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Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur
každou celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodajství na
ceských rozhlasových vlnách.
Po-Pá: 6.00,7.00,9.00,10.00, 11.00, 14.00,

15.00, 16.00, 18.00, 19.00
So-Ne: 8.00,9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00,15.00,16.00, 17.00, 18.00, 19.00

Události a názory
Hlavní publicistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre,
analýzy, rozhovory a debaty.
Po-Pá: 6.10, 18.10, 23.10
So-Ne: 9.10, 18.10,23.10

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelú, názory a stížnosti
obcanú ze všech koutú Ceské republiky.
Po: 16.10 Út-Pá: 9.10 So: 13.10

Víra a svet

Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta,
rozhovory s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy

NALADTE SI
NAšE pORADY

katolických a protestantských duchovních, reportáže ze
sjezdú, seminárú a kongresú.
Po: 9.10 Pá: 19.30 So: 10.10,17.10 Ne: 13.30

Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejrúznejší aktuální témata,
rozhovory se zajímavými osobnostmi verejného života
a hudba.
Po-Pá: 14.10

Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentú a publikací politického a historického
významu, které nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo
známé.
St: 11.30 Pá: 11.30 Ne: 12.10, 17.15

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
Po: 12.45 Ct: 11.45 So: 14.10 Ne: 8.15

Studio STOP

Diskusní studio na aktuální politická témata.
Po: 11.30 Po-Pá: 17.30

So-Ne: 8.30, 11.10 kopeckao@rferJ.org

CRo 6IRádio Svobodná Evropa
POHLED POD POVRCH

Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 195]. Naším základním posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdi
vých informací. Skoro ctyricet let jsme toto poslání museli naplnovat pres "železnou oponu", která oddelovala svobodný svet
od komunistického. Po pádu totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolú, kterým bylo obnovení názorové plurality.
Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další naší misí bylo seznamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých demokracií
a prosazování seriózní žurnalistiky. Odtud byl už jen krúcek k definitivnímu "návratu domú", k zarazení se mezi svobodná
ceská média. V soucasné dobe se rozhodující merou podílíme na vysílání verejnoprávní stanice CRo 6/ Rádia Svobodná
Evropa. Je to jediná "talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované zpravodajství a seriózní publicistika.
Spolu s námi ji spoluvytvárejí porady renomovaných stanic, jako jsou BBC a Hlas Ameriky. Chceme prispet k etablování
moderní verejnoprávní rozhlasové stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím pokracujeme v tradicích,
které nám odkázali zakladatelé Svobodné Evropy.
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Ctvrtletník Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zradu stál v roce 1924 Tomáš
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné, Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dedovi soucasného vydavatele
Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu Perautkovi se tehdy podarilo na stránkách Prítomnosti
predstavit celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický
casopis své doby.
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Naši mili ctenári,

slovenský velvyslanec v Ceské republice básník Ladislav
Ba1lek v diskusi, která se týkala zmrtvýchvstání instituce

recené Visegrád, poukázal na jedno moudré anglické úsloví,
totiž, že "nové se nám zdá být zejména to, na co jsme už

zapomneli". A skutecne, po deseti letech od okamžiku, kdy
tehdejší ceskoslovenský, madarský a polský prezident
podepsali v malém meste na severu Madarska nadejnou
dohodu o spolupráci, nad níž se postupne zavrela voda,

nastává renesance této myšlenky. Nekdejší Vé trojka, nhle
dem k rozpadu Ceskoslovenska pak nynejší Vé ctyrka, by prý
prece jen mohla být druhým Beneluxem. Nebo nemohla?
Radko Kubicko a Jirí Musil v tomto císle Prítomnosti soudí,

že mohla, za predpokladu, že se bude orientovat na budouc

nost. Met'í.me zítrek, Visegrádané! Také madarský generální
konzul v Košicích a významný bohemista Gyi:irgy Varga
tvrdí, že 70 miliónu Visegrádanu, to už je prece síla. Když
budeme chytrí, šikovní a budeme si rozumet, mužeme se
chovat jako velmoc. Petr Robejšek, známý contraire

z Hamburku, to všechno považuje za marné lomcování
mrížemi reálného sveta. Za konskou dávku romantiky.

Adam Michnik ve Varšave si to nemyslí. Stredoevropský
Benelux má smysl a nepatrí na smetište chimér, pokud
ovšem nebude ten smysl jen chvilkove politický.

Prezident Havel vyložil na summitu kandidátských zemí

ATO v Bratislave svoji predstavu o spolecné odpovednosti
demokratu za stav dnešní Evropy a sveta. Ceská média jeho
výrazne nekonformní vystoupení pominula, svetová na nej

PRíTOMNOSTí

široce reagovala. Co tedy vlastne rekl

Václav Havel v Bratislave? Mimo jiné i to,
že budoucí svetové usporádání si predsta
vuje jako rozvoj velkých regionálních
seskupení, do nichž budou dnešní národ

ní státy prenášet stále vetší cást svých
pravomocí, tak jako jejich jinou cást budou zrejme nuceny
prenášet dolu, na mesta a obce i do dalších struktur obcan

ské spolecnosti. Nekteré pasáže projevu pretiskujeme
a komentujeme.

Jsou prázdniny a tedy turismus v plném rozpuku. Jak
vypadá v dnešní dobe? Znicí všechno, ceho se dotkne?

Dodává jen zploštelé zážitky? Sociolog Miloslav Petrusek
ríká ve své úvaze: "Krajinu, kterou jsi neprošel pešky,

neznáš." A stejne tak tomu muže být i s pohledem na
dejiny. Spisovatelka Alena Wagnerová nabízí pohled neoby
cejne cenný, protože k jeho zaostrení používá vlastní pamet
a individuální lidské osudy.

Je léto a tak Vás i my chceme zavést do krajiny: treba do té

visegrádské, a do té turistické. I do dalších krajin: pameti,

minového pole národní identity, dnešních dvacetiletých,
nebezpecného bezpecí televize, spisovatelu a spisovatelek,
nostalgie po hitech socialismu. Snažili jsme se spojit zobec
nující prelety s konkrétním peším putováním. Hledat
mikrosvet v makro svete a naopak.

Preju zajímavou cestu Prítomností.

Libuše Koubská

POZNÁMKY

Nový politický styl?
Sociální demokraté mají od 7. dubna nového predsedu,

krestanští demokraté si novou hlavu strany zvolili 26. kvetna
a Unie svobody o nem má hlasovat predposlední cervnový
víkend cili v case, kdy toto císlo Prítomnosti bude putovat
rotackou. Dosavadní šéf Unie Karel Kuhnl 31. brezna

povýšil na stínového premiéra ctyrkoalice, a proto
i unionisté budou mít v cele novou figuru, odhodlanou delat

kdeco nove a lépe než predchudci.
Ríká se tomu nový politický styl. Ohlašoval jej dávno

pred svým zvolením predseda CSSD Vladimír Špidla,
novým politickým stylem, v tomto prípade ovšem alternati

vou smluvneopozicních zpusobu obcanských a sociálních
demokratu, se zaklíná i ctyrkoalice vcelku a jedna její každá
strana zvlášt. Ješteže o novém stylu nemluví také ODS

a KSCM a že Václav Klaus i Miroslav Grebenícek zustávají
pevne usazeni na stranických trunech: totální inovaci jen tak
na oko, jakousi druhou perestrojku, si prece jen nezaslouží
me.

O novém politickém stylu se však nepomerne více hovorí,

než kolik by z nej bylo v praxi dotycných stran k rozpozná
ní. Pravda, sám Vladimír Špidla na dubnovém sjezdu

CSSD jistou zálohu na nový styl složil. Co do obsahu svého

projevu nezaprel "jihoceského husitu" puvodem a levicové
ho intelektuála bytostným založením, když mluvilo moci

lidu, o regulování tržní síly, o sociálním státu, jenž prostred
nictvím prerozdelování zajištuje sociální soudržnost a svou

silou demokracii a právo. Špidla tak nejspíš sociální
demokracii zajistí volicskou klientelu i bez brutálních

a casto až urážlivých bonmotu, jež kolem sebe rozséval
v cele strany Miloš Zeman. Krome vernosti autentickým

sociálnedemokratickým hodnotám má ale podle Špidly
spocívat nový styl také v tom, že veškerá rozhodnutí
v CSSD budou vznikat "v demokratickém procesu".

Špidlovi místopredsedové, rekrutující se až na Petra
Lachnita z predsedových stoupencu, byli však sjezdem

vyzdviženi do svých funkcí postaru na základe zákulisních
výmenných obchodu a nikoli tak, že by nekolikakolovou
volbou prošli ti nejschopnejší.

Ješte mesíc po strídání u kormidla se 42 procenta z 1014

respondentu dotázaných Centrem pro výzkum verejného
mínení domnívala, že CSSD v cele se Špidlou bude stejná

jako dosud. Téže CSSD však vzrostly volební preference
opet nad hranici dvaceti procent. Snad i proto Špidla pospí

chá pomalu. Spolu se svým stranickým kolegou a ministrem

Prítomnost
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vnitra Stanislavem Grossem

získává kontrolu nad poslane
ckým a senátorským klubem
strany, s pomocí místopredsedy

Karla Kobese pripravuje projekt
"Lidových domku", jenž by stranu
do budoucna ekonomicky zabez

pecil. Ano, Spidla tlací parlamen
tem i zákony príslušejícími jeho
vládnímu resortu, lec to všechno

je jako uhrancivý dukaz nové
stranické politiky žalostne málo.
Nic na tom nemení ani zpátecka,

kterou Spidla zaradil ve vztahu
k ODS, ani zdržovací taktika

ohledne volebního zákona, jež

jakoby z oka vypadla Grossovu
oportunismu. Vzhledem k tomu,
že Miloš Zeman se navzdory

sýckum projevuje jen jako premi
ér, víceméne nedochází do schuzí

predsednictva strany a Spidlovi

lidé mají tedy na stranické pude
volné pole pusobnosti, jeví se
nový predseda CSSD prozatím

politicky matným a jeho nový styl
pripomíná semínko v pude,
o nemž se neví, zdali stihne vyklí

cit do predvolební kampane.
Cerstve zvolený predseda

krestanských demokratu Cyril

Svoboda není v politice novou tvárí, ale jako "zimní král"
ctyrkoalice predvedl neprefabrikovanou komunikaci s verej

ností, schopnost prekrocit ceskou partajní louži, úctu
k etickému rozmeru politiky a "ctyrce" pomohl k rekordním
35 procentúm volebních preferencí. Bylo pozoruhodné, že

Jan Kasal prohrál na jihlavském sjezdu s Cyrilem Svobo
dou, presto že ovládal stranický aparát, že pod jeho vedením
dominovala KDU-CSL ctyrkoalici, výborne obstála

v senátních a krajských volbách a obsadila prestižní kresla
ctyr hejtmanú. Vetšina (byt tesná) sjezdu však nejspíš
pochopila, že je neco jiného koalicní potenciál strany a neco

jiného její nedostatecná otevrenost novým myšlenkám,
lidem, plnohodnotné vnitrostranické diskusi a demokratic
ké tvorbe politického názoru, bez nichž strana stagnuje,
ztrácí cleny a budoucnost. To kdysi postrehl Josef Lux

a zacal KDU-CSL horko-težko otevírat. Toho je si vedom

Svoboda, který chce stredové krestanské demokraty otevrít
zájmu verejnosti tím, že je programovými postuláty (prímou
volbou prezidenta, starostu, prosazením referenda) a perso
nální vazbami co nejtesneji propojí se zájmy a reprezentanty

obcanské spolecnosti.

Kasalovi stoupenci prijali Svobodovo vítezství se zdvori

lým respektem. Jejich sjezdový pokus obklícit Svobodu
v c'elostátním výboru a celostátní konferenci KDU-CSL

odráží nový predseda nabídkou spolecne pracovat pro
volební vítezství strany a ctyrkoalice a dobrou vulí cinit jen
minimální personální zmeny v aparátu strany. Svobodova

vize otevrené strany vnese ale do KDU-CSL prvek
konkurence a je otázkou, zdali potom rutinéri a lenoši
nezacnou házet novému predsedovi klacky pod nohy.

Pokoušeli se o to i v prípade Josefa Luxe, jenomže to byl
daleko autoritativnejší typ než je jeho nynejší pokracova
tel.

Velmi pravdepodobne procitne i Unie svobody. Ctenár

techto rádek na rozdíl od jejich autora již zná výsledek
libereckého republikového shromáždení unionistú. At se

stane hlavou Unie Hana Marvanová nebo Vladimír Mlynár
(pocátkem cervna jiní aspiranti nebyli na dohled), pújde
o podstatnou zmenu. Oba se už svým vekem hodí k repre
zentaci mladé strany. Mlynár vybavený novinárskou zkuše

ností je schopný v médiích, v osobní agitaci a jako konsen
zuální pragmatik pri oficiálních i jiných vyjednáváních. Pro
Marvanovou hovorí její mravní integrita a to, že je príjemná

a vzdelaná žena. Jeden jako druhý slibuje být výraznejší
predsedou strany než Karel Kiihnl, jenž ve strane ztrácel
autoritu zejména po maléru s "cernými dušemi" v Brne,

který mel jako predseda rešit, avšak prenechal ho Mlynárovi
a Janu Rumlovi.

Jestliže se bude Cyrilu Svobodovi a nové hlave Unie

svobody oživení a zmena stylu politiky jejich stran darit,
bude muset pridat do kroku i politická rada ctyrkoalice a její
stínová vláda v cele s Karlem Kiihnlem. Svobodovu ideu

otevrené strany lze napríklad vhodne použít pro doplnení
a obmenu Kiihnlovy vlády o osobnosti z obcanských struk

tur, jež by pak ztratily dúvod pro založení konkurencní
politické strany stredu. Težko však odhadnout, co by takové
konkurenci rekl ponekud autokratický šéf DEU Ratibor
Majzlík a také predseda ODA Daniel Kroupa, jehož ve

vlastní strane zacíná tísnit Kužílkova liberální opozice.

I Svoboda se v breznu poucil a v politické rade ctyrkoalice
se Zuzanou Roithovou a Milanem Simonovským zajisté

nepodniknou nic, co jim predtím neschválí prinejmenším
celostátní výbor KDU-CSL. Lec kdyby se mely pohnout

jen KDU-CSL a Unie svobody a ctyrkoalice jako celek se
zasekla na míste, nastalé pnutí by celý ten podnik nemusel
ve zdraví prežít.

Jedno je ale na výmenách v cele hned trí parlamentních
stran každopádne nadejné: noví vudci se nepodíleli na

"sarajevském atentátu" v listopadu 1997, z jejich osobní
iniciativy neztroskotala povolební vyjednávání v cervnu
a cervenci 1998 a nezrodil se smluvneopozicní holport.
Pokud za necelý rok budou po volbách do Poslanecké

snemovny práve tito polit,ici rozhodovat ci alespon spolu-
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rozhodovat o príštím usporádání ústavních pomeru v zemi,

mohl by snad prijít ke slovu predevším rozum a odpoved
nost a už nikoli touha po odplate.

Petr Novácek

lex Železný
Prihodilo se, co nikdo necekal. Ceští senátori schválili

"Lex Železný", jak sami trefne pojmenovali nové znení
mediálního zákona, cili Zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílanÍ. Pokládalo se témer za jisté, vzhledem

k vetšine, kterou mají zástupci ctyrkoalice, podporení hlasy
nezávislých, že Senát mediální zákon neschválí a vrátí ho
Poslanecké snemovne. estalo se. Proc?

Soucet senátoru za ODS a CSSD tvoril v den hlasování

šestatricet hlasu. Qyorum pro prijetí bylo sedmatricet hlasu.

Zákon byl nakonec schválen devetatriceti hlasy. Tri hlasy ve
prospech smluvne opozicních senátoru pribyly z rad ceské
"klidné síly"- KDU-CSL. Krestanští demokraté opet proká

zali, že v kalných vodách ceské politiky umejí udelat neceka
nývír.

V této souvislosti bychom ale nemeli zapomenout, že

"Lex Železný" má svoji historii a jeho preambule se zacala

psát v létech, kdy poslanecké mediální komisi šéfoval
lidovecký predák Jan Kasal. Pán soukromé televizní stanice

ova Vladimír Železný a jeho suita to tehdy s lobbingem

zkoušeli na necisto a došli k záveru, že lid ovci jsou perspek
tivním materiálem. Ukázalo se, že v smluvne opozicních
casech i užitecnou zálohou.

Nelze pochybovat o tom, že nový mediální zákon byl
potrebný. Už proto, že ceský duální systém prošel za deset

let zmenami a že zákon vyjadruje požadavky Evropské unie
s durazem na koncepci televize bez hranic a ochranu evrop

ského mediálního trhu pred prívalem informacního zboží
z USA.

Ovšem neco je na novém zákone velmi problematické:

dává totiž možnost soukromým provozovatelum rozhlaso
vého a televizního vysílání automaticky si prodloužit licenci
o jedno období navíc. V prípade rozhlasového vysílání to

znamená, pocítáno ode dne schválení, o dalších osm
a v prípade televizního o šestnáct let.

Což není zas tak neobvyklá praxe v evropských zemích

a naši zákonodárci se tím také patricne zaštitují. Spíš však
platí, že co evropská zeme, to jiný prípad a jiný metr.

árodní rady ci orgány posuzují i komplexy vztahu v celém

duálním mediálním prostoru, vcetne verejnoprávního.
Berou v potaz nejen kvalitu licencovaného vysílání, ale

i požadavky vlastníka vysílacích frekvencí (v Evrope obvykle
stát), na celoplošné vysílání jsou kladeny prísnejší nároky
než na regionální a lokálnÍ. .

Zákon umožnuje provozovateli rozhlasového nebo

televizního vysílání žádat o prodloužení licence ctyri roky
pred ukoncením její první lhuty, ale už po dvou letech muže
s licencí libovolne naložit a ta se tak muže stát vlastnictvím

jiného majitele. Jinými slovy, jakékoliv handlování s licencí
zítra je už dnes právne cisté, automaticky korektní

a pruhledné. Tuto švejkovskou specialitu nepoevropští ani
povinnost provozovatele zaplatit za prodloužení celoplošné
televizní licence správní poplatek 200 milionu korun.
Cástku, jež predstavuje z pohledu rocních zisku Novy

marginální obnos oproti cene její licence v prípade, že se za
dva roky stane predmetem obchodní transakce.

V civilizovaných zemích Evropy nebývá rovnež bežné

menit pravidla hry uprostred hry samé. Solidní je dohrát
podle stávajících pravidel, znovu požádat o pridelení licence
a možnost jednoho automatického prodloužení aplikovat až
na nového držitele.

Schválená podoba mediálního zákona je vítezstvím

dlouholetého lobbismu predevším Vladimíra Železného.

Rovnež jeho pragmatismu a presného odhadu vývoje na
ceské politické scéne. Když vsadil na smluvne opozicní
strany a uzavrel mezi televizí, již rídí, a predstaviteli techto
stran mírový pakt, neucinil tak z respektu k nim, ale z chlad
ného kalkulu. Vyplatilo se. Za necelé dva roky - od srpna

1999, kdy zahájila své vysílaní renovovaná Nova - dosáhl
mnohem víc, než se povedlo tiskovým magnátum Kirchovi,
Bertelsmanovi, Berlusconimu nebo Murdochovi za desetile

tÍ. ový zákon dovoluje ove príštích šestnáct let domino
vat ceské mediální scéne a užívat si podmínek mediokracie.

Sluší se proto zatleskat. Ne Vladimíru Železnému, ale
zainteresovaným politikum. Predvedli neco na zpusob

volného pádu do náruce mediální komerce, do podrucí
menících se a proto krutých podmínek poptávky a nabídky.
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K tomu se jen tak nekdo neodhodlá, pokud chce vládnout

bez príteže závazku, dluhu a závislosti.
Schválením zákona se také neprímo povedlo zakonzervo

vat neupravené pomery na ceské verejnoprávní mediální
scéne. A místo vybalancovaného duálního systému nabíd

nout extrémne výhodnou šanci televizím komercním, aby
mohly ješte bezoWedneji potírat smyšleného verejnoprávní
ho konkurenta a brousit si zuby na jeho vysílací frekvence.
Podoba a vubec existence Ceské televize tak zustává nadále

otevreným problémem. Spor se zcela urcite nevede o zpuso
by jejího financování. Nejaké hloubkové audity jsou v tomto

smeru jen úcelovým mlžením a potrebným oddechovým
casem pro "novácko-poslanecké" gardisty, preskupujícími
síly k bitve o štíhlou, jednoprogramovou a bezzubou CT.

Schválený mediální zákon jim v jejich "svaté válce proti
hybridu verejnoprávnosti" poskytuje solidní oporu, aby príští

stret nedopadl jako ony nepovedené vánocní manévry, ale
šel už na ostro.

Spor se tedy vede o charakter duálního systému. Zda
bude v rovnováze, nebo zda preváží jeho privátní cást - i se
svým zájmem na ekonomickém a politickém profitu
a ochotou manipulovat proto s verejným mínením dle libos

ti, bez pravidel, bez omezeni, bez verejné kontroly.
Peter Duhan

Evropská unie
a naše ceská hrdost

Václav Belohradský se letos na jare v novinovém clánku,

v nemž oslovil prezidenta Havla, dotkl závažné otázky:
smíme bez odporu prijmout zmenu principu volného
pohybu osob, který pro budoucí cleny Evropské unie chtejí
omezit zejména vlády SRN a Rakouska? Cást naší politické

scény a cást verejnosti promenila kvalifikovane položenou
Belohradského otázku v ceský paskvil jakési neurcité národ

ní hrdosti. Ministr Kavan se rozjel za predstaviteli EU
a pohrozil, že možná, za techto nových okolností, budou
ceští obcané zdrženliví ve své touze vstoupit do spolku,
v nemž budou považováni za ménecenné. I ministr Kavan,

zdá se, podlehl tlaku ceského trucu, který marí po léta
možnosti naší zahranicní politiky. A tomu trucu nabídl
predvolební ruku. To, co Belohradský vidí jako ohrožení

samé podstaty základních principu rovnosti, na nichž stojí
integracní evropský proces, malicherní ceští politici zejména
z ODS a od komunistu, vsedajíce na nacionalistické Šemíky,

pocitují predevším ci pouze jako urážlivé jednání s námi
Cechy. Jakoby jen o to šlo. Kdo pozorneji cetl Václava
Belohradského, ptá se jinak, co s tou bezesporu složitou

patálií. Proc se cítíme tak zaskoceni necím, o cem si vrabci

dávno štebetali? Rada je drahá a zrejme prichází pozde.
Naše diplomacie, jako již nekolikrát, zaspala. Dávno prece

meli ceští velvyslanci v clenských zemích zjištovat postoj
svých partneru k otázce volného pohybu, a ministr mel
spechat do Berlína a do Vídne a jednat a jednat. A nejen do
Berlína a do Vídne, ale také do Madridu a do Stockl10lmu

a také do Varšavy a Budapešti a ješte leckam jinam a bez
kvapne vymýšlených nebezpecných výhružek hledat rešení
dríve, než se summit EU rozhodl neklást Nemcum

a Rakušanum odpor. Snad se to ted konecne jakžtakž

kompromisne deje a snad bude i nalezeno prijatelné rešení
našeho problému. Problém Unie je však širší a zustává

nerešen. Však ani my nectíme tak zcela evropskounijní
rovnost a z malých racionálne motivovaných obav žádáme

výjimku na prodej pudy a lesu napríldad. Tak proc tolik
kriku o "krivde", která se páchá na nás, když jde o krivdu
daleko významnejší. Václav Belohradský ji velmi presne

pojmenoval - je to ztráta jistoty, že budou dodržovány
principy, jejichž naplnování je smyslem evropské integrace.
O tom mela by být debata, k tomu mel by, velmi bych o to

stál, vyslovit se i Václav Havel, jehož Václav Belohradský

vcas a zásadne oslovil. Drobné poznámky k veci tak zásadní,
jakou je smysl a principy evropské integrace, nestací. Spolu

s dalšími kandidáty na clenství v Unu meli bychom, zasaže

ni unijlú nerovností, zahájit debatu o platnosti ci neplatnosti
principu, které jsou nesporne významnejší, než se muže

v této chvíli zdát. Ministr Kavan mel by prestat strašit a mel
by zacít diplomaticky, nikoliv volebne, pracovat.

Luboš Dobrovský

Spratek v rádném
internátu

Jsem Evropanem každým coulem, navenek i UVl1ltr.

Uvnitr chovám pochybnost, o níž nemluvím, abych nebyl

pokládán za euroskeptika. Ale dosud jsem tajil nejméne
dva duvody "pro".

léto 2001
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Jedním je nostalgie. Sním o staré dobré Evrope, která

zrejme nikdy neexistovala. Stvoril jsem si ji ve fantazii, když
jsem si z témat reálné Evropy shromáždil ta nejmilejší.

Druhý duvod je méne roztomilý. Jsem proevropský,

protože v tom vidím naši jedinou šanci. Deset polistopa
dových let k odhadu stací. Naše elity predvedly, co umejí,
instituce ukázaly, jak fungují, verejnost opakovane dala

znát, po cem touží, a nadeje spojovaná s generacní
výmenou neladí s tím, kolik mladých fetuje apod. Taky
vymíráme, navíc si neumíme vládnout. Co chcete víc?

Tak nejak se cítí rodice, jejichž postupy selhaly, a je
napadá, že snad jen nejaká slušná

spolecnost dokáže zachránit nepovede

nou ratolest pred záhubou. Co takhle
poslat ji do rádne vedené internátní

školy? - Hladký evropský provoz nás
bude fascinovat, hodnoty tam deklaro
vané nás budou inspirovat, zatoužíme

po nápodobe, procitne v nás touha po
obnove obcanské spolecnosti i podni
katelské solidnosti ...

Evropa se však podobá starší dáme,

jejíž zralý puvab je pryc a zacínají se
objevovat známky sešlosti. Je na tom
porád líp než my, nepreválcoval ji

komunismus, urychlovac rozkladu.
Ona si muže dovolit žít ješte nejaký
cas z podstaty. Zdalipak si vytvárí
nejakou novou? To je to, co nevím.

Druhá pochybnost: jak se zachová

nevycválaný spratek v rádne vedené
internátní škole, kam se, uprímne

receno, nehodí a kam se mu vlastne nechce? To taky
nevím ...

Petr Príhoda

Temelínský
kaiserschmorn

Ješte za císarepána, kdy jsme byli všichni v jedné promí

chané ríši, byl kaiserschmorn prakticky ceským slovem.

Trhanec ríkal málokdo. Poezií tohoto jídla z krupice, polité
ho marmeládou nebo malinovou štávou, byl naprostý proti

klad témer neprijatelného vzhledu s božskou chutí. Vztahy
cesko-rakouské se díky temelínské jaderné elektrárne trhanci
velmi podobají - i když o konecné chuti ješte zdaleka není
rozhodnuto.

V Rakousku existuje velmi rozvetvené a dobre financova
né protitemelínské hnutí ekologických a protijaderných
iniciativ s rozsáhlými mezinárodními kontakty. Druhou

úroven predstavují parlamenty a vlády jednotlivých spolko
vých zemí, kde mezi nejaktivnejší patrí Horní a Dolní

Rakousy a Salcburk. Na úrovni zemské politiky se Temelín
stal proklatým slovem a jakákoliv racionální diskuse prestala
být možná. Ceská energetika se tak dostala do role emocio
nálního a nezlepšitelného tématu regionální politiky - dokud

se na ne nezapomene. Tretí úrovní je úroven rakouské

spolkové vlády a jejích mezinárodních zájmu a vztahu. Až
donedávna dokázala spolková vláda umne využívat
a manipulovat radikální postoje ekologu i zemských vlád

k nátlaku na ceskou stranu. V poslední dobe se jí však hnutí,
jež sama povzbuzovala, vymklo z ruky a jaksi samospádem
se pro ni samu stalo velkým nebezpecím.

a ceské strane vládne naopak prostota až pastorální.
Vedle nekolika Jihoceských matek a Jihoceských tatku je

úroven obcanských iniciativ chudická. Nic na tom nemení

fakt, že písemné protesty proti Temelínu obycejne podepisu
jí zástupci 34 organizací. Podrobnejší pohled ukáže, že jde

vetšinou o stejné lidi. Na úrovni kraju - tedy tam, kde na
rakouské strane znejí nejhlasitejší a nejradikálnejší politická
prohlášení - je na ceské strane ticho. Z pohledu vyjednávání

je to nepochopitelná a absolutne nejvetší slabina ceského
postoje. Od hejtmana níže v Budejovicích a v Plzni se do

diskusí kolem jaderné energetiky a Temelína nikdo nechce
míchat. ejcastejší vysvetlení pritom zní: "nechceme, aby
nás vnímali, jako že hájíme CEZ". A na úrovni vlády lze už

jenom vzpomenout donedávna bezchybne fungující mediál
ní prestrelky mezi ministerstvy životního prostredí, prumys
lu a obchodu a také zahranicí, které rakouskou stranu

pobízely k jemným poznámkám typu "až se dohodnete,

dejte vedet". Nikdo tedy až príliš dlouho nereagoval ani na

výkriky oficiálních zemských predstavitelu, používajících
casto velmi expresívní a nediplomatická vyjádrení na ceskou

stranu. Cas se posunul. Odborníci Evropské unie dali

opakovane Temelínu zelenou a prakticky všechny rakouské
námitky odmítli. Státní úrad pro jadernou bezpecnost je

hodnocen jako jeden z nejlepších a nejvíce nezávislých

dozorových orgánu v Evrope. A rakouská vládní koalice
Lidovcu se Svobodnými se otrásá snahou nacionalisty J6rga

Haidera ovládnout a zmenit rakouskou zahranicní politiku.

A tak se stalo, že bez diskuse v ceské spolecnosti, bez
jakéhokoliv zapojení nové krajské politiky a s minimem

koordinace vládních ministerstev stojíme pred možností, že

Ceská republika dosáhne neceho, co vládní pritakávaci
budou moci vykládat jako obrovské vítezství rozumu, trpeli

vosti a ceské diplomacie. Proces z Melku pres další protesty
nejspíš projde dohodnutými rituály až do konce a oba

premiéri si pripijí a potresou pravicí. Temelín, jako ostatne
všechny podobné prumyslové podniky na svete, se nakonec
rozebehne a zmizí tak z ocí. To, co zbude, je neinformovaný
pocit 85 procent Rakušanu, že Ceši jsou nejhorší mezi všemi

sousedy Rakouska. Podobne zustane i hysterie na ceské

strane, kde starostové a další nevedomí protestují proti
prevozum cerstvého neaktivovaného jaderného paliva do

Temelína a Dukovan. Prý je to nebezpecné. Nikdo jim
nerekl, že v tomto stavu lze palivové clánky vzít klidne do
ruky, a že tedy havárie cisterny s mlékem v jejich obci by

predstavovala mnohonásobne vetší riziko. Po velké diploma
tické hre a zcela jistém morálním vítezství obou stran tak
zustane císarský trhanec zneklidnených a zneužitých lidí, se
kterými ani jedna strana porádne nemluvila. Stredoevropská

politika aneb kaiserschmorn naveky.
Jan Urban
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Partnerství mezi stredoevropskými státy, vyhlášené na

legendární schuzce v madarském Visegrádu v roce 1991,
melo všechny znaky historických pokusu o spolupráci
zúcastnených zemí. Probíhalo podle známého scénáre:

slibný zacátek a relativní nadšení, poté postupné prevažování
partikulárních zájmu, krize spolupráce, mrtvý bod a nakonec
prece jen mírné oživení. Ceskoslovensko, Madarsko a Polsko

po pádu komunismu dobre pochopily, že cást zájmu mají
spolecných, ale záhy na to jim také došlo, že rada zájmu je
rozdílná. A že kolác západní pomoci je omezený, když se

chce nekomu pridat, zákonite se musí ubrat jinde. Je tedy
myšlenka visegrádské trojky, nyní už ctyrky, vubec nosná?

V MEZIVÁLECNÉM CASE

Myšlenka seskupení menších zemí mezi Nemeckem
a Ruskem není nová a všem stredoevropským stratégum se

prímo nabízela. Zaznela už v podtextu návrhu, které vznika
ly po roce 1918. K nejpozoruhodnejším patril návrh T. G.

Masaryka známý pod názvem" ová Evropa". Masaryk si
byl vedom rizik vzniku velkého poctu malých zemí, a proto

uvažoval o jakési nové, demokraticky orientované stredoev
ropské federaci. Nic jiného mu ostatne nezbývalo, pokud
chtel presvedcit váhající velmoci, že princip sebeurcení
národních státu nepovede k dalším krizím.

Proto se v té dobe uvažovalo o rozsáhlé spolupráci

v pásmu menších státu, a to nejen v rámci stredoevropského
prostoru. Spolupracující státy by mohly nejen lépe celit
tlakum, ale vhodne by se doplnovaly i jejich povahy a ekono
miky. Zatímco polská a madarská spolecnost navazovaly na

kulturní i politické tradice spojené se silným zastoupením
šlechty, zejména drobné, Ceši a Slováci se opírali o tradice

nižších stredních tríd a rolnictva. A prumyslové Cechy by
zajisté tvorily dobrý doplnek agrárního Polska, prípadne
Madarska. Masaryk však Madarsko do nového seskupení
bohužel nezahrnul.

Myšlenka to byla pritažlivá, avšak realita práním politiku

neodpovídala, protože malé státy strední Evropy po roce
1918 nebyly schopny spolupráce. Místo ,ú nastoupila soutež
o prízei'! mocnejších zemí, vzájemné spory a uzavírání se do

vlastních národních problému. Spolecná historie, relativne
spolecný zpusob života a sdílené hodnoty byly spíše na
prekážku.

Sousedské vztahy jsou složitým predivem vzájemných
problému a animozit, které se casto nedarí rešit. Spolupráce
stredoevropských zemí v meziválecném období vázla. Prevá

žily jednotlivé nacionalismy a s nimi i vzájemné antipatie
zejména mezi Cechy a Poláky, Slováky a Madary.

JIRí MUSIL, RADKO KUBICKO

Vyvrcholení této nespolupráce nastalo v predvecer druhé

svetové války. V té dobe znovu ožil ceskoslovensko - polský

spor o Tešínsko, které bylo historickou cástí starého ceského
státu. Vetšinu jeho obyvatel tvorili Poláci, a proto ho v roce

1918 nový polský stát obsadil. Ceskoslovensko reagovalo
vojenskou ofenzívou. Po plebiscitu bylo roku 1920 Tešínsko
rozdeleno na ceskoslovenskou a polskou cást. S tím se

Polsko nikdy nesmírilo. Okamžite po podpisu Mnichovské

dohody v roce 1938 využila Polská republika situace a zaslala
ceskoslovenské vláde ultimátum žádající odstoupení území,

kde žili Poláci. Oslabeným Cechum nezbylo nic jiného než

Tešínsko opustit. Poláci nedomysleli, že se už hraje zcela jiná
hra a že za pár mesícu se sami stanou obetí nemecké agrese.
K podobnému záboru z madarské strany došlo na jižním

Slovensku. Spolupráci malých stredoevropských státu
v obrane proti výbojným velmocím bylo na dlouhý cas
odzvoneno.

V CASE DRUŽBY

Ani behem svetové války nebyla spolupráce práve príklad

ná, i když ceskoslovenský exilový prezident Edvard Beneš si
pohrával s myšlenkou ceskoslovensko-polské konfederace.

Obsazení stredoevropských státu Rudou armádou a pád do
sovetské sféry vlivu ale zpusobily demokratickým politikum
starosti zcela jiného druhu, nekdy prímo o holý život.

Ani spolecne sdílený tragický osud neprimel budoucí

Visegrád k tesnejším svazkum. Komunisty nadekretovaná
družba mezi tzv. socialistickými zememi nemela širokou

lidovou odezvu. Také vzájemná solidarita pri protikomunis
tických rebeliích byla minimální. Cechy a Slováky nevybur
covalo krvavé potlacení madarské revoluce roku 1956 ani

polského demokratického hnutí v roce 1981 k obcanským

protestum. Ideálními posly spolupráce nebyli ani polští
a madarští vojáci, kterí se úcastnili vpádu vojsk Varšavského

smlouvy do neposlušného Ceskoslovenska roku 1968.
Nevelká schopnost stredoevropských sousedu videt v sobe

vzájemne spíše prátele se postupne zacala odrážet i ve verej
ném mínení, v lidové tvorivosti a vtipech. Ceši si o Polácích
léta mysleli, že jsou to chudí romantikové s výrazne vyvinu

tou schopností drobne obchodovat ci spíše kšeftovat. Už
v dobe, kdy Polsko v roce 1938 obsadilo Tešínsko, zacali

Ceši vymýšlet spoustu vtipu, kde byla hlavním protagonistou
polština s její osobitou výslovností. Madari byli zase pro
Cechy ukrivdení agresivní grófové se sklonem k iredente,
vyjadrující se taktéž komickým a nadto zcela nesrozumitel

ným jazykem. Pro Poláky byli Ceši vychytralí švejkové,

zbabelci a bezzásadoví oportunisté, hodní nanejvýš povýše-
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ného výsmechu. A Ceši pro Madary - ušmudlaní úrednícci,
vykupující v madarských obchodech salámy a tricka.

V podobném duchu se do tvorby lidových predsudku zapoji
li i Slováci, kterí meli zvlášte spadeno na Cechy a Madary

jako kazitele své národní nezávislosti. To jsou ne zcela ideál
ní východiska pro skutecne celonárodní prátelské sousedství.

Byly i pozitivní momenty. Stereotypy a predsudky
nemohou vymazat geografickou i urcitou kulturní a sociální

blízkost. Stále se objevovaly významné skupiny lidí se
zájmem o skutecnou spolupráci a o reálie sousedu, i když
i zde existují rozdíly. apríklad v Madarsku je znacná
povedomost o ceské literature daleko vetší než v Ceské

republice o literature madarské. Ceši zase znají polskou
literaturu víc než Poláci ceskou. Významným pozitivním
momentem byla ceskoslovensko-polská spolupráce disident
ských skupin v prubehu 80. let, která se projevila založením

nezávislé iniciativy Cesko-polská solidarita.

NEVRAžiVOST NEPREVYŠUJE EVROPSKÝ
STANDARD

Obecný problém sousedství je jeden z nejsložitejších.
V Evrope to není nutné zduraznovat. Vidíme zde ruzné

animozity, stací vzpomenout na minulost vztahu italsko
-španelských, francouzsko-nemeckých, holandsko-nemec
kých, polsko-ruských. Vzájemná nevraživost stredoevrop

ských národu je znacná, ale neprevyšuje evropský standard.

Evropská pnutí vesmes souvisejí s válkami, které se tu
vedly. Každá vláda, která chce pro své výboje získat obyvatel
stvo, musí používat jednostrannou propagandu proti neprí

teli. Práve rezidua této propagandy jsou základem pozdejších
predsudku. Je proto nasnade, že je jim možné celit vzájem-

ným poznáváním a setkáváním, predevším pak svobodným
šírením informací. Dosud je tomu bohužel tak, že zatímco

o Spojených státech amerických mají lidé z visegrádského

seskupení povedomost znacnou, o sousedních státech by jen
málokdo umel ríci, kdo je tam treba predsedou vlády.

Výchozí podmínky visegrádské spolupráce tedy nejsou

ideální, skoro by se dalo dojít k záveru, že neco takového je
možné vyloucit. ení proto divu, že se jí zatím nedarí. Ale

prece jsou tu významné argumenty pro. Zkusme si pomoci
príklady z jiných cástí Evropy. Pres všechny protiklady vždy
existovaly skupiny státu, které "drží spolu". Napríklad sever

ské zeme, státy Beneluxu nebo Pyrenejského poloostrova.
I v rámci Evropské unie jsou vnímány jako skupina se

stejnými východisky. Co brání tomu, aby jako skupina byly
vnímány i zeme Visegrádu?

Zkusme zkoumat, cím jsou si clenové jednotlivých evrop
ských skupin blízké. a prvním míste je to blízkost geogra
fická, ta Visegrádu nechybí, což je ovšem velmi podstatné. a

druhém míste je to blízkost životních stylu, napríklad stylu

severského ci stredomorského. S tím je u Visegrádu potíž,
i když je životní styl díky poloze podobný. Presto mají Ceši
v životním stylu daleko blíže k Nemcum než k Madarum.

Stejne tak Poláci mají blíž k Ukrajincum než k Slovákum.
Nespraví to ani jazyková blízkost Slovanu, kterou ovšem

nemohou využít Madari. Rozdílná jsou také náboženství,
Polsko a Slovensko jsou zeme katolické, u Cechú prevládá

náboženská chladnost, v Madarsku je silná protestantská
složka. Rozdílne se jednotlivé národy chovaly i v komunistic

kém sevrení. Madari a Poláci se z nej vymanovali postupne,
dokonce si dokázali vybojovat jistou autonomii, Cechy
a Slováky zastihly revoluce roku 1989 málo pripravené.
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CESKÉHO VYSILÁNI RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA.

aspirací - Poláci a Madari pres všechny své historické prohry

vždy meli velmocenské ambice a z toho vyplývající uvažová
ni, což se o Ceších a Slovácích ríci nedá. Ceši zase mají tradi
ci silné stredJú trídy, zatímco v sousednich spolecnostech jsou

nužky mezi elitou a dalšími vrstvami mnohem rozevrenejší.

MENME ZíTREK,VISEGRÁDANÉ
Predávání vzájemných historických zkušeností i stýkání se

jednotlivých národních mentalit muže visegrádský prostor

obohatit. Zkusme uvažovat: Polsko je velmocí v humanit
ních vedách a jeho školy a ústavy mají svetovou úroven.
Budapešt je duležitým centrem prírodních ved. Populárne

receno, není náhoda, že práve v Madarsku se zrodil hlavolam
nazývaný Rubikova kostka. ebylo by zajímavé využít

tohoto potenciálu pro vetší

celek? Vzpomenme, že na
Pres všechny protiklady vždy existovaly podobném principu se ve

skupiny státu, které "drží spolu". Napríklad spolecném skandinávském
prostoru zrodily dve firmy,

severské zeme, státy Beneluxu nebo ovládající velkou cást svetové-

Pyrenejského poloostrova. I v rámci ho trhu s mobilními telefony,
který v posled ních letech zažil

Evropské unie jsou vnímány jako skupina obrovský boom. Ekonomiky

se stejnými východisky. Co brání tomu, i intelektuální potenciál
visegrádských zemí se pritom

aby jako skupina byly vnímány i zeme mohou dobre doplnovat práve

Visegrádu? proto, že každá zeme je trochu
_______________________ jiná.

. Uvedené tri skupiny
argumentu mohou tedy lehce prevážit všechna negativa

z minulosti. ení náhoda, že se k ní už neobracejí. Dochá
zíme tedy k záveru, že visegrádská spolupráce má smysl,
pokud bude orientována predevším na budoucnost.

Reklamní heslo jedné velké telekomunikacní firmy znelo:
Vcerejšek už nezmeníme, ted meníme zítrek. Komunikace

je ostatne presne to, cím by mely visegrádské zeme zacít,
aby možný potenciál vzájemného obohacování pochopila

široká verejnost jednotlivých zemí. Visegrádské státy
mnohé z minulosti rozdeluje, budoucnost jim ale dává velké

možnosti vzájemné kooperace. Chtejí totiž patrit do vyspe
lého sveta a v nem je schopnost efektivní spolupráce jednou

z nejvíce cenených, protože je soucástí tzv. sociálního
kapitálu. Pokud Visegrádané využijí svých možností ku

prospechu celku, bude z úspechu težit i každá jeho jednotli
vá soucást.

K hlavnim duvodum soucasné slabší spolupráce visegrád
ských zemí patrí ale soutežení o západní prízen. Prim v této

hre na milácka Západu hrála svého casu Ceská republika,
která blokovala snahy o jednotnejší vystupování, protože

sama chtela do Evropy rychleji. Teprve postupne se ukázalo,
že taková predstava je naivní a ceské chlubné premiantství

diskutabilní. Pro integracní snahy navíc samotná Ceská
republika nemá velký význam, z geopolitického a ekonomic

ké hlediska je duležitejší Polsko, ale ješte lépe - celý region.

HLAS, KTERÝ BY BYL SLYŠET
Možná toho tedy není mnoho, na cem mohou visegrád

ské zeme stavet svuj spolecný dúm. Presto anebo práve proto
se zdá, že není nutné lámat nad jejich spoluprací hul.
Standardní formou koexi-

stence je prece kombinace
souteže a spolupráce: nazve

me ji pracovne symbiotickou
souteží. K necemu takovému

by ale mela existovat politic
ká vule - a kladná odpoved
na otázku, zda má neco

takového vubec smysl.
Logika evropských vecí

nasvedcuje, že to smysl má,
ac s velkými, už naznacenými
problémy. Argumenty jsou
trojího druhu. Ty první

vycházejí z toho, že vetší
prostor s více obyvateli má pri vyjednáváJú váhu vetší, než je

váha jednotlivých zemí. Visegrádský prostor zahrnuje 534
000 kilometru ctverecních a skoro 60 milionu obyvatel, címž
se vyrovnává Francii. Je nasnade, že takovou sílu nelze na
celoevropském kolbišti prehlédnout. Kdyby visegrádské

zeme vystupovaly jednotne nebo alespon vytvorily dojem, že
jednotne vystupují, jejich hlas by byl stejne slyšitelný jako

hlas velkých zemí Evropy. A to už je porádná výzva.
Druhý typ argumentu souvisí se spolecným geografickým

prostorem, který s sebou nese mnohé výhody, a to i pres

postupující globalizaci, která vzdálenosti mezi zememi relati
vizuje. Pokud bude napríklad rec o dálnici, spojující cípy

Evropy, ta povede konkrétními státy a jednotlivé zeme
Visegrádu budou na rozvoji kolem ní participovat. Pak bude
i zajímavé zjištení, že z Ostravy je blíž do Krakova než do

Prahy. Komunikacní technologie se sice zdokonalují, ale
podívejme se na poradí státu, s nimiž Ceská republika obcho

duje. nejcileji: emecko, Slovensko, Polsko, Rakousko. Nelze'
prehlédnout, že to jsou státy sousední. Na mnohem nižších
místech žebrícku jsou státy, jako Rusko, Velká Britálúe nebo

USA. Geografická blízkost zustává významnou i ve veku
internetu. Toho mohou využít predevším ekonomiky jednot
livých státu, ale také vedci, umelci, studenti, pedagogové.

Tretí skupina argumentu se týká prospešnosti vzájemného
obohacování jednotlivých národních kultur. Byla už rec
o tom, že Ceši, Slováci, Madari a Poláci jsou ponekud rozdíl

nými národy z mnoha dúvodu, které souvisejí s historií,
napríklad s rolí drobné šlechty. Nebo s odlišnou dejinnou
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ST L J E
KOŠICANEM

I

IVY
LIBUŠE KOUBSKÁ

S generálním konzulem Madarské republiky v Košicích Gyorgym Vargou

o madarsko-slovenských vztazích, o stredoevropském prostoru a o tom,

že 70 miliónu Visegrádanu je velmoc

My Ceši jsme vždycky, a je to tak dosud, vnímali Košice

jako jiné Slovensko. Svébytné. Mnohem liberálnejší než
treba Bratislava a okolí, nebo dokonce Ži1ína. Je to
skutecne tak?

Zrejme ano. Moji madarští kolegové si spolu pred casem

povídali v bratislavské tramvaji madarsky a byli napomenuti,
že mají mluvit slovensky. To by se v Košicích stát nemohlo.
Tam, když lidé zjistí, kdo jsem, i když mluvím dobre cesky,

snaží se mluvit se mnou madarsky.
Košice a oblast kolem jsou neco docela jiného nejen než

ostatní Slovensko, ale i než celé nekdejší Uhersko.

V Košicích vždycky žila promíchaná, sebevedomá obcanská

spolecnost, receno dnešním jazykem. Vždycky tam žili
meštané, kterí byli svými pány. Dostali spoustu privilegií od

uherské šlechty. Mestu trvale zustal jakýsi náboj: pocit

nezávislosti na panovníkovi i pozdeji na Ceskoslovenské
republice, na Slovenském štátu. I za komunismu, když jste

se zeptala nekoho, z jaké rodiny vlastne pochází, zda je
Slovák nebo Madar, casto vám odpovedeli, a i nadále

odpovídají: já jsem Košican. Takoví lidé tam žili vždycky 
s težko vystopovatelným národnostním puvodem - složení
z židovských, nemeckých, slovanských, rusínských, madar
ských prvkú.

Košice byly vždy multikulturní mesto, ovšem také
predstavovaly nejduležitejší centrum severovýchodního

Uherska. Takže Nemci, kterí casto pocházeli z ceských
teritorií, treba Sasové z Moravy, kde si podvedome zachová
vali svoji nemeckou identitu, se v Košicích chovali jako

Madari. Mluvili prevážne madarsky, stali se velmi emotivní

mi. Znám to, protože ctu spisovatele Máraiho (Márai
Sándor, 1900-1989, madarský prozaik, od roku 1948 žil

v emigraci ve Švýcarsku a v Itálii, od r. 1952 v USA.

Romány Zpoved meštáka, Mír v Ithace, Host v Bolzanu, Cizí

lidé. Poslední dva vyšly i cesky - pozn. redakce). Márai
pochází práve z takové rodiny, jeho predkové byli Sasové
z Moravy. Ted, co žiju v Košicích, mu dobre rozumím,
Márai tu prožil mládí. Je blízký Kafkovi, jeho mesto je také

abstraktní, i když veselejší než mesto Josefa K. Premiér

Orbán citoval pri otvírání našeho košického konzulátu loni
v srpnu z Máraiho prózy Patrola. Hlavní hrdina behem

války prijíždí z Budapešti do Košic a zjištuje, že se vrací do
civilizace, do kultivovaného mesta. Myslel jsem si, že je ten
citát nevhodný, nadnesený, ale ted, co tady žiju už tri ctvrte

roku, soudím, že ho vybral poradce, který Košice dobre zná.

Já se taky nerad vracím do Budapešti. Stal jsem se vášnivým
Košicanem.

Mohl by ten košický fenomén znamenat podklad pro

zlepšení madarsko-slovenských vztahu?
Doufám, že až vznikne kolem Košic vyšší územní celek,

sehraje prukopnickou roli regionální spolupráce. V Košicích
nacházím veškeré predpoklady k obnovení formy stredoev

ropského spolužití. Spolecným úsilím jsme rozbili monar
chii, která sice už nebyla funkcní, ale prece jen toho celku na
tomto teritoriu je škoda. Byl organický hospodársky i

kulturne. Porád k sobe patríme, to cítíme. V rámci tohoto
prohloubení snad nastane konkrétní spolupráce, kterou
zatím brzdí státy a jejich úrednické aparáty. Pritom zrovna

východ Slovenska a Madarska by potreboval velmi silnou
regionální spolupráci, protože tam je na obou stranách velmi
vysoká nezamestnanost.

Jaký je tedy soucasný vztah Madarska a Slovenska?

Nerovnomerný historický vývoj, behem nejž byli Slováci

v uherském podrucí, musel vzájemné vztahy poznamenat.
Muže tady jít vubec o partnerství?

Problém madarských vyšších úredníku a nekterých politi

kú je spíš neznalost veci a nedostatek empatie vuci tem
státúm, v nichž žije madarská menšina. ekterí vidí jen tu
menšinu, a nevidí nový vetšinový stát, nevnímají ho jako

realitu. Nezajímají se o nej. Podobný nezájem pocituji i
z ceské strany vuci Madarsku, vúci Polsku.

Pokud jde o madarsko-slovenské vztahy, záleží to na
madarské politice. a tom, do jaké míry bere za rovnocenné
predstavitele státu, který byl založen "vcera". Je nutno brát

slovenskou reprezentaci vážne, nedávat najevo nadrazenost,
že Madari umejí neco víc. Ostatne Slováci umejí zase jiné
veci, mají jiné zkušenosti. Je treba s nimi úzce spolupracovat,
vždyt v zájmu Madarska je, aby hned vedle nej nezela cerná

díra. Slováci mohou stredoevropský prostor bud rozdelit

nebo spojit. Oni jsou klícem k Visegrádu dneška.

Ríkáte, že všechno záleží na Madarech. Ale i na Sloven

sku jsou známé projevy antimadarské animozity, pramení
cí z historického komplexu ménecennosti.

Ten pocit tam skutecne je, zejména ovšem u lidí, kterí

jsou predstaviteli nejvetší strany minulé vlády, a predevším u
starší generace. V Madarsku se zas najdou politici, kterí
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ignorují útlak, jemuž byli Slováci vystaveni v 19. století. Oni

znají jenom potlacování Madaru po druhé svetové válce.
Nebo problémy Madarska s Ceskoslovenskem tesne po
první svetové válce. Pritom už ve dvacátých letech se situace
konsolidovala.

Komplexy jsou oboustranné. a madarské strane je to
komplex nadrazenosti, na slovenské ménecennosti. ~a

východe mi Slováci casto vysvetlují, že oni žádný problém
s Madary nemají. Já vždycky premýšlím, hergot, proc mi to

vysvetlují, vždyt to by melo být normální, o tom by se ani
nemelo mluvit.

Madarské kulturní instituce ovšem na Slovensku nedostá

vají takovou státní podporu, jakou by si zasloužily. Vždyt
slovenští Madari jsou stejní danoví poplatníci jako ostatní
slovenští obcané. Ale situace je už lepší než za premiéra

Meciara a jestli se taková politika nevrátí a stát se hospodár
sky posílí, dojde k decentralizaci a menšiny tak získají lepší

pozice.

Jak byste charakterizoval madarsko-polské vztahy?
Mají za sebou tisíc let madarské i polské státnosti. Vždyc

ky tu byly a dosud jsou velmi silné vazby. Ale v bežném

živote máme vážné problémy. Treba komunikacní, které
vyplývají z toho, že Polsko je nejvetším státem stredoevrop
ského prostoru a obcas to polští predstavitelé rádi zdurazní.
Postoj strední velmoci vuci nám, vuci vám, vuci Slovákum.
Jistý paternalismus u nekterých polských predstavitelu cítíte.

Urcitou dobu jsem pracoval ve Varšave, vymenovali jsme si
tam s odborníky obou ministerstev zahranicí poznatky, oni
mluvili - a velmi zasvecene - o Pobaltí a o Ukrajine, my

Madari jsme jim prednášeli o Balkánu. Já jsem se snažil

mluvit o Slovensku, protože tvrdím, že mu rozumím stejne
dobre jako bývalému Ceskoslovensku, ale je zajímal jen

Balkán. Slovensko vubec ne. Ale to víte, Poláci, oni mají
takový sklon, že plukovníkovi ríkají generál a námestkovi
ministr. I sebe vnímají o neco výš.

Do tretice se ješte zeptám na vztahy cesko-madarské.
Ty predstavují v dnešní dobe spíš jednosmerku. V Madar

sku je vyhranená skupina intelektuálu, mladých, prípadne

stredního veku, kterí se velice silne zajímají o ceskou kulturu
a umení. Jejich zájem je nesrovnatelne vetší než o Slovensko,
což je zvláštní, vždyt dejiny Slovenska jsou naše spolecné

tisícileté dejiny. Moje žena pracuje v nakladatelství, které
produkuje drtivou cást svetové literatury, a každý rok
vydávají mnoho titulu z ceské literatury, nejnovejší autory,

predevším spisovatelky. A to nakladatelství není ztrátové!
Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Josef Škvorecký - ti jsou
stále nesmírne žádaní. Hrabala ted se svojí ženou doslova

vyhrabávám, pátráme, které jeho malé prózy dosud
v Madarsku nevyšly, a porád dostáváme smlouvy na to, co už
jsme preložili: páté vydání, osmé vydání. ..

Je Hrabal v Madarsku tak obhbený, protože je srozumi

telný díky spolecné rakousko-uherské historii?
Nevím, já ani nevím, jak jsme ho dokázali preložit! Když

mám starosti, vezmu si Hrabala, nekde ho otevru a ríkám si,

Gycrgy Varga se narodil v roce 1954 v Budapešti. Je

bohemista, prekladatel ceské literatury, autor literárních

studií i politických eseju. V letech 1988-90 úzce spolu
pracoval s cs. vysíláním Rádia Svobodná Evropa. Po listo

padu 1989 byl madarským velvyslancem v Ceskosloven
sku. Od srpna lonského roku pusobí jako generální
konzul Madarské republiky na nove zrízeném konzuláte
v Košicích.

jak jsem toWe jen moW preložit? Nebo ceské filmy, ty jsou u
nás porád žádané. I ty nejnovejší. V Budapešti máme sít
klubových kin - to je lepší než v Praze - a tam promítají

umelecké filmy. Což je dotované státem. Malé sály, vždycky

plné. A tam mají ceské filmy vždycky úspech. TakWe silne
madarská kultura v Praze zastoupená není. Ceský intelektu

ální svet je uzavrený víc sám do sebe a taky víc hledí na
Západ.

Prumerne vzdelaný Madar ceskou kulturu zná.

To je ovšem zásluha vás, madarských intelektuálu.

Snad i toho, že je ceská literatura stravitelnejší, ta naše je
príliš specifická.

Byljste pracovne prítomen u obou Visegrádu. U toho
pred deseti lety, který jste oznacil za konstruktivní

destrukci - podarilo se zrušit RVHP, ale pak spolupráce
ochabla. Pri obnovení byla deklarovaná snaha o
konstrukci, vznikl spolecný Fond na podporu upevnová
ní vzájemných vztahu a integrace do EU. Co by to melo

prinést?
Oficiální koncepce madarské zahranicní politiky, kterou

jsem spoluvytvárel, zní, že v žádném prípade na sebe
nebudeme cekat. Ten, kdo se do EU dostane drív, tam muže

lobbovat za ostatní. Madarská zahranicní politika chce
urcite zachovat Visegrád i poté, protože skutecne duležitým
se stane až ve fázi, kdy už budeme cleny EU, ale ješte

nebudeme tak vyspelí jako ti stávající. Visegrád má tedy
velmi silné poslání, i když my Madari, a myslím, že i Ceská

republika, máme odlišné zájmy než Poláci. Ale navzdory
tomu - mnohem víc nás než spojuje než rozdeluje.
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Vy veríte tomu, že ten první bude skutecne lobbovat za

opozdilce?

Verím, vždyt to má logiku: budeme mít své specifické
zájmy vuci bohatším clenum Evropské unie, která není
abstraktním svazkem, tvorí ji konkrétní národní státy. My si

musíme vylobbovat co nejvetší zdroje a výhody, srovnatelné
s temi, jež získalo Portugalsko nebo Španelsko pri svém
vstupu. Nejde jen o peníze, ale hlavne o pomoc pri tom, jak

organizovat stát. A budeme mít znacnou váhu, protože
budeme spolecne reprezentovat východní hranici civilizova
né Evropy. Musíme tedy ostatním dát najevo, že máme
tohle poslání. Náš vklad do spolecné Evropy nebude

rozhodne v tom, že tam prineseme zkušenost s totalitou. My
tam prineseme zkušenost stredoevropanství. A to je specific

ký fenomén. Vždyt si vezmete, jak vysoké procento sveto
vých básníku, prozaik\\ hudebníku pochází z tohoto
prostredí - od druhé poloviny 19. století. Mahler, Rilke,
Werfel! Rilke je muj milácik, receno "po slovensky".

My jim dodáme hodnoty, které tady vznikly, mají tady

koreny, i když mnoho z té literatury bylo psáno nemecky.
Ale vznikla tady a díky nemcine se stala mnohem známej
ší.

Dodáme kulturu, což je víc než jen literatura nebo hudba,

do kultury spadá i politika, mentalita. Ve strední Evrope
mužete vystopovat i spolecná gesta, podobné chování, to
všechno se promítá do hodnotové struktury. a Západe,
treba v Holandsku nebo ve Velké Británii, jsou lidé méne

otevrení. Také jsou tvrdší, disciplinovanejší. My jsme mín
ukáznení, obcas až bordelári, ale zase jsme otevrenejší,

pružnejší. Rekl bych, že lidi ve stredoevropském prostoru
jsou casto nadanejší, protože žili dlouho pod tlakem, které
mu museli celit. Naše odlišnost prinese novou barvu do
Evropy spolecné, ale doufejme, že ne unifikované.

Sedmdesát miliónu Visegrádanu - to už je síla. Když

budeme chytrí, šikovní a budeme si rozumet, mužeme se
chovat jako velmoc. ~

VZPOMíNKY NA VISEGRÁD
JIRí DIENSTBIER

Strucné dejiny visegrádské skupiny od pocátecního
nadšení pres mrtvý bod k dnešnímu pragmatismu

Po pádu železné opony jsme se snažili co nejrychleji opet

zaclenovat do té cásti Evropy, která byla témer pul století na

štastnejší strane, ale k níž jsme pred druhou svetovou válkou po
tisíc let patrili. Naším zájmem ovšem bylo, aby se demokratické

režimy upevnily také v dalších zemích práve rozpadlého sovet
ského impéria na východ od nás, predevším v našem bezpro
stredním sousedství ve strední Evrope. apetí mezi stredoev

ropskými zememi prispelo ke katastrofe svetové války a posléze
i k nastolení sovetského režimu.

Když zmizelo falešné bratrství potlacovatelských struktur,

navázat opravdovou mezistátní spolupráci usnadnovaly dlouho
leté osobní v-t.tahyopozicních kruhu, jejichž mnozí predstavitelé

byli v té chvíli v Ceskoslovensku, Polsku a záhy i v Madarsku
v mocenských pozicích. Pri všech rozdílech si tri stredoevropské
zeme byly mezi postkomunistickými státy nejbližší historickými
i kulturními vazbami, úrovní ekonomiky i myšlení.

PRVNí KROKY

a listopadovém parížském summitu KBSE delegace

trojky jednaly predevším o sladování postupu pri integraci se
západní Evropou. Dávali jsme pritom jasne najevo, že
nevytváríme nový blok; už proto, že na Západe se nám mnozí

snažili nabídnout stredoevropskou spolupráci jako náhražku

integrace do západních struktur. Madarský premiér József

Antall navrhl navázat na Bratislavu setkáním v madarském

Visegrádu, polský premiér Tadeusz Mazowiecki nabídl
k dalšímu setkání Krakov.

Prípravu visegrádské schuzky uspíšil vývoj v Sovetském

svazu, na který pred vánocemi 1990 reagoval odchodem
z funkce ministra zahranicí Eduard Ševarnadze. Ministri zahra

nicí trojky se v Budapešti 21. ledna 1991 dohodli, že budeme
usilovat "o co nejrychlejší zrušení Varšavské smlouvy". Setkání

na nejvyšší úrovni 15. února 1991 završila spolecná deklarace,
kterou podepsali Václav Havel, Lech Wahrsa a József Antall

v kapli zrícenin nekdejšího Visegrádu na brehu Dumýe, kde se
v listopadu 1335 sešli madarský Karel Robert z Anjou, polský
Kazimír aJan Lucemburský, aby jednali o míru a hospodárské

spolupráci. Tak se neformální visegrádská skupina ustavila
formálne.

Delegace se shodly, že pakty by mel nahradit celoevropský

bezpecnostní systém v rámci KBSE, pricemž NATO jako
jediná fungující bezpecnostní instituce by se melo stát jeho
pilírem. Tato ponekud schizofrenní formulace odrážela fakt, že

rozšírení bylo pro NATO dosud neprijatelné. Rozhodly vytvorit
pracovní skupiny pro konkrétní otázky, predsedové vlád a prezi
denti se meli jednou rocne setkávat, predpokládaly se pravidelné

konzultace ministru zahranicí, obrany a resortu. Velvyslanci trí
státu po celém svete meli spolecne pusobit na vlády, u kterých
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byli akreditováni, atd. Velmi významnou se pozdeji ukázala

dohoda, že budeme na všech úrovních spolupracovat pri sjedná
vání asociacních dohod s Evropskými spolecenstvími (ES).

(CEFTA), ale potom se rozvoj visegrádské skupiny se prakticky
zastavil.

POSLEDNí ZÁKROKY

Predsedové vlád Ceské republiky, Madarska a Polska se 21.

ríjna 1998 dohodli visegrádskou spolupráci obnovit s plánem,
že jejich politické priority bude ve velké míre urcovat jejich

clenství v NATO a vstup do Evropské unie. Po porážce
Meciarovy vlády bylo zapojeno Slovensko a skupina se dohod

la podporovat jeho zaclenení do mezinárodních integrací. To
muže být dnes ve strednedobé perspektive její nejduležitejší
úkol. Stací pohled na mapu. Pro všechny tri státy by klín

PRVNí ÚKROKY

PRVNí POKROKY Ješte po rozdelení Ceskoslovenska madarský ministr zalmnicí

Visegrádská skupina pusobila v oblasti jako magnet. Bulhar- Geza Jeszensky opakovane zduraznoval, že Madarsko hodlá
ský prezident Želju Želev pri státní návšteve v Praze litoval, že v cinnosti pokracovat s obema republikami.' Británie, která

Bulharsko nebylo prizváno na schuzku "trí" v Budapešti ani na v druhé polovine roku 92 predsedala EU, za jeden z úkolu svého
nadcházející ve Visegrádu. K trojce se chtelo pripojit i Rumun- predsednictví považovala rozvoj vztahu se strední a východní
sko.Jejich problémy však byly prece jen v mnohém dost odlišné. Evropou a predevším s visegrádskou trojkou, v ríjnu byli pozvání

Výsledky se brzy dostavily. Spolu s Polskem a Madarskem ministri zahranicí do Lucemburku a premiér John Major
jsme jako predsednická zeme Varšavské smlouvy v onom roce a predseda Evropské komise Jacques Delors pozvali ministerské
urychlovali její zrušení, což se podarilo už 1. cervence 1991. predsedy na setkání v ríjnu.

27. zárí 1991 na schuzce dvou "trojek" - visegrádské To vše vyvrací všechny tehdejší a pozdejší kritiky, že Visegrád
a Beneluxu - v New Yorku ministri zahranicí Holandska, Belgie nás odvádel od hlavního úkolu integrace do vyspelé Evropy.
a Lucemburska potvrdili vuli rychle uzavrít dohody o pridruže- Nový ceský stát se však v mnohém uzavrel do vlastních vnitrních

ní Ceskoslovenska, Polska a Madarska k ES, pricemž pridruže- problému. Nekterí jeho predstavitelé vyhlašovali, že se máme
ní by melo co nejrychleji smero-·-····-·-·------------------ zamerit jen na Západ

vat k plnému clenstvi. Nový ceský stát se v mnohém uzavrel do a východní sousedy víceméne
Krakovský summit v rl]nu ignorovali. Vymysleli dokonce

1991 jednal o asociacních vlastních vnitrních problému. Nekterí jeho absurdní zduvodnení, že

dohodách s ES, bezpecnosti v d 'I' hl v I' v , 'rozdelením Ceskoslovenska sepre stavlte e vy asova I, ze se mame zamerit
v Evrope a rozšírení trístranné Ceská republika geopoliticky

spolupráce. Ministri hospodár- jen na Západ a východní sousedy víceméne posunula více na Západ. Avšak

ství jednali o integrovanejším ignorovali.vymysleli dokonce absurdní Spojené státy a Evropská unie
prostoru, celních sazbách zemí videly v cinnosti trojky stabilitu
a liberalizaci obchodu v souladu zduvodnení, že rozdelením Ceskoslovenska strední Evropy.

s liberalizací obchodu se se Ceská republika geopoliticky posunula více Pozdeji byla ceská vláda
zememi dvanáctky. Summit prinucena uvedomit si, že
vyzval ES k pomoci pri restruk- na Západ. Avšak Spojené státy a Evropská unie aktivní pusobení ve strední

turalizaci ekonomik trí zemí, videly v cinnosti trojky stabilitu strední Evropy. Evrope je jedním z predpokla-
zejména vzhledem ke zhroucení du naší integrace do evrop-
sovetského trhu. Zduraznil také ských struktur a do NATO.

potrebu tesnejší spolupráce s NATO, napríklad formou pridru- Pred madridským rozhodnutím rozšírit NATO o Ceskou

žení. Vyvrcholením schuzky bylo prijetí Krakovské deklarace republiku, Polsko a Madarsko do obou techto zemí rychle
o dalším rozvoji cinnosti. Ministri zahranicí vydali spolecné spechali mnozí ceští politikové, kterí dosud tuto spolupráci
prohlášení ke spolupráci s NATO. zanedbávali, pokud ji prímo neodmítali. Bylo jim dáno jasne

Pri jednáních o asociacních dohodách se nepretržite infor- najevo, že zeme nebudou integrovány pro jakési jejich vlastní
movali nejen ministri, námestci a vedoucí delegací, ale i pracov- kvality, byt i ty musí pochopitelne mít, ale tehdy, budou-li svými
ní skupiny. V Bruselu puvodne odhadovali, že rozhovory vztahy zárukou, že nebudou vetší celky zatežovat svými spory
mohou trvat dva roky, ne-li déle. Také díky koordinaci jsme a že úroven jejich spolupráce bude merítkem jejich schopnosti

podepisovali dohody v Bruselu spolecne už za rok, v prosinci podílet se na spolecném rozhodování v EU a NATO.
1991. Pravidelné schuzky velvyslancu visegrádské trojky ve Zmrazení visegrádské spolupráce po roce 1992 nejen

Washingtonu, v Bruselu s trojkami Beneluxu a Evropské unie neurychlilo vstup nekteré ze trí zemí do Evropské unie, ale jako
ukazovaly svetu, že strední Evropa není prostredí postkomunis- jeden z projevu rostoucích nejistot v mnoha evropských zemích,
tického chaosu jako mnohde jinde, ale prostor, kde ke stabilite nemluve o deset let nezvládnutém konfliktu na Balkáne, prispe-

prispívá cílevedomá spolecná cinnost visegrádské skupiny. 10 ke zpomalení evropské integrace.
Obsáhlá spolecná deklarace hlav státu na summitu v kvetnu

1992 v Praze potvrdila odhodlání "prispívat k budování nové
evropské bezpecnostní architektury, založené na efektivní,

funkcne se doplnující a vzájemne se posilující spolupráci
a koordinaci existujících evropských a transatlantických institu

cí,zvlášte KBSE, Evropských spolecenstvi, NATO, EU a Rady
Evropy". Trojka ve zvláštním poselství clenum Evropské rady
opakovala, že chce vstoupit do EU a že doufá, že vzájemné
sepetí se stane vstupenkou. V roce 1992 se ješte podarilo
ukoncit jednání o Stredoevropské zóne volného obchodu

léto 200 I
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slovenského území, vražený mezi ne, znamenal znacné hospo

dárské a komunikacní obtíže, zvlášte kdyby si clenství
v Evropské unii vyžádalo prísnejší režim na hranicích se

Slovenskem, zrušení nekterých úprav v rámci CEFTA
a bilaterálních dohod. Ceská delegace by mela trvat na
uchování zvláštních vztahu se Slovenskem i v prípade, že bude
prijato pozdeji. Precedens máme ve zvláštních vztazích západ
ního Nemecka s NDR dokonce v casech berlínské zdi.

Slovensko muže být napríklad zapojeno do schengenského
systému i jako neclen. Podobne muže težit z výhod evropské
ho hospodárského prostoru.

Visegrádská skupina nebyla a není ani dnes mínena jako
formální blok. Vytvárení visegrádského fondu, zamýšlené
investicní banky, spolecné knihovny, televizních kanálu, pravi
delné konzultace ministerstev, armádních predstavitelu k jisté

institucionalizaci ovšem vede. ejsou vylouceny vztahy podob

né Beneluxu, který rovnež nijak neprekáží clenství Belgie,
Holandska a Lucemburska v Evropské unii. Soucinnost muže

být nástrojem pro rychlejší vyrovnávání se s nároky vstupu.

I když EU jedná s každým státem zvlášt, spolecný postup vuci
Bruselu v mnoha konkrétních bodech muže být stejne užitecný

jako v roce 1991. Koordinace i v rámci EU muže dát prosazo
vání potreb jejích clenu vetší sílu. To muže být zvlášte význam
né zejména tehdy, budou-li clenské státy pri prohlubování

integrace v príštím desetiletí postupovat ruznou rychlostí, á la

carte, delit se na tvrdé jádro a periferii, jak už je tomu dnes
napríklad pri zavádení spolecné meny, nebo bude-li prijat
princip, podle nehož budou vymezeny základní oblasti cinnosti

vyžadující stejný prístup, a jiné budou zcela ponechány na vuli
clenu.

Zájem visegrádské ctyrky na demokratickém vývoji na jejích
východních a jihovýchodních hranicích je rovnež vrcholným

bezpecnostním zájmem jak Evropské unie, tak atlantické alian
ce. Není duvod pochybovat, že také dnes euro atlantické insti
tuce ocení vše, cím stredoevropské státy dokážou spolecne

prispet k demokratickému vývoji a k podmínkám pro další
rozširování pásma demokracie, stability a prosperity.

JIRí DIENSTBIER (1937) JE BYvALY MINISTR ZAHRANICNíCH vW LR

V LETECH 1990-92.
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SNY A SKUTECNOSTI
ADAM MICHNIK

Šancí našich suverénních národu je vzájemné sblížení.
A prece - z projektu druhého Beneluxu ve stredu
Evropy moc nezustalo. Proc?

Když hovorím s Cechem, Slovákem nebo Madarem,

zakouším jiný druh spolecenství než ten, který zažívám
v rozhovoru s Rusem nebo Francouzem. Mám rád Rusko

a ruskou kulturu; zbožnuji Francii a francouzského ducha;
vím však, že existuje jistá oblast mého vedomí, která je pro

Rusa nebo Francouze težko pochopitelná.
Do základního kánonu polské cetby patrí román Stefana

Žeromského Sisyfovská práce. Žeromski vypráví o násilné

rusifikaci a odporu Poláku. Jinými slovy: vypráví o jedné
cásti nekrvavé války za pretrvání polského národa.

Velký madarský myslitel lstván Bibó zaznamenal

takovouto myšlenku: "Západoevropan si muže predstavit

vyvraždení, zotrocení nebo pomalou asimilaci, ale výhrad
ne politické nicení probíhající den za dnem je pro nej

pouhým patetickým prízrakem, zatímco pro východoev

ropské národy jde o tvrdou, hmatatelnou skutecnost. Zde
není treba národ vyvraždit ani deportovat - zde zrejme

k tomu, aby se cítil ohrožen, stací s velkou silou a velmi

agresivne zpochybnit jeho existenci."
A tak se dotýkáme "bídy malých národu", jak nazval

Bibó svuj známý esej. Velký Cech Jan Patocka praví, že
"Ceši jsou typický malý národ". Nešlo mu jen o obyvatel
stvo a územÍ. A nejen o to, že po mnoho desetiletí byla

sama existence ceského národa problematická pro samotné
Cechy.

Šlo mu o to, že "Cechy se svým ceským jazykem byly

velké, dokud nalézaly príležitost, aby zaclenily svou parti
kularitu do rešení úkolu svetových, a tak tomu bylo
v západní Evrope deroucí se na Východ v dobách pozdního

stredoveku; dalo by se ríci: dokud se samotná kategorie
cešství nestala tématem."

Patocka klade proti sobe dva ceské politiky našeho stole
tí, Masaryka a Beneše. Masaryk nabízel malému národu 

velikost. Jeho nástupce Beneš zvolil - malost. Masaryk byl



podle Patocky od mládí "bojovník, do cela spolecnosti
a národa se vzepjal silou svých argumentu a skutku; nepod
bízel se pochlebováním, starostí o popularitu". evzdával

se nikdy, ani v nejtrpcích chvílích. "Kampan, kterou v roce
1900 vedl proti povere o židovských rituálních vraždách,

proti nemu popudila zfanatizované antisemitské verejné
mínení. Obklícen bojkotem ze všech stran (... ) dosáhl
úspechu." Naproti tomu "Beneš byl slabý clovek, dobrý na
tajemníka, ale nic víc. A práve takovému cloveku bylo
svereno, aby rozhodoval o budoucím mravním profilu

ceského národa - musel rozhodovat a rozhodl se pro
malost".

"Malá historie moderních Cech," trpce konstatoval

Patocka, "usilovala o velikost malými prostredky. Tyto malé
prostredky se jí ale staly osudnými: chtela si ušetrit úsilí
o zásadní reflexi, kritickou revizi svých veroucných clánku,
ale také horkou nutnost rozhodovat o živote a smrti - a tím

se stala pouhým predmetem cizí politické hry."
Proto psalo svých krajanech, že "Ceši jsou slouhové

osvobození shora".

István Bibó spatruje cestu k sebedegradaci "malých
národu" v nejškodlivejším prízraku politického vývoje
soucasné Evropy, totiž v protidemokratickém nacionalis

mu. "V tomto stavu krecovité bázne, pramenící z víry, že
pokrok demokracie ohrožuje národní vec, nelze užívat
dobrodiní demokracie. Být demokratem znamená prede
vším nebát se. ebát se lidí s jinými názory, lidí hovorících

jiným jazykem, lidí jiné rasy. ebát se revolucí, spiknutí,
neznámých nízkých úmyslu protivníka, neprátelské propa

gandy, ponížení a všech tech vybájených hrozeb, které se
stávají skutecnými hrozbami práve tím, že se jich bojíme.
Zeme strední a východní Evropy se bály proto, že nebyly
hotovými, zralými demokraciemi, a stát se jimi nemohly,

protože se bály."
Pád komunistického systému v roce 1989 znovu vyvolal

dilemata, která formuloval Bibó ci Patocka. Znovu se

objevily otázky po postavení strední Evropy, skupiny zemí

ležících mezi obrovským Sovetským svazem, prožívajícím
proces rozpadu, a Nemeckem, kde probíhal proces sjedno
cení. Ve Varšave, v Praze i v Budapešti se nezapomínalo na

velkoruský panslavismus ani na velkonemeckou Mitteleu
ropu. Ty ideologicky zduvodnovaly praxi nadvlády Ruska,
prípadne emecka nad strední Evropou. Politické elity

Madarska, Ceskoslovenska, Polska se snažily hledat jiná
rešení. Taková byla geneze Visegrádu. Šlo o sblížení
Polska, Ceskoslovenska a Madarska na spolecné ceste do
Evropského spolecenství a ATO.

U zdroju této ideje byl komplex osamocení, hluboce

zakorenený v národním vedomí. Každý z techto národu
prožil na vlastní kuži hruzu imperiálního násilí, které se
odehrávalo pred ocima sveta. Ceskoslovensko v letech
1938 a 1968, Madarsko roku 1956, Polsko v zárí 1939

i pozdeji.
Vznik visegrádské skupiny byl velice dobre prijat

v hlavních mestech demokratického Západu. Byl - zvlášte
pro Washington - znamením, že státy strední Evropy
mohou po rozpadu sovetského bloku spolupracovat. Byl to

"Každý z národu Visegrádu prožil na vlastní kuži hruzu

imperiálního násilí, které se odehrávalo pred ocima
sveta," ríká Adam Michnik.

opacný signál než dramatické procesy "balkanizace"

v bývalé Jugoslávii nebo na Kavkaze. Prezident Václav
Havel prohlásil v roce 1990, že Praha bude se sousedy

konzultovat snahy o pristoupení do ATO. Této ideji byl
naklonen madarský premiér József Antall. Ministri zahra
nicích vecí "visegrádského trojúhelníku" nekolikrát vystu

povali spolecne nebo vydávali totožné deklarace a nóty.
Bronislaw Geremek, jeden z architektu této politiky, psal

ve znamenitém clánku Identita strední Evropy (Przeg1'ld
Polityczny, 26/1995): "Byl jsem z tech, kterí si mysleli, že
opreni o pocit solidarity veteránu nebo za jejich úcasti
mužeme vytvorit struktury politické solidarity a spolecen

ství. Nacrtli jsme s Václavem Havlem a jeho spolupracov
níky plán, abychom zabezpecili spolupráci mezi mladými
demokraciemi strední Evropy, usilujícími o integraci
v rámci spolecné evropské architektury."

A prece z projektu jakéhosi Beneluxu uprostred Evropy

moc nezbylo. Proc? Nejprve nastal "sametový rozvod"

Cechu a Slováku. Ceskou politickou scénu ovládla politic
ká filosofie premiéra Václava Klause a slovenskou premiéra
Vladimíra Meciara. Klaus byl od pocátku toho názoru, že

ceský stát najde snadneji cestu do Evropské unie a do
NATO, bude-li tam smerovat sám.

Podobne se ve Varšave a Budapešti projevilo souperení,

kdo bude v Evrope drív. Meciar hrál ve vnitrní politice
kartou konfliktu s Cechy a Madary. To rodilo další napetí.

Nadeje na zmenu této situace se objevila na podzim
1998, když po volbách prevzala na Slovensku moc široká

protimeciarovská koalice. Tehdy se ukázalo, že idea stredo
evropského Beneluxu, tolikrát vysmívaná a odkazovaná na

smetište politických chimér, má prece jen smysl.
To, aby tento smysl nebyl jen chvilkove politický, je úkol

pro nás pro všechny.

ADAM MICHNIK (1946) JE POLSKÝ HISTORIK A ESEJISTA,SEFREDAKTOR

DENIKU GAZETA WYBORCZA.

Z polštiny preložil Václav Burian.

léto 2001
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STREDOEVROPSKÁ UN IE?
Desáté výrocí existence mezinárodní organizace je událostí, která se vetšinou

dostane na první stránky novin a do ústredních komentáru. Visegrádská

skupina takové jubileum prožívala 15. února 200 I. Ale nijak hlucne se

neslavilo. Znamená to, že skupina nefunguje, že je zbytecná, že si ji radeji lidé

nepripomínají? Anebo se naplnuje sportovní zkušenost, že nejlepší sudí je ten,

jehož není na hrišti videt?

JAROSLAV HUK

Pred deseti lety, 15. února 1991, se v madarském

Visegrádu sešli tri prezidenti: Václav Havel, Lech
Walcrsa a Jószef Antall a podepsali deklaraci o vzájemné

spolupráci. Ceskoslovensko, Polsko a Madarsko vyjádri
ly spolecný zájem dosáhnout plné suverenity, obnovit
demokracii a prejít k moderní tržní ekonomice. A

pomáhat si pri vstupu do evropských struktur.
V letech 1991 a 1992 se rozvíjela soucinnost resort

ních ministerstev, podepsány byly bilaterální dohody o

spolupráci obranných sil, skupina navázala duležité
kontakty s Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí.

ásledovalo nekolik let, kdy byl visegrádský projekt
odsunut na vedlejší kolej. Proc, to posoudí asi historiko
vé až s odstupem pár desítek let, ale urcite nám v tom
odsunutí pridelí nezanedbatelnou roli. Oživení se datuje

k roku 1998, presneji k 21. ríjnu, kdy byl premiéry CR,

Polska, Madarska a Slovenska podepsán dokument

hlásící se k dokumentu z roku 1991 a priclenující
Slovensko k Visegrádské skupine. Od roku 1999 se
pravidelne setkávají premiéri, prezidenti i rezortní

ministri a experti nad konkrétními programy spoluprá
ce.

POLSKO A SLOVENSKO NEJMilOVANEJší
Od roku 1994, kdy se STEM verejnosti na názor na

vztahy k nekterým zemím zeptal poprvé, se lidé u nás

tvárí na Poláky a na Madary stále vlídneji. Na Poláky
vždy ješte o trochu prívetiveji než na Madary. Hlavním

duvodem asi není to, že Madari od roku 1993 prestali
být naším bezprostredním sousedem, ale spíše spolecné
slovanské koreny s Poláky, jazyková blízkost a snad i

prítomnost pomerne pocetné polské menšiny zejména

na severu Moravy. Polsko se dokonce objevuje s pozoru
hodným podílem 17 % na druhém míste v žebrícku

Názory obyvatel na vztah Ceské republiky k jiným zemím
(údaje ve sloupcích. všechny zeme alespon s 2% podílem)

Nejvetší ekonomícký Nejvetší prítel v mez.Nejsilnejší zdrojNejbližší partner
prínos

politicekulturní inspirace

Nemecko

61%Slovensko32%Francie21% Slovensko37%

USA

9%Polsko 17%Slovensko21% Nemecko37%

Slovensko

6%USA 13%USA18%Polsko9%

Rusko

5%Nemecko10%Rakousko8%Rakousko7%

Rakousko

4%Francie 8%Nemecko7%USA 3%

V.Británie

2%V.Británie4%V.Británie6%Francie2%

Polsko

2%Rakousko2%Itálie 4%

Japonsko

2% Polsko2%

Žádná zeme

3%Žádná zeme4%Žádná zeme5%Žádná zeme1%

Pramen: STEM, Trendy 4/200 I
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,

zemí, které jsou nám "nejvetším partnerem v zahranicní
politice", a 9 % ceské populace považuje Polsko za

našeho "nejbližšího partnera".
Vztahy se Slovenskem vyžadují zvláštní odstavec.

Graf dobre ukazuje, jak naše verejnost reagovala na

zmeny na slovenské politické scéne, s jakým znepokoje
ním byl prijat Meciaruv comeback v roce 1998 a jak
spontánne zareagovali Ceši a Moravané na návrat

demokratické vlády v Bratislave. V soucasné dobe více
než tretina obcanu CR považuje Slovensko za nejbližší
ho partnera naší republiky, skoro tretina lidí ocenuje

Slovensko jako našeho nejvetšího prítele v mezinárodní

politice a pro petinu lidí jsou nám Slováci nejvetší
kulturní inspirací. Vztahy Cechu a Slováku lze oznacit

témer za vzorový príklad dobrého sousedství. Tak dobré
ho, že si clovek musí položit otázku, zda rozchod v roce
1993 byl skutecne nutný. A také druhou otázku, totiž

zda bychom byli tak dobrými práteli, kdybychom se
Slováky žili dál pod jednou spolecnou strechou s pomlc
kovou príckou.

v mnohém mohou shodnout a kterí mají nekteré duleži

té spolecné zájmy.
Jak dál? Je výhodnejší pred vstupem do EU upevno

vat integraci cekatelských zemí, nebo je rozumnejší jen
volná spolupráce? Jak by na spolecné kroky nekolika

kandidátských zemí zareagovaly clenské státy Evropské
unie, lze sotva predvídat. Z pohledu našich obcanu se

však zdá, že jim soucasná spolupráce visegrádské skupi
ny pripadá jako rozumná a primerená. Dobrí sousedé

nepotrebují psané dohody. Od politiku se neceká

mnoho. Stací, když neprekážejí prirozené spolupráci
sousedu "pres hranice", každodennímu setkávání a

poznávání, které prináší hodnoty trvalejší, spolehlivejší a
pro vzájemné vztahy duležitejší než psané dokumenty a
spolecné instituce.

JAROSLAV HUK (1958) JE ANALYTIK STEM.

Vztah našich obcanu k jiným zemím
(prumerné hodnoty na stupnici 1-5,

kde I=výborná, s=nedostatecná)

1,5 94/02 95/02 97/04 98/03

I ---- Polsko

2,3

2,53
O

2,45

2,62
O

99/04 00/04 01/04

O Mad'arsko I

2,5

2,68
O

2,54
2,5

3,5

DOBRí SOUSEDÉ
NEPOTREBUJí DOKUMENTY

A co visegrádská strecha? Vnímají ji lidé vubec nad
sebou, anebo berou Visegrádskou skupinu jen jako
formální oznacení sousedských vztahu ctyr zemí, které

mají v mnohém spolecné cíle? Na konci roku 1994
dokázala více než polovina našich obcanu správne
jmenovat všechny ctyri zeme Visegrádské skupiny,
naopak 30 % uvedlo odpoved "nevím". Mužeme to

preložit tak, že lidé visegrádskou spolupráci vzali na
vedomí. Již tehdy však zaznívaly hlasy varující pred tím,

aby spolupráce dostávala pevné struktury, institucionální
rámec, aby byla pevne organizována z jednoho centra.
Možná, že tyto hlasy byly vedeny hlavne tím, aby nás "ti
slabší" nezdržovali v ceste do evropských struktur, ale

další vývoj jim dal v necem za pravdu: vztahy se sousedy
se zlepšily, aniž je kdoko~i rídil shora.

Soucasná forma spolupráce visegrádských zemí je

lidmi chápána jako prirozená dohoda sousedu, kterí se

léto 2001
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POLITIKA MEZI Vizí
Visegrád se nikdy nevzpamatoval
z konské dávky romantiky

Už pres deset let je Visegrád stálicí v souhvezdí,

k nemuž patrí ješte slabe blikající "Stredoevropská iniciati
va" a do cerné díry bezvýznamnosti propadlá Pentagonála
a Hexagonála. Všechny tyto struktury se staly neumele

sroubeným útocištem esejistické politiky, která pocátkem
devadesátých let uchvacovala sama sebe pojmy jako
"spolecný Evropský dum", "konec dejin", "mírová dividen

da" ci "parížská charta". Z tak konské dávky romantiky se
Visegrád nikdy nevzpamatoval.

MORÁLKA A MOTIVY
Instituce se vyvíjejí v souladu s principy, které stály

u jejich zrodu. Visegrádská skupina byla založena v únoru

Visegrád se stal neumele sroubeným útocištem

esejistické politiky, která pocátkem

devadesátých let uchvacovala sama sebe pojmy

jako je "spolecný Evropský dum", "konec

dejin", "mírová dividenda" ci "parížská charta",

1991 proklamací vlád Polska, Madarska a Ceskoslovenska,

a proklamativní úroven nikdy neprekrocila. Visegrád
vznikl jako obranný reflex pod dojmem docasného vzepetí
konzervativních sil v Sovetském svazu. Ale skutecnou

bezpecnostne politickou spolupráci v rámci Visegrádu, jak
ji navrhoval polský prezident Wahrsa, vylucovaly oprávne

né obavy, že cosi jako ATO c. 2 zpomalí vstup do
skutecné funkcní obranné aliance. Užitecnou ekonomic

kou spolupráci znemožnovalo podobné zamerení hospo
dárství clenských zemí. Krome spolecných animozit,

vzpomínek a ambicí nebylo co si nabízet a v cem se
doplnovat. aopak: z ružové mlhy esejistické politiky záhy
vystoupily ostré kontury národních zájmu. Pocátecní elán

prehlušilo nepriznané poznání, že clenové Visegrádu
navzájem souteží o co nejrychlejší integraci do evropských
struktur. Spontánní pocit sounáležitosti pozvolna vystrí
dalo poznání, že ve skutecnosti príliš neharmonujeme

a shoda že je težká práve proto, že si až príliš dobre
rozumíme.

Nové elity toužily po státnické póze hybatelu pred
kamerami svetových médií; v tomto ohledu je ustavení
Visegrádu aktem lidsky pochopitelným. Cástecne srozumi
telné je založení Visegrádu jako ponekud teatrální odraz

obav, že bývalý utlacitel opet sili. Jako vážne mínená zahra
nicne politická koncepce je však Visegrád neprijatelným
balancováním mezi vizí a iluzí. A presto mel v ceskosloven

ské zahranicní politice od samého pocátku exkluzivnejší
pozici než v obou zbývajících zakládajících státech. Už
politika prvního polistopadového ministra zahranicí Jirího

Dienstbiera se vyznacovala úporným idealismem, který

považoval duveru, vstrícnost a spolupráci za samostatnou
hodnotu. K desateru naší zahranicní politiky patrí dodnes
tzv. nadstandardní vztahy. Po deseti letech od vzniku

Visegrádu je jiste možné se opatrne ptát: proc vlastne?
Existuje obecná definice nadstandardních vztahu? Pridelu

jeme "nadstandardnost" prípad od prípadu, a pokud ano,
podle jakého klíce? Koho a proc potrestáme "podstandard
ními" vztahy? Lze dosáhnout nadstandardních styku

s Madary a Slováky zároven? Je nám Polsko opravdu

zájmove blíž než Rakousko? A jaký standard platí pro
Nemecko?

CUl BONO?

Odhlédneme-li od toho, jaký svet bychom si práli,
a podíváme-li se alespon koutkem oka na svet, jaký oprav
du je, nemužeme prehlédnout následující skutecnost:

duvera, vstrícnost a spolupráce jsou oprávnené pouze tam,
kde se lze spolehnout na vzájemnost v nadstandardní
prízni. Tuto jistotu však z mnoha duvodu nemáme.

V marné touze po harmonii nevidíme, že vztahy mezi
státy jsou rozporuplné a s "duverou" ci "spoluprací" mají

jen málo spolecného. Mezinárodní vztahy jsou príliš
komplikovaným systémem tlaku a protitlaku; trváme-li na

jednom spolecném jmenovateli, mela by jím být spíše
neduvera. Profesionálne vykonávaná a vlastním zájmum

sloužící zahranicní politika musí nepretržite srovnávat
vlastní a cizí jednání a ptát se, jaký prospech nám prináší,
jaké náklady jsou s ním spojeny. S tím, jak se situace vyvíjí,

mení se samozrejme i hodnocení našeho vztahu k jiným
státum. Vcerejší duležitý spojenec nemusí pasovat k našim
dnešním cílum; dokonce muže stát v ceste k jejich dosaže

ní v téže míre, v jaké byl ješte vcera užitecný. Prátelství
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proste není politická kategorie, zájmy ano. Pouze zahra

nicní politika ojínená nevedomostí hledá za techto
podmínek jakousi reinkarnaci bývalých "bratrských zemí".

PETR ROBEJ~EK (1948) JE REDITEL MEZINÁRODNíHO INSTITUTU PRO

POliTIKU A HOSPODÁRSTVí V HAMBURKU.

o ni snažit víc než jen rétoricky. Visegrád umožnuje tyto jevy

studovat stejne názorne jako Evropská unie.

Bilance Visegrádu po deseti letech? Visegrád byl produk
tem dobrých zámeru a chybných záveru a dnes je blednouCÍ
vzpomínkou na nadejné vzepetí na rozhraní 90. let. Visegrád
byl romantickým odrazem literárního projektu "strední

Evropa" v pojetí disidentu, kterí se chopili moci. Visegrád byl

ztelesnením touhy po harmonii, symetrii, solidarite, pospoli
tosti, ano i po cemsi jako je útulnost v syrové atmosfére

postkomunistické Evropy. Visegrád byl marným lomcováním

mrížemi reálného sveta. A konecne a predevším: Visegrád
byl antihistorickou nadejí, že lze zabránit novému delení

Evropy. Deset let po jeho založení získává nová verze staro

nové hranice mezi Východem a Západem konkrétní obrysy.
Tri visegrádské státy se, ac zoufale pomalu, odsouvají na
Západ, a zbytek postkomunistické Evropy pocituje o to

zretelneji gravitacní sílu vakua ruského prostoru.

I'I
PETR ROBEJŠEK

I

STEJNÉCílE NEJSOU SPOLECNÉ CílE
Bývalý polský ministr zahranicí Bronislaw Geremek

svého casu zduvodnil spolupráci v rámci Visegrádu pouka
zem na "spolecný osud a spolecné aspirace". Potlacíme-li

impuls spontánne pritakat a zapojíme-li mozek, nemužeme
s jeho názorem souhlasit. Spolecné vzpomínky a stejné cíle
ješte neznamenají, že spolecný postup je nejvhodnejší strate
gií k jejich dosaženÍ. Zájem státu o dosažení výhod pro sebe

samotné je stejne prirozený jako všudyprítomný. Je kupríkla

du nepopiratelné, že Varšava odvozuje sklon reprezentovat
stredoevropský region od skutecnosti, že Polsko má ze trí

uvedených státu nejvíce obyvatel. Prehlíží pritom, že
podstatne duležitejší je hluboká ekonomická zaostalost
Polska. Pokud se Varšava spokojí s potvrzováním vlastní

velkoleposti na rituální úrovni diplomatických gest, nebude
toto furiantství pro ostatní státy závažnejším problémem.

Víme však, že si Západ preje, aby Polsko (pres svou ekono
mickou druhoradost, nebo možná práve pro ni) patrilo do

první vlny rozširování EU. Težko najdeme lepší príklad
toho, jak specificnost výchozí a tudíž i cílové orientace jedné

zeme ztežuje formulování spolecné politické linie celého
spolku. Rozdílné výchozí podmínky a od nich odvozené
rozdílné cesty k dosažení stejných cílu jsou silnejší než

epický vzlet slavnostních prohlášenÍ. Ackoliv to dosud
leckdo nechápe, je nám Madarsko a Rakousko zájmove blíže
než slovanské Polsko.

Zrejme nejracionálnejším duvodem pro vznik Visegrádu
byl pokus prekonat slabou pozici postkomunistických státu
vuci mocnejším aktérum v postkomunistickém svete. Avšak
v rozporu s povzbudivou "pouckou knížete Svatopluka" zde

nevzniká síla, ani kdyby se spojila celá otep prutu. Za
pruraznost, dosaženou ve spolku, se platí poklesem významu

specifických cílu jednotlivých státu. Spolky navíc trpí
napetím mezi národní suverenitou svých clenu a jejím

poprením v zájmu akceschopnosti. Spolecné politické
platformy lze ve spolku dosáhnout pouze za cenu konkrét

nosti a jednoznacnosti. Výsledkem je casto nevyhranená
kompromisní pozice seskupení, se kterou se žádný ze
zúcastnených neztotožnuje do té míry, aby byl ochoten se

léto 200 I
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COS UNES NOU
Zmeškali jsme deset let

VROPOU?

ANTONíN J. LIEHM

Když Milan Kundera psal v 80. letech svuj esej o únosu
Evropy, myslel predevším na to, jak pripomenout svetu, že

nejsme Evropa východní, a už vubec ne ruská. Že osudy té
naší Evropy jsou jiné, že má historicky i kulturne blíž
k Západu a že z vecné nejistoty její existence vyrostla i její

specificnost, kultura, mentalita.

Myslel pritom predevším na Cechy a na vlastním

príkladu dokazoval, jak daleko máme k Rusku, jeho
mentalite, tradici, kulture. Milan Kundera tehdy

nepochybne dosáhl svého, svet se trochu zamyslel a zacal
se aspon snažit rozlišovat mezi socialistickou Evropou
strední a socialistickou Evropou východní. Pritom

necekal, jakou polemiku a nekdy i odpor vyvolá práve tam,
kde mu nejvíc záleželo na tom, aby uvedl veci na pravou
míru. Ozvali se predevším obránci ruské kultury a její
sounáležitosti s Evropou, v cele s básníkem Josifem

Brodským. Ozvali se Poláci v cele s dalším nobelovským

laureátem Czeslawem Miloszem, který bránil specificnost
Polska ("Polsko je Polsko") a zároven pripomnel, že když
už mluvíme o strední Evrope, nesmí se zapomínat na
baltickou oblast, která se dávno považuje za její soucást

(vcetne Finska, jak dokazují nekterí finští historikové). Na
polemickou odezvu z Madarska si naopak nevzpomínám.

evrlost vyvolal Kundera i u nekterých Cechu, kterí mu

podsouvali, že je vlastne odepsal, když rekl, že kam ruská
noha vstoupí, tam zustane. Kunderova alergie na ruskou

kulturu a její mentalitu byla samozrejme známá, ale o to

prece nešlo, tím spíš, že tady zrejme sloužila dobré veci.

MALÁ CESKÁ AROGANCE
Když se jednoho dne sovetské impérium zhroutilo - pro

mnohé tak necekane - ukázalo se, jaké plody prineslo, co

Kundera zasel. Strední Evropa se stala v myšlení o postko
munismu pojmem, spor bylo to, co sem patrí, kde jsou její

hranice i meze, nejen ve smyslu horizontálním, ale i verti
kálním. Vždyt sem samozrejme patrí i Slovinsko

a Chorvatsko, urcite Rakousko, alespon kulturne i nemec
ká cást Švýcarska a Berlín byl vždycky významným
centrem stredoevropské kultury. Lze si snad od ní odmys
let treba Giintera Grasse, Maxe Frische, Friedricha

Diirenmatta a další? Jinak je tomu zrejme se zememi

ortodoxními, o islámských populacích nemluve.
Ješte než tragický rozpad Jugoslávie a sjednocení emec

ka nabídly odpoved na tyto otázky, zrodila se - z pocitu spíš
nedávné než dávné sounáležitosti - myšlenka Visegrádu.

Autorum jeho koncepce se zdálo samozrejmé, že "návrat do
Evropy" bude snazší uskutecnit ve trech (a záhy bohužel ve

ctyrech) než individuálne, každý na vlastní pest. Nejedno
mu z nás pripadala inspirující zkušenost Severské unie. Ta
pomohla peti státum s ruznou a casto antagonistickou
historií predevším prekonat, ekonomicky i politicky, nejen

období, jež následovalo po válce horké, ale i dlouhá léta
války studené, vytvorit podmínky pro vstup do spolecné
Evropy, jež pak jednotliví clenové Unie realizovali

samostatne. Malá ceská arogance nechtela však o nicem
takovém slyšet. My jsme samozrejme nejlepší, nejchytrejší,
nejschopnejší, dojdeme do Evropy sami, nebudeme vlácet

bríme méne vyspelých komponentu visegrádského projek
tu. Ten tak de facto ztroskotal na Ceské republice. Nikdy
nezapomenu, jak ceský premiér Václav Klaus odvolával už
ze silnice ministry ceské vlády, kterí byli na ceste na schuz

ku hlav visegrádských státu v Litomyšli.

Sem patrí i vzpomínka osobní. Americký financník
s madarskou duší George Soros nabídl financovat casopis,
který bude v zemích Visegrádu jakýmsi reprezentantem

a obrazem koncepce toho partnerství, jeho problému,
vývoje. Když pak ceská arogance plivla po jiném jeho
velkém projektu evropské univerzity se sídlem v Praze,
a když mu na Slovensku nabídli nerealizovatelnou

a nedomyšlenou koncepci casopisu, prohlásil, že o nem už
nechce slyšet. Objel jsem tenkrát visegrádské metropole

a presvedcil Sorose, že projekt by se mel realizovat jako
príloha ctyr velkých visegrádských deníku, jež by jednou
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mesícne vycházela pod titulem Stredoevropské noviny.
Príloha trvala nekolik let, s obtížemi jak vnitrními, tak

predevším temi, jež rostly z faktu, že existence Visegrádu
byla spíš virtuální, zatímco my jsme se trochu donkichotsky
snažili naplnit ji aspol1 nejakým obsahem a udržet ji pri
živote. Postupne však príloha v této podobe dodýchala, až

snad na polskou, kterou Adam Michnik videl od zacátku
spíš jako samostatnou soucást projektu. Její odlišnost od
ostatních byla ovšem predevším dána i nesrovnatelne vyšší

kvalitou jejího nositele, varšavského listu Gazeta Wyborcza.

VISEGRÁD SE VRACí?

To všechno jsou lOI1ské snehy. I ta ceská arogance je už

jen virtuální formou bez obsahu a Visegrád se znovu vrací
jako - jak se dnes u nás ríká - smyslu plný projekt. Doba je

ovšem jiná, casy se zmenily a jiná je i otázka: co s ním?
I v Praze se dnes už ví, že pro Evropskou unii je ve

stredoevropské oblasti nejduležitejší Polsko, nejen pro

rozlohu a pocet obyvatel (s tradicí imigrace do západní
Evropy) ci svou obrovskou a vlivnou diasporu, ale
i s ohledem na problém polského zemedelství na jedné
strane a beloruského, ukrajinského a baltického sousedství

na strane druhé. V dobe, kdy se stále jasneji rýsuje opetné
sbližování Ruska nejen s Beloruskem, ale i s Ukrajinou

a kdy zraje problém východního Pruska (ruského území,
oddeleného Litvou, jež má zas tolik spolecného s historií
nejen polskou, ale i beloruskou), bude Polsko zrejme hrát

klícovou roli ve vývoji vztahu mezi Ruskem a EU. Madar
sko má v EU dnes lepší povest než Ceská republika,
nemluve o nesrovnatelném významu jeho diaspory na
Západe a jejího problému v postkomunistických zemích.
Dobrou povest má v Bruselu právem i Slovinsko a na

druhém konci evropského "stredu" Estonsko.
Na rozdíl od zacátku 90. let by se dnes Visegrád Ceské

republice spíš hodil, nejen v jednáních s Unií, ale i jako

prirozené zázemí pro vlastní politiku i ekonomiku']enže
práve tady chybí tech deset zmeškaných let a na následo
vání príkladu Severské unie je už trochu pozde. Pokud

vím, neexistuje dodnes visegrádský ekonomický projekt

a tím méne jeho institucionální, legální rámec. Což zrejme
príliš netrápí vládu, o parlamentu nemluve.

POLITIKA SOUSEDSKÉHO SBLIŽOVÁNí

Pozde nicméne není a asi nikdy nebude na politiku

konkrétního sbližování s visegrádskými sousedy. Poláci se
vždycky daleko víc zajímali o Cechy než Ceši o Poláky,
a o Madarsku to platí do znacné míry rovnež. V minulosti

se tenhle náš nezájem, tedy nezájem obyvate1stva, vždycky

nejak vysvetloval politicky. Dnes je ale to, co nás sbližuje,

zrejme duležitejší, než to, co nás rozdeluje, a tak by se
mohlo a melo zacít dohánet. Soude však podle tisku,

rozhlasu, televize i kulturní nabídky se prakticky ani
porádne nezacalo. Všechny tri visegrádské zeme, které pro
ceskou budoucnost mají tak obrovský význam, nás zajíma

jí až v druhé, ne-li ve tretí rade. A nedeláme dokonce nic
ani pro to, aby se mladá a dorustající generace bez problé

mu domluvila se Slováky, což by melo být to nejsnadnejší.
Tady se dostáváme zpátky ke Kunderovi. Jeho otázka po

kulturní identite strední Evropy - at už ji chápeme jenom
jako Visegrád nebo v logickém širším smyslu - není zdale-

Na rozdíl od zacátku 90. let by se dnes

Visegrád Ceské republice spíš hodil, nejen

v jednáních s Evropskou unií, ale i jako

prirozené zázemí pro vlastní politiku

ekonomiku. Jenže práve tady chybí tech deset

zmeškaných let. Pokud vím, neexistuje dodnes

visegrádský ekonomický projekt a tím méne

jeho institucionální, legální rámec. Což zrejme

príliš netrápí vládu, o parlamentu nemluve.

ka jenom otázkou odlišení od Ruska ci vztahu k nemu

a k jeho kulture. A není od druhé svetové války ani

otázkou naumannovské Mitteleuropy. Jde o dávný spolec
ný osud, z nehož se zrodilo i spolecné podvedomí, jak to

práve ukazují stredoevropské kultury napríc jazykovými

hranicemi. Zároven jde o celek v tolika smerech komple
mentární. Kundera se pokusil uvést tohle všechno do

evropského povedomí. Nezdá se, že jsme v uplynulém
desetiletí udelali dost, abychom to ucinili soucástí vedomí
vlastního. Predevším ke své škode.

ANTONIN J. lIEHM (1924) JE NOVINÁR A PREKLADATEL.

Literatura:

Goldstucker, Eduard: Der Untergang Europas?, Europaische Ideen,
Berlin 1995.
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Ceský prezident Václav Havel vyložil na summitu kandidátských zemí NATO,

která se uskutecnila pod názvem Europe's New Democracies: Leadership and

Responsibility I I. kvetna 200 I v Bratislave svou predstavu o spolecné

odpovednosti demokratu za stav Evropy a sveta v podobe, do níž se vyvinul

za deset let od pádu evropských totalitních systému sovetského typu.

Havluv, v aktuálních evropských pomerech výrazne nekonformní projev,

nebyl v ceských médiích - až na cestnou výjimku, kterou predstavují

cesko-slovenský týdeník Mosty, který prinesl zkrácenou verzi a cervnové

císlo revue Strední Evropa, jež ho otiskla v plném znení - publikován.
Prinášíme tedy jeho podstatnou cást a chteli bychom se tešit nadejí, že

budeme moci v príštím císle Prítomnosti seznámit ctenáre s reakcemi na

teze, které Havluv projev charakterizují. (red.)

Bud' nepochopili, nebo jsou zaujatí
JAN JUN

Ceská média i ceští politikové témer ignorovali státnický

projev prezidenta Václava Havla na summitu kandidátských
zemí NATO 11. kvetna v Bratislave a ke své vlastní škode,

nebot je tudíž možné tvrdit, že nepoznali jeho význam. Bud'
ho nepochopili nebo jsou zaujatí, protože svetová média ho
naopak vyzdvihla jako príklad nejen pro nerozhodné evropské

státníky, jejichž krédem je zjevne politika ústupku vuci
Moskve, ale i pro prezidenta Bushe.

Významný americko-evropský deník Wall Street Journal

Europe v úvodníku podtrW: "Václav Havel, prezident Ceské
republiky, vyslovil Bratislave v pátek odvážné a jednoduché
otázky: Jaké právo má Rusko vetovat prijetí sousedních zemí
do Severoatlantické aliance? Proc jsou pocity národa, který
utlacoval miliony, nyní na Západe tak oWeduplne brány

v potaz?".
List pak dál uvedl, že je težké predstavit si, že by se našel

nekdo lepší než práve Havel, kdo by se postavil proti konvenc

nímu západnímu uvažování a dodal: "Rusofilové ve vláde
prezidenta Clintona meli hodne co do cinení s vytvárením
zmínených konvencních moudrostí. Appeasement Ruska byl

stežejním bodem Clintonovy zahranicní politiky a proto se stal
i ukazatelem smeru i pro NATO. Na popud Clintonovcu byly
do Moskvy nalévány miliardy dolaru, jen aby se tam ztrácely

v cerných dírách. Vláda nechtela videt soucasné ruské brutality
v Cecensku a intriky KGB, vymyšlené proto, aby udržely
Gruzii a Arménii pod kontrolou. Nyní prichází statecný vudce
sametové revoluc~, aby se zeptal, co vlastne tato politika

Západu prinesla. Vypadá to, že pouze dodala Rusku odvahu
domnívat se, že je stále hegemonem pobaltských státu
a dalších nyní nezávislých zemÍ. Reakcí všech západních

cinitelu, kterí projev slyšeli bylo: "proc takto nemohou hovorit

naši predstavitelé?".
Deník International Herald Tribune zase vyzvedl tu cást

Havlova projevu, která pripomíná neblahý pakt Stalina
a Hitlera a skutecnost, že pokud pobaltské státy nebudou do

NATO pozvány, potvrdí to moskevské právo veta nad rozhod

nutími aliance a priznání sféry vlivu Rusku práve tam, kde si
žádný vliv nezasluhuje.

Ješte obdivneji se o projevu prezidenta Havla vyjádril

nemecký deník Siiddeutsche Zeitung: "Ceský prezident
Václav Havel se rozhodl pozvednout prapor v debate, kterou
se nikomu v Alianci nechce vést. Vyzval k rycWému prijetí

pobaltských zemí do NATO a pokáral Západ za jeho
váhavost. Havlovy argumenty jsou vodotesné a tem, kterí jsou
proti clenství Litvy, Lotyšska a Estonska, se v nich budou

težko vystrelovat díry." List ovšem také konstatoval, že jelikož
si jsou všechny zeme NATO rovny "slova z malé a nové
clenskii zeme Aliance jakou je Ceská republika bude težké

jednoduše ignorovat a urcite už vubec ne, když je vyslovil
nekdo, jehož morální autorita uvnitr aliance je mimo veškerou

pochybnost."
Dodejme jen, že Ceská republika získala díky tomuto proje

vu prezidenta Havla opet na významu a to je víc než v poslední
dobe dokázal jakýkoli jiný ceský politik. Po první svetové válce

vdecila Jugoslávie za samostatnost do znacné míry prezidentu
Masarykovi. Pobaltská trojka - až tedy bude do NATO prijata
a doufejme, že brzy - má nyní podobný duvod, aby nikdy
nezapomnela na bratislavský projev prezidenta Havla a pokud

se mu podarilo probudit z letargie také západní Evropu, bude
nám jednou vdecná i ona.

Prítomnost
22
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HAVEL V BRATISLAVE

Výzva ceské diplomacii
LUBOŠ DOBROVSKÝ

Bratislavské vystoupení prezidenta Václava Havla je

mimo jiné i zásadním podnetem pro ceskou zahranicní
politiku. Také - a možná, že zejména - díky nekdejší

ceskoslovenské zahranicní polistopadové politice byla
v Praze zrušena Varšavská smlouva, reálný symbol trvale

prítomné agresivity sovetského bloku. Za pár mesícu se
v Praze sejde summit Severoatlantické aliance. Bude
záležet také na ceské zahranicní politice, na diplomacii
hostitelské zeme, zda se tento summit stane podobným

mezníkem v historickém vývoji evropské bezpecnosti

a vzájemné spolupráce clenských zemí, jakým bylo zruše
ní Varšavské smlouvy, což byl akt, jímž byla fakticky
stržena železná opona a ukoncena studená válka.

K naplnení této možnosti posílení bezpecnostních záruk,
jejímž vedlejším, nezanedbatelným dusledkem by bylo

zvýraznení pozitivního významu Prahy v evropském

integracním systému, bude treba, aby se šéf ceské diplo
macie více staralo realizaci tezí alespon blízkých tem,
které z Havlových úst zaznely v Bratislave a méne pak

o svou osobní budoucnost ve funkci predsedy valného
shromáždení OSN.

K dispozici máme dve diametrálne odlišné pozice

k agende summitu: bud budeme - sice zastrene, ale zato

vytrvale a pri každé príležitosti - dávat najevo, že
samozrejme chápeme ruské bezpecnostní zájmy a s nimi

spojenou obavu Moskvy z rozširování ATO, zejména do
Pobaltí nebo využijeme výhod hostitelské zeme a zvýraz
níme svou historickou zkušenost s Ruskem, což by melo

vyústit v zásadní podporu rozšírení teritoria demokratic

kých svobod a jejich záruk co možná nejdále na východ od
našich hranic. Dosavadní pokusy ceské diplomacie zastírat

podporu tzv. ruským bezpecnostním zájmum clonou

posilování evropských bezpecnostních sil vzdalují naši
vlastní bezpecnost o celou šíri Atlantiku. Havlova výzva

k podpore euroatlantického spojenectví je výzvou k posíle
ní našich ceských a našich evropských jistot. Cte-li snad
nekdo Havlovy teze jako výzvu ceské diplomacii, má

nepochybne pravdu.
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Z projevu ceského prezidenta Václava Havla
na konferenci kandidátských zemí NATOv Bratislave

V Ceské republice - podobne jako asi ve všech stredoev

ropských, východoevropských a jihoevropských zemích,
které se zbavily komunismu - se casto mluví o tom, že patrí

me k Západu ci chceme k nemu patrit, že sdílíme západní
hodnoty, ba že jsme je pomáhali v naší dlouhé histo~ii spolu
vytváret, že jsme byli své príslušnosti k Západu násilne
zbaveni, dokonce tak trochu i s jeho tichým souhlasem, a že
je Západ tudíž povinen udelat vše pro to, abychom se do

jeho luna opet rychle vrátili.

POJMY ZÁPAD A VÝCHOD
CO se v této souvislosti rozumí pojmem Západ? Je to

celkem zretelne geograficky vymezená cást planety, respekti
ve její region, který by bylo možné nazvat regionem euroat
lantickým ci euroamerickým. Západ má v podstate jednu
spolecnou politickou a ekonomickou historii vyrostlou

z téhož souboru duchovních zdroju, pricemž charakteristic
ké pro nej je, že dík své civilizacní povaze a svému vnitrnímu
étosu po dlouhá staletí významne ovlivnoval všechny ostatní
regiony, aby posléze predurcil podobu celé dnešní planetární

civilizace. Že v prubehu dejin exportoval do zbytku sveta
mimo bezpoctu skvelých vecí i hodnoty za casté víc než

sporné - od principu násilné likvidace jiných kultur ci potla
cování jiných náboženství až po kult neustálé hospodárské
expanze bez ohledu na její kvalitativní dusledky - je zrejmé.
V dnešních souvislostech a speciálne pro nás je ovšem

nejpodstatnejší, že Západ prohlubuje a šírí tak základní
politické principy, jako je právní stát, respekt k lidským
svobodám, nezcizitelným právum a k lidské dustojnosti,

demokratický politický systém, politická pluralita, obcanská

spolecnost a tržní ekonomika. Samozrejme: k temto hodno
tám se dnes hlásí mnoho dalších zemí, ty však geograficky
patrí k jiným cástem sveta ci kontinentum, a nelze je tudíž
už z tohoto zcela vnejšího duvodu zahrnovat pod pojem
Západ.

Presto se musím priznat, že slyším-li naše nekoncící

rozpravy o naší príslušnosti k Západu, o západní orientaci
naší politiky a o povinnosti západních organizací, jako jsou

NATO a EU, nás brzy prijmout, mívám obcas trochu
rozpacitý pocit a cosi nejasného mi na nich vadí.

Zkoumám-li, co tento pocit zpusobuje, zjištuji, že to je

nejspíš onen zvláštní a nepriznaný prídech hodnocení, který

pojmy Západ a Východ vinou komunismu - aspon v našich
pomerech a v posledních desítiletích - získaly. Sovetské

panství jak v SSSR, tak ve všech satelitních zemích se

vyznacovalo duchovním i fyzickým násilím, tupostí,
ignorancí, prázdnou monumentalitou a všeobecnou zaosta
lostí velkohube vydávanou za pokrok. Tyto vlastnosti tak

nápadne kontrastovaly s kulturou a prosperitou demokratic
kého Západu, že to nevyhnutelne svádelo k tomu, aby

Západem bylo míneno dobro a Východem zlo. Pojem

Západ se tak stal podvedome i vedome synonymem rozkve
tu, kulturnosti, svobody a slušnosti, zatímco pojem Východ
synonymem zaostalosti, tupého autoritárství a všudyprítom

ného nesmyslu. Tento skrytý pocit západní nadrazenosti
a východní ménecennosti, byt by byl stokrát historicky
vysvetlitelný kontrastem mezi západními pomery a vším, co
pricházelo z Moskvy, tedy z Východu, není ovšem natrvalo

udržitelný a není dobrým východiskem k novému usporádá

ní sveta. Žádný geograficky a kulturne vymezený prostor
nemuže být predem, jednou provždy a z principu vnímán
jako kvalitnejší než jiný.

Ano, dokud bude slovo Východ znít pejorativne a slovo
Západ pochvalne, bude se jen velmi težko budovat nový

svetový porádek založený na rovnoprávnosti ruzných regionu.

NOVÉ ÚKOLY, NOVÉ HROZBY
NATO má po pádu železné opony a po pádu komunismu

samozrejme jiné úkoly než v dobe studené války a musí celit
zcela jiným typum nebezpecí. Zatímco tehdy melo viditel

ného a mocného strategického protivníka, dnes a hlavne

v budoucnu musí být pripraveno na nové hrozby, jakými jsou
napríklad težko predvídatelné lokální konflikty zpusobilé

prerustat ve velké konfrontace, nenadálé útoky nejmodernej
šími zbranemi z ruzných smeru ci pestrá paleta hrozeb

pricházejících z pomezí organizovaného zlocinu, terorismu
a obcanské války, pricemž - a to se už dnes potvrzuje - bude

muset operativne plnit i funkci ruzných mírových sboru,
garantujících v bourlivých regionech jakýs takýs klid zbraní.
Transformace a modernizace NATO a nároky vyplývající
z rozširování o nové cleny vyžadují pochopitelne dalekosáhlé
zmeny vojenské doktríny, aliancních institucí a struktur,

povahy voj sk, zpusobu jejich rízení, jakož i duraz na jiné
zbranové systémy.

Z hlavního nástroje obrany demokratického sveta proti
sovetskému expanzionismu se tak NATO zacíná promeno

vat v bezpecnostní organizaci vskutku regionální, v jednu
z mnoha komponent budoucího multipolárního svetovéhO

porádku. Jinými slovy: ATO si uvedomuje svou dnešní
identitu a prostor, kam až se muže a má rozšírit. Tento
prostor, který nazýváme Západem, se rozprostírá mezi

Aljaškou na západní strane a Tallinem na strane východní.

ení to prostor nikterak malý. Nicméne dovoluji si upozor
nit, že svou rozlohou je srovnatelný se státem jménem Ruská

federace a že co do poctu obyvatel je menší než jiný stát
jménem Cínská lidová republika.

NATO A RUSKO
Dostávám se k citlivému tématu. Totiž k tématu vztahu

NATO a Ruské federace.

Na rozdíl treba od Mexika, Švédska nebo Rakouska, které

nejsou cleny NATO, nicméne s ním sousedí, je Rusko, zeme
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mnohonásobne vetší a mocnejší než všichni ostatní sousedé

aliancedohromady, trvale aliancí zneklidneno ajejí rozširování
východním smerem se mu príliš nehbí.

Myslím, že to má dva duvody. Prvním z nich je setrvac

nost obecného mínení ze sovetských dob, kdy bylo totalit
ním systémem a jeho sdelovacími prostredky NATO po
desÍtiletí líceno jako sovetský úhlavní neprítel.

Vážnejší je podle mého názoru druhý duvod ruského
odporu k NATO. Zdá se mi totiž, jako by Rusko - navzdory

nevídanému pokroku smerem k demokracii a tržní ekono
mice - porád trochu zápasilo s problémem, s nímž zápasí
víceméne po celé své dejiny. Totiž s otázkou, kde vlastne

zacíná a kde koncí, co mu ješte patrí a co mu už nepatrí, kde
ješte musí uplatnovat svuj rozhodující vliv a kde ho už uplat
novat nemuže. Nedostatek samozrejmého sebevedomí

nekoho, kdo si je jist svou identitou, a tedy i svými hranice
mi, jako by byl pak nahrazován lehce imperiální rétorikou
nacionální nabubrelosti, kterou známe 'dobre z úst lidí typu

pana Žirinovského, ale která se v kulturnejší podobe objevu

je v Rusku v daleko širším merítku. U tak veliké a mocné
zeme mi napríklad pripadá témer absurdní její des z toho, že

by tri malé demokratické republiky u jejích hranic mohly
patrit k regionálnímu seskupení, kterému ona nevelí, stejne

jako její potreba budovat si kolem sebe ješte jakýsi sanitární
kordon. To všechno navíc v dobe, kdy stovky transkontinen
tálních raket mohou behem nekolika minut z Nevady znicit
Moskyu nebo odnekud z Uralu New York.

Když toto všechno ríkám, nemluví ze mne ani zášt

k Rusku, ani povýšenost, ani naopak strach z Ruska. Pokou
ším se pouze být uprímný, nazývat veci pravými jmény a dát

najevo svou starost o dobré a prátelské soužití. Ale což si lze
predstavit prátelství bez vzájemné uprímnosti?

Na rozdíl od mnoha západních politiku, kterí se chovají

k Rusku podbízive a neuprímne, v domnelém zájmu o mír
a prátelství s ním, si myslím, že ve skutecném zájmu prátel
ství s Ruskem je naopak jednat s ním jako se sobe rovným

a ríkat mu do ocí pravdu, byt jakkoli nepríjemnou. Rusko si
nezaslouží, abychom se k nemu chovali jako k malomocné
mu, postiženému ci jako k díteti, které vyžaduje zvláštní

zacházení a jehož rozmary, byt by byly sebenebezpecnejší, je

treba chápat ci tolerovat. Takovýto prístup nejen Rusku
nepomuže, nejen ho uráží, ale navíc ho jen utvrzuje v jeho

preludech ci pochybných spádech. A nejméne si takovým
postupem pomohou sami západní státníci, kterí se tímto
chováním dostávají na šikmou plochu bezperspektivních

kompromisu.
Jaký by tedy mel být v budoucnu vztah mezi NATO

a Ruskem?

Rusko jako clena NATO si moc predstavit neumím
a hlavne si nemyslím, že by jeho clenství cemukoli dobrému

pomohlo.
Rusko je ohromná euroasijská mocnost, která bude vždyc

ky hrát svou velmi specifickou roli ve svetové politice. Ano,
cást Ruska leží v Evrope a ruské duchovní bohatství vždycky
nesmírne ovlivnovalo zbývající Evropu, která naopak vždyc

ky významne ovlivnovala Rusko. To ale neznamená, že by
melo být Rusko bez dalšího vrazeno do regionu, který

nazýváme Západem. Nikoli proto, že by bylo ménecennejší,
ale proste proto, že by tím sama moderní strukturace sveta

založená na spolupráci ruzných zretelne ohranicených regio
nu ci historicky vzniklých entit ztrácela smysl.

S tématem hranic jednotlivých subjektu a regionálních

spolecenství bezprostredne souvisí veleduležitá otázka
východního konce Západu, a tím i eventuální východní

hranice NATO. Jinými slovy otázka možného clenství trí
pobaltských státu. To je vlastne - pokud jde o vztah mezi
NATO a Ruskem - dnes asi otázka vubec nejduležitejší.

Belorusko zatím nejeví, zdá se, o NATO velký zájem.
Ukrajina spatruje svou budoucnost zrejme spíš v samostat
ném postavení, garantovaném smlouvami jak s NATO, tak
s Ruskem.

Pobaltské státy však dávají jasne najevo, že se cítí být nejen

zemepisne, ale predevším historicky a kulturne soucástí
Západu, a že tudíž mají eminentní zájem i o clenství
v NATO. Byly to, jak známo, pred válkou samostatné státy
a Sovetský svaz je násilne anektoval na základe zlocinného

paktu Ribbentropa s Molotovem. Nechápu, proc by temto
trem svobodným zemím nemelo být co nejdrív nabídnuto

clenství, tím spíš, že se na ne intenzivne pripravují. Ústup
pred jakýmisi geopolitickými ci geostrategickými nebo

možná jen ciste prestižními zájmy Ruska by byl v daném
prípade tím nejhorším, co by mohla aliance udelat. Byl by to

návrat k paktu Ribbentrop-Molotov, uznání jeho legitimity,

uznání práva Ruska na jakýsi sanitární kordon, který ho má
obklopovat, ci na takzvanou zájmovou zónu eufemisticky

nazývanou "blízké zahranicí", zkrátka uznání starého princi
pu delení sveta a národu bez ohledu na jejich vuli.

NATOV PRAZE
V Praze byla v léte roku 1991 zrušena Varšavská smlouva,

tento nástroj sovetské nadvlády nad velkou cástí Evropy. Je

skvelé, že se nyní uzavre velký historický oblouk tím, že
Praha, která ležela ješte nedávno za železnou oponou, bude
hostit príští summit NATO.

Až tímto nadcházejícím summitem bude tedy v urcitém
smyslu definitivne zborena železná opona, byt dnes už

existující jen jako svuj vlastní psychologický stín.
Duvody, proc je tak dobré, že tento summit bude v Praze,

jsou ovšem daleko hlubší a širší než jen ty, že si to Praha
zaslouží nebo že tím na pár dní k sobe upoutá pozornost
sveta.

Usporádáním svého vrcholného setkání v nové clenské

zemi ukazuje aliance jasne, že nás spojenci nevnímají jen
jako nucený prívažek ci jako nekoho, kdo byl prijat spíš jen
ze zdvorilosti. Strucne receno: aliance touto volbou dává

najevo, že se opravdu radikálne transformuje a stává necím

podstatne jiným, než cím bývala v drívejších dobách.
Myslím, že bude-li se konat summit NATO poprvé na

území bývalého sovetského satelitu, je to i jasná zpráva

Rusku. Tato zpráva by mela znít: naše aliance jako regionální
spolecenství je pripravena všestranne spolupracovat
s Ruskem jako se sobe rovným partnerem.

(Mezititulky a krácení redakce)
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Ve stredoveku se cestovalo z náboženských pohnutek,
dnes se samo cestování stalo náboženstvím

Není-liž ponekud drzé v dobe, kdy cestovky vznikají

a zanikají jako houby po dešti a kdy není snad jediného
volného plakátovacího místa, kde by neinzerovali last

minute, mluvit o "konci turismu"? Americtí sociologové 
kterí, priznejme si to, jso'u prece jen v leccems pred námi
proste proto, že to vidí v realite vlastní spolecnosti - jsou

ale jiného názoru. Mají za to (aspon nekterí), že kreativní
a demokratický potenciál moderního turismu se vycerpal
a že nastává éra turismu nového, jemuž ríkají "turismus

postfordovský", turismu méne organizovaného, turismu
odmítajícího masovost a kolektivismus, turismu, který se
nebude láskyplne vracet stále na tatáž místa, turismu 
svete div se - "de-diferencovaného".

De-diferencovaný turismus je totiž "nejvyšší fáze turis

mu", protože na rozdíl od turismu klasického už nevede
delící cáru ("nediferencuje") mezi turismem, volným
casem, kulturním zážitkem, vzdelávací aktivitou, sportem

a uspokojováním osobitých konícku - to všechno mísí
v jeden celek, který je barvitý a dynamický tím, že to

všechno spojuje (nikoliv "sjednocuje") v postmoderní
galimatyáš, v nemž není nikdo povinen se vyznat, natož
pak cemukoliv priradit tu vyšší, tu nižší hodnotu.

HRADY SPATRENÉ

Cestovalo se vždycky, ve skupinách nebo individuálne,

co je lidstvo lidstvem, ríká Zygmunt Bauman, duvody
cestování, jeho smysl však byl podstatne odlišný: "cestová
ní tulákovo" nebylo putováním zbožných verících za

svatými ostatky nebo na zázracné poutní místo. Cestování
Kryštofa Haranta z Polžic nebo - namirme výše - Marka

Pola bylo cestováním podstatne jiného druhu než cesta
bodrých a rozradostnených turistu, kterí cekají na Fische
rovo letadlo, aby je odvezlo do turistického ráje, který už

stejne detailne znají z prospektu.
Zmenilo se mnoho. Staroveký a stredoveký clovek

cestoval, protože musel (obchodníci, poslové), protože
mohl ("turistika" z prepychu), protože se cestováním
adrenalinizoval (cestování za dobrodružstvím), a konecne

protože cesta mela "transcendentní cíl". Arcibiskup
canterburský Runcie ríká: "Ve stredoveku se lidé stávali
turisty pro své náboženství, nyní jsou turisty proto, že

turismus je jejiéh náboženstvím."
Ano, zmenil se - a to radikálne - predevším smysl i cíl,

možnost i objem cestovánÍ. Putování se zmenilo v turisti-

MILOSLAV PETRUSEK

ku a turistika v turistický prumysl. Ten prapuvodní cíl

a smyl "rané turistice" dával obvykle, rozhodne alespon
v naší stredoevropské kotline, na jedné strane nacionalis
mus a na druhé strane romantismus. Romantismus tím, že

byl presvedcen o tom, že clovek najde svou identitu
(individuální prípadne národní) nikoliv ve spolecnosti, ale
spíše v prírode a v tom, co nám príroda uchovala

z minulosti. Roztomile naivní a prece tolik puvabná kniha
Máchových kreseb Hrady spatrené není výpovedí o nicem
jiném než práve o tomto: jak do obrazu prírody promít
nout bolestné stavy vlastního nitra a jak v prírode, zejmé
na té predky promenené, najít oporu pro vlastenectví tolik

zpochybnované malostí ceských pomeru i ducha.

Mimochodem - Mácha tech hradu "spatril" Oda k nim
samozrejme pešky) 129 (z toho Bezdez šestkrát)
a zanechal nám 124 kreseb a akvarelu.

JAK TURISTA ZíRÁ
Ta historická reminiscence má svuj smysl: kdo dnes

chodí pešky a jen pešky a kdo spatrené hrady kreslí?

Soudobí sociologové zavedli termín the tourist gaze, aby
nám priblížili turistu, který vychází z domu nikoliv proto,
že musí, ale proto, aby sbíral dojmy a zejména - aby o nich
vyprável. Moderní a postmoderní turista však ani tak

nesbírá dojmy jako fotografie a pokud o dojmy jde, pak je
srovnává s tím, co mu již predtím nabídla cestovní kance

lár v atraktivním barevném provedení: s údivem zjištuje,
že je to "skoro stejné" - a cíle je dosaženo, dojem stvrzen

a vyprávení muže zacít. Ale o cem? To turistické zírání má
mít smysl v tom, že nám ukazuje a predvádí veci, které
jsou mimo každodenní (zejména pracovní) zkušenost, ale
dnes nám je predvádí již naprosto nutne ve stereotypech 

verbálních i obrazových ("stará dobrá Anglie", "barbarské
Rusko", "romantická Paríž", "nepochopitelný Východ").

"Dobré" cestování, rekl bych, by melo být procesem
nabourávání techto stereotypu - jinak valného smyslu
nemá. Stvrzovat se ve své pravde mohu sám doma za

Honzovou pecí.
Postmoderní turista je vlastne modelem postmoderní

ho cloveka vubec, cloveka v neustálém pohybu, cloveka
mobilního a snad i dynamického. Cím se ale podstatne
liší od turisty dob nedávno minulých, jsou tri veci:

1) turismus se stal (ve vyspelých zemích) aktivitou velice
demokratickou, cestuje témer každý a témer kamkoliv,
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2) turista má nesmírne širokou volbu - a každé rozhodo

vání je spojeno s rizikem, že volba nebude dobrá,
a 3) soudobá turistika neorganizuje ani tak naši dovole

nou a náš volný cas jako spíše naši sociální zkušenost.

Ale je to zkušenost jiná a jiného druhu než "poznávání",
které bylo Diirerovi duvodem pro to, aby šel pešky

z Norimberka do Benátek, chteje zvedet, jakže to ti

Taliáni malují (reprodukcí nebylo a Pijoana Diirer
v knihovne nemel). Je také jiná než "poznávání", které
vedlo Alšovy studenty na Zví kov, aby zde zapeli vlaste
necké písne, nemluve o cestovatelství Emila Holuba

a pozdejších kulturních antropologu.

JAKTURISTA PODVÁDí SÁM SEBE
Moderní turista by totiž chtelnejradej obojí - cizokraj

nost, zvláštnost a trošku snad i strašidelnost neznámého

a soucasne bezpecí a jistotu domova, toho, co duverne zná.

Povšimnete si Americanu, s jakou radostí vstupují do
svých malých "Amerik", do svých McDonalds ci KFC, ale

i nových Rusu, kterí si zrídili své domorodcum nedostup
né "Samovary". Chtel by pohodlí tríhvezdickového hotelu
i divocinu džungle. A to všechno samozrejme kulturní

prumysl, v tomto prípade turistický prumysl, umí vyrobit.

On nás nepodvádí, protože my podvádíme sami sebe.
Každý postmoderní jev se vyznacuje tím, že je ambiva

lentní, což neznamená nic jiného, než že mu mužeme

soucasne pripsat hodnotu pozitivní i negativní. Turismus
je modelovým ambivalentním fenoménem: je krásné

cestovat a je desivé domyslet dusledky rustu masového

cestování, je krásné, jak ríkával pan profesor Dvorák, že
i rezník z Policky muže videt na vlastní oci Sixtinskou
kapli, ale je desivé domyslet, co se s ní za dvacet let stane
(vinou našeho dechu), je krásné verit tomu, že turistika
rozvíjí naši "estetickou reflexivitu", tedy zpusobilost

vnímat sebe sama a svou vlastní kulturu ocima kultury

jiné, ale je hruzné domyslet, jakou míru xenofobie muže
vyvolat špatný hotel, nezdvorilá obsluha, zkažené jídlo

(o pocasí nemluve).
Moderní turismus je jiste neco úplne jiného než to, co

li nás vzniklo v roce 1888 a co bylo definováno tehdy

takto: turistika slove cestqvání za úcelem zábavy, která
spocívá najme v rozkoši z pobytu v prírode vubec a pak ve

vyhledávání méne známých a krajinársky vynikajících
koncin, pak také za úcelem osvežení telesného i duševní-

ho. Jestliže ješte na konci století mohl Jirí Guth diferenco

vat mezi turismem francouzským ("jenž pestuje se povýtce
na bicyklu"), anglickým ("jenž jest vetšinou vyjíždkou do

Evropy kontinentální"), nemeckým, slovinským, ba
ruským (Krymský horský klub), pak dnes není mezi cím
diferencovat: všichni létáme týmiž letadly, cestujeme
týmiž vlaky, jezdíme na týchž horských kolech. Masifikace

je ambivalentním znakem turismu: na jedné strane
odpuzuje svou šedou podobností, na druhé strane stírá to,
cím se vyznacoval turismus staršího data, totiž sociální

rozdíly. Turismus prestal mít výsadu "statusového znaku" 
rekni mi, kde jsi strávil dovolenou, já ti povím, kdo (co) jsi.
Platí to do jisté míry i dnes, ale ta míra je velice demokra

ticky omezená.

TRES ANDALUSKÉHO OSlíKA
Turismus se sice masifikoval, ale soucasne individuali

zoval. Hromadné výlety, vycházky, zájezdy sice existují,
ale jsou pocitovány jako cosi inferiorního, nejde-li

o recesi nebo o seniorské výpravy za umením. Cas
organizovaného masového turismu minul (vzpomenme
neblahých turistických spolku v nekterých oblastech
Sudet), minula doba, kdy cas železnou oponou trhnul

a my jezdili zírat na to, jak to v té opravdové Evrope
vypadá. Inu, dost podobne jako u nás. Minul cas, kdy
vetšina doby se trávila v obchodních domech, protože

v nich dnes najdeš totéž, co v rodné vísce. Možná ješte
jezdíme závidet a možná se málo ucíme poznávat. Ale on

minul.i ten cas obrozenský a chtít po lidech, aby se turis
tikou predevším vzdelávali a snažili rozumet jiným
kulturám, je marným voláním.

Karel Capek koncí svuj andaluský cestopis slovy - ale
abyste vedeli, andaluský sedlák nekrácí težkopádne

a zeširoka jako náš. Andaluský sedlák jede na oslíku,
vypadaje nadmíru biblicky a legracne. Milovaný Karle
Capku, andaluský sedlák už na oslíku nejede a nevypadá
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ani biblicky ani legracne. Podniká. Protože turismus je
veliký, velikánský byznys, do nehož se ovšem andaluský

oslík vejde. Ale už jen a jen jako atrakce, jako ten, který
trese zlatáky.

MÁ TURISMUS MEZE? A JAKÉ?
První mez, na niž prumyslový turismus narazil, je

elementární: cestujeme témer všichni (tedy: ony dve treti
ny v dvoutretinové spolecnosti, jak tomu ríkají Nemci 
tomu zbytku je turismus zcela ukraden) a cestujeme témer
všude, kam se nám namane. To, co dávalo turistickému

prumyslu prapuvodní intimní smysl, že jsme si totlZ

ukazovali fotografie a komentovali je, svuj smysl ztratilo:
na stejném pozadí bychom ukazovali jen trošku jiné lidi
a ti jsou prece na prumyslovém turismu tím nejméne
zajímavým. Nepopreme ovšem stimulující roli turismu pro

rozvoj fotografického prumyslu - jiný než turistický smysl
témer již nemá: aparát je základní výbava, zbran, poznáva
cí metoda i statusový znak postmoderního turisty.

Druhou mezí je kvantitativní rust turismu, který se
projevuje sociálne-psychologicky jako dusledek front
u vleku na horách, opoždených ci zrušených letu, odletu
a príletu, nekonecných front automobilu na dálnicích,

neocekávaných dopravních príhod atd. To všechno vede
k frustraci: turistika, která byla - odpust mi to, ctenári 

Máchovi zdrojem rozkoše a radosti, nadšení i poznávání,

se stává zdrojem frustrace a vnitrního napetí, prícinou
interpersonálních konfliktu a v neposlední rade agresiv
ního chovánÍ. Bojujeme o místo ve fronte, o místo na
celnici, o místo ke stanování, o cesticku k vode, je-li ješte
jaká. Za dynamismus a mobilitu, ergo za turismus

moderní spolecnosti platíme ztrátou toho, co charakteri
zovalo tradicní spolecnost - jistotou a jistou mírou stabi

lity.

KRAJINA NEPROCHOZENÁ
A konecne - Edward Mishan dávno ukázal, že lidé

masovým turismem utíkají pred necím nekam, aby tam
našli to, pred cím prchali. Hannah Arendtová tuším

v souvislosti s letem Gagarinovým napsala - "at poletíme
kamkoliv ke hvezdám, vždycky tam najdeme jenom sami

sebe". Ale tím se vyvrací i mýtus Gemuž dnes už snad ani
nikdo neverí, protože jej dokonce ani neinzeruje), totiž

mýtus o "poznávací roli" masového turismu: neverím, že
masový turismus posiluje národní identitu a prispívá

k rozvoji multikulturního myšlení a jak se kdysi hezky
ríkalo - "porozumení mezi národy". Neverím, že masový
turismus je cestou k porozumení druhému a k pochopení

"cizího". Dokonce ani nedoufám, že turismus prispeje
k tomu, že si uvedomíme svou evropskou kulturní identitu
na základe poznání velkého materiálního dedictví, jež nám
nechali predkové v podobe chrámu, hradu, zámku, obrazu

a soch. Respektive - ono by to šlo, ale ne v režii prumyslo

vých organizátoru turistiky. Stále totiž platí zlaté pravidlo
zoufale nemoderního turisty: krajinu, kterou jsi neprošel

pešky, neznáš.

MILOSLAV PETRUSEK (1936) JE SOCIOLOG.
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UŽ JSTE BYLI LETOS VENKU?
PETR PRíHODA

Príslušné instituce obcas kladou reprezentativnímu
vzorku obcanu otázku, zda bylo líp pred listopadem 1989,

anebo po nem. Podle výsledku nás pak titulkove myslící
deníky varují, kolik že je tu stoupencu bývalého režimu.
Nekterí žurnalisté mají potrebu pripomenout jim podpulto

vý prodej, fronty na banány ci na toaletní papír a - nemož
nost cestovat.

Mementem nesvobody je jim omezení spotreby. Nesvo

boda osobnosti je zrejme pokládána za nedosti pádný

argument. Že by drív nebyla tolik pocitována? Že by dnes
nebyla tolik žádaná? Že by obojí?

a nekoho cestovní argument neplatí, on tu potrebu

proste nemá. Immanuel Kant prý celý život nevytáhl paty

z Královce. ekdo tu potrebu má. a kresbicce Vladimíra
Jiránka z dob ješte dosti predlistopadových vidíme muže

a ženu žijící v jáme, která má obrysy Ceskoslovenska. Ríkají
si, že letos ješte nebyli venku. Potrebu vypadnout na chvíli
ven cást pametníku chápe, i tu rovnici vlast = díra.

Dostupnou satisfakcí byly zprvu tzv. bratrské zeme, Zlaté
písky, Balaton, Balt. Byla to náhražka, což se ukázalo,

jakmile se otevrela možnost tehdejší Jugoslávie cili "Jugoš
ky". - Atypickým intermezzem bylo tzv. Pražské jaro 1968,
kdy na cas zavládla naprostá volnost. Naše státní hranice se
zmenily v "korzo", jak poté poznamenal soudruh Husák,

aby to mohl zatrhnout.
Po zmrazení zacal celý proces znovu: bratrské zeme, po

case konecne i Jugoška a Západ. Nejprve hromadné zájez

dy. Zájem o ne dokládaly dlouhé celonocní fronty pred
Cedokem v predvecer sezóny. Lidi neodradilo, že to pak
bylo letem-svetem a že každý zájezd mel svého fízla. Moc
spolu nemluvili, a když, tak opatrne. I venku si dávali pozor.
Božechran, aby se tam snad pripletli k oznackovanému

nebezpecí a dali se treba do reci s ceskými exulanty. Stávalo
se,že nekdo ze zájezdu zbehl a zustal. Stín jeho "viny" ulpel
i na tech zbylých. Byla to ukázka atomizace ceské spolec
nosti v malém.

Pokrok prý nelze zastavit. V osmdesátých letech bylo
možno dostat se ven i na vlastní pest. Podmínkou byl

devizový príslib, výjezdní doložka, tedy i souhlas vládnoucí
moci. Presto se dostalo za železnou oponu dosti našincu.

Spojovala je mohutná pozitivní emoce pri prejezdu hranic

tam (ríkalo se jí west-šok) a mohutná negativní emoce pri
návratu (ost-šok). Po uklidnení sdelovali blízkým doma
odlišné dojmy. Jedni si venku pohýckali euronostalgii.
V Paríži navštívili místa, o nichž cetli v Balzacovi, ve Vídni

pohladili ocima monumenty. staré monarchie, katolíci

v Ríme pookráli apod. Jiní se vraceli fascinováni tamejší
nabídkou zboží a služeb, tech bylo víc, ale pripouštím, že
o materiálních hodnotách se u nás doma mluví snáze.

Po prevratu se s cestovateli roztrhl pytel, zejména

s mladými. Ti doplatili na rovnici vlast = díra nejvíc. yní

vyrazili za poznáním, at už na studia nebo za dobrodruž
stvím. I pro ty starší znamenalo vycestování cosi jako
nádech svežího vzduchu. Pak zacaly cestovky krachovat

ješte drív, než se ti neštastníci stacili vrátit (nekdy dokonce

ješte než vyjeli). Zvláštní vec: jejich nápor neustává. Je to
stále touha po korektivní zkušenosti, riskují-li zkušenost

nepríjemnou? Anebo jde o projev nutkavého rituálu, který
byl ve hre snad i drív, ale skryt za viditelnejšími motivy?

Nezbývá než spekulovat.
Znacnou cást zájmu má na svedomí sugesce reklamy. Ta

by však byla bezmocná, kdyby nemela spojence v nevedomí

adresáta. Co to je? Pripomene se rozpor naší domovinnosti
a svetovosti, o níž psal F. X. Šalda. Ano, máme provincní
mindrák, ale marná sláva, jsme svetoví, což dokládá dnešní

žargon zasvecencu i názvy firem, táhne nás to ven. Milé
zjištení: ven rovná se na Západ. Pobýt venku a dát o tom

vedet je známkou prestiže. Touha po prestiži však respektu
je vnejškovou konvenci, jak víme ze zkušenosti s dosud
neotrelou módností. Jde tedy i o známku konformity, ovšem
s elitní menšinou: patrím k tem, kdo tam byli!

ezapomenme ani na hledisko axiologické, na preferenci
hodnot. Je-li náš "svet" (mínen je ten subjektivní a privátní,

idios kosmos) prožíván jako horizontální, klade se otázka
takto: do jakého prožitku, do jakého typu konzumu
investovat úsilí, úspory, volný cas? Vyloucíme-li zlocin,
drogy, pletky, kariéru, posilovnu, chalupu, zda není cestová

ní tou nejlepší investicí? Jeho výtežek mi nikdo nemuže
vzít. Koneckoncu vypadnout z téhle díry, byt na pár týdnu,
cloveku jedine prospeje ...

Tato kalkulace má své padlé. Prinejmenším jednoho

z nich oznacuje výše zmínená rovnice.

PETR PRiHODA (1939) JE PSYCHIATR A PUBLICISTA.
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Blíží se vyhynutí proslulých ceských paštikáru?

MARCELA PECHÁCKOVÁ

Neváhal ani malou chvíli. Už v dubnu 1990 se tehdy

neznámý muž Václav Fischer objevil v Praze. Z Nemecka,
kam v mládí emigroval, si privezl zkušenost majitele ctvrté
nejvetší cestovní kanceláre. Jedenáct roku nato se jeho

jméno stalo v Cechách nekolikanásobným symbolem: 1.

slušné dovolené, 2. slušného podnikání a 3. slušné životní
úrovne. Fráze pronesená v zimní strední Evrope - "jedusfi

šeremnakanáry" - promlouvá za všechny tyto symboly.
Majitel nejvetší porevolucní cestovní kanceláre si vysloužil
mimorádný respekt - bez zádrhelu byl zvolen senátorem

a jeho zamestnanci mu i za jeho zády ríkají "pan Fischer".
Cestování s Fischerem je opravdu slušné - pro toho, kdo

snese organizovanou turistiku a pobyt v lokalitách prefab
rikovaných na odpocinek, vlastne nemá chybu. Lidé

s Fischerem nejcasteji jezdí na španelské ostrovy, nejcasteji

jsou to rodiny s detmi a obvykle na dva týdny. Jeden

zákazník vetšinou za leteckou dovolenou zaplatí 22 tisíc
korun. V modrobílých dekoracích odlétne naplnovat
motto firmy: "Dovolená jsou nejkrásnejší dny v roce!"

Loni s cestovní kancelárí Fischer vycestovalo tri sta

tricet tisíc lidí. Každým rokem jich pribývá.

Jste pyšný, pane Fischere, na to, že jste zmenil zvyky

a zpusoby Cechu na dovolené?
Myslím si, že mužu být. Pred deseti lety konkurence

prodávala autobusové zájezdy, na které si lidé vezli paštiky
v konzervách a spali v autobuse nebo nekde velmi

nedustojne. Já jsem od samotného pocátku nabízel
moderní cestování - letecky, ubytování v kvalitním hotelu
a dobré služby. Pred deseti lety si dovolenou na takové
úrovni mohl doprát jen omezený pocet lidí - v roce 1992

asi deset tisíc, o rok pozdeji dvacet tisíc, v roce 1995 jsem
jich meli šedesát tisíc, o rok pozdeji sto tisíc a následující
již dve ste tisíc. Zájem rostl spolu s ekonomickou úrovní

obcanu této zeme. Lidé meli chut prožít dovolenou
zpusobem, jaký jsem nabízel- tedy vysoce kvalitne. Jenom
nekterí, byt jsou to výjimky, nemají jasno v tom, že kvalita

má také odpovídající cenu. Musím také ríct, že Ceši

presvedcili obyvatele Stredomorí, že jsou dobrými cesto
vateli, zajímají se více než jiné národy o historii a poznává

ní místních památek vubec.

Do jaké míry se ve vás perou dve polohy vaší osobnos

ti - obchodník a intelektuál? Nebrání nekdy odpoved

nost intelektuála obchodníkovi v podpore masové turis
tiky, která muže nicit životní prostredí, sociální vztahy?

Neperou se, jsou v naprostém souladu. Jsem presved

cen, že to s masovou turistikou není takové, jak naznacu
jete. V mnohých zemích tretího sveta to byla práve turis
tika, která zajistila zamestnanost lidí, a když to reknu

úplne natvrdo, umožnila místním lidem, že se po letech
bídy mohli najíst. Z turistu žijí celé ostrovy, mnohé zeme
jsou na turistice závislé a jejich hrubý domácí produkt

z vetší cásti tvorí práve príjmy z turistiky. A jak nicí
turistika životní prostredí? Tam, kde jsou zodpovední
úredníci, se to nemuže stát. Hotely musejí mít cisticky
vody, šetrí se energie atd. Nekterá turistická místa jsou

odrazem toho, jak se cestování vyvíjelo v 60. a 70. letech,
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ale soucasnost je už úplne jiná. Jako intelektuál se

nedomnívám, že by turistika príliš nicila sociální vztahy.
Nekde, bohužel, životní prostredí nicí, nekde zlepšuje

ekonomické podmínky. A nemúže za to turistika, ale
konkrétní lidé.

Jaký smysl muže mít cestování typu "týden na
Kanárech"?

Na to se zeptejte lidí, kterí tam jezdí po deset let

každou zimu. Dobijí si baterky, jedou za sluncem, když

v Evrope prší, odpocinou si, sportují, nebo jenom leží
u bazénu nebo na pláži u oceánu a opalují se. Cerpají

z toho pak celou zimu. Zeptejte se na to senioru, kterí byli

zvyklí cestovat v produktivním veku za totality se stanem
do kempu, protože na nic jiného nebyly peníze. Když jsou

poprvé "na Kanárech" a užijí si komfortu, píší mi dopisy,

kde litují, že už nejsou mladí, ale že jsou rádi, že se dockali

doby, kdy se takto múže cestovat.

Je známo, že vy sám se taky necháváte "vyvážet" na
Kanáry? A jak jste cestoval jako mladý?

V petadvaceti letech jsem byl cerstve v emecku

a jezdil jsem tam, kde jsem nebyl, což byla vetšina zemí.

Byl jsem nenabažený cestovatel a tak jsem jezdil tam,
kde na mape zústávala moje bílá místa. Dnes už jsem
cestovatel vyspelý, co jsem chtel videt, jsem videl. A to je
vyjma Velikonocních ostrovu skoro celý svet. Ted jezdím
tam, kde to znám, kde mám své jistoty, kde si odpocinu

a kde se proto rychle zotavím a zrelaxuji. Mojí "ostrovní"

chalupou je Mallorca v léte a Kanárské ostrovy v zime.
Jezdím tam moc rád a vím, že mi to vydrží ješte léta
letoucí.

Dlouhé bílé ticho
p na Pa lí"
Antarktická verze cestování

Chystám se vám vyprávet príbeh cloveka, který prudce

a výhružne zvedl obocí, když jsem rekla: Vždyt vy jste
cestovní kancelár!

Jaroslav Pavlícek si postavil chalupu na Antarktide.

A posílá tam lidi. e, ne - to nejsou turisté! zvyšuje hlas.
Možná ho ten nápad zacal sžírat už tehdy v osmašedesá

tém, kdy jednou provždy sbalil skripta orientalistiky na
Karlove univerzite. V režimu, který pricházel, studovat
nemínil. Nejblíže ke snu o Antarktide mely v Ceskosloven

sku Vysoké Tatry. Práve tam odjel Jaroslav Pavlícek nosit na
zádech težké náklady z údolí do horských chat. Žádný život

v perícku! Drina a "v rámci socialialistické republiky" ty
nejdrsnejší podmínky. Jaroslav Pavlícek se denne na vlastním
tele ucil, jak prežívat extrémní situace, a skoncilo to tak, že

dnes je uznávaným odborníkem této zvláštní branže. Velmi
se mu to hodí. Stal se totiž polárníkem.

S Václavem Fischerem mají jedno spolecné. Své životní
dílo zacali uskutecnovat ve stejné dobe, pred dvanácti
sezónami.

Václav Fischer nastartoval svoji kariéru v Ceskoslovensku
a Jaroslav Pavlícek brázdil ledy Antarktidy. Hledal prázdný

ostrov. Dlouhé ctyri mesíce trvalo, než rozhodnutí usídlit se
na elsonu, ostrovu velkém patnáct krát dvacet kilometrú,

bylo definitivní. Tady vybudoval svoji "chalupu", svoji polár
ní stanici, nestátní a nadnárodní. Rád a plne se podrídil
pravidlum, která na Antarktide vládnou. A jedno z nich je 

žádní turisté' Ikdyž, co je to t\,lrista...
Polární stanice Eco-Nelson je stále obsazena. Strídají se

na ní v nepravidelných intervalech lidé z celého sveta,

nejcasteji cesky mluvící. Nejstaršímu "turistovi" Cechoame-

ricanovi, vynikajícímu sportovci, bylo 63 roku, bydlely tu

deti i samy ženy. aposledy Anna Jíšová, výtvarnice ze
Slovenska.

Skutecní turisté nesmejí na území Antarktidy pobývat
jinak než na lodi. Takový výlet si muže koupit kdekdo.

Jaroslav Pavlícek ríká, že stojí pres dve ste tisíc korun na dva

týdny, z toho osm dnu jsou cestující na Antarktide, ale
všechno se odbývá na lodi, kterou pripluli. Americká polární
stanice má dokonce od roku 1988 na dverích ceduli: Stanice

je otevrena pouze v pátek odpoledne. Rušíte nás v práci! 
tak se brání prípadnému zájmu turistlI. e, že by jich chodi

ly kolem davy - ale prece jen.
"Jo, klidne. Muže i vy... u tvrdí odvážne Jaroslav Pavlícek,

když navrhuju sebe samu jako príštího obyvatele stanice.
Stací jen absolvovat prípravný kurs a pripravit se na pracný
mesíc - na kratší dobu to prý nemá cenu. Environmentální

program zahrnuje tri body, které každému denne dají zabrat
natolik, že má cas jíst jen dvakrát denne a vecer padne, aby
se devet hodin vyspal. Laika úvodních pár dnu zaškoluje

odborník. Pak zmizí a je jen na vás jak 1. prežijete, 2.
povedete "zelenou" nechemickou, energeticky alternativní

domácnost a ješte musíte plnit 3. impact program neboli
pozorovat a registrovat vyplaveniny more. O všem se vedou

peclivé záznamy. Hosté na Eco- elsonu jsou údajne spíše
vedci než turisté. Rozhodne jsou to lidé odvážní, kterí

necekají komfort, luxus, pohodlí a místo, které dobre znají. ..
I taková verze cestování má své príznivce. Stále jich pribývá.
Hledají místa plná vzrušení i dlouhého bílého ticha.

MARCELA PECHAcKovA JE NOVINMKA.
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Cestování v císlech
KAM JEZDíME MY

Na delší rekreacní pobyty (zahrnující minimálne 4 noci)
se našinec vydává spíše po republice než do zahranicí. Na

území CR v roce 1999 prožilo dny odpocinku približne 3,6
milionu Cechu, na zahranicní rekreaci jich vycestovalo
bezmála dva miliony. Zahranicní dovolené pritom zahrnují

asi 7,4 mil cest, což znamená, že mnozí se vydávají do zahra
nicí behem roku nekolikrát. Pokud už Cech zamírí do sveta,

vubec nejcasteji tak ciní proto, aby ulehnulna chorvatských

(skoro pul milionu lidí) ci italských plážích (asi 400 tis. lidí)
nebo aby se toulal po slovenských horách (asi 400 tis. lidí).
Nejméne oblíbené ci dostupné jsou jako cíle rekreacních
pobytu asijské zeme, Kanada, ale také Polsko. Vzájemný

turistický ruch s Nemeckem není práve vyvážený - zatímco

Nemec je v Ceské republice nejfrekventovanejším turistou,
pro Cechy je Nemecko jako objekt turistického zájmu až na
osmém míste. Po celém svete cestují vždy o neco aktivneji

Cešky než jejich mužští krajané. At už se destinace nachází
doma nebo v zahranicí, nejcasteji jsou na cestách obyvatelé

mest. Obyvatelé ceského venkova v obou prípadech predsta
vují jen zhruba tretinu lidí na cestách. Typický mobilní Cech
je potom ženatý/vdaná, mezi 25 a 55 lety, ekonomicky aktiv
ní. Turismus je v Cechách jednoznacne projevem sociálního

statusu, nejusedlejšími a tedy nejméne globalizovanými
jedinci jsou totiž nezamestnaní, nepracující duchodci, rozve
dení a seniori.

Zeme, do kterých Ceši cestovali v roce I 999

celk. pocet cest celk. pocet cest
(v tis.)

(v tis.)
Zahranicí

7348,1Francie131,2

Chorvatsko

481,1Rakousko67,3

Itálie

404,9Nemecko48,8

Slovensko

393,1Madarsko39,7

5panelsko

237,4Tunisko35,8

Recko

150,1Ostatní494,2

Zdroj: C:eská centrála cestovního ruchu

Delší rekreace Cechu v CR v r. 1999

Osoby celkem (v tis.) 3608

podle bydlište obyvatelé mest

2881,9

venkované

726,1

podle veku do 24 let

670,8

25 - 55 let

2191,6

nad 55 let

745,7

podle rodinného stavu svobodní

678,2

v manželství

2555, I

rozvedení

253,2

ovdovelí

121,4

podle ekonom. aktivity ekonomicky aktivní

2288,5

nezamestnaní

62

neprac. duchodci

597

ostatní

660,5

Zdroj: C:SÚ

Delší rekreace Cechu v zahranicí v r. 1999

Osoby celkem (v tis.) 1903,6

podle bydlište obyvatelé mest

1508,8

venkované

394,8

podle veku do 24 let

371,2

25 - 55 let

1225,9

nad 55 let

306,6

podle rodinného stavu svobodní

417,8

v manželství

1295,5

rozvedení

138,4

ovdovelí

51,8

podle ekonom. aktivity ekonomicky aktivní

1347,1

nezamestnaní

23,9

neprac. duchodci

219,6

ostatní

312,9

Zdroj: C:SÚ
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KDO K NÁM JEZDí
Do naší republiky rocne prijede zhruba 100 milionu cizin

cu. Nejcastejším turistou v Ceské republice je již nekolik let
Nemec. Do CR jich prijede každý rok okolo jednoho milio
nu sedmi set tisíc. Opravdu prijede. ejvíce používaným

dopravním prostredkem je totiž auto. Prumerný turista
nejcasteji zavítá do našeho hlavního mesta - Prahy. Opet je
mezi nimi na prvlúm míste Nemec, po nem Ital a nakonec

obyvatel Velké Británie. Po shlédnutí pražských pametihod

ností odjíždí turista do východních Cech. Tam jsou nejpo
cetneji turisté zastoupeni Nemci, Poláky a Holandany.
Dalším regionem, do kterého zahranicní turisté jezdí pozná
vat krásy Ceské republiky, je jižní Morava, nejvíce Nemci,
Poláci a Slováci. Prumerného turistu potkáte v Ceské repub

lice (predevším mimo Prahu) obvykle v letních mesících 

srpnu, cervenci a v kvetnu. Prumerný turista bydlí nejcasteji
v individuálne pronajatém pokoji (okolo 42 %) a nebo

v hotelu (14 %) ci penzionu (14 %). Prumerná doba jeho
pobytu jsou ctyri dny a nejcastejším typem hromadného

ubytování je tríhvezdickový hotel. Turista nejvíce utratí za
nákupy (34,7 %), ubytování (27,3 %) a za stravování (18,2
%). Celkové náklady cizince na den ciní u Nemce 58 dolaru,

nejvetší náklady na den má obyvatel Kanady až 364 dolaru
a nejmenší pak Polák - 13 dolaru za den. Mezi hlavní
duvody návštevy Ceské republiky patrí na prvním míste

poznávací zájezd (23 %), pobytový zájezd (17 %) a návšteva
oficiální akce (12 %). Praha je nejnavštevovanejším regio
nem v Ceské republice. Do hlavního mesta jezdí turisté

nejcasteji v kvetnu, ríjnu a zárí, kdy ješte mesto není rozpále
né letním sluncem. Oblíbenými lokalitami jsou Pražský hrad

a jeho okolí, Staré Mesto a Vyšehrad. Turisté do Prahy
prijíždejí predevším za krásami starobylých památek.

Pripravily Lucie Trpkošová a Irena Reifová.

Zahranicní návštevníci Ceské republiky v roce 1999
Celkem (v mil. osob)

100,83

podle státní hranice

letište1,44

s Nemeckem

46,37podle druhu dopravy

s Rakouskem

12,39silnicní 95,31

s Polskem

25,96železnicní 4,08

se Slovenskem

14,67letecká 1,44

Zdroj: Ceská centrála cestovního ruchu

Zahranicní hosté v ubytovacích zarízeních cestovního ruchu
rok 1999

pocet hostupodíl v %prum. doba pobytu
Hosté celkem

5 609 700100%4 dny

Nemecko

I 654 40029,5%4,8 dne

Polsko

379 4176,8%3,4 dne

Itálie

320 5055,7%3,8 dne

Velká Británie

286 9475,1%3,6 dne

Nizozemsko

285164 5,1%4 dny

Slovensko

242 3964,3%3,8 dne

USA

240 8304,3%3,9 dne

Rusko

2.35 8074,2%4,6 dne

Rakousko

198 7173,5%3, I dne

Francie

171 6693,1%3,5 dne

Spanelsko

169 2773%3,9 dne

Dánsko

160 1892,9%3,7 dne

Izrael

119 7532,1%4,1 dne

Svédsko

100 2811,8%3,6 dne

Japonsko

99 6711,8%2,9 dne

Ostatní

944 67716,8%

Zdroj: CSÚ
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(o nabízí pamet a (O historie
ALENA WAGNEROVÁ

Muj základní zážitek cesko-nemeckých vztahu je

soustreden ve trech detských vzpomínkách. Nejsou to
samozrejme moje jediné vzpomínky na válku a dobu

bezprostredne poválecnou, a nejsou ani zvlášt otresné.
A prece jsou to práve ony tri, které se do té míry zaryly

do mé pameti, že se staly východiskem a úhelným
kamenem mých postoju, práce a jednání v obtížném

cesko-nemeckém propletenci.
Vzpomínka první - jaro 1942. Do mé detské hry na

písku v naší zahrade zaléhají výstrely z Kaunicových

kolejí. To jsou Nemci, vím, ale nerozumím. Suchý
praskot salv opakující se celé hodiny se stává akustickou
kulisou mé hry. Zdá se mi, že se výstrely rozprskávají
jako broky ze vzduchovky v hromade písku prímo prede
mnou. Babicka vede hosty do kvetoucí zahrady. Ale ti se

brzy se stahují zpet do domu, protože, jak ríkají, "to

nemohou vydržet". Jenom já si dál hraji na hromade
písku. Žabovreská teticka nás pri návšteve vede k oknu
zastrenému cernou rouškou. Je odtud videt obraz svaté

ho Václava. To jsou emci, vím. Když po nekolika
týdnech strelba umlká, zustane v mé hre jakési prázdno.

Vzpomínka druhá - léto 1946. Sestra, maminka a já se
vracíme z odpolední procházky, doprovází nás všudyprí
tomná silueta Jeleních hrbetu, které už jsou zase "naše".

Je po dešti, je po válce. Pred nádražím v Sobotíne se

shromaždují Nemci k odsunu. Dlouhá rada lehkých
žebrináku tažených vetšinou kravkami. Na jednom

z prvních sedí nahore na uzlech s perinami stará
šedovlasá žena v šátku. Maminka najednou zahýbá na
vedlejší cestu. "Co je?" ptám se. "Já kolem nich nemužu

jít," ríká. A mne se najednou zdá, že jsme na úteku
z naší bezstarostné procházky v osvobozené vlasti.

Vzpomínka tretí - léto 1946. Náš výletní vlak zastavu

je na šumperském nádraží. Na vedlejší koleji stojí vlak

s emci pripravenými k odsunu. Osobní vagóny, žádné
dobytcáky, registrujeme spokojene každý pro sebe. Ze

schudku jednoho vozu váhave sestoupí devcátko o neco

mladší než já a opre se o stenu vagónu. Prestože je léto,
má na sobe zimní oblecení, puncochy a, jestli se

nemýlím, na .hlave dokonce cepici. Její pocínání mi
pripadá nebezpecné, a proto ji nespouštím z ocí.
A skutecne, vlak sebou najednou trhne a ona se zacne
sesouvat na stranu ve smeru pohybu. "Pass auf," vykrik-

nu z náhlé detské solidarity. Ale ona už mezitím zachy

tila trhnutí vlaku a naprímila se. áš vlak se dává do
pohybu a malá postavicka mezi kolejemi se mi ztrácí
z dohledu. Už to není Nemka, ale devcátko jako já.

UVEDENí NA PRAVOU MíRU

Ve velké oficiální historii nemají takové individuální

vzpomínky - a je jich práve tam, kde se existence dvou
národních pospolitostí tak tesne dotýká a proplétá, jako

je to mezi námi a Nemci, nespocetne - žádné místo.
A prece jsou to práve ony, které u vetšiny lidí formují
jejich bezprostrední vztah k nedávné minulosti, jejich

historické vedomí i politické postoje, ovlivnují a formují
víc než odborné prírucky a studie. O tom se lze presved
cit na témer každé diskusi o cesko-nemecké otázce.

V rodinných vypráveních si takové osobní zkušenosti
s dejinami podržují svou platnost pro nejméne jednu až
dve další generace. Historie jako to, co vykládali babicka
a dedecek ...

Síla ústního podání spocívá v názornosti a presvedci

vosti konkrétního zážitku a jeho vázanosti na známou

osobu, ale není bez úskalí. V odstupu generací mohou
vzpomínky ztratit svou zážitkovou podobu, své spojení

s urcitou situací a pod rukou se promenit v zobecnující
soudy, jako kdyby jednotlivá zkušenost už sama byla
dejinami, jestliže nejsou uvedeny na "pravou míru"

práve zarazením do kontextu velké historie, do níž se

ovšem zase jedinecný lidský osud "nevejde". Toto
uvedení na pravou míru zážitek a vzpomínku ani
nekoriguje ani nevyvrací, neodmítá je jako neduležité,
ale jen vymezuje jejich místo v širších dejinných souvis
lostech, jako bodový zážeh dejin v individuálním živote.

Své uvedení na pravou míru ovšem potrebuje i sama
velká historie, jejíž výpoved, z níž se vytratil jednotlivý
lidský osud, je také svým zpusobem jen dílcí výpovedí,

ovšem na jiné úrovni. Jak pamet, tak i historie mají
každá své "prázdné místo", které samy ze sebe svými
prostredky nemohou adekvátne naplnit. Relativizuje-li

konkrétní pamet svým pohledem zdola, zážitkem
a osudem individua lícení velké historie, pak zase velká
historie svým zobecnujícím pohledem umožnuje

pochopit jednotlivý lidský osud na pozadí celého dejin
ného pohybu.

~ijtomnost
14
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KAŽDODENNOSTVERSUS IDEOLOGIE
Z hlediska politických dokumentu, novinových zpráv

a archivních materiálu, jak jsou shromáždeny v nedávno
Sudetonemeckým archivem vydaném prvním dílu
dokumentace Odsun zahrnující léta 1848 až 1939, jsou

dejiny cesko-nemeckého spolužití na území Cech dejina
mi kontroverze, která koncí Mnichovem a odsunem.

Postup historiografie je tu naprosto korektní. Je to ale už
celá skutecnost cesko-nemeckého spolužití? echybí tu

práve ona rovina cesko-nemecké každodennosti, která

sice do velké historie nepatrí, ale bez níž výpoved
dokumentace zustává jen cástecnou? Vždyt zatímco ceští
a nemectí politictí predáci formulovali nezadatelné

národní zájmy a vzájemne na sebe útocili a vyhrožovali si,
príslušníci jejich národu se bez ohledu na politické
šarvátky mezi sebou pilne ženili a vdávali. Zakládali

rodiny, udržovali príbuzenské vztahy napríc národnostní
príslušností a vychovávali deti, z nichž se nekdy stávali

Miroslav na jižní Morave, nekdejší Sudety: setkání nekdejších holcicek - ceské a nemecké po 49 letech.

léto 2001



VYROVNÁVÁNí

Nemci, nekdy Ceši, pokud si tuto otázku vubec položili.

Jakou relevanci, jakou váhu má toto denne praktikované
cesko-nemecké spolužití utužené v tisících rodinných

svazku pro cesko-nemeckou historii? Co v ní bez tohoto
aspektu chybí?

Svedectví lidské pameti se tu v každém prípade podstat
ne liší od svedectví historie. Témer sto let, zacneme-li

moderní ceské dejiny pocítat rokem 1848, tu vedle cesko
nemeckého politického potýkání existovalo i cesko-nemec

ké každodenní setkávání v tisících smíšených manželství

stejne jako ve hrách detí, které casto ani nevedely, jakou
recí spolu mluví. Národní spory vedené na verejných

platformách zrejme nerušily pri navazování osobních
vztahu snad až na jednotlivé extrémní prípady. Z hlediska
velké historie by bylo treba sotva predstavitelné, aby se

ceský legionár oženil s emkou a nechal ji dokonce
s detmi mluvit nemecky, v živote to ale možné bylo. Bylo
to možné proto, že politika potýkání a každodennost

stýkání byly dve ruzné dimenze života, které existovaly

vedle sebe a spolu vytvárely rovnováhu "konfliktního spole
cenství", abychom užili termínu ceského historika Jana
Krena.

Katastrofa se zacala pripravovat, když ideologie, nejprve
národne socialistická, pronikla a ovládla soukromý život

a beze zbytku jej podrídila svým takzvaným vyšším cílum.

To první, co ideologie lidem berou, je vždycky jejich
každodennost, jejich obycejný život, který si svuj smysl

nese sám v sobe. A je jedno, o jakou ideologii jde, at už je
to národní socialismus, stalinismus nebo srbský nacionalis
mus. Mnohotvárnost a pestrost žitého je totiž práve to, co

ideologie nejvíc ohrožuje, protože relativizuje jejich jedno
znacný výklad sveta. Z dosavadních dvou dimenzí existen
ce se tak stala jedna. Ceská žena nemeckého muže se v tom

okamžiku stala zradou, prátelství mezi Nemcem a Židem

rasovým selháním, láska Cecha k Nemce projevem
nedostatecného národního uvedomení, ceský dedecek nebo

babicka ostudou. Lidství bylo redukováno na príslušnost
k urcitému národu, skupine, rase. "Pak Nemci zacali nosit

bílé podkolenky," popisují ceští pametníci ze Sudet prubeh

zmeny. Stacilo necelých osm let a cesko-nemecké konflikt
ní spolecenství bylo nenávratne v troskách.

NE SPOLECNÁ PRAVDA,
ALE AKCEPTOVÁNí ROZDílU

Prežila ale lidská pamet. A práve v ní je šance. Protože
historie muže sice podle svých pravidel rekonstruovat beh
událostí, ale pouze pamet muže rekonstruovat vztahy,
ztracenou každodennost v rozmanitosti a mnohotvárnosti

jejich životních forem, obnovit tu druhou vyvlastnenou
dimenzi existence a rozbíjet tak ideologická schémata.

V cesko-nemeckých vztazích je jich stále ješte dost. Muže
to ovšem jen tehdy, jestliže nezustane jen sama se sebou,
ale otevre se pameti druhých v proudu vzájemných vyprá
vení, která sice nemohou odcinit nic z toho, co se stalo, ale

umožnit vzájemné pochopení a dorozumení. Smyslem
sdelování tu pritom není dospet k nejaké spolecné pravde,

to by znamenalo jen novou ideologizaci, ale práve v akcep
tování rozdílu pri prožívání stejných historických událostí,
v akceptování legitimity pameti druhého, v priblížení

lidském a ne nacionálním. Ceská a nemecká pamet se bude
v urcitých aspektech vždycky lišit a je na nás, abychom to
akceptovali a pritom se nevzdali pameti své.

Možná, že toto všechno bych si ani dnes do té míry

neuvedomovala, kdyby nebylo toho prvního kroku mé
matky na vedlejší cestu, kterým nám detem signalizovala,
že hodina odsunu chudých jesenických Nemcu není
hodinou národního triumfu, ale studu, a tím nám i jim

vrátila lidskou dustojnost beze všech atributu.

ALENA WAGNEROvA (1936) JE SPISOVATELKA A PUBLlCISTKA.

OD ROKU 1969 ŽIJE V N~MECKU.

"MALí" LIDÉ VE "VELKÝCH" DEJINÁCH
Alena Wagnerová vydala pred nekolika lety pozoru

hodnou knihu rozhovoru Odsunuté vzpomínky. Jde

o ctrnáct príbehu, jež stvorila z vyprávení svých sudeto
nemeckých generacních vrstevníku, tedy lidí. kterí byli
v dobe druhé svetové války a tesne po ní ješte deti. Nyní

k nim napsala pendant Neodsunuté vzpomínky. v nichž

predkládá obsahy svých rozhovoru s takzvanými sudet
skými Cechy, s lidmi. kterí prožili detství ci mládí v cesko
nemeckém prostredí Sudet. "Na rozdíl od vetšinové
ceské spolecnosti jsem u nikoho ze sudetských Cechu
nenašla nenávist vuci Nemcum," konstatovala autorka na

tiskové konferenci u príležitosti uvedení své nové knihy.
Pri shroma~dování materiálu zjistila i další zajímavé

skutecnosti, totiž že puvodní sudetští Ceši meli ve

velkém opovržení revolucní gardy, které vtrhly do Sudet
po skoncení války. Nebo že se jim stýská po nemcine

jako po oné druhé reci, která k jejich nekdejšímu cesko
nemeckému domovu neodmyslitelne patrila. Zároven si
však Alena Wagnerová uvedomila. že pri psaní Odsunutých

vzpomínek na podobný postoj. tedy na stesk odsunutých
Nemcu po ceštine a dvojjazycném. multikulturním
prostredí nikdy nenarazila. zato však casto na horkost
z diskriminace, jíž byli vystaveni od svých soukmenovcu

v poválecném Nemecku.
I tohle je pohled na dejiny, pohled neobycejne cenný,

protože zachází s nástroji. jež moderní historiografie
teprve zacíná používat, totiž s individuálními lidskými
osudy a z nich vycházejícími postoji a názory. (red.)
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Situace ve východním Nemecku
je stále zjitrená a komplikovaná

BEDRICH UTITZ

Prezident nemeckého Spolkového snemu Wolfgang
Thierse nedávno napsal, že "východní zeme emecka stojí
prakticky nad propastí". Jak je to možné, když do nich
behem uplynulých deseti let proudily stovky miliard

marek ze západního Nemecka?

Problémy východních nebo "nových" zemí, jak se jim

ríká, jsou predevším hospodárského rázu. Ale souvisejí
s nimi i další problémy: politické - zaclenování zemí

bývalé Nemecké demokratické republiky do spolecného
státu, ideologické - obtíže s identitou, potreba ztotožnit se
s jednotným státem, a psychologické - nutnost získat

pocit rovnocennosti ve srovnání se spoluobcany ze
Západu.

UKVAPENÉ KROKY

Hospodárský problém zacal bezprostredne po sjednoce

ní. Vláda, politické strany a zpravodajské služby tehdejší

Spolkové republiky Nemecko patrne naletely na propa
gandu NDR, která se vydávala za "desátou prumyslovou

velmoc na svete". Když pak zjistily stav devastace výcho
donemeckého prumyslu a hospodárství, byly ohromeny.
Jedním z argumentu tehdejších vládních cinitelu, kterým

oduvodnovali prudký pokles východonemeckého hospo
dárství, bylo údajné zhroucení východních trhu. Skutec
nost však byla opacná. Ukvapenou menovou reformou,

premenou východní marky na západní, vyžadovali na
tradicních východních partnerech DR, aby za zboží,
které bylo na západních trzích neprodejné, platili tvrdou

nemeckou markou. To pochopitelne nemohli, což
v dusledku znamenalo, že politika spolkové vlády poško
dila nejen východní sousedy, ale zároven i vlastní hospo

dárství. Vysoký úredník tehdejší bonnské vlády pripustil,
že miliardové úvery obchodním partnerum NDR, urcené
výhradne na nákup zboží u tradicních dodavatelu, by

uchránily pred kritickým stavem jak hospodárství nekdejší
NDR, tak i ekonomické zájmy techto partneru: "Ted už
to nespravíme," podotkl.

SVERENECKÁ SPOLECNOST

Aby se zastaralý a nepro.duktivní východonemecký
prumysl zaclenil do celonemeckého hospodárství, byla

založena zvláštní instituce - Treuhandgesellschajt cili Svere-

necká spoleenost. Mela za úkol všechny národní podniky

rozprodat, prípadne zlikvidovat. Západonemecký kapitál
dostal dalekosáhlé danové výhody, aby ve východních

zemích investoval. Úspech byl jen cástecný. Mnohé nepro
duktivní podniky nebyly zakoupeny proto, aby se zmoder

nizovaly, ale aby se po urcitém case zlikvidovaly a odepiso

valy se znacným danovým ziskem. To byl jeden ze zdroju
dnešní katastrofální nezamestnanosti. Ovšem i poctivá

modernizace techto podniku mela neblahý vedlejší efekt:
snížila se potreba pracovníku s nižší kvalifikací, ale naopak
bylo zapotrebí obsadit vysoce kvalifikovaná místa.

Soubežne s tím však probíhá odliv kvalifikovaných

mladých lidí na Západ, takže možnosti modernizace jsou
tím ztíženy. Cinnost Sverenecké spolecnosti nelze ovšem

videt jen negativne. akonec se podarilo privatizovat
zhruba deset tisíc státních podniku.

MILION PRÁZDNÝCH BYTU

Miliardy marek proudily prevážne do neproduktivních

sektoru. Všechny sociální výhody - duchodové zabezpe
cení, zdravotní péce, podpory v nezamestnanosti, sociální

podpory se prizpusobily západním normám. To všechno

plynulo z fondu, do nichž príjemci nikdy neprispívali.
Infrastruktura - doprava, telekomunikace, oprava silnic

a tratí - vyžadovala nesmírne vysoké investice. Dopad na
pracovní trh byl ovšem relativne nízký. Podpory
komunálním správám se poskytovaly bez potrebné

kontroly nebo odborné rozvahy, takže finance mizely
jakoby v písku. V této euforii se napríklad postavilo
odvodnovací zarízení, které mnohonásobne presahovalo

svou kapacitou potrebu, protože západonemecký investor
trval na velké objednávce - touto cestou vlastne proudily
peníze zpátky na Západ.

Naproti tomu závody Car! Zeiss v Jene, jejichž vedení
se ujal bývalý ministerský predseda Badenska - Wiirttem

berska Lothar Spath, jsou kvetoucím podnikem s poboc
kami na celém svete. A není to ojedinelý prípadTo ovšem

nevyvrací obecne kritickou hospodárskou situaci v nových
zemích. Nedávno navštívil spolkový kanclér Gerhard
Schr6der mesto Schwedt v Braniborsku. Odlivem obyva

telstva tam nastal takový prebytek bytu, že 750 již bylo

zbouráno a dalších 200 v panelových domech zeje prázd-
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notou. Kanclér slíbil nápravu. Jak taková náprava má

vypadat, si nikdo nedovede predstavit. Odliv mladých lidí
z mesta pokracuje. Celkem je v nových zemích milion
prázdných bytu.

CTYRI MILIONY NEZAMESTNANÝCH
Odchod mladých, zejména kvalifikovaných lidí na

západ je obecný problém nových zemí. Od roku 1989

opustily témer dva miliony lidí východní Nemecko. Pri
zakládání nových, pochopitelne moderních prumyslových

podniku musí být casto kvalifikovaný personál dovezen ze
západního Nemecka nebo ze zahranicí.

Na druhé strane se našlo v celém východním Nemecku

mnoho podnikavých a cílevedomých mladých lidí, kterí po
založení malých až stredních podniku mají pozoruhodné
úspechy a v nekterých prípadech svou pusobnost rozširují

již nejen do západních zemí Nemecka, ale i do zahranicí.

Mnozí politikové žádají, aby budoucí prostredky z pomoci
novým zemím byly poskytovány cílene a kontrolovane

práve do této oblasti. Ale i odbyt tradicních výrobku

bývalé DR opet roste. U vlastního obyvatelstva vybledlo
oslnení z prvních dob otevrení hranic a i na Západe
poznali kvalitu a atraktivnost techto výrobku.

Nejtíživejší je problém nezamestnanosti. Pri celostát
ním prumeru deseti procent ciní prumer v deseti západ
ních zemích dohromady 7,8 procenta a v šesti východních
zemích 18,5 procenta. Slibuje-li dnes spolkový kanclér, že

do voleb na podzim 2002 chce dnešní stav zhruba ctyr

milionu nezamestnaných snížit na tri a pul milionu, je
nadeje na vyrovnání východních zemí se západními, nebo

alespon aspon výrazné priblížení, pramalá.

PLODY IZOLACE
Nezamestnaností mnozí také vysvetlují nepomerne vyšší

pocet xenofobne zamerených násilností ve východních
zemích ve srovnání se západními. To souhlasí jen z cásti.
Je sice pravda, že mezi mladými nezamestnanými se snáz
nalézá podhoubí pro organizované násilí, ale vudcové

takových skupin pocházejí prevážne z rad zamestnaných
nebo studujících mladých lidí. Pozoruhodné je, že násilí

proti cizincum a xenofobní štvanice se casto odehrávají
v oblastech s mizivým poctem cizincu. V nekterých lokali
tách dokonce zavládly obavy, že tato situace zabrání
založení moderních výrobních center, jež se dnes bez

úcasti zahranicních pracovníku neobejdou.
Koreny problému tkví v minulosti. Zatímco v západním

Nemecku si lidé na kontakt s "gastarbeitry" dávno zvykli
a neomezená možnost cestovat jim rozšírila obzor, obcané

DR nic takového neznali. Ruští vojáci žili v ostre streže

né izolaci, stejne jako východonemectí "gastarbeitri" 
Vietnamci. Vietnamka, která otehotnela s Nemcem, byla

obratem poslána zpet do Vietnamu.
I v tech málo zemích východního bloku, kam obcané

DR smeli cestovat, byli považováni za emce druhého
rádu. Po sjednocení a získání tvrdé meny si predchozí
príkorí zacali nekterí obcané bývalé NDR kompenzovat

Výmar: Goethe, Schiller, Bach,Wagner,Výmarská republika, Buchenwald, NDR - a soucasnost na snímku.
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zpupným chováním pri návštevách sousedních státu

a násilnickým vystupováním proti cizincum ve vlastní
zemI.

NOSTALGIE PO BÝVALÉM ZÁTiŠí
Po sjednocení obou nemeckých státu v roce 1990 se

ihned nedostavil ocekávaný blahobyt. Naopak: práce

nebyla pridelena, ale musela se hledat. Rovnež tak byty.

Sociální zabezpecení sice existovalo, ale bylo spojeno
s dosud neznámou byrokracií. K tomu pristupuje nadále

rostoucí nezamestnanost a v mnoha prípadech, zejména
u starých lidí, bezvýchodnost. Dríve nebyla opozice
možná. Dnes ano, a tudíž se obrací proti existujícímu
zrízení. Tím se také zcásti vysvetluje úspech následné

organizace nekdejších komunistu, dnešní PDS - Strany
demokratického socialismu. Poukazuje-li se s varovne

zdviženým prstem na to, že 20 procent východonemec
kých volicu volí PDS, je ovšem treba zároven videt, že

plné ctyri petiny, 80 procent, volí tradicní demokratické
strany, nikoli PDS.

Ríká se, že "mentalita je kuže, ideologie šat". Šat se dá

odkládat, kuže nikoli. Témer bezprostrední prechod

východních Nemcu z jedné totalitní spolecnosti do druhé
formoval celé generace. Pritom ani na Západe nebylo
formování demokratické spolecnosti jednoduché. Dnešní

generace jsou ovšem v této demokratické mentalite hlubo
ce zakoreneny. Jiste, i na Západe se dnes vyskytují skinhe
adi a pravicoví násilníci. Spolecnost je však odmítá. a
Východe, pokud vubec, tak jen váhave.

Za nekdejší vlády Jednotné socialistické strany emec

ka (SED) existovala nejen tajná policie STASI a její slídící
informátori, ale také jistá soudržnost, sociální jistota,

sousedské vztahy, jež novým vývojem zmizely. Zrušením
organizace FDJ - mládeže SED - nebyla jen zrušena
indoktrinace, ale též družné hry a setkávání mladých lidí.

Zustala jim jen ulice - snadné lovište pravicových

a neonacistických demagogu. Mnozí volici PDS trpí
nostalgií: návrat spolecenského zrízení NDR si sice nepre
jí, ale zároven touží po zátiší tehdejší relativní zaopatre
nosti.

K tomu pristupuje skutecné znevýhodnení - nižší platy
na Východe než na Západe a stále ješte casto ztížená
schopnost orientovat se v nových pomerech.

POTREBA OBOUSTRANNÉHO
POCHOPENí

K dobré atmosfére neprispívá ani namnoze povýšené

a netaktní vystupování "západáku". Malý, ale charakteris

tický príklad: nedávno vydal vážený celostátní deník
obsažnou prílohu o jednotlivých aspektech situace ve

východních zemích. Z dvanácti autoru jen dva pocházeli
z techto zemí.

Jak dlouho po trvá, než - receno s Willy Brandtem 
srostou obe cásti emecka, je obtížné predpovedet.

Vyžaduje to úsilí a pochopení na obou stranách. Zejmé
na však na Západe bude nutno se zbavit cernobílého

pohledu na minulost NDR. Jestliže se vetšina dnešní
východonemecké mládeže vrací k procedure Jugendwie

he, slavnostního uvedení do dospelého veku, obvyklé

kdysi v FDJ a odpovídající konfirmaci, nesvedcí to
o touze po pomerech v Honeckerove republice, ale

o navrácení neceho, oc byli pripraveni bez náhrady. Je

jisté, že mnozí východní Nemci si musejí zvyknout na
život v demokratickém státe se všemi prednostmi
i vadami. Stejne tak by meli jejich spoluobcané na

Západe získat predstavu o tom, jak se žilo a jak se
muselo žít za komunistického režimu.

BEDRICH UTITZ (1920) JE PUBLICISTA, LIJE V N~MECKU.

ZPRÁVA Z MINOVÉHO POLE
V Nemecku se rozbíhá dlouho potlacovaná debata
o národní identite

ALEXANDER LOESCH

Kdo je emcem, proc a hlavne na základe ceho? Všechny

tyto otázky a z nich vyplývající definice byly v poválecném
Nemecku relevantní dosud pouze v právním smyslu - pro
získání obcanství. Dalším otázkám s tím souvisejícím, totiž

predevším z oblasti psychologie soudržnosti národní spolec
nosti, se drtivá vetšina NemcL! donedávna vyhýbala jak cert
kríži. Katastrofa, do které uvrhlo nemecký národ nacionalis
tické šílenství národních socialistu ve "tretí ríši", byla tak

komplexní, že po dlouhá desetiletí na "národní" strunu obcas

populisticky brnkla pouze mizive malá krajní pravice. První
prekvapení zažila prevážne kosmopolitní (západo- )nemecká
verejnost po znovu sjednocení zeme v devadesátých letech,
kdy národovecké tóny zacaly sílit v takzvaných nových
spolkových zemích. Jako by nekdejší nedokrevný pokus
bývalého komunistického režimu v NDR o separátní "socia

listický nemecký národ" nakonec prece jen prinesl cástecný

léto 2001
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úspech, byt i s prevrácenými znaménky. Ackoliv to ve jménu
kýžené integrace východu do osvedcené západonemecké
demokracie nebývá nahlas priznáváno, podle statistik bují

neonacistická ideologie holých lebek predevším mezi
dezorientovanou mládeží nižších vrstev východního emec
ka.

"JSEM HRDÝ NA TO, ŽE JSEM NEMEC"
Letos na jare se na minové pole nemeckého nacionalismu

poprvé zásadneji odvážil politický establishment. Zrejme ve
snaze pretáhnout zejména mladé volice na východe z latent
ního nebezpecí hnedého mocálu na výsluní velkých

demokratických stran použil generální tajemník Krestansko

demokratické Unie (CDU) Laurenz Meyer v jednom verej
ném vystoupení vetu: ,Jsem hrdý na to, že jsem Nemec."

Prední predstavitel levice, ministr pro životní prostredí ze

Strany zelených ]Urgen Trittin, Meyerovi na to vzápetí prirkl
"mentalitu skinheada". Lidé z Meyerova tábora se pak

chvatne pokusili hloupý výrok zmírnit poukazem na to, že
Nemci mohou být dnes právem hrdí na svou starou kulturu

a také na prosperující poválecnou demokracii a hospodárství.
Trittin reagoval chabou omluvou, že svého parlamentního
kolegu zrejme "nechtene urazil", ale že nekdo, kdo použije

zmínené vety, se automaticky dostává do blízkosti tech, kterí
temnou nemeckou minulost popírají anebo dokonce glorifi
kují.

Tato verbální šarvátka je svým zpusobem pro emecko
symptomatická. Ukazuje jen znovu onu bezmocnost,

se kterou Nemci od roku 1945 bez pochopitelných duvodu
na "národní" témata reagují: se zásadne odmítavým reflexem
levice, s trucovite furiantskou bublinou v národních barvách

demokraticky-konzervativní pravice. Vlastní problém ale
nespocívá pouze v hnedé perverzi národních socialistu, na
niž se aktuální debata stále vztahuje, nýbrž už v raném
devatenáctém století - v dobe vzniku moderních národu. Už

tehdy meli totiž Nemci zásadní problém se spolecnou
identitou; neexistenci jednotného státu, pocitovanou jako

nedostatek, "premostovali" národními historickými legenda-

mi (mimochodem velmi podobne jako Ceši) až nemectí
národní buditelé a jejich prostrednictvím pak vetšina ostat

ních propadla fatální víre v pokrevní národní spolecenství.
Vlna emocionálních diskusí, jak ji vyvolalo stretnutí Meyera

s Trittinem, však zároven ukázala, že jedenáct let po sjedno
cení je v Nemecku potreba novodobé národní definice.

POKREVNí KORENYAAMERICKÉ REŠENí

Srovnání s Velkou Británií, Francií anebo Spojenými
státy, jež bývají používána, když jde o definování národa,
však velmi kulhají. Americké národní cítení se totiž na rozdíl

od zastaralé a prekonané nemecké "pokrevnosti" opírá

o ústavu, zarucující svobodu. Známá veta (kterou Meyer
v podstate ahistoricky kopíroval): "To be proud to be an
American" je vlastne výrazem první moderní státní identity,

American je hrdý na svou individuální svobodu. Projevy
národního cítení Britu jsou zase vždy spojeny se znacnou

dávkou sebeironie, každý poddaný Jejího velicenstva, který
by se verejne pod britskou trikolórou nadouval, by se spole

censky zesmešniL Dokonce i styl britského zpravodajství za
druhé svetové války spíš pripomínal sportovní zprávy, jinde
bežný národní patos a heroická sebechvála by se tam našly
jen zrídka. A francouzský nacionalismus je kulturne oriento

vaný. Ackoliv se casto projevuje arogantní nadrazeností a tím
se dostává do blízkosti starého nemeckého nacionalismu,

nabízí v podstate každému možnost vstoupit do exkluzivní

ho klubu francouzského národa. Hlavní podmínka zní:

francouzské vzdelání. To ukazují i kritéria pro nabytí obcan
ství. Kdo má za sebou francouzské školy, už vlastne prekonal
nejvetší prekážku. Ješte demokratictejší jsou tato kritéria

v USA. Každé díte, narozené na americké pude, ale i na
palube americké lodi ci letadla, se muže nezávisle na národní

príslušnosti rodicu stát obcanem Spojených státu.
Zcela jinak je tomu v Nemecku. Odhlédneme-Ii od

komplikovaného procesu získávání obcanství pro cizince

"nenemeckého puvodu", je v nemeckém právním systému
zakotven pojem "lidového Jemce" (Volksdeutscher). Takový
jedinec - at už z Kazachstánu anebo Rumunska ci Cech 
musí prokázat "pokrevní nemecké koreny" a pak je uznán za

obcana spolkové republiky. Tento národní princip je tribalis

ticky cili archaicky kmenový. Je vlastne zvulgarizovaným
produktem nemecké romantiky. Jakou démonickou sílu
muže mít z tohoto myšlení odvozený nacionalismus, toho
jsou si vedomi samozrejme predevším dedici národne socia

listických sutin v emecku. Tento tribalistický princip
prevzaly ale i všechny slovanské národy. Následkem cehož
byl zánik všech multietnických státních útvaru ve strední

a východní Evrope: od Rakouska-Uherska až po Jugoslávii.
V aktuální nemecké debate, která je ovšem spojena
s otázkou (hospodárského) pristehovalectví, se ted navrhuje

"americké rešení". Podle nej by Nemcum prospelo odvozo
vat svou moderní identitu od toho, na co mohou být právem
hrdi - od osvedcené demokratické spolkové ústavy z roku
1949.

ALEXANDER LOESCH (1947) JE NOVINÁR, PRACUJE V BERUNSKEM DENIKU

DER TAGESPIEGEL.
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Tak už jsem skoncil. Cesty, cizina, neznámá

mesta ... všechno je za mnou. Ted domu, do své
vísky, do chaloupky a hned až na pudu. A v sene

budu spát, abych se cítil doopravdy doma. Celou noc

a celý den tam zustanu, delat nebudu nic. Ani se nehnu.
At si mesíc chodí po nebi treba hlavou dolu a ve dne at
slunce svítí treba naruby. Jsem doma a doma a tím to

koncí. Ráno si vylezu vikýrem na strechu. Až pujdou
holky do hospody pro pivo, zamúoukám na ne "Hanicko!
Slunícko! ... Múau! ... "

Prestaú! To je vodník z Lucerny!
No vodník, vodník! Samozrejme. Vždyt já to taky tak

myslím. Ten co sedí doma a doma ve svém rybníku.
Ale takhle se to brát už nemuže. ejaké cestování, kdy

se clovek trmácí od vesnice k vesnici, neví, co ho kde ceká,

kde bude spát, co bude jíst ... To už vubec neexistuje. Dnes
je to turismus. Otevru tedy slovník a hned je mi to jasné.

"Tourist", "tourisme" z anglického "tour", "touring". První
turisté byli Anglicané. Puvodne je to však francouzské
slovo "le tour" - kolecko, otácka, obrat, oblet, cesta kolem,

procházka, obvod, okruh, poradí. .. Plné ctyri stránky 
nakonec je to i soustruh. A to se ani nedívám na sloveso

"tourner" - tocit, obrátit. A to nes cetné množství spoje
ných výrazu. Každé podstatné jméno má svuj "tour". "Tour
de reins", tedy otácka ledvin znamená houser ci ústrel,

"taur ci' esprit" - duchaplnost, "tour de magie" - kouzel
nický kousek. "Tour" je skutecný turista. Objede celou rec
a u každého slova se zastaví, "tour de la langue".

Tak vidíš! To je ono! Tak to dneska chodí. Obletet celý
svet, cizí zeme, mesta ... Prázdniny jsou profesionální

záležitost. Turistický prumysl, obchod, tovární výroba,
delnic tví. Delníku-turista-profesionále, dobrý den!

Pockej! Když už mám slovník v ruce, tak "prázdniny".
"Prázdniny", to je jednoduché, ty jsou odvozeny z prázd

na. O prázdninách se nepracuje. Každý touží po prázdnu.
Všichni prchají jinam a od sebe, jako galaxie od centra

velkého tresku. Pryc, do prázdna prázdnin, do vesmírné
nedele, kde se nic nedelá a nedeje.

Á, to jsem se rozjel! Ale u závory bezmezné nevyzpyta
telnosti nekdo sedí. Otevrel si tu krámek, vynesl si židlic

ku pred dvere a ceká na zákazníky. "Náš zákazník, náš
, I"

pan.
Ovšem tenhle konkurencní kapitalismus už máme

dávno za sebou. Dnes jsi, anebo nejsi. Ti, co jsou, jsou
všichni profesionálové. Profesionál prodavac, profesionál
zákazník.

Co prodáváš, chlape? Tady, na kraji sveta?! ríkám
a šilhám vedle do propasti neurcitého.

Cesty, turistické okruhy, pobyty, letenky a jízdenky,

zkrátka jsem cestovní kancelár.

Výborne! Tady to je geniální místo pro tvuj obchod,
ríkám a hrnu se dovnitr.

Tak co si pán prál? Sedne si k pocítaci, tukne na kláves

nici a oba jsme pripraveni ke startu.
Cestu! Bájecnou cestu do prázdna prázdnin a nedele,

kdy se nic nedelá a nedeje.
Mám všechno! ... Stiskne knoflík a hned mu vyjede

z mašiny pro me jízdenka. Chci platit, ale on se už zvedá,
že je nejvyšší cas, aby zavrel. Držím peníze v ruce.

To nepospíchá. Zaplatíte, až se vrátíte. Najdete me bez
problému, sedím vždycky tady. Na hranici prázdna prázd
nin a nedele, kde se nic nedelá a nedeje.

Žasnu. Ten má ale obchodního ducha! Vyjdeme ven

spolecne. Shýbne se, vytáhne nekde dole nejaký cudlík,
krámek zavzdychá a splaskne jako vyfouknutý balón.

Tak já jdu! ... Pockejte tady! Prijede to pro vás!
Cekám. Vyndávám lístek z kapsy. Chci si overit hodinu

odjezdu, datum a vubec, kam jedu a na jak dlouho.

Cože?! ... Na lístku nic není. Jeto jen bílý papír. No, ten
me ale podfouk. Rozhlížím se, abych si s nekým na chláp
ka zanadával, ale nikde nikdo. Jaké štestí, že jsem hned

neplatil, ríkám si, ale to už vidím v dálce nejakou skvrnku.
Rychle se zvetšuje a už je tady.

astupovat! Pruvodcí kricí, jako by nás byl celý zástup.

astoupím tedy a jdu hned za ním, aby si nemyslel, že
chci jet nacerno.

Dívá se na me, nejprofesionálnejší z profesionálu.

Nacerno do cerna? Smeje se mi. To se vám ale povedlo.
Tak dobre, dobre!. .. To prázdno prázdnin a ta nedele,

kde se nic nedelá a nedeje, je mi jasná. Ale co ono
francouzsko-anglické "já na bráchu, brácha na me"?

Z toho se našinci tocí hlava. Kde je moje víska Evropy,
když se tu už dve staletí hraje tenhle ping-pong pres La
Manche?

A už ho tu máme! Turistu turistu, archetyp turismu!

Sedí si v Calais, za okny pobrežního domku a dívá se na
rozbourené more. Á! Mezi Londýnem a Paríží se džentl
men nudit nemuže. Georges Brummell, dandy a revoluci

onár, rozvracec anglické spolecnosti. Mocnejší než
apoleon, ten brídil pešího cestování. Elegán Georges

Brummell. I galský princ mu závidí perfektní šev jeho
kalhot. Prý je ve vyhnanství? Ne. Jeho domov je cizina.

Ajakje tu pekne doma. Na hranici prázdna ve vesnicce
Calais. Jen neví, proc práve dnes dává prednost své levé
noze pred pravou.

Me ale nikdo nepresvedcil. Sednu si za svuj komín, do

dulku svého krovu. Tašky jsou teplé a ... To snad není
možné!... Támhle už jde! Hanicko! Slunícko! ...
Múau! ...

Tak vidíš, turisto! Každý má svuj konec sveta.

Jirí Eduard Hermach
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... respektive svet, ve kterém žije dnešní generace

dvacetiletých, jsme se rozhodli priblížit ctenárum Prítom

nosti nekolika výnatky z eseju, které vznikly na Karlove
univerzite v rámci semináre Globalizace. Seminár probíhá

od roku 1999 na právnické fakulte, je však otevren
studentum všech fakult univerzity a rovnež prednášející

jsou ruzných vedeckých "rodokmenu". Proces globa1izace
sveta a svérázná redistribuce jejích výhod, z nichž se teší

hlavne rozvinuté zeme, a nevýhod, jež dopadají na ty,

které nedrží krok, je zde proto vykládána z mnoha
perspektiv - od ekonomických až po filosofické.

OBRYSY ZATíM VIDíME JEN MATNE

Naše epocha se rozvinula pod vlivem vedy, technolo

gie a racionálního myšlenÍ. Západní industriální kulturu
vytvárelo osvícenstvÍ. Podle predstav myslitelu tehdejší

doby by mel svet s dalším rozvojem vedy a technologie
získávat na stabilite a usporádanosti. Ale svet, v nemž se
dnes nacházíme, nevypadá zrovna tak, jak se prepoklá
dalo. Prožíváme druhou individualistickou revoluci,

která se vyznacuje dalším rozširováním soukromého
prostoru, rozrušováním sociálních identit, odklonem od

ideologií i od politiky a stále se zrychlující destabilizací
osobnosti. ekteré z vlivu, jež mely do našeho života
vnášet jistotu a usporádanost, pokrok vedy a techniky,
mají casto opacný úcinek. Ocitáme se v rizikových situa

cích, které nikdo z nás v drívejších dobách nemusel

rešit. Spousta nových rizik a nejistot na nás pusobí bez
ohledu na to, kde žijeme a jak jsme privilegovaní nebo

ubozÍ. Duvera v budoucnost mizí, na zárné zítrky

revoluce a pokroku už nikdo neverÍ. Soucasná spolec
nost je spolecností, kde panuje masová lhostejnost,
prevládá pocit neustálého omílání a prešlapování na
míste, kde osobní nezávislost je samozrejmostí a nové je
prijímáno jako staré, "kde inovace jsou necím zcela

všedním a kde se už budoucnost nespojuje s nevyhnutel

ným pokrokem. Soucasná spolecnost je spolecností,
která staví do popredí osobní realizaci a respektování

subjektivní zvláštnosti a jedinecné osobitosti jakožto
základní hodnotu. Žít svobodne bez veškerého omezo

vání, sám si zvolit vlastní zpusob života, to je ta nejvý

znamnejší spolecenská a kulturní událost naší doby
a v ocích našich soucasníku též nejnepopiratelnejší
právo. Všichni dnes chtejí žít ihned, tady a ted. Jsme

první generací, která žije ve spolecnosti, jejíž obrysy
zatím vidíme jen matne.

Jan Piazza

ODLIŠNOST JAKO DAVOVÉ ŠílENSTVí

Globálním problémem, se kterým se mužeme setkat
na každém kroku, je syndrom davového cloveka - dítete
masové spolecnosti. V té se clovek odcizuje druhým

i sám sobe, je nucen participovat na cinnosti velkých
formálních organizací, jež nemuže kontrolovat a jejichž

cíle nemuže stanovovat. To vše jej zbavuje pocitu
odpovednosti. I když se o individualite mluví jako
o našem právu a prednosti, myslím, že zustává jen u toho
mluvenÍ. Jakožto "mladá dívka" se pomerne casto setká
vám s mladými lidmi a mezi nimi bohužel i s "produkty

davu". Mnoho mladých lidí si zakládá na tom, že jsou
jiní než vetšina, což má zbytek spolecnosti poznat podle

jejich oblecení, barvy vlasu, tetování nebo napr. zpusobu
mluvy. Ale tato "odlišnost" se stala módním hitem
a jakýmsi "davovým šílenstvím". Pokud bych se jednoho

dne rozhodla, že všem ukážu, jaká úžasná rebelka jsem,
nevím, jak bych si s tímto rozhodnutím poradila: barvu
vlasu s odleskem "dozrz" bych zvolit nemohla (má ji

približne polovina dívcí populace), odbarvit se na blond
nebo se naopak obarvit nacerno také ne (tak vypadá ta

druhá polovina). Na tetování, dredy a "copánky" je už
také pozde, sice to vetšina lidí neprehlédne, ale tím spíše

si uvedomí, kolikrát za den se s touto "výjimecností"
setkává. S oblecením si také nevím rady - objeví-li se na
trhu neco pekného a zajímavého, nejsem jediná, kdo si

toho všimne. Velmi všímaví jsou také prodejci, kterí
se postarají o to, aby výrobci v co nejvetším množství, co
nejlevneji a co možná nejrychleji vyrábeli daný "kousek",

aby si ho mohl koupit úplne každý, kdo o nej bude mít
zájem. Proto dokud budu žít v moderní spolecnosti, ve
"vyspelém svete", jen težko se mi podarí být originální.

Vím, že uvádím extrémní príklady, ale chtela jsem jen

poukázat na dopad konzumní masové spolecnosti, která
si žádá masovou výrobu zboží, kde prevládá nabídka nad

poptávkou, a predevším kvantita má rozhodující slovo
pred kvalitou - a to nejen na trhu, tento jev se promítá
napr. i do volebních procedur, kdy množství nepovola

ných má vetší váhu než méne oborníku.
Pavla Martinovská

KROUŽKY PROTI GlOBALlZACI

Jako lokální ekonomické systémy oznacuji širokou
paletu možných spolecenských struktur, kde na jednom

okraji mohou stát tzv. LET systémy (local exchange
trade systems), tedy zámerne zrízené a udržované
organizace, a na druhé strane takové jevy jako napríklad

Piitomnost
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obchodování (i výmenné) se zemedelskými komoditami

v urcitém omezeném množství i v omezeném prostoru
(omezeném nikoli úredním rozhodnutím, ale priroze
ným vývojem).

V minulosti existovaly krome socialistické ekonomiky

i další silné impulsy pro rozvoj techto místních ekonomic
kých systému a samozásobitelství alespon v regionálním
merítku. Byly to nejruznejší hospodárské krize i potíže

lokálne významných odvetví. Tak napríklad v dobe nejvet
ší z nich, Velké hospodárské krize v tricátých letech,
vznikly mnohé struktury, které jsou inspirativní dodnes.

1 apríklad tzv. Wirtschaftring, což je organizace vzniklá ve
Švýcarsku za úcelem uspokojování potreb svých clenu
v dobe úpadku ekonomiky. Aby se odtrhla od inflacní

domácí meny, vytvorila si menu vlastní; aby se její clenové
vyhnuli placení vysokých úroku v oficiálních bankách,

vytvorila vlastní banku. Tento "hospodárský kroužek"
pretrval do soucasnosti a dnes je jeho cleny více než 60
tisíc malých a stredních firem. Zdálo by se, že od venkov

ského zahrádkarení k Wirtschaftring je porádný skok, ale
myslím, že pri jejich srovnání na pozadí globalizace se
mezi nimi objevuje urcitá souvislost. Jde v nich o dosažení

urcité nezávislosti na fungování velké ekonomiky, na
obrích globálních koncernech. Tuto nezávislost je možno
chápat jako pozitivní jev jak z hlediska udržení spolecen
ské a kulturní diverzity jednotlivých zemí a lokalit, tak pro
pozitivní spolecenské externality, nebot prispívají k udržo

vání lokálních komunit, vytvárejí velký pocet pracovních

míst (o tom, že napríklad v ekologickém, a tedy na
pracovní sílu nárocném zemedelství by našel práci velký

pocet lidí, píše napríklad Jan Keller v knize Až na dno
blahobytu) a díky tomu také napomáhají udržení jakési
neformální sociální síte.

Martin Vávra

PANí NOVÁKOVÁ HOVORí S MANŽELEM,
SYNEM A NEZNÁMÝM HLASEM
VTELEFONU

Nahrbená paní Nováková stoupala po schodech,
v každé ruce jednu plnou tašku. Doma našla pouze

manžela, pana ováka. echával se v kresle obývacího

pokoje ozarovat obrazovkou zapnuté televize. a blede
modrém pódiu stál cernoch a mluvil nejakou cizí recí,
asi anglickou. Z reproduktoru bylo slyšet: " ... is the

world of globalization - a new context for and a new
connectivity among econqmic actors and activities

throughout the world. Globalization has been made

possible by the progressive dismantling of barriers to

trade and capital mobility, together with fundamental

technological advances and steadily declining co st of. .. "

"Prosím te, na co to koukáš?", oborila se na pana
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Nováka. Ten pokrcil rameny a odpovedel: "Nevím, práve
jsem to zapnul."

V zámku zarachotil klíc. "Cau," pozdravil rodice

Lukáš. "Ahoj, synu, ocenil bych, kdybys rodicum neríkal

cau." Lukáš odpovedel na pul pusy: "o.K." a zaplul do
svého pokoje. Pan Novák však pokracoval: "Jdu po ulici,

nekdo do me omylem štouchne a rekne "sorry". Kolega
v práci je stále samé "už to tam sejvuju" a "já ti to tam
mejlnu", až mi je z toho špatne. Jako bychom nemeli

svuj vlastní jazyk." Pan Novák zlostne blýskl ocima po
stále mluvícím cernochovi. " ... technologies of mass
destruction circulate in the netherworld of il1icit

markets, and terrorism casts shadow on stable rule ... "

a vzápetí jej vypnul. Na moment bylo ticho - do nehož
zazvonil telefon.

"Kdo to jen muže být?" zeptal se sám sebe pan Novák
a podíval se na hodinky. Paní Nováková zvedla telefon.
"Haló?" "Dobrý den, omlouvám se, že ruším v tuto

dobu, ale rád bych vám pomohl", rekl udýchaný hlas.
"Jak to myslíte?" zeptala se paní ováková a neverícne
kroutila hlavou. "No, myslím, že jste ve velkém nebez
pecí. Všichni jsme ovládáni necím, co neznáme a nekon

trolujeme" rekl tajemný hlas. "Prosím? To je nejaký
vtip?" "Žádný vtip, je to smrtelne vážné." "Nerozumím."
"Žijeme v postmoderní dobe," zasycel hlas v telefonu.

"No a?" "Jak, no a? Vy nevíte, co to znamená?" "Ne?
Vadí to snad?" "Víte vy vubec, co je to jízdní rád? Víte
vy, co to je oddelení casu od prostoru?" "Ne, to nevím."

"Modernita .má tri zdroje svého dynamického vývoje.
Jedním z nich je oddelení casu a prostoru. Cas i prostor
se vyprázdnily. Cas tím, že se zavedly mechanické

hodiny a univerzální kalendár a prostor tak, že se objevi
la vetšina pevniny na zemi a že vznikly univerzální

mapy. A takový vyprázdnený cas a prostor se od sebe

muže oddelit a libovolne spojovat. Príkladem je jízdní
rád. Pamatujete, dnes vám ujel autobus." "Jiste, ale ... "

"Tak za to muže oddelení casu a prostoru. Druhým
zdrojem je vyvazování. To znamená vytržení sociálních
vztahu z místních kontextu a jejich restrukturace

v neomezených casoprostorových rozpojeních - pomocí
institucí používajících vyvazovací mechanismy. Rozumí

te? Takovým vyvazovacím mechanismem mohou být
symbolické znaky, napríklad peníze. Byla jste dneska
nakupovat? "Ano, to ano." "A platila jste penezi?"" e,

kartou." "Tím lépe. Podívejte, peníze vlastne umožnují
spojení mezi úverem a závazkem v situaci, kdy bezpro
strední výmena produktu není možná. No a dnes už se
peníze jako takové prestávají používat a namísto nich tu
jsou údaje v pocítacích. Viz vaše karta."

"Milácku, kdo to je?" ozval se pan Novák. "A - ále,

známá z práce, probíráme nejaké její problémy." "Mluvíš

s ní už nejak dlouho," znepokojene dodal manžel paní
ovákové. Ta priložila sluchátko ke rtum a tiše zašepta

la: "Poslyšte, manžel je už nervózní a ... " "Jiste, prejdu
rychle dál, i když jsem vám o této problematice nerekl

zdaleka všechno a musel jsem velmi zjednodušovat. Nyní
bych vám neco rekl o abstraktních systémech. "Tak

dobrá." "Jiste si ješte pamatujete, jak jsem mluvil
o symbolických znacích, o penezích. Tak symbolické
znaky by se spolu s expertními systémy mohly pojmeno

vat jako abstraktní systémy. Cást abstraktního systému je
napríklad banka, ve které pracuje váš muž. A v dnešním
svete je pro každého nesmírne duležitá duvera v takové

abstraktní systémy, bez ní se totiž dneska velmi težko
žije, a taková duvera se tvorí práve podle zkušenosti
zažité v prístupových bodech. Aby clovek mohl na
dovolenou, aby se mohl najíst, aby se mohl dozvedet

cokoliv jiného, než co je schopen sám overit "na vlastní

oci", nezbude mu nic jiného, než duverovat druhým,
které nezná. Musí verit abstraktním systémum."

"Dobrá, myslím, že to stací, ale radeji mi reknete.

Proc je dneska všechno tak rychlé a bláznivé?" "Zvýšil se
tok informací. Lidé jsou chytrejší, ve vede pracuje více
vedcu než kdykoliv predtím. Jenom se podívejte na
rozvoj techniky nebo genetiky. Dnešní spolecnost je jiná

než ta, která tu byla pred nekolika sty lety. Lidé prošli
mnoha zmenami, až se spolecnost zmenila v jednu
velkou ZMENU."

"Milácku, nezdá se ti, že to s tím telefonováním už

opravdu preháníš?" pan Novák se stával nervózním.
"Hned to skoncím, drahý," odvetila paní Nováková. "Už
budu muset koncit," rekla omluvne do telefonu,

"manželovi to už jde na nervy." "Jiste, když si prejete.
Dekuji vám, že jste me vyslechla. Víte, všichni nemají
trpelivost poslouchat jako vy."

Jaroslav Karmášek

Autori a autorkajsou studenti Univerzity Karlovy.

Prítomnost
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Prepracování jaderného paliva muže vyrešit problém
radioaktivního odpadu i dalšího zdroje energie

PETR JAKEŠ, ŠÁRKA SPEVÁKOVÁ

Globální oteplování, skleníkové plyny, kjótský protokol,
jaderná energie, pálení fosilních paliv, Temelín, Fagan,
cena ropy ci alternativní zdroje energie - to jsou termíny,

jejichž denní dávky již presahují únosnou míru. A verej
nost - stejne jako pri nadmerném užívání léku - zacíná být

otrávena jejich vedlejšími úcinky. V debatách o ochrane
životního prostredí se ale ztrácí skutecnost, že existuje
prímá úmera mezi spotrebou energie a životní úrovní.
Nejjednodušší zobecnení vztahu mezi životním prostre

dím a výrobou energie však také ríká, že žádný ze zpusobu
výroby není ekologicky nevinný, což platí zejména pro
energie vysoké hustoty, tedy takové, kterých je zapotrebí

v prumyslové výrobe. Jelikož alternativní zdroje, jakými
jsou energie slunce a vetru, mezi energie vysoké hustoty
nepatrí, nelze jimi rozjet v podstate ani lokomotivu
nákladního vlaku.

Jadernou energetiku mnozí považují za ekologicky

nejcistší. Navíc statistika ukazuje, že pri výrobe elektrické
energie z jaderné dochází ve srovnání s ostatními (i pres

katastrofu v Cernobylu) na jednotku vyrobené energie
k nejnižšímu poctu úmrtí. Budeme-li vážne uvažovat
o ochrane životního prostredí a pokusíme-li se oprostit od
obchodních zájmu prodejcu ropy nebo uhlí, dojdeme

k záveru, že prepracování jaderného paliva a jeho kolobeh
mezi prepracovatelským závodem, urychlovaci elementár
ních cástic a jadernými elektrárnami predstavuje alespoií.

na cas rešení výroby energie vysoké hustoty. ZároveI1
s dalšími alternativními zdroji by tato energodiverzita 
podobne jako biodiverzita - mohla predstavovat základ

fungujícího a pravdepodobne málo zranitelného systému.

VYHORELÉ PALIVO
PREDSTAVUJE PROBLÉM

V prírode se prirozene vzniklé radioaktivní prvky

rozpadají na jiné dcerinné - napríklad radioaktivní uran se
rozpadá na radioaktivní thorium, to pak na neradioaktivní
olovo. Podobne jako v prírode i v jaderných reaktorech

dochází k premene radioaktivního uranového paliva na

prvky stabilní, ale i takové, které jsou radioaktivnejší než
vlastní uran. Uranové palivo odevzdá pri klasickém proce

su v jaderném reaktoru jen malý díl své energie - približne
5 procent - a vytvorí odpad, kterému se ríká vyhorelé
palivo. V odpadu se objevují nové prvky: plutonium,

americium, neptunium. Zatímco nepoužité palivové
clánky obsahující uran nepotrebují zvláštní zacházení,

palivo vyjmuté z reaktoru se musí uložit, chladit a nejakou
dobu skladovat. Pak je nutné najít místo pro trvalé hlubin
né uložište, ve kterém by melo spocívat desítky tisíc let 
predá se tak dalším generacím.

TECHNOLOGII PREPRACOVÁNí
JIŽ ZNÁME

Rešením by mohlo být prepracování vyhorelého paliva.

Technologie je známá již padesát let - je sice drahá, ale jen
zhruba stejne nákladná jako zpracování uranové rudy na
palivo. Vyhorelé palivo se totiž chemicky rozloží a oddelí

se složka uranová, plutoniová a ostatní radioaktivní složky.
Vzhledem k tomu, že uranovou a plutoniovou složku lze
použít znovu jako palivo, zmenšuje se objem odpadu
o více než 95 procent. Zbylé radioaktivní prvky pak mají

pomerne krátký polocas rozpadu, dosahují asi 3 procenta
puvodního objemu paliva a není potreba je skladovat déle
než nekolik desítek let. Mnohonásobne by se tak zmenšila

potreba skladovacího prostoru i délka skladování. Zdálo
by se tedy, že problém je vyrešen.

Má to však jeden hácek: plutoniová složka prepracova
ného odpadu je totiž velice vhodná pro výrobu jaderných

zbraní. Presto se v Evrope vyhorelé palivo prepracovává,
a to ve Francii, Velké Británii a Rusku. Ve Spojených

státech bylo prepracovávání v roce 1977 utlumeno ze
strachu, že by se teroristé mohli zmocnit osmi kilogramu
plutonia potrebných k výrobe atomové bomby.

TRANSMUTACE JE I NENíTAjEMSTVí
Los Alamos je známé jako kdysi tajné místo, kde vznikla

atomová puma. Výbuchy atomových bomb v Hirošime

a Nagasaki nepredstavovaly práve nejštastnejší entrée jader
né energie. Dnes je tato laborator opet pro verejnost uzavre

na. Duvodem je nekolik špionážních afér, za které tak
trochu muže transmutace. Zdejší vedci totiž dosáhli velkých
úspechu práve v transmutaci prvku, která nabízí ohromný

zisk. Reší totiž problém radioaktivního odpadu s dlouhodo
bým polocasem rozpadu, reší i výrobu energie z vyhorelého
paliva. Slovo transmutace nekomu možná pripomene

klasický ceský film "Císaruv pekar a pekaruv císar". Rudol
fovi alchymisté se snažili obycejné olovo premenit na

cennejší zlato. Sen alchymistu premenit jeden chemický
prvek na jiný ale poprela chemie devatenáctého století.
Premena (transmutace) dostala nevedeckou nálepku 
podobne jako perpetuum mobile - a alchymie punc pavedy.
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(rajina s alternativními zdroji u kalifornského pouštního mesta Palm Springs. Energie vetru ale nerozjede ani lokomotivu.

S objevem radioaktivity a poznáním stavby chemických

prvku, tedy se zjištením, že jejich vlastnosti souvisí
; poctem protonu, neutronu a elektronu, se stalo zrejmé,

že transmutace je prece jen možná. Príkladem je práve
jaderné štepení. Jádro radioaktivního prvku se rozštepí
neutronem, vznikne jiné jádro, uvolní se další neutrony,
{teré štepí další jádra. Tato reakce probíhá samovolne

; prírode i rízene v jaderném reaktoru.

KRUHSE MUŽE UZAVRíT
Elementární cástice - neutrony i protony - lze použít

k bombardování prvku, ale musí se výrazne urychlit.
K tomu v Los A1amos slouží nejvetší lineární urychlovac
neutronu na svete. Používá se i k premene radioaktivních

odpadu. Dnes je ale populárnejší jiná technologie, zvaná
ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology),
která k uvolnování jaderné energie také využívá tríštivé
reakce vyvolané urychlenými neutrony. U trans mutace,

stejne jako u prepracování paliva, je nejdríve nutné
oddelit vysoce radioaktivní prvky od samotného uranu,
který pak muže dále sloužit jako palivo. Plutonium,

neptunium, americium a curium se oddelí a spalují

v "horáku". Toto spalování je vlastne jadernou reakcí
rízenou proudem neutronu lineárního urychlovace

a muže být kdykoliv prerušeno, zastaveno a zase obnove

no. Radioaktivní materiál je prítomen v podkritickém
množství, takže nemuže dojít k nerízené reakci. Pri jader
ných premenách dochází k uvolnování energie - ta muže

být využita k výrobe elektriny - a jen nepatrný zlomek
vzniklé energie je zapotrebí k pohonu tohoto procesu.
Díky intenzivnímu toku neutronu silne radioaktivní
prvky s dlouhodobým polocasem rozpadu transmutují na
krátkodobe radioaktivní ci neradioaktivní a tudíž i stabil

ní prvky. Odpady, které tvorí, pak lze uložit na pouhé
desítky let.

Technologie ADTT se ovšem vyvíjí, jak jinak, i pro
zpracování vojenského materiálu a jaderných zbraní,
nicméne predstava, že bude existovat zarízení, ve kterém

je urychlovac pripojen k odstavené elektrárne s vyhorelým

palivem, je celkem užitecná. Mohou se tam pak zpracovat
dokonce zbytky jaderných zbraní v podkritickém

množstvÍ. Po dobehu elektrárny lze tedy ješte využít
vysloužilé technologie, turbín a alternátoru k cemusi
užitecnému.

PETR JAKES (1940) JE GEOLOG. SÁRKA SPEVÁKOVÁ JE NOVINMKA.

v HOSPODMsKYCH NOVINÁCH VEDE RUBRIKU V~DA A TECHNIKA.

léto 2001



EB Z

MÉDIA

'"
PE I

Televize jako nástroj každodenního konstruování
spolehlivého sveta

JAROMíR VOLEK

Televizní prijímac dnes tvorí nedílnou soucást života
velké cásti svetové populace. Blikající obrazovka je s námi,

když snídáme i veceríme. Díky ·televizi se nám darí lépe
usínat, pomáhá nám zahánet samotu, úzkost nebo strach
v prázdném byte. Nezrídka nám však naopak strach

nahánÍ. Televize nás baví, obtežuje i nudÍ. Obcas je pro
nás i výzvou. Dává nám zakusit vlastní samotu, ale

zároven nás též socializuje a umožnuje ci spíše usnadnuje
nám soužití s druhými. Stežujeme si na ni, ale konzumuje
me ji stále velmi intenzivne. Dospelý Cech stráví
u televizní obrazovky prumerne denne víc než tri hodiny.

Televize se tak stala naší každodenní samozrejmostí,
nástrojem, který se stále významneji podílí na konstrukci
tzv. ontologického bezpecí, tj. existenciálního pocitu vlast

ní reality, reality jiných lidí a vedomí vlastní identity.

BEZPECí VERSUS OHROŽENí
Polarita bezpecí/ohrožení snad nejlépe zachycuje

dynamiku každodenního života, jenž je de facto perma
nentne obklopen a pronikán nepredvídatelným a nejistým

svetem vnejšku. Abychom dokázali zvládnout stále

komplexnejší podobu vlastní každodennosti, její neuspo
rádanost a chaoticnost, musíme svuj život vmestnat do

rádu vecÍ. Rád je v tomto smyslu první podmínkou pro
zachování pocitu bezpecÍ.

Lidské individuum se od pocátku své existence snaží

vyhnout hrozbe chaosu, necitelnosti sveta. S tímto cílem
též organizuje své vztahy v case i prostoru. Abychom tento
složitý proces zvládli, vytvorili jsme takové kulturní insti

tuce jako rodina, komunita nebo národ, instituce, které
nám pomáhají neztratit ve stále komplexnejším svete
orientaci, jelikož mají schopnost uchovávat vedomí konti

nuity, spolehlivosti a souvislosti vecí. K temto institucím
patrí dnes i televize.

TELEVIZE JAKO CYKLICKÝ FENOMÉN
"Bezpecná závislost" na televizním vysílání vzniká prede

vším prostrednictvím struktury vysílacího schématu, respek
tive každodenního usporádání programu a žánru. Až sekun

dární význam mají samotné príbehy, které televize vypráví.

Nepominutelnou roli zde hraje též permanentIú prítomnost
a dosažitelnosti tohoto "domestikovaného média".

Televize je cyklickým fenoménem - její programové

schéma je konstruováno na principu konzumacní pravi
delnosti. Televizní vysílání a sledování napr. mýdlových
oper, sitkomu, predpovedí pocasí ci zpravodajství struktu
ruje náš život do hodin, dnu ci týdnu. Lze hovorit

o nekonecné serialite televizního vysílání ci nekonecném

kruhu ontologického bezpecí, které produkuje. Televize se
v této souvislosti významne podílí na seriálovém charakte
ru naší každodennosti.

Zvláštním príkladem je tzv. mýdlová opera, pro kterou
je typická práce s cyklickým pojetím casu, respektive
s principem nekonecné opakovatelnosti. a rozdíl od
lineárního pojetí casu, kde je vysvetlení každé nové situace

hledáno v minulosti, je naopak cyklický cas soap opery
momentální aktualizací vecného, bezcasového principu.

Takový princip je z definice mytický. Zdá se, že tento
cyklický princip mýdlové opery oslovuje zvlášte divacky,
jimž byly puvodne mýdlové opery adresovány, a vytvárí
u nich pocit bezpecné, predpoveditelné nemennosti. Podle

francouzské filosofky Julie Kristevy je žensky uchopovaný
cas silne determinován biologicky. Ženská subjektivita
vytvárí podle Kristevy v prubehu dejin specifické pojetí

casu, pro které je typické oddelení kategorií opakování
a vecnosti od ostatních casových modalit známých z histo
rického vývoje civilizace. Podle nekterých teoretiku tak

slouží jednotlivé seriálové príbehy díky svému stereotypní
mu rytmu k uspokojení ženského pojetí casu, odvozenému

od cyklu, tehotenství a nekonecného opakování biologic
kých rytmu.
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JISTOTA ZPRÁV O NEJISTÉM SVETE
Velká cást poradu zvlášte hlavního vysílacího casu

komercních televizí sice kalkuluje s potrebou stálé
evokace úzkosti ci strachu, kecupové ci skutecné krve.

Ty jsou však nakonec vždy úspešne (alespon na chvíli)
odstraneny. Dialektická artikulace úzkosti a bezpecí je
vytvárena velmi intenzivne zvlášte v televizním zpravo
dajství, které je svého druhu nekonecným seriálem se

standardne vysokou sledovaností. Vedle své informacní
a dnes již i zábavné ci relaxacní funkce posiluje náš pocit
bezpecného zakoušení sveta práve prostrednictvím

mechanismu konstrukce ohrožení, které je ovšem vždy
vyváženo vlastní každodenne opakovanou existencí
zpravodajství jako takového. Svým obsahem zpravodaj

ství sice zneklidnuje - sama jistota, že jakkoli stresující
zpravodajství v ohlášeném case spolehlive nastane, je
však zdrojem klidu a duvery v recyklaci známého rádu
vecí.

Zakomponování katastrofických událostí do zpravodaj

stvíznamená de facto posilování závislosti publika. Cím je
svetneklidnejší, nebo presneji receno cím se jeví neklidnej

ší ocima televizních kamer, tím roste i konzumace zpravo
dajství a jeho návykovost. Zpravodajství je tudíž jedním
z klícových nástroju šírení pocitu nebezpecí, ale zároven
funguje i jako panacea na tyto hrozby. epochybne i tak

stresující sdelení, jako je válecné zpravodajství nebo pravi
delná každovecerní autonehoda, jsou soucástí príbehu,
kterýnakonec vyvolává dojem, že vše je tak, jak musí a má

být.

Typický príklad médii produkovaného cyklického
strídání napetí a uklidnení jsme mohli zaznamenat naprí

klad v povodnovém televizním zpravodajství (cervenec
1997),kde strídání pozitivních a negativních zpráv drželo
divákyu obrazovek nekolik týdnu, a zvlášte pak v záveru
celétragédie, kdy vlastne všechny stanice umele udržova

ly napetí ruznými neoverenými, více méne katastrofický
mi sdeleními, které následne s úlevou odvolávaly.

S mechanismem produkce úzkosti a bezpecí pracuje též
predpoved pocasí, která vytvárí den co den nový pocit
uklidnení, at je ošklive nebo hezky Gedna z moderátorek
tohoto poradu na TV Prima koncí vždy typickým 

"vezte,bude líp"). Moderátori jsou v roli toho, kdo ovládá
a kontroluje jednotlivé elementy predpovední mapy,
a mají nástroje k tomu, aby, projektovali jistotu, tedy
posílili víru diváku, že zítra nebo pozdeji, proste jednou

konecne bude lépe.

MÝTUS A RITUÁL

Mýty, rutinní úkony, rituály a tradice jsou materiálem,
který tvorí strukturu sociálního rádu a formuje každo

dennost. Televize prostor techto cinností, vytvárejících
pocit bezpecí, do znacné míry okupovala. Není proto
možné vnímat ji jako narušitele rádu (z cehož je casto

obvinována), ale spíše jako jeho oporu, nástroj zachování
statu quo.

Srovnání role mýtu a televize vychází z predpokladu,

že jejich funkce jsou v kulture formálne ekvivalentní. To,

co spojuje roli mýtu v primitivní spolecnosti s dnešní rolí
televize, je jistá forma "prestiže" ci presneji statutu,

kterou poskytují svým príjemcum. I když se povaha

legitimizace v obou spolecenských formacích radikálne
liší, stále zde hraje klícovou roli váha tradice, ztelesnená

v prijaté moudrosti, více ci méne tajemného výkladu
minulosti, prítomnosti a budoucnosti a predevším

predpokládaná schopnost zpusobit zmenu. To vše nazna
cuje podobnosti, ne-li prímo shody, mezi mytickým

a televizním pusobením. Sekularizace redukovala svaté
na "prestižní", ale je otázkou, zda nedošlo vlastne jen

k výmene obou pojmu.
Je to také esenciální anonymita vyprávení, která spojuje

televizi a mýtus. Televize vypráví své príbehy z velké
vzdálenosti, která muže být prostorová, ale i historická
nebo sociální, a generuje tak magické ci tajemné, jež je
v primitivních spolecnostech asociováno s mýtem.

Televizní stejne jako mytická vyprávení jsou ve své podsta
te konzervativní. Televize se podílí na zachování pocitu
bezpecí svých diváku i tím, že se snaží udržovat svet

takový, jaký jej známe, jak mu po generace rozumíme.
Stala se neoddelitelnou soucástí naší každodennosti. Svou

všudyprítomností, expanzivitou a dostupností do znacné

míry kolonizovala její prostorovou a casovou dimenzi, tedy
dve základní souradnice sociální reality. Ze zázracné
hracky se tak televize stala oltárem i zpovednicí, projekc

ním plátnem našich snu i depresí.

JAROMIR VOLEK (1962) JE SOCIOLOG MÉDIi. POsOBI NA FAKULTÉ

SOCIÁLNICH STUDII MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNÉ.

Literatura:

Fiske,]ohn: Telev;s;on Culture, Routledge, 1999.

Men, Robert c.: Global Soap Opera, Routledge, 2000.

Giddens, Anthony: Dlisledky modemity, SLON, Praha 1998.
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Literatura pro ženy není totéž co ženská literatura

""

N

Prelom tisíciletí - nová situace, nový životní styl

a systém, rozdrobené hodnoty a jistoty. Dívky ci ženy
v nich žijí a hledají rámec, který povede jejich jedinecný

život. Hledají stejne jako chlapci a muži. Dychtí i po
poezii a próze, která jim dodá slova pro vlastní život.
Zamerme se nyní na schematickou šíri, kterou má

soucasná žena v písemné podobe k dispozici. Lépe
receno na její extrémní polohy. Hlavu a ocas stoceného

literárního hada nám totiž vytvorí tzv. cervená knihovna

(pod oddíl literatury pro ženy) a tzv. nové ctení sveta
(pododdíl ženské literatury).

CERVENÁ KNIHOVNA
Recept na úspešný román pro služky se vyvíjel od

chvíle, kdy se bežná ženská populace naucila císt
a zacala se dožadovat "své" cetby pro útechu a osvežení.
Zamilovaný román vystavený na tradici evropského

sentimentalismu vyznával vždy ty "správné" hodnoty,
predvídatelné stereotypy; predstavoval jakousi ženskou

psychoterapii, zabalenou v rouše vysokého jazykového
stylu. Láska bez ohledu na stavovskou príslušnost

zamilovaných (nerovnost naopak vítána) byla uctívána
jako nejvyšší ctnost, zatímco každodennost, dejinné

souvislosti, analytické popisy osob a situací cervené veci
jen škodily.

Po roce 1989 se u nás ani Ivo Železnému - vydavateli

Veceru pod lampou - nepodarilo zejména kvuli
nedostatku soucasných ceských autoru plne navázat na

úspešnou žeI1 ceskoslovenské meziválecné edice Cerve
ná knihovna. Buržoazní poetika této "paraliteratury"

byla komunistickou propagandou dokonale znicena.
V roce 1992 tedy na ceský trh vstoupilo kanadské

vydavatelství Harleguin, specializující se na soucasné

preklady anglických a amerických knížek pro ženy. Nové
sešity nejruznejších edicí se na pultech stánku objevují

s mesícní periodicitou. Schéma, které je tu ženám

predkládáno, kopíruje romantické predstavy o ženské
duši, o ženské roli, glorifikuje lásku a obet jako životní
pri nci p. Odráží všechny soucásti moderního sveta,

nesmí ovšem provokovat složité otázky, nesmí zradit
ctenárcinu touhu po opakování již známého. Paradigma

vztahu ženy a muže je tu nakonec vždy tradicní, at se
hlavní hrdinka tvárí samostatne, emancipovane a sveta
znale, vždy pzná, že život v rodine s mužem a pevnými

rolemi je ten, který hledá. Bude-li schopna hluboké,
nežné a obetavé lásky, docká se muže svých snu. Tak

slyšely naše babicky a prababicky a síla takto zakorenené

ženské role znamená oddych od vecného formování
a dotazování se vlastní svobody.

Seriálove zásobuje své príznivkyne i autorka jednoho
bestselleru za rok, Danielle Steelová. Její literární

milostné zápletky jsou doprovázeny honosnými rekvizi
tami, honosnými cíly a reprezentují nadrazenost

opravdových citu bez kompromisu nad spolecenskými
ocekáváními. Tedy krásná kýcovitá kritika postindustri
ální morálky penez, stresu a úspechu, kterou mohou

rozbít jen neposkvrnené ženy. Ženy silné, inteligentní
a krásné podle všech dobových norem.

MEZIPROUDY
Významnými hledaci schematických mušlí pro ženy

v ceské próze jsou mladé autorky typu Barbary Nesvad

bové (ale i typu Michala Viewegha - toho zejména pro
jeho poslední knihu Román pro ženy). Autorky "vtipne"
obracejí psychoterapeutickou funkci literatury smerem

ke své vlastní osobe. Tato nahota jde po~le Terezy
Brdeckové "bohužel casto pohromade s exhibicionis
mem, autorskou leností a potrebou ucinit z ctenáre vlast
ního psychoterapeuta ... ". Místo pohádek o princi na

bílém koni nám pred ocima vyvstávají tvrdá partnerská
zklamání a sexuální pravidelnosti života ženy, která
ovšem pres cernou masku vampa nakonec prozradí, že na

toho harlekýnského prince ceká (aby ji zbavil otázek).
Ironický spojovník mezi hlavou a ocasem ženského

literárního hada tvorí ceské feministické spisovatelky 
Saša Berková, Eva Hauserová i Iva Pekárková živí své

psaní prekládáním harlekýnek. Existují na pomezí

autobiografické poetické prózy a obnažene autobiogra
fické kritické prózy a perou se s literárními kritiky
o škatulky. Jejich knihy jsou spojovány s jejich jménem

a životem mnohem tesneji než s literárním ci svetovým
názorem.

VLASTNí POKOJ
ové ctení sveta ve smyslu ucelenejšího myšlenkové

ho proudu k nám proto logicky musí hledat cestu pres
hranice. Novým ctením sveta si dovoluji oznacit knihy,
které patrí do proudu feministické a genderové literatu

ry. Ta se na západ od nás desetiletí snažila o alternativní
vnímání spolecnosti z perspektivy zvláštnosti (ženského)
rodu. Je to literatura, kterou je možno šíreji oznacit
hesly: ženské psaní, feministická literatura ci gynokriti-
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ka (ženská literární kritika). Ženské psaní (women's

writting) prosazuje durazne nekonvencní prístup
k forme i obsahu založený na tzv. ženských principech
intuice, spontánnosti, emocionality, nelineárnosti ci

ženské sexuality (Anglicanka Virginia Woolfová,

Americanka Lydia Lunchová, Kanadanka Margaret
Atwoodová). Feministickou literaturou je myšlena
predevším odborná literatura stavející své argumenty na
feministické filosofii a feministické

kritice patriarchální spolecnosti

(Nemky Sigrid Weigelová a Vereny
Stefanová, Britka Germaine Greero

vá). Gynokritika potom odmítá
tradicní racionální literární kritiku,

zejména její univerzálnost, a orien
tuje se na jinakost (ženskost) ctení,
pricemž nerozlišuje mužské a ženské

psaní (Americanky Elaine Showal
terová a Sandra Gilbertová,

Francouzska Hélene Cixousová).

Preklady této literatury se

k ceským ženám dostávají prakticky
pouze díky subkulturnímu naklada
telství One Woman Press, které
vzniklo v Praze v roce 1997 v hlave

Marie Chribkové. Po roce 1989 se

nedockala nakladatelství specializu

jícího se na literaturu, která by

prinášela toto "jiné" myšlení, a zacala proto sama tvorit
literární styl OWP. Ten zahrnuje svazky jako jsou Vlast

ní pokoj Virginie Woolfové (esej pojednávající o problé
mu ženského psaní), Nové ctení sveta (sborník esejí
ceských osobností všech oboru na téma feminismus let

devadesátých) ci stále aktuální, origiriální a iniciacní
analýza situace žen v 60. letech, maják v dejinách hnutí
za svobodu žen, Eunuška od Germaine Greerové.

Marie Chribková pripomíná, že jí nejde o nálepku

feministického nakladatelství - ta pro ni neznamená
záruku hledané kvality. Duležité není, jestli se autorka

oznací za feministku, ale to, jakým zpusobem premýšlí,
jak vnímá a interpretuje role žen a mužu a jakým zpuso
bem zpracuje text.

DIVOŠKY,TANECNICE, NYMFY
OWP problematizuje usazenou, dostupnou a proje

tou kolej do stanice ženská literatura. Nutí ženy

k provokativní reflexi vlastních prirozených potreb
a jejich oddelení od historických kulturních nánosu.

OWP stopuje divošky, tanecnice a nymfy v nás. Stopuje
i strach z vytržení z pohodlného rádu. Umožnuje
ctenárkám vnímat, uznat a do svého života promítnout
predkládané jinakosti: tzv. "zrady". Patrí mezi ne
"zrada" Rodiny, jejíž pripuštení s sebou nese možnost

odmítnutí jejích struktur napomáhajících domácímu
násilí a týrání detí. Reflexe "zrady"

Výchovy dává právo odmítnout

Barbie - predobraz dívky a ženy.
Kvuli "zrade" Kultury je dovoleno

odmítnout ženskou roli Múzy
a Inspirace, kvuli "zrade" Tela zase
spolecností presne definovaný

a vyžadovaný ideál ženské krásy.
A v neposlední rade je tu "zrada"
svaté Lásky, povzbuzující k odmít

nutí predstav partnerské závislosti

a jejich nahrazení konceptem spolu
žití nevykoristujících se osobností.

Nové ctení sveta naph'luje schéma
provokace ci iniciace ženského
samostatného myšlení a sebevedomí

založeného na svých vlastních
predstavách o seberealizaci - at už
kulturní, sexuální, partnerské ci
metafyzické. Presne podle resumé

z Eunušky, kde Germaine Greerová uvádí: "Tato kniha
byla napsána v nadeji, že ženy objeví, že mají vuli.

Jakmile k tomu dojde, budou nám schopny ríct, co a jak
chtejí, samy. Strach ze svobody je v nás a je silný.
Nazýváme ji radeji chaosem ... Ale my opravdu žijeme
v chaosu protirecících si autorit, ve veku konformity bez

komunity, v blízkosti bez komunikace ... "

KATERINA JONASovA (1975) JE SEFREDAKTORKOU INTERNETOVEHO

MAGAZiNU PRO 2.ENY TVOJE.CZ
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DíVAT SE, NASLOUCHAT,
S irským prozaikem a básníkem Dermotem Healym
o roli spisovatele v dnešní spolecnosti

FRANK FORREST

"Až na konec Evropy a potom vlevo dolu," popsal

jednou kdosi nejkratší cestu do Irska. Irsko se za
soumraku modernity, jenž se opájí všemožnými odchyl
kami vcetne outsiderství, stalo synonymem pro prostre

dí menšinové, periferní, prírodní a vzpecující se
modelum nablýskaného kapitalismu. V myšlenkách na

Irsko tece temný Guiness a vírí druidské bubnovánÍ.
Irsko dnes patrí k módním kulturám, ale platí za to dan
povrchnosti, stereotypnosti a okouzlené pocitovosti
názoru svých nových obdivovatelu, kterým casto nebývá

více než petadvacet a Irsko pro ne predstavuje jen
soubor asociací na škále Guiness - Sinead O'Connor.

I proto je dobre, že letošní dubnový Festival spisovatelu

vzal pod svá krídla sekci irské literatury, v jejímž rámci

Prahu navštívil irský spisovatel a básník Dermot Healy.

Z ceho cerpáte motivaci k literární tvorbe?
a samém pocátku to clovek vlastne ani netuší.

Rúzné duvody sbírá až cestou a vetšina z nich je krajne

podezrelá. Pohnutky, které ho privádejí k tomu, že
využívá všelijaké druhy vyprávení, se obcas vubec
nepodarí vypátrat. Když píšete román, prvních nekolik

rádek je jako navazovat vztah s nekým, koho neznáte.
Nevíte, jak vám to spolu pújde - takový vztah múže
trvat dva týdny nebo to taky muže být záležitost na celý

život. Je-li to kniha, pak jste ovšem v druhém prípade

ve velkém prušvihu. A Goats Song jsem psal deset let
a když jsem skoncil, nemohl jsem se dockat, až odejdu

a už "ji" nikdy neuvidím. S postupujícím stárím clovek
píše méne - píše méne, protože o tom, co má být napsá
no, více premýšlí. V pokrocilejším veku už si nemužete

dovolit tolik slepých ulicek. Múj vnitrní redaktor je na
pozoru ješte dríve, než zacne pracovat spisovatel 
klícový je ale presto stále tvurcí proces sám.

A obecneji vzato - co vás primelo vybrat si spisova
telství jako profesi?

Zalíbilo se mi to už ve škole, pri psaní slohových
prací a podobne ... A také v tom hrál roli jakýsi pocit
odpovednosti pamatovat si za ty, kterí nemají na

pamatování cas. Protože pri psaní jde o predávání jak
tradice, tak. zaznamenávání casu, v nichž clovek žije.

První irské univerzity se soustredily na tri specializace:
medicína, právo a orální tradice zapamatovávání pro

druhé. U mení orálního uchovávání pameti potom bylo
nahrazeno psaním - spisovatelé zacali zaznamenávat
podrobnosti o rúzných remeslech, zákonech, válkách.

Naplnovali odpovednost, kterou na jejich bedra naložila
jiná remesla. Potom prišel román, který byl možná

formou vzpurného pláce, jímž spisovatel ríkal: "Chci se
z té odpovednosti vyvázat, chci psát jen sám za sebe."

Stejne tak poezie možná nemá žádnou zjevnou praktic
kou funkci, ale stále je za ní - stejne jako za veškerým
psaním - ona odpovednost dívat se, naslouchat,
pamatovat si a modlit se.

Ovlivnily vaše psaní nejaké výjimecné, zvlášte silné
životní události?

Nekteré události na první pohled vzbuzují dojem, že

se v nich skrývá vysoký literární potenciál že vám
nabídnou mnoho možností, jak a co o nich napsat 

a ono to tak není. Tak to bylo napríklad se smrtí mého
otce - snažil jsem o ní napsat deset let a nezmohl jsem
se na nic, ani v próze, ani v poezii. Poprvé se tento
motiv objevuje v pametech, ctyricet let po události

samé. A v téže knize se soucasne nachází pasáž
o jednom odpoledni, kdy v mém rodném meste všechno
zavrelo. Vždycky jsem mel nejasný dojem, že tento

zážitek je pro me dúležitý, protože jsem na nej od
detství vzpomínal. Neuvedomil jsem si ale, jak moc je
dúležitý - to až po té, co jsem o tom napsal první rádku
a z ní naráz vyrostlo pet nebo šest stránek. Stále me

prekvapuje, co všechno múže neomezene dlouho
drímat ve fantazii, aniž by se to zdálo dúležité 

a presto takové "spící" nálady ci atmosféry mohou být
silnejším východiskem než to, co považujete za kardi
nální události života, treba ztráta nekoho blízkého.

Existuje podle vás neco, co sjednocuje moderní
irské spisovatele v jejich ruznosti?

Myslím, že je to již zminované vedomí významu

návaznosti na funkce orálnÍ tradice. A pak také jistý
sdílený "val" v našich hlavách, který souvisí s tím, že

jsme prišli o irský jazyk. Pri prechodu z irštiny na
anglictinu je clovek formován tím novým, co prichází
z vnejšku, ale soucasne i tím zapomenutým a opušte

ným, které však uvnitr stále žije. V tom, jak irští spiso
vatelé užívají jazyka, je stále patrná jistá duplicita.

Prítomnost
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AMATOVA SI A MODLIT SE

Dermot Healy se narodil ve Finsku v roce 1947. Jeho autorská kolekce je pocetná, zahrnuje napríklad román Goats

Song (1994), pameti The Bend for Home (1996) ci básnickou sbírku The Ba/lyconne/l Colours (1992). Zatím posledním

Healyho dílem je román Sudden Times (1999). Napsal také nekolik her a scénáru a ztelesnil hlavního hrdinu ve filmové
verzi románu I Could Read the Sky od jeho kolegy - krajana Timothy O'Gradyho. Dermot Healy v soucasnosti žije

s ženou Helen v irském Sligo.

Nakolik bylo vaše psaní ovlivneno moderními
irskými dejinami?

Vyrostl jsem na hranici se Severním Irskem, takže to,

co se delo na druhé strane a v okolí, se me samozrejme
dotýkalo a byl jsem tím ovlivnen. V mých knihách se

však tato témata neobjevují - s výjimkou A Goats Song,

a ani tady jsem na zacátku nevedel, že se na jedné
krásné stránce ocitnu v Severním Irsku. A soucasne

platí pravý opak - tato fakticita je v mých dílech vždy

prítomná - nekdy dokonce vedome, treba v dialozích 
ale velmi zrídka doslovne a manifestacne.

A co náboženství?

Když zacnu premýšlet o náboženské problematice,
vždycky se mi rozbesní mozek - stejne jako když prijde

na veci spojené s nenávistí nebo válkou. áboženství, to
je neco jako babicka, která zemrela drív, než jste se
narodil. Hodne jste o ní slyšel, ale nikdy ji osobne
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nepotkal. A prece je živá a stále prítomná ve vašich

genech.

Liší se váš prístup k psaní podle toho, zda jde
o poezii, nebo o prózu?

James Stevens, romanopisec a básník z prelomu 19.
století, rekl, že "próza se píše, zatímco poezie se píše
jedním dechem". Proces vzniku románu totiž mnohdy

trvá radu let, budoucí text je predurcen vetami, které už

existují a spisovatel nemá nad dílem plnou kontrolu.
J poezie muže vznikat léta, ale jinak. Jednou si neco

odložíte stranou, pak to po letech vyndáte ze zásuvky,

precte si to po sobe a dostanete obrovský nával typu:
"ááá, ted konecne vidím, co to potrebuje". Ten slovní
obrat "jedním dechem" ale znamená, že výsledek
nemužete odpojit od onoho puvodního impulsu.

Vždycky jste jakoby svázán ci "predprogramován" tím,
co jste si tenkrát poznamenal. V próze je naopak vždy
stopa napetí a dobrodružství v tom smyslu, že predem
nevíte, kam vás dovede.

Váš poslední román Sudden Times je napsán ve stylu
literárního minimalismu, kdy význam stejne silne

závisí na tom, co se v nem ríká, jako na tom, o cem se
mlcí. Odkud se vzal ten nápad?

Fabule Sudden Times je spjata s jedním interview,

které jsem delal pred dvanácti lety. Tenkrát došlo
v Londýne ke dvema vraždám. Nikdy mi to úplne
nesešlo z mysli a ukázalo se, že muž, s nímž jsem delal

rozhovor, má s jednou z nich vzdálene neco spolecného.
Použil jsem ho jako hlas vypravece v príbehu, který
jsem publikoval casopisecky. Pozdeji, když jsem se

rozhodl rozvést tento príbeh do prostoru románu, jsem
musel zustat u puvodní narace. Takže jsem mel hlas

a povinnost ho následovat. Takový hlas spisovatele do
urcitých oblastí proste nepustí, jako spisovatel jste

zavázaný predem nastavenému hlasu a musíte umet
poprít sám sebe, umet si odpustit všelijaké zákruty
a odbocky, v nichž si obvykle clovek dokazuje, jaký je

brilantní vypravec. Je to zkouška vnitrní disciplíny.

Krome psaní jste také hrál ve filmu. Jak vypadá

prechod od velmi intimního aktu literární tvorby
k verejnému aktu herectví?

Mnoho her jsem v ptubehu let režíroval a trochu také

sám hrál a jedna podobnost, které jsem si povšimnul, se

týká nutnosti zustat verný urcitému hlasu. V I Could

Read the Sky jsem hrál hlavní postavu londýnského
zedníka, a jelikož jsem sám po jistou dobu pracoval jako
delník, cítil jsem k té roli blízkost. Pri natácení jsem ale
narazil na urcité cásti textu, které jsem zkrátka vubec

nemohl vyslovit, protože jsem v nich slyšel svou nevíru

v jejich pravdivost. Vetšinou to ale clovek neví, dokud
se nesetká s celým hotovým produktem. V tom se hraní

liší od pn}.ce na románu, hraní doprovází mnoho
nek.ontrolovatelných faktoru. Kamera a výrazy vaší
vlastní tváre, které po sobe nemužete precíst jako vety

rodící se knížky, mohou vyprávet príbeh, o kterém
vubec netušíte. Deje se to tak trochu za vašimi zády a je

to dokonce cástecne zahanbující.

Soucasná optimistická situace irské ekonomiky se

vubec nepodobá stavu vecí sotva nedávno minulému.
Jak se díváte na tyto zmeny?

Každý ríkal: "tygr neprežije". Strach ze slintavky

a kulhavky tuto obavu zvrátil v paniku - jehne zabíjí
tygra. Zemedelství a turistika byly soucástí ekonomic
kého boomu a obe oblasti jsou nyní ohrožené. Nikdo

pritom necekal, že hrozba prosperite prijde ze zemedel

ské oblasti - nejcastejší obavy se týkaly spíše možnosti
exodu amerických investorll. Jednou z nejtemnejších

stránek ekonomického boomu je to, že promenil Irsko
v ten nejhroznejší architektonický póvl, jaký si lze
predstavit. Samozrejme, stavet stovky domll podle

jednoho mustru bez ohledu na krajinu nebo estetiku
bylo mnohem jednodušší. Mnoho vesnic západního

pobreží takrka smetla vlna uniformní sídlištní zástavby.

V The Bend for Home jste napsal, že "nekteré cesty

je treba dokoncit bez .•.ohledu na obskurní pocity
povinnosti a touhy". Jaké cesty jsou pred vámi v této
chvíli?

Pracuji na knize o vode, presneji o záplavách. Jeto
téma konfrontace lidských bytostí s prírodními silami,

které je aktuální po celé Evrope, vlastne po celém svete.
Fakt, že k tomu nedochází pred vaším domem, nezna

mená, že to nenarušuje vaše sny. evím, kam me ta
kniha dovede - možná do Afriky a možná nikam. Ale
chci se o tu cestu pokusit, má to dokonce tvar touhy

a bude to neco úplne jiného, než co jsem psal doposud.
V každém spisovateli je prítomen nikdy neslábnoucí
strach, že "to" nebude fungovat, že si vybral špatné
téma. Ale strach je dobré znamení. Když nemáte

strach, znamená to, že jste príliš pohodlný a že i výsled
ky budou pohodlné, melké.

Ajsou na obzoru nejaké neliterární projekty?

Momentálne pripravuji pro Abbey Theater hru, v níž

vystupují starí lidé - osmdesátníci a devadesátníci.
Snažím se je primet ke psaní a následne k tomu, aby své

texty inscenovali formou dramatického ctenÍ. Divadelní
hra je to vlastne jen približne. Mllj hlavní presvedcovací

argument zní: tato metoda je pro vás dobrá, protože
vám pomáhá dostat ze sebe to, co ve vás je. Každý z nás
má v sobe príbehy. Když máte Vlili naslouchat, najdete
príbehy z nejneuveritelnejších.

Z anglictiny preložila Irena Reifová.

Prítomnost
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Soucástí dnešní kultury se stala nostalgie
po hitech socialismu

ANDREW ROBERTS, IRENA REIFOVÁ

Než se v lidech ozve nostalgie po idolech, kterí je
kdysi uvádeli v nadšení, musejí dostat šanci si od nich

odpocinout. K nám ji prinesla revoluce v roce 1989. Pád
komunismu odnesl jeho populární kulturu na smetište

dejin - a tenkrát se zdálo, že televarieté, holky z naší
školky a primár Sova i s celým svým personálem nás
opustily navždy. Pocátek 90. let probíhal ve znamení
invaze amerického zábavního prumyslu. Spolu s tím si

vetšina hvezd z dob minulých vzala volno - ne snad
proto, že by byli za spolupráci s bývalým režimem
ocejchováni jako zrádci, ale proste proto, že po nich

klesla poptávka.

DISKO-KRÁL A MAJOR ZEMAN
Zhruba pred tremi lety však došlo k podstatnému

obratu. V únoru 1998 vystoupil na Staromestském

námestí pred davy, oslavujícími príjezd "zlatých hochu"
z j agana, král diskoték 80. let Michal David. Vetšina
pozorovatelu ocekávala, že David, jenž spolu s ostatní

mi po devetaosmdesátém prerušil verejné koncertování
a byl znám jako prukopník cukrkandlových disco

melodií a spartakiádních písní, vyvolá nanejvýše
posmech a pocit trapnosti. Posluchaci ho však nevypís

kali. Práve naopak - sklidil aplaus a ovace. David prožil
znovuzrození, na konci roku 1998 bylo prodáno sto

tisíc kopií jeho reeditovaných starých nahrávek a jeho
skladby se zacaly poslouchat v klubech a na tzv. ,,80's
parties"

Ani televize novou vlnu nostalgie nezaspala. V léte
1998 se Ceská televize rozhodla opakovat detektivní

seriál ze 70. let Tricet prípadu majora Zemana, známý
epos o hrdinských cinech uvedomelého policisty Jana

Zemana. Jelikož se plán na obnovené uvedení "majora
Zemana" ukázal být vysoce kontroverzním a výbušným

tématem, Ceská televize si k nemu objednala výzkum
verejného mínení. aprostá vetšina Cechu, presne 79,8

procenta, se vyslovila pro jeho odvysílání. Ceská televi
ze, vetrící výnosný programový postup, v rámci nového
trendu proto dále usporádala "retro" den, kdy po celý
20. listopad 1999 její druhý program vysílal pouze

porady ze socialistického archivu.

Ani Nove samozrejme neuniknul nový smer poptáv

ky, na který okamžite reagovala. Odpoutala se od svých
amerických korenu a v jejím vysílání se zacaly objevovat

ceské pop hvezdy 70. a 80. let ve všech možných
žánrech, od kabaretu po soutežní hry.

MEIN GOTT
Major Zeman nebyl jediný z menažerie socialistické

zábavy, kdo rozjitril verejnou debatu. Snad nejviditel

nejší a nejobživlejší hvezdou zašlých casu je stále

Karel Gott. Ano, ten, jehož Milan Kundera v Knize
smíchu a zapomnení nazývá "idiotem hudby". Tento,

jinými pro zmenu prezdívaný "Sinatra Východu", však

Praha, Jižní Mesto, rok 1982.
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zustává vizitkou ceské populární hudby. Gottova

popularita je prirozene odvozena od jeho vynikajícího
tenoru - chlapecký vzhled (zachovalý díky plastické
chirurgii) a pevecký projev ze staré dobré školy však

nejsou o nic méne duležité. A na rozdíl od jiných
ceských hitmanu však Gottova popularita sahá i za

hranice repu bliky.
Uvážíme-li míru jeho oblíbenosti, rozporuplné zvesti,

které se kolem nej v nedávné dobe nahromadily, mohou

znít prekvapive. Príbeh jeho vztahu s komunistickým

režimem je však opravdu dlouhý. Komunisté se k nemu
zpocátku chovali chladne, jeho popularity v tehdejším

západním emecku ovšem neváhali využít a Gott byl
vysílán i ke "zlým" emcum s úkolem privézt do státní

pokladny cenné valuty. Pri jednom takovém výletu se
zpevák - unavený neustálými tahanicemi s predstaviteli
režimu - ro.zhodnul pro emigraci. Jak ale poznamenává

Kundera, poté, co obdržel prosebný dopis od Gustáva
Husáka, se Gott vrátil - výmenou za výhody v podobe

luxusního životního stylu, svobody cestování a práva
ponechat si znacnou cást svých výdelku v tvrdé mene.

Na oplátku zacal skákat tak, jak komunisté pískali.
Snad nejnechvalneji proslulou soucástí této taktiky je
jeho vystoupení v Divadle hudby z roku 1978, kde se

predstavil jako duchovní vudce národních umelcu proti
Charte 77. V jednom okamžiku, který však snímaly
televizní kamery, pronesl krátký projev a následne se

podepsal pod Antichartu, vyzývaje ostatní, aby ho
následovali.

TRPASLíK NEBO ZOMBIE?
Na rozdíl od mnoha svých kolegu si Gott po listopa

du 1989 skoro ne od pocin ul. Behem revoluce si dokonce
zazpíval hymnu s Karlem Krylem pred zaplneným

Václavským námestím. Skutecne, Gottuv repertoár
i styl zustaly intaktní - zmenil jen politické názory
a promenil se z milácka komunistických vudcu
v zastánce tržního entuziasmu a Klausovy ODS.

Televizní prenos gala-vecera na oslavu Gottových
šedesátin v roce 1999 však v mnohých opet vyvolal
vzpomínky na jeho spolupráci s komunisty. V clánku
nazvaném "Karel Gott a bída ceských intelektuálu"

(Lmové noviny, 20. 6, 1999) Bohumil Dolehl pripo
mnel to, cemu ríká "démonizace Gotta" bývalými

disidenty a oznacil ho za modelového "homo socialis
mus", za dokonalý príklad nemorálnosti sedmdesátých
a osmdesátých let. Dolehl však napsal, že obvinovat

Gotta z pochlebování režimu je falešné, protože vetši
na Cechu se v daném období chovala stejne a pristu
povala na podobné kompromisy. V tomtéž císle

Lidových novin s Doležalem polemizoval Adam Drda

- podle nej nelze donekonecna pohlížet na umelce
jako na obcany zvláštní kategorie a je treba konecne

zacít zkoumat, jaká byla jejich role "betonáru" starého
režimu.

Závažnejší debatu o Gottovi však rozpoutal dopisem

Lidovým novinám památkár Kanceláre prezidenta
republiky Zdenek Lukeš v lednu 2000. Vzhledem
k roztržce, kterou dopis vyvolal, stojí za to z neho cást
ocitovat: "Tak jsem se docetl v novinách, že hlavní

hvezdou ceské úcasti na Svetové výstave EXPO 2000
v Hannoveru bude Karel Gott. Prý je na nej prumerný

nemecký návštevník zvyklý. Já také: tento zombie mne
pronásleduje od detstvÍ. Od poloviny šedesátých let

kazí vkus už nekolika generacím. Ted ho pojede kazit
Nemcum do Hannoveru. Je mi jich uprímne líto."

Gott odpovedel tím, že svou úcast okamžite odvolal

a výpad Lukešovi oplatil. Osobnosti verejného života
nelenily a zacaly se vymezovat vuci "Gottove otázce".

laprÍklad generální reditel árodnÍ galerie v Praze

Milan KnÍžák jej nazval "umeleckým a morálním trpas
líkem", zatímco ministr kultury Pavel Dostál se postavil

na jeho stranu a - tak trochu ve stylu Gustáva Husáka 
zaslal Gottovi dopis, kterým žadonil, aby mistr pro
dobro národa svou úcast neodríkal. Ceské verejné
mínení nakonec svého zlatého slavíka podporilo.
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V šetrení z února 2000 se 84 procent dotázaných vyslo

vilo pro Gottovu úcast. Umelec se tímto prívalem
podpory samozrejme nechal presvedcit.

Gott - jak se zdá - platí za svou výjimecnou populari
tu rolí obetního beránka, jednoho z mála, na které se
soustredila kritika. Snad proto, že v míre oblíbenosti

a prídelu slávy tak dlouho a natolik prevyšuje své
kolegy, lví podíl nespokojenosti s úrovní populární

kultury padá práve na nej. Kompromisy, které milovaný
"Kája" uzavrel s komunistickým režimem, nebyly

pravdepodobne o nic hanebnejší než kompromisy

jiných hudebníku ci hercu - vždyt Antichartu podepsal
kdekdo. Pro ty, kterí verí, že osobnosti kulturního

života by mely být ostatním "smrtelníkum" vzorem a že

jejich podíl na komunistických rituálech pomáhal
upevnovat režim, je však logické nakládat nejtíživejší
bremeno viny na bedra tech nejpopulárnejších.

NOSTALGIE: JAK JIVYSVETLIT
Vysvetlení je treba, jako u vetšiny sociokulturních

záhad, hledat v ucebnicích sociologických, politologic
kých a historických. V tech prvních už vlastne listovat

není nutno: výsledek shrnul v apokryfu na adresu

navracející se sentimentality k zábave dávných casu
režisér Jan Sverák, když rekl: "Všichni jsme prece meli

stejné hracky". Sverák tím - snad nechtene - pojmeno

val jeden z podstatných duvodu ožívající nostalgie
a tím je sociologum duverne známý pojem každoden

nos ti. Žijeme zkrátka - jak to blahé pameti popsal
Milan Šimecka - malé (každodenní) a velké (historic

ké) dejiny. V prípade stesku po našich "hrackách" to
znamená nejen velké, ale i malé dejiny. Touha po
renesanci malých dejin se pak jeví jako prirozená
a lidská kompenzace, obrana proti nutnosti škrtnout,

zapomenout ci se kát za dejny velké. Každý, komu je
dnes více než dvanáct let, prožil alespon cást života
v komunistickém státe. Na všechny tyto generace

dopadnul rozkaz amputovat ze svých životu podstat
nou cást svých velkých dejin a vyhodit je na jejich
oblíbené (zoufale pretékající) smetište. To by však
znamenalo navždy vyloucit z našich životu jejich

podstatné cásti. Jenže soukromé nelze tak snadno

odepsat jako verejné, žádná revoluce na to nestací. Po
nutné amnézii z oblasti velkých dejin proto logicky

a pomalu prichází rozpomínání se na to, 'co ješte zbylo,

na to, co je ješte dovoleno, na malé dejiny. Na modrého
gumového králícka se ctyrlístkem z NDR (všichni jsme
meli stejné hracky) nebo na Lady Karneval nebo na

discopríbehy Michala Davida. Nemužeme žít bez
minulosti a je-li zakázána, hledáme její cásti, které

dosud žádnému tabu nepodléhají. Populární kultura

socialismu k nim bezpochyby patrí. Vetšina lidí ji totiž
nevnímala jako kom plot umelcu s režimem, ale jako
neco, co se tenkrát odehrávalo u nich doma, v televiz

ním obýváku, co bylo soucástí rodinného, soukromého
života. Poprít populární kulturu techto casu by zname

nalo poprít sebe sama.

MAJOR ZEMAN II
Politolog by asi odpovedel jinak. Vysvetlení nástupu

nostalgie u jednech a opovržení nostalgií u jiných by

pravdepodobne hledal ve specifickém charakteru cesko
slovenského komunismu a disidentského hnutí, které se

od nej odvíjelo. eostalinisté, již se objevili na cesko
slovenské politické scéne po roce 1968, se od méne
ortodoxního režimu Polska a Madarska znacne odlišo

vali. Z toho pak vyplynula i odlišná populární kultura

a odlišný typ opozice. Práve normalizacní kulturní
prumysl produkoval nejdegenerovanejší, lec velmi lehce
stravitelnou pop-kulturu - tu, která se dnes stává

predmetem nostalgického návratu. Normalizacní repre
se však soucasne zlikvidovaly tvurcí i lidské kariéry

mnoha kulturních osobností, které patrily k nejtalento
vanejším. Je proto nasnade, že v nejednech ústech se
objevuje horká pachut, když oci a uši jsou svedkem

toho, jak se tato kultura navrací a nocní mura stává
skutecností.

Nostalgie - nedbajíc o spory, probíhající v intelektu
álních kuloárech - se zatím rozvíjí dál a dál. Karel Gott

loni koncertoval v Moskve i v Carnegie Ha]] a vrátil se
práve vcas, aby prevzal svého dalšího zlatého slavíka.

I Major Zeman se teší na další zmrtvýchvstání - pripra
vuje se celovecerní film s pod titulem "jak to doopravdy
bylo".

ANDREW ROBERTS (1970) JE STUDENT POLlTOlOGIE NA PRINCETON

UNIVERSITY.

IRENA RElFovA p~EDNÁSi TEORII MASOVE KOMUNIKACE NA FAKUlT~

SOCIÁlNICH V~D UK A JE REDAKTORKA P~iTOMNOSTI.
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Vážená redakce,

posílám pár poznámek k Prítomnosti: klicovým bodem,
jehož byste se meli držet, je podle mého názoru to, že by

casopis nemel být souputníkem žádné politické strany, ani
žádné osobnosti, byt by tou osobností byl pan prezident,
ani nejakých težko definovatelných elit. V soucasné spole

censké a politické situaci Ceské republiky, v soucasné
dobe, a pri své jedinecnosti by se mel obracet k základním
hodnotám civilizace, k hodnotám, které jsou obecne
lidské, které by mely být závazné bez ohledu na stranickou

ci jinou príslušnost. K tomu, co je správné, spíš než
k tomu, co je pro nekoho výhodné.

Chce-li casopis získat další ctenáre, nemuže preskako

vat od tématu k tématu. Zaujme-li nekoho treba clánky
k politickým stranám, jako tomu bylo v posledním císle,

bude tam príšte cekat pokracování. enajde-li ho, bude

zklamán. Prítomnost by mela být politickou revuí, syste

maticky sledující a analyzující dení ve státe a ve spolecnos
ti.

Srdecne

Petr Vancura, Praha

Vážený pane vydavateli, vážená redakce,

Prítomnost je pro nás, kterí ji cteme, zdrojem objektiv
ních informací, záchytným bodem v castém balastu zpráv
a "senzacních" clánku. Tešíme se vždy na další císla. I naše

deti Prítomnost odebírají. Já ji pujcuji dál.
Zdravím všechny Vaše spolupracovníky a ješte jednou

Vám za všechno dekuji.

MUDr. Mahulena Cejková, Decín

Prítomnost
SR
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Týrané mámy
aše cesty ne do pekla,

nýbrž ráno do práce jsou
vroubeny dobrými úmysly.
V dopravních prostredcích

techto mesícu se objevily
dojemné plakáty: k vyobra
zení detské panenky
(medvídka, strašidelného

panáka ...) a detskou rukou

pripsanému postesknutí "ta
na me má cas, máme ne"

("ten me pohladí, máma
ne", "toho se nebojím, táty

ano"...) je pripojeno ponau
cení, jaký to vše má spolecný jmenovatel. Všechno prý je to

TÝRÁNÍ! Císi dobrý úmysl zastat se ubližovaných decek tu

kejklí s jazykem: týrání, jak doloží každý slovník, je prede
vším úmysL1é - a ony kritizované rodicovské hríchy pramení

hlavne v nedbalosti. Deti potrebují lásku jiste ze t'šeho
nejvíc; tu však pro ne težko naordinuje nekdo zvencí, nerkuli
mentorským jazykem boje o politickou korektnost.

Jenže deti nemusí jen lásku dostávat, ony ji potrebují také

dávat. Prirozene nejdrív osobe, od níž se samy lásce (a reci
napríklad) ucí, tedy zpravidla matce. ikdy ovšem není
jejich láska tak nesobecká a obetavá, jak umí jen ta materská
být; ale to matkám vetšinou nevadí - vedí, že tento dluh deti

splatí až zase svým potomkum. Už proto nikoli deti, tvrdím,
zaslouží nejvíc péce a ochrany, nýbrž matky.

Matka je nejenom veliký pojem, ale též pekné slovo. Ve

všech indoevropských jazycích se odvozuje od detského
žvatlavého mama; z toho zustala jen první slabika, k níž se

pripojila príbuzenská prípona -ter Gakji známe treba z latin
,kých slov pater, frater, anebo z ceských materský, materství).
Detské zdvojené mama se vykládá jen jako spontánní
Jrojev cinnosti mluvidel, jemuž díte neprikládá žádný

iýznam. Stojí ovšem za zmínku, že hláska M je asi nejprv
1ejší souhláska, kterou díte v živote vysloví: tato obouretná
10sovka vzniká totiž pri výdechu a rozeznení hlasivek ve

:hvíli, kdy má díte oba rty priloženy k materskému prsu.

Však také v latine se prs rekne mamma.
Fotografie vyvrelého kopce na této stránce nám jeden

:akový prs pripomíná. Nejprve svým tvarem, pak však trochu
svou funkcí. Vylámaná skála na jeho úbocích skýtá lidem

Jbživu; príbytky ci prístrešky rozbehlé do stran jako by

Iznikly díky darum matky Zeme. Tento prímer není úplne
lesmysrný; i k lidské matce se díte chová koristnicky, dokon

:e už predtím, než se narodí: bere si z ní potrebné živiny, byt
JYsi je melo vyrvat z jejího tela.

Prsovité vyvreliny Ceského stredohorí si o to prirovnání

'íkají trochu víc než jiné útvary - svým tvarem, ale i cenností
ežitelných hornin, zejména cedice a znelce. Z taveného
'edice se vyrábely trubky a stavební materiál s výbornými
Jrotikorozními vlastnostmi; jeden druh cedice se vyvážel do

Holandska pro vnejší vrstvy
poldrových hrází. Od pocátku

90. let se pak cedic cím dál
masivneji težil na silnicní
šterk pro export. Vzpomínáte

ješte na Tlustec? Jakýsi cesko
kanadský poradce tehdejšího
ministra hospodárství vyklá

dal, že takových Tlustcu se
vyplatí vyvézt co nejvíc,
dokud je po nich poptávka; je

to prý tak "komparativne
výhodné", že by se za stržený

peníz postavily nové Tlustce
dva, ovšem proc, když lze místo toho nastavet treba nové

nemocnice ... Nu, nemocnice se spíš ruší a Tlustce taky. Zato
se co nevidet do kraje bazaltových a fonolitových prsí
zahryzne nová komparativní nezbytnost - ústecká dálnice.

eríká se jen matka Zeme, nýbrž i matka Príroda.
Nebude v tom asi velký rozdíl: už proto, že z obou rveme, co

se dá. Jako by ani nebyly naše vlastní, nýbrž nejaké nenávi
dené macechy. Ano, tak se k nim chováme: macešsky!
Nepeclive, nelaskave, zanedbávave apod., praví slovník;

sobecky, príživne a koristnicky, dodávám. To adverbium
macešsky je príznacné i jinak: ukazuje, že jazyk nevytvoril
specifický hanlivý výraz pro špatné jednání dítete - napríklad

chovat se "pastorkovsky". Pro takový prípad by se muselo
užít opisu, treba "být na mámu jako na cizí".

Souhrnu všeho, co jsme nazvali matkou Zemí i matkou

Prírodou, ríkáme životní prostredí. Není to pojmenování
trochu alibistické? Jako by to vše predstavovalo jen servisní

zázemí - ne ale životu všemu, nýbrž toliko lidskému. Tak ci
onak, jsme-li na své životní prostredí ,jako na cizí", jednáme
nejen zle, ale i hloupe a neprozírave. Když nejaká parazitní
larva usmrcuje svého hostitele, nacasuje si to tak, aby byla

sobestacná vcas a mohla odletet pryc. My si pocínáme, jako
bychom meli nejaké "pryc", až svuj dosavadní materník
vycucneme. Jak si to predstavují dnešní hlasatelé kompara

tivních výhod a trvalého rustu? ijak; proste tu predstavu
hodí na krk potomkum. Tem, pro než se ted dovoláváme
vetších prídelu lásky a kterí pak za týrání považují, když se

jim treba nezvýší kapesné.
Ale jak si máme vážit materství Zeme ci Prírody, když

neumíme šetrit ani materstVí lidské? Mne ta plakátová

kampan proti týráni detí prijde farizejská už proto, že v této
zemi se rocne desítky tisíc pocatých detí nenechají donosit

na svet. Jazyk tech plakátu podezrele pripomíná jazyk
aktivistu, prosazujících náležitost a samozrejmost umelého
ukoncení materství zvaného interrupce ... Jenže tady asi ze
všeho nejvíc selhali tatínkové. Ano: delejte si na deti cas,

když už je máte; ale zejména chrante jejich matky: at se
nemusí bát nejen vás, ale ani temi mámami být.
Jan Horálek
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Jan Kavan a jeho "malickosti"
Ode dne, kdy nastoupil do úradu, provázejí, jak se zdá, ceské

ho ministra zahranicních vecí Jana Kavana rozpory. Jeho údajná
spolupráce s komunistickými úrady behem pobytu v Anglii v 60.

letech se stala predmetem známé knihy "KATO" - což bylo
údajné operacní krycí jméno, které dostal od komunistické StB.

Kavan dodnes odmítá své zahranicní aktivity vysvetlit a popírá,
že by delal cokoli nepatricného.

Dále se nabízí jeho postoj k nejsilnejšímu a nejvlivnejšímu

spojenci Ceské republiky, Spojeným státum. Ministr Kavan však
USA zrejme hodnotí jinak. Když se NATO rozhodlo použít
v prubehu kosovské krize vojenskou sílu,'ceská vláda dala najevo
svuj nesouhlas vyjádrením, že "rozhodnutí o užití síly v Kosovu
vzniklo pred naším skutecným hlasováním v NATO".

Kavan se z tohoto diplomatického faux-pas nepoucil, což se
projevilo dalším provokativním výrokem, který vzbudil hnev

USA a spojencu: sankce USA proti Kube prý nejsou dle mínení
Ceské republiky efektivním nástrojem. I kdyby tento názor

a nesouhlas se spojenci stál na pevných základech, podobná slova
mají padat výhradne za zavrenými dvermi. O tom, že se nesmejí
vyslovovat bez ohledu na kontext rezolucí Evropské unie, ani
nemluve. Rozumí ceský ministr zahranicí definici pojmu "alian-
ce"? '

Kavanova poslední kontroverzní príhoda se odehrála behem
jeho nedávné návštevy Spojených státu, kde se mel setkat
s ministrem zahranicních vecí USA Colinem Powellem

a s Bushovými poradci, aby zhodnotili americko-ceské diploma
tické vztahy. (Mimochodem, všichni pozorovatelé se shodují, že

horší než nyní byly naše vztahy s USA už

jen pred rokem 1989.) Sotva však Kavan
priletel do Washingtonu, utrpel "malý

srdecní záchvat" a musel být hospitalizo
ván. To mu zabránilo v setkání s Powel

lem. Behem dvou dnu se však jeho stav
zázracne zlepšil natolik, že nemocnici
opustil a spechal do OSN protlacit vlastní

kandidaturu na príštího predsedu Valného

shromáždení OSN. Po pravde receno, Kavan má za sebou
dlouholetou historii srdecních chorob i chirurgických zásahu,
bypassu. Jako praktikující lékar vím, že ani v USA ani v CR není

pacientovi se srdecním bypassem po - jakkoli banálním - srdec
ním záchvatu dovoleno dva dny po kolapsu odletet a navíc se

hned vrhnout do velmi rušného pracovního programu.
Kavan navíc nemel na dobu zahranicní cesty uzavrené

zdravotní pojištení. Kdyby cestoval soukrome, pojištení by si 
jak uvedl - samozrejme koupil. Vláda se však domnívá, že
v prípade vládních úredníku je levnejší platit prípadné jednorá

zové úcty za zdravotní péci v cizine než zdravotní pojištení na
dobu všech jejich cest. Kavanuv žalostný nedostatek porozumení

pro souvislosti hovorí sám za sebe. Profesionalita a organizova
nost - vlastnosti, které se projevují napríklad tím, že máme
uzavreno rádné zdravotní pojištení - znamenají na mezinárodní

scéne mnohem více, než skutecné náklady ci jisté úspory. Zdá se,
že ministr to proste nechápe, což je jen jedna z mnoha dalších
Kavanových "malickostí".

Martin Jan Stránský
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PREDPLATNÉ:
Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A. 1. 1. production,

P. O. B. 732,

111 21 Praha 1,

tel. (02) 66 31 09 36, fax: (02) 684 77 31,

e-mail: Ienka@allpro.cz. Internet: http://www.allpro.cz.

Spolu s prvním výtiskem PNtomnosti obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov

ním prevodem, bankovní spojení: Cs. obchodní banka, c. ú. 8010-0100304343/0300,

variabilní symbol: pod VS se nadále nebude uvádct rodné císlo, ale císlo zákaznické

uvedené na adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte

vždy na objednacím lístku.) .

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VlSA nebo MASTERCARD.

CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 220 Kc/rok.

V Evrope: 12 USD/rok.
V zámorí: 16 USD/rok.

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace

1 strana .... 22 500 Kc 1/8 strany 4 000 Kc

1/2 strany .. 12 600 Kc 1/16 strany 2 500 Kc

1/4 strany· ... 7 100 Kc 1/32 strany .. 1400 Kc

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace

1 strana 12 900 Kc 1/8 strany 2 500 Kc

1/2 strany 7400 Kc 1/16 strany 1 400 Kc

1/4 strany 4 300 Kc 1/32 strany 800 Kc

Cena inzerce na 3. a 4. stranc obálky dle dohody. Za grafickou úpravu inzerátu

úctujeme 5 % prirážku. Nabízíme slevy za opakovanou inzerci: 1:5 %, 2:10 %,

3:15 %, 4:20 %. Nabízíme též možnost barevné inzerce.

Uzáverka objednávek: dle dohody.

Objednávky zašlete na: PHtomnost,

Národní 11, 11000 Praha 1,

tel. 22 07 56 00, fax 22 07 56 05.

e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz
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využíváno všech dostupných metod a nástroju komunikace.

OgilvyOne

\
Ogilvyln teractive

)

B ran d 1 n g ™

MindShare

Degree360

PORTOROŽ 2000: zlato, stríbro, Zlaté hodinky

EFFIE 2000: zlato

1999: Agentura roku (2. místo)

PORTOROŽ 1999: Zlaté hodinky, Stríbrná palicka

EFFIE 1999: stríbro, 2x bronz

LOUSKÁCEK 1999: stI~íbro

Ogilvy Group

Národní 11, Praha 1,111 00, +420 2 2199 8111, www.ogilvy.cz

prístup k vytvárení vztahu mezi zákazníkem a znackou, pricemž je maximálne

pravdepodobné, že se život protíná se znackou. Tento proces je snahou o kompletní

Primárním cílem 360 Degree Branding je spojit se s životem zákazníka všude, kde je

Ogilvy Promotional
Campaigns

Ogilvy Public Relations

(
Design Direct

\

Jde o celkovou komunikacní strategii,ježje vedena jasnou a velkou myšlenkou o znacce.




