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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, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00
So - Ne: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00,20.00,21.00
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: 6.10,18.10,21.10
So-Ne: 9.10,18.10,21.10
Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti
obcanu ze všech koutu Ceské republiky.
Po: 16.10,19.15
Út - Pá: 8.10, 16.10, 19.15
So: 14.10
Víra a svet
Dení v náboženské oblasti.
Zprávy z náboženského sveta, rozhovory s církevními
hodnostári, duchovními i laiky, úvahy katolických
a protestantských duchovních, reportáže
ze sjezdu, semináru a kongresu.
Po: 8.10
So: 16.10, 19.30
Ne: 15.10

NALADTE SI
NAšE pORADY
Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejruznejší aktuální témata,
rozhovory se zajímavými osobnostmi verejného života
a hudba.
Po a Pá: 14.10, 15.10
Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentu a publikací politického a historického
významu, které nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo známé.
So: 15.10
Ne: 16.10,19.30
Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
Ct: 16.45
So: 15.45
Ne. 19.15
Studio STOP
Soucasná témata, otázky a problémy ..
Po - So: 17.10
Ne: 20.10
Je to na vás
Na ceste (O lidech, kterí putují jinam, než hlavní proud)
Po: 9.10, 20.10.
Magazín o lidech, kterí necekají na "pokyn shury"
Po-Pá: 10.10, 11.10
Lidé pera
Recenze politických revue a politické literatury
Út: 9.10, 20.10

CRo 6IRádio Svobodná Evropa

POHLED POD POVRCH
Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 1951. Naším základním posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdivých 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 úkolu, 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 krucek k definitivnímu "návratu domu", 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.
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.
Internetové adresy:
Živé vysílání:
www.rozhlas.cz/rserse.rozhlas.cz/zive_rse.htm
wWW.cro.cz
www.rferl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html
www.idnes.cz/rse
Porady prevzaté od jiných stanic::
www.idnes.cz
Hlas Ameriky (VOA) Po-Pá: 17.00
Veškeré dotazy na adrese: rkubicko@cro.cz
RFE/RL - Slovenské vysílání Po-Pá: 7.10
Ceský rozhlas 6/Radio Svobodná Evropa - Dykova 14, 101 00 Praha 10,
tel. (004202) 2155 2701, 2155 2702, 2155 1111, fax: (004202) 2155 2736

Listen to Radio Free Europe Broadcasts in Czech and Slovak
Czech Broadcasts
Mon-Fri 06.00-22.00
Sat and Sun 08.00-22.00

AM 1287
Ceske Budejovice o Karlovy Vary O
Liberec O Litomysl O Prestice O Strakolllce

AM 1071
Brno Domamil O Hradec Kralove
AM 1233
Brno-Komarov O Dobrochov O Jihlava
Melnik O Ostrava

Slóvak Broadcasts
Mon-Fri 13.00-13.15; 17.30-18.00;
21.00-23.00
Sat and Sun 17.30-18.00; 21.00-23.00

On the Internet
www.rozhlas.cz/rse
www.idnes.cz/rse
www.rferl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html

Bratislava: AM 1485
Banska Bystrica: AM 1287
N-Radio - West Slovakia: 95,2 MHz
Radio Frontinus - Zilina: 104,6 MHz
Radio Kiks - Kosice: 104,5 MHz,
Presov: 104,1 MHz, Saris: 90,8 MHz,
Snina: 95,9 MHz,
Michalovce: 97,0 MHz,
Domasa: 104,2 MHz

www.rferl.orglrealaudio
www.rferl.org/bd/sUslovak/index-sl.html
www.referl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html
www.newsline.org
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Naši milí ctenári,
francouzská spisovatelka Marguerite
Durasová jednou
rekla, že psát znamená vyprávet všechno najednou. Že to
znamená vyprávet príbeh a zároven i to, jak onen príbeh
neexistuje.
Prítomnost samozrejme není novela nebo román, je to
porád dál politický a kulturní ctvrtletník, ale když jsme
nacrtávali hlavní kontury tohoto císla, netušili jsme ješte,
že bude mít i podobu príbehu. Existujícího? Neexistujícího? To, prosím, necháváme na Vás.
Na obálce letní Prítomnosti se rozbourenými vlnami
Atlantiku probíjí zoufalá kanoe, ne méne nebozí rybári se
rvou s mocnými rybami, polozborcená hvezda Slunce na
celý zápas lhostejne shlíŽí. .. A v kocábce drepí domecek.
Velmi solidní, ponekud nudný, s temi dobromyslnými
blankytnými okénky jako malovaný ... Neotresitelný, pluje
si napríc historií, režimy.
V domecku pak blažene popíjejí pivo a kafe ti, co nešli
k cervnovým parlamentním
volbám - i tak by mohl znít
jeden z mnoha výkladu. Ale když malír obraz maloval,
ješte nemohl vedet, jak volby dopadnou.
Pro Radka
Kubicka, který už to pri psaní svého komentáre Ceský
obrat vlevo vedel, není lehké si na jejich výsledek
zvyknout a stále ješte ho mírne mrazí. Nicméne, jak píše,
to, že pravicové strany už nemají žádnou parlamentní
možnost levici brzdit, je v demokracii
celkem bežná
zmena.
Ty velké ryby, jedna v barvách Evropy, druhá Ameriky
si poslední dobou príliš nerozumejí. Na to, jestli skutecne
zavládla v euroatlantických vztazích vážná krize, odpovídáme sérií peti rozsáhlých clánku, jejichž autori Petr
Dudek, Milada Anna Vachudová, Jirí Pehe, Tomáš
Klvana, Michael Romancov a Zdenek Miiller sledují
soucasné euroamerické
klání nejen ocima Evropanu ci
Americanu, ale také z hlediska možných úskalí dalšího
svetového vývoje, at už jde o ruský vliv, problémy na
Balkáne, izraelsko-palestinský
konflikt, Irák ... Jakýmsi

leitmotivem je konstatování, že Amerika dnes Evropu zrejme nepotrebuje
tolik, jako Evropa Ameriku, že antiamerikanismus Evropanu hned tak nezmizí,
ale že mezinárodní terorismus by mohl
atlantické spojenectví zase stmelit.
Zatímco se ryby plácají, voda a krev se pení, domecek
poklidne pluje. "My Ceši, jsme národ chataru a chalupáru
a jako takový si priznejme: myslíme rukama, milujeme
žaludkem, tvoríme kutilstvím," uzavírá svoji úvahu nad
záhadou tohoto našeho specifického fenoménu sociální
ekolog Bohuslav Blažek. Stejné otázce, totiž, proc a jak
prosperují ceští chatari a chalupári na ceste mezi reálným
socialismem a kapitalismem, se venují i další autori tohoto
císla. A také jedna mladá fotografka: Veronika Zapletalová, která vystudovala socharství na Vysoké škole umeleckoprumyslové
v Praze a dejiny umení na Filosofické
fakulte UK. Zabývá se krajinou a jejím soužitím s clovekem a pustila se do rozsáhlého projektu. Výsledkem je
stále se rozrustající soubor stovek barevných fotografií
z celé Ceské republiky. Jak sama ríká, zachycuje chaty jako
sochy, jako zhmotnelé podoby lidských snu.
Pro nekoho smysl životního snažení, pro jiného težká
nocní mura. A domecek pluje ... Jako ve Felliniho slavném
filmu. Ale nehledejme analogie, každé srovnání prece
kulhá a tohle by navíc vyznelo hodne nihilisticky. Nejsou
jen chaty a chalupy, kam clovek utece pred svetem, zamkne
na dva západy a ješte porádne utesní dvere, aby mu tam
náhodou oceán nebo rozvodnený rybník nenastríkal. Jsou
i takové, co mají dvere dokorán. Prátelé se v nich treba
o prázdninách sejdou, zaradují se, že se zase vidí, podporí
se navzájem. Rikají si obycejnými slovy obycejné veci a tím
si vypovedí všechno najednou. Vyprávejí si príbehy a tím
i to, jak ony príbehy neexistují. Nebo existují?
Skonceme tím, že mnohé je vecí intepretace. A že Vám
jménem Prítomnosti prej u príjemné léto a inspirující ctení.
Libuše Koubská
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Musíme si pomáhat?

Evropští národové
mají strach

Když pred ctyriatriceti lety utíkali moji teta a strejda
z Ceskoslovenska,
všechno šlo jak po másle. Zpráva
o sovetských tancích v ulicích Prahy otevírala našim
emigrantum
nejen hranice,
ale i srdce západních
úredníku. S jedinou podmínkou, že musí setrvat v nové
vlasti alespon dva roky, vtiskli ti vídenští do strejdovy
ruky dve letenky
do Austrálie.
V nouzi si lidé
(a národy) prece musejí pomáhat.
Nedávno jsem své príbuzné
v Sydney navštívila.
Znelo to témer jako vyprávení z dávných veku, když
v klidu svého predmestského
domku, na zahrade plné
pestrobarevných
papoušku u sklenky výtecné limonády
vzpomínali, jak se pred lety prokousávali prvními dny
v nové zemi. Ci spíše "propovídávali",
protože nejvetší
prekážkou jim tehdy nebyla byrokratická
narízení ci
zášt domorodého obyvatelstva, ale neznalost jazyka.
Po príjemném dni zaplneném úsmevným vzpomínáním jsme spolecne
usedli k vecerním
televizním
zprávám.
Hlasatel
však nehodlal
naši nostalgickou
náladu podporovat:
"Nedaleko
australských
brehu se
potopila další bárka preplnená
afghánskými
uprchlíky ... Armádní lodstvo brázdí Indický oceán s cílem
vrátit bárky s uprchlíky do Asie dríve, než proniknou
do australských
vod...
V uprchlickém
tábore ve
Woomere propukla masová hladovka, v jejímž rámci si
uprchlíci
na protest
proti nelidským
podmínkám
v tábore sešívají rty ... " Dynamiku zpravodajství
náhle
prerušil rozcilený ženský hlas: "Dobre jim tak! Jen at si
zustanou
v Afghánistánu!
My sem žádný teroristy
nechcem! Si myslí, že si jen tak prijedou a my na ne
budeme platit! ... "
Zustala jsem na tetu civet s vytreštenýma
ocima.
Stejne jako na následující anketu, ve které australský
národ - tvorený prevážne imigranty
z nejruznejších
koutu sveta - volal po tvrdých zásazích proti "té špíne",
která se snaží nelegálne a bez dokladu proniknout
do
jeho pokojné zeme. Copak jsou tak zapomnetliví?
Nebo zaslepení? Anebo se zbláznil celý svet?
Tyto otázky mi neprestávaly vrtat v hlave. Až jsem
narazila na komentáre novely ceského zákona o azylu.
Mezi novinky této novely (z února 2002) se radí napríklad možnost zamítnout
žádost o azyl ve zkráceném
rízení, pokud cizinec prišel do státu z tzv. bezpecné
tretí zeme. To jsou ale v sousedství
CR všechny!
Novela rovnež odebírá žadateli o azyl právo na jednání
v materském
jazyce (resp. jednání
smí probíhat
v jazyce, kterému žadatel nerozumí, nyní již i bez jeho
souhlasu). A pokud je žádost o azyl zamítnuta,
nemá
podle ceských zákonu cizinec ani právo dozvedet se
proc ...

Jedno pohoršení za druhým: J6rg Haider, Jean-Marie
Le Pen, Pim Fortuyn ... Jako by zlomyslný vítr nadzdvihl Evrope sukni a pod ní se objevila ušmudlaná
spodnicka.
Spolecným jmenovatelem
je pocit ohrožení, jehož
zdroje byly dosud mimo debatu. Vytesnila je "political
correctness",
zakazující chování (i verbální), jímž by
se mohla nejaká minorita cítit diskriminována.
Proto
je v USA
radno
ríkat
"Afroamerican",
nikoli
"cernoch". Vedomé i nevedomé dehonestující
asociace
vÍŽící se k druhému
má potlacit
imperativ
spíše
moralistický
než morální. Naštestí se tam dejí i jiné
veci, rozumnejší.
Pouhou cenzurou slovníku riskujeme, že jistá témata, byt závažná, vyklidí prostor verejné rozpravy.
Naší obdobou byla polemika
o plote v Maticní:
"korektnost" nekterých obhájcu lidských práv si vynutila urcité rešení, ale znevážila reálnou zkušenost neromských obyvatel
neštastné
ulice, címž protiromské
naladení široké verej nosti spíše posílila.
Pocit ohrožení
šírící se Evropou plyne z možné
destabilizace
pomeru, z predtuchy
rozpadu duverne
známého sveta. Duvod je nejméne dvojí. Otcové evropské integrace
(Robert
Schuman,
Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi)
meli na mysli recidivu neduhu,
který "starou dobrou Evropu" rozvrátil: nacionalismu.
Nezavedli
cenzuru
slovníku,
ale vyvolali
urcitou
bdelost, která ve své dobe vydala dobré plody. Jako
narušitel se projevil J6rg Haider. Evropa slušných lidí
ho okrikla, ale "korektnost"
jí brání uvažovat, proc se
tak stalo.
Druhým
duvodem obav jsou nesnáze soužití lidí
vybavených odlišnými kulturními vzorci a - jak se zdá obtížne slucitelnými
predstavami
budoucnosti.
Tedy
problém
migrantu,
predevším
muslimu.
Puvodní
projekt multikulturního
soužití snad mohl uspet za
urcitých predpokladu: zachování optima kvantitativních
pomeru (neví se presne jakých), oboustranné
prijatelnosti projektu,
nepríliš odlišné populacní
dynamiky.
Nic z toho neplatí. Proto má Evropa strach. Nemá
smysl ho pranýrovat, je duvodný.
Pokud se budou evropské
elity temto tématum
"korektne" vyhýbat, ujmou se jich populisté a strhnou
široké vrstvy. Dusledky mohou být srovnatelné s obema
svetovými
válkami.
Revize "politické
korektnosti"
i projektu multikulturality
je na míste.
Petr Príhoda
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Tak nevím. Usiluje soucasná azylová politika skutecne pomoci lidem v nouzi? Anebo se snaží pouze
zamezit prílivu uprchlíku do zeme?
Katerina Šatavová

Když se dozvedela, že americký velvyslanec v Ceské
republice zrovna odjíždí do Terezína, aby tam položil
venec obetem fašismu, okamžite zrušila pražský program
a rozhodla se, že pojede s ním. "Musím tam být, je to má
povinnost," nechala se slyšet paní Bushová. O to smutnejší
byly události o pár dnu pozdeji, kdy témer všichni naši
politici potvrdili, že pro ne povinnost nic neznamená, a že
tak jako komunisté pred nimi, ani oni nestojí za nic.
Martin Jan Stránský

Ostuda
Dvaadvacátého
kvetna zažila Ceská republika nejvetší
ostudu po listopadové revoluci. Toho dne byl totiž odhalen
na malostranském
Újezde pomník venovaný obetem
komunistického režimu.

Vadí - nevadí

Pietní akt zajištoval starosta Prahy 1 Jan Biirgermeister
(ODS), pražský radní Igor Nemec (ODS) a Konfederace
politických vezi'íu. Kdo další se úcastnil? Pan Biirgermeister
uvedl, že nepozval predsedu vlády Miloše Zemana, stejne
jako predsedu Senátu Petra Pitharta, protože kdysi byli
cleny Komunistické
strany Ceskoslovenska.
Prezidenta
republiky Václava Havla zase nepozval, protože prý "se
dosud o prípravu pomníku nezajímal, nevideli jsme duvod,
proc ho zvát". Hlavní projev mel puvodne pronést Václav
Klaus (predseda
ODS),
ten však zrejme vzhledem
k vzrustající kritice, že by šlo o zjevný predvolební mítink
ODS, v poslední chvíli své vystoupení zrušil. A tím, že
prišel o možnost se takto verejne predvést, prestala být pro
nej tato akce zajímavá. Takže predseda snemovny Parlamentu Ceské republiky Klaus radeji neprišel vubec. Aha.
A jiné strany? KDU-CSL vydala prohlášení, že vzhledem
k tomu, že se jedná o politický mítink, se nezúcastní. Stejný
prístup zaujala i CSSD. Ješitnost, arogance, pitomost.
Ceremoniál
se odehrával
s vyloucením
verejnosti.
Nicméne pár politikum, jako treba Hane Marvanové (US)
a Jirímu Lobkowiczovi (Cesta zmeny) se podarilo ignorovat nápisy "vstup zakázán" a položit kytice k pomníku. Jak
oni, tak i další prihlížející obcané pak byli svedky toho, že
položené kytice byly odstraneny, aby "oficiální" program
pana Biirgermeistera
a spol. mohl zacít. V projevu za
Konfederaci politických veznu Stanislav Drobný prohlásil,
že pomník zrcadlí dvanáct let vyrovnávání se s vlastní
minulostí. Mel horkou pravdu, dvanáct let po revoluci
jsme opet svedky politického kádrování.
Tato smutná událost bije do ocí. Z myšlenky pomníku
na památku obetí teroru, který zavraždil tisíce lidí, strílel
do zad tem, kterí utíkali za svobodou a znepríjemnil život
trem generacím, se stal prímý dukaz arogantního pohrdání
obetmi.

Rozhorcení ponechám feministkám, je to jejich parketa.
Mne ty výroky sice také mírne hnuly žlucí, více však bránicí. Totiž mohlo by me naštvat, kdyby o mužské nadrazenosti žvanil nejaký primitiv s postavou a mentalitou gorily
horské. Zato Cyril Svoboda se svým klouckovským
kukucem muže být sice vudcem v KDU - CSL, zatímco
do role domácího vládce se asi musí trochu pracne vžívat.
To je ovšem jeho vec osobní, avšak rozhovor otištený
v novinách (Lidové noviny 20.5.) je záležitost verejná.
Rovnoprávnost
obou pohlaví je v této zemi stejne jako
v celé naší euro americké civilizaci nezpochybnitelnou
soucástí jak kultury, tak i právního rádu. Ceský politik
z kraje tretího tisíciletí ji ovšem popírá a schéma rodinných
vztahu kreslí jako pyramidu s mužem na vrcholu a ženou
a detmi na základne. A pokud jde o vztah homosexuálu,
kterí též mají s ostatními rovná práva, ten proste odmítá
jakkoli vyjádrit a zrejme mu pripadá jednoduše neprípustný.

Chtel bych jen doufat, že náš nažehlený superman
s klukovskou tvárí nevyslovuje nepromyšlené hlouposti, ale
vyjadruje zásadní stanovisko. To je totiž podstatný rozdíl.
Když nekdo jen tak plácá cosi, co nelze doložit, je to
hloupost zasluhující opovržení. Když ale jde o zásady, je to
vážne mínený názor, zasluhující respekt. Kdyby pro nic
jiného, tedy jednoduše
proto, že štouravé pátrání po
zásadách, z nichž zásadní stanoviska pocházejí, je nezdvorilé.
Budme proto tolerantní ke všem názorum, které se nám
zdají o dve století zpozdilé, a berme páne predsedovo
mínení o ženské nerovnosti jen jako další kvítko do
pozoruhodného
pugétu zásadních názoru, jimiž KDU CSL obohacuje náš prespríliš moderní svet. At už jde
o legalizaci
mekkých drog, registrované
partnerství
homosexuálu nebo používání prezervativu jako prevenci
proti AIDS, nechtejme argumenty, není to zdvorilé.
Musíme se zkrátka spokojit s tím, že predstavitelé KDU
-CSL mají své zásady, byt ponekud zvláštní. Ostatne když
to nevadí našim puncovaným liberálum z US - DEU,
nesmí to vadit nikomu.

A pan prezident, místo aby sešel dolu z Hradu a postavil
se mezi lidmi - vedle starenky, jejíhož syna zastrelili, vedle
muže, kterého mucili - se rozhodl prijít o den drív
a položit kytici, která byla stejne jako ty další príští den
odstranena.
Pár dnu pred odhalením pomníku na Újezde prijela do
Prahy Laura Bushová, manželka amerického prezidenta.

Jirí Franek
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Odvrácená tvár
otázky "kolik?"

televizí rády povídají a dohadují smysl spatreného. Muži se
pro zmenu cítí jako ti, kterí "mackají tlacítka" dálkového
ovladace, tedy mají konecné slovo v tom, jaký program
bude rodina sledovat. Peoplemetr
tedy sice spolehlive
zmerí, že na film v hlavním vysílacím case se z tech, kterí
meli zapnutý televizor, dívalo 40 % mužu a 60 % žen, což
je zdánlive príznivá chvíle pro oslavu pracích prášku,
hubitelu hmyzu a špuntíku navržených gynekoložkou.
Bohužel už prístroj nezaznamená, že 80 % z daných 60 %
žen sedelo pred obrazovkou nasupene, zíralo do zeme
a premýšlelo spíš o tom, jak by se jim líbil bavic na jiném
programu, než o vložených reklamách.
Cemu tedy slouží císla a procenta, takrka jediné prístupné údaje o sledovanosti médií? Nuže, HDP musí rust
minimálne o evropsky korektní tri procenta rocne, financní toky se musí tocit a vecného zboží vhodného k obchodování, byt je na jedno použití, také není nekonecná
množina. Penezomenci jsou v postindustriální spolecnosti
zkrátka nuceni vyhledávat cím dál casteji symbolické
statky, za než je druhá strana ochotná zaplatit. Rady,
konzultace, know-how, expertízy ... Predpokládaná pozornost publika - zvlášte je-li její existence zdánlive potvrzena
draze zaplaceným výzkumem - je jen dalším z rady zpusobu, jak pokracovat v penežní smene a naplnovat potreby
spolecnosti, která už nic nepotrebuje, protože všechno
z toho, co lze koupit a prodat, už má.
Irena Reifová

Clovek nemusí být znalec médií, aby si dokázal predstavit, že nad všeobecným mumrajem predvolební nervozity
v politických sekretariátech se nesla otázka: kolik?, kolik?,
kolik? Celou vetou receno: "Kolik lidí sledovalo vcerejší
ranní televizní reklamní spoty? Kolik lidí poslouchalo
vecerní rozhlasový blok?" Posedlostí kvantitativními údaji
o sledovanosti, vázanými na konkrétní porady, trpí jak
zadavatelé reklamy, tak vysílatelé mediálních obsahu (pro
které znamená, kolik si budou moci úctovat za "zásah" jak se v TV Nova ríká predpokládanému
vystavení urcitého poctu diváku reklame).
Média jsou zkrátka v obchodních kruzích vnímána ciste
jen jako nákup a prodej predpokládané pozornosti publika.
Což o to, že jde o pohled cynický, kdyby nebyl navíc ješte
neúplný a mylný. Pro urcení predpokládané
pozornosti
publika, at už od ní vede cesta k vlivu na spotrební chování
nebo ne, je totiž mnohem podstatnejší, JAK se dotycní
dívají, než KOLIK jich v danou chvíli je.
Mnohem jasneji má v této otázce britská tradice výzkumu pod hlavickou tzv. etnografie publika. Je napríklad již
obecne prijímanou pravdou, že ženy mají na rozdíl od
mužu tendenci spojovat sledování televize s jinou cinností:
žehlením, poklízením,
šitím. Ženy a deti si také pred
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"V"

pro Karla eprase
Za zesnulým vynikajícím socharem
(a dlouholetým ilustrátorem Prítomnosti)
VERA
Karel
epraš, o nemz Je známo, že od 60. let patn
k našim predním socharum a jehož navíc mohl každý
považovat za laskavého a spoleWivého cloveka, prožil
posledních víc než deset let jako profesor socharského ateliéru na pražské Akademii výtvarných umení. Mezi svými
studenty pusobil naprosto mlade, jeho prirozenou autoritu
by snad nikoho ani nenapadlo spojovat s pokrocilým vekem.
Po sedmdesátce, kterou už nestihl oslavit spolu s práteli, si
chtel udelat cas na stárí. Tešil se na Vyžlovku, kde si bude už

JIROUSOVÁ

delat sochy jen tak, pro radost. Všichni, kdo jsme jej meli
rádi, se dnes težko smirujeme s predstavou, že se s ním
mužeme potkat už leda na onom brehu.
Je zrejmé, že jako reditel Križovnické školy cistého humoru
bez vtipu nikdy neztrácel humor. Méne už se ví o tom, že
neztratil svoji hrdost, když mu bývalý Svaz výtvarných
umelcu na zacátku 70. let zabránil úcastnit se prestižního
evropského projektu a vytvorit spolu s radou osobností
soucasné socharské scény velkou sochu pro Mnichov. Bylo
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jasné, že ho nic, žádné malicherné veci nebo spory neodvrátí
od jeho cesty, znacené dobre smontovanými sochami, do
nichž vkládal svoji nejlepší energii. Jako svého casu dokázal
s neobycejnou trpelivostí snášet ústrky a šikany minulého
režimu, umel se v poslední dobe prenést i pres ruzné zlomyslné kousky nekolika krive smýšlejících osob. Proste se
smirme s faktem, že jeho bezelstná velkorysost vždycky
stejnou merou jako hromosvod pritahovala dobré i zlé veci.
Vzpomeneme-li
si na Neprašovy nejznámejší sochy, na
výraznou cervenou Morou, polozapomenuté Prepadení králíkárny, na VelkýDialog, Racte tocit anebo na Snehurku a sedm
trpaslíku, kterou už nemužeme vídat rozloženou na trávníku
v parku zbraslavského zámku, je nejspíš každému soudnému
cloveku líto, že se v Praze nemužeme setkávat s nekterým
z jeho velkých sousošÍ. Na zacátku 90. let neobstálo pred
vandaly jedno z jeho menších pohyblivých sousoší v zahrádce pred Valdštejnskou jízdárnou, takže zustal jen malý,
z dosahu nicemu vyzdvižený Kameraman na barrandovském
sídlišti. Na Senovážném námestí však straší co by fontána
univerzální velekýc, jemuž patrne dává prumerný estetický
vkus radních prednost. Pritom by jiste bylo možné rekonstruovat
eprašovu monumentální Rodinu, vytvorenou na

prelomu 60. a 70. let na Železném sympoziu v Ostrave,
která byla kdysi odvezena na skládku.
Ješte méne než o eprašových sochách, které v posledních letech vetšinou vytvárel z litiny a doplnoval implantáty
z prumyslove vyrábených instalatérských doplnku Gako jsou
mufny, šroube ní, trubky a kohoutky), se dnes obecne ví
o tom, že Karel Nepraš byl po léta garantem výše zmínené,
legendami opredené Križovnické školy cistého humoru bez
vtipu, seskupení výtvarných umelcu, básníku, hudebníku,
spisovatelu a mnoha sekretárek a dalších príznivcu. Do
prostredí této svobodomyslne vedené školy, která pusobila
jako líhen jeho kresleného humoru, mohl tehdy pristoupit
každý host nekolika hospudek na Starém Meste (U Križovníku, U Svitáku aj.), pokud vnesl do práve improvizované
"dílny" neco osobite vlastního. S nepochopením
se tu
naopak setkávali ti, kdo si práli diskutovat nebo snad proboha konverzovat o umenÍ. Mluvit o umení nebo o tom, jak
"se delá umení", se v križovnickém prostredí, kde se tvorení
stávalo soucástí života a nabylo významu neceho tak prirozeného jako dýchání, považovalo za tabu. Schopnost osvojit
si a produkovat umení v rámci dobové estetické konvence
tu neplatila, respekt príslušel pouze tvorivé umelecké
cinnosti a autorite tvurce, nikoli instituci umenÍ. Karel
epraš ostatne ríkal, že když už se na neco musí klást
duraz, melo by to být neco srozumitelného, co za neco stojí,
a k tomu dodal: ,,0 tom nejduležitejším se v Križovnické
škole nikdy nemluvilo."
Tvurci Križovnické školy (Karel Nepraš, Jan Steklík,
Otakar Slavík, Zbyšek Sion, Rudolf Nemec, Nadežda
Plíšková, Eugen Brikcius, Olaf Hanel, fotografka Helena
Wilsonová a mnoho dalších) se z pochopitelných duvodu
také vyhýbali tomu, aby bylo odhaleno jejich politické
smýšlení; pojmenovat své radikální umelecké pozice, které
predjímaly interaktivní prístupy soucasné "síte" umení,
prekracující hranice státu i politických bloku, bylo tehdy
príliš nebezpecné. Nevyslovené obcanské postoje je však
stimulovaly, aby se pokusili, ackoli nebyli žádní hrdinové,
pokracovat neoficiálne a pritom i verejne ve své umelecké
práci. Takové rozhodnutí vyžadovalo v sedmdesátých letech
znacnou odvahu. Koncentrovaná energie a autorská invence
Karla Nepraše a okruhu tvurcu Križovnické školy se prirozene projevovala i v jejich bežném prostredí, vstrebávala se do
pomíjivých akcí a forem vizuální poezie, do happeningu
i cinností, které se tematizovaly behem bujných výletu nebo
vyústily do akcí v krajine. Pro Karla epraše, jako reditele
Križovnické školy, mely prvoradý význam volne definované
akce, jejichž úcastníky spojovala družná povaha tvorivého
života na okraji spolecnosti, která do velké míry urcovala
improvizovaný prubeh akcí.
Bude-li milostivé léto a príznivý rok, možná letos uvidíme
Neprašovy sochy a kresby na jeho pripravované velké výstave, která by se mela uskutecnit na podzim ve Valdštejnské
jízdárne.

WRA

Poslední fotografie Karla Nepraše.

JIROUSOVA JEVÝTVARNA TEORETlCKA. PUBLlCISTKA A KURÁTORKA

VÝSTAV p~EDNICH

Prítomnost
6

CESKÝCH UM~LCU.

DOMOV

A

SVET

Proc parlamentní volby v CRdopadly tak,

jak dopadly, a (O bude dál
RADKO

O neco méne než další tretina

Žádné opravdu velké prekvapení
se v cervnových
volbách vlastne nekonalo. Pruzkumy verejného mínení
v zásade signalizovaly, co se má stát, dokonce zaznamenaly
i rust popularity komunistu, jejichž volici své sympatie
v pruzkumech
nejvíce tají. Presto když jsou výsledky
definitivne na svete, není lehké si na ne zvyknout a stále
ješte jejich cetbu provází mírné zachvení. Zbytecne.
Nestalo se nic, než co se obcas stává - skoncilo jisté
období, charakterizované
transformací a poté zadržováním prirozeného nástupu levice. Nyní už nelevicové strany
nemají žádnou parlamentní možnost levici brzdit a v tom
je zmena. V demokracii vcelku bežná.

KUBICKO

volicu odevzdala

hlas

ODS, strane, která byla považována za stranu polovládní,
protože silou svých mandátu držela CSSD u moci. Jestliže
ztratila pouze pet mandátu, není to takový neúspech, jak
se nekdy soudí. Ani její volici nejsou tak znechuceni.
Alternativu zcela jiného, odlišného politického stylu
nabízela Koalice, dríve Ctyrkoalice.
Ta zaznamenala
nejvetší propad. Jak se zdá, volice o nutnosti nového
politického stylu nepresvedcila, ci nedokázala, že práve
ona nabízí nový politický styl.
Ve volbách tedy predevším uspely politické strany, které
zde léta vládly nebo spoluvládly. To zase nesvedcí
o takovém znechucení volicu, takže je možné pochybovat,
zda existuje opravdu nejaká výrazná objednávka na zmenu
politického stylu.
Odmítnuta
nebyla ani tzv. opozicní smlouva, tedy
smlouva o politické stabilite, uzavrená mezi CSSD
a ODS. Kdyby se naplnily katastrofické
predpovedi
o znechucení oklamaných volicu, pak by signatári smlouvy
nemohli ve volbách spolecne obdržet skoro šedesát
procent hlasu. Volici urcite ocenují pracovitost a nehádavost a CSSD s ODS jiste pracovité a nehádavé jsou, byt to
nekdy muže být na závadu názorové plurality. A také na
závadu politického prostredí, kde si obe strany ctyri roky
delily moc.

ODPOVEDNOST LEVICE
Jistý propad zaznamenaly všechny demokratické strany.
Ceská strana sociálne demokratická prišla oproti minulým
volbám o ctyri mandáty, Obcanská demokratická strana
o pet a strany Koalice o devet mandátu, pricemž se jedná
o mandáty Unie svobody. Krestanskodemokratická
unie Ceská strana lidová si díky preferencním
hlasum pozici
uhájila. Na levici nyní spocívá velká odpovednost, predevším na jejím demokratickém
krídle - na CSSD. Práve
ona bude rozhodovat, do jaké míry bude ceskou politiku
ovlivnovat
Komunistická
strana
Cech
a Moravy.
A samozrejme, pokud ji bude KSCM ovlivnovat, jaká to
bude KSCM nebo jaká to bude její cást, zda ta ortodoxní
nebo reformní.

CiSTOTA KOMUNISTU

Co asi vedlo volice k takovému hlasování? Na první
pohled je patrný predevším propad volicské úcasti, a to
proti minulým volbám zhruba o patnáct procentních
bodu. Kritikové dosavadní politické praxe to pricítají
znechucení lidí z politiky. Muže to tak být a do znacné
míry i tak je, ale stejne tak politologové nabízejí jiné,
stejne verohodné vysvetlení. Lidé nechodí k volbám proto,
že jsou v zásade spokojeni a nemají dojem, že se má neco
menit.

Protestní hlasy byly bezesporu odevzdány komunistum.
I pri nižší volební úcasti pro ne vhodilo hlas do urny
zhruba o dve ste tisíc více volicu než v minulých volbách.
Úvahy o postupném "biologickém" ústupu KSCM ze slávy
se nenaplnují. Byla by zajímavá otázka pro sociology
a pruzkumníky, aby vysvetlili, odkud skoro dve stovky tisíc
nových komunistických
volicu predevším prišly. Kdybychom pouze amatérsky uvažovali nad poklesem ostatních
demokratických
stran, pak by nám vyšla málo uveritelná
úvaha, že nejvíce komunistických
volicu prišlo od Unie
svobody, ODS a CSSD. Je neco takového vubec možné?
Zdá se, že ano. Komunisté do znacne míry predstavují
ideální alternativu pro nespokojeného volice. Je to strana,
která má vstup do Poslanecké snemovny jistý, takže není
nutné obávat se propadu hlasu. Je to strana skutecne velká,
sama uvádí, že má pres 100 000 clenu. Má znacné zázemí,
intelektuální i organizacní, vcetne zázemí v regionech. Je
to strana, o jejímž kritickém postoji k soucasné politické

SPOKOJENI?NAPUL
Jsou ceští obcané spokojeni, nebo ne? Zdá se, že napul.
Ti, co hlasovali pro CSSD, hlasovali pro stranu, která léta
vládla a nevyhnula se ani skandálum a aférám. Jestliže jí
presto byla schopna tretina lidí odevzdat svuj hlas, svedcí
to o tom, že každý tretí volic se domnívá, že vláda prese
všechno vládla dobre a že jeho situace se zlepšila, a pokud
bude tato vláda vládnout dál, bude se zlepšovat nadále.
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zabránit.

garniture nemuže být nejmenších pochyb. A predevším je to strana, která se za trináct let demokratického usporádání nenamocila,
respektive nebylo jí umožneno
se
namocit, do žádného skandálu. Pomalu tak bohužel pro
mnohé obcany zacínají ztrácet na presvedcivosti argumenty, že KSCM je prímý potomek totalitní KSC, která zemi
privedla témer ke krachu a má na svedomí stovky
mrtvých, deseti tisíce veznených a sta tisíce jinak pronásledovaných jen za odlišné názory.
"J sme stranou,
respektující
demokracii,
ochotnou
prevzít i vládní odpovednost a distancující se, byt opatrne,
od tzv. excesu z dob budování socialismu," tvrdí soucasní

propadu

predevším její rozdelenost,

se ješte od doby tzv. sarajevského
A neschopnost
životaschopným

opravdu

ovlivnit

a necemu

opravdu

vetšinu a v Poslanecké snemovne se muže spolehnout na
KSCM. Bude proto záležet už jen na dohodách demokratických stran a na nicem jiném, do jaké míry budou
komunisté politiku ovlivnovat.

HÁDAVOST PRAVICE
Zpytovat svedomí bude muset ceská pravice, která je
nyní v podobném postavení jako zdecimovaná levice ve
zlatém období pravice po roce 1992. Když do ní budeme
pocítat i víceméne stredovou lIDU-CSL, pak pravice nyní
disponuje 89 poslanci. Už nyní je jasné, že hlavním
duvodem propadu pravice byla predevším její rozdelenost,
rozhádanost, datující se ješte od doby tzv. sarajevského
syndromu. A samozrejme neschopnost spolecne oslovit
volice nejakým životaschopných programem. Pravice také
zajisté trpí nyní už velmi kontroverzní postavou dlouholetého lídra ODS Václava Klause. Zatímco jedni si bez nej
nedovedou predstavit politický život, druzí míní presný
opak. Václav Klaus je zajisté výrazná postava ceské politiky
a své místo v historii má jisté. Ale je škoda, že politik jeho
formátu si stále neuvedomuje, že cesta k prípadnému vítezství pravice v príštích volbách vede pres její sjednocení.
Unie svobody, které se nekdy prezdívá "bécko ODS",
protože v jejím vedení jsou už skoro výhradne bývalí
politikové ODS, se nyní ocitá na pokraji své existence,
když se jí podarilo získat pouze osm mandátu a poslanecký klub ustavila jen za pomoci dvou "nezávislých".
Pokud se vítezi voleb Vladimíru Špidlovi prece podarí
sestavit vládu s Koalicí, bude to koalice velmi krehká,
založená na prevaze jednoho hlasu. Taková vláda težko
vydrží následující ctyri roky, i když jistá pozitiva, napríklad
proevropský rozmer nebo zpretrhání nekterých mocenských vazeb, muže mít. Paradoxne pro ceskou pravici by
bylo výhodnejší, kdyby se Špidla pokusil sestavit menšinovou vládu, at už jen s CSSD, nebo s KDU-CSL. Byla by
pak jistá šance umožnit Václavu Klausovi pokud možno
elegantní odchod a pravici sjednotit.
Neschopnost vedení ODS vyvodit personální dusledky
už z druhých ne zcela úspešných voleb a škemrání Unie
svobody o pár méne významných kresel nevestí pro pravici
mnoho dobrého.

pravice byla
rozhádanost,

neco

V tomto smyslu se povolební situace promení více, než
se zatím zdá. CSSD bude mít i v koalicní vláde urcite

predstavitelé KSCM. Tato poloha je pro ne velmi výhodná, a uchovají-li demokratické
strany KSCM nadále
v izolaci, muže její podpora ješte stoupat. Pro demokrata
nyní nastává velké dilema. Má být KSCM nadále
umožnena tato supervýhodná konstelace? Nebo by snad
bylo lepší KSCM opatrne zacít ovešovat odpovedností,
aby sama vyzkoušela, do jaké míry se její recepty kríží
s realitou? Uzrála už situace natolik, že komunisté opet
zasednou ve vláde? A nebude to na prekážku naší integraci do evropských struktur? To bude možná otázka mnoha
diskusí v následujících mesících a letech.

Hlavním duvodem

SVET

datující

syndromu.

spolecne oslovit volice
programem.

Jejich garantem by zrejme mela být CSSD. Práve ona
má jako demokratická levicová síla hlavní odpovednost za
Ceskou republiku. A je možné, že na radikálne levicovou
KSCM bude muset sociální reformátor Vladimír Špidla
v cele sociálních demokratu spoléhat daleko spíše než na
liberální pravici, at už to bude Unie svobody nebo opet
ODS. Lze predpokládat, že komunisté budou Špidlovi za
vyvedení z izolace náležite vdecni. A pokud se mu snad
podarí vyjednat vetšinovou vládu s Koalicí nebo nejakou
vládu menšinovou s podporou Koalice nebo ODS, bude se
moci Špidla vždy spolehnout na pohodlnou poslaneckou
vetšinu CSSD a KSCM.

Po všech úvahách je nicméne možné ríci, že volby
neprinesly žádnou tragédii. Vyhrála v nich demokratická
strana a její vláda bude vládnout demokraticky.
Ceská
republika se sice posune doleva, ale prevahu bude mít
demokratická levice. A pravice? Ta založí svuj úspech, jen
když prestane truchlit a doprošovat se, ale uvedomí si, že
v politice platí pravidlo: dnešní poražení jsou zpravidla
zí trej ší ví tezové a naopak.

To bude v každém prípade hlavní rozdíl proti minulému období, kdy CSSD a KSCM vetšinu nemely. Pokud
KSCM podporovala
návrhy CSSD, což zhusta cinila,
musel se vždy pridat ješte jeden partner, zpravidla KDUCSL, ale také Unie svobody. Pravicové a stredové strany
mohly tedy v predcházejícím
období levicový rozlet
s prehledem brzdit. To už nyní nebude možné. Pokud
bude Koalice v levicové vláde, stejne tak, jako když se
podarí vyjednat nejaká obdoba tzv. opozicní smlouvy,
tedy tiché podpory, pujde pokaždé jen o statování, bez
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Stará láska nerezaví,
ale už není nejžhavejší
Co všechno vydrží euroatlantická spolupráce
PETR

na ruzných úrovních. Od dob de Gaulla hledí Americané
na Francouze jako na spojence, kterí jsou mezinárodními
partnery USA jen kvuli jakési historické iluzi. Srdce
dnešního Americana dovede snadneji zahoret pro Izraelce hájícího politiku své vlády se zbraní v ruce a Svatá
zeme je pro mnoho lidí v USA urcitou obdobou jejich
vlastního státu: má demokratický systém, dbá na svobodný tisk, ctí obcanskou
spolecnost
a nerozpakuje
se
vydávat velkou cást národního duchodu na obranu.
a
druhé strane Francouzi jsou, videno z druhého brehu
Atlantiku, jen povýšení snobové, kterí jeví sklony otevrene obdivovat antisemitské
politiky, viz Jean-Marie
Le

Prátelský vztah Spojených státu s Evropou stojí na
tradici. Mnozí z generace otcu a dedu verili, že tato
tradice je neznicitelná a vecná. Co se s tradicí euroatlantické vzájemnosti stalo v poslední dobe? Mnozí mají za
to, že v tradicním prátelství zeje stále více neopravitelných trhlin.
ekolik príkladu z politické, hospodárské
a vojenské oblasti dokazuje, že na skeptických soudech
ohledne vztahu mezi Evropou a Spojenými státy je
hodne pravdy.

ODLIŠNÝ POHLED NA SVET?
Britské
komentár

Times
pred nedávnem
otiskly redakcní
s výmluvným titulkem: Amerika ví, kdo jsou
její prátelé. Vetší cást argumentu se odvíjela od pozoruhodného, i když možná ne stoprocentne
prukazného
postrehu: zatímco vetšina evropských deníku v prubehu
letošního prudkého zhoršení vztahu na Blízkém východe
dávala najevo silné znepokojení
nad vystupnovaným
izraelsko-palestinským
násilím jako takovým, zachovávajíc pritom aspon jakous takous nestrannost, americký tisk
a spolu s ním i velká cást verejnosti držely otevrene palce
izraelské strane. Muže jít opravdu o odlišný zpusob
nahlížení na svet? Americané vzhledem ke své historii

Zní-Ii americké heslo: nezávislost a svoboda se
vyplatí za každou cenu, Evropa se zdá nabízet
protiváhu v chamberlainovském
mezinárodní

tvrzení, že

shode stojí za to leccos obetovat.

Pen. Tradicní americko-francouzský
pilír z dob americké
války za nezávislost je v politické a bezpecnostní oblasti
dávno minulostí. Místo nej si Washington zvykl opírat se
v Evrope spíše o Londýn ci o Severoatlantickou
alianci
jako celek. I když úloha NATO v americké zahranicní
politice má své zvláštnosti, o kterých ješte bude rec.

a hrdosti na krvave vybojovanou
nezávislost ocenují
neohroženost a neústupnost, s níž se vláda Ariela Šarona
odmítala podrobit nátlaku, nechtela se nechat zastrašit
a s neduverou
hledela na všechno, co by se mohlo
z hlediska židovského
státu jevit jako kompromis.
Evropané na druhé strane jako by zustávali poplatni své
historii,
která prekypuje
príklady
horkých
koncu
neústupnosti
ve vztazích mezi sousedskými
zememi.
Zní-li americké heslo: nezávislost a svoboda se vyplatí za
každou
cenu,
Evropa
se zdá nabízet
protiváhu
v chamberlainovském
tvrzení, že mezinárodní
shode
stojí za to leccos obetovat.

HRA S OCELí A S BURSKÝMI ORíŠKY
Prvních šest mesícu roku 2002 prineslo také nepríjemné prekvapení v americko-evropských
obchodních
vztazích.
Ríká se, že nejruznejší
trans atlantické
obchodní
války jsou jen kapitolami
v nekonecném
románu
a že pres všechny
neshody
se Amerika
s Evropou hospodársky nikdy vzájemne docela nerozkmotrí. Možná. Ale v breznu 2002 prezident George W.
Bush, podle vlastního opakovaného prohlášení oddaný
zastánce volného obchodu
nesvazovaného
umelými
prekážkami,
podrobil
euroamerickou
ekonomickou
spolupráci tvrdé zkoušce, když necekane vyhlásil tricetiprocentní
dovozní cla na ocel dováženou ze zámorí.
Analytikové
pochopili
Bushovo gesto vesmes jedno-

ZBABELCI VERSUS ZJEDNODUŠOVACI
Od tohoto názorového

DUDEK

rozdílu není daleko k roztržce.

Americané
mohou považovat a také nekdy považují
evropský prístup za zbabelý, Evropané zase casto ríkají,
že americký pohled na zámorský svet je zjednodušený,
nebo termínem oblíbeným zvlášte ve Francii, "simplistický". Práve Francie je proto tercem americké kritiky, a to
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znacne jako pokus "zachytit" váhající volicstvo vocelárských oblastech USA.
Pritom vyhlídky globálního obchodu byly od podzimu
2001 takové, že liberálové si mohli mnout ruce: 142 zemí

casu uplatnoval prezident Ronald Reagan pri "závodech
ve zbrojení" se Sovetským svazem: drastické zvyšování
nákladu na americké strane má prinutit "neposlušnou"
Evropu, aby hodila rucník do ringu a pristoupila k jednacímu stolu. Realistictejší pozorovatelé ríkají, že v USA se
na podzim blíží senátní volby a nekteré farmárské státy
v prérijní oblasti Ameriky disponují volicstvem, které je
treba si naklonit, a silnými lobbistickými
skupinami,
které umejí prosadit svuj vliv.

se dohodlo v katarském Dauhá, že odstartují další kolo
mnohostranných
jednání o volném obchodu, pricemž
Spojené státy a Evropská unie patrily k vedoucím silám
celého procesu. Bushuv krok Evropany zaskocil a prirozene vyprovokoval k odvete. Evropská unie si formálne
stežovala u Svetové obchodní organizace (WTO) a pro
prípad, že by Americané nebyli ochotni ztrátu zpusobenou novými cly Evropanum kompenzovat, EU naplánovala odvetu v podobe vlastních cel na americké výrobky.
Plán vypracovali evropští experti tak, aby americkou
administrativu
zasáhl na citlivém míste. Systém nových
cel prichystali tak, aby pokryl nejruznejší produkty ve
volicsky citlivých okrscích od Severní Karoliny (textil),

Americanum

EVROPŠTí NEVOJÁCI
Zatímco
hospodársky
se Evropa, presneJl receno
Evropská unie, dá považovat za útvar schopný Spojeným
státum konkurovat,
když ne okamžite,
tak alespon
v dohledné budoucnosti, vojensky Evropa za Amerikou
totálne zaostává. Z toho vyplývá i stále se zmenšující vliv
evropských státu na globální záležitosti. Události lonského 11. zárí a po nich následující mezinárodní protiteroristická kampan to potvrdily. Pocit ohrožení po teroristických útocích na New York a Washington
vedl k
dojmu, že Evropa i Amerika jsou rovnocennými partnery
na jedné lodi. Ukázalo se brzy, že takové chápání není
úplne presné. Spojené státy se k hrozbe terorismu postavily "akcne": jejich cílem bylo a je eliminovat príslušníky
teroristické síte AI-Kajdá a jejich pomahace, nejradeji
vojenskou cestou.
Evropský prístup k veci prozrazuje spíše snahu hledat
politická a ekonomická
rešení. Na obou stanoviscích
neco je, ale americké na sebe strhává nesrovnatelne více
pozornosti.
Evropa, která jako celek stále nedisponuje
témer žádnou vojenskou silou, budí dojem, jako by
zustávala necinná - a Washington
ji každopádne
za
necinnou považuje. Snaha USA vyrídit všechno "po
svém" vzbuzuje na evropské strane uštepacné poznámky
o americkém unilateralismu. Nejpádnejším argumentem
evropských partneru USA je, že vojenská akce sama
v globálních podmínkách
boje s terorismem nic nereší:
duležití jsou spolehliví spojenci, kterí neumožní protivníkum, aby se skryli a pripravili k odvete. A co víc, je
nezbytná mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb,
které jediné mohou pohyb nebezpecných osob sledovat.
Ceskou republiku vzestupy a pády euroatlantických
vztahu v soucasné chvíli zase tolik nezajímají. Ceské úrady
zacaly teprve na jare zvolna brát na vedomí, že Praha bude
na podzim hostit historicky jedinecný summit NATO,
a ceská média se k zámorské velmoci snad nejcasteji
dostávala oklikou pres pražské sídlo americké rozhlasové
stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio
Svoboda a obavy
spojené s jeho umístením v mestském centru.
Pražský summit Aliance pritom prichází v dobe pro
NATO rozhodující. Na jedné strane se chystá rozšírení
o nové cleny. Debata o jejich poctu je zajímavá a také
trochu neprávem opomíjená, ale ješte mnohem méne se
mluví o tom, že NATO stále prožívá krizi své vlastní
identity, což by Evropu melo znepokojovat.
Evropská
cást Aliance se od pádu komunismu
v devadesátých
letech stále uzavírá do sebe a není schopna postrehnout,

jako by evropská nevýraznost

a neschopnost
vše rozhodovalo

vyhovovala. Po léta se v NATO
podle amerických instrukcí -

a USA nemají duvod na této praxi cokoli
menit.
až po Floridu (pomerancová štáva). Všechny tyto trumfy
se náhle ocitly v transatlantické
partii jen proto, že se
George Bush nechal v breznu presvedcit k protekcionárskému kroku, který podle expertu navíc není dobre
promyšlený,
protože vetšine amerických
ocelárských
firem stejne nepomuže a zbytecne poškodí odberatele.
Tím ale nepríjemná
ekonomická
prekvapení první
poloviny roku 2002 neskoncila.
Americký
Kongres
v kvetnu schválil návrh masivních dotací americkým
farmárum.
Situace jako by v necem kopírovala hru
s ocelí. Spojené státy do té doby vystupovaly jako nejsilnejší kritik protekcionárských
zemedelských
dotací
a americké
výhrady
zvlášt provokativne
pusobily
v Evrope,
protože
západoevropské
zemedelství
je
dotováno v absurdní výši. Takzvaná Spolecná zemedelská
politika (CAP) také spotrebovává vetší cást celkového
rozpoctu Evropské unie. Americané
tedy sice bývali
prukopníky nedotovaného zemedelství, to vše ale návrh
nového zákona postavil na hlavu. Prestože v Bílém dome
vládne republikán (a dalo by se tedy ocekávat i zastánce
liberalizace
obchodu a opatrné rozpoctové politiky),
USA se rozmáchly ke zvýšení dotací svým pestitelum
burských oríšku, sojových bobu, pšenice a kukurice
rovnou o 80 procent! Experti odhadují, že podpora
amerických zemedelcu by tak mohla prevýšit dotace,
které platí štedrá Evropská unie svým polnohospodárum,
a to dokonce nekolikanásobne.
Co tím Spojené státy sledují? Nekterí odborníci se
v taktice zavádení ocelárských
cel a zemedelských
podpor snaží spatrovat podobnou strategii, jakou svého
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ruským protejškem
Igorem Ivanovem.
Když se oba
státníci v polovine kvetna na Islandu setkali za pocetné
asistence evropských ministru zahranicí, rozumeli si
zrejme velmi dobre. Nove vzniklá rada NATO - Rusko
jiste je krokem vpred oproti predchozím
spolecným
orgánum, v jejichž rámci Rusové mohli se svým bývalým
úhlavním neprítelem spolupracovat. Powell vypocítával
i další úspechy a plány: dohodu o omezení zbrojních
arzenálu, chystané rozhovory o obchodní spolupráci,
otázku ruského clenství ve Svetové obchodní organizaci.
Evropští ministri mohli všemu prihlížet a jako príslušníci
clenských zemí NATO vše podporovat.
Ale bylo to
skutecne v zájmu všech clenských zemí Aliance? Anebo
se spíše americká vláda rozhodla prevést své vztahy
s Moskvou na vyšší úroven a vyzvala své spojence, aby
souhlasem prokázali svoji loajalitu?
Jak se zdá, naplnuje se tu zmínený vzorec: Spojené
státy nejednají jednostranne, ale sledují své plány a peclive si pro ne zajištují mnohostrannou
podporu. Pochopitelne, že se pri jejich uskutecnováni
z ruzných evropských metropolí
(a nejen z Paríže) ozývají výkriky
prekvapení, nekdy i nesouhlasu. Co se z toho dá usoudit?
Konec vzájemné euro atlantické
duvery? Anebo mají
pravdu ti strízlivejší pozorovatelé,
kterí si myslí, že
s Evropou a Amerikou je to podobné jako s postarším

kam její sebeuspokojení vede. Celý vojenský pakt jako by
byl rozdelen na dve cásti: americkou a "to ostatní".
Rozhodující
vojenský potenciál je na americké strane
a zbytek devatenáctky
jako by se spokojil s civilními
a politickými rolemi. Generální tajemník NATO lord
Robertson na tuto propast opakovane upozornuje, zatím,
zdá se, s malým úspechem. Evropa, tentokrát máme na
mysli predevším její západní cást disponující financními
zdroji, dala oficiálne najevo odhodlání sestavit nadnárodní jednotky "rychlé reakce" o síle 60 000 mužu.
V soucasné chvíli by dala s bídou dohromady desetinu.
Americanum jako by evropská nevýraznost a neschopnost vyhovovala. Po léta se v NATO vše rozhodovalo
podle amerických instrukcí - a USA nemají duvod na
této praxi cokoli menit.
Mnoho se v tomto smeru nezmení ani po ocekávaném
rozšírení.
Vojenská a politická
soudržnost
paktu se
oslabí, což Spojené státy sotva vyvede z míry. Evropské
krídlo Aliance i pri vetším poctu clenu stále zustane tím,
cím bylo dosud: zásobárnou potenciálních
partneru, na
které se USA budou v rídkých prípadech
obracet
s žádostí o pomoc pri konkrétním
vojenském zásahu.
Jinak bude NATO sloužit dál jako základna pro zajištování amerických zájmu v zahranicí.

OBSTAROŽNí MANŽELSKÝ PÁR
Je taková americká strategie unilaterální, jednostranná? Komentár
britských
Financial
Times nedávno
poznamenal,
že nikoli, americká zahranicní politika je
multilaterální,
ovšem partnery si Washington
vybírá
podle svých vlastních potreb; závazkum, v nichž by
nemohl mít hlavní a rozhodující slovo, se vyhýbá. Jako
príklad amerického
durazu na vlastní vedoucí úlohu,
který se posílil po nástupu George Bushe mladšího,
muže být citován
i americký
odmítavý
postoj
k
Mezinárodnímu
trestnímu
tribunálu.
Spojené státy
soud neuznávají
a Bushova
adminstrativa
verejne
prohlašuje,
že nedopustí,
aby byl americký obcan ci
voják tímto tribunálem
souzen. Mezinárodní
trestní
tribunál
vznikl na základe
mezinárodní
smlouvy,
kterou podepsalo 139 státu a pres šedesát už ji i ratifikovalo, vcetne mnoha tradicních demokratických
zemí,
které se pocítají k americkým
spojencum.
Zacátek
fungování tribunálu byl stanoven na 1. cervenec 2002.
Americtí kongresmani už s predstihem zmocnili prezidenta,
aby v prípade,
že nekterému
americkému
obcanovi bude hrozit proces pred tribunálem, mohl na
jeho osvobození všechny dostupné prostredky vcetne
vojenské síly. Predstava, jak americké bojové komando
v maskácích
osvobozuje
obžalovaného
s americkým
pasem prímo ze soudní síne v Haagu, je možná úsmevná, ale podstata je jasná: mezinárodní orgán bez rozhodujícího amerického
vlivu Washington
nepodporuje
a podporovat nebude.
Neco z amerického prístupu k bezpecnostní politice na
globální úrovni dýchalo i z fotografií, na kterých se
americký ministr zahranicí Colin Powell objímal se svým

Manželství Evropy s Amerikou pretrvává, ale
Spojeným státum nebrání v navazování dalších
plnohodnotných vztahu, k jejichž konzumaci si
Washington pribírá Evropu jako vyzkoušenou
a ochotnou, jen momentálne ponekud
indisponovanou spolecnici.
manželským párem, který se umí pohádat kvuli malickostem, ale v zásadních
otázkách je zajedno? Snad
nejpresnejší by bylo ríci, že manželství Evropy s Amerikou pretrvává,
ale Spojeným
státum jaksi nebrání
v navazování dalších plnohodnotných
vztahu, k jejichž
konzumaci si Washington pribírá Evropu jako vyzkoušenou a ochotnou, jen momentálne ponekud indisponovanou spolecnici.
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MILADA ANNA VACHUDOVÁ, JIRí PEHE

Mnohovrstevnaté
vztahy
mezi
Spojenými
státy
a clenskými zememi Evropské unie zažívají letos težké
zkoušky. Zdroje napetí nejsou pritom nijak výjimecné
a nové. Jde spíš o to, že nejruznejší konflikty ve vzájemných vztazích se nahromadily v pomerne krátkém období
a vytvorily tak atmosféru vzájemného podezrívání. Každopádne je nutné si položit otázku, zda Americané
a Evropané ješte stále vnášejí do svetové politiky tytéž
hodnoty.
At už je odpoved jakákoliv, je jasné, že válku s terorismem nemohou Spojené státy vyhrát samy. Už ze své
podstaty vyžaduje tato válka spolupráci ve svetovém
merítku, pokud má být dovedena do úspešného konce.
Teroristické organizace musejí být sledovány pres hranice
státu a jejich financní prostredky zmrazeny. Státy pritom
musejí být ochotny sdílet citlivé informace.

a Británie, které nedokázaly zastavit rozhodnými kroky
srbskou agresi behem války v Bosne, vycházelo z evropského prístupu ke konfliktum: diplomacie za každou cenu,
vcetne možné prohry.

PROC PARTNERSTVí NEFUNGUJE
Evropané a Americané by mohli spolupracovat intenzivneji tak, že by identifikovali politické a hospodárské
nástroje, které by pak spolecne využívali k prosazování
míru a stability v mezinárodní
politice. Pokud bude
Evropská unie jednat sama, muže ve srovnání s USA
nabídnout pomerne málo: diplomatická rešení nepodeprená silou a úcast v mírových misích. Pokud by EU a USA
jednaly spolecne, muže EU nabídnout
mnohem víc,
protože muže lépe využít své prednosti - tedy predevším
hospodárskou sílu a kompetentní byrokracii.
EU už nyní užívá jako nástroje obchodu, protože
reguluje prístup na své trhy podle svých zahranicne
politických priorit. Mohla by delat ovšem mnohem víc,
kdyby jí její domácí zájmy nekdy nezabranovaly, aby otevírala své trhy podle potreb zahranicne politických. EU už
nyní pomáhá mnoha státum v rozvoji ruzných složek
státní administrativy - od soudnictví až po celní službu.
Mohla by delat víc, kdyby si uvedomila, že je to práve
v techto oblastech, kde má pomerne volné pole pusobnosti, protože není souperem USA. Americané
nemají
politickou vuli k tomu, aby pomáhali s budováním moderních státu. Evropané mají v této oblasti víc nástroju
a zkušeností.

SílA NEBO DIPLOMACIE?
V zárí 2002 se Spojené státy rozhodly, že se nebudou
spoléhat na NATO ve válce v Afghánistánu. USA proste
nechtely vést další válku, kde se bude o duležitých vecech

Partnerství, které by mohlo fungovat, by
vypadalo takto: Americané

by meli na starosti

vojenské operace, zatímco Evropané by se
starali predevším o ekonomickou pomoc
a budování spolehlivých státních institucí.

Toto by bylo partnerství,
které by mohlo fungovat.
Americané by meli na starosti vojenské operace, zatímco
Evropané by se starali predevším o ekonomickou pomoc
a budování spolehlivých státních institucí. Proc tedy toto
partnerství nefunguje?

rozhodovat
kolektivne,
jako tomu bylo v Kosovu.
Rozhodnutí Spojených státu vytvorit koalici státu ochotných bojovat proti terorismu ovšem vyvolalo mezi Evropany pocit, že pro USA je spojenectví s Evropou neduležité.
Evropané momentálne nedisponují vojenskými prostredky, které by jim umožnily, aby Evropa jednala ve svetové
politice z pozice síly. Proto preferují diplomacii. Americané
ovšem mají za to, že diplomacie, jejímž prostrednictvím se
slabá Evropa snaží rešit konflikty, je casto jen ustupováním
zlu. Proto také Americané vidí Evropu jako pomerne
neužitecného spojence v konfliktech, kde je podle jejich
názoru nezbytné silové rešení.
USA se poucily z krizí v Chorvatsku, Bosne a Kosovu,
kde podle jejich názoru tendence evropských státu rešit
tyto konflikty za každou cenu diplomatickými prostredky
prispela k pozdejším tragédiím. Zejména selhání Francie

•

CO ZKOMPLlKOVAlA BUSHOVA VLÁDA
Bushova vláda zásadním
zpusobem zkomplikovala
tento vztah svým cernobílým
pohledem na svetovou
politiku a nedostatkem
realismu v zahranicní politice.
Jedná se predevším o tri problémy: "osu zla", izraelsko-palestinský konflikt, a možnou invazi do Iráku.
První roztržka mezi USA a Evropou se objevila, když
Bush neváhal identifikovat
"osu zla", do níž zahrnul
modernizující se Írán, ackoliv evropská i americká diplomacie dlouhou dobu podporovala íránské reformátory.
Druhý konflikt se týká ruzných pohledu na konflikt na
blízkém Východe. Evropané se cítili poníženi tím, že byli
vyšachováni z prípadného rešení konfliktu mezi Izraelem
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NEBO KONFLIKT?
a Palestinou, pricemž Amerika, na
jednostranne
podporuje Izrael. USA
pozitivního tím, když naznacily, že u
postoju k tomuto konfliktu je latentní
tismus.

rozdíl od Evropy,
nedosáhly niceho
korene evropských
evropský antisemi-

málo nebo vubec. Pouhá reorganizace
toho, co má
Evropa v soucasnosti vojensky k dispozici, nezmenší
technologickou
propast,
která nyní existuje
mezi
armádami USA a Evropy. Evropa, at chce nebo nechce,
tak bude i nadále muset spoléhat na NATO - a tedy na
USA.

Evropané si samozrejme uvedomují, že na Blízkém
východe mají USA mnohem vetší váhu než EU a musí jim
proto být dána možnost stát v cele pokusu konflikt diplomatickou cestou rešit. Vedí ovšem také, že USA podcenuje roli Unie, která by mohla za urcitých okolností výrazne
pomoci, pokud by USA a EU více spolupracovaly. Izrael
vidí nyní EU jako spojence Palestincu, zatímco Palestinci
vidí USA jako nekritického
spojence Izraele. Muže to
vypadat jako neprekonatelná propast, ale ve skutecnosti pokud by USA a EU spolupracovaly - by mohly využít
svého vlivu u každé ze zneprátelených
stran k hledání
mírového rešení. Jinými slovy: úzká spolupráce USA a EU
by mohla pomoci vyrešit konflikt, zatímco neschopnost
takové spolupráce jen prohlubuje príkop mezi válcícími
stranami.

RUSKO MíSTO EVROPY?
Hlavní otázkou ovšem zustává, zda se Evropa a USA
zacínají lišit v tom, jaké hodnoty prinášejí do mezinárodní
politiky. Zde jsou Wavní problémy.
Tím prvním je konflikt mezi multilaterárním a unilaterárním prístupem. USA v poslední dobe dávají najevo, že
unilaterární prístup z jejich strany bude sílit. Je to predevším evropská zatvrzelost a nedostatek realismu, která
unilaterární
prístup posiluje. Tento americký prístup
ovšem zase posiluje evropské odhodlání vytvorit vlastní
vojenskou sílu.
Druhým problémem je výrazne jiný pohled soucasné
Ameriky a Evropy na ochranu životního prostredí. Spoje-

Tretí, a pravdepodobne
nejvážnejší komplikace
ve
vztazích mezi USA a EU se týká postoju k Iráku. USA
jsou presvedceny, že at už se Saddám Husajn chová jakkoli,
Evropané budou preferovat ústupky. Evropané jsou zase
presvedceni, že bez ohledu na to, jak extenzívne Husajn
spolupracuje s OSN, USA budou stejne preferovat vojenské rešení. Jestliže USA dá dohromady koalici zemí ochotných bojovat proti Iráku, podemele takové jednání spolecnou zahranicní a obranou politiku EU, protože nekteré
clenské státy EU se k USA pripojí, zatímco jiné nikoliv.

CO SI NALHÁVÁ

Skutecná hrozba euroatlantickým vztahum
spocívá v tom, že Amerika dnes Evropu
nepotrebuje zdaleka tolik, jako Evropa
potrebuje Ameriku.
né státy odmítají
podepsat
Kjótské protokoly,
což
v Evrope vyvolává vlnu nevole.
Tretím problémem jsou neshody ohledne pravomocí
nadnárodních institucí a ochrany lidských práv. Americké
odmítání Mezinárodního
trestního soudu je pro Evropu
jen težko pochopitelné.
Ochrana lidských práv hraje
v soucasnosti mnohem duležitejší roli v domácím politickém diskurzu v evropských zemích než v USA.
Zároven je však zrejmé, že jistý hodnotový odklon
Ameriky od Evropy nemusí být dlouhodobý,
protože
muže být více spojen s vládou George W. Bushe než
s nejakými hloubkovými
trendy. Otázkou je spíš, zda
nebudou ucineny kroky, které se mohou ukázat jako
nevratné.

EVROPA

Evropané, zejména Francouzi, jsou velmi nespokojeni
s tím, že nemají témer žádný vliv na prípadné vojenské
operace a že Evropa není schopná podporit svou zahranicní politiku vojenskou silou. I když Evropa zacala budovat
evropskou bezpecnostní a obranou politiku, presto opet
ciny pokulhávají za slovy. Vždyt navzdory silným slovum
o nutnosti budovat vlastní obranu vojenské rozpocty
evropských zemí se snižují.
Evropa si nalhává, když její politici a intelektuálové
tvrdí, že USA jsou vážne znepokojeny plány na vybudování evropských sil rychlého nasazení. Každá americká
vláda by byla potešena, kdyby Evropané byli schopni
takové síly vybudovat a sami v budoucnosti rešit napríklad konflikty na Balkáne. Jenomže už nyní je jasné, že
vojenské rozpocty klícových zemí, jako jsou Británie,
Nemecko, Francie a Itálie, porostou v budoucnosti jen

Jedním z techto kroku je, že USA se mohou odvrátit od
Evropy coby skutecného spojence a namísto spolupráce
založené navzdory všem konfliktum na stejných hodnotách sdílených v rámci transatlantického
spolecenství se
prikloní ke konceptu strategického partnerství. Dobrým
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príkladem je rostoucí spolupráce USA a Ruska po 11. zárí
2001, která byla nejnoveji vyjádrena ve vytvorení Stálé
rady NATO a Ruska.
Zatímco formálne je Rusko v této nové alianci partnerem NATO, tedy i jeho evropských clenu, ve skutecnosti
jde predevším o intenzifikaci strategických svazku mezi
Ruskem a USA. Je otázkou, do jaké míry muže toto spojenectví nakonec zastínit nebo dokonce nahradit spojenectví
mezi USA a Evropou.
Jinými slovy: USA mohou zcela programove
dát
prednost globální strategické spolupráci s partnerem,
který ne plne sdílí euroatlantické hodnoty, ale je vojensky
silný a schopný podporovat zahranicní politiku silou, na
úkor Evropy, která nemá ani vlastní skutecnou zahranicní
politiku ani skutecnou vlastní obranu.
Skutecná
hrozba euro-atlantickým
vztahum
tedy
neprichází
od Evropanu.
Ti navzdory
rostoucímu
antiamerikanismu
nejsou ve skutecnosti
schopni dát
dohromady
vlastní efektivní obranu, a na USA jsou
tedy závislí. Hrozba
spocívá v tom, že Amerika
Evropu nepotrebuje
dnes zdaleka tolik, jako Evropa
potrebuje
Ameriku.
Práve proto by se mohly USA
nakonec odklonit od spolupráce s Evropany, založené
na sdílených
hodnotách,
ke spolupráci
s Ruskem
založené na sdílených mezinárodních
prioritách. Toto
by mohl být skutecný konec NATO, které by se stalo

jen jakýmsi konzultacním
USA a Ruska.

orgánem

pro

spolupráci

Jinými slovy: zatímco vytvorení Stálé rady NATO
a Ruska je zatím chápáno jako konzultacní mechanismus
mezi NATO a Ruskem, v nemž Rusko dostává status
stálého hosta, mohla by se postupem casu stát hostem
v sílícím vztahu mezi USA a Ruskem Evropa.
Paradoxne jediným zpusobem, jak Evropa muže neco
podobného
vyloucit, je posílení její vlastní identity
a obranyschopnosti.
Plány EU na vytvorení vlastní
obrany tedy vubec nepodemílají transatlantickou
spolupráci, jak to lící napríklad nekterí ceští politici, kterí staví
vlastní zahranicní a obrannou politiku EU do protikladu
vuci transatlantickému
spolecenství. USA budou chápat
Evropu i nadále jako strategického
partnera v oblasti
bezpecnosti pouze za predpokladu, že pujde o rovnoprávnejší vztah. Pokracující závislost Evropy na USA v oblasti
obrany muže nakonec naopak vést k tomu, že si USA
budou hledat partnery mimo Evropu - na úkor Evropy.
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AMERIKA NENI

ZAOCEÁNSKÁ EVROPA
Nejprirozenejší civilizacní svazek nezanikne
TOMÁŠ

Vztah Spojených státu a Evropy prochází zkouškou
viditelných a zaznamenávaných sporu, pozorovatelé nastolují problém rozpadu atlantického spojenectví. V médiích na
obou stranách oceánu najdeme hysterizující reakce na
"americkou aroganci" ci "žárlivost zaostávajících Evropanu".
I když spory mezi intelektuály neutichnou a pravda není
nekde mezi, nejprirozenejší
civilizacní svazek nezmizí.
Globální terorismus zrejme opet stmelí svárící se strany
a odsune jejich spory do nižšího patra duležitosti, kam reálne
patrí.
Bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová pred
casem nazvala Spojené státy Evropou na druhé strane
Atlantiku.
ebyl to jen zdvorilostní bonmot. Thatcherová
investovala do transatlantických
vztahu úsilí, jednala
navzdory ministerstvu zahranicí ochotnému naslouchat
spíše kontinentálním
než atlantickým "najádám" a obcas
i navzdory svým ministrum. V britské zahranicní politice
byla jedinecná i tím, že byla proizraelská, opet navzdory
proarabskému zamerení ministerstva zahranicí. Její životopisci a novinári si to zvykli vysvetlovat faktorem jejího volebního obvodu Finchley, ale to je jen cást pravdy, a to ta méne
duležitá. Finchley sice zahrnovalo podstatnou židovskou
komunitu, Thatcherová však ve své konzervativní orientaci

destruovány konkurencí a nahrazeny novými), ony na ní svuj
dravý, vibrující étos postavily. Evropa ke kreativní destrukci
dospívá neochotne a pomalu.
Evropská náklonnost k Palestincum tedy, jak Brooks
naznacuje, nevychází jen z obchodních zájmu, severoafrické
orientace jižního krídla EU a prítomnosti muslimské menšiny v západní Evrope, ale má také kulturní koreny.
V padesátých letech se po sblížení Sovetského svazu
s Cínou nekterí americtí konzervativci ptali: "Kdo ztratil
Cínu?" S jistou dávkou demagogie by se dnes Evropané
mohli ptát: "Kdo ztratil Izrael?" Od Benátské deklarace
v roce 1980 se Evropské spolecenstvUEvropská
unie snaží
vstoupit do blízkovýchodní hry, víceméne bez výsledku.

Antiamerikanismus evropských elit existuje už
staletí a hned tak nezmizí. MeZinárodní
terorismus je však jakousi obdobou Sovetského
svazu,je to neprítel, který by mel Evropu
s Amerikou sjednotit.

brala vážne hodnoty, tradici a kulturu. Její náklonnost k
judaismu vycházela z pocitu spríznenosti v rámci jedné
civilizace, a to byl také zdroj její politické orientace na Izrael.

PODVEDOMí

EVROPSKÝCH

KLVANA

Evropané jsou pro Izrael jako zprostredkovatelé neprijatelní.
Jejich náklonnost ke zkorumpované autokracii Jásira Arafata
podezrelé z terorismu a protiizraelské postoje je ze hry
vylucují.
Míru zahorklosti mnoha Židu vuci Evrope ilustruje názor
žurnalisty Leona Wieseltiera v americkém týdeníku New
Republic: ,Jedno požehnání, jen jediné prinesla židovskému
lidu druhá svetová válka, a sice že budoucnost židovského

ELIT

Dnešní baronka z Kestevenu pocházela z rodiny drobného obchodníka a urcující instinkty její politiky byly maloburžoazní. I to mohlo ovlivnit její pragmatický, proizraelský
prístup. Jak? Konzervativní komentátor David Brooks se
nedávno v americkém týdeníku Weekly Standard pokusil
vysvetlit prícinu vznikajícího spojenectví Evropské unie
s Palestinci, jež má protiamerický a protižidovský náboj.
Vysvetlení našel Brooks v latentním protitržním postoji
evropských elit. Americká a židovská kultura se narozdíl od
evropské nemusely težce a proti duchu svého étosu smirovat
s teorií kreativní destrukce kapitalismu rakouského ekonoma
Josepha Schumpetera (kapitalismus neustále dává prostor
novým myšlenkám, nápadum a firmám, které mohou na
trhu dokázat svoji životaschopnost.
Pokud neuspejí, jsou

lidu navždy odešla z Evropy. Proti antisemitismu v Evrope
se musí bojovat, ale nikoliv s duverou, že to bude také evropský zápas. Evropský nacionalismus nezná žádný koncept
multietnického státu. Evropská kultura je prosycena pohrdáním jinakostí." Wieseltier pritom není fundamentalista
z osady v Judeji, ale liberální intelektuál žijící v New Yorku.

PO SMRTI SPOLECNÉHO

NEPRíTELE

Ne, Spojené státy nejsou Evropou na druhé strane Atlantiku. Vyšly ze západní civilizace a mají s Evropou stycné
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body více než s kterýmkoliv jiným kontinentem. Dnes však
utvárejí globální civilizaci a jedním z urcujících rysu této
civilizace je prekonání evropské kultury. Za studené války
byla západní Evropa odkázána na transadantické spojenectví, ale mnoho jejích predstavitelu zejména nalevo od stredu
tuto nutnost težce polykalo. Pak zmizel spolecný neprítel
a zviditelnily se rozdíly. Dnes jich není málo. Jsou tu spory
o Mezinárodní trestní tribunál, jehož platnost Washington
neuznává, a Kjótský protokol, který považuje za drahý
a nepraktický. Evropanum se nelíbilo údajné americké
porušování norem o válecných zajatcích v Guntánamu.
Projev George Bushe o "ose zla" považovali za prostoduchý (tehdejší francouzský ministr zahranicí Hubert Vedrine), nebo jej považovali za politikarení pro domácí publikum
Geho britský kolega Jack Straw). Vyslovovali obavu, že Bush
jedná s Evropany jako se satelity (nemecký ministr zahranicí
Joschka Fischer), prípadne že Americanum hrozí "prehrátí
z jednostranného
jednání" (komisar EU pro zahranicní
politiku Chris Patten). Rétorická cvicení došla tak daleko, že
v kvetnu se Evropská unie musela bránit obvinení, že si na
Spojené státy zasedla. Po jejím summitu se zememi Latin-

Spojené státy nejsou Evropou na druhé strane
Atlantiku. Vyšly ze západní civilizace a mají
s Evropou stycné body více než s kterýmkoliv
jiným kontinentem. Dnes však utvárejí globální
civilizaci a jedním z urcujících rysu této
civilizace je prekonání evropské kultury.

chlapíkem svádejícím boj se zlými muži, šéfem Pentagonu
Donaldem Rumsfeldem a jeho námestkem Paulem Wo1fowitzem. "výroky o tom, že Spojené státy si snad vesele jdou
vlastní cestou bez konzultací s Evropou, jsou falešné. Já
trávím enormní
cas nasloucháním
svým evropským
kolegum," rekl Powel1.

EVROPA JAKO KULTURNí

POLICIE?

Rozpory tocící se kolem takzvaného unilateralismu lze
rozdelit do dvou skupin. Do první patrí ty, které plynou ze
snahy Evropanu odlišit se ve svetovém merítku. Sem náleží
napríklad puvodní nesouhlas Evropy s americkým systémem
raketové obrany a s Bushovým zámerem zbavit se smlouvy
o omezení systému protiraketové obrany, smlouvy ABM.
Nekteré evropské státy a témer celá evropská levice tvrdila,
že postoj George Bushe vážne naruší vztahy s Ruskem, že
Rusko se stáhne do nacionalistické ulity a že spor ohrozí to,
cemu experti na bezpecnostní otázky ze setrvacnosti ríkají
"svetová bezpecnostní architektura". Došlo k pravému opaku
a Evropané se s tím potichu smirují. Do této skupiny evropského zviditelnování patrí také politika EU vuci Izraeli.
a
Blízkém východe však Evropané nenazývají americkou
politiku unilateralismem, ale bez mrknutí oka poukazují na
údajný nesmírný vliv americké židovské lobby.
Do druhé skupiny spadají rozdíly vycházející z predstav
evropských intelektuálu a politiku, že úkolem Evropy,
"kulturního kontinentu", je obrušovat ostrí "bezohledného
amerického kapitalismu". Proto také na evropských ministerstvech docházejí sluchu ekologické teorie trvale udržitelného života, proto byla Evropa tak rozhorcena Bushovou
teckou za kjótským protokolem o omezení skleníkových
plynu.

NEJSME JAKO ONI
ské Ameriky spolecné komuniké kritizovalo "unilateralismus" a "extrateritoriální jednání". Oba výrazy jsou pláštíkem
rutinních protiamerických
útoku. Za unilateralismus se
považuje to, když se Washington
rozhodne vyclenit
z mezinárodní shody a jednat podle svých zájmu mimo onu
shodu nebo proti ní. Do extra teritoriálního jednání spadá to,
co Evropané vidí jako snahu exportovat americké zákony,
napríklad Helms-Burtonuv
zákon, jenž má postihovat
zahranicní investice v kubánských podnicích, které Castruv
režim odcizil americkým vlastníkum. (Americká exekutiva
platnost tohoto zákona blokuje.) Patten se snažil vysvetlit, že
komuniké není zamereno proti žádné zemi, ale to se mel
lépe domluvit s francouzským prezidentem. Ten se na
summitu opet pustil do Spojených státu kvuli unilateralismu, tarifUm na ocel a subvencím farmáru.
a okraj: tato kritika od Chiraca, jehož zeme je nejvetším
zastáncem superdrahé zemedelské politiky EU, je úsmevná,
ale v principu má Chirac pravdu a Bush sám to ví. Jeho
podpora ocelárské a farmárské lobby je ústupem ze zásad
zastánce volného obchodu. Protože bylo krátce pred Bushovou cestou do Evropy a snad i proto, že mu došla trpelivost,
ozval se ministr zahranicí Colin Powel1, politik, který je
v obrazivosti americké i evropské levice jakýmsi dobrým

Kam to speje? Rozpadne se nejcennejší politické spojenectví glóbu, trans atlantické partnerství? Na takovou otázku
existuje vcelku jednoduchá odpoved - nerozpadne. Pokud si
totiž odmyslíme katastrofické vize vzájemné války, težko se
shodnout na tom, co by predstavovalo rozpad. Byl by jím
zánik NATO? Aliance by se mohla neudržitelne rozklížit
jen tehdy, pokud by se Evropa rozhodla prosadit nezávislou
obrannou pest. K nákladnému vyzbrojení však, zdá se,
v Evrope neexistuje politická vule. Propast ve vyspelosti
vojenské techniky mezi Spojenými státy a Evropou se bude
spíš zvyšovat, což povede k ješte vetší vojenské závislosti
Evropy na Spojených státech. Takový nevyvážený vztah je
nezdravý a zakládá duvod ke zvýšené evropské žárlivosti,
rozpad
ATO se však v tu chvíli dostává do celního stretu
s evropskými zájmy.
Antiamerikanismus
evropských elit existuje už staletí
a hned tak nezmizí. Je tu však nadeje, že se mu Americané
nauCÍ lépe rozumet a lépe se s ním vyrovnávat. Dnes jej bud
bagatelizují poukazy na normální "manželské" problémy,
nebo jednají hystericky protievropsky, což platí zejména
o konzervativních a neokonzervativních kruzích. Pritom je
tu zpusob, jak problémy opet premostit, když už nejdou
vyrešit. Mezinárodní terorismus je jakousi obdobou Sovet-
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ského svazu, je to neprítel, který byl mel Evropu s Amerikou
sjednotit. Spojené státy jsou, jak napsal týdeník The Economist, kolos tycící se nad svetem. Jen v ekonomice a obchodu
jim konkuruje Evropská unie, ve všech ostatních oblastech
vcetne kulturní je jejich globální dominance bez obdoby.
Radikální islamismus je vnímá jako vudce západního
sveta. Tento pohled smazává rozdíly mezi Spojenými státy
a Evropou. Je proto bláhová snaha nekterých evropských
politiku v Nemecku, Francii i jinde odlišit se od Ameriky
a poslat tím teroristum podprahovou informaci: "Nejsme
jako Americané, nechte nás na pokoji." I tak lze chápat
evropské výhrady (britský ministerský predseda Tony Blair je
výjimka) k rýsujícímu se americkému útoku na Irák. "Taková
evropská politika je krátkozraká," ríká americký analytik
Helmut Sonnenfeldt z Brookings lnstitution.

na stranu vítezu. V tom je esence globální americké
odpovednosti: pozici svetového lídra a z ní vyplývajícího
bremene z nich nikdo nesejme. Pa.x Americana se liší od
drívejších smíru, jakými byly Pa.x Romana nebo Pa.x Britannica: je více benevolentní, operuje jinými prostredky, vede k
prumernému bohatnutí a zdokonalování svetové populace;
má v sobe však podobná nebezpecí zbytne ní, ztráty iniciativy
a vule vést.
Pro Spojené státy je dnes menším zlem naslouchat
mnoha kritikum a pak jednat v souladu s vlastními zájmy,
které v dusledku nejsou v konfliktu se zájmy mírumilovného sveta, než se snažit zalíbit se kritikum a pritom ztratit
vliv v rozhodující chvíli vzniku globální kosmopolitní
civilizace. Lze predpovedet, že s nástupem pravostredových
vlád v Evrope zesílí pocit civilizacní sounáležitosti. Bude-li
tento atlantický étos predáván politiky na mezinárodních
fórech tak jak jej ve své dobe vyjádrili Margaret Thatcherová a Ronald Reagan, všechny ostatní spory se stanou už jen
technickými detaily.

PAX AMERICANA
Reditel ceského ústavu mezinárodních vztahu Jirí Šedivý
se domnívá, že možná americká invaze do Iráku bude
zkouškou fungování NATO, a implicitne tedy i nového
trans atlantického
partnerství. Nelze ocekávat, že útok
samotný bude akcí NATO, spíše to bude útok Spojených
státu s podporou nekolika spojencu a nelze se domnívat, že
jej posvetí Rada bezpecnosti. Uslyšíme tedy opet hodne
kritiky "unilateralismu". Hodne bude záležet na zpusobu
vedení války a na jejím výsledku. Velmoci mají jistou volnost
v jednání, jak ríká profesor historie na Newyorské univerzite
v New Yorku Tony Judt. Pokud bude americké úsilí o svržení
Saddámova režimu a stabilizaci Iráku úspešné, i drívejší
kritici, vcetne okolních arabských státu, se nakonec pridají
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KUDY POVEDE HR NICE
Rusko umí tradicne jednat jen se státy velkými a silnými
MICHAEL

RUSOVÉ A RUSKY MLUvící

V letech 1989-1991 se po více než ctyrech dekádách
konfrontace v euroatlantické oblasti rozpadl systém vytvorený studenou válkou. Prestože se jednalo o zcela zásadní
kvalitativní i kvantitativní zmenu, predpokládaný "konec
historie" nenastal. Jednou z klícových otázek soucasnosti je,
jak nový rád, který by nemel být založen výlucne na velikosti
a síle státu, vnímá Rusko, jehož synonymem odpradávna
byla práve velikost a síla.

POSLEDNí
Kombinace

ROMANCOV

Teritoriální
zmeny s sebou prinesly i další zásadní
problém. Za hranicemi Ruska se nacházejí pocetné menšiny,
jejichž zájmy, bez ohledu na to, zda si to prejí ci nikoli, hájí
Moskva. Jejich existence predstavuje jeden z nejduležitejších
argumentu, o nejž se opírá vojensko-bezpecnostní
doktrína
tzv. "blízkého zahranicí".
Potenciálne daleko významnejší problém se však skrývá
v demografickém vývoji a v ukazatelích životní úrovne.
V podstate od okamžiku, kdy se Rusko stalo imperiálním
státem, prestalo platit, že v Rusku žijí nebo alespon predstavují vetšinu Rusové. Naopak, cím vetší Rusko bylo, tím
výrazneji podíl Rusu (a pravoslavných) v populaci klesal.
V roce 1897, kdy bylo provedeno jediné scítání obyvatelstva
v ruské ríši, bylo Rusu pouze 44,3 procent obyvatelstva.
Ruské obyvatelstvo bylo navíc chudé a prevážne negramotné. Zajímave to napríklad ilustruje fakt, že 26 procent
vysokých
státních
úredníku
nevyznávalo
pravoslaví,
v generalite pak dokonce 27 procent. V sovetských dobách
se mnoho zmenilo, minimálne všechny rozhodující rídící
kádry, at v armáde ci ve státní správe, i kádry technické byly
ruské ci dusledne rusifikované. Populacní vývoj však již
tehdy ukázal, že tento stav je dlouhodobe neudržitelný.
Po rozpadu sice v rámci Ruské federace stoupl pocet
etnických Rusu natolik, že v soucasnosti predstavují nezpochybnitelnou majoritu, ale výhled na nejbližší budoucnost
velký optimismus nevzbuzuje. Predpokládá se, že pocet
obyvatel z dnešních 145 milionu poklesne na 137 milionu
v roce 2025 a na 128 milionu v roce 2050. V tu dobu by
navíc vetšinu obyvatelstva mohli zacít tvorit lidé, kterí sice
ješte budou mluvit rusky, nebudou se však již hlásit k tradicím pravoslavným, ale k islámu.

"CíSARSTVí"
techto dvou faktoru Rusku umožnila získat

privilegované
a z pohledu
Rusu pochopitelne
zcela
zasloužené postavení. S výjimkou britského impéria na
této planete nikdy neexistovala vetší teritoriální jednotka
než carská a pozdeji bolševická ríše. Rusové svuj imperiální program zahájili dobytím tatarských chanátu na
Volze v polovine šestnáctého století. Na rozdíl od ostatních Evropanu, kterí svá impéria po druhé svetové válce
až na výjimky ztratili, bylo poslední ruské imperiální
dobrodružství
v podobe vojenské intervence do Afghánistánu zahájeno v roce 1979, ctyri roky poté, co své
kolonie opustili poslední západoevropští
kolonizátori Portugalci. Po ctyri staletí Rusko nepretržite rostlo, a to
prumerným tempem 110 ctverecních kilometru denne.
Tato expanze byla zduvodnována hospodárskými, kulturními a v posledních zhruba sto letech zejména bezpecnostními duvody.
Konec minulého století prinesl obrovský zlom. Po roce
1989 byl sovetský bezpecnostní azimut, který zahrnoval
strední Evropu až po linii Odra - Nisa, nejprve zredukován na vlastní hranice SSSR, tedy v podstate na tu linii,
kterou Stalin získal na pocátku druhé svetové války, aby
o dva roky pozdeji ustoupil k hranicím bývalé RSFSR,
tedy vlastne do hranic, které Rusko melo za vlády Petra
Velikého. To, co bylo v západní a strední Evrope privítáno
s nadšením, vypadá ruskou optikou zcela jinak. Pridáme-li
k tomu ústup ze strední Asie a Zakavkazska, a to opet
zhruba na linii z období vlády Petra Velikého, zustala
Rusku jeho svazová hranice zachována pouze ve dvou
smerech. Na severu, kde se v historicky blízké dobe,
i pokud vezmeme v úvahu kanadský Nunavut, žádné
zmeny nepredpokládají,
a na Dálném východe, což je
ovšem jediná hranice, kterou Rusko v období po druhé
svetové válce muselo vojensky bránit (v budoucnu se
v tomto prostoru pravdepodobne
znovu otevre otázka
Kurilských ostrovu).

VSTANE NOVÁ OBILNICE?
Dnešní obyvatelstvo je již vetšinou gramotné, ale ve
srovnání s vyspelým svetem ješte ani zdaleka nedosáhlo
standardní úrovne tzv. technické a funkcní gramotnosti,
které mají být rozhodujícím faktorem pro ekonomickou
soutež v jedenadvacátém století. Zdá se tedy, že Rusové jsou
i nadále nedostatecne vzdelaní, navíc zustávají i tradicne
chudí. Oficiální hranice chudoby je 31 dolaru na hlavu
mesícne a predpokládá se, že až dvacet milionu obyvatel
Ruska žije pod touto hranicí. Na vine je predevším to, že
Rusko prodelalo tak zásadní ekonomickou zmenu, že v této
souvislosti je pravdepodobne oprávnené hovorit o ekonomické a sociální revoluci. Její nejduležitejší složkou byla

Prítomnost
18

TÉMA

DOT K 7•
stredoevropských státu chybí jak predchozí demokratická
tradice, tak spolehlivý partner, na kterého je možné se
obrátit. Ve sfére zahranicní politiky kombinace techto faktoru vylucuje pragmatickou prozápadní politiku, stejne jako
ekonomická situace vylucuje možnost použít sílu.

privatizace, kterou bez jakýchkoli nadsázek mužeme oznacit
za jednu z nejvetších krádeží v dejinách lidstva, doprovázenou inflací v rádech tisícu procent, a s tím souvisejícím
propadem mezd a kurzu meny. Ruský hrubý národní
produkt a prumyslová výroba poklesly o 20 procent. Strízlivé
odhady ruských a zahranicních expertu uvádejí, že behem
uplynulých deseti let z ruské ekonomiky každorocne zmizelo, tj. bylo rozkradeno ci uloupeno, dvacet až petadvacet
miliard dolaru. Rozsah danových úniku je enormní, 25 - 40
procent ekonomických výkonu realizuje cerný trh ovládaný
organizovaným zlocinem.
Nemeli bychom však zamlcet ani radu pozitiv. Rusko
nadále disponuje rozsáhlými zásobami všech strategicky
duležitých surovin a v poslední dobe se zacíná vzmáhat
i chronicky nevýkonné zemedelství. Pokud soucasný trend
zustane zachován, pak by se Rusko opet moWo stát obilnicí
Evropy.

DOLAR ANO, EURO NE
Jak za techto okolností Rusko reaguje vuci Západu? Jak
pro politické špicky, tak pro obyvatelstvo je neprijatelné, aby
se s Ruskem zacházelo jako s obycejným státem. Tato
skutecnost zásadne omezuje pocet diskusních partneru,
protože Rusko tradicne "umí" jednat jen s temi velkými
a silnými.
Zajímave se tento fakt rýsuje ve vztahu k Evropské unii,
bez jejíchž investic se Rusko neobejde, ale kterou vnímá jako
pouhý ekonomický prostor. Hlavním partnerem a zároven
protivníkem, vuci kterému je treba se vymezit, jsou proto
USA (zajímavou ilustrací tohoto vztahu je, že jak verejnost,
tak obchodníci akceptují dolary, ale odmítají euro). Jejich
soucasné vztahy, zejména pokud máme v cerstvé pameti
ruský postoj k útokum z 11. zárí, se zdají být velmi dobré.
Problém však je, že ruská zahranicní politika není zahranicní
politikou státu (pokud za takovou považujeme politiku, jež
se opírá o parlamentní vetšinu), ale pouze politikou prezidenta Putina. Nekteré její složky, napríklad tzv. osa Moskva
- Teherán - Peking, mají znacnou podporu verejnosti, ale
dobré vztahy vuci USA mezi ne rozhodne nepatrí.
Nejviditelnejší arénou, kde mužeme sledovat jejich souperení, je oblast mezinárodních institucí.
a jejich pude však
rozpad systému studené války postavil Rusko pred nerešitelné dilema. Ty instituce, kde disponuje silným vlivem, bud'
nejsou efektivní (OSN), nebo nemají potrebné kapacity
(OBSE), prípadne obojí. Západní organizace, zejména pak
NATO a EU, se naopak ukazují být jak dostatecne efektivní,
tak disponují znacnými kapacitami. Díky svému exkluzivnímu clenství však v ocích Rusu (a nejenom v jejich) nejsou
legitimní. Na tomto poWedu nic nemení ani takové príklady
spolupráce, jako je spolecná mise IFORlSFOR,
nebo zásah
Evropské unie ve prospech ruské menšiny v Estonsku.

BOLŠAJA ROSSIJA
Pres všechny problémy a strádání byli Rusové vždy hrdí
na svou vlast a její velikost, pricemž patriotismus casto
narustal prímo úmerne velikosti problému. Podstatná je
pritom skutecnost, že nejduležitejší složkou hrdosti bylo
vedomí velikosti, které se opíralo predevším o nedozírnou
rozlohu teritoria a vojenskou sílu, až dlouho poté byly
ceneny kulturní, sportovní a vedecké výkony.
Konec studené války a zánik bipolarity však kolektivne
sdíleným predstavám o ruském míste na slunci zasadil ránu.
I když i nadále zustalo nezpochybnitelne nejvetším státem
sveta (Kanada jako druhý nejvetší stát se do Ruska vejde
témer dvakrát), teritoriálne se zmenšilo a jeho armáda je
v krizi. Rusové mají pocit, že jejich zeme prestala být respektovaným globálním hrácem, a po svých vudcích požadují,
aby ho opet vrátili tam, kam patrí.
Nejvetší prekážkou na ceste k re'alizaci tohoto cíle, s nímž
je Západ srozumen a podporuje jej, je soucasná vnitropolitická situace. Dnešní Rusko se potýká s prechodem od
totality k demokracii (pokud jsme ochotni verit, že skutecným cílem zmen je demokracie). Momentálne se nachází ve
fázi, kdy se již všichni politici naucili obracet se na verejnost,
aby svou podporou legitimizovala jejich úsilí, ale vetšina si
zatím bud' vubec nepripouští, nebo rovnou ignoruje skutecnost, že v demokracii za své ciny nesou politickou odpovednost. Jedná se pritom o zcela unikátní proces, pro který
chybí jakýkoli modelový vzor. Na rozdíl od Španelska chybí
apolitická, nadstranická osobnost monarchy, na rozdíl od

VZPOMíNKY

NA PEVNÉ HRANICE

Nejvetší ruská pozornost je momentálne soustredena na
dve organizace: OS a NATO. OSN je "shodou okolností"
ta, jejíž autoritu a vliv USA nejviditelnejším zpusobem
omezují ci prímo ignorují. Rusko proto spolu s Cínou stojí
v cele tábora amerických kritiku. Ruská verejnost ani ruští
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politici se pritom vubec nevzrušují tím, že Rusko se v rámci
svého geopolitického prostoru, za nejž považuje minimálne
celé Spolecenství nezávislých státu, chová naprosto stejne.
Pokud je OS vnímáno jako globálrú aréna, pak na regionální úrovni je zásadní vztah vuci NATO. Tradicní neprítel
se v soucasnosti snaží pohltit Estonsko, Lotyšsko a Litvu,
a tím bezprostredne ohrožuje Rusko, címž je znovu potvrzována "historická pravda", že na oslabené Rusko se vždy
vrhnou neprátelé. Stací si preci jen "vzpomenout", že Rusko
nejprve oslabili Mongolové a pak na ne ze Západu zaútocila
Evropa (postupne Rád nemeckých rytíru - križáci, Poláci,
Švédové, Francouzi a Nemci). Pouhý pohled na mapu je tak
nejlepší živnou pudou pro príslovecnou ruskou paranoiu,
nebot je zrejmé, že zatímco Rusko se zmenšuje a dezintegruje, tak Západ mohutní a sili, pochopitelne na ruský úcet.
Což není dobrý zpusob vyrovnávání, protože klidnejší
podoba hledání trecích ploch by mohla vztahy mezi Ruskem
a Západem zásadne zlepšit (NATO). V Evrope totiž existuje
velmi dobrá zkušenost s tím, že uznání hranic predstavuje
výchozí bod na ceste k vzájemnému porozumení. Stací si
uvedomit, že nejlepší vztahy mezi SSSR a Západem nastaly
práve tehdy, když si obe strany byly zcela jisty tím, kudy
probíhá vzájemná hranice. I dnes by se tento odzkoušený
model dal využít, protože jak Západ, tak Rusko považují
stabilitu prostoru, ve kterém se budou dotýkat, za naprostou
prioritu.
a rozdíl od minulosti, kdy tato linie byla fYzicky
zajištena, by se tentokrát mohlo její zabezpecení oprít

o duveru vyplývající z vedomí nutnosti vzájemné spolupráce.
Ruské nerostné bohatství, bez nehož se minimálne Evropa
reprezentovaná Evropskou unií nemuže obejít, výmenou za
evropské finance a know- how.

"A" MíSTO "KONTRA"
Další vývoj bude pochopitelne záviset na ochote obou
stran ke vzájemné spolupráci. Díky demokratickému charakteru západních státu se jejich aktivita jeví pravdepodobnejší.
Tomu ostatne nasvedcuje i poslední vývoj, kdy NATO i EU
ucinily vuci Rusku výrazne vstrícné kroky. Poslední setkání
NATO - Rusko umožnilo, aby se dosavadní model spolupráce, interpretovaný Moskvou jako ,,19 (clenských státu) +
1 (generální tajemník) kontra 1 (Rusko)", zmenil (když už se
nepodarilo prosadit neprijatelné právo veta) na mnohem
stravitelnejší ,,19 + 1 a 1". Ani EU nezustala pozadu, když se
rozhodla uznat ruskou ekonomiku za tržní, címž se otevrel
prostor pro podstatne efektivnejší spolupráci. Na druhou
stranu zatím nedošlo k uspokojivému rešení situace kolem
ruské exklávy Kaliningrad. I když jsou výše zmínené kroky
NATO i EU v našem prostredí chápány jako vstrícné,
nesmíme zapomenout, že v Rusku se snadno dají interpretovat jako další dukaz ostentativního pohrdání.
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Je transatlantická krize reálná?
ZDENEK
Když byl loni zvolen novým americkým prezidentem
George W. Bush, prohlásil Dominique MOesi, zástupce
reditele parížského Ústavu mezinárodních vztahu, že to
muže být pro Evropu jistá výhoda. Bush se jevil jednak jako
potenciálne tvrdý a nesnadný protivník v americko-evropských obchodních a ekonomických vyjednáváních, jednak
jako politik, který se vzhledem k republikánské tradici bude
více zajímat o vnitropolitickou
situaci než o americko-evropské partnerství. "Evropa bude mít volnost a mela by ji
využít k tomu, aby se VÍcesemkla a našla svou vlastní tóninu,
v níž bude hrát," rekl tehdy francouzský politolog.

HYPERVELMOC

A JEJíSPOJENCI

Atentáty 1I.zárí 2001 zasáhly do predpokládaného scénáre
a pozmenily priority. Terorismus ukázal svou globální tvár
a místo ocekávaného "každý po svém a pro sebe" bylo treba se
znovu sblíŽit. Po témer devíti mesících od šokujícího newyorského rána se do krátkodobého souladu znovu vrací disharmonie. Spojené státy si afghánskou krizi reší samy a evropským partnerum
sverují více méne symbolické úkoly.

MOLLER

Francouzský ministr zahranicí Hubert Védrine definoval
USA jako "hypervelmoc", která se na názory svých spojencu
neohlíží. Na starém kontinente se znovu ozývají kritické
výhrady na adresu amerického prezidenta Bushe a žehrá se na
americkou jednostrannost. Evropa má Spojeným státum za
zlé, že uvažují predevším vojensky a že jsou posedlé honbou
na "státy-darebáky". Z Evropy se ozývají hlasy obávající se
amerického útoku na Irák a zároven lze registrovat silicí
roztrpcení nad pokracujícím vývojem amerických zbraní
hromadného nicení. Sotva lze pak dospet k jinému záveru,
než že obe strany se pomalu vydávají každá jiným smerem.
Je však tento názor skutecne podložený? Neprevládá
v nem povrchní dojem nad hlubší podstatou, která je jiná?
ení sporu o tom, že Evropu a USA sbližují spolecné zájmy.
Snad to nebude fráze, když se tyto spolecné zájmy shrnou
pod spolecný název obrana demokracie, tržního hospodárství a právního státu. Obecne se na techto zájmech a prioritách shodnou Evropané s Americany bez velkých problému.
Prakticky to ovšem funguje trochu jinak. Dá se tvrdit, že na
starém kontinente vládnou jiné strachy a sní se tu jiné sny
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než na kontinente

severoamerickém.

Odlišná

citlivost

ješte dál a tvrdit, že globalizace má dve stránky. Jednou je
amerikanizace sveta a druhou europeizace USA.

a fantazie však zatím nenabyly vrchu nad spolecnými zájmy.
Evropa by sice chtela hrát vetší roli pri zajištování globální
stability a bezpecnosti, ale zároven si uvedomuje, že bez
ochrany Spojených státu by byla zranitelnejší.
Evropa a USA tvorí dnes nejrozsáhlejší svetovou zónu
bezpecnosti, demokracie, míru a prosperity. V dnešním
rychle se promenujícím svete jde obema celkum predevším
o stabilitu. Evropané a Americané si chtejí udržet výhody,
které mají a které jim vyhovují. Vedomí, že neco máme
a chceme si to podržet, nás spolecne vede nejen ke snaze
stabilizovat svet, udržet ho v rovnováze (což znamená mimo

CíM BLíŽ,TíM DÁL
Námitka, že obe strany chtejí mít nezávislost a nyní je to
predevším Evropa, která o to usiluje, hypotézu nezpochybnuje. I když se dnes jako Evropané vzájemne ovlivnujeme
s Americany hloubeji a mnohem rozmaniteji než kdykoliv
v minulosti, neznamená to nutne, že se musíme dávat dohromady a jednat shodne. Odlišné dejinné a spolecenské tradice
Evropy a USA a americká prevaha ve vetšine smeru pusobí
odstredive - tlací každého trochu jinam. Francouzský antropolog a etnolog Claude Lévi-Strauss popsal v knize Smutné
tropy, jak prožívají odlišné kultury první vzájemný náraz.
Pocity neprátelství prevažují nad zvedavostí a touhou poznávat. Podobný vzorec chování se dnes casto uplatnuje mezi
obema brehy Atlantiku. Cím více se Evropa a USA chovají
stejne, tím víc se nám to nelíbí a tím víc se nemáme rádi.
Evropané se zlobí na to, co považují za vnucování cizích
nápadu a cizího chování. Na príklad ve Francii platí, že cím
víc se Francouzi oblékají jako Americané, cím víc konzumují
jídla po americku a tancí podle americké hudby (ve skutecnosti mají tyto záležitosti blíž ke kulture svetové než americké, ale to nevadí), tím víc cítí potrebu bránit to, co pokládají
za svou kulturní jedinecnost. Odstup od USA se ješte výrazneji manifestuje v Nemecku. Cím víc tam narustá sebevedomí a cím víc se Nemecko dostává do stredu Evropy, tím víc
slábne jeho dosavadní role "nejlepšího žáka v atlantické
tríde". Nemecko je také morálne rozhorceno zjevnou arogancí, s níž Amerika, jak se zdá, pristupuje k ekologickým
hrozbám, jako je globální oteplování. Pro vetšinu mladých
Nemcu je prezident Bush nejhorším znecištovatelem planety.
Amerika a Evropa stojí patrne pred úkolem prezkoumávat
své spojenecké
tradice. Budou pritom
muset vzít
v úvahu nové evropské kulturní prostredí, v nemž žijí spolecne stále cetnejší a zároven konfliktnejší identity. V rámci
antilepenovské kampane mezi prvním a druhým kolem
prezidentských voleb ve Francii se z davu manifestující
mládeže ozývalo nejcasteji heslo: "První, druhá a tretí
generace, všichni jsme deti emigrantu." Zajímavé konstatování, které bezdecne upozornuje na závažný fakt - Francie se
svou mnohocetnou etnicitou približuje chte nechte americkému "melting pot". Platí to koneckoncu i pro radu dalších
evropských zemí.
Cím víc se sobe podobáme, tím víc toužíme zduraznit své
rozdíly. Cím víc se ovlivnujeme, tím víc se vzdalujeme.
Transatlantická krize je reálná. Mela by se jako krize brát
a zároven by se mela hledat politická vule jí celit. Námaha se
vyplácí casto a nepochybne i v této souvislosti. Rozšírit
hranice demokracie, míru a stability na východ Evropy a do
ostatního sveta a zajistit, aby se jak Rusko, tak Cína nevydaly
nebezpecnejší cestou. To jsou úkoly, které mohou USA
a Evropa provést jen spolecne.

jiné krotit síly, které se rozpadem bipolárního sveta odbrzdily, jako jsou nacionalismus nebo radikální islamismus), ale
i k jisté opatrnosti. Spolecne s Americany se tak i v Evrope
stáváme svým názorovým založením konzervativci.

AMERIKANIZACE
SVETA,
EUROPEIZACE AMERIKY
Život ve vysoce materialistických
spolecnostech však
nevede ke spolecnému euro-americkému snení. Na americké strane se ideálem stala ekonomická dynamika a prosperita. Evropané zase touží predevším po harmonickém živote.
Zdá se pritom, že obe strany se jaksi doplnují. O to více pak
dnes mají strach, že se od sebe vzdálí. Pokud je prímo
nespojuje shodné snení, muže je spojovat spolecná strategie.
Kdysi je stmelovala obava ze Sovetského svazu, ale tu nelze
tak snadno nahradit. Souperení s Cínou Evropu a USA asi
nikdy zcela nespojí. Pro vetšinu Evropanu je Cína predevším
svudný trh, strach z ní nemají (aby se báli cínského expansionismu, k tomu Evropanum chybí historické zkušenosti,
které naopak meli v prípade Ruska) a Cína se jim zdá být
daleko. Ve vztahu k Cíne si Evropa pocíná nikoli jako svetová velmoc, ale úzce regionálne. Zatím se nedostala ani
k úvahám, co bude Evropa delat za padesát let, až se Cína
stane svetovou velmocí, o globální strategii ani nemluve.
Spojené státy se naopak chovají globálne a jednají jako
vubec první opravdová svetová velmoc v moderních
dejinách. Ale týká se to jen tvurcu americké zahranicní
politiky. Samotní americtí obcané a volici bývají zdrženlivejší, i když lonské zárí názory Americanu nesporne dlouhodobe ovlivní. Jedna vec je hrdost na výlucné postavení zeme
a druhá vec je faktická odpovednost, kterou jsou americtí
obcané ochotni na sebe vzít, a s ní i související reálné náklady, výdaje a rizika. Amerika už. dokázala, že je ochotna
prijmout mezinárodní
odpovednost
nejen na Blízkém
východe, ale i na Balkáne. Evropa se pritom veze.
Na Balkáne intervenují Spojené státy v zájmu Evropy.
Lze pak hovorit v tom smyslu, že se tím tak vlastne
"poevropštují". Takové "poevropštování" ovšem není jinak
zatím moc znatelné. Kupríkladu v diskusi o trestu smrti
a geneticky upravovaných potravinách se tak nedeje. USA
nesledují evropský vzor. Vypadá to tudíž na první pohled
tak, že evropsko-americké ovlivnování je jednosmerné, a to
z USA do Evropy, zatímco nezávislost si udržují predevším
Americané. Ve skutecnosti je však euro-americké soužití
interakcí, tedy vzájemným ovlivnováním. Dovolil bych si jít
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RAPENI
S Petrem Pithartem o Masarykovi, prezidentství,
národe a rovnosti
LIBUŠE
Jako první velká událost Ceské kulturní sezóny ve
Francii 2002 se na konci kvetna konalo v Paríži reprezentativní mezinárodní kolokvium na téma T G. Masaryk evropský intelektuál v politice. Zaštítili je predseda
francouzského
Senátu Cristian Poncelet a jeho ceský
protejšek Petr Pithart, inicioval a pripravil ceský velvyslanec ve Francii Petr Janyška a zúcastnili se jej významní
evropští historici, filosofové, politologové a sociologové.
Rozhodne nešlo o ztuhle patetické oslavné zasedání, ale
o myšlenkovou
dílnu venovanou
tolikrát pretrásané
a zlehcované roli intelektuálu v politice.
Politolog Jacques Rupnik rekl, že díky svému intelektu
dokázal TGM formulovat
národní politiku, zatímco
partaje formulují vždy jen dílcí programy.
Bernard Michel ze Sorbonny oznacil TGM za pronikave racionální mozek, který byl schopen zvládat iracionální
tendence. Eugene Faucher z university v Nancy se vyjádril
velmi elegantne: "TGM mel schopnost identifikovat
partituru; byl snad rízen prozretelností?"
Petr Pithart prohlásil, že pochybování opravdového
intelektuála není samoúcelné, že i TGM si kladl otázky,
na než nenacházel jednoznacné
odpovedi, ale na druhé
strane jako politik nezpochybnoval,
mluvil jasnou recí,
umel skvele presvedcovat. V kavárne Tabac des beaux Arts
na brehu Seiny jsme pak na tyto myšlenky navázali.
Vy sám zosobnujete
svár politika
a intelektuála,
o nemž jste mluvil ve svém vystoupení - ono pochybování versus presvedcování. Masaryk to zvládal. Jak vy s tím
bojujete, s touto rozpolceností,
když jste se rozhodl pro
aktivní politiku?
Dokážete
jedno potlacit
na úkor
druhého?
Ctižádostí politika je veci zjednodušit, kdežto intelektuál má presne opacné puzení - ukázat, že vše je mnohem
složitejší, než se na první poWed jevÍ. Na konci mé dvouapulleté kariéry predsedy vlády vtrW jednou spolupracovník
Prítomnosti filosof J an Sokol zcela rozcilen do mé kanceláre: "Videl jsem te vcera v televizi, tak nemužeš vystupovat, vždyt ty ukazuješ lidem, jak je vec složitá, jak vážíte
rešení, a pak rekneš, že vlastne žádné dobré rešení není!!"
Já jsem to už tušil, ale on mi to sdelil hodne tvrde, po
lopate. Trápení ducha si clovek musí odbýt jinde a v jiném
case, než když se obrací k verejnosti. Muže nespat celé
noci, ale pak když mluví k verejnosti, je jeho povinností
ríci, jak by to melo být. Nemužu zároven lidi o necem
presvedcovat a zároven jim ukazovat, že problém nemá

KOUBSKA

dobré rešenÍ. Clovek své pochyby v case a prostoru
neodstraní, ale nemuže je porád predvádet.

asi

TGM tento rozpor v sobe zrejme zvládl. Dokonce
nekterí o nem tvrdili, že byl zdatný manipulátor,
když
bylo zapotrebí pomoci takzvane dobré veci.
Výraz manipulátor je hodne silný, nicméne z posledních
prací, které se u nás objevují a které poprvé mohly cerpat
z autentických
archivních
materiálu,
je zrejmé, že
Masaryk nemel prehnané skrupule. TGM to priznává už
tehdy, když vzpomíná, jak se vracel z Ameriky lodí. ..
Chodil po palube, tehdy už byl zvolen prezidentem,
a zoufal si: "Proboha, s kým já tam tu politiku budu delat!
Vždyt já tam ty lidi všechny znám, vždyt to jsou rakousko-uherští amatéri!" Mel vážnou starost o osud státu,
vedel, že ti lidé nejsou pripraveni ho spravovat a rídit.
Proto se také tak spolehl na Edvarda Beneše, který se
osvedcil ve svete.
Na druhé strane je prekvapivé a mluví pro Masaryka, že
nakonec našel veliký respekt k agrárníkovi Antonínu
Švehlovi. Zrovna ke Švehlovi, který nikdy nic nenapsal,
nerad mluvil, neukazoval se, byl to takový rimbaba,
Masaryk si ho ale velice vážil pro jeho schopnosti politika.
TGM lidi hledal, nemyslel si, že je jediný. S tím souvisí to,
o cem mluvíte, že volil ruzné metody ... On si to mohl
dovolit. TGM když rekl, že ten a ten clovek neprijde na
Hrad, že on ho nezve, a byl to v jednu chvíli shodou
okolností predseda Senátu, tak ten clovek neprišel a vedel,
že skoncil. Taková byla Masarykova autorita, kterou si
spontánne vydobyl.
Byly i prípady povážlivejší, ale jedno je jisté: Masaryk
mel proste starost o stát, aby lidé nedobrí, neslušní, jak on
ríkal, byli od rízení státu vzdáleni.
Je to urcitá deziluze pro ty, kdož se domnívají, že
Masaryk byl andel. Nebyl.
Mluvíme o Masarykovi, našem prvním prezidentovi,
díky nemuž se v našem státe z prezidentské funkce stala
výjimecná role, byt postupne upadla, a až Václav Havel
tu vysoce nastavenou latku zase pozvedl. Vy jste jedním
z tech, o nichž se uvažuje jako o kandidátech.
Kdybyste
se, pane predsedo, ceským prezidentem
stal, s jakými
predstavami
byste prišel? Odlišil byste se nejak od
soucasného prezidenta?
Václav Havel udelal na poli mezinárodních
vztahu
základní kus práce. Tím chci ríci, že soustredení na domácí
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problémy by melo být pro jeho nástupce výraznejší. Ne
proto, že by to byla jiná priorita, ale proto, že Havel to
hlavní už udelal. Ale jestli dnes 35 procent lidí u nás ríká,
že nechce být v Evropské unii, a jen 41 procent ríká, že
ano, je videt, že tady je neco špatne, že se musí naprít veliké
úsilí. Cili to by byl onen predpokládaný presun težište.
Pokud jde o mezinárodní vztahy, pro me by byly ješte
duležitejší vztahy se sousedy než pro Havla. A že pro Havla
byly mimorádne duležité! Ale pro me by byly ješte duležitejší.
Máte na mysli stejne
Nemecko a Rakousko?

tak' zeme

Visegrádu

mu to nepovedlo, ale predpokládalo by se, že Strana realistická poté, kdy se její vudce vrátí na bílém koni z exilu
a bude nazýván prezident-osvoboditel,
se musí vzchopit.
A ona se rozpadla. Nejde o to, aby hlava státu mela
nejakou svoji stranu, vubec ne, ale musí ty strany brát. To
je stavivo, z nejž se stát buduje, a tady osobní sympatie
a antipatie musejí jít stranou. Prezident musí se stranami
mnohem intenzivneji komunikovat, než to delal a delá
Václav Havel.

jako

Ony mu ty soucasné strany asi moc nekonvenují.
Ale tady nemá nikdo na výber!

Ano. Visegrád je pritom do jisté míry Havlova idea,
která pak fungovala, nefungovala, fungovala, nefungovala ... Ale my jsme v tom vždy byli slabí, i za první republiky. Pritom sousedské vztahy jsou nejpodstatnejší.

Myslíte si, že se strany stredu vzpamatují, posili?
Dovedu si predstavit nekolik rozumných, pro spolecnost
užitecných menších stran. Velká strana v dnešní dobe se
neobejde bez vudce, bez vudcovské postavy a spousta lidí
nesnese vudce. Drív to tak vyhranené nebylo, ani velká
strana nemusela mít v cele onoho charismatického vudce.

Politické strany jsou základem parlamentní demokracie. Jak pro Masaryka, tak pro Havla však politické
strany byly velkým problémem.
Lidé jejich typu se asi nemohou stát vudci velkých
stran. Podívejte se na Masaryka. Dobre, za Rakouska se

Dnes to nejde. A to spoustu lidí odrazuje. Lidé stredu,
o kterých mluvíte, jsou ti, kterí by vudce typu Zemana
nebo Klause proste nesnesli.
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Je duležité, aby menší strany byly otevrené, schopné
prijímat nové lidi, hlavne mladé. I za první republiky byly
strany hodne stavovské, to nebyly vlastne politické strany
v plném slova smyslu, vždycky oslovovaly jen úzký
segment. Pritom strany mají nabízet celkové alternativy
jinak serazených priorit, hodnot a musejí se obracet na
každého a nejen na strední zemedelce treba ...

o

kterou stranu byste se vy opíral, kdybyste stál vcele
instituce zvané Hrad?
Nemyslím si, že by hlava státu mela u nás cnít nad
stranami, zároven však se nemusí o nekteré strany ci
nekterou stranu opírat. Nejlepší situace je taková, že ve
všech významných stranách jsou lidé, ci krídla, s nimiž si
clovek rozumí lépe než s jinými, ale postavit to tak, že
prezident se opírá o nekteré strany, zatímco s jinými
nepocítá - to proste nejde! To je treba zmenit.
Strany by mely být vnitrne pluralitní, jakože ty vudcovské moc nejsou ... A tam si pak musíte najít lidi, s kterými
si rozumíte a kterí vám pomáhají rozumet prioritám té
strany.

V cesko-slovenském týdeníku Mosty vyšel rozhovor
s vaším kolegou z disentu a prvním polistopadovým
ministrem zahranicí Jirím Dienstbierem, který prohlašuje, že už má dost boje proti komunismu, proti vyrovnávání se s komunismem. Že komunismus je dávno
mrtev. Souhlasíte sjeho tvrzením?
Ne. To tedy opravdu nesouhlasím! Samozrejme, že se
sem už nikdy nemuže vrátit to, co tu bylo. Ale extrémní
levicová strana se objevit muže a vubec se nemusí jmenovat komunistická.
Nemluvím
ted o onom absolutne
úpadkovém
let ...

komunismu

sedmdesátých,

osmdesátých

Zpet k vaší otázce. Neustále opakuju: žádné vyrovnání
neexistuje! Existuje jenom vyrovnávání, blahorecím ceštine, že umí toto postihnout, jiné jazyky to nedokážou.
Svoji historii budeme mít porád v patách a bude se zdát,
že to vnímáme, ale najednou prijdou situace, lidé, otázky
a zase budeme stát nejistí pred necím, cemu jsme se zatím
vyhýbali. Ale vubec si nemyslím, že bychom v tomto
ohledu byli nejak zvlášt zaostalí. Vždyt treba zrovna
Francie - když si tu ted povídáme na nábreží Seiny - má
za sebou vichystický režim, o Rakousku vubec nemluve,
nebo o Itálii ... I v Nemec;ku do roku 1959 jakoby žádná
minulost nebyla. Pak prišlo nekolik významných knih,
dorostla další generace a za pul roku bylo Nemecko
v dlouhodobé
vášnivé a nemilosrdné
debate. My o ní
vubec nic nevíme, tehdy jsme byli pod poklopem jako
zdejší sýry. Proto jsme taky vuci soucasným Nemcum
o tolik podezrívavejší, protože nevíme, že oni to za sebou
mají, zatímco my to máme za sebou jen zcásti.
Vyrovnávání ale nejde urychlovat, nelze na ne tlacit, a co
je vubec nejhorší - tlacit na ne zvencí. Poslouchat od
Rakušanu, abychom se už honem honem vyrovnali, je
naprosto kontra produktivní a oni to delají pouze pro své
volební prospechy. Nemohou to myslet vážne.

Vubec se nedomnívám,
že jsme nejaký extra prípad.
Silná slova typu už to máme za sebou, hurá, at žije tlustá
cára, mi pripadají neprípadná. Cas v každé spolecnosti
zraje jinak, zpusobem, který se nedá predvídat.
Když se clovek probírá dejinami, znovu a znovu se
presvedcuje,
že se základní
situace opakují pouze
v nových kulisách, že modelu lidského chování, modelu
konfliktu a jejich rešení není nekonecne. Vždy se najdou
lidé, kterí budou zduraznovat rovnost a budou ochotni jí
obetovat
svobodu.
Stalo se to stokrát v dejinách
a predstava, že se to už nestane, je nesmyslná. A Ceši
zvlášt mají k rovnosti velmi silný vztah. Pritom ceská
rovnost má neco do sebe, to není jen majetková, úzce
sociální záležitost. Nelze tedy s Dienstbierem ríci, že už
je to pryc.

Behem predvolební kampane se objevily billboardy
Obcanské demokratické strany hlásající: "Hájíme ceské
národní zájmy". Na masarykovském kolokviu tady
v Paríži opakovane zaznelo, že stát v pojetí TGM byl
spíš politický než etnický. Co vy si o onom soucasném
trendu k nacionalismu myslíte?
Je mimorádne
nebezpecný, protože u nás ješte stále
prevládá pojetí národa jako neceho daného. Národ není
vecí volby, na rozdíl od politického
národa, národa
obcanu. Videl jsem televizní zábery z parížských ulic
mezi prvním a druhým kolem prezidentských
voleb.
Reportér se ptal dvou mimorádne
exoticky vypadající
dívek s fantastickými africkými úcesy: "Co vy jste?" A ony
rekly s takovou samozrejmostí:
"Prece Francouzky."
Nerekly treba: "My jsme z Keni a žijeme tady v Paríži."
Rekly, že jsou Francouzky, protože mají francouzské
obcanství. Proste ve Francii národnost rovná se obcanství.
To u nás tak není. To, cemu se ríká národ, je na východ od
Rýna porád cosi, do ceho se clovek muže narodit, ale
nemuže si to zvolit. Narodí se do urcitého pokrevního
príbuzenství, narodí se do materského jazyka, narodí se
na rodnou hroudu ... Muže to leda opustit cili zradit, ale
není to vec volby. Takže u nás se bohužel, když se rekne
ceské národní zájmy, vedome nebo bezdecne hraje na tuto
strunu. To je ovšem pojetí národa, jež se bude vždycky
težko vyporádávat s lidmi, kterí mluví jinou recí, vypadají
jinak.
Vidím to vážne, jen si uvedomte naši bilanci od roku
1938. Tehdy jsme byli státem, který mel ze všech evropských státu nejvetší procento národnostních
menšin: 33.
Poláci meli 32. Dnes jsme státem, který snad s výjimkou
Islandu je etnicky nejcistší. Ztratili jsme - a ne vždy svojí
vinou - postupne židy, Rusíny, Nemce, Slováky a s nimi
Madary.
Na nynejším kolokviu v Paríži zaznel jasný francouzský
pohled na Masaryka: TGM mel na mysli politický národ
a i ten neosvedcivší se cechoslovakismus byl prinejmenším
Masarykem mínen jako národ obcanu Ceskoslovenské
republiky. Jedni žijí v Cechách, jedni na Slovensku.
A tento pokus se nezdaril. Jsem presvedcen, že zavinení
nebylo predevším na naší strane. To, že ve vláde byli
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zástupci trí nemeckých stran, dohromady
80 procent
nemeckých volicu, že v ní byli od roku 1926 až do roku
1938, dokazuje, že se to darilo. Ale byl potrebný ješte
nejaký cas a ne nárazy jako svetová hospodárská krize
a nacismus ... Ale bilance první republiky je dobrá, na
neklidném národnostne pestrém stredoevropském podloží
jsme vytvorili moderní obcanský stát. Proto bychom
nemeli být k sobe prehnane kritictí.
Ted už jsme sami. Po rozdelení Ceskoslovenska jsem
napsal smutný, ironický text do Lidovek a nazval ho:
Konecne sami ... Pak jsem zjistil, že vetšina lidí ho pochopila jako "je to dobrý, konecne, konecne, fajn!"

Ve svém vystoupení
na kolokviu ve francouzském
Senátu jste rekl, že pravda o necem není pravda neceho.
Že TGM šlo víc o pravdu, o autenticitu,
o pravdivost
postoje. Ale ve svém postoji se clovek prece muže také
hluboce mýlit?
Chtel bych umet se za názor postavit riskujícím zpusobem, tak, jak to Masaryk vyžadoval. On se nemýlil
z laciných, banálních duvodu. Proste se mýlil. Když se ho
Karel Capek za první republiky zeptal: "Co jste vlastne,
pane prezidente, delal v 90. letech?" A odpoved znela:
"Chyby".
Ale když nekdo jako Masaryk chybuje, tak to není na
škodu. Mnohé jeho omyly byly cennejší než osobne
nezávazné pravdy opatrníku a pozitivistu.

Podívejme se po otázce národnostní na otázku sociální. Masaryk tvrdil, že otázka sociální je otázkou mravní
a otázka mravní je otázkou náboženskou. Není to prílišné zjednodušení?
Masaryk kdysi rekl, že máme mnoho spolecného
s Americany. Treba to, že postrádáme vertikální rozmer
spolecenské
struktury.
My jsme prišli o šlechtu,
vysokou, ale hlavne o tu strední a nižší. A Americani
nikdy nic takového nemeli. Masaryk ríká, já ho ted
trochu parafrázuji,
trochu domýšlím, že spolecnosti,
které nemají vertikální
rozmer autority, se potrebují
nejak zkáznit. A bud je zkáz ní silný stát, nebo zvnitrnená náboženská
víra. Amerika je z jistého hlediska
nejnáboženštejší
zemí sveta, nejvíc lidí tam chodí do
kostela,
mají to na bankovkách.
TGM
nám dává
Ameriku za príklad a ríká, že naše existence musí být
také založena na nejaké zvnitrnené víre, jinak budeme
potrebovat
silný stát, který do spolecnosti
vnese rád
a zarucí, že lidé budou dodržovat elementární pravidla.
Víc policie, víc represe, prísnejší
soudy, kontrolu
soudu ...

Toto císlo Prítomnosti je venováno také tématu zmeny
v americko-evropských
vztazích. Ta zmena je zretelná.
Je nebezpecná?
Je. A já kladu vetší odpovednost
za ony disonance
Evrope. Je jiste nesmyslné vytýkat Evropanum,
že jim
v obou svetových válkách museli prijít na pomoc Americané. Ale co už Evrope vytýkat lze, je to, jak dlouho a jak
neštastne otálela vzhledem k situaci v jihovýchodní
Evrope, jak neštastne a nekoordinovane
zasahovala.
Dospelo to tak daleko, že Evropanum
nezbylo než se
spolehnout na Americany, aby pozde, nemotorne, brutálne
zasáhli. Evropané obsluhovali letište a Americané z výšky
5 tisíc metru bombardovali Jugoslávii. Všecko to bylo
v jejich rukou.
Jestliže se Evropa nedovede postarat o bezpecnost na
vlastním teritoriu, jestliže není ochotna zbrojit a být
pripravena na podobné situace, tak zášt, která vzniká vuci
Americe, na níž to nakonec zase necháme, je nemravná.
Evropa se o znacnou cást své bezpecnosti musí postarat
sama, mimo jiné tím, že bude mít prostredky, jež jsou
k odstrašení nebo vyrešení konfliktu potreba. Zatím ale
nic nenasvedcuje tomu, že by se o neco takového snažila.
Jednoho dne se muže stát, že Amerika rekne - tak si to
tam vyrešte sami. Konflikty balkánského typu, jak víme
z historie, se mohou velmi snadno rozšírit a zachvátit vetší
nebo velkou cást Evropy. Meli bychom být pripraveni. Pak
budou evropsko-americké
vztahy rovné a pak budeme
mluvit o tom, cím se lišíme. Zášt zmizí.

Pokud jde o otázku sociální, Ceši jsou ze své prirozenosti rovnostári, ceský národ se podruhé konstituoval ze
svých vyšších a nižších stredních vrstev a nikdy v nem
žádné bariéry mezi delným lidem a intelektuály nebyly.
Nemám vubec ostych pred adjektivem sociální. Nemyslím si, že nám hrozí demotivující rovnostárství, ani doma,
ani v našem euroamerickém
svete. Hrozí neco jiného,
totiž to, že se nužky mezi bohatými a chudými rozevírají.
Myslím, že tak nejak to Masaryk cítil. Není možné
odmyslet jeho detství. Ríká se, že volil sociální demokracii, a je kdesi zaznamenáno, že paní Charlotta v prvomájových pruvodech chodila v radách sociálních demokratu.
A Masaryka, s tolika v dobrém smyslu aristokratickými
rysy, težko bude nekdo podezírat z komunistického egalitárství.

Ono to nesouvisí jen s vojenskou,
s ekonomickou a sociální oblastí.

také

Evropa bude vždycky cítit sociálneji, at už to bude
Evropa pravicových nebo levicových vlád. Amerika bude
zrejme vždy výkonnejší a v Evrope si budou lidé snadneji
žít. Což je v porádku, zatímco v porádku není, že Evropa
Amerikou pohrdá proto, že se sama neumí ubránit.
Ale musím pochválit Evropskou unii za to, že pomohla
chudému Irsku, aby si pomohlo, a ucinila tak z nej zemi,
která je v soucasnosti bohatší než Británie - což je obrovský výkon! A není to jen Irsko, ale i Španelsko, Portugalsko... Práve proto jsem stoupencem
našeho clenství
v Evropské unii.
~

Verím, že EU pres všechny v posledních letech i vuci
nám docela sobecké zájmy, které uplatnuje, nakonec stojí
víc než na cemkoliv jiném práve na zavírání nužek.
Nebo
Ano,
regiony
revolty

ale urcite

alespon na dalším nerozevírání..
.
mne stací, že rozdíly mezi bohatými a chudými
se vesmes zmenšují. Protože do zoufalství a do
nevedou lidi rozdíly, ale zvetšující se rozdíly.
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S ÚSMEVEM IDIOTA PROTI
Chaluparení jako tichá, a proto prežívající
a nekritizovatelná forma protestu
BOHUSLAV
Jsou skutecnosti, na kterých je nejzáhadnejší to, že je
nikdo nepovažuje za záhadné. Jednou z nich je chalupárství.
Pri vyslovení tohoto slova se nekterí ironicky zašklebí, jiní
slastne zadumají. Ale jakápak záhada v necem tak notoricky
známém a banálním?
Jakýkoli dejinný jev lze popírat mnoha zpusoby: jednak
zjevne - zakládáním spolku a politických stran, které mají
odmítání tohoto jevu v programu, dále formulováním,
hlásáním, šírením a prosazováním odlišných konceptu,
a konecne i snahami realizovat tyto odlišné koncepty
formou sociálních inovací; a jednak skryte - volbou zpusobu
života, zamestnání nebo místa pobytu, kde se vliv onoho
jevu projevuje co nejméne. V prvním prípade jde o otevrenou polemiku, která má ráz politického jednání, intelektuálních aktivit nebo zakládání institucí, ve druhém prípade
jde o sice nenápadnou, lec zásadní zmenu v rovine každodenního života.
Chalupárství nepochybne bylo práve takovýmto skrytým
protestem, který si z ruzných duvodu nevytvoril svou
zjevnou filosofii ani institucionální struktury. Nastavovalo
totalitnímu režimu jakousi prihlouple usmevavou "nemou
tvár". Díky tomu navozovalo onen dojem jakési samozrejmosti: není to nic ani špatného ani dobrého, proste je to tak.
Toto prostredí nekritizovatelnosti dává novodobému mýtu
šanci žít.

BLAŽEK

POKLID SKROMNÝCH RADOSTí
Spolecným jmenovatelem
všech variant pobývání na
venkove od 19. století dodnes byla nemá shoda v tom, že je
lepší v poklidu užívat skromných radostí z alternativní
existence než atakovat oficiální postoje, které nekdy nabývaly rázu mocenské ideologie.
Tento živý mýtus byl pozoruhodný tím, že pod svícnem
panujícího stavebního i životního stylu otevíral prostor pro
autentický projev individuální, rodinný i skupinový, že proti
pseudoprofesionalite
bez zájmu o vec stavel veci oddaný
amatérismus a neskrývané laictví a že i v totalitních dobách
umožnoval vuci exaltované reci moci zachovat ironickou
strízlivost. Oproti ideologii hlásající kácení mrtvých mýtu
nastoloval tento živý mýtus toleranci vuci pluralite života.
Mýtus jakožto ostruvek skutecnosti uprostred programove
derealizované spolecnosti: jaký to paradox! Pokusme se nyní
ukázat na nekteré fenomény, s nimiž se zcásti prekrývá,
zcásti se vuci nim blíže vymezuje.

VilY ZA MESTEM
Od antiky
známe
vily. Umožnovaly
bohatým
rodinám život za hranicemi mesta. Mezi jejich autory
najdeme nejslavnejší architekty všech dob. Jsou trvalým
predmetem
zájmu umenovedcu,
je o nich nespocet
publikací.

Fotografie použité na str. 26 - 31 pocházejí z cyklu "Chatarství" socharky a fotografky
Veroniky Zapletalové (1971). Jde o soubor barevných fotografií, zachycujících stavby chat jako soch
- zhmotnelých podob lidských snu. Stredem zájmu je výtvarná kreativita techto obydlí, architektur
architektu, v jejím negativním i pozitivním smyslu.

Sázava nad Sázavou

Cercany - Lštení, osada Montaria
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IDEOLOGII
Každý student architektury ví, že autorem myšlenky
zahradního mesta je Ebenezer Howard. Vzniká obvykle
na okraji velkého mesta a je pokusem o urbanistickou
reformu, která by strední tríde umožnila urcitou míru
dotyku s prírodou. Jedna cást Prahy nese dokonce toto
druhové oznacení jako svuj název. Je tomu tak mimo jiné
proto, že zahradní mesta projektují architekti a schvalují
úredníci. Všechny následující kreace však nemají známého
autora, vznikaly neoficiálne a nekdy i nezákonne, a tedy
nejsou systematicky zaznamenávány
a normovány ani
nejsou predmetem výuky.
Napríklad vilové ctvrti mimo hranice mesta, jejichž snad
nejstarší príklad u nás je Tiché údolí v Roztokách u Prahy.
První vila pražských intelektuálu tu vznikla v polovine 19.
století, ostatní nepribývaly podle urbanistického plánu, ale
na základe "spríznení volbou" (této poloze je blízký po svete
rozšírený útvar zvaný umelecká kolonie). Na jare se ženy
a deti odstehovaly i s kucharkou a služkou do letního sídla,
manžel dojíždel vlakem nebo pozdeji automobilem, v zime
zustával ve venkovském dome pouze zahradník. Život na
vesnici nebyl životem s vesnicany, vznikalo do sebe uzavrené
spolecenství, zároven to ale bylo mnohostranné obohacení
obce. Oproti aristokratickým vilám nešlo o pobyt pána na
rodovém majetku, je zde akcentováno spojení více rodin
blízkých si v rovine sociální a profesní a nepochybne
spjatých i podobnou vizí lepšího životního stylu.

Trempové byli .zpocátku lidé chudší a mladší. Tehdy
jim výlety vrcholící prespáním v prírode spolu s vlastní
hudební produkcí kolem ohne a oblecením blížícím se

kroji postacovaly ke štestí. Jak však stárnuli a usazovali se,
nastal cas trempských osad. Jsou samy o sobe fascinujícím
paradoxem, protože predstavují fyzický prumet a tematickou syntézu dvou žánru lidové cetby z doby mezi dvema
válkami, které lící ostre zneprátelené - v tomtéž vzdáleném svetadíle se utkávající - svety, svet puvodních obyvatel obou Amerik (indiánky) a svet bílých pastevcu, kterí
casto s puvodními obyvateli zápasili o území (kovbojky).
Krok ke smíru už byl ucinen na papíre: oba žánry vycházely v sešitové forme rodokapsu. Zde je však smír dotažen
do podoby budov i panujících zvyklostí. Beránek s vlkem
usedají k jednomu ohni, nad sebou indiánský totem, na
hlavách kovbojské stetsony, vedou indiánský potlach a když pocasí nepreje, prejdou do kovbojského saloonu.
Moment príklonu k Americe proti Evrope se zde rovnež
paradoxne pojí se sympatiemi
k tem, které Amerika
takrka vyhubila (což se dnes stále více chápe jako protiamerický postoj). Tato krotká amerikanofilie rudou totalitu dráždila, zvlášte když se po druhé válce vybavení
trempu obohatilo o prvky z výstroje americké armády
("usárny") - jež ovšem trempové nepríliš vyberave krížili
s prvky z výstroje naší armády (maskáce).
Tyto osady vznikaly nekdy i daleko od obce. Místem
dotyku s domorodci
byly pouze železnicní
stanice
a prípadne hospoda. Ani zde se ale nezahájil skutecne
partnerský dialog s venkovem. Trempství bylo de facto
kritikou formálnosti
mestské komunikace
a zpusobu
oblecení a zmekcilosti meštáku, odvratem od výkonnostne
orientované spolecnosti a pokusem o ustanovení svátecního spolecenství podobne zamerených lidí obou pohlaví,
byt prevážne mužu.

Ostrava - Havírov

Pardubice - Labe

TREMPSKÉ
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NOUZOVÉ KOLONIE, CHATOVÉ OSADY

ho casto u tech, kdo k nim jezdili na letní byt. Všechny ty
obludné obstrukce od totality po dnešní dobu, všechny ty
domovní knihy a požadavky na pokoj s koupelnou brání
obnovení dialogu venkova a mesta touto formou.
Totalita i nezralá demokracie mají to spolecné, že se desí
živého dialogu mezi mestem a venkovem stejne jako mezi
ruznými
profesemi
nebo etniky. Vzájemná
averze
a podezrení usnadnují manipulovatelnost. Letní byty byly
protestem proti antagonismu
mesta a venkova. Nebyly
dílem pouze obyvatel mest na venkove, ale spolecným
výtvorem obou stran.
Jistou mutací, blízkou chaluparení, je i zahrádkárství
a zahrádkárské kolonie. Je absurdní myslet si, že špatná
ucitelka ctyricet detí je spolecensky užitecnejší než dobrá
ucitelka jednoho a ješte k tomu vlastního dítete. Podobným
kolektivistickým bludem je stavet zemedelskou velkovýrobu
zvadlé a jedy prosycené zeleniny nad zahrádkarovo samozásobitelství. Presto se v hloupých ústech stalo zahrádkárství
ironickou nálepkou. Za války a dlouhá léta po válce zahrádkári kompenzovali žalostnou nabídku trhu. Dnes mnohdy
pestují biopotraviny. Mají kontakt s pudou a s rytmy prírody i s její vrtkavostí, znají cenu potravin vyjádrenou prací
a umem. Jejich zkušenost si uchovává dotek s plností života,
méne jsou ve styku s obyvateli venkova.

Nezamestnaných,
kterí nechteli skoncit jako bezdomovci, vytváreli nouzové kolonie. Bez stavebního povolení, casto s využitím stávajících prvku jako jeskyne, lom ci
most. Mimorádne malé pozemky byly dokonale prostorove vyteženy, a to i vertikálne - další a další prístavky do
stran i do výše. Stavby samy byly recyklací nálezu
a odpadu. Francouzské bidonvilles upozornují na casté
užití plechu z barelu, známé jsou brazilské favelas, kde
teplé podnebí umožnuje
užití balicího karto nu jako
stavebního prvku.
Stavba je vlastne jakousi asambláží. Docasnost, materiálová heterogenita,
improvizace, tvorivá invence, výraz
mimo jakýkoli styl. Koncentrace
sociálne nejslabších
a asociálu vede k tomu, že do tohoto neohrazeného
ghetta nevstupuje jen tak snadno nikdo cizí.
Na útvar chatových osad si nejvíce troufaly snahy
o regulaci, a to ze strany jak úredníku, tak architektu. Casto
zde nacházíme
pravoúhlé síte ulic, oplocení areálu,
zamykací vstupní bránu, vrcholem architektonické absurdity je jednotný model chaty v desítkách až stovkách replik
a na geometrickém rastru bez oWedu na zvlnenost terénu ...
Podobne jako u trempinku spolecným osadám predcházely
jednotlivé sruby i luxusní haciendy ve "španelském" slohu.
Romantismus a exotika spojované s prostorovým individualismem - castá byla poloha na takrka neprístupné skále postupne ustoupily replice panelového sídlište v duchu
formulky slunce - voda - les. Chatari za trvale kolabujícího
"socialistického" trhu byli vesnicany vnímáni jako neprátelé, kterí je pripravují o potraviny v místním obchode.

VÝCHOVA K CHALUPÁRSTVí

Jedinou formou prechodného
pobývání na venkove,
která se zakládala na dialogu obou stran, byly letní byty.
Místo anonymního hotelového "Zimmer frei" tam lidé
z mesta po léta jezdili do stejné rodiny. Vzájemne si
duverovali, meli si co ríci, meli o sebe zájem. Navzájem se
svých životních zpusobu neštítili ani si nebyli pro smích.
Když venkovský studentík Wedal ve meste podnájem, našel

Soucástí celonárodní výchovy k chalupárství a chatarství
byly rovnež letní tábory - nejdrív skautské, pak pionýrské,
posléze obojí. Prázdniny "v prírode" se tráví sbíráním bodu,
ustavicným závodením, službami v kutilsky postavené
kuchyni, nocováním v kutilsky postaveném stanu s drevenou posadou a kálením na kutilsky vratké latrine.
a
dialog s místními obyvateli pro spoustu starostí nezbývá
cas. Nelze se pak divit, že po takovéto formativní zkušenosti z dítete muže vyrust chatar/chalupár,
který od rána
do vecera sbírá body za kutení na svém domku a pozemku ... Tyto tábory chtejí vychovávat, vštepovat ideologii.
Jakkoli se casto odehrávají v lese, jsou spíše prípravkou na
další formy drilu než na setkávání s prírodou.

Sázava - Mesícní údolí

Louny - Mšec
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Z letního tábora vede nijak klikatá stezka také do
kempu. I automobilista
si chce užít prírody. Muže to
ostatne vyjít o neco levneji než zdený hotel. Drevené
chaticky, drevené latriny ... , jenom ta píštalka chybí, aby
nastal návrat do táborového detství. Rozkládací židle

toho však uchovalo i mnoho daleko duležitejšího: kucharské a lécitelské receptury, znalosti devatera remesel, zbytky
venkovského
folklóru, formy dustojného
a vzájemne
užitecného kontaktu mezi venkovem a mestem. Práve tím

Toto je tedy sémantické pole ceského chalupárství.
Temito zpusoby se náš ve skrze plebejský svet vyrovnává
s touhou napodobit
aristokratické
pendlování
mezi
mestským palácem a venkovským zámkem nebo statkem.
Soubor techto taktik nám umožnoval nemuset o nedelích

bylo protestem proti zrudným snahám totality tyto dva
svety postavit proti sobe.
V bývalých Sudetech bylo chalupárství tesne po válce
formou celonárodní
loupeže a vandalismu,
ale poté
i postupného
docenování a rekonstruování
kulturního
díla vyhnaných. Ve stredních Cechách vedlo k poznání, že pohranicí muže obklopovat i hlavní mesto.
Jako národ chataru/chalupáru
si priznejme: toto jsou
naše osobité formy sociální kreativity. Myslíme rukama,
milujeme žaludkem, tvoríme kutilstvím.

na "dobrovolné" brigády, mít kde donosit obnošené šaty,
unikat v léte rozpálené dlažbe velkomesta ...
Chalupárství
se dnes priznává zásluha, že pomohlo
zachovat mnoho chalup i hospodárských
budov. Krom

BOHUSLAV

a stolky z plastu zase vyvolají pocit jako v chatové kolonii,
kde každý vidí druhým do talíre.

MíSTO KONECNÉHO SOUDU

BLA!EK

(1942) JE SOCIÁLNí EKOLOG.

PRVNí A DRUHÝ DOMOV
vývoj ceské záliby v chatarení a chaluparení
z pohledu sociologie
JANA

DUFFKOVÁ

Na chatarení a chaluparení lze pohlížet ruzne. Chalupáre
mužeme chápat jako zachránce a udržovatele puvodní
venkovské architektury i jako estetické naivky domnívající
se, že zed ovešená kdejakými kolesy kdysi dávno odpadlými
od žebrináku a prastarými valchami doplnenými cerstve
nalakovaným trakarem nenucene sloužícím jako kvetinový
stolek dodává jejich víkendum rustiká1ní autenticitu a jejich
chalupe umeleckou hodnotu.

Chatare
je mozne posuzovat
jako cinorodé
lidi
trávící své volno ideálne aktivním
odpocinkem
se
všestranne užitecnými rukodelnými konícky, nebo jako
puvodce
nesnesitelného
hluku
pri nekonecném
dobudovávání
svých obytných slepencu ne nepodobných prístreškum latinskoamerických
favel a hyzdících
krajinu.
Odlišnost až rozpornost techto predstav je - na úrovni

Pardubicko

Jindrichuv Hradec - Slavonice
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hodnotících soudu - jiste odrazem diferenciace obecných
postoju a vlastních zkušeností hodnotitelu.
Soucasne však zmínená diferenciace poukazuje na nestejnost, individuálnost
chataru a chalupáru (a jejich chat
a chalup), na skutecnost, že chatari a chalupári nejsou zdaleka homogenní skupinou; striktne vzato prvního zjednodušení se v tomto smeru dopouštíme už tím, že mluvíme
o chatarích a chalupárích jedním dechem. Jenom tehdy,
díváme-li se na chatare a chalupáre z pohledu majoritní
kultury jako na subkulturu, zdá se, že opravdu vykazují v
obecné rovine radu spolecných ci obdobných rysu.

PARADOXY
V ceském chatarení/chaluparení
lze pozorovat radu
paradoxu (se sociologem Janem Kellerem receno nezamýšlených dusledku lidského jednání). Jsme malá zeme, a presto
mnoho našich obyvatel z její plochy ukrajuje dvojí prostor domova tzv. druhé bydlení s dvojitými nároky na ruzné
prírodní zdroje.
Ríkáme, že alespon na víkend musíme opustit stereotyp
mestského zmatku a shonu, a proto (1)po mnoha zmatcích
na silnicích zpusobených masovým víkendovým úprkem
z mest dojíždíme na venkov, kde ve spechu upadáme do
jiného stereotypu. Navzdory tvrzení, že alespon o víkendu
chceme být blíže prírode, i ve svém druhém bydlení zapínáme lednicku, betonujeme cesticky na zahrade, díváme se na
televizi. Mnoho lidí považuje svou životní úroven za
nedostatecnou a pritom rada z nich si dovoluje luxus živit
dve bydlište. Toužíme po odpocinku v nenarušené prírode,
a když už neco tomu se blížícího najdeme, velice rychle se
postaráme o jeho narušení v podobe hluku, odpadku nejruznejšího druhu, znecištení vody, poškození prirozených
ekosystému. Chatarení/chaluparení
bývá ocenováno jako
optimální varianta spolecného trávení volného casu podporující soudržnost a komunikaci mezi jednotlivými cleny
rodiny, a to za vcelku bežné reálné praxe, kdy bud všichni
intenzivne pracují, na mluvení není cas a v detech zacíná
bujet silná alergie na sekacky, pily a hrebíky, nebo kdy pubertální potomci neskonale radeji jezdí na cizí chaty se svými
vrstevníky než na vlastní chatu se svými rodici.

Slapy - Cholín

Ceské chatarení/chaluparení
už dlouho není jen jedním
z mnoha zpusobu trávení volného casu - v prubehu 20.
století dorostlo do pozice sociologického, ale i sociálního,
kulturního,
ekologického
ci ekonomického
fenoménu.
Duvodem k této u nás obecne - a casto se zvláštní pýchou prijímané charakteristice pritom není jen pocet chat a chataru a chalup a chalupáru, který ovšem skutecne je vzhledem
k rozloze naší republiky a poctu obyvatel úctyhodný, ale
spíše místo, které chatarení/chaluparení
zaujímá v živote
ceských obyvatel a jaký je mu obecne prikládán význam.
Chatarení/chaluparení
umožnuje cloveku vykonávat radu
dalších aktivit, které jsou u nás znacne oblíbené: kutilství
všeho druhu, zahrádkarení, houbarení i ruzné dílcí konícky
vedoucí ke zkrášlování interiéru. Pritom ale dnes už nejde
jen o volný cas, chatarení/chaluparení
má vliv i na celkový
životní styl chatarulchalupáru, strukturu jejich spotreby, celý
týdenní harmonogram,
nápln dovolených, dríve a obcas
patrne i nyní na jejich pracovní výkon (chatarské/chalupárské víkendy bývají opravdu perné a fYzicky nárocné) apod.
Samotné chaty/chalupy jsou víc než jen místem, kde
clovek pobývá o dovolené a o vetšine víkendu - jsou oním
druhým bydlením a dokonce i druhým domovem. Jako
takové by mely na jedné strane kompenzovat
urcité
nedostatky prvního bydlení, substituovat to, co v nem není
možné, ale na druhé strane si clovek do nich soucasne vlácí
celou svou ménage, prenáší do nej funkce svého prvního
bydlení se všemi jeho atributy, rodinnými vztahy a povinnostmi i radu cinností, které se jen transponují do jiného
prostredí.

MIGRACE,ALE

OKLEŠTENÁ

Bezprostredním
predchudcem
dnešního
chatarení
byly trempské osady, které se zacaly budovat ve 20. letech
v údolích rek v okolí Prahy a sklony strední a cástecne i vyšší
vrstvy trávit prázdniny na tzv. letním byte.
Výraznejší analogii s drívejšími dovolenkovými letními
byty než samotné "chaluparení na vlastním" vykazuje
v soucasnosti u nás velice pozvolna se rozvíjející agroturistika
- pobyty rodin s detmi pri docasne pronajatém bydlení na
statcích ci farmách ve venkovských oblastech, na jejichž

Praha - Veleslavín
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každodenním živote se mohou clenové hostujících rodin
podílet. Obdobne i dnešní chatarení je spíše urcitou svéráznou odbockou, jakýmsi levobockem trempského hnutí, které
se ale soubežne rozvíjelo v autentictejší forme, v podobe
skupin mladých lidí s batohy na zádech putujících krajinou
bez nutnosti dojít vždy pod svou stálou strechu.
Mimochodem, tato podoba by více odpovídala soucasným
euroamerickým trendum novodobého "nomádství" v pojetí
amerického futurologa Alvina Toffiera ci turismu a cestování
podle polského sociologa Zygmunta Baumana i obecne
migracním trendum, které se považují za jeden z nejvýraznejších rysu soucasnosti. Ve srovnání s tím se pravidelná
víkendová a dovolenková vázanost na jedno místo zdá
anachronická. Chatarení/chaluparení jiste je formou migrace, ale migrace jaksi okleštené, vecným pendlováním mezi
dvema body.

NORMALIZACE:

ŠEDESÁTÁ LÉTA: PROSTOR,
CAS A PROSTREDKY

CHATARENí/CHALUPARENí

70. a 80. léta vnesla svuj prínos typicky normalizacního
charakteru zejména do motivace chatarení/chaluparení:
chata/chalupa
muže být nenápadnou
a pritom legální
podobou kapitalizace príjmu i vlastní práce ve spolecnosti,
kde se na vetší majetek hledí s podezrením; tendence privatizace a intimizace životního stylu se mohou v soukromí
chaty/chalupy, do nehož je prece jen obtížné zasahovat
zvencí, utešene a nerušene naplnovat. Také znacne problematické možnosti seberea1izace v profesích a zamestnáních
lze nahradit o to intenzivneji prožívaným kutilstvím,
zahrádkarením ve volném case na chate/chalupe. Všechny
tyto motivy mají svuj obecneji platný predobraz - treba
touhu neco svého vlastnit nebo pojímání nemovitosti jako
ukládání financí, ale politický rámec normalizace jim dodal
specifický podtext ci podobu.

(SE) PREŽiLO

Prognostické úvahy puvodne predpokládaly, že od pocátku 90. let se situace chatarení/chaluparení
radikálne zmení
také proto, že lidé už na tuto formu trávení volného casu
nebudou odkázáni. Výrazne se zvýší možnost seberealizace
v povolání a pro volný cas si budou lidé radeji vybírat ze stále
se rozširující škály jiných cinností, pro mnoho rodin se
postupne stane ekonomicky neudržitelné financovat dve
bydlište atd. Je pravda, že zejména na zacátku 90. let zanícení chataru a chalupáru ze sláblo, ale celkove transformacní
90. léta spíše prinesla prekvapení, nebot chatarení/chaluparení jako ceský fenomén, tvrdošíjne setrvávající v repertoáru
praktik životního stylu znacné cásti obyvatel, potvrdila. Lidé
okusili novost možností jiného životního stylu a trávení
volného casu v první polovine 90. let a po case se opet
priklonili k "jistote" své chaty/chalupy.

Zlatá šedesátá léta prinesla v podstate základní vklady.
K existenci a tím spíše k rozvoji individuálního rekreacního
bydlení je nezbytné naplnit nekolik zásadních podmínek.
Požadavek na dostatek prostoru se zacal naplnovat už od
konce 40. let, kdy se objevují vhodné budovy pro rekreacní
chalupy ve vysídlených osadách v pohranicí a v 50. letech
i chalupy ve vesnicích ve vnitrozemí,
opuštené kvuli
urbanizaci a centralizaci zemedelství. Pozdeji je leckde
tolerována ci dokonce prímo podporována výstavba chat
i chatových osad. Zkracování pracovní doby a postupné
rozširování víkendu od druhé poloviny 60. let zajistilo
rozširování
zóny volného casu. Rust životní úrovne
i rozvoj produkce spotrebních predmetu v 60. letech prinesl navyšování rodinných úspor a možnost disponovat
dostatecnými
financními prostredky a konecne rozvoj
dotované železnicní a autobusové dopravy i individuálního
automobilismu v téže dobe usnadnil dopravu. K tomu je
ješte treba pricíst problematické nekolikageneracní bydlení
ve stísnených bytech ve velkých mestech, nástup panelové
výstavby s dusledkem zvýšených nároku lidí z paneláku na
rekreaci.

$umava
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VCERA HRUŠKY A ZELí, DNES
Chatari a chalupári mezi reálným socialismem
a kapitalismem
JAROSLAV
árod chataru a chalupáru. Takoví jsme byli. ebo ješte
jsme? A co na tech svých chalupách deláme? Porád jsou pro
nás dodavatelem mírne ekologických potravin a alespon
trochu dýchatelného vzduchu? Anebo se chalupy a chaty
zmenily v místo odpocinku, at v lehátku ci na horském kole,
v dejište spolecenských setkání a kamarádských vecírku?
Sporádaný obcan socialistického státu si neužil mnoho
radostí. I tech pár štastlivcu, kterí si nejak pomohli k šestimístnému kontu, nemelo príliš na výber. Bulharsko, prípadne
chladný Balt, televizi, škodovku ... A chalupu. Ovšem typický chalupár vubec nebyl socialistický zbohatlík, ale víkendový
a letní pracant. Každý víkend putovaly deseti tisíce obyvatel
z mest na chalupy, aby tam ryly, hrabaly, sely a sklízely. Bylo
to pro vetšinu z nich mnohem víc než hobby. Na trhu rozvinuté socialistické spolecnosti toho zeleného totiž mnoho
nedostali. A syntetickými dusicnany vyhnaná mrkev, poprípade namrzlé brambory se prece jen nedaly srovnat s cerstvou
zeleninou z poctivé, kompostem prohnojené zahrady.

CTVRTINA POPULACE CHALUPU MÁ
Socialismus nás (aspon na oficiálních symbolech) opustil,
chalupy a chaty zustaly. Proc se jich koneckoncu zbavovat.
Hmotné, materiální zajištení obycejného cloveka se zmenou
spolecenských pomeru nijak výrazne nezmenilo, ceny
nemovitostí šly nahoru, takže jistá investice. Navíc - co na
stará kolena? Duchod bude kdovíjaký a pak se nejaká ta
cibule a pár slepic urcite hodí.
Z pruzkumu STEM z února 2002 se dovídáme, že 23

procent dotázaných (obcanu ve veku nad 18 let reprezentujících dospelou populaci Ceské republiky) uvedlo, že jejich
domácnost má jednu chatu nebo chalupu, zanedbatelný
zlomek procenta dotázaných priznal dva ci více rekreacních
objektu. Podrobnejší sociodemografická analýza prozrazuje,
že chaty a chalupy vlastní casteji lidé s vyšším vzdeláním,
osoby zarazující se k vyšším spolecenským vrstvám, ze
sociálních skupin predevším podnikatelé, živnostníci, odborní pracovníci. Z regionálního pohledu nejsou ve vlastnictví
rekreacních objektu vetšinou výrazné rozdíly, pokud ano,
pak tesne souvisejí se strukturou velikosti sídel v kraji
a prevažujícím typem bydlení. Obyvatelé velkých mest, lidé
žijící v bytech at už nájemních, vlastních nebo družstevních,
mají chaty a jiné rekreacní stavby mnohem casteji než vesnicané a majitelé rodinných domku.
Kdo byl zahrádkár telem a duší, zahrádkárem zustane
a poslední volné chvilky od jara do zimy se bude plížit po
záhonech, i kdyby se mezitím stal manažerem v bance
a mohl si klidne doprávat jahody v lednu a zimní hrušky
vprostred cervence. Ale ti ostatní, méne oddaní, už budou
možná hledat jinou nápln vzácného volného casu. A tak se
kolem chalup pomalu ztrácejí záhony a nahrazuje je pár
okrasných keru a tam, kde bylo po léta parenište, šplouchá
bazén. Souvislost cinností souvisejících s chaluparením
(produkce vlastních potravin ci samostatne provádené
opravy) se sociálním zarazením znázornuje graf 1. Nejmenší
tendenci k temto aktivitám vykazují podnikatelé, nejvetší
nepracující duchodci.

"Jak duležité jsou pro vaši domácnost následující zpusoby rešení
ekonomické situace vaší rodiny?"
(podíly lidí, kterí uvedli "velmi duležité" nebo "duležité")
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i další zdroje príjmu, vedlejší zamestnání
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Jak je duležité pro rešení
ekonomické situace vaší rodiny:
(podíl odpovedí "velmi duležité" + "duležité" v %)
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populace

plodin, chov domácího zvírectva)?" odpovedelo kladne
39 procent lidí. Z vlastníku rodinných domku to bylo plných
63 procent, zato z lidí, kterí uvedli, že jejich domácnost
vlastní rekreacní objekt, tj. chatu nebo chalupu, si z její
zahrádky a dvorku prilepšuje pouze docela prumerných 36
procent. Dva ze trí majitelu chat a chalup už jezdí na svá
venkovská sídla hlavne odpocívat, zmenit vzduch, setkat se
s jinými lidmi, zkrátka s práním vystoupit z týdenního
kolotoce a aspon dva dny žít trochu jinak.
Je to dobre, nebo špatne? Nesudme. Proste to tak je.
Petiletky pracovitých chalupáru, kterí si po vycerpávajícím
víkendu stráveném na své polnosti jezdili odpocinout do
panelákového bytu a socialistického podniku, skoncily.
Chalupy už nejsou jen místem práce. Snad se o to víc
stane místem poctivé profesionality
dobre zaplacené
zamestnání.

Tabulka ukazuje, jak v prubehu devadesátých let zretelne
ubývalo lidí, kterí prilepšovali svému talíri z vlastních zahrádek a chovu. Vývoj to byl naprosto logický a odpovídal
zmenám ve spolecnosti a na trhu. Kvalita služeb se zvyšovala, na trh vstoupily desítky a stovky soukromých výrobcu,
nabídka rostla. Nedostupné se stávalo bežným, dokonce
i slavné fronty se podstatne zkrátily. Tak proc se plahocit na
rodinných plantážích, když totéž a za rozumnou cenu
nabízejí jiní. Typickým "malorolníkem" byl na konci devadesátých let duchodce žijící na venkove, clovek se spíše nižším
životním standardem, zato s dostatkem volného casu.
aopak podnikatelé, vysokoškolsky vzdelaní lidé, obcané
s vysokými príjmy se spoléhali predevším na svuj výdelek.
Cas byl pro ne už dražší než zisk, který by jim domácí
zahrada mohla poskytnout.
Velmi podobný výsledek poskytl i novejší pruzkum
z února 2002. Na otázku "Kryje vaše domácnost cást potreb
na výživu z domácího hospodárství (pestování ruzných
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BLIZE LIDEM, VECEM,
Rozumem i citem o rozdílech v životním stylu
mestského a venkovského cloveka
DUŠAN LUŽNÝ
Mestský clovek ráno vstane a vydá se do práce. Bud
nasedne do dopravního prostredku plného lidí, prodere se
davy spechajících, a když dorazí do zamestnání, zacne
nekdy víceméne soustredene vykonávat ruzné, vetšinou
nezáživné pracovní úkony. Jiný clovek zase vyjde ze svého
domu, obklopeného vysokou zdí izolace, nasedne osamocen do osobního auta a poté, co se proplete preplnenými
ulicemi, dorazí do zamestnání,
kde zacne víceméne
soustredene
vykonávat
ze svého pohledu
kreativní
a odpovedné pracovní úkoly. Po pracovní dobe vetšinou
jedou oba dva domu, po ceste se zastaví v nákupním
stredisku preplneném zbožím a nakupujícími. Na každém
kroku je mestský clovek obklopen masou lidí ci masou
zboží. Na každém kroku se setkává s neznámými lidmi
a stále novým zbožím.

OCI NEUSTÁLE TEKAJí
Mestský clovek musí být neustále ve strehu. Behem dne
potká nekdy i stovky lidí. S nekterými se pozdraví, protože se s nimi už nekdy nekde setkal, jiné míjí zdánlive bez
povšimnutí. Avšak tito neznámí zasahují do jeho sveta.
Musí se jim vyhýbat a pritom neustále sledovat, zda se
mezi nimi neobjeví nekdo, koho zná, koho by mel pozdravit a s kým by se mel dát do krátkého rozhovoru. Po
ulicích se pohybuje jako lovec v prostredí, kde na nej ceká
za každým stromem (presneji rohem) nejaké prekvapení.
Jeho oci neustále tekají a udržují mysl v napetí. Výsledkem
není nic jiného než hluboká únava. Spechá proto domu,
do prostoru, který je oddelen od spechu a neprátelského
prostredí ulice. Zde odpocívá a sbírá nové síly, které príští
den znovu vycerpá v boji o prežití.
Celý život jedince je a vždy byl urcován dvema základními principy - získat obživu a prostor pro bydlení.
Moderní mesto nabízí zefektivnení úsilí o dosažení techto
dvou cílu, nebot výrazným zpusobem soustreduje nabídky
pracovní cinnosti a ubytování. Avšak krátkodobe. Zamestnání ve meste neprechází z rodicu na deti a ubytování není
koncipováno jako vícegeneracní. Jedním z paradoxních
efektu mestského
usporádání
života je asociálnost uprostred lidí je clovek sám. Mestský život vede k rozbití
širokých mezilidských vztahu a nepodporuje dokonce ani
udržování vztahu s nejbližšími, nebot tempo a tekavost
života ve meste se prenáší do oblasti rodinného života,
který je svým charakterem
založen na dlouhodobosti
a stabilite.

UŽJEN ÚNAVA
Príroda v moderním meste neexistuje. Je omezena do
presne ohranicených prostor - parku a parcíku. Jsou jí
vymezeny truhlíky s kvetinami a výkroje v asfaltových
chodnících. Je jen okrasou a doplnkem života, který je
založen na predpokladu, že se bez prírody obejdeme.
Mestský život je usporádán tak, abychom na svébytnost
prírodních procesu zapomneli a chápali ji jako komplikaci
a znepríjemnení
"normální" každodennosti.
Napadne-li
sníh, je okamžite odklizen; deštová voda se rychle ztratí
v kanalizacním systému, a objeví-li se nekde divoce rostoucí ker ci strom, který nezapadá do architektonického
rázu
mesta, je odstranen.
Hvezdná obloha je nad mestem
vymazána poulicním osvetlením a rozdíl mezi dnem a nocí
je zrušen každým otocením vypínacem našich lamp
a lampicek. Prírodní casový rytmus je ve meste popren,
nebot život ve meste nebere oWed na rocní období a denní
dobu. Jen fYzická a psychická únava nás vrací do naší telesnosti a prírodních rytmu. Avšak i proti temto "nepríjemnostem", které tak komplikují náš dynamický život, je
nutno a možno bojovat, predevším chemickými preparáty
a povzbuzujícími pilulkami.
Mesto vytvárí iluzi nekonecných možností a nekonecnosti života. Nepocítá s konecností. Nepocítá ani se smrtí.
Clovek zde (zdánlive) pozbývá telesnosti,
casovosti
a jakékoliv podmínenosti.

MERíTKA VENKOVA
Bylo by však bláhové delat si prílišné iluze o živote na
venkove, nebot ten se stal jen odrazem a príveskem života
mestského. Funkce venkova je dnes omezena pouze na
dodávky surovin pro výrobu potravin a zdroj pracovní síly.
Venkov se promenil. Naprostá vetšina vesnicanu dojíždí
za prací do mest, mladí získávají vzdelání ve mestech,
kulturní život zde prakticky neexistuje. Snaha o návrat
a udržování tradic se promenuje ve folklórní atrakce, bez
vazby na životní rytmus venkova.
Presto má život na venkove jistou pritažlivost, která láká
obyvatele mest. Hlavním faktorem, který mesto postrádá,
je pravdepodobne
blízkost - blízkost lidí mezi sebou
a blízkost k prírode. Clovek po naprostou vetšinu své
historie žil v malých spolecenstvích, která byla prehledná
a do jisté míry uzavrená, címž vytvárela pocit bezpecí.
Klanový a rodinný život však velká mesta rozbijejí, címž
zpochybnují po tisíciletí vytvárená merítka.
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Blízkost a velikost jsou dva prvky lidského myšlení,
které spolu úzce souvisejí a vzájemne se doplnují. Zdá se,
že perspektiva založená na vzájemné blízkosti a primerené
velikosti je pevne vetkána do struktury našeho myšlení
a vnímání sveta, a v okamžiku prekrocení urcitých hranic
vzdálenosti a nadmernosti se v cloveku probuzejí tendence
smerující k obnovení (treba i zdánlivému) techto merítek.
Venkov stále ješte tato lidsky umírnená merítka nabízí.

ÚNIKY Z MESTA
Pobyt na venkove a v prírode není únikem z mesta,
nebot jde o dve vzájemne se doplnující stránky našeho
života. Presto všechno odejde-li nekdo z mesta, hovoríme
o úniku. Už samotný tento stereotyp je zajímavý, protože
naznacuje nevyjádrený pocit, že z mesta lze (a je žádoucí)
utéci stejne jako vezen utíká ze své cely. Z mesta proste
nejde "odejít" ci "prestehovat
se"; lze jen "utéct" ci
"uniknout".

názorove motivovaná. I v tomto prípade nelze jednoznacne ríct, že jde o únik z mesta, nebot tito lidé z velké cásti
neunikají, ale jednoduše mení zpusob života.

KDY JSTE SE DOTKLI HlÍNY?

To však nijak neznehodnocuje úsilí nekterých jednotlivcu a skupin žít sobestacným a na meste relativne nezávislým zpusobem života. Naopak, je dobré vedet, že mezi
námi žijí i tací, kterí našli odvahu z mesta odejít a žít
samostatným životem v blízkosti jiných lidí a prírody, bez
závislosti na nekonecném konzumu a ubíjející námezdní
práci.
Pri jistém zjednodušení, lze "úniky z mesta na venkov"
rozdelit do nekolika typu. Prvním z nich jsou chatari
a chalupári, kterí prebudovávají své venkovské sídlo podle
mestského vzoru. Únik z mesta je v tomto prípade naprosto iluzorní.

Pro venkovský život je typické zkracování nejen sociálních, ale i fyzických vzdáleností - priblížení se lidem,
vecem a prírode. Clovek na venkove proste musí jinak
vnímat svet kolem sebe. Lidé tu už nejsou ti blazeovaní
cizinci, kterí se mlcky míjejí na ulicích, ale zdraví se,
navzájem si pujcují náradí a neustále kontrolují prostredí,
ve kterém žijí.
Fyzická blízkost obnáší také úzký kontakt s vecmi.
Všechny veci kolem sebe lidé znají, a pokud je zrovna
nepotrebují, nestávají se ihned odpadem, kterého je treba
se zbavit. Veci se ukládají, hromadí a samotnou svojí
existencí omezují casto zbytecný nákup vecí dalších.
Klícovou nakonec ovšem beztak zustává fyzická blízkost
k prírode. Nemusí to být hned divocina, protože u nás
divoké prírody moc nemáme. Životnost, divokost a sílu
prírody si clovek porádne uvedomí i pri nekonecném
odstranování plevele ze záhonku, pri nekolikerém sekání
trávy a pri sledování rustu stromu. Fyzický dotek, dotek
rukou, hraje nezastupitelnou
roli. Kdy jste se naposledy
dotkli zeme? Ne asfaltového ci betonového chodníku, ale
skutecné hlíny nebo trávy ...

Druhý typ predstavují chatari, ale spíše chalupári, kterí
se nesnaží staré budovy modernizovat, ale naopak zachovat jejich puvodní ráz. Jejich konzervativní vztah k venkovu se odráží v zájmu o tradice daného regionu, což nekdy
ústí napr. ve snahu o rekonstrukci
tradicních remesel.
Ackoliv tito lidé zustávají obyvateli mest, stávají se
zároven obyvateli venkova. Ani v tomto prípade nejde
o únik z mesta, ale o rozvíjení komplementarity.
Specifickou kategorii tvorí ti, kterí odešli z mesta
s rozhodnutím, že budou na venkove žít naprosto sobestacným zpusobem života a pritom nebudou kopírovat
konzumní mestské stereotypy. Tito tzv. "dobrovolne (ci
zámerne) skromní" mohou žít s rodinou samostatne ci
vytváret malou komunu. Jejich motivace muže být ryze
soukromá, ale také ekologicky, nábožensky ci jinak sveto-
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10, ale i ráno a v poledne a vubec v jakoukoliv denní hodinu.

Clovek neví jak, najednou se stane polygamní! Já!? ... pri vší
dobré vuli, cti a pravdivosti! ... Polygamní! ... Sexuální nenasyta, co živí ve své pokroucené duši chmurné vášne! Postihlo me
to jako letní krupobití dozrávající pšenici. Zrovna ve chvíli, kdy
jsem si chtel s Evickou vážne promluvit. Ale když se k nám ta
holka pridala, Evicka také nic nerekla, jen se tak zvedave
dívala, na me a na tu druhou a pak na sebe do zrcadla.
Zacalo to nevinne. Jeli jsme na prázdniny. Mám chatu
u Trebone a pred ní rybník Svet. Celý Svet!. .. Voda zacíná
hned pod verandou.
- Ahoj holky!
Šlapali jsme si to od vlaku, pekne po pešince, a já ji videl už
z dálky. Sedela na verande, nohy pres okraj prkenné podlahy
a cachtala s nimi ve vode.

Léto bylo jako malované.
Ze zacátku mi to vyhovovalo. Jeli jsme na prázdniny s tím,
že konecne rozhodneme datum naší svatby. Tak závažný krok
vyžadoval soustredení. Ale ted s Amálkou, ... holky se jen
smály a na nic se soustredit nemohly. Ješte tak na ten skok
z verandy, pres muj plutek do rybníka Sveta. Amálka Almárka se jen odpíchla a celá chata se zahoupala v základech.
Polovicka prázdnin utekla. Holky byly nerozlucné a ze me
se stal náruživý rybár. Jen jsem musel chytat trochu stranou,
aby se mi nezapletly do udic.
- Myslíš, že se jí podobám? zeptala se me jednou Evicka
a prohlížela se v zrcadle.
- Né! ... Ale vubec né! ...

- Ahoj holky!
Rekla to dvakrát, poprvé už zdaleka a podruhé znovu, zblízka, protože jsme hned neodpovedeli. Ohlédl jsem se, jako co
udeláme. Evicka šla za mnou a chytala si komáry na tricku.
Napadlo me, že bych mohl také delat, že nic neslyším a hájit
její poprsí pred dalšími štípanci, ale to už jsme byli u chaty.
- Ahoj holky! ... Zaznelo potretí jako letní bourka nad
rybníkem.
- Copak jsem holka?! ...
Vypálil jsem na ni uražene a hned jsem cítil, jak mi lezou
fousy z brady na dukaz mého mužství.
Holka se zvedla, mokré nohy se jí otiskly na drevené podlaze a rozesmála se. Byla jako lípa v rozkvetu, všude to bzucelo,
vetve do všech stran, a že nás ráda vidí. Sedli jsme si na verande za stuL KJice mi zvonily v kapse a já jsem je nechtel hned
použít. Evicka se drbala tam, kde ji komári po štípali, a ta
holka delala obtisky svých mokrých nohou na mých prknech.
- Jmenuju se Amálka, klidne mi ríkejte Am ... Zvykla jsem
si na vaši verandu. Ráda si zaplavu, vecer, když slunce zapadá.
Skácu do vody prímo odtud, tady pres ten plutek ...
Mel jsem dojem, že Almárka by byla lepší než Amálka,
taková to byla rozloha! ... Evicka ríkala, že se taky koupe ráda
vecer, když slunce zapadá a vzdychala. Holky si bájecne
rozumely. Zvedl jsem se a šel otevrít dvere. Den už se chýlil
ke konci a já chtel udelat neco dobrého k veceri. Když jsem se
vrátil s pánví, Evicka, ted najednou Ev, byla ve vode a Am jí
ukazovala, jak z verandy skáce do vody. Položil jsem pánev na
stul, zavonelo to po celém Svete, až z toho všichni kapri
a žáby v rákosí a komári ve vzduchu dostali také prázdninovou náladu. Prinesl jsem ješte tri talíre, tri vidlicky, tri nože, tri
sklenicky a láhev vína. Konecne jsem si sedl za stul a díval se
na ten první prázdninový vecer a pricházející noc. Celý rybník
Svet se halil do vune mého guláše.
- K veceri! ... K veceri!. .. K veceri!. ..

- Tak co s ní máš? vyhrkla Evicka, necekala, co odpovím,
rozbehla se a hup do vody.
- Co s ní mám?! Co s ní mám?! ... A ty?! Co s ní máš?! ...
Kricel jsem za ní. Am byla zrovna pod vodou, a tak jsem si
to mohl dovolit. Ev se ve vode otocila a chtela neco ríct, ale to
už byla Am na hladine a odfrkovala jako mrož. Rozbehl jsem
se k prutum. Mel jsem najednou neco jako predtuchu. Kapr
mne táhne prut do vody a já tu ztrácím cas.
Pribehnul jsem, ale pruty nic. Splávky se klidne houpaly na
hladine. Zatáhl jsem za udici, trochu zklamane a najednou
jsem leknutím skoro spadnul do vody.
- Tak vy máte dve?! ... vrískla za mnou sousedka svým
vietnamským prízvukem.
- Já vždycky na dve udice, paní Plutková!
- Dve udice, dve devcice!...
- Dve devcice?! ... rozesmál jsem se.
Clovek netuší, kdy mu kdo osvetlí situaci a vubec život
sám. Ta Plutková! ... Mluví jako když štrikuje, ale ta intuice!
Plutka neznám, ale urcite si ten asijský poklad nezaslouží.
Druhý den jsem se pustil do práce. Vypaloval jsem písmena
do bílého lipového dreva. Když to bylo hotové, povesil jsem to
na dvere. Urcite to Evicce dojde. "Mormon Hermach - Svet
Lake City", díval jsem se na své dílo a tešil se, jak se mi ta
slovní hrícka povedla, Mormoni prece založili Salt Lake City.
Zbytek dne jsem strávil na rybách. Vecer jsem se spokojene
vracel, mrknul na ceduli a bylo mi jasné, že se ted všechno
vyreší a já si konecne popovídám s Evickou o naší svatbe. Ve
vezírku jsem mel tri cejny a okouna a už jsem se tešil, jak je
udelám k veceri, a Amálce na rozloucenou!
Otevru dvere své chaty a tam?! ... Tri holky u stolu! ...
- Plutková! ... Co tu deláte?! ...
- Co deláme?! ... Vykrikly najednou. Hrajeme pokra!. ..
Rozesmály se jako almary všechny tri
Otocil jsem se a skocil
pres ten plutek rovnou do vody. Plutek!
pro Krista Pána! ...
- A já ted preplavu Svet! ... a celý svet! ... až na druhou
stranu'

Holky nic. Cachtaly se ve vode a já jedl sám.
Amálka zustala s námi. Moje veranda byla nejkrásnejší
místo, odkud mohla skákat do vody. I Evicka, která si vždycky
dávala pozor, aby si nenamocila vlasy, s tím souhlasila. Holky
skákaly do rybníka obe, a to nejen vecer, když slunce zapada-
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PROSPEJE CESKÝM ŽENÁM
ALENA WAGNEROVA
To, zda bude vstup Ceské republiky do Evropské unie
znamenat prínos pro ceské ženy, se nedá zodpovedet paušálne. V soucasném stádiu vyjednávání tu však už urcite jeden
pozitivní efekt je: ceská politika si pod jeho tlakem konecne
uvedomila, že otázka rovných šancí mužu a žen je duležité
politické téma, které nelze odbýt pokleslým stylem premiéra
Miloše Zemana, že na ženách jsou zajímavé jen jisté cásti
jejich tela. Pomalu se probouzející nespokojenosti žen se
stavem rovnoprávnosti v Cechách se tak dostává významné
podpory. Kritiku naprosto nedostatecného zastoupení žen
v ceské politice už nebude možno nadále odmítat jako
feministické pominutí smyslu.

zdola se stal požadavek shora. Rovné príležitosti žen a mužu
mají v této interpretaci predevším znamenat nárok, aby
kvalifikacní a kreativní potenciály ženské pracovní síly
nezustaly nevyužity kvuli prekážkám, které s sebou prinášejí
predstavy o tradicní roli ženy.
Duraz na vytvorení podmínek, které ženám umožnují
spojit roli pracovní s rodinnou, stejne jako zvyšování poctu
žen ve špickových pozicích v ekonomii a politice, je jiste
treba hodnotit jako pokrok. V tomto úhlu pohledu ovšem
prevažují zájmy hospodárské nad zájmy a potrebami sociálními. Tomuto také odpovídá, jestliže dnes manageri velkých
firem uvažují o zrizování služeb, které by zprostredkovávaly
chuvy malých detí pro vysoce kvalifikované pracovnice.

ŽENA "UŽITECNÁ"

,

Na to, že otázky rovnoprávnosti žen a mužu, tedy jejich
rovné participace ve všech oblastech verejného života, jsou
neodmyslitelnou soucástí a kritériem dosaženého stupne
demokracie v té které zemi, pricházela ovšem i Evropská
unie teprve postupne a v nemalé míre díky tlaku poslankyn
.

Jakkoliv duležité je zvyšování podílu žen ve
vysoce kvalifikovaných místech, podstata veci je
jinde. Jde o to, do jaké míry se jejich vyšší
zastoupení odrazí v nové podobe jednání
a chování již nepodléhajícího závazným
normám odvozeným od chování mužského.
evropského parlamentu. Približne od roku 1995 se Unie ve
své politice rídí zásadou tzv. "gender mainstreaming".
Znamená to, že ve všech zákonech, opatreních a koncepcích
se uplatnuje genderové, rodové hledisko. Zjištuje se, jaký
specifický dopad bude mít pripravované opatrení pro ženy
a vztahy mezi muži a ženami ve spolecnosti a jestli neposílí
prípadné tendence k diskriminaci žen v urcitých životních
oblastech.
Samotná myšlenka gender mainstreamingu
se ovšem
nezrodila v EU, ale na celosvetové konferenci žen v Pekingu
v roce 1985, pred sedmnácti lety. Ona myšlenka ci požadavek zní, že pri politických rozhodnutích na všech úrovních je
nutno prihlížet k jejich možnému vlivu na ženskou cást
populace té které zeme. Predevším ženy v rozvojových
zemích totiž casto zažily, že projekty hospodárské pomoci
nerespektovaly místní sociální struktury a ve svém výsledku
prispívaly ke zbídacování a diskriminaci.
V Evropské unii se ovšem puvodní význam gender
mainstremingu ponekud posunul ve smyslu vládnoucí neoliberální ekonomické teorie ci spíše ideologie. Z požadavku

NEVIDITELNÁ SOCIÁLNí RUKA
Jakkoliv duležité je zvyšování podílu žen ve vysoce kvalifikovaných místech, podstata veci je jinde. Jde o to, do jaké
míry se jejich vyšší zastoupení odrazí v nové podobe jednání
a chování již nepodléhajícího závazným normám odvozeným od chování mužského. Cílem totiž není vyšší pocet žen
v duležitých postaveních, ale propojení mužského a ženského vnímání sveta. Jinak pres všechnu snahu o vyrovnání
šancí mužu a žen zustane na okraji, neintegrována do
ekonomického
systému, a tedy nezhodnocena
ona pro
spolecnost esenciální "neviditelná sociální ruka", která
vychovává deti, pomáhá slabým, stará se o vytvárení
komunikacních sítí mezi lidmi, dodává jim vedomí jejich
hodnoty a vytvárí tak ve spolecnosti klima sociální stability.
Vzhledem k tomu, že pusobení této "neviditelné sociální
ruky" se nejzretelneji projevuje práve ve funkci rodicovské,
nestací na chápání gender mainstreamingu jako pouhého
vyrovnání šancí mužské a ženské pracovní síly. Nutná je
integrace ženy s detmi a muže s detmi do pracovní sféry
a pochopení rodicovské funkce jako specifické kvalifikace
a ne jako ztráty, jak je to ve vetšine prípadu pojímáno dnes.
Nebo snad není rodicovství zamestnaného
manželského
páru neustálým tréninkem ve zvládání zátežových životních
situací a harmonizování mnoha ruzných zájmu, svých vlastních detí, partnera, širší rodiny?
ejsou tímto zpusobem
trénovaní lidé schopni lépe a pružne zvládat i podobné situace na svém pracovišti?
V tomto smyslu potrebuje zásada gender mainstreamingu,
jak jej dnes praktikuje Evropská unie, ješte domyslit, má-li
skutecne splnit to, co od nej ocekávaly ženy na pekingské
konferenci. V nedaleké budoucnosti to bude i úkol ceských
poslancu a poslankyn Evropského parlamentu. Naše ctyricetileté zkušenosti s integrací žen do pracovní sféry a spojování
role rodinné a pracovní, které v této míre žádná ze "západních" evropských zemí snad s výjimkou Svédska nemá, by
zde mohly znamenat duležitý príspevek k evropskému
diskursu o rovnoprávnosti.
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EVROPSKÁ UNIE?
CENA ŽiVOTNí ZKUŠENOSTI

noceny i jejich životní zkušenosti, jejich každodennost, v níž
se v rámci daných možností snažili dát svému životu smysl
a obsah. Práve tato degradace, byt i za socialismu žitého
sveta, je tím nejvetším handicapem, s nímž by ceská mysl
mohla vstupovat do Evropy, protože otevírá dvere nekritickému prijímání toho, co prichází z venku,. jako by to už pro
to bylo lepší a hodnotnejší. Protože sice existují lepší a horší
politické systémy, ale lidské zkušenosti, at už byly udelány
kdekoliv, jsou všechny stejne hodnotné a duležité.
V tomto smyslu je pro náš vstup do Evropské unie asi
vubec nejpodstatnejší, abychom se zbavili pocitu ménecennosti. Nesmíme si myslet, že to, co do ní prinášíme, je nejak
horší nebo druhoradé. To, co od nás ale Evropa skutecne
potrebuje, není jen fungující ekonomika, ale i ona nezamenitelnost tradic, kultury a zkušenosti specificky žitého a zažitého. V tomto vkladu jsou si všechny evropské zeme rovny, at
už minulých ctyricet let existovaly na té ci oné strane železné
opony.

Náš vstup do Evropské unie bychom si nemeli predstavovat jako hotový kabát, který nám bude navlecen. Podstatné
bude, jak s Evropou budeme my sami "zacházet", jaký hlas si
v ní vydobudeme a jak sebevedome a samozrejme se v ní
budeme pohybovat.
V tomto bode ovšem naše situace není príliš príznivá.
Dvacetiletá normalizacní fáze se svým nihilismem a utilitarismem ceskou spolecnost hluboce poznamenala a otrásla
její identitou. Znamenala, jak vidíme teprve dnes, nejlepší
prípravu na onen "mafiánský kapitalismus" bez zábran, který
praktikují urcité podnikatelské kruhy, casto práve ty, které
vzešly z ekonomických nomenklatur starého režimu. Vpád
nových hodnotových orientací a životních stylu po listopadu
1989 její nejistotu ješte dál prohloubil. Specifickým zpusobem zasáhl práve ženy, které vlastne poprvé konfrontoval se
zacházením s ženským telem jako s verejným majetkem,
s degradací ženy na sexuální objekt. To, ve spojení s celkovou
marginalizací ženské cásti populace, je i duvodem absence
žen v ceské politice.
Oprávnená kritika starého režimu pak v mnoha lidech
vyvolala pocit, že zároven s jeho odmítnutím byly znehod-
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Nelehká

volba

"Pet housek nebo pulku chleba" zvažuji, zda dát za pravdu
názoru, že budu-Ii po ceste uždibovat, chleba prinesu domu
oždíbaný, což v prípade peti housek tolik nevadí, nebo sepriklonit
k domnence, že cerstvé housky v tuto dobu již nedostanu a budu
muset koupit chleba?Mnu si bradu, zamyšlene zvednu hlavu.
"Máte pravdu oba," ozve se náhle z hradního vikýre pod
vlajkou s nápisem Pravda vítezí krákoravý, léty poznamenaný
hlas. Dva od seberoztažené prsty naznacují,jak dlouho budeješte
trvat, než se hradní nádvorí premení v placený turistický prostor
se skluzavkou, kolotocem,detským striptýzem a panoptikem.
"Pet housek nebopulku chleba,"zvažuji pro a proti.
"Nebát se a nakrást, " prekrikuje jej z vedlejšího hradního
vikýre vztekle kmet na koni s bradkou a brlljlemi, "ne nekrást,
nakrást, nakrást si, krást. "

Volbaje, pokud se dotcený ubrání rozhodnutí, které nemuže
nebýt špatné, užitecná a príjemná kratochvíle. Nerozhodnost není
následkem inteligence, muže být, máte-Ii dostatek trpelivosti
cviciti se aje-Ii podporena obrazotvorností,jllj"íprícinou. Nekteré
volby jsou obzvlášte záludné, nabízejíce jen zdánlive snadná
nebohrdinská rešení:vstát anebo zustat v posteli?
Je mnoho cest, kterak vyvolati sladké a nekoncící dilema: pet
housek cipulku chleba,kupka sena napravo ci nalevo (nerozhodnuvší se osel zemrel, na rozdíl od jiných oslu, bez špatného
rozhodnutí), strílet peckami z trešní po dvou nebopo jedné, sníst
dríve méne dobrý z obou kousku a lepšíponechat na potom nebo
naopak, užívat si Karlova mostu ci chodit po mostu Mánesove
a mostKarluv pozorovat?
Chceme-Ii se rozhodovat stran posledního problému, je dobre
záležitost rešit na míste samém. Zacneme s bližším mostem

"Pulku chlebacipet housek?"zvažuji pro a proti.
Smerem k parlamentu beží prískoky v bojovém šiku nedopnutí,
zkorumpovaní policisté z Moravy. Vpredu s tasenou pistolí
policejní reditel maskován knírem, podolek košile mu leze
z kalhot: "Parlament, obsadteparlament, chlapci." Za nimi .fimí
kudrnatý Rehor Gregor, umelec,poslanec a podnikatel v jedné
osobe.

Mánesovým. Vládne tu cilý shon, kolem prechází nejedna diskutující dvojice. Mají oni stllj'nátémata, podobné dilema, napadne
mne a neslušne napnu uši: "Za komunistu jsme my, spisovatelé
a intelektuálové, " zduraznuje podnikatel minulostí spredkusem
v hubertusu komusi po svém boku "velmi trpeli. A to predevším
duševne, " dodává, aby nenastala mýlka. "Tak napríklad já ... "
slova zanikají v hluku tramvaje "... kritika oznacila mne jako
velmi ... ': projíždející auto si odváží konec vety, kterou neodvážím domyslet.No nic.

i

Jsou tri hodiny odpoledne.Na steak do Vysokéhodomu v tomto
stavu nemohu. Rozhodne ne.
"Pet housek nebopulku chleba?"Jednoje mi jasné. A/již jsou
výsledky volebjakékoliv, nemohou být než špatné. Rozhodnuvší
se zvolili rozhodné a ke všemu rozhodnuté. Brrrr.
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LUBOŠ
Máme

mít nadzvuková

letadla? Máme

modernizovat

tanky? Kolik potrebuje ceská armáda lehkých bitevníku
L-159 a kolik potrebuje velkokapacitních
dopravních
letadel? Z kolika lidí má být ceská armáda sestavena, kolik
stupnu velení má mít, do kdy profesionalizovat, zda vubec
profesionalizovat? Tak a podobne se denne ptají novinári
a prou se politici o otázky, které v dané chvíli zodpovedet
nelze, a nic na tom nemení skutecnost, že nová koncepce
ceské armády byla již slavnostne vyhlášena a predcasný
souhlas s ní vyslovil i prezident republiky. Pokusím se
vyložit, proc ty otázky zodpovedet nelze.

REVIZE SPOJENECKÉ SMLOUVY?
Vskutku moderní komplexní armádu schopnou úspešne
celit útoku jiné moderní komplexní armády a zajistit tak
bezpecnost obcanu vlastního státu, jeho teritoriální integritu a ústavní porádek muže si dnes dovolit jen supervelmoc, jakou jsou USA. Ani takové mocnosti jako Velká
Británie, Spolková republika Nemecko ci Francie neobejdou se bez úzké spolupráce se spojenci. V nekterých
ohledech, napríklad pri strategickém sledování vzdušného
prostoru, tedy pri obrane svého území proti možným
útokum mezikontinentálních
raket, jsou prímo závislé na
kooperaci se Spojenými státy. Ekonomické
možnosti
státu, jako je Ceská republika, jakož i pocet obyvatel pri
sebevyšším
vojenském
rozpoctu
neumožní
existenci
komplexní
armády schopné samostatne
a dostatecne
dlouhou dobu celit realizovaným hrozbám kvalifikovaného útoku.
Lze namítnout, že proto jsme prece vstoupili do NATO
a spojenecké závazky, definované washingtonskou smlouvou, vzájemnou obrannou spolupráci dostatecne zajištují.
Slyšíme také argument, že jsme vystaveni zcela jiným
rizikum a hrozbám, pricemž se za okamžik zásadní zmeny
uvádí den teroristického
útoku na New York 11. zárí
minulého roku. Ani jedno, ani druhé není tak docela pravda.
Zmínená smlouva stanovuje nám mimo jiné povinnost mít
takovou komplexní obrannou sílu, která umožní efektivne
bránit vlastní stát a jeho obcany. To je ovšem - nejen proto,
že dosud existují i ona puvodní tradicní rizika a hrozby, ale
i pri nových typech rizik a ohrožení, pri tempech modernizace zbranových systému a nových zpusobech vedení války,
bez okamžité spolupráce spojencu - úkol nereálný. Však již
delší dobu vedou predstavitelé armád clenských zemí
NATO vysoce vojensko-technologicky
odborné a nekterí
politici politicky zásadní debaty o tom, zda, jak a kdy mela
by být zmínená spojenecká smlouva revidována ve prospech
nove pojaté užší spolupráce. Tato spolupráce by mohla
znamenat, zejména v integrující se Evrope, zvýraznenou
specializaci armád clenských státu Aliance a nezbytnou
obrannou spolupráci od samého pocátku vznikajícího

DOBROVSKÝ

konfliktu. Významné jsou i úvahy o možnosti vytvárení
spolecného systému obrany v co nejširším merítku nejspíše
s trvalým spolecným velením.

NEBEZPECí SBlÍŽENí

NATO S RUSKEM

Debata je to váhavá a zrejme ji neukoncí ani letošní
pražský summit NATO. Zejména proto ne, že zásadní
agendu pripravovaného
pražského summitu, definování
smyslu a úcelu Aliance po pripravovaném rozšírení, k nemuž
má v Praze dojít, prevzala ponekud lstive a samozrejme také
v zájmu Ruska, jemuž by se v Praze jednalo obtížneji,
kvetnová setkání clenských státu NATO v Reykjavíku
a v Ríme. Problém spocívá v rozhodnutí o zásadní zmene
prijímání strategických rozhodnutí NATO prizváním Ruska
k rozhodovacím procesum. Tem, kdo bez odporu a dostatecného vysvetlení v Reykjavíku rozhodli o oslabení Severoatlantické aliance, bude zatežko pokládat v Praze dodatecne
otázku, co že vlastne tímto rozhodnutím z našeho obranného spojeneckého
svazku udelali. Politictí predstavitelé
clenských státu, namísto otázek zásadní povahy ve smyslu
posilování obranného charakteru Severoatlantické smlouvy,
rozhodli otevrít zadní vrátka ci postranní cesticky, po nichž
by, s jejich nepochopitelným souhlasem, smely do rozhodování Aliance proniknout velmocenské zájmy Ruska.
Namísto posilování obranného charakteru Aliance jsme
svedky váhavého - nechce se mi užít bývalým režimem težce
zkompromitovaného
slova "plíživý" - posouvání NATO
k systému bezpecnostnímu. Tento nebezpecný proces dostal
v Reykjavíku reálnou podobu nebezpecným
sblížením
Aliance s Ruskem prostrednictvím výše zmínené dohody
o úcasti Ruska na rozhodování o sice vyjmenovaných,
nicméne strategicky zásadních otázkách. Mel by to být
podnet k seriózní úvaze o prehodnocení našich dosavadních
predstavo malé, profesionální armáde ve prospech armády
podstatne mohutnejší, profesionalizované
sice z vetší, ale
prece jen z cásti; armády, která bude muset odcerpávat
podstatne více prostredku ze státního rozpoctu než dosud.
Melo by to také znamenat zvýšené úsilí o rychlé oživení
našeho zcela zdevastovaného zbrojního prumyslu a zejména
zvýšené úsilí o obnovu individuální obcanské odpovednosti
za bezpecnost vlastní zeme. Daleko významnejší než
predcasné plány na profesionalizaci a reformu armády jsou
aktuální témata povahy obecnejší: smysl a úcel Severoatlantické smlouvy a obnova obranného étosu obcanu vedomých
si své odpovednosti
za obranu hodnot garantovaných
demokratickým zrízením naší spolecnosti a státu.
Zásadní úkoly má zde naše zahranicní politika, která je až
dosud v NATO zcela pasivní. Krome toho, že prestaneme
být v NATO nemí, bude nezbytné, jakkoliv se to nekterým
politikum, zejména predstavitelum
ODS, nezamlouvá,
posílit koordinaci našich diplomatických aktivit s nekdejšími
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sovetskými satelity ve strední a východní cásti Evropy. Oni,
stejne jako my, nemohou sblížení Ruska s NATO videt jinak
než jako oslabení svého životne duležitého zájmu, jímž je
vclenování do Evropy.
Až dosud jsme si vymezovali Evropu jako prostor, v nemž
demokratické státy respektuji hodnoty, na nichž je demokracie založena. Od okamžiku, kdy je k rozhodování o bezpecnosti Evropy a o zajištení evropské demokracie prizváno
dosud velmi nedemokratické
Rusko, je naše dosavadní
definice Evropy a jejího obranného systému, jímž až do
Reykjavíku bylo NATO, výrazne zpochybnena. Nic na tom
nezmení spiklenecké pomrkávání tech, kdo tak nebezpecne
rozhodli, že jde vlastne jen o jakousi hru, o formální cenu,
kterou demokratický svet platí Rusku za to, že umožní rozšírení NATO zejména o pobaltské státy. Zvýraznení významu
Ruska v NATO, dokonce práve kvuli tomu spikleneckému
argumentu, pripomene všem, kdo mají v živé pameti Jaltu,
její ctyri desetiletí trvající tragické dusledky pro nekdejší
demokratické zeme, které se v dusledku chybne interpretovaných výsledku druhé svetové války, ocidy v prostoru ruského, tehdy sovetského velmocenského vlivu.
Ceská republika, Polsko, Madarsko, ale zejména na
clenství v NATO dosud cekající Slovensko a tri státy pobaltské, Estonsko, Lotyšsko a Litva, podobne jako dnešní
Slovinsko
a Chorvatsko,
vzdáleneji
pak Bulharsko
a Rumunsko, budou muset, at již uvnitr Aliance ci mimo ni,
nemají-li ztratit svou nezávislost v prostoru obnovovaného
ruského vlivu, hledat spolecnou politiku smerující k posílení
obnovy smyslu Severoatlantické aliance. A to ve smyslu
spolecenství obranného, do nehož vstupují prece s nadejí, že
žádný aktuální ci budoucí velmocenský vliv Moskvy neoslabí
jejich politickou a ekonomickou nezávislost. Pak teprve ona
výše zmínená váhavá debata o spolecné odpovednosti za
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vojenskou obranu demokracie integrované Evropy by mohla
být dynamiwvána rozšírením o nezbytný rozmer skutecných
životních zájmu výše zmínených státu, vymezených mimo
jiné tragickou historickou zkušeností dvacátého století.

NEDOPUSTIT ROZMELNOVÁNi
Poucení z minulosti vedlo ceské politiky, alespon nekteré, k rozhodnému usilování o clenství v Severoatlantické
alianci jako záruky naší príslušnosti
k demokratické
Evrope. Clenství v NATO bylo chápáno také jako konec
Jalty, té minulé i jakékoliv snad jiné. Clenství vATO
samozrejme
predpokládá
budování
moderní
armády
schopné úcinné spolupráce s armádami spojeneckými.
Avšak teprve formy této spolupráce, které by mely být
definovány spolecným rozhodnutím Aliance o modernizaci
washingtonské smlouvy vzhledem ke zcela novým aktuálním obranným podmínkám rozšíreným o nové typy rizik
a smery ohrožení, vytvorí srozumitelné
predpoklady
k uvažovánÍ. K uvažování o tom, jaká musí být armáda
clenského státu obranného spolecenství, v horším prípade
obranného bezpecnostního
systému, jehož jsme clenem
a který musíme aktivne spoluvytváret. Chceme-li mít práve
v nem záruku nedotknutelnosti a obrany také našich vlastních potreb ci zájmu, nesmíme dopustit jeho další rozmelnování, které zahájil Reykjavík a které by mohlo vést ke
ztráte smyslu Aliance, kterým byla je a musí být obrana
demokratických systému.
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VII. rocníku Pražského modelu
Spojených národu,
celostátního vzdelávacího programu pro stredoškolské studenty,
dekuje svým partnerum:
generální partner
E.ON Bohemia
partneri
Hotel Praha - Grafton Recruitment - Minolta
Další informace o našich projektech naleznete na adrese
www.diplomacie.info
Vznik tohoto portálu pro zájemce o mezinárodní dení podporila
Nadace Open Society Fund Praha
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KAM VOJÁCI, KAM JDETE?
Od listopadu 1989 k soucasné reforme ceské armády
ANTONfN
Bezpecnost Evropy a sveta se na prelomu tisíciletí radikálne zmenila. Bipolaritu hrozící apokalyptickou jadernou
válkou nahradily lokální a posléze asymetrické války s vyústením do hrozby mezinárodního terorismu a rustu extrémního
nacionalismu a organizovaného zlocinu. Jak v takových
podmínkách obstojí naše armáda? Jak to s ní vlastne vubec
vypadá po takrka trinácti letech od zmeny režimu?

ÚSPEŠNÉ PRVNí ROKY
Po listopadu 1989 bylo v Ceskoslovensku nutné radikálne
transformovat jak policii, tak armádu, a to predevším personálne. V ozbrojených silách byl základním principem trídne
politický výber. Všichni generálové, 84 procent dustojníku
a 51 procent praporcíku bylo cleny KSC. Analýzy však
ukázaly, že jen desetina z nich svou kariéru vybudovala na
politické angažovanosti. To znamená, že prevážná cást vojáku
z povolání byla ve strane spíše formálne, z nutnosti, protože
zastávání vyšší funkce a dosažení vyšší hodnosti predpokládalo mít k dustojnickému prukazu zároven i stranický.
Proto již v lednu 1990 v nekterých útvarech, treba leteckých, opustilo komunistickou
stranu dobrovolne až 70
procent jejích clenu. Po prijetí branného zákona, který
zakazoval clenství vojáku v cinné službe v politických
stranách, se realizace jeho ustanovení nesetkala s odporem.
V armáde probehly atestace, které zduraznovaly krome
politických
aspektu predevším
odborné
predpoklady
k výkonu funkce. Byl zrušen stranicko-politický
aparát
a radikálne zreorganizována
vojenská kontrarozvedka
a rozvedka.
Transformace armády ovšem nebyla jednoduchá. Už fakt,
že jako soucást útocné Varšavské smlouvy mela být prebudována na instituci obrannou, logicky predpokládalo snížit její
pocty postupne na tretinu a zároven s modernizací zbranových systému ji profesionalizovat. S temito perspektivními
zmenami byla spojena i realizace záveru vídenských jednání,
která vyžadovala reorganizaci a redislokaci voj sk, což si
vyžádalo dosud nebývale rozsáhlé personální zmeny.
V prvních trech polistopadových letech se to darilo bez
vážnejších konfliktu díky vstrícnosti armádního velení
demokratickému
procesu a zvlášte nástupem prvního
poválecného civilního mirustra obrany Luboše Dobrovského.
Výraznou osobní zásluhu na loajalizaci armády v tom, aby se
stala garantem postupující demokratizace, mel prezident
Václav Havel.
Behem polistopadové transformace armády byla prijata
nová vojenská doktrína, která vyšla z toho, že republika nemá
konkrétního neprítele, a proto je možné armádu budovat jako
obrannou, v rozsahu rozumné dostatecnosti a dislokovanou
rovnomerne po celém území ceskoslovenského státu.

RAŠEK

Jako rozporné se ukázalo prijetí zákona o civilní službe. Na
jedné strane jej bylo nutné prijmout, aby nemuseli pod
hrozbou vezení sloužit branci, pro než služba se zbraní byla
v rozporu s jejich svedomím a presvedcením, na druhé strane
text zákona byl natolik vágní, že jej zneužilo deseti tisíce
mladých mužu i již sloužících vojáku, kterým se proste jen
nechtelo dál v armáde sloužit. To narušilo vztah mladých lidí
k armáde vubec a jejich výchovu k osobní odpovednosti za
obranu vlasti i zájem vojáku z povolání zajistit efektivní
vojenský výcvik a kázen.
I presto lze hodnotit transformaci ceskoslovenské armády
až do rozpadu Ceskoslovenské republiky na prelomu let
1992-1993 kladne. Svedcí o tom nejen skutecnost, že armáda
nezkomplikovala politickou situaci, ale i fakt, že ackoli byla
budována na federálních principech, vojáci vychováváni
v duchu nejen komunistické, ale i ceskoslovenské státnosti,
presto se rozdeWa na dve samostatné armády ve srovnání
treba s rozpadem jugoslávské ci sovetské armády neuveritelne
kultivovane.

KLAUSUV 77. PROBLÉM
Zatímco první kroky transformace probehly v podstate
úspešne a bez zjevných kolizí, další léta byla poznamenána
malým zájmem vlády a ostatních státních a zastupitelských
orgánu o problémy obrany a armády a zvlášte personálním
výberem nových ministru obrany. Nejspíš se tu neosvedcila
zásada, že "existují nabídky, které se neodmítají".
Ministr obrany Antonín Baudyš krome neúspešného
zásahu do bosenské krize, který ho stál ministerské kreslo,
predevším neprozretelne znovu narídil už tretí polistopadové
proverky a navíc oznacil vojáky z povolání za velezrádce
a vlastizrádce. Ackoli 99,7 procent vojáku bylo provereno,
presto nekolik tisíc jich behem proverek odešlo z ozbrojených
sil dobrovolne. Baudyš to zduvodnoval tím, že meli obavy,
zda poverkami projdou. Ve skutecnosti meli projevované
neduvery dost a od již propuštených vojáku vedeli, že se
v civilním živote vetšina z nich uplatní lépe než v uniforme.
Ti, co zustali, si urážky dobre pamatovali a vytvorili nejspíš
takové organizacní prostredí, do kterého bez duvery nikdo
z predstavitelu civilního rízení a kontroly armády nepronikl,
vcetne rozhodovacích procesu o miliardových a stamilionových vojenských zakázkách. Svízelná situace se promítla i do
vojsk, která nedostatecne cvicila. Zhoršila se i vojenská kázen,
mezi vojáky základní služby se nebezpecne šírilo šikanování,
které mnohdy stupnem a charakterem násilím a materiálním
vydíráním melo znaky trestné cinnosti.
Ani vláda nemela o armádu valnejší zájem, vytýcila si za
tehdejší situace jiste právem jiné priority, predevším ekonomické. Samotný premiér Václav Klaus obrazne vylícil svuj
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postoj k armáde slovy, že je to pro neho 77. problém. Nepracovalo se na bezpecnostní a vojenské strategii, nebyla
obnovena Bezpecnostní rada státu, v armáde platily zákony
z osmdesátých,
sedmdesátých,
šedesátých a dokonce
i padesátých let, kuriózne jeden i z roku 1949. Cástecné
nápravy se armáda dockala až po peti šesti letech, kdy její stav
zjevne upadal a hrozilo nebezpecí, že kvuli jejím potížím
nebudeme prijati do Severoatlantické aliance. Cleny NATO
jsme se stali až za sociálne demokratické vlády. Vláda mela
zajistit úcelné nakládání s pridelenými financními prostredky.
Více než pul miliónu korun soucasné hodnoty však bylo
vynaloženo zjevne neefektivne a cást dokonce rozkradena, jak
o tom svedcí rada soudních procesu a predpokládaných
dalších.

NATO. Predpokládá schopnost úcastnit se operace reagující
na nejakou krizovou situaci vyšší intenzity, a to brigádou
pozemních sil v poctu do peti tisíc mužu nebo ekvivalentními
vzdušnými silami po dobu maximálne pul roku. Dlouhodobe
se chce úcastnit jedné operace reagující na krizové situace
nižší intenzity praporem pozemních sil v poctu do tisíce osob
nebo ekvivalentem vzdušných sil ci jejich kombinací rovnež
po dobu pul roku. Krátkodobe se hodlá úcastnit paralelne
probíhající operace kontingentem do 250 mužu po dobu šesti
mesícu. Zároven bude plnit úkoly na teritoriu státu vyplývající ze zákonu Ceské republiky.
Mírový stav profesionální armády má být v poctu zhruba
35 tisíc vojáku a 10 tisíc obcanských zamestnancu. Zálohy
mají zvýšit tyto pocty o 0,8 násobku mírových sil, tj. na 1,8.
Rozpocet nemá klesnout pod 2,2 % HDP Vojenský rozpocet
má krýt veškeré výdaje vcetne financování zahranicních misí
a asistencní cinnosti.

co NABízí REFORMA
I za vlády Miloše Zemana a ministra obrany Vladimíra
Vetchého úpadek armády trval. Premiér musel sáhnout
k nouzovému kroku - jmenovat vládního zmocnence pro
reformu ozbrojených sil, jímž se stal generál v záloze Jaroslav
Škopek. Ten vytvoril Centrum pro reformu ozbrojených sil
a poprvé byla zpracována strategie, která je hodna odborné
diskuse i zájmu obcanu.
Reforma ozbrojených sil vychází z Bezpecnostní strategie
Ceské republiky a Strategické koncepce a Smernice Vojenského výboru NATO. Naším clenstvím v Alianci se zásadne
zmenila naše bezpecnost i odpovednost za bezpecnost Aliance, zvlášte v boji proti mezinárodnímu terorismu. Reforma
respektuje, že rozsáhlejší konvencní agrese proti nám
i NATO je v predvídatelném horizontu vysoce nepravdepodobná a prípadnou hrozbu bude možno odhalit s dostatecným predstihem asi dvou let.
Dlouhodobe však nelze ohrožení vyloucit vcetne napadení
zbranemi hromadného nicení. Nejvážnejším nebezpecím
jsou totalitní státy, zeme s rozpadající se státní strukturou
a nevládní skupiny a organizace nerespektující principy
mezinárodního práva a dopouštející se násilí i nevojenského
charakteru.

Kontroverzní je zatím návrh vybudovat pet vojenských
základen - pro pozemní síly v Podboranech, Práslavicích
a v Bechyni, pro letectvo v Cáslavi a v Námešti - a novou

Kvuli enormní dislokaci vojsk v základnách
o nekolika tisících lidí bude muset armáda
opustit víc než stovku posádek. Což zvlášt malá
mesta a obce dostane do svízelné situace.

budovu pro Ministerstvo obrany (nota bene poblíž letište
v Praze-Ruzyni).
Ceští vojáci nejsou svou mentalitou
vhodní pro garnizónní zpusob vojenského života. Krome
toho kvuli enormní
dislokaci
vojsk v základnách
o nekolika tisících lidí bude muset armáda opustit víc
než stovku posádek. Což zvlášt malá mesta a obce dostane do svízelné situace: zhorší to strukturu obyvatelstva,
pokud jde o vek a vzdelání, naruší podnikatelskou infrastrukturu, oslabí spolecenský, kulturní a sportovní život
a odtrhne vojáky od obcanského života. Snížení poctu
vojenských posádek muže mít negativní vliv i na príliv
vojenských profesionálu,
protože cást z nich by radeji
sloužila v místech, kde se narodili, mají rodinné a príbuzenské zázemí a kde eventuálne mají i dobré ubytovací
podmínky.

Úkoly ozbrojených sil vycházejí z myšlenky, že bezpecnost
a obrana státu jsou záležitostí celé spolecnosti. Hlavním
posláním je obrana republiky a její bezpecnosti ve smyslu
clánku 5 Severoatlantické smlouvy.
Ozbrojené síly plní i asistencní úkoly k zajištení demokracie, vnitrního porádku a bezpecnosti a podílejí se na operacích ke zvládání krizových situací mimo republiku v rámci
OSN, NATO, EU a OBS~ ci úcelove vytvárených koalicních seskupení.
Ceská republika vyclenuje v podstate všechny síly
a prostredky armády pro kolektivní obranu pod velení
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Volbami v Nemecku skoncí letošní evropský
volební maratón
BEDRICH UTITZ

Parlamentními

volbami v Nemecku

dne 22. zárí 2002

koncí - po Norsku, Dánsku, Francii a Ceské republice letošní evropský volební maratón. Volby v Nemecku se liší
v nekolika smerech. Už dnes se dá s jistotou ríci, že nehrozí narustání nebo vznik populistické, šovinistické nebo
pravicové radikální strany jako v prvních trech prípadech.
Možnost dostat se do Spolkového snemu má prakticky
pet stran: Vládnoucí SPD - Sociální demokracie, dále její
koalicní partner, strana Zelených, pak nejsilnejší opozicní
strana CDU/CSU
- Krestanskodemokratická
unie a s ní
sdružená bavorská Krestanskosociální unie, další je FDP liberálové, Svobodná demokratická strana, a konecne PDS
- Strana
demokratického
socialismu,
následovnice
komunistické SED.

politická opozice nemohla zpochybnovat. Je pochopitelné,
že i nynejší opozice toho využívá.
Sest ministru musel kanclér v posledních letech vymenit
a nekterý dosud aktivní ministr má svou funkci zcela jiste
spocítanou po volbách (bude-li SPD ješte urcovat cleny
nové vlády).
SPD má nekdy ovšem i smulu. Zatím co skandál CDU
a exkanclére Helmuta Kohla s milionovými cernými fondy
dnes již témer patrí do minulosti, byl v Kolíne nad Rýnem
relativne krátce pred volbami odhalen financní skandál cerné fondy a, což je horší, milionové korupce, do nichž
byli zapleteni vysocí vedoucí zemští funkcionári. Vzhledem k množství obdobných skandálu je ovšem otázkou,
do jaké míry tato okolnost ovlivní postoje volicu.

Jak Zeleným, tak PDS však hrozí do jisté míry nebezpecí, že nedosáhnou peti procent hlasu, potrebných pro
zastoupení v parlamentu.
PDS by ovšem mohla težit
z ustanovení, že nárok na zastoupení v parlamentu má
strana i tehdy, když se její tri poslanci dostanou do
snemovny prímou volbou - to znamená, že ve svém volebním obvodu získají absolutní vetšinu hlasu. Ve východním
Berlíne a východním Nemecku je nekolik obvodu, kde by
bývalí komunisté této vetšiny mohli dosáhnout. O ostatních stranách, vcetne pravicove radikálních, se dá s jistotou predpokládat, že se do parlamentu nedostanou.

NE OSOBNOSTI, ALE PROGRAMY
Gerhard Schroder je stále ješte nejoblíbenejším nemeckým politikem. Podle toho chtel puvodne personalizovat
volební kampan: On nebo já - melo být heslo, pri cemž
"on" byl Edmund Stoiber, bavorský ministerský predseda,
predseda CSU a kandidát CDU/CSU na funkci kanclére.
Vycházelo se z toho, že Stoiber jako Bavor je málo prijatelný v severních nemeckých zemích, navíc je to clovek
bez humoru, suchar, ne zrovna dobrý diskutér, v mnoha
smerech opak Gerharda Schrodera.
Stoiber se ovšem rychle poucil: sází méne na svou osobu
než na svuj politický program. Muže se vykázat dobrou
hospodárskou
situací ve své zemi, dobrým školstvím,
nejnižší nezamestnaností v Nemecku, nízkou zlocinností,
proste dobrou prací jako šéf nejvetší spolkové zeme. Ve
svých projevech se venuje hospodárským
a sociálním
otázkám a do svého volebního týmu povolává schopné
a uznávané osobnosti: bývalého - a tehdy úspešného ministerského predsedu Bádenska-Wiirtemberska
Lothara Spatha. Ten byl kdysi jako nebezpecný sok Helmutem
Kohlem ze své funkce vyhnán. Prevzal po sjednocení zeme
polozkrachovalý závod Zeiss-Jena a behem nekolika roku
z neho vytvoril nejúspešnejší podnik východního Nemecka s pobockami na všech kontinentech.
Dále povolal Stoiber jednu z nejúspešnejších zemských
ministryn školství Schavanovou a nekdejšího - i politickými protivníky uznávaného - ministra zdravotnictví Seehofera. Spathovu kvalifikaci a jeho charakter ilustruje
okolnost, že ac v Stoiberove volebním týmu varoval, že
nekteré predvolební sliby budou až pozdeji, až budou

PLUSY A MINUSY SOUCASNÉ KOALICE
Dnes vládne v Berlíne koalice SPD se Zelenými.
V soucasné dobe si prejí oba koalicní partneri v této
soustave pokracovat též po volbách. Podle nynejších preferencí je ovšem sporné, zda se tento zámer dá uskutecnit. Je
tu celá rada okolností, které se pro koalice neprojevují
príznive. Kanclér Gerhard Schroder si kdysi pri nástupu
do vlády vytycil cíl, že do nastávajících voleb sníží pocet
nezamestnaných z více než ctyr milionu za ctyri a pul roku
o pul milionu To se mu z ruzných duvodu, z nichž nekteré
nejsou zavineny vládní politikou, nepodarilo. Proti této
skutecnosti
nepomáhá ani argument, že za vlády této
koalice by!o vytvoreno nekolik set tisíc nových pracovních
míst. Hospodárská situace Nemecka není práve nejlepší.
V prumeru státu Evropské unie je Spolková republika na
jednom z posledních míst. Na druhé strane realizovala
vláda celou radu reforem, nekteré s vetším, nekteré
s menším úspechem. Žádná reforma - at danová, duchodová, zdravotní ci jiná - nikdy není tak dokonalá, aby ji
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V BERLINE NADEJI

zaj1steny materiálními
predpoklady,
Stoiberova pozice
v žebrícku vážených politických
osobností postoupila
a Schréider se již nesoustreduje na osobní souboj, ale na
programovou soutež.

nejsilnejší zemské organizace v Severním Porýní- Vestfálsku ]tirgen Méillemann razil heslo ,,18". Má to znamenat,
že do voleb chce FDP - tehdy celostátne jen neco málo
pres šest procent - získat osmnáct procent hlasu. Faktem
je, že Westerwellovým
nástupem - at jeho zásluhou ci
nikoli - to zacalo jít s FDP nahoru. Získala v ruzných
zemských volbách pres deset procent a v zemích, kde
nebyla v zemském snemu vubec zastoupena, prekonala
petiprocentní
limit. K vysnené osmnáctce má sice ješte
daleko, je ale na soustavném vzestupu.
V té situaci prijal Méillemann do poslaneckého klubu

POTíŽE ZELENÝCH
V prognózách vede CDU pred SPD, i když se náskok
snižuje. Kritická je spíš situace Schréiderova koalicního
partnera, strany Zelených. Ve vláde má dobrou pozici:
ministr zahranicí Joschka Fischer je nejen nejpopulárnejším nemeckým politikem, ale i mezinárodne uznávanou
kapacitou. Ministr pro životní prostredí ]tirgen Trittin
dosáhl prímo historického
kompromisu
s prumyslem
o postupném zastavení atomových elektráren. I v jiných
otázkách vcetne mezinárodních
vystoupení získal po
pocátecních neuváženostech
doma i v zahranicí autoritu
i uznánÍ. I zelená ministryne zemedelství a výživy Renate
Kiihnastová získala za relativne krátkou dobu svého

Na rozdíl od radikálního požadavku cásti
landsmannschaftu a Rakušanu,že zrušení
Benešových dekretu je predpoklad pro vstup
Ceské republiky do Evropské unie, rekl Stoiber,
že otázka dekretu se bude rešit

pusobení autoritu a uznánÍ. Má ovšem smulu, že v široké
oblasti zemedelství dochází k nepravostem, které diskreditují její nejoblíbenejší
metu - biologické zemedelské
podnikánÍ.
Pres autoritu a oblíbenost nejvyšších reprezentantu
Zelených pohybuje se jejich krivka v prognózách soustavne dolu. Od parlamentních voleb pred ctyrmi roky ztrácejí
Zelení ve všech zemských volbách Wasy. Hlavním problémem Zelených je ztráta jejich platformy. Úcastí ve vláde
jsou nuceni k realistické politice, která je casto v rozporu
s idealistickými, ryze zelenými predstavami cásti zemské
základny. V celostátních preferencích se sice pohybují stále
okolo šesti procent, nemizejí však obavy, že by v zárí
mohly poklesnout ješte níž. Pak by bylo ohroženo pokracování soucasné koalice.

po vstupu CR do Unie.

poslance, který vystoupil ze strany Zelených a který se
v souvislosti s kritikou izraelské politiky dopustil antisemitských výstrelku. Podobného
provinení se pak sám
dopustil Méillemann. Dlouho se vzpíral všeobecné kritice,
a to i z rad vlastní strany, urážel staré a zasloužilé cleny
FDP a provokoval do poslední chvíle. Westerwelle svého
místopredsedu sice kritizoval, definitivní roztržce se však
vyhnul, na to ho príliš nutne potrebuje. Ve snaze proniknout do všech vrstev obyvatelstva poslala FDP do volební
kampane dokonce takové "osobnosti", jako je Dolly Busterová, ponekud zestárlá bývalá pornohvezda Gejíž prízvuk
dosud prozrazuje ceský puvod).
Otázka nyní je, zda FDP ztratí víc hlasu slušných lidí,
než získá z krajne pravicové scény. Jéirg Haider Méillemanna již pochválil. Koalice SPD s liberály a s místopredsedou Méillemannem je v soucasné dobe težko predstavitelná.

SVOBODNí DEMOKRATÉ: BER KDE BER
Kdysi bylo verejným tajemstvím, prestože žádný prokazatelný doklad neexistoval, že Gerhard Schréider by dával
prednost koalici se Svobodnými demokraty pred Zelenými. Ješte nedávno se obnovily úvah~, že bude-li pozice
Zelených po volbách príliš slabá, tato alternativa by opet
vyvstala. Vývoj v FDP v minulých týdnech situaci znacne
zkomplikoval.
Uprostred volebního období vystrídal mladý, prubojný
a nekonvencní
Guido Westerwelle
predsedu
strany
Wolfganga Gerharda. V té dobe místopredseda FDP a šéf

Strana demokratického
socialismu je v podstate
nevypocitatelnou
stranou. Je v ní celá rada "demokratických socialistu" - reformátoru,
nerozloucila se ovšem
s radikálními skupinami komunistickými a marxistickými
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a ve svém programu má príliš zakotveny nekteré zásady,
které ji vyrazují z rad kandidátu
na eventuální úcast
v kterékoli spolkové vláde. Jinak je tomu v zemských
vládách. V jedné zemi byla koalice SPD a PDS, v druhé
PDS toleruje sociálnedemokratickou
menšinovou vládu.
V té první variante nedávné zemské volby rudo-rudou
koalici smetly, a to výrazne na úkor SPD. Zatímco PDS si
svuj podíl zachovala, sociální demokraté ztratili témer
polovinu hlasu. I když konzervativní opozice ve Spolkovém snemu straší nebezpecím rudo-rudé koalice v celonemeckém parlamentu, toto nebezpecí ve skutecnosti sotva
hrozÍ.

NENí DUVOD K OBAVÁM
Pokud jde o kandidáta Stoibera, zajímá nás pochopitelne jeho vztah k Ceské republice. Že se zúcastnil Sudetonemeckého snemu a tam vystupoval, není nic mimorádného, je to každorocní obrad, který respektoval dosud
každý bavorský šéf zemské vlády. Pozoruhodné ovšem je
nikoli to, že se zmínilo Benešových dekretech, to patrilo
k letošnímu programu jako láska k Sovetskému svazu na
sjezdech KSC. Zajímavé ale bylo, jak to formuloval. Na
rozdíl od radikálního požadavku cásti landsmannschaftu
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a Rakušanu, že zrušení dekretu je predpoklad pro vstup
Ceské republiky do Evropské unie, rekl Stoiber, že otázka
dekretu se bude rešit po vstupu CR do Unie. Z toho
nemluví jen moudrost
snad budoucího
kanclére, ale
i zájem bavorského ministerského predsedy. Stoiber je víc
než vetšina zemských politiku zainteresován na dobrých
vztazích k severnímu sousedovi. Zejména z hospodárských duvodu.
V dobe, kdy je tento príspevek napsán, je ješte více než
dva mesíce do berlínských voleb. Soucasná situace hovorí
ve prospech vítezství opozicní CDU/CSU.
Pohyb na
politické scéne je však takový, že se do 22. zárí muže
leccos zmenit. Všechno muže zustat pri starém: rudozelená koalice muže vládnout dál. Muže ale také být
vystrídána koalicí CDU/CSU
s liberály. Dokonce se
i hovorí o nepravdepodobné,
ale prece jen možné velké
koalici. Jak z nemeckého vnitropolitického
hlediska, tak
i z pohledu evropské a zahranicní politiky ani pretrvání
soucasné koalice ani žádná z možných zmen není znepokojivá.

BEDP-ICH

UTITZ

(1920)

JE PUBLICISTA, LIJE V NEMECKU.

JAK TO VIDÍ RIKSUM.PIKSUM@POLlTIK.SUM.CZ

Francouzská
taškarice

národní

Francouzi jsou pyšní na svuj smyslpro humor, "národní
taškarici". "La grande rigolade.franraise"je krásný obraz:
všichni u stolu, najedli se až k prasknutí, aleješte je ceká
nejaká sladkost na záver. Stolovníci dolévají víno, diskrétne
ríhají anebo z druhé strany pouštejí prebytecný "vzduch';
a aby to nebylo moc slyšet, vyprávejí neuveritelné historky.
Smejí sejim ješte pred tím, než zacnou. Historka sama
nemá smysl. Duležité jsou jen zvuky. Cím absurdnejší,tím
lepší. Letos najare to bylopráve tak. Historka sama o sobe
nemela smysl, ale výbuchy byly tak pocetné, predcasné
a srdcervoucí, že to ani ten povestný cyranovský smích
nezvládal.
Napred prezidentské volby. Favoritem byl samozrejme
premiér Jospin. Predne kaidý Francouz, když myslí nahlas,
myslí vždy doleva.Je to elegantnejší, hlavne pro stárnoucí,
prihluchlé dámy, ovešené diamanty, pro armádu úredníku,
kterí se vcas chopili pádla, pro zvrhlý proletariát, který si
prihrívá polívcicku ve svých malýchkastrulkách na burzovním sporáku. Jospin to mel zajištené. Nadejný, plný sil
a dobré vule proti prezidentovi zkompromitovanému
v nejasných aféráchkolem nemovitostí ze "starých dobrých
casu';když bylješte starostouParíže. Superlhár Chiracjako
jediný potenciální rival byl predem odsouzen a fouknut
jako svícka: "Co s unaveným starcem?" ... Ale zatímco ,já
na dedu a deda na me~;národ sedelu stolu,pekne se nadláb-

i

nul, proc by ne,premiér mu priklepl petactyricetihodinový
pracovní týden a ješte mu nechal vyplatiti prescasové
hodiny, co nadelal, než pochopil, o cose vlastne jedná. Tak
a ted ty historky, co nemají hlavu ani patu, každý se rehtá
kdykoliv ajakkoliv.
Bylo to práve tak: každý volil jakkoliv a hlavne ne ty,
kterí byli volitelní. Jospin prohrál první kolo. V druhém se
objevil extrémní pravicák a kryptofašista Le Pen proti
Superlhári, opotrebovaném Chiracovi.Jospin zmizel. Jestli
neumrel, takje tam dodnes. Ze Superlhárese zjednoho dne
na druhý stal Superzachránce. ,,At žije Republika!" kriceli
ti, kterí na toješte meli hlasivky a vytvorili "neostalinskou"
opoziciproti "neofašistovi':
Co se muselo stát, stalo se.,,Nejhoršíprezidentský kandidát" vyhrál s ne;lepším skórea "neofašista"zmizel z politické scény. Potvrdily to následující cervnové legislativní
volby tak dokonale, že Le Pen nemá ani jedno poslanecké
kreslo.
Ale jak už to bývá, ti, kterí sehodne najedli a nasmáli, na
dezert už ani nemyslí. Jen si tak trochu uždíbnou, aby se
nereklo. Ve druhém kole legislativních voleb absentovalo
ctyricetprocent volicu. "Pravicový uragán" nikomu strach
nenahnal. Všichni foukali ste;'ným smerem. ,Jsme prece
republikáni!"Ale "uražení a ponížení" si ted mnou ruce:40
procent národa je bez politické reprezentace! Všichni se
rozešli, že prý ted budou pracovat. ,,Normalizace"je seriózní, ale smutná.
"Bratri! ... kdy si zase sedneme ke stolu?!"
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CESKÉ NÁRODNí
NEVEDOMí
DAVID SVOBODA
Když se z úst vedoucích
predstavitelu
Obcanské
demokratické
strany zacalo se stupnující se frekvencí
ozývat souslovÍ národní zájem, spatrovala v tom fronta
Klausových odpurcu témer shodne další z dokladu
populistické flexibility predsedy ODS. Málokdo by se
nadál, že v nedaleké budoucnosti
roztocí predvolební
turbulence strední Evropy mlýn nekvašeného národovectví nanovo. Tentokrát se na jeho lopatkách rády povozily
i ostatní strany.

zvyku periodicky celit vnitrním pochybnostem
o smyslu
naší národní existence, o morálních kvalitách naší národní
povahy a nakonec o našem postavení v ocích blízkého
i vzdáleného sveta. Oc více se bojíme sebe samých, svého
cešství pro jeho pouhou ceskost, tím naléhaveji v sobe
živíme oblíbenou
predstavu
o vlastní predurcenosti
k demokracii a naší dejinné službe humanitním ideálum.
Ty se pak v našich ocích staly jakousi samozrejmou, vyššÍ
nadstavbou
"prízemní"
národní existence. V ceských
podmínkách
se zkrátka nesluší zduraznovat
vlastní
príslušnost k necemu tak podezrelému, jako je národní
spolecenství
- ojedinelí troufalci vzápetí musí celit
podezrení, že jsou odpurci plurality a obcanských svobod.
Proti prirozenému
pojmu národa jako spolecenství
solidarizovaného na základe sdílené reci, kultury a dejin je
u nás pokradmu - a zcásti snad i podvedome - staven

POHOZENÉ LíZÁTKO
Vzestup okázalého vlastencenÍ ceských politiku byl
v prvé rade bezpochyby vyvolán impulsy z okolních zemÍ.
e náhodou byla v kritické dobe jmenovite v Rakousku
a Madarsku u vlády garnitura politiku reprezentujících
národní a konzervativní tábor ve svých zemích. Pro ceské
politiky nebyl problém hbite se preladit na požadovanou
frekvenci, byt soucasne neopomneli dotycné téma prezentovat jako spravedlivou obranu pred nestoudnými nároky
sousedu. Presto, že lákadlo populismu je svudné, od dob
estrádního pusobení Miroslava Sládka si takto otevrene
zahrát na národní strunu netroufal nikdo. Teprve útok na
poválecné prezidentské
dekrety v rámci "sousedských"
hádek pobídl naše jindy tak krotké politiky, aby se s vosí
lacností slétli na pohozené lízátko národních hesel.
Z ptací perspektivy se tedy jeví stredoevropské hemžení
jako pitvorný pruvod politických eskamotéru využívajících
témat neklidné minulosti pro vlastní zisk. Jarmarecní
povaha techto štekanic také dává tušit, že tato pena
z kalných predvolebních
vod opet slehne. O poznání
zajímavejší se však celá vec jeví pri zaostrení na zvláštnosti
našeho domácího prostredí, na pozadí jeho vžitých tradic
a trendu; doposud jsme se totiž obírali pouze vnejškovou
stránkou probíhající kampaI1'e. Nekde v záplave jejích
hlucných tónu a ne méne podráždených
ohlasu pak
potichu vrzla dvírka, kterými vykouklo na svetlo naše
pracne potlacované národní nevedomÍ.

OSAMELOST OBCANA CECHA
V kontextu strední Evropy i ve srovnání s ostatními
národy se Ceši vyjímají jako pospolitost trpící zvláštní
rozpolceností
ve vztahu ke svetu a v neposlední rade
k sobe samým. Více než ostatním národum nám chybí
jistota cílu i víra v prostredky, jejichž pomocí se lze dobrat
stabilní národní existence a trvale vyrovnané sebereflexe.
Jde o zvláštní fenomén: i dve ste let od zahájení úspešného
procesu formování novodobého ceského národa máme ve

Slavní mýtictí Ceši Libuše a Premysl. Sousoší
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zdánlive demokratictejší
model obcanské spolecnosti.
Jaksi automaticky se vý;mam národní a vše s ním spojené
ocitá na periferii politického slovníku, lhostejno zda je rec
o zájmech, kulture nebo hrdosti. Snadno se následne
zapomíná, že myšlenka obcanské spolecnosti, jakkoli
ušlechtilá, je na rozdíl od výše nastíneného modelu národa
dodnes prístupná mnohacetným výkladum a že duraz na
národ coby jednotku proverenou behem staletí není o nic
méne demokratický
než vzývání ideálu svobodného
obcana.

CESKÝ SCÉNÁR
Ve víru politické kampane nás na každém kroku
pronásledují
narychlo spíchnuté proklamace a výrazy,
o jejichž presném smyslu zjevne nemají ponetí ani jejich
hlasatelé. Obcanští demokraté nás napríklad presvedcují
o svém odhodlání
sloužit národním zájmum. Volic
ocenující jejich razanci by však mel vedet, že citované
sousloví je jen špatným prekladem anglického national
interest - tím je však mínen predevším státní zájem, a to
zejména ve strategickém významu. Operovat v souvislosti s ospravedlnováním
tzv. Benešových dekretu "státními
zájmy" je navÍC nevhodné,
nerkuli zavádející; jejich
obhajoba by se mela opírat spíše o hlediska historická
a filosofická.
Ostuda tím zdaleka nekoncÍ. Strany se pred letošními
parlamentními
volbami predhánely v jalových gestech,
jimž vévodilo okázalé supení na svazích Rípu a která

Ceský intelektualismus se dnes znovu projevuje
ve svém notoricky malodušném moralizování
hovícím dobrým mravum strelbou do vlastních
rad. Neškodilo by obcas pripomenout, že se
nevolí jen u nás.

vyústila v ostentativní usnesení parlamentu ve veci dekretu. "Módní výstrelek" smešující chalupárství s nemeckým
iredentismem,
jaký si pri této príležitosti neodpustilo
nekolik poslancu. významných stran, odených v Parlamente do bílých tricek s nápisem Naše zeme - naše chalupa,
byl pak už jen trešnickou na dortu politické trapnosti.
Ceský scénár je pak zákonite dovršen prudkou reakcí
širší intelektuální a umelecké obce vyjádrené ve výzve Stop
nacionalismu. Puvodne snad dobre mínený protest proti
zneužívání bolavých témat minulosti se ovšem jeví méne
verohodne v souvislosti s dosavadním vystupováním jeho
hlavních aktéru, s ceskou "objektivností" tepající nepravosti domácích populistu, aniž by se v nejmenším dotkli
faktu, že celá vec má predevším mezinárodní
rozmer
a nelze ji pricítat na vrub výhradne klausovsko-zemanovským predvolebním vrtochum. Ceský intelektualismus se
dnes znovu projevuje ve svém notoricky malodušném
moralizování hovícím dobrým mravum strelbou do vlast-
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ních rad.
jen u nás.

eškodilo by obcas pripomenout,

že se nevolí

KDE SE STALA CHYBA
Oba prístupy k dané veci jsou výmluvné svou zrejmou
nevyvážeností a ve skutecnosti prímo vyplývají z naší
popsané národní vykorenenosti. V ceské spolecnosti, kde
mela národní karta doposud spíše než cenu trumfu
hodnotu cerného Petra, chybí jemná kritéria pro to, aby se
s touto kartou zacházelo vkusne a bez demagogie. To
neznamená, že maškaráda, které musel národ prihlížet, by
jinde nebyla možná. Jiste, nacionalismus
je ze všech
politických významu nejvíce náchylný ke zneužití, což
dokládají i mnohé príklady ze soudobé Evropy.
Ceský príklad je však výjimecný vzhledem k pro nás
typickému
nedostatku
národní
hrdosti
a tradicním
sklonum k anticešstvÍ. Mnozí z intelektuálu pranýrujících
vypucelý "nacionalismus" by si meli uvedomit, že tam, kde
dlouhodobe
upíráme národnímu
cítení jeho pozitivní
obsah, jakým muže být i úcta k sousedním národum na
základe vedomí si hodnoty národa vlastního, logicky
nastoupí jeho nejspodnejší tóny v podobe velkohubosti
a strašení fiktivní hrozbou. Zpusob, jakým se vyznamenala
naše politická reprezentace, je toho dokladem.
amísto
suverénní korektnosti národa presvedceného o správnosti
své veci nasadila do boje krecovité grimasy v presvedcení,
že prumerný obcan této republiky to náležite ocenÍ.
Nejenže tím pro jednou znovu naznacila, jak vysoko
ohodnotila jeho inteligenci a vkus, ale zdarilo se i to, oc
možná - trebaže s odlišnými vyhlídkami - usilovala: do
kauzy prezidentských
dekretu je postupne zatahována
Evropa. Ponechme úvaze, zda se tím celé veci prospelo.
Tristní zjištení se nakonec netýká otázky, zda jsme ci
nejsme nacionalisty, jak to zamestnává zdejší intelektuální
verejnost, nýbrž toho, zda jimi umíme nebo neumíme být.
I když lze doufat, že v krátkém case znovu nastane klid,
meli bychom odložit zas jedny z onošených brýlí, kterými
nás politická korektnost chrání od nepríjemných
úvah.
Na pocátku naší do neznáma vedoucí evropské cesty je
treba prehodnotit zjednodušující postoj k otázkám národní identity, smyslu národního státu obecne a ceského
národa konkrétne. Možná že za toto, ale pouze jen za to,
patrí všem našim politickým poutníkum na Ríp nahorklý
dík.

DAVID
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SOCIÁLNíCH

V~D
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UK.
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Rozhovor s vojenským historikem Jirím Rajlichem
o válecných letcích neprátelských stran
druhé svetové války
IRENA

REIFOVÁ

Z mnoha pohledu vypadá soucasnost jako "nové casy"
- at už jejich novost meríme letopoctem,
hledáním
nového
vztahu
mezi civilizacemi,
prekreslováním
politického pudorysu Evropy nebo rozpadem osifikovaných ideologií. Má-li být novost nových casu potvrzena, urcite to nepujde bez rozplétání skorem srostlých
uzlu predstavo tom, co je dobré, co špatné, kde je blaze
a kde bídne, kdo je prítel a kdo nepríteL ..
Jedním z predních ceských expertu na relativizaci
kdysi samozrejmého
je vojenský historik Jirí Rajlich
(1964), pusobící od roku 1991 v Historickém
ústavu
Armády CR. Jeho specialitou je vyvážená konfrontace
osudu válecných letcú, kterí na sebe za druhé svetové
války mírili z neprátelských
pozic. Z jeho knih lze
vycíst, že válecný konflikt je dobove podmínenou záležitostí, jejíž príciny není nezbytne nutné promítat do
budoucnosti. Dejiny tu nejsou mrtvou daností, ale pribíráním nových a promenlivých
významú, které mohou
dospet do bodu, kdy si letecká esa R.A.F. a Luftwaffe ve
vzájemné úcte po padesáti letech podávají ruce.

Vedl jste osobní rozhovory s nekterými
z bývalých
nemeckých pilotu, kterí se dostali do vzdušného boje
s ceskoslovenskými
perutemi?
Nebo vycházíte
ze
sekundárních
pramenu?
V první rade vycházím z primárních, tedy archivních
pramenú, jinak to ani nejde. Teprve pak následuje
"vytežení" pametníku,
tedy také protivníku
ceskoslovenských
letcu. Takových
nemeckých
pilotu jsem
vyzpovídal radu, bud' prímo osobne, nebo písemne.
Problém je však v tom, že vetšina z aktéru již není
naživu. Nemecké letectvo melo - zvlášte na konci války
- ohromné ztráty, takže znacná cást ústních "pramenu"
tohoto druhu pro žádného z poválecných
historiku
nikdy dostupná nebyla. Pokud jde o sekundární prameny ci literaturu,
ta je pro úcely mého výzkumu spíše
druhoradá. Když z ní cerpám, musím být velice ostražitý a vedet, zdali autor díla je seriozním
badatelem
cerpajícím z primárních pramenu. Ale to je vec zkušenosti. Seriózních
zahranicních
autoru tohoto druhu

Ve svých knihách, venovaných mimo jiné pusobení
ceskoslovenských
letcu ve francouzském
a britském
letectvu, se detailne zabýváte ijejich terci. Dokládáte,
které jednotky nebo letci Luftwaffe se s našimi utkali.
Jaký to má význam pro historiog:afii
2. svetové války?
Význam to nepochybne má. Je preci logické, že bez
pohledu druhé strany nemuže být obraz událostí úplný.
To platí nejen pro historiografii
2. svetové války, ale
i obecne. Druhou vecí však je, že ne všichni vojenští
historikové
20. století tuto zásadu ctí. Vím, že je to
nárocné. Primární prameny zahranicní provenience jsou
nekdy húre dostupné,
na výzkum je treba venovat
nemálo casu i penez, badatel musí disponovat odbornou
akribií a musí být primerene jazykove vybaven. Vše toto
však musí být prekonáno,
nebot operovat i nadále
výhradne s informacemi
jedné, tj. ceské, respektive
ceskoslovenské
strany a nekonfrontovat
je se záznamy
protivníka je již neudržitelné.

V roce 1995 se v Praze konalo setkání "tech, kterí
na sebe mírili" pod názvem Smírení zbranÍ. Jaké to
bylo?
Takzvané Smírení zbraní není nic nového, jen u nás
v ceské kotline má velmi krátkou tradici, takže na ne
verejnost není zvyklá. Ve svete se válecní veteráni obou
bojujících stran setkávají již desetiletí, a to nejen jako
odborní poradci u príležitosti natácení válecných velkofilmú jako byly napríklad The Battle oj Britain ci Tora!
že k prvním
Tora! Tora!. Ostatne není náhodou,
kontaktum
tohoto
rázu došlo v USA. Americané

není mnoho a zpravidla

o sobe vzájemne víme.

nezažili
nacistickou
okupaci ani bytostnou
úzkost
z fYzického vyhlazení, obavy o holou existenci, takže na
ceste ke smírení stálo relativne málo prekážek.
avíc
v nich bylo jen málo ideologické
nenávisti, na kterou
jsme si na evropském kontinente zvykli a kterou jsme si
také zvykli pokládat
za neocenitelnou
pomocnici
k vítezství.
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takrka

každodenne.

z malickostí,

Proste

dokonalost

se

skládá

ale není to malickost.

Nabízí se i srovnání

osudu navrátivších

se ceskoslo-

venských a polských letcu. Polsko vyslalo do R.A.F.
ješte více pilotu než my. Stihnul je po prechodu
do
sovetské sféry vlivu stejný osud jako naše? A liší se
v necem míra satisfakce, které se jim dostalo po roce
1990?

Smírení

zbraní.

Generálové

Gunther

Rall a František

Perina, nejúspešnejší
žijící nemecký a ceský stíhac, pri
setkání na pražském Námestí míru v roce 1995.

K prvním takovým kontaktum
mezi americkými
a nemeckými letci došlo již v padesátých letech. Tehdy,
po vzniku Spolkové republiky Nemecko a jejím znovuvyzbrojení, se totiž v USA na americké letouny preškolovali bývalí piloti válecné Luftwaffe a jejich instruktory byli nezrídka jejich bývalí válecní protivníci. Jedním
z nich byl i generál Gunther Ral1, nejúspešnejší
žijící
pilot bývalé Luftwaffe a dávný protivník našich letcu,
s nímž již radu let udržuje živé kontakty náš generál
František
Perina,
nejúspešnejší
žijící ceský stíhac.
S pokracujícím
odstupem od konce války se se svými
nemeckými souperi zacali setkávat i príslušníci jiných
národu, nedávno i Rusové.
Sledujete životy letcu velmi podrobne a výrazne se
soustredujete
na ciny ci príhody jednotlivcu.
Od
"hvezd" typu generála Františka
Periny až po méne
známá jména.
Celek skládáte
z detailu.
Nemáte
obavy, že se ctenárum pro samé detaily celek rozplyne?
Je to pomerne oprávnená obava, i když mezi kolegy
v historické obci jsem na ni nenarazil. K tomu je treba
dodat jednu vec. Abychom mohli vysvetlit podstatu
jevu, musíme mít ke svým záverum nejprve maximální
možný pocet faktu. Ty je treba peclive analyzovat
a teprve pak delat závery. Pokud k tomu nekdo pristupuje jinak, obávám se, že závery budou zavádející.
V médiích jsme svedky takových nesprávných postupu

Cechoslováci
se z války do vlasti mohli vrátit jako
celek a jako celek byli postiženi po státním prevratu
v roce 1948. Na rozdíl od Ceskoslovenska bylo o osudu
Polska rozhodnuto již za války a vetšina Poláku zustala
v exilu. Do své vlasti se vrátila jen jejich menší cást a po
nástupu komunistické
totality je cekal osud obdobný
osudum
letcu ceskoslovenských,
tedy propouštení
z armády, ostrakizování,
proskribování,
nezákonné
vezne ní apod. Rozdíl byl v tom, že represe v Polsku
trvaly kratší dobu a nekterí z dríve veznených se dokonce
mohli do armády a k letectvu vrátit.
e však do rozhodujících, ale spíše reprezentacních
funkcí, tedy spíše na
ozdobu. Napríklad vynikající stíhac Witold Lokuciewski, spolubojovník ceskoslovenských letcu z války, jeden
cas zastával funkci leteckého atašé v Londýne, nejvetší
polské eso Stanislaw Skalski byl šéfem polského národního aeroklubu apod. O podobném postoji stranických
a vládních kruhu si bývalí válecní letci v tehdejším
Ceskoslovensku mohli nechat jen zdát.
Nezanedbatelnou
cást vašich ctenáru jiste tvon
chlapci a mladí muži, ohromení ilustracemi
bojových
stroju ci lícením
útocných
akcí, které ve vašich
knihách casto dominují. Veríte, že i pres to si na jejich
základe
uvedomí,
že 2. svetová
válka
nebyla
"gangsterka",
ale politická záležitost?
Chlapci ci mladí muži jiste tvorí cást ctenárské obce
mých knih, ale o tom, jak velkou výsec oné obce tvorí,
bych nerad spekuloval. Z dopisu ci z úcastí na autogramiádách vyplývá, že mezi touto ctenárskou
obcí jsou
zastoupeny takrka všechny generace od mladíku až po
pametníky 2. svetové války. To, že jsou možná uneseni
dramaty leteckých akcí, nevylucuji. Není treba se jim
divit, vždyt šlo o nejstrmejší, nejvypjatejší a nejohroženejší okamžiky lidské existence, a to je neobycejne
pritažlivé.
avíc letectví patrí k vrcholným
oborum
lidské cinnosti ve válce i v míru a do znacné míry jde
o mužskou záležitost.
Lícení leteckých bitev je však jen jedním z komponentu
mých knih. V nich se totiž snažím cinnost cs. letectva také
zasadit do širšího kontextu celé 2. svetové války a tehdejší
historie Ceskoslovenska, jeho armády, politiky a diplomacie. Armáda a politika k sobe neodmyslitelne
patrí.
Ceskoslovenští letci ve 2. svetové válce nepochybne svým
dílem prispeli k celkovému spojeneckému válecnému úsilí,
ale mimorádne duležité bylo práve to, co znamenali pro
exilovou vládu. Byli totiž jednou z nejpocetnejších, nejvýkonnejších a z propagacního hlediska i nejviditelnejších

Prítomnost
50

FENOMÉN

Neznamená
to však, že nemectí
historikové
se
problematice
letecké války vyhýbají. Svého "Rajlicha"
však nemají a pravdepodobne
ani mít nemohou, protože rozsáhlá materie nemecké válecné Luftwaffe jednoduše není v silách jednotlivce. Paradoxne máme štestí
v tom, že naše válecné letectvo bylo pomerne malé,
takže to zpracovat lze. Nemecká Luftwaffe však byl
obrovský
kolos, který bojoval šest let na mnoha
frontách - od Lamanšského
prulivu po Moskvu, od
Severního mysu po severoafrický
El Alamein, a to je
veliká materie pro kolektiv badatelu. Tak podrobne jako
já muže nemecký historik
jako jedinec
zpracovat
maximálne historii jedné vetší jednotky nebo jedné,
uzavrené události ci bitvy. Tak to delá napríklad vynikající Jochen Prien, ale ten se nesnaží o pohled z obou
stran, dá mu dost práce zpracovat problematiku alespon
z nemeckého pohledu.
Jedinou cestou je mezinárodní
spolupráce. Existuje
velký kolektiv leteckých historiku, jehož neformální
hlavou je Anglican
Chris Shores. Nedávno
vyšla
vynikající práce o vojensko-politických
a leteckých
aspektech první izraelsko-arabské
války (1948-1949),
jejichž autory jsou Anglican,
Izraelec a Arab. To je
správná cesta.

odbojových složek, která prenesene napomohla diplomatickému úsilí o poválecnou restituci Ceskoslovenska.
Každopádne
se leteckou válku nesnažím
nikterak
romantizovat,
i když od pozemních boju ci odboje na
domácí fronte
se lišila. Pokud však nekdo uhorí
v letadle,
skoncí pod pásy
komore, je to stejná tragédie.

tanku

nebo

v plynové

Nesetkal
jste se nikdy s osocením,
že nemecké
piloty
heroizujete?
Je prípustné,
správné
nebo
z nejakého duvodu prospešné
merit obema stranám
stejne a odmyslet
se od toho, kdo v jakém zájmu,
s jakým cílem a s jakou ideologií v zádech na koho
míril?
Merit stejne obema stranám je pro historika nejen
prípustné a správné, ale pro historickou vedu jako takovou
i prospešné. Od toho, s jakým cílem a ideologií v zádech
kdo bojoval to však rozhodne oddelit nelze. Je však treba
rozlišovat nacistické vudce a osnova tele války, definované,
souzené a odsouzené v Norimberku a v následných procesech, od obycejných
vojáku, jejichž skutky prícinu
k obdobnému
soudnímu
stíhání nezavdávaly. A to
i navzdory tomu, že tito velice schopní a vysoce motivovaní muži bojovali bezmála až do roztrhání tela. Avšak
heroizovat a uznat jejich profesionální kvality, v tom je
rozdíl takrka propastný. Já se snažím neheroizovat ani
ceské letce, i když vím, že oni, spolecne s mnoha dalšími,
stáli na té správné strane.
Vím, že nekterí lidé nechtejí o žádných profesionálních
kvalitách Nemcu ani slyšet. Pro ne to byli proste nacisté,
což se vetšinou nezakládá na pravde, nebot napríklad
letcu, o nichž je zde rec, bylo v nacistické strane poskrovnu. Takové názory lze slyšet predevším od príslušníku
nejstarší generace, která pamatuje válku a okupaci se
všemi jejími hruzami, na než bychom nemeli zapomenout. Oni znali Nemce jen ze strany nacistického represivního aparátu, takže na svuj názor mají nezpochybnitelné právo a také ho využívají. Za neštastné však považuji,
když jsou takové nálady úcelove využívány soucasnými
politiky. Ale to mluvíme jen o malé výseci obcanstva,
která má jakési historické povedomí. Nelze totiž zapomínat na tu nejpocetnejší skupinu obyvatelstva • a té je tohle
všechno úplne lhostejné.
Nevidím racionální duvod, proc by se nenávist otcu
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a dedu mela prenášet na další generace, které s 2. svetovou válkou nemají nic spolecného.
Mohl byste zrekapitulovat,
jak se otázkou stretu
Luftwaffe
s leteckými
silami Británie
a Francie
zabývají nemectí historici? Mají rovnež zájem skládat
dohromady
príbehy úcastníku
obou stran konfliktu?
Má nemecká historická obec také svého "Rajlicha"?
V Nemecku je o problematiku
2. svetové války daleko
menší zájem nežli napríklad u nás. Nemecká spolecnost
prošla po válce složitým
ocistným,
denacifikacním
obdobím a válecná problematika byla v jejím vedomí do
znacné míry vytesnena.

Slavný britský pilot Douglas Bader ztratil pred válkou pri
letecké nehode obe nohy. Vymohl si však návrat k létání
a v bitve o Británii se stal leteckým esem. Pozdeji byl nad
Francií sestrelen a pri seskoku padákem si obe protézy
znicil. Nemci britské strane nabídli, at mu náhradní
protézy shodí nad nemeckým letištem ve Francii, což se
i stalo. Na snímku je príslušník Luftwaffe po prevzetí
této "zásilky".
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Zamyšlení nad anglickým vydáním knihy
Milana Šimecky Dopisy z vezení
JIRINA

Jeden z dopisu slovenského
spisovatele,
filosofa
a publicisty Milana Simecky zacíná takhle: "Existuje
ješte cistá košile, která nesmrdí? Vyžehlená, mekká,
s knoflícky, které se dají zapnout okolo rukou a na
prsou? Nemusí
být bílá, stací obycejná, flanelová.
Existují ješte bílé talíre? Paprika je zelená, rajce je
cervené ... Existuje to? Já vím, že existuje, ale prece je tu
jenom taková malá pochybnost."
Dopisy Milana Simecky z vezení byly jako celek
poprvé vydány v roce 1999 v Bratislave
a v Ceské
republice je skoro nikdo nezaznamenal.
Z tohoto
puvodního souboru ctyriceti trí dopisu jich triadvacet
citlive vybral a do anglictiny preložil Gerry Turner,
který znal Milana Simecku ješte v dobe normalizace,
kdy prekládal
texty disidentu
do anglictiny. Tento
zúžený výbor vyšel letos na jare poprvé v anglictine
v Praze, v nakladatelství
Twisted Spoons a za financní
podpory Jima Ottawaye.

s TVÁRí

OBRÁCENOU K SLUNCI

Dokázali bychom i dnes být jako ti, kterí i ve vezení
tvorili, mysleli na svoje bližní a i v osmdesátých letech
ve špíne veznice císlo jedna - Praha-Ruzyne
psali
filosofické eseje a hladili na dálku v dopisech své bližní?
Dokázali bychom být jako Milan Simecka? Vysokoškolský ucitel, politolog, spisovatel, bagrista, disident,
krátce i poradce prezidenta Václava Havla. Pocházel ze
severomoravského
B"ohumína, žil a pusobil v Bratislave
a dal tvár bratislavskému
disentu. Zemrel v zárí 1990
a po sobe zanechal, jak uvádí v rozsáhlém
doslovu
k práve vydané knize jeho prítel a historik
Vilém
Precan,
významné
publicistické
dílo. Pripomenme
alespon jeho Obnovení porádku (Restoration
of the
Order): dosud nejvýznamnejší
rozbor normalizace,
který byl ješte pred listopadem
1989 preložen
do
ctrnácti jazyku. Také eseje: Svet s utopiemi a bez nich,
Velký bratr a velká sestra, Spolecenství Strachu a Náš
soudruh Winston Smith (tedy úvod k Orwellove 1984)
a stovky dalších krátkých eseju a politických komentáru.
Prestože jsou to dopisy z vezení, nebojte se je císt.
Není to depresivní literatura, práve naopak - hluboce
lidské zamýšlení nad životem a nacházení pozitivních

ŠIKLOVÁ

momentu i tam, kde vetšina lidí vidí pouze ubohost
a tragiku.
"Do kotcu v Ruzyni na dvore svítí proužek slunecního svetla. A já jsem se postavil prímo proti nemu,
nastavil mu oblicej i celé telo. Bylo to nádherné,
až
dojetím mne skoro slzy vyrazily ... Modlil jsem se, aby
to trvalo co nejdéle. Stál jsem s tvárí obrácenou
ke
slunci a najednou jsem zapomnel, kde jsem, a propadl
jsem takovému klidu a štestí." V jiném dopise rodine
a prátelum vzpomíná na elektrická kamínka, která stojí
u nich doma v Bratislave v byte, na to, jak jejich spirála
rude žhne do tmy a sálá z ní teplo. "Na rolete se
odrážejí stíny jak na stenách platónské jeskyne a modré
svetlo zárivek z ulice. Existuje to ješte?"

VíCE NEŽ NÁHROBEK
Soucástí anglického vydání dopisu je zkrácený filosofický esej, který Milan Simecka psal svým synum Petrovi a Milanovi ve vezení a nazval Dopisy o povaze skutecnosti (Letters about the nature of Reality). Psal je nejen
svým synum, ale i prátelum v kvetnu 1982 a kupodivu,
když ho bez soudu na podklade tlaku z ciziny (Bruno
Kreisky, Ronald Reagan, Margaret
Thatcherová ... )
propustili
na svobodu, mohl si tyto filosofické úvahy
v igelitce odnést domu. Znovu je cetl po svém propuštení a udivene se sám sebe ptal, proc vlastne ten filosofický traktát psal. Stýskal si: "Mel jsem tužku, papír,
proti sobe šedivou stenu cely. Nemel jsem ale za sebou
knihovnu,
nemohl jsem overovat presne citáty ani
stránky." Paradoxne
možná práve proto tak Milan
Simecka napsal osobitý filosofický, dobre ctivý esej, ve
kterém se sám za sebe vyrovnává se základními existenciálními otázkami, provázejícími lidstvo.
Prolog k prvnímu slovenskému vydání u príležitosti
desátého výrocí Simeckova úmrtí napsal Václav Havel.
Konstatoval v nem, že dodnes postrádá jeho uprímné
postrehy k politickým událostem.
Úvod k nejnovejšímu anglickému
vydání napsal se svou ženou Marry
filantrop
a financník
Jim Ottaway. Popisuje v nem
první setkání s Milanem
Simeckou
v USA, které
zprostredkoval
Jirí Hanzelka.
Když Milan Simecka
tehdy v léte 1990, již jako poradce Václava Havla,
priletel do USA, rekl, že si vždycky prál videt New
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York, ješte než zemre. Zemrel na následky infarktu
ctyri mesíce poté.
Do Ottawayova
úvodu jsem prispela vysvetlením,
proc byl vlastne Milan Šimecka v Ruzyni a proc byl
obvinen podle paragrafu 98, tedy za podvracení republiky. Tato pasáž je urcena hlavne pro zahranicního
ctenáre, který by bez ní možná steží pochopil, že i tak
vysoce morální lidé, jakým byl Milan Šimecka, se mohli
ocitnout v kriminále. Milan Šimecka byl pro me i pro
mnoho dalších prátel z disentu jakési osobní superego,
kterému obcas dodnes klademe otázku "No tak, co bys
k tomu, co se dnes deje, podotkl ty, Milane?" Záver celé
knihy tvorí více než patnáctistránkový
životopis Milana
Šimecky, který je psán jeho dlouholetým
prítelem,
historikem Vilémem Precanem.
V živote, celém jeho díle i v dopisech prevládá Šimeckuv
základní postoj: pochopení pro prolínání malých - tedy
osobních - dejin každodennosti s temi Velkými dejinami,
které nás obklopují, nekdy rdousí a které vetšinou mužeme
jen málo ovlivnit, prestože práve v nich se odehrávají naše
lidské osudy. S úsmevem napríklad popisuje, jak jeden jeho
docasný kolega na cele, "loupežník" (tedy pravý kriminálník) se baví skrz záchodovou rouru s druhou vezenkyní,
svou ženou, a vyznává jí lásku, ríká nežnosti, pripomínající
barvotisk. "Jsou to orgie platonických lásek na místech, kde
by je clovek nikdy necekal. ... Lásek, které nenarušuje ani
podoba tváre, ladnost ci neladnost postary, natož pak
konflikty všedního života."
Bohužel, Milan Šimecka, který hrál tak významnou
úlohu v dobe pred protikomunistickým
prevratem,
zemrel tak brzo, že se ho ne-disidenti skoro ani nenaucili vnímat. Slavný francouzský sociolog
orbert Elias
ve své stati O osamelosti umírajících napsal, že je treba
zachovat nemé poselství mrtvých tem, kdo dosud žijí.
Více než náhrobek je zachování myšlenek v podobe
knihy, což je jediný zpusob, jak mrtvý mluví a prežívá
v pameti živých. Když se retez vzpomínek
pretrhne,
pretrhne
se kontinuita
lidské spolecnosti,
vyhasne
i smysl všeho, co lidé, kterí k ní patrili, po tisíciletí
delali a co se jim kdy jevilo jako smysluplné.

JIRINA SIKlovA

(1935)

JE

SOCIOLOŽKA.

Zleva: Jirina Siklová, Milan Simecka a jeho žena Eva.
U Simecku na chalupe v Cyrilove, léto 1982, mesíc po
Simeckove propuštení.

Milan Simecka

se narodil

v roce

1930 v Novém

Bohumíne, kde vyrustal v cesko-nemecké rodine, pestující Masarykuv politický a filosofický odkaz. V roce 1948
nastoupil na strojnickou fakultu, ale rychle se preorientoval a v letech 1949-1953 vystudoval ruskou a ceskou
literaturu a filosofii. Od roku 1954 žil v Bratislave, kde
pusobil jako vysokoškolský ucitel marxistické filosofie na
lékarské a farmaceutické
fakulte a na Vysoké škole
múzických umení, kde také v roce 1970 svou akademickou dráhu ukoncil.
Od roku 1970 byl za své politické a filosofické
presvedcení pronásledován a vykonával manuální profese, pracoval jako knihovník a pozdeji jako ridic. V roce
1981 byl vzat do vyšetrovací vazby a pres rok veznen
v souvislosti s kauzou tzv. "francouzského
kam ionu"
(organizace dovozu zahranicní literatury). Proces byl
nakonec odvolán a podezrelí propušteni.
Po roce 1989 odmítal nabídky na vysoké akademické
i politické funkce a venoval se renesanci filosofické
analýzy na Slovensku. Až na jare 1990 prijal na základe
osobního prátelství místo poradce pro zahranicí u prezidenta Václava Havla. Na pražském Hrade také náhle
v roce 1990 zemrel I)a srdecní infarkt. Filosofické
a sociologické myšlení Milana Simecky bylo ovlivneno
existencialismem,
fenomenologií
a hermeneutikou,
zajímala ho také literární tvorba, esejistická a publicistická forma vyjádrení.

OSOBNOST

Portrét šansoniérky, básnírky, kabaretiérky atd.,
známé pod jménem Ester Kocicková
KATERINA

Ta ironická, ta s hlubokým hlasem z rádia Limonádový
loe. Ta, co casto pije becherovku a kourí zásadne doutníky.
Ta koketa a barová zpevacka se špickou a boa. Ta kdysi malá
cikánka z Klatov. Ta, co si ji feministky prizvaly, aby
moderovala jejich televizní porad. Ta, co po pražských
literárních kavárnách zpívá šansony. Ta, co si k nim píše
lehce mrazivé texty. Ta, co prý pozná hajzlíka podle obliceje.
Ester Renata Kocicková Divišová Parezová.

SEN O ZUBNíM KARTÁCKU
Ester vyrostla v Klatovech. Dospívala v osmdesátých
letech, ted je jí pres tricet. Jako malá byla spojenkyní svého
otce. Radila mu treba, aby odešel od své generálské manželky,
její matky. Otec byl muzikant a svou podrízenost v rodine si
bohate kompenzoval ve spolecnosti. Ester ho doprovázela po
štacích a práve s ním zacínala hrát a zpívat. Trávila hodiny
pred zrcadlem s imaginárním mikrofonem v podobe zubního
kartácku. Repertoár svých idolu z té doby - Heleny Vondráckové a Michala Davida - zvládá dodnes. Tolik chtela být jako
oni! Díky matce, sestrám i klatovskému malomestskému
duchu jí bylo ovšem více než známo, že pro showbyznys
nemá ani hlas, ani vzhled, ani postavu. Z nouze vystudovala
strední pedagogickou školu a krátkou chvíli se živila jako
vychovatelka reznic. Utkvelá predstava zubního kartácku ji
ale nakonec privedla na konzervator Jaroslava Ježka do rocníku Jaroslava Duška. Praha, pití, mejdany, muži-vlci, ale i new
age, holotropní dýchání, carodejnictví, to všechno zahrnoval
"nový život rostoucí umelkyne". Oblíbila si Duškovu hereckou metodu improvizace, drsný humor a ironii. Svuj alt
a komický talent dala posléze všanc rádiu Limonádový loe. Po
ukoncení konzervatore, se z ní oficiálne stala herecka.
Obsadila tak sedadlo hned vedle vysneného zpevu. V nove
vzniklém pražském Velmi jemném klubu rádia Limonádový
loe se nicméne zacala objevovat jako barová zpevacka. Pred
nedávnem vydala spolu s klavíristou Lubomírem Nohavicou
vlastní desku šansonu s nenápadným názvem Ester Kocicková
a Lubomír Nohavica s klavírem. A tak se TO stalo: Ester
Kocicková je zpevacka, kterou nekterí kritici srovnávají
dokonce s Hanou Hegerovou.
,Jak malá cerná kocka - jen smulu nabízím - uprostred
zim - lamy svých stesku pobízím - snad jednou najdu to
místo - kde žije královna slz ... " (Královna slz)

"ZpíVAT, NEBO KECAT?"
Ester Kocicková je pseudonym. Zvýraznuje dvojjedinost
té, která ho nosí. Na konzervatori a v rámci prvních rozhlasových experimentu bylo treba se nejak netradicne nazvat.
Tehdy ješte Renata Divišová si privlastnila jméno Ester,

JONÁŠOVÁ

protože ladí s její "cernou" vizáží.Jaroslav Dušek pseudonym
dopiloval. "A co treba Kocicková? Co kdybys byla Kocicková?" A Renata byla Ester Kocickovou jednou, dvakrát,
trikrát a ted už naporád. Dvojjedinost je její znacka.
Dopoledne hraje ironickou moderátorku ve feministickém
poradu Ceské televize, vecer zase až patetickou šansoniérku
v Balbínove literární kavárne. Znalci a fanoušci si vybírají
casto jen jednu z jejích tvárí prozaickou otázkou: "Ester,
budete dneska zpívat, nebo kecat?" Ester je výbušná, ale
nestálá, má víc energie, než stihne spotrebovat, do všeho se
pouští na sto padesát procent. Když se pro neco nadchne,
nezná sestru ani bratra. Logicky tak postupne opustila vetší
seskupení (prípadne ona opustila ji) a pracuje v zásade sama.
Pokud se zapojí do vetšího podniku, je vždycky úcastnice.
Neorganizuje, neiniciuje. Velké veci pro ni znamenají velké
starosti a velkou zodpovednost. Ona si steží obstará své
skromné produkce, své "cícarády" a svá danová priznání.
,J sem bitva predem prohraná - prímerí trvá do rána rucník si vyper a jdi ješte spát - já pudu domu - mne už to
stací - jak trtina vetrem zmítaná - všude a nikým vítaná ... "
(Veruncina barová)

CHANSON D'AMOUR
První ze dvou Ester - šansoniérka a kabaretiérka - vystupuje na malých scénách, v literárních kavárnách a klubech,
má ráda kontakt s publikem. Hlavne ženy v publiku ji
považují za svou. ,Je to asi tím,jakjsem
ošklivá. Ženský me
mají rády. Na druhou stranu jsem si získala muže, protože
jsem povahou chlapice a obcas s nima piju tu první ligu. " Do
textu se jí darí propašovat urcitá obecneji sdílená ženská
trápení.
Melancholické
príbehy
okorenené
cerným
humorem ci ironickou pointou ukazují sladkokyselost
ženských osudu. "Nádherná Sisa Sklowská podle mne nikdy
nemuže navázat ten pravý kontakt s holkou, která má ctyri
dioptrie a trápí se tím, že ji nikdo nemá rád lá jsem malý pívo,
nemám ty prsa, takže mi vere}."Netouží se zajímat o to, jestli
má Leona Machálková nový nos. Rozciluje ji mediální
masáž a spolecenský tlak, který ženám stríhá krídla. Po svém
se proti tomu bourí, alespon temi texty. Jinak ale samozrejme
bojuje s komplexy - stejne jako ty, o kterých zpívá.
Samozrejme by nekdy ráda byla pritažlivá blondýna.
Samozrejme ji cas od casu štve, že není hvezda z titulních
stran. Pritom všem má materiál na další ctyri desky, ale také
zatvrzelou predstavu minimalistického dávkování písní na
verejnost. ,Já si plavu prirozene. Nemužu nekam sebevedome
prijít jako ta nejlepší. Nekdo musí ukázat na me. "
Básnila vždycky, bavila se rýmováním a prepisováním
libret slavných melodií. Když píše šanson, vypadá to asi
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následovne: Lubomír Nohavica prinese melodie, Ester
u nich hodiny sedí, poslouchá a ríká si: "Aha, toje motiv staré
babky, a tady jde její ztahanej pejsek ... " Vznikne slogan
a nápad se v podstate sám rozvíjí. "Všechno je improvizace.
Když clovek pobaví a prekvapí sám sebe,je to nejlepší, co se
muže stát. Dušek nám vždycky ríkal, že když chceme mluvit do
velkých vecí, musíme zacít sprkotinama. Tak je to i s texty. Ani
nechcia ten patos se mi tam nakonec sám dostane. "
"Neprším, nevrším, neumírám - netikám, netancím,
nevzlykám - nesloužím, nebourím, nedovírám - umím jen
pomalu zanikat." (poslední balada)

LIMONÁDA

- TO JÁ RÁDA

Druhá Ester - moderátorka
- prekvapuje cynickomasochistickým humorem, pohotovým a provokativním.
Z této stránky je známa predevším pražské populaci z regionálního rádia Limonádový joe. S lidmi, kterí se posléze za
mikrofony tohoto rádia scházeli, zacala pracovat ve chvíli,
kdy se puvodní redakce rádia Mamma presunula pod Ceský
rozhlas, na CRol-Praha. Jako studentka Jaroslava Duška
tam tehdy spolu s ostatními vymýšlela rozhlasové experimenty. Jejich vysílání stanice Praha ovšem záhy ukoncila.
Atypický styl vysílání zaujal Václava Marhoula, který prišel
s návrhem založit s tímto týmem nové rádio: rádio Limonádový joe. Ester zde pak pravidelne uvádela dopolední bloky
a svým vážným hlasem pronášela - posluchaci ("postruhaci")
tohoto rádia ocenované myšlenkové hrícky. I po ukoncení
provozu rádia je skupina stále v kontaktu. Jednou za ctvrt
roku se dokonce sejdou v Poulicním a squattovém rádiu
Hotel, které "prijede, odvysílá a zase odjede". adejne vypadá
i projekt expanze bývalých "Limonádníku" na televizní trh
v rámci kabelové stanice "O". Tuto druhou -gster je možno
v soucasné dobe zažít behem komorních estrád Gako napr.
Blbá nedele), které komponuje
spolu se Stanislavem
Helenou. Oprena o tuto polohu moderuje také feministický
diskusní porad Ceské televize Ženský hlas. První z jeho 13
dílu se zacíná vysílat v cervenci tohoto roku.
"Homosexuál dlouho sexu lál - sexu jenom spílal - lilap
-lilap -lalala - hbezne se bál ... " (Homosexuál)

pohodlnou svobodu. Opojný stav, aleje strašlive težké v nem
vydržet. " Obojí má zkrátka pro obojakou Ester své kouzlo.
a zárí tohoto roku proto chystá "egomuzikál" o zdravém
stylu života. Chce poradit všem, kterí se v této problematice
plácají stejne jako ona. Ester se tu predstaví jako propagátorka nové techniky "mental building", jako hledacka toho
"pofiderního" štestí, jako fanynka selského rozumu a oprašovatelka moudrosti starých prísloví.
"... I zbytek vína nekde se najde - obcas je težké strízlivet - ve snech, co voní mejdlem a chlastem - vyzvu zas
k boji celý svet ... " (Veruncina barová)

NA ŽENSKÉ VLNE
"Težko nekomu vysvetlím, že ackolijsem prijala moderování
poradu Ženský hlas, mám k feminismu stejný postoj jako
k politice. Chápu jeho duležitost, ale bojím se jeho ismu pro
ismus. Samozrejme me to nacalo, necojsem si uvedomila. Ale
také to ve mne utvrdilo presvedcení, že fanatismus ani v této
oblasti není dobrý." Vztahy mezi muži a ženami pro Ester
znamenají rovný boj. Nezvykla si na delení mužských
a ženských rolí, nepripustí, aby nekdo sloužil jí nebo ona
jemu. Ženská by podle Ester mela být "ženská". Mela by
využívat tu svou povestnou intuici a donutit ostatní, aby na
ni dali v mnohem vetší míre, než je tomu nyní. "Mám
základní pocit, že neštastní lidi by nemeli zachranovat svet,
protože to stejne delají kvuli sobe."
"Slunícko už svítí - sbíjecky už sbíjí - mužní popelári chodník cistí nám - pohladím ti vlásky - a to všechno
z lásky - a to všechno radostí - že Venušin pahorek mám."
(A to všechno radostí ..)

NA HRANE
Ester je bohémka-extremistka,
žije bud' naprosto zdrave,
nebo naprosto nezdrave. Bud' pije jako duha, nebo nepopíjí
vubec a chodí po meste s lahví Dobré vody. "To, co mám za
sebou, mi jako umelecká inspirace stací do konce života. Ten
druhý breh užjsem si docela ochodila. Clovek se upíjí, pakliže se
bojí vlastní energie. S alkoholem toho nemusím moc delat.
Potom ale prijde strízlivení, které zase obsahuje tu krásne

KATEP.INA JONASOVA
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ŽENSKÝ HLAS, VIZUÁLNí
Ohlédnutí za feministickou sekcí festivalu filmových
dokumentu Jeden svet
IVANA

Patriarchální
manýra, hanlive, lec radostne nazývaná
feministkami
"machoismus", je i v západní spolecnosti
relativne se osvobozujících žen ješte stále znacne rozšírená. Setkáváme-li
se s ní v rodinách, v zamestnání
ci
v politice, bylo by divné, kdyby se vyhnula
umeleckého videní sveta, literaturou pocínaje
filmem konce.

oblastem
a ... treba

O nenápadné vestavbe mužské perspektivy do filmu
vedela a napsala snad v nejslavnejší studii na toto téma
už v roce 1975 britská filmová teoreticka Laura Mulveyová do casopisu Screen. V knize Vizuální slast a narativní
jilm (Visual Pleasure and Narrative Cinema) dokumentuje, jak je zejména optika komercních snímku zabrušována pro mužské oko a ženská divacka nucena pristoupit
na tuto perspektivu, pokud si chce film také "užít", to jest
zakusit vizuální slast.
Ženská subjektivita je od mládí filmovou tvorbou
cepována k tomu, aby divacka pocitovala uspokojení
z toho, že si dovedla vydobýt vlastní slastný zážitek
nikoli podle svých potreb, ale z toho, že se dívala na
obrazy, v nichž je zachycena jako ta, která slast poskytuje. I když ženy slzí po rozsvícení v sále mnohem casteji
než muži, rozhodne to neznamená, že by si odnášely
vetší kapitá) slasti než ti, kterí je do kina pozvali. Vetšina
z nich o tom prirozene
neví, protože kruhy bývají
zacarované
a "druhé pohlaví" se jen pomalu zacíná
znepokojovat
nad tím, že je druhé, když je od detství
smirováno s tím, že druhé je. Ženy zkrátka podle Laury
Mulveyové
lehce
prejímají
mužskou
perspektivu
a roznežnují se nad romancemi, v nichž jsou zachyceny
jako dojemne nešikovné sexuální objekty, ackoli (tak
trochu s Marxem receno) tím dobrovolne jednají proti
svým vlastním zájmum.

JEDEN SVET
O to lepší zprávou je, že ve filmovém svete a dokonce
i v ceském filmovém svete se objevují ostruvky, na nichž
tyto zákonitosti neplatí. Takovým ostruvkem "pozitivní
deviace" se stal letošní už ctvrtý festival dokumentárních
filmu na motivy lidských práv Jeden svet, který porádá
Spolecnost Clovek v tísni. Rocník Jeden Svet 2002 se
konal od 10. do 17. dubna v divadle Archa a nekolika
dalších

pražských

kinosálech,

vyhlášených

tím, že jim
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artkino není cizí (Evald, Ponrepo, Atlas a sál Mestské
knihovny).
Vedle hlavní a již tradicní "lidskoprávní" kategorie Ecce
Homo na letošním festivalu Jeden svet zaznela výrazne
v samostatné sekci práve ozvena ženských hlasu. Ovšem
žádné karikované pištení blondýnky, co uvidela myš.
Dokumenty pro ženy a o ženách víceméne systematicky
reprezentovaly
nejproblematictejší
oblasti a aspekty
ženské svébytnosti a jinakosti.

DISKRIMINACE STOKRÁT JINAK
ejvetším poctem snímku bylo - což bohužel není
nijak prekvapující - zastoupeno téma vykoristování žen
v jeho cetných podobách. Moldavský dokument Zoufalý
plác vyprávelo nucené prostituci, finské Komnaty stínu
a svetla o ubohých nevestincích
bombajských
slumu.
Fakt, že globální ekonomika presouvá své nejdrsnejší
provozy do oblastí s levnou pracovní silou, je sice znám,
ale francouzský dokument Delnice sveta upozornil, že
zdánlive "nadgenderový" problém dopadá predevším na
ženy. Jsou to totiž práve ženy, které v Indonésii, Turecku
ci na Filipínách
prošívají oranžovou nití za almužnu
napríklad
zboží džínové korporace
Levis. Jsou - li
zmínené geografické periferie sveta vydírané bohatým
Severem, ženy tretího sveta jsou vydírané nadvakrát,
nejen cizími zamestnavateli,
ale i vlastní mužskou
populací.
Neobvykle ambivalentní
pohled na reakce žen "za"
okrajem nervového zhroucení prinesl nemecký snímek
Goetteszell-Ženská
veznice. Filmová reportáž nahlíží za
zdi klášterní veznice, kam se dostaly ty, které jen nesnesly jiný typ vezení: vražedkyne otcu, kterí je od detství
sexuálne zneužívali, matky, které prodávaly heroin, aby
uživily rodinu, manželky, jež tak dlouho snášely domácí
násilí, až se agresora jednou rozhodly navždy zbavit
treba nožem. Jejich príbehy
doprovázejí
výpovedi
bacharek a psychoterapeutek
a pochopení,
soucit ci
empatie,
s jakými vezenkyne
prijímají ženy "zpoza
druhé
strany barikády",
jsou nebývale
opravdové
a lidské. A ženské.
K tématu vykoristování
se obrazem vyjádril i ceský
novinár Jaromír Štetina, který na festivalu Jeden svet
promítnul
otrásající svedectví o pretrvávající
ženské
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obrízce, praktikované
zejména v Africe. Jednou
padesáti milionu obetí rocne je i ŠtetinovaJosejina.

"tisese", tedy systém, v nemz zena rídí rodový klan
a volne si vybírá sexuální partnery a biologické otce
svých detí. Asi ctvrt milionu Mosuu, patrících do tibetsko-cínské jazykové skupiny, vyznává tibetskou formu
buddhismu
a verí v prevtelování
a božskou tvurkyni
prírodu, která je ženského rodu. Mosuové žijí v matriarchálním uskupení, kdy ženy vedou rodové klany s muži
i ženami.

ze sto

SENZITIVITA, SEXUALITA: SUBJEKTIVITA
Dramaturgie
sekce Ženský hlas festivalu Jeden svet se
však neomezila jen na snímky, které podávají obraz žen
jako objektu zmítaných
vnejšími,
neprekonatelnými
silami. O zvláštnostech náboženské citlivosti žen pojednávaly napríklad
izraelský snímek Ženy z Ramlehu
a francouzský
Ženy Hizballáhu.
Podobne
korigující
pohled na ženu, popírající stereotyp bezvládné chudinky,
která neumí ani našroubovat žárovku, prinesl francouzský dokumentární
film At žijí ženy o osudech bosenských vdov, jejichž životní sílu nedokáže málem zachytit
ani autentický obraz.
Tabuizována nezustala ani ženská sexualita a odvaha se

Obe pohlaví jsou rovnoprávná, muži žijí v rodine své
matky a rodina žije ve spolecném dome, kde má každý
svoji místnost. Žena si vybírá milence a potencionálního
otce svých detí, který prichází obvykle jenom na jednu
noc. Muže to být ovšem i na zbytek života. At tak ci
onak, muž se ráno vrací do domu matky. Manželství
v našem slova smyslu neexistuje, vše je založeno pouze
na citovém základe. Biologické otcovství není duležité,
protože všichni muži klanu jsou vzorem chlapcum, stejne
jako ženy dívkám. Všichni pracují spolecne a spolecne
také vše užívají. Nestresující zpusob vzájemných vztahu,
který se mnohým soucasníkum našeho kontinentu muže
zdát anachronismem,
v sobe možná nese otevrené
možnosti vývoje soužití mužu a žen v budoucnosti.

k ní priznat, prožít a užít. Víc než žena (Austrálie) je
padesátiletá transsexuálka, která si nicméne svým charismatem získala respekt celého jednoho
australského
mestecka, kde se ciní jako starostka. Polská režisérka
Ewa Borzecka
pro zmenu snímkem
Záležitosti
žen
a mužu nahlédla do životní etapy, kdy by podle sociálních konvencí mely ženy v štráfkovaných tlustých puncochách shromaždovat
ve starém šuplíku bonbóny pro
vnoucátka, natož aby pomýšlely na flirt, koketerii a péci
o vzhled. Více než hodinový dokument však predstavuje
zralé dámy a jejich nápadníky v tanecním klubu pro
starší a pokrocilé a dokonce i v intimite jejich približování se v domácím prostredí. Poodkrytí castokrát kruté, ale
i povzbuzující pravdy o stárí, vztazích a sexualite nejednou prináší groteskno
námluv galantních
bezzubých
mužu i pokusu žen o aplikaci stárnoucího,
leckdy již
dosti vyšumelého šarmu. Hlavne však zcela bez iluzí
prolhane netvrdí, že život zacíná po tricítce nebo po
ctyricítce, a kontruje mnohem realistictejším konstatováním, že nekoncí po padesátce.

ZÁZRACNÉ SLUVKO "ONAK"

NA JEDNU NOC NEBO
NA ZBYTEK ŽiVOTA

Unikátní nahlédnutí do nám zcela neznámé kultury
však není pobídkou
k nové dívcí válce. Nastínené
usporádání je v naší civilizaci prirozene neprosaditelné
a pravdepodobne
i všeobecne nežádoucí. Presto muže
být nekterými cásteckami inspirující, podnetné a prispívající ke smírení zbraní. Predevším
ale nezvratne
dokazuje, že být ženou nebo mužem není prírodní
danost, s níž je nutne svázána celá následující životní
dráha. Mosujské ženy snad i nejzaslepenejším "dominátorum" dokazují, že žena se jako submisivní a podrízená
bytost nerodí, ale že její subjektivitu
tak - ci onak formuje kultura. Festivaly, jakým je Jeden svet, predstavují v západních
spolecnostech
nemalý príspevek
k nadeji, že i tady si postupne vydobude více prostoru
zmínené a zásadní "onak".

Završujícím opusem, který se dostal až na kostní dren
soucasné studené války o ženskou identitu, byl však
hongkongský
dokument
Mosujské ženy o starobylém
etniku Mosuo, jehož príslušníci
dodnes praktikují
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Is
vé, nebo zase sezónne návratné: predložený soubor je tak
autorovým glosárem doby."
Jan Horálek vystudoval na pražské Filosofické fakulte
ceský jazyk a od té doby se mu venuje profesionálne - jako
redaktor, jako lexikograf, jako novinár i jako vysokoškolský
pedagog. Zasvecené verejnosti je znám i jako spoluautor
prací Slova a dijiny a Dedictví reci.
Knížku Nejde jen o slova doprovázejí kresby významného ceského sochare a grafika Karla Nepraše. Profesor
Nepraš spolupracoval s obnovenou Prítomností od prvního císla až do posledních chvil. Puvodne se uvažovalo, že
by mohly být použity práve nekteré obrázky, které již byly
v mesícníku publikovány. Autor však pro publikaci vytvoril
témer tri desítky zcela nových kreseb; vydání se už
bohužel nedožil.
(tv)

Letní potešení milovníkum jazyka pripravilo chomutovské nakladatelství Milénium Publishing rozsáhlým souborem jazykových fejetonu Jana Horálka Nejde jen o slova.
Texty shromáždené v knížce vycházely v letech 1990-1999
ve stejnojmenné
rubrice obnovené Prítomnosti
- ta
v onom desetiletí
vycházela
v ruzných
podobách
u ruzných vydavatelu a s ruznými redakcemi, rubrika však
vytrvala a jak se lze presvedcit pohledem na protejší stránku, trvá dodnes.
Slova jsou pro autora "nosici informací o tom, co
oznacují, a co znamenala jindy. O lidech, kterí slov užívají
ci užívali. A casto o dobe, kdy se ta slova užívala nebo
pretvárela.
Proto se predložené
texty casto obracejí
k minulosti slov", píše se v predmluve.
"Historizující uvažování o slovech chce dodat pojednávaným tématum jisté nadcasovosti. Pritom ty námety jsou
casto velmi aktuálnÍ. Proto se napríklad v prvních rocnících rubrika tak casto venuje vztahum Cechu a Slováku
v jednom státe, proto se tak casto vrací k sousedství
(bývalému i nynejšímu) Cechu a Nemcu. Zároven se
ovšem do clánku promítají podnety casné, treba i pomíji-
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Pamet a památníky
tomu dalších šest lidických
detí, jež se narodily po vyhlazení obce na pražských klinikách,
údajne zemrelo do pul roku.
Císlo 82 jako pocet usmrcených lidických detí je tedy do
jisté
míry
aproximativní,
skutecnost
muže být vyšší i
nižší; ale jako symbol (oprený
o možnou statistiku) je jiste
prijatelné. Z tohoto císla vyšla
socharka
Marie Uchytilová,
když
se koncem
60. let
rozhodla vytvorit sousoší 82 lidických detí, jež melo
zároven být i symbolem všech detských obetí druhé
svetové války.
Ten pomník byl svým zpusobem velmi popisne realistický: mel zahrnovat opravdu 82 postavicek, odpovídajících vekem i pohlavím. Proto byl už i projekt ve své dobe
kritizován jako projev "sorely", socialistického realismu; a
kritizovali ho tak i po listopadu 1989, když se ho po smrti
autorky ujal její manžel, rovnež sochar. Navzdory ideologickým cisticum umení i dejin - a ovšem dík nezanedbatelné zahranicní pomoci - byl pomník dokoncen, odlit a
postupne umísten v lidickém areálu.
Každý, byt sebepopisnejší pomník je symbolem. I tento
je, byt by pocet postav sebepresneji odpovídal poctu
konkrétních
obetÍ. Však také instituce, jež se nejvíc
zasloužila o dokoncení, byl Spolek pro postavení pomníku
detských obetí války. Nikoli pomníku
dospelých, kterí
vždy díl odpovednosti za válku nesou, ci si ji aspon uvedomují.
A mel by patrit detským obetem všem. Prinesla jich ta
válka hekatomby. Heydrichiáda sama zpusobila i urychlené transporty Židu do vyhlazovacích táboru, deti ovšem
nevjímaje. Jim patrí všechny pomníky nejvíc. Prece však
dovolte pripomnet ješte jedny detské obeti, vlastne také
naše. Už po skoncení války zastavil na prerovském seradišti vlak s vysídlovanými Nemci ze Slovenska; bylo v nem ke
trem stum starcu, žen a - detÍ. Horlivý (anebo šílený)
dustojník vítezné ceskoslovenské armády narídil všechny
tyto lidi postrílet. Vcetne detÍ. Snad chtel ten voják Pazúr
odcinovat Lidice ...

Pred 60 lety zabili ceskoslovenští výsadkári Reinharda
Heydricha. Splnili tak povinnost, již jim ukládal rozkaz
jejich velitelu a zrejme i jejich
svedomÍ. Tento cin rozpoutal
deje, jež známe jako "druhou
heydrichiádu"; z nich nejznámejší je znicení Lidic.
Letošní
výrocí
techto
událostí
pripomínaly
snad
všechna média i instituce. To
je dobre: pameti není nikdy
dost. K pripomínání takových událostí se družívají aktualizace, a to už tak dobré nenÍ. Atentát na Heydricha byl od
pocátku relativizován - stál príliš mnoho nevinných obetí,
motivovaly ho prý Benešovy ambice, možná za ním stál
Canaris, neschválila ho Moskva ... Lidice pak byly docela
zbytecnou obetí, za niž vedle nacistické zvule nesla
odpovednost i londýnská (buržoazní) vláda. Neblahou
letošní aktualizací atentátu bylo téma terorismu. Jeho
mediální neodbytnost
po lonském 11. zárí spolu s
postmoderní zálibou smešovat cokoli s címkoli na základe
izolovaných vnejších znaku pak zpusobila, že vedle ci
dokonce místo druhé heydrichiády se jako o aktu terorismu uvažovalo o atentátu samém (napr. v Lidových
novinách 25.5.). V6lkischer Beobachter redivivus?
Atentát na Heydricha byl ve své chvíli svetodejný cin.
Netreba to, myslím, zduvodnovat;
tento list to ostatne
ucinil pred peti lety (NP 6/1997, str. 22-24). Stejne
nad casový smysl mela i obet Lidic, Ležáku a všech dalších
obetí heydrichiády.
edobrovolnost jejich zmaru nezmenšuje jeho cenu. Ti všichni padli za svou, ale i za naši vlast;
s tím dluhem my žijeme dál.
Osud Lidic mel obrovskou symbolickou
hodnotu
nejen pro nás, ale i pro celý protinacistický
svet; a má ji
nadále i pro svet proti totalitnÍ. "Lidice budou žít" - to
bylo heslo už za války a bezprostredne po ní; "Lidice se
nesmejí nikdy opakovat", to je závazek mírící do budoucna. A téma budoucnosti
zahrnuje vždycky predevším
deti.
Nacisté postríleli celkem 192 lidických mužu, 196 žen
odeslali do koncentracních táboru, 99 detí do 15 let poslali na "prevýchovu" do Ríše. Z nich se po válce našlo 17;
zbylých 82 pak podle dochovaných
indicií skoncilo v
plynových komorách v Chelmnu. Toto císlo prý není
jednoznacné: nejnovejší výzkumy v berlínských archivech
nevylucují nadeji, že nekteré z techto dvaaosmdesáti detí
mohlo prežít u nemeckých adoptivních rodin. Naproti

Ano, i v Coventry, Oradouru, Dráždanech ci Nagasaki
umíraly deti, o Treblince nemluve: však na ne snad
nezapomínáme. A že prišly prerovské Horní Moštenice až
po válce? Tím hur!
Jan Horálek
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Legitimizovat, nebo lécit?
Nynejší volební výsledky komunistické strany prijala vetšina
národa s mírným šokem. Prihodilo se to, co se stane v každé
rodine, která najednou zjistí, že má pod strechou enfant terrible.
Rodice zkrátka strávili príliš moc casu pri nákupech v hypermarketu a pred televizí, aniž by si všimli, co se deje v detské ložnici.
Ctrnáctého
cervna dorazilo vysvedcení o skutecném stavu
spolecnosti a bereme to jako šok.
Jak politologové, tak politici predpovídali, že tyto volby budou
rozhodující pro budoucnost národa. Dnes víme, že meli pravdu,
ale z trochu jiného duvodu. Místo možného pokracování
oposmluvní "Národní fronty" se - pri prvním pohledu - udál
velký krok zpet: do naší cesty do budoucnosti neocekávane
a dokonce i drze seskocil starý neprítel z policky, kam jsme ho
neustále odkládali.
Základní
polistopadový
omyl politiku
i spolecnosti, který spocíval v tom, že nepostavili komunistickou
stranu mimo zákon, se nám ted vymstil a stal se vážným problémem. Nezbývá než si priznat, že posílení mandátu komunistické
strany vlastne ukazuje skutecný obraz naší národní tváre. Dvacet
procent z nás, jak to rekl Pavel Tigrid, voWo s "línou lehkomyslností", zatímco ctyricet procent národa bylo proste líných.
A tak došlo k právne spolecenskému paradoxu.
a jedné strane
politická partaj, která šírí totalitní ideologii a která na rozdíl od
každé jiné evropské komunistické
strany se odmítá zríci své
minulosti, se vesele cpe trešnemi z naší ústav~e chránené mísy
ovoce. a strane druhé, ackoliv dosáhla dvacetiprocentního volebního mandátu, zbývající volební strany ji prohlašují za nedemokratickou a prezident republiky odmítne prijmout jejího predseduTento fakt bije do ocí jako nejvetší nevyrešený ceský nesmysl.
Proto stojíme dnes pred klícovou otázkou, jež se musí vyrešit
jednou provždy. Má se nyní pozice komunistické strany legitimi-

zovat, nebo se má spolecnost lécit? Dosud
nejsilnejší polistopadový moment komunistické strany paradoxne nabízí práve tento
okamžik, kdy komunisté mohou být jednou
provždy poraženi. Ze strany demokratických stran musí dojít k absolutnímu odmítnutí jakékoli spolupráce s komunistickou
stranou. Zároven musí zacít nové prozkoumání legitimizace
této strany a jejích
aktivit. Tady je treba zacít prošetrovat finance, majetky, vztahy
a pomery uvnitr strany. Vždyt noviny byly a budou plné skandálu
našich politiku a jen mírne cynicky receno, komunisté si ted
zaslouží svuj podíl, jenž jim byl doposud odepren. Jako na druhou
prícinu pádu komunistu se mužeme spolehnout na komunistickou
stranu samotnou. Po získání takového mandátu budou muset
komunisté delat dve veci, které nedovedou. Budou se muset stát
aktivní a bude muset dojít k nezbytným vnitrním reformám uvnitr
komunistické strany. To se ale nestane.
Pri debate pár hodin po skoncení voleb, predseda Komunistické strany Cech a Moravy Miroslav Grebenícek okrikl predstavitelku Koalice Hanu Marvanovou: "Uvedomte si, že vy ted máte
pouze osm mandátu, zatímco my jich máme ctyricet ctyri. Volici
vás nemají rádi!"
ynejší povolební výsledky jasne ukazují, že je skutecne cas,
aby ceští obcané rozhodli o tom, koho a hlavne co mají skutecne
rádi: demagogii,
lehkomyslnost
a zhoubnost
soucasných
komunistu,
nebo demokratickou
budoucnost?
Dnes máme
možnost nejen naucit se, jak lépe zacházet s parlamentním
systémem, ale zároven zahájit definitivní vyporádání se s naší
komunistickou minulostí.
Martin Jan Stránský
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(Nemecko),
Grigorij
Mesežnikov
(Slovensko),
Zdenek
MOller (Francie),
(Nemecko),

Milada

Anna

Vachudová

(USA),

Alena Wagnerová

(Nemecko).

Kresby: Karel Nepraš. Inzerce,

promotíon

a granty:

spolupracovníci
Bedrich
Utitz

Václav Vlcek. Distribuce:

Vendula
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A. L. L. Production,

Ceník inzerce ceské i anglické mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíle
barevne

zasílejte na adresu
Podebradská

24, 190 00 Praha 9

1 strana
1/2

tel: (02) 34 09 28 50, fax: (02) 34 09 28 13
e-mail: dagmar@aIlpro.cz,

Internet:

www.aIlpro.cz

Spolu s prvním výtiskem PNlontnosl; obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankovním prevodem, bankovní spojení: Cs. obchodní banka,

C.

ú. 0482742233/0300,

varia-

1/4
1/8

19,700
10,800

24,100
13,200

5,800
3,200

7,700
4,400

Vnitrní str. obálky

27,200

31,400

bilní symbol: pod VS se nadále nebude uvádet rodné císlo, ale císlo zákaznické uvedené

Zadní str. obálky

36,800

41,200

na adresním štítku, konstantní

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíJe
barevne

objednacím

symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte vždy na

lístku.)

Mimo CR platte šekem, poprípade

kreditní

uvádejte, prosím, CVV nebo CVC kódy!
CENY PREDPLATNÉHO:
V CR: 250 Kc/rok
V Evrope: 500 Kc/13 USD/13 EUR/rok
V zámorí: 690 Kc/19 USD/19 EUR/rok
Studentské

predplatné:

za podpory:

INZERCE:

PREDPLATNÉ:
Veškeré objednávky

MK CR 6944.Yychází

kartou VISA nebo MASTERCARD,

1 strana
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10,900
5,900

13,000
8,000

3,800
2,000

4,900
2,900

Vnitrní str. obálky

17,500

21,500

Zadní str. obálky

27,000

31,400

1/4
1/8

Objednávky

99 Kc/rok

zašlete na: PNlo"",osl, Národní 11, 110 00 Praha 1, tel. 22 07 56 00,
fax 22 07 56 05.; e-mail:

Piitomnost
60

info@vydavatelstvimjs.cz

Prague

is a city of architectural beauty, with its spires, palaces
and famous Castle. But to succeed here, you need to look behind the
fa~ades. The Fleet Sheet has been helping its readers do this since
1992, when we launched our first daily news bulletin. In early 2001,
we launched the Final Word, a free daily email report. lts now read
by many of Prague's top decision-makers. For your free Final Word
subscription, fax back this page, email us, or visit our web site.

Ves, please enter my free
subscription to the Final Word.
Name:

_

Organization:

_

Email:

_

o Please also send me information
for subscribing to the Fleet Sheet.
Fax to

+420 2 242 21 580 or

respond to info@f1eet.cz

