tím spousta papírování.
Nestacil doklad z Ukrajiny o mém rodinném stavu, ale
musela jsem mít ješte potvrzeno ukrajinskou ambasádou,

že jsem svéprávná. Pripadalo mi to jako nejaká past na
debily. Všude byly strašný fronty, na ambasáde jsem
cekala ctyli a piH hodiny. Nahlášení zmeny stavu a adresy
mi na cizinecké policii zabralo dva dny. Posílali me tam
z budovy do budovy. K žádosti o povolení k trvalému
pobytu je potreba asi osm formulárlJ. Pro jistotu jsem si

predem nastudovala v zákone, co všechno s sebou musím
prinést, a oni pak po mne chteli kopie dokladu, o kterých

v zákone nebylo ani slovo. Pri overování prekladu

u notáre jsem mela pocit, že platím trikrát vic, než by
zaplatil Cech. Na druhou stranu musím ríct, že se ke mne

úrednici chovaJi príjemne. Ale ty obrovský fronty, to byla
katastrofa.

Muj první dojem z Cechu byl, že jsou to strašne príjemní

lidi, usmevaví a milejší než u nás. Ukrajinci mají úplne
jiné chování k ženám, jsou zvyklí jim rozkazovat. Ceši

jsou na ženský moc mekký. Na Ukrajine jsou muži
surovejší. Všude jsou lidé dobrí i zlí, ale tady se každý

podle me víc snaží neco delat pro rodinu a myslím i pro
stát. Našim lidem je už všechno jedno. Nemají práci, jsou

zlostní, reagují podráždene a nekdy i surove. Tady u vás

zase nepríjemne pocituji nacionalismus. Šla jsem treba
s kamarádkou do restaurace, mluvila jsem na servírku

cesky, platila ceskými penezi, ale muj prízvuk stacil
k tomu, abychom byly obslouženy jako poslední. Mnoho

zvlášt mladých lidí má dojem, že když mluvím s ruským
prízvukem, jsem urcite zodpovedná za události roku

1968, prestože jsem Ukrajinka a v té dobe mi byly dva
roky. Znám prípad, kdy Ceška zbila svou sousedku
Ukrajinku, a komu myslíte, že na policii verili? Mám

dojem, že by se tu cizincu z bývalého SSSR mnozí nejra
deji zbavili a podle toho se k nim také chovají.

Arménská houslistka a majitelka galerie
Anna Hambardzumjanová, žije v CR sedm let:
S Ceskou republikou nemám zatím špatnou zkušenost. Už
tady žiju sedm let a jsem zcela spokojená. I když je tady
úplne jiná mentaJita, pomalu si zvykám. Zatím se mi tady
nic nepríjemného nestalo. Prijela jsem jako profesionální

houslistka a dostala jsem práci, protože jsem uspela
v konkursu o místo v orchestru. S ceskou kulturou jsem
nikdy žádné problémy nemela, protože hudba je meziná
rodní. Ted se zabývám i výtvarným umením. Prodávám
obrazy, což je moje hobby.

Americký knez
William Faix, farár v malostranském kostele sv.
Tomáše, v Praze žije 5 let:
Když jsem prijel v breznu 1995 do Prahy, mel jsem dost
smíšené pocity. Ceši se mi zdáli být velmi rezervovaní
a nepohostinní oproti lidem v Polsku, kde jsem pusobil
pred tím. Necekal jsem sice otevrené náruce, ani jsem
nevyhledával duvody k návštevám, presto se mi zdálo, že
je zhola nemožné, aby me nejaký Cech pozval k sobe
domu. Za posledních pet let jsem byl na návšteve u trí,
možná ctyr rodin, v Polsku to bylo do mesíce. Ceši mi
pripadají velice uzavrení a neochotní k navazování vrelej
ších vztahu s cizinci.

Velice mne zde také prekvapil vztah státu
a církve. V USA jsou církve a stát od sebe
striktne oddeleny, naopak v Polsku je nábožen
ství samozrejmou soucástí tamní kultury.
Nikde jsem se však nesetkal s takovým
odporem a zlobou v chování predstavitelu státu

vuci církvi a náboženským otázkám jako zde.
Myslím tím napr. zlostné výroky Václava
Klause, kterými pohanel památku T.G.
Masaryka, a není tomu dávno, co soucasný
premiér Zeman oznacil sv. Václava za kolabo

ranta. Jinde je neco takového nemyslitelné.
Kde se v Ceších bere tento druh hnevu? Na

druhou stranu musím ríci, že do kostela prichá
zí stále více lidí než drív, a to nemLuvím jen za
naši farnosti.
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Ruská emigrantka
Nataša V. žila v bývalém Ceskoslovensku od roku 1965
do roku 1986, poté emigrovala na Západ, vrátila se
v roce 1996:
Založila jsem v Ceskoslovensku roce 1965 rodinu, narodily

se mi tady deti. Pak prišel rok 1968, otevrene jsem vystou
pila a napsala clánek proti okupantum. V zárí jsem odnesla
svuj obcanský prukaz na velvyslanectví, oznámila jsem
tam, že nechci být obcankou SSSR. V dobe normalizace
jsem pak mela politické problémy, takže jsem v roce 1986
emigrovala. Když jsem se vrátila v roce 1996, byla jsem jen
zklamaná. Predevším z lidí, zmenili se spíš k horšímu.

Velice je zajímá kariéra, jak lze co nejvíc a co nejrychleji
zbohatnout. Nekdy si myslím, že ani porádne nevedí, kam
se hrnou. K materiálnímu bohatství na úkor duševního?

Ceská kultura je mi blízká, protože tady je to už muj domov.
Když jsem prijela, byla tady spousta nových a zajímavých
vecí. Kultura bud v cloveku je, anebo nenÍ. Když ji v sobe
clovek nemá, tak nezáleží na tom, v jaké zemi žije.

Ukrajinský zemedelec
Oleg M., žije v CR tri roky a pracuje tu jako zedník:
Zatím se mi tady nic špatného nestalo. Až na jednu neprí
jemnost. Chytili me policajti a vyslýchali. Mysleli si, že
jsem neco ukradl, ale já nic neudelal. Nakonec me museli

pustit, protože našli pravého zlodeje. Jinak je to tady dobrý,
chci tady zllstat a založit si rodinu.
Skoro na každém kroku si ale uvedomuji, že naše kultura je

jiná. Vy pijete pivo, my zase vodku. To je úplne jiné. Jiná

mentalita, jiní lidé. Uprímne receno, Cechum moc nerozu
mím, vaši kulturu nechápu.

bydlela, zvykli. Nejdrív na me a mého prítele svádeli všech
ny problémy, které v dome vznikly. Pak s tím prestali, ale

stejne jsem se prestehovala. Dnes už je to jiné. Díky tomu,
že tady pracuji už ctyri roky, me neposuzují podle toho,
odkud sem, ale co dovedu udelat.

Za tu dobu jsem pochopila, že vy, Ceši, jste úplne jiní.
Nikdy nevím, co si zrovna myslíte. Vy nechápete nás, my
zase vás.

Japonská cestovatelka
Masako Sugitatsu, studovala nemcinu ve Freiburgu,
v Praze se zastavila na své ceste kolem sveta, než se vrátí
do rodného Kobe:
Myslím, že zdejšímu prostredí trochu rozumím díky tomu,

že jsem nekolik let žila v Nemecku. Vy Ceši jste Nemcum
velmi podobní myšlením. Pouze nejste tak porádní, spoleh
liví a akurátní. Ješte nevím, jestli je to klad, nebo zápor.
Ale už jsem zjistila, že máte stejná prísloví a stejné pohád
ky.

Francouzští studenti

Dominique Chauville, studentka etnografie, a Jean
Claude Ballereau, student politologie, oba z Paríže:
Prijeli jsme sem na turistický pobyt. Prijeli jsme s predsta

vami, které jsme získali z Franze Kafky, Maxe Broda,
Milana Kundery, a jsme hodne zklamanÍ. Vubec to tady

tak nevypadá. Praha pusobí spíš jako pout pro turisty
lemovaná ohyzdnými obchody, které nabízejí velice

nevkusné sklo a sklo a sklo. Clovek se pro všechny ty
kýcovité atrakce a záplavu zpocených cizincu ani nedosta
ne k tomu, aby mohl obdivovat historické památky, které

jsou mimochodem hodne operetne zrenovované.
Ukrajinská hospodyne
Maria L. , žije v CR ctyri roky: Ptali se Lenka Trpkošová,

Asi pul roku trvalo, než si na me lidé z domu, kde jsem Martin Jan Stránský, Libuše Koubská.

Prehled platných povolení k zamestnání cizincu v CR k 31. 3. 2000
PocetZpusob zamestnání Zarazení podle výkonu

pracovní cinnostiPoradí

Stát celkemz tohoindividuál.individuál.v rámcidelnickástredošk.vysokošk.
ženy

povoleníse statutemkontraktupovolánípovolánípovolání
uprchlíka

I.

Ukrajina 14934491514079585014554130250

2.

Polsko 58908532753O31375177225488

3.

Moldavsko14913781443O481477II3

4.

SRN 14362781073O363683211047

5.

USA 1410466946I46313500897

6.

Bulharsko13974281288O109I 17669152

7.

Belorusko13096461265O441 16043106

8.

Velká Británie1150255752O3988369773

9.

Ruská federace961474862O9950393365

10.

Rumunsko694162663O315904955

II.

Francie 5921I4485O1072272498

12.

Mongolsko585455582O35341041

13.

Rakousko40875318O903677295

14.

Jugoslávie (býv.398107371O2716895135

15.

Makedonie37923122O2573322621

16.

VSR 662866 OO38919

Ostatní

385110172970387810377742040

Celkem

369511067430038969042689328737185
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Ne.len proLese

Andrzej lagodziJíski

Milí prátelé, ptáte se mne, co si o vás - Ceších myslím po

tolika letech života mezi vámi. Fakt, je to hodne casu.

Podle jisté teorie se za sedm let úplne obmení všechny

bunky v lidském tele. Takže pokud je to pravda, mám je už

všechny ceské, protože jsem tady dokonce devet let. Na

druhé strane vím, že koreny mám prece jen jinde. Uvedo

muji si to zvlášt ve chvílích, kdy sedím v Praze u piva

s ceskými práteli. Samozrejme je mi fajn a cítím se dobre,

ale když si zavzpomínají na dobu svého detství nebo ranné

ho mládí, tak jasne vidím, že máme jiné zkušenosti veku

dozrávání, jiné generacní zážitky. Bourili jsme se proti

necemu jinému, neco jiného nás štvalo. Zkrátka jsem

odjinud a díky tomu vás mohu pozorovat s jistým odstu
pem.

Zdejší zpusob života moc se mi líbí. Mám dojem, že se zde
žije klidneji, jaksi prirozeneji a zdraveji (tím ovšem
nemyslím ceskou kuchyni). Líbí se mi, že prátelé si
dokážou najít cas na pravidelná setkání v oblíbených
hospodách, což je ve Varšave naprosto nemyslitelné.
Pražské pivnice, to je vubec zvláštní kapitola. Rychle jsem
si na ne zvykl, a strašne mi budou doma chybet.
Nebudu psát o tzv. "národní povaze"; necítím se k tomu
povolán a nerad bych zabredl do nejakých sterotypu.
Vzpomínám si, jak jsme pred asi patnácti lety delali ceské
císlo jednoho podzemního casopisu a napadlo nás obohatit
je o anketu, co si myslí o Ceších a jejich kulture varšavští
stredoškoláci. Využili jsme své kontakty na stredoškolské
profesory, a ti svým žákum rozdali dotazníky. Výsledek

byl otresný, a zapusobil na nás jak studená sprcha. Tolik
primitivních predsudku, to by mne ani ve snu nenapadlo!
A nebyli to pritom žádní pitomci, nýbrž inteligentní
mládež dvou elitních gymnázií. Pak mi ovšem došlo, že se
to vlastne dalo cekat. Moje generace totiž byla odkojena

ceským filmem a literaturou 60. let, které už oni z politic
kých a cenzurních duvodu neznali.
Když jsme u ceského filmu a literatury, tak me fascinoval
vždy smysl pro humor a schopnost fantastické sebeironie.
To je v polské kulture spíše vzácná výjimka. Po letech
prožitých tady vidím, že takový životní postoj nevymysleli
geniální umelci, nýbrž že existuje i v normálním, každo
denním živote. Bohužel asi s výjimkou médií, hlavne tisku
a televize, což je škoda. Když clovek žije dlouho v cizine,
prirozene ho zacínají štvát veci, které by ho vlastne jako

cizince štvát nemeli. Tím silneji to prožívají ti, kdo si
o této zemi puvodne vytvorili idealistický, romantický

obraz. Pozdejší konfrontace snu a reality mnohým zpusobí

šok, jako když clovek zjistí,
že jeho první andelská láska
má špinavé nehty. Což je asi
muj prípad. Nepríjemne me
udivuje treba to, že ceská
spolecnost v menších skupi
nách (napríklad v zmínených
hospodách) dokáže býti
velmi vstrícná, otevrená
a tolerantní, a v celku obcas

dokáže mít sklony k názorum
až xenofobním. Nechut

k cizincum v zemi, kterou

procházejí rocne miliony
turistu, se mi zdá naprosto
absurdní. Fakt, že xenofobie

je problém nejen ceský, je pro mne slabou útechou. Vadí
mi také "ceské ostrovanství", zdejší varianta splendid

isolation, o které tolikrát mluvil a psal prezident Havel.
Nezájem o sousedy (dokonce nejen o východní, ale
i o západní), jakási podivná povýšenost, to je do procesu
evropské integrace dost špatná výbava. S práteli-novinári
jsem na toto téma prodebatoval mnohou hodinu, ale
dodnes nechápu, co je toho prícinou. Nebo presneji receno
- co je prícina, a co následek: málo informací nebo skutec
ný nezájem.

Jak víte, jsem bohemista a slovakista. Zabývám se Cesko
slovenskem - ted Ceskou republikou a Slovenskem - už
dlouhá léta a urcite to budu delat dál. Dalo by se tedy ríci,
že ceské zeme jsou moje profese. Prožil jsem tady fascinu
jící dobu politické a hospodárské transformace, formování
novodobé ceské státnosti a naprosto revolucních promen
všech oblastí života. Vím o tom asi víc, než o stejném
období v mé vlasti - tam jsem totiž byl vlastne jen hostem.
Nechal jsem tu ale i veliký kus srdce, a proto doufám, že
mi odpustíte tech pár kritických rádku. Snad všichni prece
sní o tom, aby neco, co milují, bylo naprosto ideálnÍ.
Takže: že by to nebyla jen profese?
Srdecne Váš

Andrzej Jagodzinski

Andrzej Jagodziftski
Polský bohemista, prekladatel ceské a slovenské literatury, novinár.

V letech 1991-96 dopisovatel deníku Gazela Wyborcza v Praze, od roku
1996 reditel Polského institutu v Praze.
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Nejlepší z f1!:0f,nýehsvetu

S Johnem o'Sullivanem o promene Evropy a sveta

Rozhovor s dlouholetým redaktorem
amerického ctmáctidenníku N ational

Review, nekdejším bezpecnostním
poradcem Margaret Thatcherové a
nynejším spolupredsedou Nové atlantické
iniciativy byl natocen pri pražské
Konferenci o bezpecnosti v Evrope, jež se
konala 28. dubna 2000 v Trojském zámku.
V úplném znení bude vysílán
v rozhlasovém cyklu poradu nazvaném
Evropa 2003 na stanici Vltava Ceského
rozhlasu 26. cervence v premiére
a 1. srpna v repríze. Rozhovor
vedl rozhlasový redaktor Jan Tuma.

Mapa sveta i Evropy se v posledních deseti letech výrazne

zmenila. Jak vnímáte tento pn1Jeh plný zmen?

Zmeny predcily veškerá ocekávání. Pochybuji, že by nekdo
v roce 1985 dokázal predpovedet tu lavinu událostí, jež se

dala do pohybu o ctyri roky pozdeji. Jednak jsme byli
šokováni tím, k cemu došlo v Jugoslávii - to je ta špatná

strana mince. Jednak jsme privítali mimorádný vývoj sveto
vé ekonomiky, která vytvorila bohatství predevším
v zemích, které jsme kdysi považovali za mnohem chudší
než západní Evropa. Predevším nekteré státy východní Asie
jsou príkladem toho, ceho mohou chudší zeme dosáhnout
v relativne krátkém case, mají-li správnou vládní politiku.
Tato zkušenost by mela zajímat všechny obyvatele zemí
strední a východní Evropy, považující poslední desetiletí
v urcitém smyslu za zklamání. Nevím, do jaké míry panuje
tato frustrace u vás ve strední Evrope, ale ješte dál na
východ - v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku - jsou lidé
v mnoha ohledech deprimováni skutecností, že politickou
liberalizaci neprovází hospodárský pokrok, a casto propadají
zoufalství. Ale východoasijská zkušenost ukazuje, že to
zklamání je zbytecné. Jsem presvedcen, že pokud je prová
dena správná politika, lidé mohou dosáhnout podivuhodných
výsledku.

Jak vnímáte perspektivu spolecné Evropy. Je zajištenajejí

bezpecnost?

Díky spojenectví západní Evropy a Spojených státu se
postupne rozširuje pásmo stability smerem na východ - to
pokládám za nejduležitejší evropskou perspektivu.
Nepochybuji o tom, že se v budoucnu dockáme vstupu
Rumunska, Bulharska a jiných zemí do Severoatlantické
aliance. Obtížnejší je urcit, co se stane s Ruskem, vstoupí do

NATO? Moje odpoved zní: v budoucnu ano, ale prozatím
ješte ne.
S Ruskem se stalo neco velmi podobného, co se po druhé
svetové válce událo s Nemeckem. Kdybyste v roce 1945
nekomu tvrdili, že se Francie, Británie a Spojené státy
stanou spojenci Nemecka v NATO, nikdo by této absurdní
predstave neveril. Nicméne o deset let pozdeji k tomu došlo.
Proc? Kvuli hrozbe Sovetského svazu. V soucasnosti by

mohl mít podobný úcinek na Rusko soucasný rozmach Cíny.
Ackoliv se nyní se v Moskve hovorí o rusko-cínském spoje
nectví, nemyslím, že bude mít dlouhého trvání, protože mezi
Ruskem a Cínou existují vážné rozpory. Naopak, rozmach

Cíny donutí Rusy, aby pomýšleli na vytvorení tesnejšího
a dlouhodobejšího spojenectví se Západem. Chápu, že
v soucasnosti by Východoevropané a Stredoevropané jen
neradi videli, aby Rusko vstoupilo do NATO, protože zkuše

nosti se Sovetským svazem jsou ješte príliš cerstvé. Ale kdo
dokáže ríct, jaké zavládnou pocity za tricet nebo ctyricet let,
až se cínská hrozba stane reálnou?

A pokud jde o EU, myslím si, že mela reagovat pružneji. Její
rozšírení smerem na východ je nutností. I když chápu, že pro

nekteré zeme není jednoduché prizpusobit se platným evrop
ským normám a požadavku na spolecnou menu. I Rusko by
melo uzavrít mnohem tesnejší obchodní a ekonomické
vztahy s Evropou. Rovnež bych se velmi durazne primlouval
za to, aby strední Evropa a Evropská unie vytvorily volnou
zónu obchodu se Spojenými státy. Suma sumárum: proces
hospodárské integrace mezi Východem a Západem vyžaduje
dobrou vuli na jedné strane a flexibilnejší evropské instituce
na strane druhé.

Dlouhodobe se zabýváte otázkou svetové bezpecnosti - na

cem bude postavena v nadcházejícím století?

Hlavní silou, o niž se opírá svetová bezpecnost, jsou Spoje
né státy a melo by to tak být i v budoucnosti. Prijme-li
Rada bezpecnosti OSN nebo NATO nejaká rozhodnutí,
budou to v první rade Spojené státy, které se ujmou organi

zování vojenského zásahu. Praktická by byla i delba práce:
USA nasadí vojáky, jejichž úkolem je zastavit konflikt
a nastolit mír, zatímco zeme jako Kanada, Švédsko nebo
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Irsko poskytnou OSN jednotky dohlížející na zachování
miru.

Otázkou je, zda Amerika bude i nadále dost silná na to, aby
zvládla tuto roli. Myslím, že na scéne se drív nebo pozdeji

objeví další zeme. Už jsem se zmínilo Cíne. Západ by proto
mel zustat jednotný: USA plus Francie, Británie, Nemecko
a celá Evropská Unie vytvorí údernou sílu, která dokáže
zabránit prípadné kolizi i bez boje. Každý si totiž rozmyslí
vstoupit do konfliktu s tak silným blokem. Diplomacie tím
získá mimorádnou váhu. Bedrich Veliký kdysi rekl: "Diplo
macie beze zbraní je jako hudba bez nástroju" - v tomto

prípade to platí beze zbytku.
Pri procesu evropské integrace prosazují nekteré zeme 
predevším Francie - myšlenku Evropy jako jediné supervel
moci. Takovým snahám by melo být zabráneno. Není dobré
Evropu oddelovat od Spojených státu. Jsem presvedcen, že
Západ jako svetová síla prosazující urcité hodnoty a ideály
by mel zustat jednotný, aby dokázal vcas zabránit vznikají
cím konfliktum.

Prirozene, že by pri tom melo být bráno v úvahu i morální
hledisko. Souhlasím s Pascalem, že první zásada morálky je
jasný rozum. Jak ale najít zpusob, který by zarucil, aby
jakákoli mocenská struktura jednala vždy správne, morálne
a cestne? V tom je problém. Presto se domnívám, že v prípade
konfliktu by Spojené státy spolu se svými spojenci v Evrope
jednaly velkoryse a zároven shovívave, s myšlenkou na blaho
lidstva jako celku. Z praktického i morálního hlediska je tedy
svet, v nemž dominují Spojené státy a jejich spojenci
v Evrope, pravdepodobne ten nejlepší dostupný svet.

Malé národy mají obavu, že se v Evrope "ztratí". Zároven

se zacíná hovorit o evropské identite. Není vymezování

evropské identity namíreno proti Spojeným státum?

To je, myslím, hlavní nebezpecí, vuci nemuž se musíme mit

na pozoru.
Identita lidí v Evrope je vubec mimorádne zajímavá otázka.
Je evropská identita totéž jako "být Anglican", nebo je to
jiný druh identity? Souhlasím s tím, jak problém vytycil
Charles de Gaulle. Rekl, že Evropa by mela být Evropou
národností, že lidé najdou svou prvotní loajalitu v menších
národních a státních celcích. A zduraznil duležitost toho, aby

tyto národy a nacionalismy, které je utvárejí, byly velkorysé,
mírumilovné a tolerantnÍ. vývoj takové národní identity
jsme meli možnost videt nejprve v Anglii, ale i v Holandsku,
Dánsku a zejména pak v Nemecku. Napríklad nemecký
smysl pro identitu je dnes zcela odlišný od nemecké identity
pred sto lety; v soucasné dobe je mnohem otevrenejší
a tolerantnejší. Proto považuji názor, že nacionalismus musí
být povýšenecký a neprátelský, za velmi hloupou myšlenku,
která staví intelektuály a úredníky - tvurce zahranicní politi

ky - proti instinktum vetšiny obycejných lidí. Neverím ani
na absenci nacionalismu, protože clovek hledá a potrebuje
tento druh identity. Evropští politikové by proto nemeli
ríkat: "Zapomente, že jste Ceši!" nebo: "Zapomente, že jste
Anglicané!" Naopak, jedine hrdý Anglican nebo hrdý Cech

muže skutecne respektovat jiné národnosti a pritom muže
pocítit i radost z toho, že s nimi koexistuje.
Pokud tento typ otevreného a tolerantního nacionalismu

zacne v Evrope prevládat, pak bude možno dosáhnout oné
harmonické "supraidentity" a lidé se zacnou cítit Evropany.
Naopak chybou by bylo vymezovat pojem evropanství

v opozici vuci Neevropanum ve stylu: "My chceme být
Evropany. Chceme hrát duležitou roli na svetové scéne.
Chceme rozhodovat o vlastním osudu. Chceme být sebou
samými a nikoli Spojenými státy." Pokud se evropská politi
ka vydá touto cestou, ocitne se v nebezpecí nejhoršího druhu
zastaralého agresivního nacionalismu na nejvyšší evropské

úrovni. Naštestí však už existují struktury podporující
tolerantní evropskou identitu bez napetí.

Hovoríme-li o nacionalismu, napadne nás Balkán. I po

zásahu vojsk Severoatlantické aliance tam zustává velmi

napjatá situace. Dopustil se tam Západ nejaké chyby? Jaké

další kroky by mely vést k vyrešení situace?

Po zásahu v Kosovu jsme dali tu výbušnou situaci takríkajíc
k ledu; zastavili jsme v techto zemich na nejaký cas normál
ní politický vývoj. Nyní je težké pro kteréhokoli vnejšího
pozorovatele ríci, co dál. Své návrhy tedy vyslovím jen
velmi neochotne a hypoteticky.
Za prvé by se mela uznat nezávislost Kosova. Meli bychom
akceptovat, že se zde už ustavil albánský etnický národnost
ní stát a prizpusobit se tomu tím, že se bud vytvorí enkláva
pro srbskou menšinu, anebo se provede znovurozdelení
Kosova tak, aby srbská menšina byla mimo nebezpecí
a spojila se se Srbskem. Obávám se však, že tato druhá

možnost je proveditelná pouze v prípade, že nebude nahrá
vat Miloševicovi. Taková je bohužel politická realita, nebot
jedním z cílu západní politiky musí být dosažení skutecne
demokratické transformace Srbska.

Za druhé je nutno zacít s odbouráváním sankcí proti Jugoslá
vii, které by se ale melo provádet tak, aby to bylo ku prospe
chu Miloševicovy opozice - pomoc adresovat predevším

mestum a obcím kontrolovaným opozicními stranami
a starosty a tak dále.
Nedávno jsem Kosovo navštívil a pripadá mi, že je tam
prítomen jeden prvek západní politiky, který je chybný. Jde
o princip multietnicnosti. Jsem toho názoru, že uciníme-li
tento princip kritériem politického jednání, je to utopie. Jsem
zastáncem multietnické spolecnost tam, kde to skutecne
funguje: napríklad v New York City nebo ve velké cásti
západní Evropy. Z etnicky smíšeného prostredí vzniká velmi
živá spolecnost, a já jako Newyorcan jsem velikým zastán-
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cem takového spolecenství. Jenomže nemohu vnucovat svuj
názor a zkušenost lidem, kterí ji mají zcela odlišnou. Když
žijete v prostredí, v nemž se príslušnici odlišných etnik ješte
nedávno vraždili, je pak velmi težké od nich ocekávat, že
budou spolupracovat.
Všeobecne by nám za príklad mohlo posloužit Švýcarsko.
Tam vyrešili problémy s etnicky ruznorodou spolecností
formou mimorádné decentralizace. Když si rozdílné etnické
skupiny žijíCÍ spolecne navzájem neduverují, pak je asi
rešením zrídit státní instituce komunální povahy, aby lidé

nemeli pocit, že sousedé zneužívají státu proti nim.

Tady v Ceské republice jsme nekdy zahledeni do lokálních

problému a uniká nám, že svet je ve velkém pohybu.
Zacíná se mluvit o Nové atlantické iniciative - co tato inici

ativa znamená pro budoucnost?

Myslím, že je dobré udržovat patriotismus a svetovost
v rovnováze. Clovek ani národ by nemel ztratit pamet kvuli

tomu, aby ekonomicky prosperoval ve svete. Muže stále ctít
svého otce a svou matku, muže stále vyznávat své nábožen
ství, muže si stále vážit klasické literatury psané v jeho
materštine, muže se stále tešit ze Smetanovy hudby; nikdo
ho nenutí, aby obdivoval pop music jako American, když se

mu nelíbí. Takže si nemyslím, že by tu byl nejaký rozpor
mezi udržováním skutecných národních tradic na strane

jedné a aktivitou a úspechem coby úcastníka svetové ekono
miky na strane druhé. Naopak, zeme respektujíCÍ své vlastní

tradice bývají dobré i po ekonomické stránce. Myslím tím
samozrejme tradice otevrené, liberální a tolerantnÍ.
Ceši, Madari a Poláci jsou podle mne zeme, které mají silné
národní tradice a potrebují v nich najít a oživit ty nejlepší

prvky, aby z nich ucinili základ pro svuj vlastní image,
s nímž budou vstupovat do sveta.
Ptal jste se také na Novou atlantickou iniciativu. Jde o snahu
obohacovat západní civilizaci tradicemi a hodnotami, jež si

sebou prinášejí ruzné skupiny imigrantu. V Americe jsou to
predevším imigranté z Evropy, ale také z Asie, Stredního
východu a severní Afriky.

Migracní pohyby uvnitr atlantického sveta jsou v soucasné
dobe velmi zajímavé a domnívám se, že napovídají mnoho
o tom, jakou hospodárskou politiku bychom meli mít. Meli
bychom maximálne podporovat hospodárskou integraci
napríc Atlantikem stejne jako uvnitr Evropy samotné. Rád
bych se dockal transatlantické zóny volného obchodu, která
by vytvorila urcitý ekonomický protejšek NATO. A rád bych
také videl vetší imigraci do atlantického prostoru. Do Ameri

ky by melo prijíždet ješte více Cechu, Italu, Nemcu. A naopak
ješte více Americanu by melo pobývat v této cásti sveta 

i když zde v Praze je mladých Americanu pomerne hodne ..
Když zajdete do vetšiny restauraCÍ v New Yorku nebo
v Kalifornii, mladá dáma, která vás uvádí do podniku, je

nejspíš Anglicanka. Vcera vecer jsem vecerel v Londýne
a obsluhoval me bulharský cíšník - popovídali jsme si
o východní Evrope.
Takový vývoj smerem k multietnické spolecnosti me teší,
vidím v nem perspektivu do budoucna. Za nejaký cas by se
mohlo z této smesice vytvorit nové evropské a nové atlantic
ké povedomí. Ale pokud se tak stane, bude to bez byrokratu,
kterí by nás k tomu možná chteli nutit. V utvárení nové
identity nemuže vláda své obcany k nicemu nutit, muže
pouze podnecovat vývoj. Jsem rád, že ve vetšine západních
zemí se tak deje.

Z anglictiny preložil Derek Paton.
Bauman, Zygmunt: Globalizace: dtisledky pro cloveka. Praha, Mladá fronta
1999.

Dahrendorf, Ralf: Economic opportLlnity, civiL society and politicalliberty.

Geneva, U.N. Research Institute for Social Development 1995.

Freiová, Michaela: GLobalizace a náboženství. Praha, Obcanský institut 1997.

GLobalizace a strední Evropa. Praha, Ústav mezinárodních vztahu 1998.

Národ a národnost v case gLobalizace. Praha, JOB Publishing 1999.
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Sv;tavy a Ústí nad Labem
ukazují cestu do Evropy

Boris Merhaut

Co mohou mít spolecného severoceská
metropole a osmnáctitisícové okresní
mesto na východním pomezí
Ceskomoravské vrchoviny? Obe radnice
berou vážne ekologické principy
a podmínky nutné pro vstup do EU.

Žádná zeme aspirující na vstup do EU se nemuže vyhnout

zásadám platným ve všech ostatních zemích evropské
patnáctky. Jde o princip prevence v péci o zdraví obcanu
i o životní prostredí, princip predbežné opatrnosti, princip

"znecištovatel platí" a princip integrace. V praxi to znamená
bez vytácek akceptovat princip trvale udržitelného rozvoje
prijatý na vrcholné konferenci OSN pro životní prostredí
a rozvoj v Riu 1992. (Je zajímavé, že práve tento princip byl

v dobe vlády Václava Klause vyškrtnut z príslušných
státních dokumentu.)

Evropská iniciativa
Svuj vstrícný postoj prokázaly radnice obou mest tím, že se
na jare 1998 spolu s dalšími 40 mesty Cech a Moravy
prihlásily do mezinárodní souteže Evropské komise
o "mesto v souladu s požadavky EU". Tematicky se soutež
soustredila na 4 oblasti: na ochranu ovzduší, ochranu vod,

sber a recyklaci odpadu, dostupnost informací o životním
prostredí. Realizací a koordinací souteže bylo povereno

Regionální ekologické centrum Evropské rady. To rozeslalo
témer dvema tisícum vybraných radnic v ruzných zemích
strední a východní Evropy formuláre prihlášek s dotazníky

a optimisticky odhadovalo, že se jich polovina zapojí.
Odpovedelo pouze 125 mest. V CR bylo obesláno 180 mest
a do souteže se zapojilo 42. Postkomunistické radnice spolé
haly, že jejich zprávy nikdo nebude kontrolovat, a tak
popustily uzdu své obrazotvornosti. Jejich potemkinády se
zhroutily, když se dostavila neúprosná a neúplatná revize.
Po srovnání konfabulace s prozaickou skutecností vypadlo
ze souteže 22 ceských a moravských mest. V Rumunsku
a Bulharsku bylo procento nepripravenosti ješte vyšší. Do
tretího kola se z Cech dostalo jen Ústí nad Labem
a z Moravy Olomouc, Svitavy a Trebíc. Do finále pak
postoupily Ústí nad Labem a Svitavy.

Mesto na severu dríve a nyní
Rozdíl je znacný, na jeho dokreslení zde uvedu osobní
zážitek z návštevy Ústí nad Labem v roce 1974, kdy jsem
tam byl vyslán referovat o krajské konferenci ROH pracov-

níku ve zdravotnictví. Mám dobrý orientacní smysl
a s mapou v ruce se v neznámých koncinách bezpecne
pohybuji. Avšak v predvecer akce jsem v husté, cpící ústec
ké mlze beznadejne zabloudil. Naivne jsem se o tom zmínil
na konferenci a dodal jsem, že ve jménu zdraví by se s tím
melo neco delat. Vzápetí si mne povolal krajský tajemník
KSC, celý brunátný na mne rval, že takhle "si pouštet hubu
na špacír" se naposledy smelo v dobe kontrarevoluce v roce
1968. Do Zdravotnických novin poslal stížnost postacující
na vyhazov, avšak šéfredaktor MUDr. Stanislav Kavka, dnes
obvodní lékar v Teplé u Mariánských Lázní, ji jako radu
dalších hodil do koše. Mel jsem prezdívku "užitecný cvok".
Od tech dob se ústecká radnice, dlouho poplatná chemicce,
opravdu polepšila. Byla a je pod tlakem houževnatého
ochranáre Ing. Mariana Páleníka, rozhnevaného mladého
muže, který si postupne získal sympatie nezanedbatelné

vlivné menšiny. Pusobí v obcanském sdružení Prátelé príro
dy hájícím širší než jen lokální mestské zájmy. Nejvetších

úspechu mesto docílilo v oblasti ovzduší, a tak získaná
"cena za kvalitu ovzduší" je naprosto opodstatnená.

Promena Svitav
Proc mesto získalo hlavní cenu prevzatou vedoucím odboru
životního prostredí v Bruselu?
Tajemství úspechu je v kontinuite. Pred jedenácti lety byl
jako nezávislý zvolen starostou Jirí Brýdl, s nímž na radnici

zároven nastoupil dnešní námestek Václav Kouka!. Prímo
ideálne je doplnil absolvent Mendelovy zemedelské univer
zity Ing. Marek Antoš, který svými "zelenými" názory
a nadšením "nakazil" nejen kolegy radní, ale i nepríliš
viditelné clenstvo Ceského svazu ochrany prirody (CSOP).
Avšak cesta k bruselskému ocenení nebyla snadná. Nová
radnice zdedila mesto v dezolátním stavu. Dnes už jen
fotografie vydávají svedectví, jak vypadaly historicky cenné
domy - polorozpadlé a otlucené jako po válce, i když se psal
rok 1989.

Nejprve se zacalo s velkorysou obnovou historického jádra

po obou stranách podlouhlého námestí. Radnice prosadila,
aby odpuzující, rozpukaný asfaltový povlak byl nahrazen
dlažbou z peti milionu kostek, podnikatelé se bourili, že

zkrachují, protože meli ztížený prísun zboží: rekonstrukce
trvala témer rok. Když však príliv návštevníku pocítili na

svých peneženkách, pochopili, že "Brýdlova klika" nejsou
marnotratní šílenci. Mezi majiteli domu se pak probudila
zdravá soutež o vzhled domu, zacaly mizet brízolitové

omítky a pastelové barvy projasnily šed panelových sídlišt.
Lítý a úspešný boj v zastupitelstvu byl sveden o projekt
solárního pensionu pro duchodce. Vznikla pekná, clenitá
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Svitavské námestí v plném lesku.

a prostorná budova se 115 byty odpovídajícími evropskému
standardu. Pension byl vyhodnocen jako nejlepší ekologická
stavba v CR roku 1994. Príjemne prekvapí zelen v hale
a absence tak typického zápachu karbolu, který návštevníka

obtežuje v klasických domovech duchodcu.
Každým rokem se zateplují další a další paneláky, což se
deje prubežne s premenou uhelných kotelen na plynové.
Snižováním zdroju znecištení významne poklesly nejen
emise ve meste, ale i v bezprostredním pekném okolí.
Když jdeme po hrázi komplexne revitalizovaného rybníka
Rosnicky, mužeme pozorovat rybáre usazené až tesne

u rákosí, kde je hnízdište vodního ptactva. Rybník byl vyciš
ten nákladnejší, avšak ekologicky šetrnejší technologií, hráz

zpevnena pohozem z lomového kamene od pláže až po
prítok, vyšterkovaný chodník vrouben lavickami. Jediným
rušivým prvkem jsou zde rekreacní chaty, které se snad
podarí zakrýt clonou rychle rostouCÍch krovin.
Kvalita pitné vody ze skupinového vodovodu je podle
hygieniku velmi dobrá, avšak kojenecká voda není pro
vysoké náklady dosud zajištena. Nízký stav v rece Svitave
a jejích prítocích prícinou toho, že ješte nedošlo k prirozené
mu odbourávání biologického znecištení. Tím vetší pozor
nost je treba venovat provozu cisticky odpadních vod a tzv.
vakuové kanalizaci, v níž tekuté písky pod tlakem zajištují

nulový únik splaškových vod.
Nedávno v areálu Technických služeb otevreli vkusný
útulek pro psy bez majitele, celkem 6 kotcu. Videl jsem, jak
deti chodí tucet psu nejen krmit, ale i vodit na procházky.
Tak školáci, kterí z jakýchkoliv duvodu nemohou psa chovat
doma, mají zde príležitost navázat dobrý vztah ke zvíratum.
Urcitou slabinou je hospodarení s odpady. Separovaný sber

se teprve zavádí, skládkování se prodražuje. Bylo sice
zlikvidováno asi dvanáct cerných skládek, ale nikoli na

soukromých pozemcích, kdy jednání s majiteli bývá obtížné.
Rezervy jsou i v kompostování kuchynského odpadu.

Úprava místního zanedbaného parku se protáhla, protože
nekterí obcané protestovali proti kácení vzrostlých stromu,
což pokládali za neúnosné. K dohode došlo až po jednání
s vyššími správními složkami. Naopak nejlíp uspely Svitavy

pri hodnocení expertu Rady Evropy v oblasti informovanosti
obyvatel o stavu životního prostredí. Jak bývá v mestech EU
zvykem, je v provozu lokální kabelová televize s pravidel
ným ekologickým programem. Krome toho je všem k dispo
zici vkusná rocenka (90 stran formátu A4), takže každý
Svitavan má možnost kontrolovat, jak se plány realizují.
Rok ekogramotnosti 200 I není dosud oficiálne vyhlášen, ale
Svitavy se na nej pripravují už dnes. Na podzim se tato akce
rozjede informací o výsledku zasedání Svetové banky
a Mezinárodního menového fondu v Praze. Pamatuje se i na
duchodce v solárním pensionu, jehož reditelka pozve lektory
k besede o tom, jak žijí seniori v ruzných zemích EU
a v Americe ci Kanade.

Jak informovala ceská média o velké pocte, které se Svita
vám od Evropské rady dostalo? Dokonce ani redaktori
místních Svitavských novin ji nezduraznili dostatecne výraz

ným titulkem. Ze všech deníku pouze MF Dnes loni v listo
padu pod titulkem "Evropská komise ocenila Svitavy"
venovala této pozitivní zpráve - devet rádku! Víteznými
partnery Svitav jsou bulharský Burgas, estonské Parnu,
madarský Kécskemét, rumunská Ramnicu Valcea a sloven
ská Nová Spišská Ves. Špatných ekologických zpráv je
dostatek, ty príznivé by nemely zustávat ut~eny.

Boris Merhaut (1924)
Publicista a ekolog.
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ZLATÝ DUL
PRAZSKYCH
ARCHIVU

Administrativním reditelem jeho komisariátu pro atomické

bádání je Dautry, bývalý ministr zbrojení, clen MRP, reakci

onár, ale nachází se pokud jde o záležitosti komisariátu pod

silným vlivem Jolliot Curie.

J. C. dále sdeluje, že jejich práce v oboru atomické energie

prinesla nyní první praktické výsledky a že behem dvou

mesícu zacne pracovati ve Francii první baterie, vyrábející

atomickou energii.

Verejné mínení ve Francii podporuje J. C. na míste vysoké

ho komisare. Pokud jde o mezinárodní situaci: Anglie muže

provádeti atomové bádání jen spolecne s Americany, ale

projevuje podporu francouzským samostatným pokusum.

Francouzi s Americany spolupracovat nechtejí a nebudou.

Zbývá jim tedy spolupráce v rámci západní Evropy zejména

s Norskem, Belgií, Švédskem atd. Francouzi by však neradi

spolupracovali jenom s kapitalistickými státy. Pokud jde

o východ vedí, že Sovetský svaz v tomto oboru postupuje

samostatne. Lidove-demokratické státy vetšinou nejsou

technicky dostatecne vybaveny a pro spolupráci by za

nynejších okolností padalo v úvahu Ceskoslovensko.

V breznu letošního roku vyšla v nakladatelství Paseka kniha

Karla Bartoška Zpráva o putování v komunistických archi

vech, Praha - Paríž 1948-68. Na základe studia v pražských

archivech v ní autor hovorí o pameti trýzne a trýzni pameti

(cást, v níž konfrontuje svedectví s archivními dokumenty),

o Praze komunistických aparátu, o francouzsko-ceskoslo

venském komunismu a o rozeprích, mýtech a legendách

(hlavne francouzských) týkajících se dejin komunismu.

Následující dokument, o nemž se autor v knize strucne

zminuje, potvrzuje domnenku o strategickém významu

Prahy v dobe studené války (hlavne pro italské a francouz

ské komunisty), a to nejen pro oblast politiky a diplomacie,

ale i pro oblast vedy. Jde o atomový výzkum v dobe, kdy

Sovetský svaz ješte nemá atomovou bombu. Podnet

k možné spOlupráci dal Frédéric Jol/iot-Curie, zrejme

v soucinnosti s druhým mužem vedení FKS a dlouholetým

šéfem jejího aparátu Jacquesem Duclosem. Z funkce

vysokého komisare pro atomovou energii byl Joliot-Curie
odvolán 28. dubna 1950.

Dokument se nachází v Archivu ÚV KSC, nyní Státním

ústredním archivu, ve fondu Klementa Gottwalda (100/24,

svazek 71, arch. jednotka 1111). Predchází mu dopis

Gustava Bareše, odvolaného tajemníka ÚV KSC, který

s Jol/iotem-Curie hovoril a sdeluje, že kopii záznamu

"dostali naši prátelé" (v tehdejším stranickém žargonu

Soveti). Zachováváme pravopis originálu.

TAJNÉ!

Záznam o rozmluve s Frédéricem Jolliot Curie

19. IX. 1948.

Poznámka: Jolliot Curie je nositelem Nobelovy ceny a jedním

z nejslavnejších badatelu v oboru radia a atomové energie.

Je clenem francouzské Komunistické strany ( ...) Pred svým

odjezdem do Prahy vyžádal si predem tuto rozmluvu

s predstavitelem Komunistické strany Ceskoslovenska.

Jolliot Curie praví, že je vysokým komisarem pro atomické

bádání ve Francii. Situace je sice paradoxní, ponevadž je

známo jeho levé smýšlení, ale pro vládu je velmi obtížné jej

sesadit, ponevadž bez neho by nebylo možno pokracovati

dále ve výzkumu. Jeho sesazení by melo také velikou

odezvu ve verejném mínení.
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J. C. klade otázku nakolik by Ceskoslovensko melo zájem

na této spolupráci a zda-Ii by bylo možné, aby on ve Francii

tuto otázku postavil, aniž by se musel obávati, že bude pak

Ceskoslovenskem desauován. Zduraznuje politickou strán

ku této záležitosti, že totiž ve Francii by vyvolalo veliký

odpor, kdyby francouzská vláda podobnou spolupráci

zakázala. Podle jeho reci se zdá, že mu jde o urcitý druh

politické demonstrace, která by postavila pred verejné

mínení otázku mírového využití atomové energie vubec

a spolupráci národu západu a východu v této veci.

Spolupráce by mohla zacíti od pocátku príštího roku.

Neznamená to, že by musela být omezena jen na Ceskoslo

vensko, ostatní východní státy by mohly pristupovati. Ale

jde mu o to, aby s francouzské strany byly prolomeny

hranice mezi východem a západem.

Záruku pro Ceskoslovensko vidí v tom, že badatelé

v tomto oboru ve Francii jsou bud komunisté nebo pokro

koví lidé. Oficiální spoluprá

ce Ceskoslovenska by CSR

nijak nevázala pOkud jde

o použití toho co z Francie

obdrží. Informace, prípadne

zkušenosti a nákresy muže

Ceskoslovensko predávati

svobodne dále. Ceští inžený

ri a pracovníci by mohli

prijeti do Francie a pracovati

v jeho ústavu. Francie není

vázána žádnými mezinárod
ními dohodami zachovávati

v tomto oboru tajemství.

Francie má nyní jedno stre

disko studijní nuclearní, staví cyclotron o 380 tunách.

Chteli by postavit cyclotron o 2000 tunách, avšak Francie

nemuže sama zdolat takový úkol, mohla by tak ucinit pouze

skupina státu. Praví, že nevidí prekážky, aby tento velký

cyclotron byl celou skupinou státu postaven prípadne
v Ceskoslovensku.

Po našem vyjádrení urcité skepse k jeho projektum praví,

že se to zdá utopické, ale že sondoval již ve Francii terén

mezi vlivnými a rozhodnými odbornými kruhy, mezi nimi

i takovými, kterí nejsou naprosto prátelští k nám

a nenalezl žádných námitek pOkud je o spolupráci s CSR.

Klade znovu otázku, zda-Ii by nebylo námitek z naší

strany, aby ve Francii tuto vec postavil. Kdyby francouz

ská vláda odmítla, pokrokoví badatelé by mohli vystoupit

a ríci: Atomová energie má sloužit vojenským úcelum.
Francouzi nechteli o této veci dosud mluvit, dokud nemeli

výsledky. Nyní výsledky mají a proto by chteli o tom

jednat.

Ceskoslovenská vláda požádala svého casu J. C., aby

poslal Ceskoslovensku umelé radioaktivní látky, tzv. radio

ysotopy. Žádost mu byla zaslána naším ministerstvem

zdravotnictví. J. C. prohlašuje, že od pocátku r. 1949 muže

zásobit Ceskoslovensko radioysotopy a že by nyní mohl

dodat již urcité malé cyklotronové množství.

J. C. je pro to, aby ceskoslovenští odborníci prišli pracovat

do jeho ústavu. Má již jednoho - Šimáne. Vydání francouz

ského visa pro neho a povolení práce ve Francii bude

zkouškou jak dále.

J. C. klade otázku, zda-Ii je politicky výhodno, aby spolu

práce byla organisována tak, že bude pribráno také Švýcar

sko, Belgie, Holandsko, Švédsko a Norsko, jestliže se tyto

státy budou chtít a moci zúcastnit. Má zato, že je to výhod

né. Žádný z techto státu nemá samostatné prostredky

dostatecné pro atomickou energii a nemá tak pokrocilou

vedu. Tyto státy by byly všechny závislé na tom co má

Francie. Nejvetší výhody z této spolupráce by melo Cesko
slovensko.

Odpovídaje na jednotlivé otázky J. C. praví: Americká

kontrola nad francouzským atomovým bádáním neexistuje.

Americané se steží mohou zmocnit jejich bádání. Mohli by

se pokusit je znemožnit. Pred šesti mesíci mohli America

né snadno zarazit jejich

atomové bádání, ale nyní

jsou už Francouzi tak

daleko a mají viditelné

úspechy, že to pujde težko.

Vedecky nic Americanum

nedluží. Když se Americané

pokusí zarazit vec, kterou

si Francouzi úplne sami

vybudovali a když od toho
uciní závislou financní

pomoc Francii bude z toho

ve Francii veliký otres

s dalekosáhlými dusledky.
Na atomové bádání Francie

vynaložila v roce 1948 jednu miliardu 250 milionu franku.

Na rok 1949, kdy se bude stavet cyclotron se pocítají tri

miliardy franku, tj. tri promile rozpoctu.

Težkou vodu pro výrobu radioysotopu berou Francouzi

z Norska. Norsko má jediné v Evrope hmoty pro výrobu

težké vody. Dosud nebylo žádných obtíží, aby dostali od

Norska co chtejí.

V záveru uznává, že jeho široký plán spolupráce narazí na

velké obtíže. Souhlasí s tím, aby zatím se ucinily tyto

kroky:

1) Pokusí se poskytnouti Ceskoslovensku radioysotopy bez

jakýchkoliv podmínek a dokonce zdarma. Vetší množství

muže dodávat od pocátku r. 1949, cyclotronové množství
hned.

2) Chtel by, aby v listopadu prijela do Francie skupina

ceskoslovenských inženýru na návštevu do jeho ústavu.

Tyto dva body budou zkouškou, jak se zachová k nim

francouzská vláda a podle toho bude mluvit o dalším

postupu.

Nechce o veci jednat zatím nijak konkrétne. Chtel by prijet

do Ceskoslovenska koncem ríjna ke konkrétnímu jednání.

Souhlasí s tím, aby byl oficiálne pozván ceskoslovenskou

vládou k 30. výrocí republiky, aby tak jeho návšteva byla

takto legalisována.
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Ptát se, ptát se, ptát se
Jak funguje nový zákon o svobodném prístupu k informacím

Parlament CR schválil v lonském roce

zákon o svobodném prístupu
k informacím. Jak se duležitá právní
norma zacala uplatnovat v praxi? Reagují
na ni úredníci verejné správy pozitivne?
Studenti Pedagogické fakulty v Ostrave
uskutecnili v rámci výuky sociologie
politiky malý test.

Sonda probíhala tak, že každý student mel za úkol ucinit na
instituci verejné správy dotaz, jak má rešit urcitý problém,

na který v živote narazil on nebo príslušníci jeho rodiny.
Dotazy byly rozeslány v breznu roku 2000. Meril se cas,
který úrad potreboval k odpovedi, hodnotila se forma,
adekvátnost a vecnost reakce i rozsah odpovedi.
V jedenácti prípadech lze hodnotit proces informování
obcanu pozitivne, úplne a pravdive. V osmi prípadech
instituce nereagovala nebo se odmítla vyjádrit. Dvanáct
informacních akcí melo specifický formální prubeh, došlo

k opakování dotazu na jinou instituci, k nepochopení
dotazu a podobne. Tyto reakce mely vetšinou vyhýbavý
charakter a odkazovaly na jinou instituci ci navrhovaly
osobní jednání.
Pouze ctyri dotazy byly zodpovezeny proti zaplacení
poplatku. 80 Kc úctoval obecní úrad za informaci o nákla
dech na opravu silnic, 45 Kc taktéž mestský úrad za infor
mace o podmínkách prijetí do domova soc. služeb, 179,40
Kc požadovali úredníci obce za informaci o bezdomovcích
a 14,70 Kc zaplatil tazatel za statistickou informaci
zdravotnímu a sociálnímu odboru Okresního úradu.

Obsahová skladba dotazu byla velmi pestrá. Napríklad
student Stankuš zopakoval svuj dotaz uverejnený v regio

nálních novinách v roce 1999, proc došlo ke zmene projek
tu obytné ctvrti v prostoru bývalých sovetských kasáren
z puvodne jednoho na nynejší dva supermarkety. Telefo
nicky se dozvedel, že rozhodnutí bylo politické. Student
Jermár opakovane žádal mestský úrad o umístení mentálne
postiženého souseda, bydlícího v hygienicky závadném
byte, do domova s pecovatelskou službou. Zamítavé stano
visko obce a životní podmínky dotycného prilákaly místní
tisk. Studentka Koktavá se dotazovala na znovuobnovení

povodnové hráze v obci, Alexandra Brilová zjištovala
formu výberového rízení pro výber firem na obnovu histo
rického jádra mesta, Pavel Olšovský se ptal na formy
a prostredky pri podpore prevence detské kriminality
a Marcela Jašková zjištovala v nekolika mestech
a u nekolika poslancu, zda a kde existují informace
o bezdomovcích. Podle odpovedí pro verejnou správu

bezdomovci úredne neexistují. Dotaz adresovaný dekanu

fakulty, který se týkal pracovního výkonu úrednic studijní
ho oddelení, podepsali studenti kolektivne. Nakonec však
byl zarazen do kategorie nezodpovezených.

Zatímco dotazy týkající se bydlení, podmínek pridelování
obecních bytu, výstavby nových bytu a podobne byly
zodpovezeny vetšinou k plné spokojenosti, dotazy na
vytvárení pracovních príležitostí v obci, zejména ve vetších
mestech, nebyly zodpovezeny vubec nebo prostrednictvím
úradu práce. Ukazuje se, že verejná správa má vytvoreny
administrativní formy pro rešení tradicní problematiky
bydlení. Ale pokud šlo o zamestnanost obcanu, poskytnut
ní informací vetšinou naráželo na vážné problémy.

Zdálo by se, že ve svých výsledcích nebyla sonda príliš
úspešná. Podle studentu však mají i problematická nebo
zamítavá stanoviska vedlejší pozitivní úcinek - napríklad
tam, kde na stavbu hráze zpocátku nebyly peníze, se pri
opakování dotazu písemne zacaly shromaždovat. Tento
vedlejší pozitivní úcinek by obcany mel vést k tomu, aby
po prípadném prvním neúspechu neskládali zbrane
a pokoušeli se svuj dotaz opakovat znovu. Duslednost se
vyplácí - i v prípade praktického naplnování tohoto
zákona.

Jarmila Premusová
Vysokoškolská ucitelka, Pedagogická fakulta Univerzity v Ostrave.

106/1999 Sb.
Zákon

ze dne 11. kvetna 1999

o svobodném prístupu k informacím

§ 1

Úcel zákona

Zákon upravuje podmínky práva svobodného prístupu
k info~macím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou
informace poskytovány.
§2
1. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich
pusobnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.
2. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon
sveril rozhodování o právech, právem chránených zájmech
nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob
v oblasti vérejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich
rozhodovací cinnosti.

3. Zákon se nevztahuje na postup pri poskytování informací

povinnými subjekty', který je upraven zvláštními predpisy.
§3
1. Žadatelem pro úcel tohoto zákona je každá fyzická
i právnická osoba, která žádá o informaci.
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I Americká krása I

J rena Re(tová

Pražský chodec jdoucí po Národní tríde asi tak uprostred

tohoto korza (jakým bývala Národní ješte v dobách mládí

bratrí Capku, kterí tu štrádovali v cylindrech, titulujíce se

"pane bratre"), presneji receno proti hypermarketu Tesco,

potká ukazatel k pražské pobocce jedné americké univerzity.

Kdo jej uposlechne a do budovy poblíž Staromestského

námestí opravdu vstoupí, snad na okamžik zaváhá, zda se

skutecne nachází v americké zóne a ne v príslovecné španel

ské vesnici. Hloucky studentu na sebe pokrikují: "Kde jsme

ted~ v Masarykovi? Nebo v úterý bejváme v Haškovi?"

Tušení se hnedle potvrzuje, jsme zkrátka v zemi, kde je vše

jinak - nebo alespon múže být. Ulice mají

jako podle úhlomeru a stroze ocíslované

(jistota je jistota, kdo mohl vedet, kam až

se budou americké megapole rozrustat

a zásoba císel je nekonecná), takže si

pojmenovali alespon školní trídy. A tak se

tu ucí v Masaryk Classroom, v Hašek
Classroom nebo Dvorák Classroom

a fotograficky založení studenti tu mají ~

i temnou komoru, která se proti všem ~.
ocekáváním nejmenuje Jirásek, ale Sudek t>

Classroom. Svetlopisec jinovatky v petrín- ~

ských zahradách je prece jenom svetovejší ~
než autor Temna. ~
Kdo ví, co by tomu rekli sami nedobrovol-

ní dárci jmen a jak by se treba "Mázaryk" tváril na to, že
má svou síií slávy hned vedle záchodu? Snad by se s údivem

zeptal, zda už opravdu musíme i vzdelání halit do show

a zda je opravdu nutné lákat nás k univerzitnímu vedení

komickými štítky na dverích.

Vášnivejší odpurce "american life-style" by zrejme plynne

navázal a prohlásil, že je to nevkusné jako celá Amerika.

Jako tenisky k sukni, jako umakartové hlasatelky CNN

ajako baseballové cepice s ušima Mickey Mouse. Snad by

ješte pripustil, že posledním vkusným výtvorem amerického

kontinentu je Grand Canyon.

Boeing vytasil krídla Z mraUI, párkrát zakroužil nad pepito

mozaikou miamských rezidencních ctvrtí, potom se objevil

purpurov)í maelstrom letištního terminálu a nakonec i slzící

strýcek s tetickou. Jen co se svých nezletilých príbuzných,

které dosud znali pouze jako vánocní adresáty pozlacených

jeleních ctyrspreží nabažili, šlo se po návštevách. Poucena

nekolika filmovými díly, která tenkrát pronikla pres novou

celnici glasnosti, jsem se elegantních obydlí Americanu

nemohla dockat. Jiste dojde i na ta širokoúhlá obývací

studia s hebkými tépichy (carpet, carpet, vtloukla jsem si do

gymnaziální hlavy), prosklenými stenami a vyhlídkami

z dvaasedmdesátého patra. V predsíni první pratety jsem

zakopla o halapartnu. Naše americká prízen si v chodbe

zrejme zrídila muzeum husitských tradic. Teticka však hbite

vysvetlila, že strýcek je pilným sberatelem hasicského

náradí. Po nenápadném puvabu buržoazie ani památky,

zato však všude spousty odvážne kolorovaných fotografií

detí a vnoucat s jedovate ružovými rtíky. V porcelánových

rámeccích vroubených poupátky a podložených deckami

a prehozy užmoulanými Z bavlnek v barvách celenky kmene

Siouxu. Kusová rucní práce se v zemi Henryho Forda
zrejme vysoce cení.
Ani sestrenice Elen se nenechala zahanbit 

do jejího bytu se sice nevstupovalo pres

požární zbrojnici, rodinných podobenek byl

však dostatek a pred krbem se navíc rozvalo

val zelený pletený aligátor v životní velikosti.
Ponekud nevkusné, zašuškal si ve mne

Evropan, trvající na jednote obsahu a formy

a na tom, že plést se mají svetry a krokodýlo

vé patrí do mocálu. A na tom, že jíst se má

pomalu a príborem. A na tom, že šest proudu

dálnice je príliš. A na tom, že Snehurka

nemusí mít nutne jen žlutou sukni.
O mnoho let pozdeji se dívám, jak se mé

arkansaské prítelkyni pri obchuzce Terezína

pod letními šaty míhají tenisky Reebok a zdá se mi, že na

okamžik chápu rozdíl mezi americkou civilizací a evropskou

kulturou. Žádný potomek tisícileté kultury, nikdo, kdo je

vzdálene spojen s antickým socharstvím, s gotickými verti
kálami a renesancním malírstvím, by si prece nemohl vzít ke

kvetovanému šifónu tenisky. Dívám se však dál a zejména

pak na valy Malé pevnosti. Nemá ona praktická civilizace

oproti estétské kulture vlastne i jisté výhody? Jak naléhave

vnucuje kultura, že neco je krásné a neco ošklivé, neco lepší
a neco horší, neco nad a neco pod. Treba nekterí lidé... Jak

dávno nás mustruje a ucí sestavovat hierarchie: cock au vin

je lepší než hamburger, Rembrandt je lepší než Disney,
Shakespeare je lepší než Larry Flynt, Cech je lepší než

Cikán, árijec je lepší než všichni ostatní....

Well, ta nevkusná a nekulturní Amerika sice nosí tenisky

k sukni, ale jaksi nikdy nestavela koncentracní tábory.

PS: Tedy z piety Velkým Medvedum, Dunivým Hromum ci

Divokým Buvolum a také k tisícum indocínských rolníku je

treba dodat, že skoro nestaveli koncentracní tábory a nebo

alespon ne v podobe dokonale administrovaných výkonných
továren na smrt.
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Praha jako bytost
Václav Cílek

Praha je jedním z posledních velkých

evropských mest, kde - jak ríkal Rainer
Maria Rilke - o nás veci vedí. Ješte nás

znají. Dívat se na mesto a dotýkat se vecí

znamená v tom lepším prípade být

pozorován a dotýkán. Je to oboustranný

vztah, který mizí s hromadnou výrobou

a masovou kulturou. Naštestí jsou vztahy,

které vytváreny staletími nejdou jednoduše

znicit: týkají se onech složitých, prostých

vecí, jako je drevo, bláto, krajina. Nejlepší

definice genia loei, jakou znám, zní: je to

neco, co neumíme pojmenovat, ale kvuli
kterému se vracíme.

Žádnou skutecnou bytost nelze popsat, nejenom proto, že je
složitá a protikladná hned nekolika zpusoby zároven, ale
protože je v ní neco, co presahuje slova. A presto tato bytost
vzchází ze skutecných míst, která je možné navštívit, z barev
a struktur materiálu, jež se dají popsat, a z dejin, které lze
víceméne uhodnout. Praha leží jen asi 15 km severne od

geometrického stredu Cech. Vztah mezi ní a zbytkem zeme je
tak úzký, že bez ceské krajiny nelze Prahu pochopit a bez

Prahy se nikdy nedoberete Cech. Je to místo, kde kontinuální
osídlení sahá nejméne sedmdesát století nazpet. Vystrídalo se
zde na dvacet keramických kultur a každá z nich mela své
príbehy, hudbu a ornament. Dvacet
ztracených civilizací, dvacet Atlantid, ..> <\

jejichž pocity a umení vplynuly v onu
nepamet, do které není možno vstou
pit, ale jíž se lze dotknout. Sedíme zde
v jakémsi tajemném kotlj plném príbe
hu a citujeme Franze Katku ci
Wolfganga Amadea Mozarta, ale to
možná jenom charakter místa si prita
huje sobe podobné. Praha mnoho
ukazuje a mnoho tají. Procházet ji lze
vertikálne - vrstvu po vrstve; horizon
tálne - místo po místu; anebo se na ni
dívat jako na neuronovou sít, velkého
cloveka, proste jako na Bytost.

Podloží
Soucasný reliéf Prahy urcuje kontrast

mezi mekkými ordovickými bridlice-

mi, které daly vznik údolím, a odolnými kremenci, jež tvorí
hrbety Vítkova, Hradu a Vyšehradu. Nejvyšší patro krajiny
zaujímá prevážne asi dvacet metru mocná vodorovná tabule

krídových pískovcu, které jsou dobre propustné, takže na
jejich bázi vyverají prameny, urcující založení nekolika
klášteru a palácu. Duch místa je vždy silne ovlivnen rekou.

Vltava se zarezává do pražské kotliny jedenácti stupni,
odpovídajícími nejméne jedenácti ledovým dobám. Dá se
ukázat, že velké stavby historického centra jako malostranský
Svatý Mikuláš nebo Svatý Vít byly komponovány na výšku
odpovídající jednoduchým pomerum hloubky vltavského
údolí. Dávná korespondence reliéfu a architektury!

Les
Dalším základním pražským kontrastem je souznení mezi

plodným chaosem stísnených staveb a obrovskou, volnou
zelenou plochou Petrína. Dole reka, nahore svah a mezi tím
kámen a strom. Údolí kdysi patrilo lužním lesum s vrbami
a olšemi podél brehu, o neco dál od reky rostly javory, jasany,
jilmy a obrovské duby. Svahy byly obsazeny zakrslými
doubravami, ale v bocních roklích mužeme cekat jedli a na
hlubších pudách buk. S lidmi prišla jiná krajina - kulturní step
spásaná kozami. Bacu na Letné pozoroval ješte na konci 19.
století Jaroslav Petrbok. A ten zmatek, když se na Karlove
(kdysi Kamenném) moste splašilo stádo krav! Svahy Vítkova
pokrývalo ješte nedávno vresovište. Ekonomickým uprchlí
kum se mezi rostlinami ríká neofyty. Dálnevýchodní krídlatka
(Reynoutria sachalinensis), cínské pajasany (Ailanthus altissi
ma), kanadský zlatobýl (Solidago canadensis) pricházejí ve
stejné dobe jako vietnamská tržište, ukrajinští gastarbeitri
a macdonaldy. Kustovnice, krídlatka a Vietnamec tady už
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zustanou a vplynou do krajiny. A proc ne? Neni to tak dlouho,
co po Václavském námestí krácel srstnatý nosorožec,

v Koneprusích pobíhal pavián a kousek za Prahou jste mohli
potkat dikobraza nebo pandu velkou. Místo je potrubí, kterým
tece historie. A tou neni jen pár letopoctu v ucebnici dejepisu,
ale vrásneni horstev, ústupy more a zpusob, jakým bukový les

pohlcuje doubravu.

Paleolit
Clovek žije v Evrope asi jeden milion let, na úzerni Prahy se
objevuje asi pred sedmi sty tisíci lety. Témer celou svou histo
rii jsme jako lidé žili v paleolitu: skoncil teprve pred dvanácti
tisíci lety, to je nejakých šest set generací. Paleolitická vrstva
musí tvorit základní a zdaleka nejvetší cást našeho vedomí.
Sibirští šamani nežijí na Sibiri, ale u nás na Žižkove a na
Jižním Meste. Nekterí dokonce v Dejvicích. Pražskou stare
archaickou krajinu je dodnes možné poodhalit ve skalách
u Baby a Sedlce - na polích se zde stále povalují hrubé nástro

je z kremenných valounu. Clovek zde po tisíce let sestupoval
po tehdy pozvolném svahu k široce rozlité rece. Sedíme na
skalách, díváme se na cisticku v Podbabe, žádná velká poezie,
jen nekdy se otevre okno ve vedomí - údivný pád - a tehdy

víme: nejsou daleko.

Keramický a kovový pravek
Ješte pred deseti lety byli Cechové Slovany, kterí se na úzerni
Cech usídlili ve dvou velkých vlnách behem 6. a 7. století.
Dnes mnoho z nás nechce patrit do stejného pytle jako Rusové
a Srbové. Nemci se rovnež nemužeme stát, stejne jako Angli
cané nikdy nemohou být Francouzi. Hledáme své koreny
v Keltech, ale Evropa jako kulturni a etnický fenomén vznika
la hlavne na rozhraní pozdní doby bronzové a rané doby
železné. Sít osad na úzerni Prahy byla tehdy dokonce hustší
než v casném stredoveku. Do loveckého a sberacského paleo
litu je témer nemožné vstoupit, ale mnoho našich vánocních
zvyku, pover a predmetu má prímé koreny v praveku. Mnohé
z tech zaprášených nádob v prehistorických sbírkách Národni
ho muzea patrilo nám. O horninách, stromech a archeologii se
pri popisu genia loci obvykle mluví spíš pro alibistickou
úplnost popisu. Zabýval jsem se temito vecmi, které bud
nevnímáme, nebo nejsou videt, celý život. Vím, že bez nich
by Praha Uako ostatne každé jiné rnisto) ztratila hlavní cást

svého kouzla, svého labyrintu. Mesto je dum o tisíci patrech.
Žijeme v horních ctyrech, peti podlažích a víme o nekolika
dalších, ale pomocí zkamenelin z Prokopského údolí, hub
z nebušického háje a prastarého tisu rostoucího pod Pražským
hradem mužeme proniknout daleko až do rnist staré radosti.

Založení
Deset ci patnáct slovanských vesnicek a osad ležících
v pražské kotline zacalo postupne koncem 9. a behem 10.
století vytváret rozsáhlejší sídelni plochu, jejímž centrem bylo
pravdepodobne tržište ležící na dnešním Malostranském
námestí. Príkrá a pomerne úzká ostrožna Hradu byla až nekdy
do roku 885 snad jedinou pražskou výšinou, která zustávala
témer neosídlena. Praha vyrostla z bohatého podloží román
ských osad stredních Cech. Zeme mela tehdy dve centrální
oblasti, a koncem prvního tisíciletí se dokonce zdálo, že

kulturním stredem Cech se stane Kolínsko a hlavnim mestem

podivuhodná Kourim. Praha však ležela na križovatce
obchodních cest a také na praveké dálnici, které se ríká

Vltava. Vyrostla díky lepším kontaktum s Evropou, a tak na
sebe strhla ústrední postavení. Kdo chce pohledet do tváre té
doby, at v pražském lapidáriu pozoruje kourimské lvy nebo
v šeru kostela sv. Vavrince na Vyšehrade premítá o Slunci
otevírajícím na jare zemi. Spojíme-li knežište pražských
románských kostelíku, jako jsou bazilika sv. Víta a rotundy
sv. Kríže a sv. Longina, získáme letní slunovratovou linii,
odkazující k drívejším astronomicky orientovaným "pohan

ským" svatyním. Zimni slunovratová linie propojuje román
ské kostelíky v Chabrech, Bohnicích, Šárce, Dolní Liboci
a Repích. Kostely samy jsou pritom orientovány "krestansky",
tj. od východu na západ (abychom vstupujíce do kostela na
jitrní mši nechávali temnoty za sebou). Jiste, mužeme zde

mluvit o proHnáni pohanského a krestanského, ale ted mi jde
o neco jiného - v Praze jsou hvezdy blízko. Další skryté
kouzlo Prahy je kosmický rozmer její bytosti, který se pripo
míná ve staromestském orloji, ve zjevech Johanna Keplera,
Giordana Bruna (který chodil po Pražském hrade a ríkal, že
hvezdy jsou moudrejší než lidé) a Tychona de Brahe, ve
freskách Valdštejnského paláce, v umístení Karlova mostu
a v astrologických povestech. Tento kosmický rozmer dnes
vnímáme jaksi romanticky a psychedelicky ve smyslu "new

age". Praveká a stredoveká koncepce geometrického plánu
krajiny navázaného na nebeská telesa znamenala nejspíš neco
jiného - pokus prenést kosmický rád na zemi. A rád - to

znamenalo nezabíjet se ve zbytecných bojích a nemuset
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pozorovat své deti, jak na sklonku zImy, když se Slunce
opozdí, umírají hlady.

Románská a gotická Praha
Všechny románské stavby a mnoho gotických míst má
zvláštní druh pameti, která se ješte nespoléhá na písmena
zapsaná v knihách. Jsou nabity dejem, zatímco pozdejší
renesancní a barokní stavby krásou, dekorací a informace
mi. Tehdy Praha srustá do ctyr historických mest - Starého
a Nového Mesta, Malé Strany a pozdních Hradcan
s Hradem. Kostely té doby jsou casto zšerelými "jeskynní
mi" svatynemi, kde je clovek sám a sestupuje do svého
vnitrního prostoru k individuální spáse. V baroku bude
v dobre osvetleném kostele plném zástupu vycházet ven ze
sebe a smerovat ke spáse celé komunity. Snadno bych mohl

sklouznout k vyprávení o tom, jak gotika v sobe kombinuje
lidský rozmer tela a kosmos stvoreného vesmíru, ale já ted
myslím na strach. Na mor a obcanskou válku, na ocekávání
konce dnu a na husitský pokus tento konec uspíšit. Chodil

jsem Prahou s mnoha lidmi. Neustále mi ríkali, jak je
krásná a bájecná, ale já jsem v duchu kricel: To preci není
pravda, vy vidíte krásu staveb, ale já cítím strach té doby.
To, jak na vás pusobí, je hloupé estétství, tady preci zázrak
klepe na dvere hruzy. Nesnižujte ji recmi o kráse! Je
mnohem víc - a až ucítíte to všechno utrpení, nekdy snad

Chodím po památkách a casto jezdím do Terezína: vím, že
kultura je nejenom klidné štestí po práci, ale také - a snad
hlavne - pokus, jak duševne prežít ve svete plném zmaru
a násilí.
Praha barokní
Renesance trvala v Praze jen krátkou dobu (cca 1540-1610)
a zanechala jen málo viditelných stavebních stop. Stredovek
žil v cyklickém casu a v opakování vecí. Novovekje expanze
do neznámých ríší sveta i ducha. Objevujeme Austrálii
i matematiku. V renesanci jsou položeny základy neceho
velice moderního, ale také možná samozáhubného - rozpínavé

spotrební spolecnosti. Moderní trendy, smerující až do 20.
století, byly zastaveny tricetiletou válkou, ve které strední
Evropa ztratila možná až polovinu obyvatel. Dalších sto let
trvalo, než se zbídacené zeme demograficky a ekonomicky
vzpamatovaly. Baroko je reakcí na racionalitu renesance, je
pokusem o odpuštení domnelých i skutecných vin hereze
a reformace. Je to období velkolepých staveb provádených
s technickou dokonalostí italských mistru, ale cítených cesky.
Baroko je návodem i pro naši dobu, protože zahradami
a kaplickami v lesích dokázalo posvetit krajinu, propojit její
archaickou i kulturní duši. A navíc muže být inspirací pro
Evropu budoucnosti, protože kombinuje mezinárodní styl
a regionální cítení. Arne Novák ve své Barokní Praze (1915)
ríká: "Genius loci sestává z látky našich myslí a srdcí, je

smysluplné, ale casteji zbytecné, všechny ty války, pogro
my, tu škodolibou malost, budete chtít skocit z Karlova
mostu do svetcova nárucí, Jane z Nepomuku. Apokalyptic
ký obraz z roku 1420: pražská luza táhne navecer k mestu
a v zádech jí na obzoru krvave plane katedrála Zbraslavské
ho kláštera. Byla veliká a vznosná jako katedrála sv. Víta.

duchovní skutecností, ale jeho viditelným ztelesnením je
místo. Praha však patrí k onem mestum s velkou minulostí,
u jejichž bran sedává nekolik geniu loci ruzného veku a ruzné
vule, takže oddáme-li se do ochrany jednoho, odvrátí od nás
druhý tvár, nebot druh nerozumí druhu. Ale lze milovat mesto
tak, že v každé dobe sveríme se jinému geniovi, a tím znásobi-
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li jsme si život! Moudré je v kultu soustredeném a pokorném
odevzdávati se samotárským rozhovorum s temi ruznými genii
loci, kterí panují nad Prahou. Pochopit Prahu v její výtvarné
podstate a kulturní bytnosti - to znamená témer tolik jako
rozumet a sloužit jejímu baroknímu geniu loci." - Dívám se na
pár vet chvatne kdysi crtaných v malostranském kostele sv.
Mikuláše: Je-li ceská duše gotická a barokní zároven, pak je
komplementární. Mikuláš je chrámem dne, Vít chrámem noci,
pro Parlére je chrám mysterium, pro jezuity Theatrum Mundi.
Vítem zní gregoriánský chorál, Mikulášem symfonie. Vít je

mapou Vesrrúru, Mikuláš je plánem ne ceské duše, ale ceské
ho davu. Jeho barokní sochy jsou prázdné jako televizní

program, proto na ne každý zírá. Je založen na hre svetla,
vineni kontroluje prostor - dobrá práce osvetlovace. Architek
tura Mikuláše udržuje lidi presne mezi nebem a zemí. Je urcen
i pro veksláky, lidi z tržište, ukazuje jim, jakou roli mohou ve
svete hrát. Vít je nárocný, vyžaduje svetce. Mikuláš chce
pouhou úcast ve víre, je pro každého. Parlér kle cí v chrámu
sám, kolem Dienzenhofera se tísní davy ...

Turistická Praha
V devet hodin ráno po snídani v hotelu exploduje turistická
bomba a mesto se náhle zaplni. Genius loci je vlna, která brzy
zrána a za dešte stoupá k povrchu mesta, ale boty turistu jej

opet zatlací hluboko do dláždení a my si se smírenou zlostí
ríkáme: už to není naše mesto. Proc ta svine Max Brod nespá
lil Kafkovo dílo? Proc lidé bez emocí parazitují na jeho neštes

tí? ptá se zlobne prítel a ukazuje na další plakát s jeho portré
tem. Ceský život se stále více prenáší z drahého
a nespolehlivého centra na predmestí. Ješte nedávno byly
okrajové mestské ctvrte prívažkem historického centra. Dnes
se osamostatnují. Je-Ii mesto nekde živé a ceské, pak je to na
Žižkove v tech místech, odkud z jedné hospody vidíte do
druhé a kde nejbežnejším z obchodu se stává zastavárna.
Patrí mi místa, kde jedinou reklamou je vývesní štít.

Bytost
Místa a vrstvy skládají bytost. Tu lze vykládat, ale nelze se jí
dobrat. Pred nekolika lety jsme se proplazili s polskou
bioložkou Alžbetou do podzemních chodeb na Proseku.
Odebírala vzorky vod a hledala drobné podzemní korýše.

Psala mi pak, nadšená, že ve zdejších puklinách žije dosud
neznámý druh cerva - Enchytraeus bohemicus. Vždycky jsem
si myslel, že za takovýmito objevy se musí nejméne na
Yucatan, ale jak vid no, docela dobre stací Prosek. Už dlouho

chodím Prahou jako mexickou džunglí a dívám se po ztrace
ných mestech. To, co je zapsáno v lidských dejinách Prahy, se
ozývá již v samotném geologickém substrátu. Žijete-li
v Rícanech, vezte, že prostor, ve kterém stojí váš dum, ležel
v korenech hor vyšších než Alpy. Vápence nedalekého Brání
ka se tvorily jen kousek pod hladinou teplého rovníkového
more. Na Malé Strane však stojíte na horninách usazených ve
studeném mori nekde v místech, kde dnes leží Jihoafrická

unie. A teprve pred tremi sty miliony let byly všechny ty
zdánlive nesourodé složky spojeny do jednoho telesa, kterému
ríkáme Ceský masiv. Už v samotném geologickém podloží je
zakleto príliš mnoho protichudných príbehu - a presto vytvárí
jeden celek pražské kotliny a okolních parovin. Což teprve

v lidech, rasách a biotopech! Nevím, proc bych mel ješte sedet

za pocítacem a psát o Praze. Jsem pražský chodec. Procházím
mestem a opakuji si s clovekem, který Praze patrí, hned
z nekolika rozporuplných duvodu, s Vítezslavem Nezvalem:
neni to v nicem, co lze vyložit z krásy nebo ze slohu. Není to
Prašná brána, ani Staromestské námestí, ani Karluv most, ani
stará ci nová Praha. Není to v nicem, co lze zbourat, není to

v nicem, co lze znovu postavit. Není to v tvých povestech,
neni to v tvé kráse, Praho. Že jsi jediná na svete a že se nezme
níš, ani kdyby te zborili. Tvá poezie je složitá a já ji pozorne
uhaduji, jako uhadujeme myšlenky zbožnovaných žen. Nelze
te popsat, nelze te nakreslit, nelze ti nastavit zrcadlo. Nepoznal
bych te, tak jako ty sama by ses nepoznala. Není to v nicem,
v nicem, co lze ríci mrštným jazykem a co lze napsat

v pruvodci. Je to v celé tvé bytosti, v jejím tajemném usporá
dání. V tom, jak sedí na tvém cele pták. V tom, jak volá díte
na matku, když jdou kolem barokní sochy.

Základním textem o Praze je samotné mesto. Krome núst uvedených

v každém pruvodci si dovoluji upozornit na tyto lokality:

Praveké mýtické krajine se lze dobre priblížit na Holém vrchu u Únetic.

Stará krajina pocátku Prahy zmizela pod mestem, prímo do jejího srdce

však lze vstoupit na Staré Kourimi u ženské Libušinky nebo na mužském
Lechove kameni.

Románská Praha je lépe postižitelná v okrajových kostelících, napríklad

v Chabrech, Kopanine nebo na Proseku.

Gotická Praha je skoro všude, ale zvláštních rozmeru nabývá v kostele sv.

Petra na Porící nebo u maltézských rytíru na Malé Strane.

Barokní Praha s hlubokými koreny - asi bych šel do brevnovského kláštera

sv. Markéty.

Nová Praha: snad procházka magickým Žižkovem - Rehorovou a Stítného
ulicí.

Muzea: Lapidárium na Výstavišti a Langweiluv model Prahy v Muzeu

hlavního mesta na Florenci. Gorlice a sv. Vavrinec na Vyšehrade.

Z lIl. cásti sborníku Co daly naše zeme Evrope a lidstvu,
který pripravuje k vydání ve tretím ctvrtletí letošního roku

Evropský literární klub v Praze. Navazuje tak na práci

predního ceského anglisty prof Viléma Mathesia publiko
vanou v roce 1939 a 1940.

Václav Cílek (1955)
Vystudoval Strední hornickou školu v Príbrami a posléze

Prírodovedeckou fakultu UK, obor ložiskové geologie. Pracuje

v Geologickém ústavu AV CR, kde se zabývá hlavne klimatickými

oscilacemi a zmenami prostredí v nejmladší geologické minulosti.

Na IZV UK ucí kulturní geologii a praktika z mytologie.
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lsjaguárem v noc}, ,
krouZlclm

Vítejte ve ~,'vetekOlnplexity

František Koukolík

" Vše spolecné má kvarku svet s jaguárem v noci krouží

cím ... " napsal soucasný americký básník Arthur Sze.
Fyzikové ríkají, že šest druhu kvarku jsou spolu s leptony
základní stavební kameny vesmíru. Jedna kombinace trí
kvarkÍl vytvárí napríklad proton, kolem kterého se pohybu
je další spíše mrácek než kulicka, jemuž se ríká elektron.

Celek se jmenuje atom vodíku. Šest druhu kvarku a šest
druhu leptonu - elektron byl príkladem leptonu - drží jak
v pospolitosti, tak v pohybu ruzným zpusobem ctyri síly:

silná, která váže do balícku atomová jádra. Slabá, co se
napríklad projeví pri jednom druhu radioaktivní promeny.
Elektromagnetická, na níž od svítící žárovky k pocítaco
vým sítím stojí moderní civilizace zrovna tak, jako skutec
nost, že jsme živí. Gravitace, která odpovídá za pád
Newtonova i našeho jablka i za pohyb galaxií.
V kvarcích a leptonech i v silách, které je drží pohromade,

se skrývá propast. Na její dno zatím nedohlédl nikdo.
Protože to celé muže být kmitající hejno superstrun ci
vibrujících membrán. Takže výrok, že jde o neco jednodu

chého, je vec dohody.
Podíváme-li se opacným smerem, od jednoduchosti
k jevum složitým, pak otázka - stejne detská jako základní
a težká - zní: jak je možné, že z neceho, co vypadá tak
jednoduše, dejme tomu jako mrácky nebo kulicky, vznik
ne neco složitého, treba zmínený jaguár, který se plíží
nocí.

Dejiny vesmíru a Bílá Hora
Jedním z nejúspešnejších a nejpraktictejších zpusobu
myšlení všech dob je styl redukcionistický. Jádrem jeho
úspechu, na nemž v soucasnosti stojí klícové úspechy
prírodních ved i jejich praktického užití v nejruznejších
oborech cinnosti pocínaje medicínou, je postupné zjedno
dušování - pri dodržování prísných pravidel. Velmi složité

jevy se rozloží na složité, ty na jednodušší, až se dojde,
pokud možno, k tem nejjednodušším.
Vezmeme tedy jaguára z nocní džungle, rozložíme jej na

orgány, orgány na tkáne, tkáne na bunky, bunky na
molekuly, molekuly na atomy, atomy na kvarky, leptony
a ctyri síly. Kdybychom tohle prevedli na názvy vedních
disciplín, budeme se pohybovat z ekologie do biologie,
odtud do chemie a z ní do fyziky. V dokonalém redukcio
nistickém modelu by jaguára, nocí se plížícího, popsal
soubor rovnic.

Co by se delo, kdybychom zkusili jaguára postavit obráce-

ne, s podstatne vetším rozmachem jak v case, tak v prosto
ru? Dejme tomu, že jsme zastánci teorie velkého tresku.

Tudíž si je možné docela dobre predstavit, jak vypadal
vesmír v prvních trech sekundách poté, co velký tresk
probehl. Jsme v cemsi, co je mimorádne horké a husté. Lze
predpovedet, že z toho za cas, až se to rozepne, címž si to
zvetší svuj casoprostor a zároven to vychladne, vzniknou

galaxie. V galaxiích hvezdy, kolem nekterých z nich pak
planety príznivé pro vznik života. A potom se na jedné
z nich - práve támhle - objeví jaguár, jenž se bude plížit
nocí, i básník, který si to bude vymýšlet? Odpoved je
prostá: predpovedet to nejde. Z dejin známe jen výsledky
toho, co se událo. Staci la totiž jedna nebo vetší pocet
nepatrných náhod a mohlo se udát neco docela jiného.
Kdyby nebylo Napolenovi pri prohlídce budoucího bojište
u Waterloo zle ... Kdyby Arthur, starší bratr anglického

krále Jindricha VIII., predcasne neumrel... Kdyby páni
ceští porádne zaplatili své armáde pred bitvou na Bílé Hore
a rekli národu, co ho potká, prohrají-li ji ... Pro dejiny
vesmíru platí totéž. Vítejte ve svete komplexity!

Nový obor: plektika
Jako první se touto otázkou zacal zabývat systematicky
jeden z nejvetších fyziku 20. století Murray Gell-Mann
(1929). Dokonce proto založil v americkém Santa Fé roku

1984 institut. V roce 1969 získal Nobelovu cenu za objevy,
které umožnily pochopit pocet a vzájemné vztahy základ
ních stavebních kamenu hmoty.

Starý vtip popisuje vývoj redukcionistického vedení s jeho
štepením do stále užších subdisciplin výrokem, podle
nehož je vrcholem poznání chvíle, kdy víme naprosto
všechno o nicem. Murray-Gell Mann se vydal opacnou
cestou. Mel na to. Od detství jej zajímala krome fyziky
také archeologie, evoluce a jazyky. V Santa Fé jsou
matematici, pocítacoví vedci, fyzikové, chemici, neurobio
logové, imunologové, evolucní biologové, ekologové,
archeologové, lingvisté, ekonomové, politologové i histori
ci. Každý ze svého úhlu pohledu odpovídá na otázku: jak
vznikají z jednoduchých jevu jevy složité? Gell-Mann pro
jejich spolecnou cinnost vymyslel název nového vedecké
ho oboru - plektika (plectics).
Plektika je studium jednoduchosti a složitosti, simplexity
a komplexity obecne. Užívá k tomu jednotlivé modely.
Takže se zabývá simplexitou a komplexitou v klasické
a kvantové historii vesmíru. Napríklad otázkou, jak vznikly
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galaxie. Plektiku velmi zajímá teorie informace. Studuje
nelineární dynamiku vcetne teorie chaosu, která kupríkladu

dokáže odpovedet na otázku, proc je každá snehová vlocka
jiná a jak se vyvíjí pocasí. Zabývá se komplexními adaptiv
ními jevy, napríklad prebiotickou chemickou evolucí. Tady
by mohlo být rešení otázky, jak vznikl život z neživota.
Velkým zájmem plektiky je biologická evoluce, napríklad
otázka, jak z velmi jednoduchých podob života vznikly
složité bunky a z nich mnohobunecné organismy až po ty
naše. Plektika se zabývá chováním jednotlivých organismu
a jejich skupin. Napríklad jak dokáží nekteré druhy hmyzu,
ryb, ptáku a savcu tvorit hejna. Plektika studuje problém,
jak tvorí mozek vedomí a jak funguje imunitní systém
savcu - což se dá užít k ochrane pocítacu pred jejich viry.
Plektiku zajímá, jak stavet pocítace, které budou umet rešit
problémy, funkce ekosystému, vývoj jazyku, vývoj a zánik
kultur, i chování financních trhu.

Na hranici chaosu
Chaos je pro lidi, zabývající se jeho teorií, druh skrytého

rádu, dokonce samo jeho jádro. Teorie chaosu se zabývá
komplexními nelineárními dynamickými systémy, to
znamená složitými soustavami,
jejichž chování není stálé ani
periodické a které je možné
popsat diferenciálními rovnice
mi. Príkladem je pocasí, pohyb

hejna špacku i sardinek, zpusob,
jakým si povídají velké pocty
nervových bunek mozku nebo
svalových bunek v srdci, pohyb
cen akcií na burze. Hojne
opakovaná veta popisující
chování takového systému ríká,
že v Cíne zatrepe krídly motýl

a výsledkem je tornádo
v Texasu. Jinak receno: stací

nepatrná promena podmínek,
které je možné považovat za
pocátecní, a mohou následovat velké a necekané dusledky.

Je pravda, že stav komplexního adaptivního systému není
možné presne predpovedet. Na druhé strane však platí, že je
možné, a prý i pomerne snadné modelovat celkové chování
systému. Teorie chaosu tedy neklade duraz na nepredpove
ditelnost stavu systému, neboli na pojem chaosu ve smyslu
užívaném vetšinou lidí, ale na jeho skrytý rád.
V prubehu vývoje se totiž v komplexních systémech
objevuje neco vetšího nebo složitejšího, než je pouhý
soucet vlastností jeho prvku. Napríklad v systému tvore
ném vetším poctem "ctverecku", které jsou ve vzájemných
interakcích na základe pocítacového programu - tomu se
ríká celulární automat -, se objeví necekané, nepredpovedi
telné obrazce. Podobne v jednoduchých pocítacových
modelech biologické evoluce, z nichž se jeden jmenuje
Tierra, se pred ocima objevují a mizí celé populace, vcetne
svých "parazitu". V systému tvoreném vetším poctem
prvku, napríklad nervových bunek a jejich spojení, se
vynorí napríklad schopnost, které ríkáme videnÍ. Totéž

platí pro chování vetšího poctu bakterií, bunek zhoubného
nádoru, mravencu, interakce vetšího poctu lidí na ulici
nebo pro šírení epidemií.
Stuart Kaufman, jedna z hvezd Institutu v Santa Fé, ríká,

že se komplexní adaptivní systémy vyvíjejí na hranici mezi
náhodností, tedy "opravdovým" chaosem, a rádem. Mluví
o vývoji na hrane chaosu. c.G. Langton a jeho kolegové
dokázali, že je tam udržuje prírodní výber. Prírodním
výberem se rozumí všechny nepríznivé vlivy. V prípade
živých organismu je prírodním výberem hlad, nemoci,
zmena klimatu. V prípade neživých replikátoru mohla být
prírodním výberem treba zmena intenzity ultrafialového
zárení dopadajícího ze Slunce, salva vysoce energetických
cástic vymrštených supernovou explodující v bližší cásti
Galaxie nebo kolísání teploty a chemického složení
prostredí pri dopadech meteoritu.

Cesta vzniku života?
Plektika dovoluje vytvorit hypotetický model vzniku
života. Replikátor je neco, co se dokáže okopírovat
a pritom zdvojit. V prostredí oceánu rané Zeme si lze si
predstavit velký pocet postupne vznikajících a zanikají

cích, chemicky ruzných, neživých
replikátoru. Jejich stavební materi

ál mohl být jak místní, tak dopra
vený v prubehu takzvaného Velké
ho bombardování Zeme ruznými

druhy kosmických teles brzo po
jejím vzniku. V ocích plektiky jsou
tyto replikátory sebe-organizující
jednotky vytvárející komplexní
adaptivní systém nebo jejich vetší
pocet. Teoreticky takových repli
kátoru mohlo vzniknout a zanik

nout v obrovském objemu raného
oceánu - v prubehu nekolika set
milionu let - obrovské množství,

v obrovském poctu druhu.
Prírodní výber udržel jejich pravde

podobne nepatrnou cást na hrane chaosu: unikly jak Scylle

slabých vzájemných vztahu, tedy zpetného pádu do náhod
nosti, tak Charybde príliš silných vzájemných vztahu

a interakcí, které rovnež znamenají prechod z usporádaného
stavu do stavu náhodného. Jeden nebo vetší pocet techto

systému mohl získat nové, emergentní vlastnosti. Soubor
techto vlastností po 3,5 - 3,8 miliardách let vývoje nazývá
me životem. Nekterí vedci mají za to, že prvotní události
tohoto druhu nemusely nutne probehnout na Zemi, ale na
Marsu. Nejprimitivnejší replikátory, tesne pred vznikem

života, nebo i ty, které bychom mohli na základe nejaké
dohody nazvat živými, mohly prinést z Marsu meteority.
Do jaké míry tento scénár platí, muže ukázat jen soubor

pokusu. Najdou-li sondy na Marsu vodu, daly by se cásti
této teorie overovat prímo.

František Koukolík (1941)
Neuropatolog.
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Evropan na americké
univerzite

Ota Ulc'(

Desetitisíce cizincu odjíždí na studie do
USA, zeme, o jejímž školství se lze
dozvedet všelicos, kontrasty až
k neuverení. Mají tam prý ty technicky
nejlíp vybavené školy, jejichž absolventi
jsou však jen pramálo obeznámeni
s gramotností. Domorodé díte
v Botswane, chudickém pouštním státu,
má ve ctvrté tríde základní školy víc
znalostí cizího jazyka ci jazyku, než má
prumerný americký absolvent tzv. high
school. Proc ale Americané dostávají
nejvetší pocet Nobelových cen?
V Kalifornii žije víc nositelu tohoto
ocenení než v kterékoliv zemi na svete.

V USA mají školství na starost úrady v jednotlivých
padesáti státech, ale i ony nechávají správu v rukách

místních školských výboru (school board). Je to založeno
na principu, že pravomoc mají mít predevším ti, kterí školu
financují - a to jsou vlastníci nemovitostí. Ponevadž mám

dum, musím platit školní dan, nekolik tisíc dolaru rocne,
a vubec nezáleží, zda mám ci nemám školou povinná dítka.

Plodní obcané posílají do školy treba deset svých potomku,
ale pokud bydlí v nájmu, neplatí ani krejcar.
Okusil jsem oba systémy. V nekdejším Ceskosloensku od
první trídy obecné školy až k promoci na Karlove univerzite.

V Americe jsem sice základní vzdelání opakovat nemusel,
ale doktorská studia ano. Do tech jsem se pustil v jiném
oboru. Kolumbijská univerzita v New Yorku me prijala

podmínecne, jako prozatímního studenta, s podmínkou, že
o definitivním prijetí rozhodne výsledek prvních zkoušek 
takže nebylo treba cekat, až mi nekdo z CSSR diplom jako
dukaz propašuje. Protrpel jsem se ke zdárnému výsledku,
napsal a obhájil doktorskou dizertaci. Nastoupil jsem

pedagickou dráhu, která má pro emigranta radu výhod:
množství volného casu, "nevyhoditelnost", socio-ekonornic
ké záruky, na než jsme byli zvyklí v socialismu, odkud jsme

pak upláchli. Oducil jsem si celkem 34 let na státní univerzi
te státu New Yorku v meste jménem Binghamton.
V demokracii se s obcanem zachází jako s dospelou

osobou, kdežto v totalitním systému jako s dítetem. Stát si
pocíná jako prísný rodic, neustále dohlížející, peskující,
prikazující, zakazující - ale o svá robátka se postará. Pridelí

jim byt, zamestnání, nalinkuje jim život. Dotycní pak
v soukromí na rozhodnutí nadávají, aniž by jim zcela
došlo, že tímto pozbytím svobody vlastního rozhodování
se zbavili porádného bremena. To vše si clovek znacne
uvedomí teprve tehdy, když totalite unikne. Prijel jsem do
Ameriky, muj sponzor (hrabenka Tolstá z rodiny Lva
Nikolajevice) me privítala slovy: "Chau ár jú" a co že mám
v úmyslu se sebou zapocít. Zareagoval jsem otázkou, na
kterou školu me míní poslat, a dozvedel jsem se, že na
žádnou. Tady mi dává tlustou knihu, v níž je podrobný
popis více než dvou tisíc adres vysokého ucení, at si
vyberu. Málem jsem se rozbrecel.
Pobýt semestr, rok nebo i celá studia v zahranicí má už

solidní tradici a absolventi si zpravidla nestežují - pokud se
ovšem za touto zkušeností nevypravili v nerozumném

smeru. Podílím se na hodnocení a výberu zájemcu o studia
a stipendia v našem oboru politologie. Cteme žádosti
a doporucující dopisy, lícící kandidáty bájecne, nezrídka
v tesném sousedství geniality. Zkušenost nás privedla brát
takové chvalozpevy znacne skepticky.
Pred nekolika lety jsem se vyskytl v Cíne v roli jakéhosi
kádrováka. Mel jsem v zemi komunismu hodnotit zájemce
o cestu kapitalistickým smerem. Z deseti kandidátu jsme
meli peníze jen pro dva. Vítezum se život radikálne,
nepochybne k lepšímu zmení, kdežto jejich konkurentum,
kterí nebyli vybráni, byt treba byli schopnejší, hodnotnejší,
se tak šance, možná jen jedna jediná za život, zhatí - cili
nepríjemné, sakramentské dilema. (Dopadlo to jinak, než
jsme ocekávali. Oba naši vítezové, jen co se v Americe
trošku rozkoukali, se na politické vedy vykašlali, venují se
byznysu a vydelávají velké peníze na Wall Streetu.)
Evropana, zejména toho, který prošel budováním vedeckého
socialismu, prekvapí ochota a trpelivost americké mládeže
disciplinovane stát ve fronte a nepredbíhat. Bude tomu asi
proto, že oni stát zas tak moc casto nemusí.
Tvrzení, že každý strujcem svého štestí, lze v Americe
doplnit slovy, že každý student je do znacné míry strujcem
svého studijního programu. Vetšina kursu je nepovinná,
nikdo není privázán k predepsanému poctu a druhu predme
tu, muže si vybírat (jak rád bych se tenkrát na gymnáziu
vyhýbal prírodním vedám a pak na právech mnohým nepri

rozeným pavedám! Tam jsem nemohl, tady se muže). Žák 
konzument si vybírá s ohledem na nekolik kritérií. Nepomi
nutelnou podmínkou výberu je synchronizace: nelze si prece
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vybrat ctyri prednášky probíhající v týž den a hodinu. Do
nekterých kursu se nedostanete, ponevadž jsou preplnené.
Pri volbe se rídí nejen predmetem, ale i reputací prednášejí
cího - jakje záživný, jakje prísný.
To se zjistí rychle a dost spolehlive. Studenti pravidelne
známkují ucitele, výsledky spocítá kompjútr a lze se s nimi
seznámit v podrobné brožure, vydávané školou. Otázky typu
"Zásluhou tohoto ucitele muj zájem v tomto predmetu
vzrostl znacne - ponekud - nepatrne - vubec ne". Zájemce se
dozví, zda ucitel byl vždy pripraven, jak prednáší, znárnkuje,
zda v porovnání s jinými pedagogy je vynikající - velmi
dobrý - dobrý - jakž takž ujde - je špatný. Brožura obsahuje
i podrobnejší komentáre, takže se lze docíst o proslulém
vedci na proslulé univerzite, že jeho schopnost slovního
vyjadrování je na úrovni duševne zaostalého nosorožce.

Zkušenost me vede k záveru, že tyto studentské soudy
charakterizuje spíš ohleduplnost, nikoliv zavilost. Pokud jde
o mne, dostávalo se mi až lichotive príznivého hodnocení:
mnoha vecí prý znalý cynik se smyslem pro humor, ale pri
známkování krutá evropská bestie.
Nemáme tu reparáty. Když nekdo dostane "F" (failure 
nedostatecnou za bídný výkon), nezíská žádný kredit.
Zhoršuje se mu ale jeho známkový prumer, na nemž hodne
záleží s ohledem na budoucí kariéru. Na memorování

americtí studenti zvyklí nejsou. O faktech se zpravidla
vyjadrují, že jsou to trivia. Namítám jim, že nemohou stavet
dum, aniž by byli obeznámeni s cihlami.
Evropští studenti, s nimiž jsem se tu potkal a precasto trávil

plno casu debatami ve své kancelári, meli zpravidla hlubší
všeobecné znalosti. Ty ale neméne zpravidla nedovedli pri
zkouškách uplatnovat. Zkoušky jsou totiž písemné, nejsou

na ne zvyklí, mají s nimi potíže. Jako student na Kolumbii
jsem je také mel.
Dnes uznávám svuj omyl. Ústne lze mnohé "okecat",
z nepríjemného tématu vybrus lit, kdežto scripta manet 
jednou je to na papíre, dukaz znalosti ci neznalosti je tak
dán. Príklad: dostavil jsem se na znacne obsažnou zkoušku
z historie politické filozofie. Pramálo pripraven, nicméne
jsem si veril, že úkol zdolám oblafnu tím, peprením citátu
v latine, ba i ve starorectine. Po zkoušce se me kolegové
ptali, jak se já, vzdelaný Evropan, cítím - bude to výborná?
Jedna minus, zhodnotil jsem se.Výsledek? Propadl jsem,

ponevadž okecávání ve forme písemné (ona scripta manet)
se ale vubec nepovedlo. Poprvé (a naposled) jsem kdy dostal

kardinální petku.
Ústní zkoušky jsou výjimkou, nutno se jim podrobit jen pri
zdolávání té nejvyšší, doktorské mety. Jaký je to ale rozdíl
od zkušenosti kdysi na Karlove univerzite! Tam když kandi
dát nevedel, exarninátor se na nem pásl, topil, zesmešnoval.
Když jsem ale na Kolumbii nedovedl zvládnout otázku,
profesor prispechal s ujištením, že si z toho nemám nic delat,
že ani ten nejmoudrejší neví všechno, a presedlal na jiné
téma. Hanebne se tehdy z onech záverecných peti examiná
toru zachoval pouze jeden, totiž Zbigniew Brzezinski.

Nebylo se co divit, však je to Evropan.

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

Education in America. Washington, D. C., Congressional Quarterly 1981.

Singule, František: Skolství ve Spojených státech amerických. Praha,

Ústav školských informací pri Ministerstvu školství CSR 1986.



I Mohou za to steakJ-
Americké odbory a prastará otázka socialismu

Werner Sombart napsal v roce 1906, že
"socialistické utopie jakéhokoliv formátu
ztroskotaly na tunách hovezího
a jablecných kolácu ". K tomuto záveru
dospel nemecký sociolog ve své knize
nazvané Proc není ve Spojených Státech
socialismus?

Seymour Martin Lipset, uzná
vaná osobnost americké socio

logie a politologie, vydal ve
spolupráci s Gary Marksem

novou knihu s podobným
titulem Tady se to nestalo:
Proc socialismus v Americe

selhal (It didn't here: Why
socialism failed in the United

States). Kniha by mohla inspi
rovat zastánce amerického

individualismu stejne jako
kritiky americké sociální
nerovnosti, uvádí The Econo

mist v prvním cervnovém
císle svou recenzi.

Autori ukazují, že ve Spoje
ných Státech "bylo a je socia
lismu dost", nikdy však
nedosáhl takového vlivu jako
sociální demokracie ve Velké

Británii, Nemecku, Skandiná
vii, Austrálii a na Novém

Zélandu. A to navzdory
skutecnosti, že socialistické

strany a jejich kandidáti meli
po mnoho desetiletí podstat
nou podporu v New Yorku,
v Nemci osídleném Wiscon

sinu, Skandinávci obydlené
Minnesote, na severozápade u Pacifiku (zejména meZi
oregonskýITÚ Finy) a mezi Holandany v Readingu.
Ani rozhodující okamžik v dobe Velké hospodárské krize
nedokázali americtí socialisté využít. Norman Thomas,

patricijský socialistický lídr, pro kterého otázka znela "bud
socialismus nebo nic", trval na tom, že bude kandidovat

proti Franklinu Rooseveltovi, ale získal pouhých 187 000
hlasu. Odbory se od socialistu odvrátily a následovaly

Roosevelta v rámci Demokratické strany. Jejich odmítavé

angažmá v druhé svetové válce zpusobilo, že duvera v ne
poklesla ješte víc. A pokud jde o americké komunisty,
podarilo se jim sice infiltrovat do urcitých vrstev inteligence

a do vedení nekterých prumyslových odboru, jejich ideje
však oslovovaly predevším cizince a nekteré intelektuály: na
konci tricátých let patrilo 44 procent komunistu mezi "bílé
límecky". Takový vývoje se neocekával, uvádejí Lipset
a Marks, pocítalo se naopak s tím, že se Amerika, jako
nejrozvinutejší prumyslová zeme, prikloní k socialismu.

Zahranicní pozorovatelé, de
TocqueviJJem pocínaje,

zduvodnovali takové predpo
vedi vysokou úrovní sociál
ního egalitarianismu a spole
censké mobility v kombinaci
s neexistencí feudálních

tradic a pevne daných spole
cenských tríd. Faktem je, že
americtí socialisté byli histo
ricky spíše marxisty a bojov
nost jim urcite nescházela.
Viktor Berger, pragmatický,
rane socialistický vudce
v Milwaukee, se mnohokrát

ohánel slovy "každý socialis
ta by mel mít dobrou pušku
a 50 náboju".
Autori uvádejí mnoho teorií,
proc Spojené státy nezapadají
do sociálne demokratického

vzorce. Odmítají myšlenku,
že neúspech socialistických
stran je zvláštním prípadem
celkového selhání tretích,
menších stran. Charakter

amerického politického
systému (rozdelení moci na
výkonnou, zákonodárnou,
soudní a fungování kontrol

ních mechanismu, aby všechny tri složky byly v rovnováze)
muže sice vysvetlovat celkovou slabost tretích stran, ale
specificka selhání socialismu zustávají neobjasnena.

Prijatelnejším vysvetlením je rozštep mezi socialistickými
stranami a odbory. Proc byly tyto organizace, obe teoretic
ky usilující o blahobyt pracujících, k sobe navzájem tak
silne neprátelské? Podle autoru byl jedním z duvodu fakt
casného zavedení volebního práva, u mužu již koncem 20.
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let 19. stol., tedy dríve než v kterékoli evropské zemi.
Hlavní politické strany už tenkrát zacaly hájit zájmy delní
ku a obycejných zamestnancu.
Typicky americký odpor proti centrálnímu plánování navíc
vedl odbory k tomu, aby stály proti praktickým reformám,
za jejichž uskutecnení bojovaly strany práce v Británii,
Skandinávii, Kanade nebo v Austrálii. Primární podezríva
vost k silné vláde a centralismu pritom
zrejme vycházela ze zkušenosti imigrantu

z doby pred príchodem do Ameriky.
Navíc byli irnigranti (a zejména generace
jejich detí) vystaveni propagande
o nadrazenosti "americké cesty", ideologickému vštepování,

které neponechávalo mnoho místa pro kolektivismus jako
protejšek individualismu nebo pro rovnost podmínek jako

hodnote, která by mohla být preferována pred rovností príle
žitostí.

Nutno vZÍt také v úvahu, že irnigranti byli v Americe etnicky
i jazykove rozdeleni, zatímco delnické trídy v Evrope byly
po této stránce sjednocené. Lipset a Marks udávají mnoho
príkladu, jak etnická identita definovala socialistické strany i

jejich oponenty: bílí imigranti si navzájem konkurovali
s kolegy jiné barvy pleti a zoufale se od nich snažili odlišit.
To se týkalo nejen Afroamericanu, ale také Asiatu.

Celkove vzato na tom byli imigranti samozrejme lépe, než
kdyby zustali doma. To platí dodnes, prestože se príjmové

rozdíly v porovnání s tradicne imigrantskými zememi, jako
Itálie a Irsko, zmenšují.
The Economist ocenuje poctivost autoru: "Lipset a Marks
otevrene pripouštejí, že Amerika tvrde zaplatila za vynechá
ní sociálne demokratického experimentu. Ukazují, že i když

je Amerika nejbohatší zemí sveta, zároven

je ale podle mnoha nesporných ukazatelu
také zemí, v níž chybí smysl pro sociální
rovnost."

Americtí delníci nebyli schopni vytvorit
v americké kulture "protiváhu k individualismu a anticentra
hsmu". Ale je treba pocítat i s tím, že "zdánlive univerzální
posun k podpore kapitalismu a svobodného trhu nemusí mít
dlouhého trvání". Dá se proto ocekávat, uzavírá recenze, že
se objeví nová hnutí a nové ideologie. Možná se nejaký

budoucí Sombart zeptá: "Proc není ve Spojených státech
strana zelených?"

Podle týdeníku The Economics zpracoval Tomáš Vystrcil.

Grace, Arnold: Zur Geschichte der Kommunistischen Partei der USA.

Frankfurt am Main, Marxistische Bliitter 1976.

Lewy, Guenter: The Cause that FaiLed: Communism in American

PoLiticaL Lije. New York, Oxford University Press 1990.

Jasnozrivec Gareth Evans
Titulek The Canberra News oznámil, že bývalý australský
ministr zahranicních vecí Gareth Evans se presunul do
Bruselu. Tento muž totiž od ledna tohoto roku provozuje
International Crisis Group, spolecnost snažící se pretváret
zahranicní politiky jednotlivých vlád. V breznu byl jejím
predsedou jmenován nekdejší prezident Finské republiky
Martti Ahtisaari. Tato skutecnost, totiž že o nevládní organi
zace pusobící na poli mezinárodní politiky mají zájem
exprezidenti a exprerniéri, svedcí o jejich významné roli.
Spolecnost ICG je pritom novým jevem, jelikož byla
založena pomerne nedávno, a to v roce 1995. Finance na
její založení pocházely od mnoha západních vlád, ale i od
soukromých dárcu. Jejím prvním úspechem bylo vyslání
silného týmu do Bosny a Hercegoviny, kde jeho clenové

rychle získali vliv na utvárení zahranicní politiky západ
ních mocností. V soucasnosti má firma svá hlavní sídla ve

Washingtonu a Bruselu, pricemž pusobí i v jiných zemích
a zamestnává tak nekolik desítek zamestnancu. Jejím cílem
je vcas rozpoznat vznikající krize, navrhnout vládám jejich
rešení a odvrátit tak hrozbu. Jak tvrdí sám Gareth Evans,

jeho cílem je "celková restrukturalizace krizového místa,
a to z pohledu financí a postupu". Receno jinými slovy, jde
mu o "opravdové globální organizace" a jeho práním je
fungovat jako správným smerem orientované ministerstvo

zahranicí. Tak treba v otázce Cerné Hory ICG Severoatlan
tické alianci doporucuje dát Srbsku jasne najevo, že
jakýkoli tah proti cernohorské vláde by narazil na ráznou

vojenskou odpoved. V souladu s touto radou dále navrhuje
zacít s plánováním a s príslušnými manévry jednotek.

Mezi Evansovými zamestnanci nalezneme bývalé diploma
ty, žurnalisty, právníky a akademiky. Jejich zásluhou se
podarilo zakotvit spolecnost jako cenný zdroj informací
o nebezpecných místech, a to nejen pro vlády, ale také pro
média.

Nyní se nabízí otázka, v cí prospech vlastne ICG pusobí.
Jak ujištuje Evans, jde o nezávislou spolecnost, která chce
být hodnocena pouze podle svých zásluh a kvality svého
"produktu". Ovšem na druhou stranu nepopírá, že zde
existuje i jisté ideologické pozadí.
Gareth Evans a jeho lidé však nebudou mít v hlavním
meste Evropské unie lehkou práci, nebot Unie je na roky
vzdálena svým plánum na "spolecnou zahranicní a obran
nou politiku", která by z Unie vytvorila organizaci stojící
zalobbování.

Tedy pro tuto chvíli jsou nadále prvoradým cílem národní
vlády. A ty mohou ICG tvrde odolávat.

Podle týdeníku The Economist zpracoval Viktor Debnár.
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Daleko
od New Yorku
Poslední dobou prijíždejí do Prahy mezi záplavou

mladých turistu také americtí studenti. Nekterí jen

tak na výlet, jiné ale u nás cekají jeden nebo dva

semestry studia v nekteré Z místních pobocek jejich

materských univerzit. Nekolik studentu New York

University nám poskytlo své první dojmy ze strední

Evropy, Z ceských zemí a z Prahy. Zdejší zkušenost

pro ne byla nekdy exotická, nekdy témer existenciál

ní, všichni tu cetli Kajku, chodili na pivo, JotograJo-
.~

vali - a studovali. Puvodní romanticky neurcitá ~
predstava o našem svete dostala ostrejší kontury, ~

-S
tento realistictejší obraz se však mnohým brzy po -

~
odjezdu zacne znovu rozmlžovat do nostalgické 2
vzpomínky... <l:?,

První stredoevropskou zkušenost jsem udelal už pred dvema lety, kdy jsem navštívil otce, který tou dobou pracoval
v Budapešti. Byl konec listopadu a pocasí bylo príšerné. Šedé nebe, mrholení, mlha, vlhko, chlad. Cestou z letište
jsme jeli pres predmestí, která jsou stejná snad ve všech postkomunistických zemích: veliká, hranatá a šeredná sídlište.

Témer by se chtelo ríct - bez prehnane postmoderních souvislostí - "neoklasicistní". Skoro na každém balkónu prádlo
na šnure, což sice trochu narušovalo ošklive fádní fasádu, zároven však tu ošklivost umocnovalo ...

Matthew Douglas

Rád si predstavuji, že jsem cestovatel, který zacíná mapovat nejakou novou zemi. Zdejší území je historicky mnohem
starší než Miami Beach, pro me je ale stejne záhadné a sveží, jako asi byla Amerika pro Kolumba. Zatím jsem v kraji
známém jako Strední Evropa nový, ale každý den objevuji neco nového ...
Aaron Gurland
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Mesto Habsburku. Komunistické mesto. Kubismus, avantgarda. Turistické mesto - domy na Staromestském námestí

jako namocené v barvách na velikonocní vajícka.
Starý verný orloj, staré paní ve vyšlapaných strev~cích, hulky. Nemci ocima visí na hodinách, ty bijí s petiminutovým
zpoždením, cekaly, až se shromáždí publikum. Mladíci oblecení jako starí mrtví nemectí skladatelé - paruky, vesty,
puncochy a hejskovské strevíce s podpatky. Kourí a poslouchají walkmany.
Praha je mesto, kde potrebujete opojení. Trochu zatemnit ten jas. Zmekcit vážnost vecí, jež se valí jejími krivými
ulicemi ...
Gillian Mason

Hrensko je pohranicní turistické mesto, základna pro výletníky, kterí odtud vyrážejí do kraje, jemuž se ríká Ceské

Švýcarsko. Po obou stranách reky jsou ulicky preplnené vietnamskými stánky s napodobeninami adidasek, s alkoho
lem, cigaretami, kriklave barevnými osuškami, kýcovitými erotickými plakáty a betonovými trpaslíky. Mezi Vietnam

ci jsou tu a tam nejací Ceši, kterí prodávají uzenky a svareni víno. O víkendu prijíždejí prívozem Nemci nakoupit co
nejvíc nesmyslu - co jim jejich celníCi dovolí dovézt zpátky ... Takováhle strední Evropa sice má své Ceské Švýcarsko,

ale jinak nemá se Švýcarskem nic spolecného ...
Jacob Blickenstaff

V posledním desetiletí byla Ceská republika ve víru významných událostí. Když jsem prijela do Evropy, mela jsem
ten z detství známý pocit, že v mém krátkém živote se nemuže vubec nic duležitého stát. Muj pobyt ve Florencii ten

pocit jen posílil - a život v Praze mne jej zcela zbavil. Když dnes jdu po Václavském námestí, porád se mi líbí secesní
štít hotelu Evropa, avšak v duchu slyším hucení demonstrujícího davu okolo jezdecké sochy na horním konci toho
mamutího bulváru loni na podzim. Praha je pro mne od té doby spíš dramatická než krásná. To mesto je ve stálém

pohybu, mení se a pretvárí, a pritom si ucp.ovává tu ská1opevnou pražskost, která zustává za všech režimu nedotcena.
Maya Jex

V Praze se clovek muže vmísit mezi ostatní a zakoušet mesto zevnitr, nil}:do nás nepovažuje za turisty a pak ovšem
trpíme stejným nedostatkem kvalitních služeb jako Ceši. Mám z toho zvláštní pocit, že do Prahy patrím a že mohu
prímeji pronikat do ceské kultury

a životních zpusobu. Nejsme už
turisté, ale zdaleka ješte ne
domorodci. Jsme rádi, že ve meste

najdeme podobné restaurace jako
doma, ale soucasne nám vadí, že se

príliš podobají americkým jídelnám.
Jsme vdecni za to, že nás nikdo

nezahrnuje prílišnou turistickou pécí,
takže mužeme zustat v anonymite,
a soucasne nás štve, že musíme

v hospode dlouho cekat na cíšníka
nebo ve fronte na cizineckého

úredníka. Jestli je vubec nejaký
zpusob, jak tohle dilema rešit,
prijdeme na nej nejspíš až ve chvíli,
kdy se budeme s naší milovanou
Prahou loucit.

Nata/ie Wills

Strední Evropa pro me navždy zustane tou vzdálenou zemí mých pra-pra-prarodicú. Vždy bude mít aureolu "staré
ho sveta", neceho exotického a poklidného, ale na druhé strane i pokorného a každodenního. Když jsem prijela do
Prahy, cekala jsem, že prijdu do vysoce intelektuálního a zpolitizovaného prostredí, a to se potvrdilo. Demokracie
je neco, co jsem dosud považovala za neco naprosto samozrejmého, avšak možnost pozorovat, jak se demokracie
tvorí, byla fascinující. Videla jsem spolecnost, která se snaží se vyrovnat se svým komunistickým dedictvím a ucí
se, jak si vládnout sama. Videla jsem zemi, která se snaží smírit pozustatky komunistické ideologie s vlkem v rouše
beráncím, totiž kapitalismem. Tohle všechno jsou samozrejme celkem banální politické postrehy. Má skutecná
Praha, to jsou kavárny, autorská ctení poezie, symfonické orchestry, procházky parkem nebo po nábreží a setkávání
s lidmi ze všech koutú sveta. Tuhle Prahu mám nejradši. Z té Prahy mám pocit, že jsem opravdu zažila Evropu
s velkým E.
Nancy Brodsky
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Budoucnost nám chystá
vážné potíže

Josef Aujezdský

Zdá se, že liberálne demokratický systém vlády dosáhl
dnes, "na konci dejin", svého konecného vítezství. Totalit
ní komunistické režimy se zhroutily díky neschopnosti mu
konkurovat. Zeme podílející se na liberalizaci obchodu
dosahují ekonomického rustu. Lákadlo lepší životní úrovne
a konzumního života je stejne silné pro všechny obyvatele

naší planety. Kapitalistická ekonomika prináší navíc
modernizaci a neustálý technologický rozvoj. To vše tvorí
predpoklady pro další expanzi liberální demokracie. Preži
je však demokracie nutné zmeny? Je vubec tento systém

uzpusoben na rešení globálních svetových problému?
A není práve liberalismus zdrojem mnoha potíží, jež
v soucasném svete vyvstaly? Už dnes mužeme videt zretel
né antagonismy, které bude nutno rešit.

Narážíme na hranice rustu
Energetické zásoby Zeme jsou omezené. Vyspelé státy
získávají naprostou vetšinu své energie z neobnovitelných

zdroju. Jinými slovy: ekonomika celé planety stojí na

exploataci fosilních paliv. Jejich zásoby vznikly v prehisto
rické dobe bez pricinení cloveka, který je spotrebovává.
V blízké ci vzdálenejší budoucnosti budou tyto zdroje

vycerpány. Anebo, což je témer totéž, energetické náklady
na jejich težbu budou vyšší, než jejich energetická hodno
ta. Stále zde sice zustává možnost využívání zdroju

obnovitelných (slunecní, vodní, vetrná energie atd.), ke
kterým se obrací mnoho ekologu a príznivcu trvale udrži
telného rozvoje. Avšak i u nich vyvstává nakonec otázka,
zda energie vynaložená na jejich získávání nebude vyšší,
než energie získaná. Dnes nás o tom napríklad presvedcuje
nákladnost solárních panelu. Zdá se, že je jen otázkou

casu, kdy svetová ekonomika narazí na "hranice rustu".

Potom už asi bude na záchranu civilizace pozde. Vlna
dezintegrace a chaosu by zaplavila svet. Nastal by nelítost
ný boj o prírodní zdroje. Kdy se tak stane, není lehké

predpovedet. Stejne jako je težké odpovedet na otázku,
zda-Ii je možné tomuto vývoji zabránit.
Chceme-li tedy tento stav alespon oddálit, bude muset ve
vyspelých zemích dojít k radikálnímu omezení spotreby,
k omezení porodnosti ve tretím svete a k zastavení

exponenciálního prírustku homo sapiens na Zemi. Za tím
úcelem by bylo potreba vytvorit nový institucionální rámec

svetové vlády, která by dohlížela na dodržování limitu
spotreby, limitu težby a znecištování prostredí a na
maximální recyklaci odpadu a využívání zbylých energe

tických zásob. To se netýká pouze fosilních paliv, ale
i zemedelské pudy, jejíž schopnost regenerace také není

nekonecná. Už dnes vyvstala potreba kontrolovat mamutí
nadnárodní spolecnosti. Cílem by melo být zabránit jejich

monopoEzaci. Globální trhy potrebují globální regulaci.
~ádný z techto problému není rešitelný na lokální úrovni
zákonodárstvím národních státu. To by však znamenalo

obrovskou zmenu v životech lidí. Podstoupí však lidé tuto
zmenu dobrovolne? Je demokratický systém schopen tuto
zmenu akceptovat a provést? O výsledku techto procesu

rozhodne, zda-li s nimi bude vcas zapocato. Je možné, že
bylo vy teženo a spotrebováno již tolik, že všechny vhodné
okamžiky už minuly. Tyto zmeny by zároven prinesly
i zmenu politického systému na regionální i celoplanetární
úrovni.

Potreba prežití, zmena hodnot
Zrejme nejzávažnejší prekážka nutných zmen se týká
jednoho z hlavních pilíru demokracie, individualismu.

V dnešní spolecnosti hranicí individualismus s narcisis
mem. Kapitalismus prímo stimuluje úspešné a dravé jedin
ce, kterí venují svuj cas maximalizaci zisku a tím
samozrejme i maximalizaci spotreby. Celá teorie liberální

ekonomiky stojí na maximalizaci zisku. Pokud však budou
lidé chtít prežít, alespon nekolik dalších století, bude nutné
se obrátit proti bezohlednému individualismu, jelikož - jak
hlásali klasikové liberalismu - ne všechno, co je dobré pro

jedince, je dobré i pro spolecnost. Naopak, na poradu dne
bude skromnost, altruismus a kooperace. Protože jedine
díky skromnosti každého jedince bude možný odvrat
o konzumního spolecenského trendu. Každý bude muset

nést svuj díl odpovednosti.
Zde narážíme na další problém liberalismu: hodnotovou

neutlá1nost. V budoucnu naopak vyvstane potreba hodnot,
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které budou legitimovat nutnost osobní skromnosti.
Hodnoty, jakými jsou prežití lidské civilizace a zachování
zbytku biodiverzity prírody se zásobami pitné vody, zrejme

prestanou být pouhými frázemi. S tím je ovšem spojeno
velké riziko jejich zneužití nejruznejšími náboženskými

organizacemi (podobne jako se napríklad ve stredoveku
podarilo katolické církvi využít k posllení svého vlivu
morových ran). Obdobne mohou tuto situaci zneužít i jiné

mocenské skupiny.

Dilema demokracie
Dalším problémem je, zda vule lidu vyjádrená v kterých
koli demokratických volbách je shodná se zájmy lidstva,
se zájmy budoucích generací ci se zájmy planety. Dnes je

volba politických skupin, které budou prosazovat myšlen
ky skromnosti a všeobecné zodpovednosti, velmi težko

predstavitelná. V soucasnosti se takováto seskupení vetši
nou nacházejí na okraji zájmu verejnosti a zviditelnují se

pouze radikalismem. Tím se casto naprosto legitimní
požadavky dostávají do polohy težko prijatelné pro vetši
nu obyvatel. Rozhodne by však nic nevyrešila volba
techto uskupení na regionální úrovni, jelikož problémy,

které mají být rešeny, jsou problémy celosvetové.
A k tomu bude jiste potreba vytvorit také svetový norma
tivní rámec.

Zde vystupuje na povrch další potíž, a to systém ustanovo

vání svetových zástupcu v rámci demokratických voleb.
I dnes, v merítku národních státu, dochází k obrovské

manipulaci voleb ze strany nátlakových skupin všeho
druhu, zejména ekonomicky silných organizací, které

svým vlivem pusobícím skrze masmédia castokrát
zpochybnují legitimnost zastupitelské demokracie.

Myšlenka jakéhosi celosvetového hlasování se proto jeví

neprijatelne. Nejedná se tu pouze o problémy technického
rázu, jež by se daly rešit pomocí nejakého sítového hlaso
vání, ale spíše o možnost ovlivnování obrovských mas
populace z jednoho mocenskomediálního centra. Nehlede
na dnešní naprosto nedostatecnou emancipaci obyvatel
velkých cástí Asie a Afriky, které nelze z jakýchkoliv

celosvetových záležitostí vynechávat. Další možnost je
svetová vláda vytvorená ze zástupcu jednotlivých zemí ci

kontinentu. I zde však vyvstávají dve základní obtíže. Za
prvé, jak zabránit hegemonii velmocí, jak ji známe ze
soucasnosti, a jak zabránit prosazování urcitých partiku
lárních zájmu na úkor jiných oblastí.
I kdyby se nakonec všechny tyto obtíže podarilo vyrešit
a došlo k vytvorení fungujícího demokratického systému
založeného na celosvetovém konsensu, neznamená to, že

budou zvoleni ti, kterí hlásají zachování planety a civiliza

ce. Daleko spíše zvítezí zastánci ekonomického rustu
a zvyšování životní úrovne, kterí budou podporováni

silnými nadnárodními spolecnostmi. Racionalita chování
jednotlivce není vetšinou racionální ve vztahu k celé
spolecnosti, stejne tak, jako racionalita zájmu politických
stran je odlišná od zájmu verejnosti. Prosazující: se

hédonismus determinuje spíše tuto skeptickou volbu typu
"bližší košile než kabát" neurcitého kolektivu lidstva.

Nemluve o budoucích generacích. Jejich zájmy budou od
našich diametrálne odlišné.

Hrozba zelené diktatury?
Jakékoliv zmeny by byly navíc težko proveditelné bez
omezení svobod jednotlivce, omezení svobod trhu, omeze
ní spotreby atd. Což je program nepopulární, byt by apelo

val na odpovednost cloveka vuci jeho detem. Odpoved
nost se však bez problému rozpustí v daleko menším
kolektivu, než je lidstvo.
Neoliberalismus uznávající nemožnost stálého rustu,
navrhuje jisté rešení: zapocítání všech opravdových nákla
du do ceny zboží, vcetne ceny za znecištení životního

prostredí a použitých prírodních zdroju. Avšak neoliberál
ní politické uskupení, které by tuto vizi hájilo, má

v demokratických volbách malou šanci na úspech. Zapocí
tání opravdových nákladu by vedlo ke znacnému zvýšení
cen všech komodit, což by mohlo vést k rustu sociálních

nepokoju a fatálnímu snížení životní úrovne vetšiny
populace.
Nad všemi temito težko rešitelnými problémy pak visí

strašák v podobe totalitního ci autokratického svetového
režimu. Nekteré jeho "výhody" oproti liberální demokracii

se v dobe uvedomení konecnosti zdroju mohou jevit
svudne. Už dnes koncentrace vetšiny kapitálu v rukou

úzkého okruhu lidí vyvolává obavy. Výlucný prístup ke
zdrojum by mohl vést k naprosto nové sociální stratifikaci

obyvatel. Národní legislativa je však vetšinou proti ekono
mickým gigantum zcela bezmocná, pokud jim prímo
nepodléhá.
Kde je tedy skryto nebezpecí prípadné celosvetové dikta

tury? K jejímu nástupu by nepochybne mohla prispet
práve krizová situace v težbe fosilních paliv, které tvorí
páter životního standardu. Dalším faktorem by mohla být

Cervenec 2000 L 43



neschopnost ci neústupnost lokálních
vlád pri snahách o rešení problémú
životního prostredí. Lidé si už dnes
napríklad uvedomili, že otázka

deštných pralesú se týká i obyvatel
za severním polárním kruhem. Vetši

na z techto problému je vcelku jasne
pojmenována, avšak není v silách
jednotlivých státú s nimi hnout, což
múže mezi nekterými skupinami ve

spolecnosti probudit vlnu nevole.
Práve zde nastupuje nebezpecí

laciného rešení v podobe tvrdé ruky
a sveta rízeného z jednoho centra.
Dalším trumfem autokratického

rezlmu by mohlo být ovládnutí

masmediálnÍch prostredku, vcetne
kontroly Internetu nebo obdobných

sítových prostredkú komunikace,
o což se už nekteré vlády pokoušejí nyní. Není nic lehcího

než ocíslovat procesory a kontroloval výrobce softwaru.
Další možností je využití družic obíhajících na obežné
dráze Zeme, a to jak k vojenským úcelúm, tak ke kontrole
informací. Navíc se soucasnými technickými prostredky
není problém vynutit si poslušnost obyvatel na obrov-

ských územích. At by se však

jednalo o diktaturu ekologickou ci
naopak diktaturu zastáncL! trhu,
rozhodne by šlo o formu naprosto
novou, postavenou na odlišných
principech, než jak je známe
z historie ci ze soucasnosti.

Liberální demokracie je tedy zatím
víteznou svetovou ideologií
a v nejbližších letech bude jiste
zaznamenávat další rozmach. Co se

však stane, až dojde na hranu
možností? Možností svých
a možností, jenž skýtá planeta
Zeme?

Josef Aujezdský
Student, Právnické Fakulty UK, 3. rocník.

Aron, Raymond: Demokracie a totalitarismus. Brno, Atlantis 1993.

Dahl, Robert: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

Mises, Ludwig von: LiberaLismus. Praha, Ekopress Liberální institut
Centrum liberálních studií 1998.

Prchal, Miroslav: Kdo hýbe svetovou ekonomikou. Praha, Globe 1995.

život on-line
Tomáš Vetrovský

Internet zmenil náš život. Nejduležitejší události našeho

života si sdelujeme e-mailem, nejintimnejší pocity se

snažíme vtesnat do trí set šedesáti znaku, abychom je

mohli odeslat esemeskou. Pomalu si zvykáme, že Inter

netem mLtžeme rídit své finance, že vánocní dárky

nakupujeme pohodlne usazeni v obývacím pokoji. Ve

virtuální realite navazujeme nová prátelství, politiku už

nerešíme v hospode u piva, ale v diskusních "on-line"

skupinkách. Pravda, ješte porád se scházíme v kavár
nách, ale už si nepovídáme spolu, ale s práteli kdesi na

druhé strane zemekoule. Informace, které kdysi byly

zcela nedostupné, mužeme získat behem nekolika minut.

Clánky, které napíšeme doma, už do práce nenosíme na

diskete, ale posíláme si je tam po dráte. Když porádáme

vecírek, nemusíme obtelefonovat všech dvacet lidí, ale

jedním kliknutím rozešleme najednou všechny pozvánky.
Kdo není on-line, má smulu. Nedávno jsem narazil na

clánek O on-line doktorech. Kupodivu jsem ho nenašel na

Intemetu, ale v papírovém týdeníku The Economist. Za sto
dolarú si múžete koupit triko, v kterém jsou zabudovány

snímace registrující vaše dúležité životní funkce - tep, tlak,
teplotu, dýchání, ale i odpor kLtže a napetí svah1. Jejich

záznam je po celý den ukládán do prístroje, který múžete

nosit v kapse u kalhot. Vecer ho pripojíte k osobnímu

pocítaci a údaje o tom, co delalo vaše srdce, plíce a další

orgány, pošlete po síti svému ošetrujícímu lékari. Ten má

dokonalý prehled o vašem zdravotním stavu, s predstihem

múže odhalit prípadné patologické zmeny a vcas zahájit

terapii (léky vám samozrejme predepíše také on-line).

Na první pohled bájecný vynález: vy budete zdravejší
a nebudete muset trávit tolik casu v cekárne, na doktora

nebude nikdo prskat bacily a lécba vyjde podstatne levneji.

Má to ovšem i své nevýhody. Možná vám bude vadit, že

doktor má tak dokonalý prehled o vašem každodenním

živote. Je-li vaše manželka v lázních a v záznamu se objeví
zvýšený tlak, zrychlený tep a dech a napetí svalú, pak bud

hrajete tenis, nebo jste jí neverný. A podívá-li se lékar na
distribuci krevního obehu, snadno mezi temito variantami
rozliší. To ovšem nemusí vadit všem, nehlede k tomu, že

v prípade, kdy se chystáte být neverný, si múžete tricko

klidne svléknout. Mnohdy ale na vaši bolest nestací pilulka

nebo injekce, potrebujete spíš uklidnit, povzbudit nebo se

treba jenom nekomu vypovídat. Co pak? A to už vám on

line nepújde.
Kdybyste tohle vykládali profesoru Thomayerovi pred

padesáti lety, asi by vás poslal ke kolegovi Vondráckovi
na psychiatrii. Dnes už se tomu nikdo nediví. Stejne jako
se nikdo nediví virtuálnímu sexu a dalším on-line cinnos

tem, které jsme si dríve neumeli bez osobního kontaktu

predstavit. Psychologové a sociologové nás pred tímto
trendem varují a spisovatelé sci-fi se predhánejí v lícení

nejcernejších vizí, ke kterým nás internetová kultura
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dovede. Prý budeme žít všichni v podchlazeném stavu,

naskládáni v kójích po padesáti. Naše nervová soustava

bude pripojena na Internet a my se tak staneme prímou
soucástí síte. Budeme mít minimální životní náklady

(tekutý dusík, pronájem prostoru 1,5 m2 a pripojení).

Všechny události kolem nás budeme moci libovolne

ovlivlíovat, protože se budou odehrávat jen virtuálne.

Pocity si budeme vybírat, jako si dnes ráno vybíráme
kravatu.

Já to ovšem tak cerne nevidím. Stací se podívat Z okna.

Opilec Z protejší hospody mi zase mocí na kolo mého auta.

Neumím si predstavit, že by si byl v tomhle stavu schopen

objednat další pivo na Internetu. Tenhle chlápek, který mi

jinak pekne pije krev, je pro mne zárukou, že bez osobního
kontaktu to proste nekdy nejde.

Tomáš Vetrovský (1976)
Absolvent Fakulty všeobecného lékarství UK a student VSE.

Ad: Zapomenutí svatí (Prítomnost 5/2000)
a Opatrne s tou svatostí (Prítomnost 6/2000)

Vážená redakce!

K tradici peroutkovské Prítomnosti patrilo nevyhýbat se
nejchoulostivejším otázkám doby a vecne - sine ira et

studio - je predkládat premýšlivým ctenárum. Vaše nová
Prítomnost se o to rovnež pokouší.
V kvetnovém císle byla kratince pripomenuta osobnost
Prokopa Drtiny (v glose Martina Blízkého Zapomenutí
svatí). S varovnou replikou hned v následujícím cervno
vém císle prispechal Petr Príhoda: Opatrne s tou svatostí.
Budiž umožneno reagovat také pametníkovi!
V jednom s panem Príhodou naprosto souhlasím 
samozrejme nebylo a není svatých ani neomylných.
I nejvetší mudrci chybují, i nejušlechtilejší mohou krivdit,
byt neúmyslne.
Ale ... ?! Martin Blízký "tu svatost" Drtinovu nemínil

jiste doslova. Vycházel spíše z jeho válecného pseudony
mu.

Dr. Príhoda citoval z referátu Svobodného slova (19. 5.

1945) o Drtinove projevu v Lucerne 17. kvetna. K tomuto
textu se koncem šedesátých let hlásí ve svých memoárech

také samotný Drtina. Presné znení jeho prvního verejného
proslovu se bohužel v domácím archivu nezachovalo.
S odstupem více než dvaceti let to dr. Drtina komentoval:

,,( ... ) Tendencí celého projevu pak bylo morálne zduvod
nit, proc nemužeme dále s Nemci žít spolecne v jedné zemi
( ... ) proc máme oprávnení žádat jejich vypovezení, aniž
bychom se tím prohrešili proti Masarykovu humanistické

mu odkazu. Rozvedl jsem to zhuštenou formou projevu
podobnou té, jíž se nesly mé rozhlasové projevy ( ... ) Po

skoncení mne patril nejen nejbourlivejší potlesk, ale prímo
ovace. Patrilo to nejen mne, nýbrž a snad predevším
predmetu, o kterém jsem mluvil.

Priznávám, že pri jeho volbe jsem nebyl prost i trochu
mírne demagogické oportunity ... " (CSR muj osud, sv. II,
kniha 1, str. 62-63).

Domnívám se, že Drtinova slova citovaná dr. Príhodou je
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treba vnímat v historických souvislostech hektické doby,

v níž byla emocionálne vyrcena.
Doznívala druhá svetová válka - nemecká, jak psal Emil
Vachek. Její hruzy byly ješte príliš živé. Nesdelitelne
vypjatá atmosféra! Z koncentráku se vraceli veznové,
hledali se nezvestní. V precetných prípadech trvala

nejistota. Pricházely zprávy nejsmutnejší. Týkalo se to
i Drtinových príbuzných, blízkých prátel a spolupracov
níku z odboje. Prevládala prirozene proti nemecká
nálada.

" ... Bylo divu, že jsme byli zuriví a že jsme o možnostech
soužití s Nemci nechteli ani slyšet?!" (CSR muj osud, sv.
II, kniha 1, str. 65).

Prokop Drtina nedovedl nenávidet, k Nemcum ale tehdy

pocitoval odpor.
Pro úplnost nutno dodat, jak se jeho vztah k našim

Nemcum vyvíjel. Odchován masarykovskými humanitními
ideály a skautingem se jako úredník Financní prokuratury
(1924-29) témer denne - pri jednáních u soudu v pohranicí
- seznamoval s cesko-nemeckou problematikou.

" ... zhrozil jsem se této nemecké síly a plne jsem chápal
stálé Masarykovo upozornování na potrebu cesko-nemecké
spolupráce a pochopení z ceské strany ... Tyto zkušenosti
mne vedly k tomu, že jsem se stal presvedceným a cíleve
domým propagátorem cesko-nemeckého soužití. .. " (CSR
muj osud, sv. I, kniha 1, str. 31).

Loajálnost našich nemeckých aktivistu, jejichž predstavite
lé zasedali od r. 1926 ve vládách první republiky, se ale po
Hitlerove prevzetí moci v Nemecku (1933) zacala rychle
vytrácet.
Velkorysý Masarykuv pokus získat nemeckou menšinu pro
spolupráci tak nevyšel. Skoncil henleinovským trojským
konem, pomnichovským záborem pohranicí a úprkem
Cechu do vnitrozemí, okupacní brutalitou protektorátu
(zavrení vysokých škol, koncentráky, popravy, Lidice atd.)

a totální válkou vcetne Heydrichových plánu na "vyrešení"
ceské otázky.

Po postupimské konferenci Velké trojky v srpnu 1945 napsal
Drtina k odsunu: " ... Jde o to, abychom jej provedli v duchu
Masarykove, tj. rozumne, plánovite, lidsky a humánne.
Nechceme a nebudeme napodobovat metody nacistické
a chceme postupovat ve všem v duchu lidskosti ... " (Knihov
nicka "Duch národa" str. 14, vydáno v r. 1945).

Spojovat Drtinuv vzrušený projev v Lucerne (17. 5. 1945)
s tzv. divokým odsunem je prinejmenším prehnané - spíše
zaujaté! Protizákonné zásahy vuci civilnímu obyvatelstvu
zejména nemecké národnosti v dobe revolucní a porevo
lucní (kveten, cerven) byly iniciovány místními radikály
(Brno, Teplice nad Metují, Postoloprty), kterí tak dodatec
ne simulovali odboj (nižší dustojníci cs. armády operující
v rámci Rudé armády, oddíly OBZ a "partyzáni" zaštitova
ní tzv. bezpecnostními referenty ONV).
Techto válecných dozvuku lituje každý demokratický
Cech!

Konkrétní zprávy o tom se dostaly do Národního shromáž

dení až po volbách v kvetnu 1946. Parlamentní komise pak
provádela šetrení na jednotlivých místech, rada pachatelu

se ocitla ve vazbe. Než však došlo k soudnímu projednává
ní, nastal Únor.

Osobnost Prokopa Drtiny - v celé šíri jeho složitého osudu
- netreba dodatecne upravovat.
Po všech peripetiích, po zradách i prohrách, po krivdách
a utrpeních zustává príkladem nesmiritelného odpurce
každé totality, demokrata hlavou i srdcem, právníka, jenž
spravedlnost nekonal s touhou po pomste. Znal jsem ho
osobne, byl to predevším ušlechtilý a noblesní clovek,
který si uchoval dostatek velkorysosti dokonce i vuci tem,
kterí mu ublížili. Džentlmensky odpouštel.
Jirí Doležal

Hradec Králové, 6. cervna 2000
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Panevropa
Karel Capek

Nemíním tu Panevropu pana Coudenhova-Kalerghi,
nýbrž naši domácí, ceskoslovenskou. My sami jsme
Panevropa. Naše malá sice, ale požehnaná zeme se
pomalu stává první synthesou Evropy. Jsme stará puda,
na které se v dejinách setkával východ a západ, sever a
jih; že se toho nesetkávalo víc, tím je vinen jen nedosta
tek dalších svetových smeru. Máme v sobe svou Itálii;
máme v sobe své Rusko. Papež a Luther ješte u
nás nevyrídili svuj spor. Máme své Panslávy i

své Pangermány. Ríká se, že jsme národní stát
s nejakým nemeckým, madarským a polským
okrajem. A však zdá se, že ceskoslovenská
ethnografická mapa je daleko pestrejší;
mohlo by se ríci, že jsme koperdeka
Evropy, v níž nechybí žádná z bežných
barev, které se nosí na politických
vlajkách jiných zemí.
Když jsem pred nekolika lety videl
po Itálii behat fašisty, nebylo by
mne napadlo ani ve snu, že by
nekdo u nás mohl nosit tento

druh vlašského národního

svérázu. Musel bych se tomu
tehdy smát, jako kdyby
mne nekdo rekl, že budou

u nás lidé jezdit na
oslech nebo nosit

kalaberské širáky.
Dnes už bych se
tomu nesmál; dnes jsem
ochoten verit i tomu, že rozvine-

-li se Hedžaský sultán s úspechem

zelený prapor prorokuv, rozvine i u nás treba
dr. Hodža zelený prapor prorokuv a bude šírit
spontánní lidové hnutí panislamské. Naši fašisté až do
tech hrdel a košil prijali lokální barvu jistých taliánských
národních zvyku. Dokonce se snaží prijmout i jejich
horkokrevný a trochu kriklavý temperament. Zdá se, že u
nás bují jakási italská kolonie.
Na druhé strane si nejsem plne jist, je-li komunismus u
nás opravdu komunistický; ale za to je zcela nesporne
moskevský. Cekal jsem s jistým napetím, urodí-li se
v našem komunismu jediný nápad, který by nebyl už

dríve proveden v Moskve. Od politických zvyku až po
otázky konstruktivistického divadla ovládá patrne naše
komunisty jediná starost: aby to bylo dosti moskevské.
Celá ctižádost tohoto hnutí je, aby bylo co nejmoskev

štejší; rozumím-li ponekud dogmatickým sporum v této
strane, považuje se za blud a kacírství vše, proti cemu lze
vytáhnout nejaký moskevský výrok.

Jsme národ opicek. Cekám, že se slovenští autonomisté

budou organisovat po vzoru irských sinnfeinistu a prohlásí
De Valeru za svého vudce. Nevím, proc se u nás konserva
tivnejší elementy dosud nesemkly pod praporem pana
Prima de Rivery; ale to se ješte muže stát. Krestanští lidé by
mohli následovat pana admirála Horthyho. Také Riza bej
by mohl být zvolen za patrona nekteré politické strany.
Rádi ríkáme, že "doba je vážná"; ano, je tak nesmírne
vážná, že v ní ztrácíme smysl pro smešnost. Zavádíme si

národní ruský internacionalism stejne jako jakýsi meziná-
rodní nacionalism. Je divné, že se nekdy nedáme

nahlas do smíchu sami sobe. Naši katolíci jsou

jednak rímští, jednak se nápadne
podobají liberálním francouz

ským katolíkum. Naše
liberální demokracie,

pokud nejakou máme,

se jednak dovolává
Anglie, jednak vrele

doporucuje obrátit pozor
nost k Americe a k jejím

methodám. Jediná vec, která

zustává ponekud nejasná, je,
co tedy je ješte ceského

v politických hnutích této republi
ky. Ukázalo se, že není nic vážné

ho, co by delilo ceské, nemecké a
mad·arské agrárníky. Jen ceští socia-

listé, budiž po pravde receno, se nehlásí
k žádné cizí nebo mezinárodní vlajce;

snad je to proto, že vlastne nemají žádného
programu.

Tím nechci ríci, že bychom meli stuj co stuj

vymýšlet nejakou politiku, která by byla naší
národní kuriositou; míním jen, že bychom meli

být trochu opatrnejší ve svých debatách o nacio-
nalismu. Nacionalismem není v první rade otázka

programu, nýbrž otázka dustojnosti. Dovedu si predstavit
nacionální komunism, který by se stydel být pouhou
dependencí nejakého prespolního komanda; dovedu si
predstavit, že by lidé z nacionalismu nosili žínená roucha,
ale zaráží mne, volí-li místo toho košili jiného národa. Má
-li mít nacionalism vubec smysl, má se odehrávat ve všech
stranách jako forma a bohatost života, jako radost z inicia
tivy, jako sebevedomí, jež ukládá cloveku, aby nebyl
opickou ani medvedem, po celý život tancícím podle cizí
melodie. Nelze nic namítat, abychom nehledali poucení,
kdekoliv ve svete lze; ale prevzít cylindr nebo nankinové
kalhoty takjako africtí domorodci, to není poucení. Prevzít
celé cizí programy, to je jako prevzít cizí jazyk.

(Prítomnost, 29. cervence 1926)
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Klamy a reklamy
"Nechtel bych, aby kožichy byly

zakazovány; chtel bych jen do

nich nasadit veš. " Temito slovy

koncí roku 1925 Karel Capek

svttj silvestrovský fejeton,

v nemž si dovolil pochybovat
o náležitosti nošení kožichtt ....

Se zlou se potázal, hned príští

mesíc musel své názory vysvet

lovat rozhorceným ctenáhtm
(a hlavne ctenárkám).

Neco podobného potkalo zacát

kem roku pražskou Nadaci na

ochranu zvírat, když nechala rozmístit billboardy s obrázkem

lišky stažené z kttže, aby odrazovaly iJd nákupu kožichtt. Oba

apely se ovšem v leccem lišily - Capkovi šlo predevším o lidi,

zvlášte o chudé a strádající, Nadaci šlo o zvírata, obzvlášt pak

o utrpení tech chovaných pro koŽišinu. Spolecnou mají prede

vším podráždenou odezvu, již vyvolaly.
Billboardy se staženou zdechlinou podráždily hlavne Radu pro

reklamu Asociace reklamních agentur, která pod záminkou

údajného "poškozování norem slušnosti a mravnosti

obcanu ... " a " vyvolávání strachu" dosáhla jejich predcasného

odstranení. To je samozrejme nestoudná demagogie: vždyt

práve komercní billboardy trvale poškozují normy mravnosti 

napríklad zneužíváním ženské nahoty; a trvale se snaží vyvolá

vat strach u všech, kdo by jí chteli nepodlehnout - strach ze

sociální ménecennosti napríklad. A však té reklamní rade musel

antireklamní billboard vadit z principu: reklama prece má

zvyšovat touhu po nákupu, nikoli od nej odrazovat!

Se zjevnými sympatiemi k ochráncum si prípadu všimly také

týdeníky Respekt a Literární noviny. Neptají se však, jak ten

apel vnímají ti, jimž byl urcen predevším - normální kolem

jdoucí. Oslovil je pozitivne, anebo jim prišlo urychlené odstra
není billboardu vhod? Pri vší úcte k ochráncum všeho živého

bych rád upozornil na pár vecí, které od nich verejnost spíš

odrazují - a netýká se to jen kožichtt, ani jen zvírat.
Tak predevším je to selektivnost jejich kampaní. Jaký je klíc

výberu témat? Míra utrpení? Nebo že se nevyužitkuje maso?

Anebo nemravný luxus výsledného produktu? Je to podobné,

jako když se v zájmu šetrení energií vytáhne proti atomovým

elektrárnám: copak škodíjen ony? Snadno tak vzniká dojem, že

ušlechtilý zámer je pouhou záminkou: šikovný oponent (ovšem

inteligentnejší než ona Rada pro reklamu) toho snadno využije.

Rubem té selektivity je nutné zevšeobecnení. ba s prominutím

zglajchšaltování problému. Jsou nemravné všechny kožichy?

I ze zvírat ulovených v prírode? I ze zvírat chovaných též pro

maso? A jsme-li u toho, proc potom taky ne boty, remeny,

rukavice - anebo treba klih ci štetky na holení? Nechystají se

ochránci zvírat zakázat je v další etape?

Co ovšem radikální zastánce zvírat zrazuje nejvíc, jsou

manipulativní prostredky. Predevším jazykové; napríklad ty,

jimiž se zvírata antropomorfizují. Liška "zavraždená"

(Respekt), "nahá" (Literární noviny) - v nepreneseném smyslu

užíváme techto slov jen o clove

ku. Navíc" nahá liška" vyvolá

vá dojem, jako by ji nekdo do
naha svlékl násilím zaživa. Sem

patrí i zmínka o zpusobech

zabíjení kožešinových zvírat

ve velkochovech: "Oblíbeným

prostredkem je elektrický

proud, ale prosadily se iplyno

vé komory" (Respekt). Skoro

jako popravy lidí v Americe.

Pochybnost muže vzbudit i užitá

fotografie zvírete staženého
Z kuže: k cemu má sloužit vzbuzený odpor ci ošklivost? Že

mnoho lidí odvrátí zrak, v tom není žádné pokrytectví. Jsou

veci, na než clovek nekouká, není-li to nutné; a kdo naopak

musí (treba chirurg), ciní tak bez hysterie. Kdo na to-hle

zapomene, oslabí úcinek svého apelu. Podobne jako pred

casem zastánci cistoty mesta, když rovnež na billboardech užili

barevné zvetšeniny psího exkrementu (a navíc jej nazvali
hovnem).

Je zjevné, že jedním z užitých prostredku je zde provokace:

vyburcovat adresáta kontrastem "dobra" a "zla ", kladu

a záporu. Krása kožichu iženy v nem proti ošklivosti pohoze

ného telesného zbytku - podobne jako cistota lakýrky ci jídel

ního talíre oproti necistote psího fekálu na nich. Za urcitou

mezí to však muže na adresáta pusobit kontraproduktivne.
Není té ošklivosti príliš? Je ta provokace opravdu jen

prostredkem, nebo spíš hlavním cílem? A: delají to ti autori
kvuli mne, nebo hlavne kvuli sobe? - Chceme-li nekoho získat

za spojence, snažme se ho oslovovat tak, aby to byl schopen

prijmout.
Když už jsme vedle "lišcího" billboardu zmínili ten starší

"psí" - všimli jste si, co vedle dobrého úmyslu mely spolecné?

Byly adresovány predevším mestským lidem! Venkovský clovek

má ke zvíratum vztah daleko praktictejší a prirozenejší: hodno

tí je pro jejich užitek, zároven však s nimi jedná slušneji, až

ipo to zabíjení. Venkovana by taky pohled na staženou lišku

nepohoršoval ani neprovokovalo nic víc než stažený králík.

Troufám si ríct, že prehnaná dttslednost a jednostranná vášen

pro city a prožitky zvírat (vedoucí dokonce k priznávání jejich

"práv" - opet antropomorfizace!) není jen projevem úcty

k živému tvorstvu, nýbrž ijisté bezradnosti v pojímání sveta.

Svet je príliš složitý a cím dál krehcí, pritom mu chybí jednotící

idea. Kdo nechce sedet se založenýma rukama, snadno si
vybere nejakou výsec bytí a k té upne své snahy. Nám starším

to obcas trochu zavání ideologizací; ostatne víme, že ten svet

stejne nikdo nespasí. .. a o to snáz se pak ošíváme proti všemu

provokujícímu.

Je Z toho nejaké morální poucení? Já si jedno vzal: budu

provokovat taky. Dokonce jsem si to už jednou doprál v tomto

textu: všimli jste si?

Jan Horálek
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TÝDEN PRO BROUMOVSKÉ KOSTELY
Zveme Vás na

týden hudebních, pohybových a výtvarných aktivit v prostredí
vzácných a výtvarných aktivit v prostredí vzácných, lec notne
zdevastovaných kostelu 1<,I. Dientzenhofera, Cílem projektu je
zprístupnit alespon na krátkou dobu interiéry památek
a upozornit tak na jejich stav i možné cesty k obnove,

Informace o programu a místech získáte na adrese:
Mojmír Polácek
Collegium pro arte antiqua
Vrázova 17b, 616 00 Brno

polacek@collegium,cz
nebo na Správe CHI<O Broumovsko v Polici nad Metují.

V rámci programu bude možné navštívit vybrané kostely
Broumovské skupiny, bežne neprístupné, i shlédnout výtvarné
a zejména hudební a prostorové produkce, V mnoha prípa
dech se jich též budete moc! prímo úcastnit.

Týden pro broumovské kostely
6. -13. srpen 2000

Collegum pro arte antiqua Brno
Správa CHI<O Broumovsko
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Vikárství Broumovské
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AM 1071
Hradec Kralove • Moravske Budejovice

AM 1287
Ceske Budejovice • Karlovy Yary • Liberec •

Litomysl • Plzen • Strakonice

Sat and Sun 0800-2400

Broa

AM 1233
Brno • Jihlava • Melnik • Ostrava • Praha •

Prostejov

Mon-Fri 0530-2400

Listen to Radio Free Europe
Broadcasts in

Czech and

Slovak

Slovak Broadcasts

Every Day 0710-0800 and 2000-2310

AM 1287
Pop rad • Presov • Yelke Kostolany

Promoting
on the Internet

Listen to the Czech and Slovak Services live in
RealAudio on the RFE/RLWeb site.

http://www rferl org/rea/audio

Read news in Slovak every weekday on the Slovak
Service Web site.

http://www derl org/bd/sl/slovak/index-sl html

Read and search English language news and
analyses of the Czech and Slovak republics on the
RFE/RLWeb site.

http://www rferl org

Democratic

Values

Strengthening

I

Civil

Receive English language news about the Czech
and Slovak republics by subscribing to the RFE/RL
Newsline email newsletter.

http://www news/ine org
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