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Naši milí ctenári,
snad je to horeckou podzimní chripky, snad tím, že

prichází cas Verlainovy Podzimní písne: Když do korun/

plát z vetchých strun/ podzim 1'Oní,/ vždy jímává/ me
LÍnava/ monotónní, snad dusledkem letošního nicivého

léta. Ludvík Vaculík zhruba mesíc po povodni napsal, že

po takové katastrofe má kultura vyjet jak sanitky! Psal
rozzlobene, a právem, pod dojmem razantního pokrcení
ramen ministra kultury Pavla Dostála: tech žalostne málo

penez, co mám, dám na hmotné památky a na tak recenou
živou kulturu, cili festivaly, casopisy, literární tvorbu
nebude nic. Vaculík mívá v posledních letech mnohdy

nerealistické, ztreštené nebo nepoužitelne starozákonní

postoje a požadavky, ale tentokrát by se jeho slova dala
tesat do kamene: "za povodne se projevila predpovodllová

úrovell lidí. Investice do kultury, vzdelání a výchovy je
nejužitecnejší investicí pro prípad príští povodne. Nechat
padnout kulturní casopisy znamená priškrtit spolecenské

myšlení, poškodit pamet ... "
My v PNtomnosti žádné ministerské peníze nefasuje

me, takže z toho duvodu Vaculíka opravdu necituji. Cituji

ho proto, že me srdce bolí nad snižováním duševní

úrovne. Jiste, s hlupáky se manipuluje líp! Pripomíná to
komunistický režim, kdy se sestupovalo blíž k lidu. Aby

všemu rozumela príslovecná babicka z Pošumaví. Šéfre
daktor predního ceského deníku mi zas pred casem rekl,
že jeho cílem je, aby všemu rozumela jeho tchyne. Urazila

jsem se, taky budu jednou tchyne, proc by mely být
tchyne symbolem šedého prumeru, nebo spíš podprúme
ru, k nemuž prúmer pod takovou masáží nepochybne

tenduje?
V dobe zárijové vládní krize se ministra vnitra Ceské

republiky Stanislava Grosse jedna novinárka zeptala, zda
si myslí stejne jako premiér Špidla, že se Hana Marvanová
zachovala pri hlasování v parlamentu ;nfantilne. A ministr
se zeptal jí, cože to slovo infantilní vlastne znamená ...

Chtel se vyhnout otázce nebo získat ješte vetší popularitu?
Srpnová velká voda vtrhla i na stránky Prítomnosti,

zabýváme se jejími prícinami, prirozenými i temi clove
kem zavinenými, píšeme o ztrátách, ale také o ziscích (!),
které prinesla. A to ve smyslu ekonomickém, politickém

a morálním. Za· všechny upozorií.uji na úvahu Luboše

Dobrovského Všechno zlé je pro neco dobré, který k ziskum
radí predevším to, že se projevila obrovská životaschop

nost obcanské spolecnosti, že vzrostla autorita starostú
a vubec lidí, kterí dovedou pomoci nejen sobe, ale
i druhým. A Petr Príhoda jako povzbuzení, byt s trpkým

prídechem, uvádí neco velmi podstatného: "Nepovzbudivý

PRíTOMNOSTí

úcinek katastrof - okupace v roce

1968 ci povodní v roce 1997 - nebyl
všeobecný. Pokaždé došlo k mobi
lizaci pozitivne nekonformních
menšin, které ani pozdeji neztratily
iniciativu."

Hlavním tématem tohoto císla PNtomnosti, vybraným

ješte pred potopní, jak povoden nazýval svou mírne
pochroumanou ceštinou syn našeho rodinného prítele,

emigranta, je migrace, novodobé stehování národu, a to

predevším z hlediska evropského. Otázky migrace jsou
urcite stále složitejší, a to, jak pro uprchlíky a pristehoval

ce, tak pro státy, které je prijímají. Jak správne namíchat
koktejl v tom baru xenofobie a tolerance, abychom si
mohli pripít na zdraví? Hledání správného pomeru je
obtížné.

5. Literární laborator, kterou na letošní podzim usporá

daly Ústav ceského jazyka a literatury Pedagogické fakulty

Univerzity Hradec Králové a Obec spisovatelu Praha nás
volne inspirovala k dalšímu tématu: Literatura jako
událost. V té naší laboratori došli k urcitým záverum

literární kritik Lubomír Machala - "psát se muže o všem,
ale s vedomím, že si toho takrka nikdo nevšimne a nic se

nezmení" a spisovatel Patrik Ouredník, který v interview

konstatuje, že "ve všech kontextech existuje literatura
dobrá, špatná a prumerná. Problém spocívá v tom, kde se

nachází ten prumer. Nicotné doby mely své velmi dobré
autory, plnohodnotné doby neprodukovaly nutne kvalitní
literaturu." V jakéže ted zrovna žijeme dobe, ale už neríká.

K literature se vztahuje i rubrika Fenomén, tentokrát

o bohemistice ve svete. Xavier Galmiche z parížské
Sorbony v ní uvažuje i o Milanu Kunderovi, který podle
nej na jedné strane predstavuje stredobod i težište dnešní

literatury a na druhé strane nechce komunikovat. "Takový
pohrdavý postoj je od nej trochu nefér," rekl nám Galmi
che.

Jak vidíte, milí ctenári, všechno, o cem píšeme se - jako

obvykle - prolíná. A ze všeho dosud uvedeného, doufám,

také vyplývá, že se PNtomnost rozhodne nehodlá utápet
v defétismu. I když je podzim a po potopni.

Získali jsme nového ilustrátora po Karlu Neprašovi, je
jím velmi mladý, mimorádne nadaný Ondrej Coufal, který

ilustroval PNtomnost už pred sedmi lety. Jeho práce byly
tehdy opakovane publikovány také v jiných novinách a už
tehdy jsme žasli, kde se to v nem bere, jak tohle všechno,
proboha, o živote ví? Žasneme i nadále.

Libuše Koubská



POZNÁMKY

Prezident našinec
Ústrední postavou filmu "Slepicka Rjaba" ze soucasné

ruské vesnice je místní podnikatel. Tvrde pracuje a darí
se mu. Vesnicané, živorící na troskách kolchozu, ho však

"neberou". Je jakýsi divný. Hodne cestuje, ze sveta privá

ží neobvyklé myšlenky a prístroje, žije v úhledné vilce
a nikoliv v plechem pobité drevenici jako každý. Nejpo
dezrelejší pro vesnicany však je, že už deset let nepije

a ve svém podniku chlast a zlodejny pronásleduje. To

prece není našincc! Podnikatel ostrakizaci nevydrží.
K jedné vesnické zábave nakoupí valník vodky, sám se

opije pod obraz, svuj podnik zapálí a do náruce zpité
komunity vrávorá s voláním: ted už jsem váš! Je jejich.
Možná mu nabídnou i rízení trosek kolchozu.

Když sleduji diskusi o novém prezidentovi Ceské
republiky, nejsem schopen vzpomínku na onu scénu
zapudit. Cesko(slovensko) melo za dobu své svobodné

existence jen tri prezidenty: T. G. Masaryka, Edvarda
Beneše a Václava Havla. Všichni tri však byli jacísi
divní. Rušili a zneklid1'iovali ceskou spolecnost. At už
morálními apely, pracovitostí, svetovou rozhledeností,
osobní statecností, kultivovaností ci vzdeláním. Na

Masaryka si troufali jen integrální nacionalisté. Ja

Beneše už i agrární strana a pozdeji, z bezpecné vzdále
nosti, i katolictí intelektuálové. o a do Havla si

z Cechu nekopl už snad jen ten, kdo má obe nohy
drevené. Proste to nebyli našinci. Ale to se nyní zmení,

našinec na Hrade nás zrejme nemine.
Naznacil to v rozhovoru pro Právo Stanislav Gross,

pátcr Josef strany sociálne demokratické. Podle jeho slov
Ceská republika už dospela, je zakotvená v NATO, brzy

bude v Evropské unii a ve svete je dostatecne známá.
Havlovi budiž dík za odvedenou práci, ale prezidenta
jeho typu už republika nepotrebuje. Jakého tedy potre
bujeme? Snad nejakou "monstranci, vhodnou k ukazo

vání davum", jak se kdysi vyjádril Karel Kramár? Ani tu

monstranci však Gross na mysli nemá. Chce proste
našince kompletního, skutecného reprezentanta polisto-

padové ceské spolecnosti. .
Dým z jeho politické lokomotivy zrejme Stanislavu

Grossovi (a bohužel i vetšine politiku) znemož1'iuje videt
skutecnou situaci Ceské republiky. Její bezpecnostní
zakotvení v NATO ztrácí na váze úmerne tomu, jak se

ATO rozmelnuje a mení se v diskusní klub a la

OBSE. Vpuštení dnešního Ruska do predsíne ATO
by melo každého Stredo- a Východoevropana budit
ze spaní. O nejaké samostatné úcinné bezpecnostní

politice Evropy se nedá hovorit. Skoro zapomenutá

mocenská bipolarita opet ožívá: vy si v zájmu boje proti
terorismu prepadnete tu zem, my s vaším svolením zase

jinou. Dosud spolehlivý francouzsko-nemecký motor

Evropské unie se zadrel. emecko se pokouší emanci

povat se od Evropy ("už dost skrytých reparací", rozumej
rekordních platu emecka do pokladny EU), v EU
samotné získávají na významu tuzí konzervativci typu
Berlusconiho.

Tvrdit, že za této situace nepotrebujeme prezidenta
Havlova formátu muže jen Machiavelli rozhledu ceské

ho huménka. Reálná nabídka je však sklicující. Po
zárijové reorganizaci ceské vlády posílily nadeje Miloše

Zemana. Muže erbu jitrnice, presburtu a becherovky,
chronicky trpícího nezvladatelným slovním prujmem.
Mezinárodní rozhled osvedcil v Izraeli návrhem na

odsun Palestinclt a konstatováním, že vyhnaní emci
mohou být rádi, že jsme je jen vyhnali a nepomlátili.

Proti takovému našinci však Petr Pithart, logický
nástupce Václava Havla, nemá šanci. V disentu osvedcil
obcanskou statecnost (pri težující okolnost). Odvážil se

za ucho predvést úplatkáre na nejvyšší úrovni (pritežující
okolnost). Trpelivostí prímo buddhistickou vysekal
z Castrova žaláre ceské obcany (pritežující okolnost). Je
to clovek vzdelaný, politicky vidoucí dále než k Šumave
a uvážlivý. Ovšem žádný našinec. Opravdu bez šance.

Zalíbilo se totiž slepicce Rjabe na ceském dvorecku.
Jirí Hanák

Rodzim 2002
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Dotek dejin
Na prvni poWed to vypadalo jako konec sveta: horící silue

ty domu a hruza, jež zavládla všude kolem. Dnes ovšem
výjevy z lonského 11. zárí bežne zdobí vecerní televizní idylu

miliónu domácností. Onen apokalyptický pocit pred rokem
navozovaly predevším kulisy celé tragédie. Horelo v New

Yorku, metropoli stojící v popredí západního sveta, horelo
tedy takríkajíc "u nás". Ruku v ruce s ochromením, který

budily a dodnes budí zábery z Manhattanu, nastoupilo
nevývratné presvedceni, že onen den nás definitivne oddeW
od staré éry. Ve vzduchu viselo tíživé ocekávání cehosi dejin
ného; svet se zmenil, nic už nebude jako drív! Je však svet

nyní po roce stále tak "jiný"?
"Clovek míní, pánbuh mení," ríká známé prísloví.

Perspektiva, ze které lze v mlhovine podružností bezpecne
nahmatat dejiny, je skrytá. Mínit je tedy navzdory všemu to

jediné, co nám pod tíhou emocí a pusobivosti obrazu zbývá.
emá smysl zlehcovat realitu: lonská tragédie nesla všechny

predpoklady, aby i v racionálne založeném jedinci vzbudila
mileniaristické asociace. Podrobné zachycení jejího prube-

hu vcetne bezmoci prihlížejících svedku, její zacílení,

apokalyptický efekt a bizarne hruzná motivace jejích struj

cu vytvorily ve svém souhrnu událost, která prudce nabou
rala znudený poklid euro atlantického prostredí. K dotvrze

ní všeho cin teroristu dokonale zapadá do akademické

debaty na sklonku 20. století, když oživil argumentaci
o sílícím napetí na poli globálních kultur. Sotva co jiného

proto vystihuje predstavu konfliktu v postmoderním svete
názorneji než newyorská scenérie chvející se pod poryvem
islamistického fanatismu.

Nicméne rec byla o menícím se svete. Svet se mení, má

však své vlastní tempo. Sebevetší sugestivita naší tragédie
do jeho chodu nezasáhne. Vleklá válka mezi Západem

a islámským fundamentalismem zurí již nekolik dekád.
Útoku v ní probehlo nepocítane, pouze žádný ješte nedoká
zal posunout bitevní zónu tak blízko k našim domovum

a oblétnout na mediální vlne celou planetu, žádný se navíc
neodehrál na pude soupere císlo jedna, Spojených státu.
Manhattanská událost má zajisté i tak své nezadatelné

místo v historii zajišteno: stane se, podobne jako Kennedy
ho vražda, aféra Watergate a rada dalších, zvecnelým

. obrazem z amerických dejin a navíc neprehlédnutelným
mementem.

Záverem se prece jen pokusím vyhovet onem lonským

novinovým titulkum, které tvrdily, že nic už nebude jako

drív! A po roce? aše životy beží svou vyšlapanou cestou
a nezbývá než si k tomu blahoprát. Sili však tendence zostro

vat kontrolu nad soukromím obcanu; ta v mnoha prípadech
stacila presáhnout hranici, jež by se nám ješte pred rokem
právem zdála nedotknutelnou. A tak zpátky k dejinám. Tam,

kde je ocekáváme jako explozi, mohou nám napovídat jen
kradmým dotykem.

David Svoboda

V listopadu už nepujde
jen o globalizaci

Kdekdo asi ceká, že prípadní protestující proti pražskému
summitu NATO letos v listopadu se budou rekrutovat

z obdobných kruhu jako antiglobalizacní aktivisté, kterí
v zárí 2000 v Praze manifestovali svuj odpor proti Meziná
rodnímu menovému fondu a Svetové bance. Avšak uvnitr

hnutí proti globalizaci došlo za poslední dva roky k mnoha
zmenám.

Síla hnutí, které durazneji vstoupilo na scénu koncem roku

1999 v americkém Seattlu pri protestech proti WTO, do
znacné míry spocívala ve sjednocení mnoha jindy roztríšte

ných prvku: prumyslových a rolnických odboráru, ochráncu
prírody, lidskoprávnich aktivistu a antikapitalistu. Ale byly to
práve ostré strety z predlonské pražské demonstrace, které
narušily krehkou jednotu.

Prítomnost
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Jirí E. Hermach psal v jarním vydání Prítomnosti

o "promene rozbíjecu výkladu"; ti prý zacali na sociálních
fórech vytváret pozitivní program. Jenže menší - antikapita

listická - cást bývalého hnutí tyto snahy jednoznacne odsou

dila jako reformistické. Nová kampalí. proti terorismu jen
urychlila odstredivé tendence (vzpomenme zde hbitost,
s jakou Václav Klaus prejmenoval antikapitalisty na teroris
ty), kdy se státotvornejší skupiny jasne distancují od svých
bývalých, v pravém smyslu slova radikálních spojencu.

Nevládní organizace si za pomoci tech "protivládních"
vynutily respekt politiku a byly kooptovány do rozhodova
cích procesu.

Pro antikapitalisty však nic nekoncí. Globalizovaný nebo

lokalizovaný systém vykoristování pro ne není alternativou.
Jejich kritika spolecnosti je všeobecná a týká se hospodár

ských institucí i militaristických paktu. Z této "totálm kritic

nosti" muže plynout izdánlivá absence pozitivmho progra
mu. Onen antikapitalistický nezpochybnuje jen stávající
usporádání sveta, ale má za cíl soustavné zpochyblí.ování
jakékoli skutecnosti se sklony opevlí.ovat se v zákopech
nenapadnutelnosti a samozrejmosti. Proto je jejich alternati

va pro mnohé za hranicí predstavivosti.
Do podzimních praŽSkých ulic tedy nemírí tisíce zastáncu

Tobinovy dane omezující tok kapitálu - vždyt dane je potre
ba vymáhat, nadnárodní dane treba pomocí nadnárodních
represivních složek - nýbrž spíše stovky odpurcu kapitálu

jako takového. Nemohou v listopadu pocítat s žádným

"vítezstvím", ale jejich argumenty jsou s to vytrhnout spolec
nost z letargie lépe než nekolik roztlucených výloh.

Radim Hladík

Fiasko v Johannesburgu
Na svetovém summitu o udržitelném rozvoji, který se

konal na prelomu srpna a zárí v Johannesburgu, me záhy
prepadla otázka: má podobná monstrózní akce smysl? Muže

konference OSN, konaná na nejvyšší úrovni (prítomno bylo
pres 100 prezidentu a premiéru), zlepšit svet? Možná je to
hodne prehnané ocekávám, ale jak jinak ospravedlnit obrov
ské množství penez, lidského kapitálu, organizacního urnu

a v neposledm rade záporný ekologický dopad vlastní konfe
rence, které se zúcastnily desítky tisíc delegátu? Jinými slovy,
muže výsledek konference, tzv. realizacní plán, vyvážit vlože

nou energii? Jestliže ne, logickým následkem je frustrace
zastáncu konceptu udržitelného rozvoje a rezolutní záver:
žádný další summit!

Organizátori si neúspech nepripouštejí, ani nemohou.
"Tento summit ucinil z udržitelného rozvoje realitu," rekl na
záver generální tajemník OSN Kofi Annan. Znamená to

tedy, že vlády konecne v Johannesburgu prozrely a zavázaly,
že se budou rídit imperativem sociální spravedlnosti a ekolo

gické šetrnosti? Znamená to, že nalezly úcinné léky na

propastnou chudobu jedné miliardy lidí, na pokracující

destrukci biologické rozmanitosti, na hrozbu globálního

oteplování, na epidemii AIDS, na nemravné dotace pro
zemedelce v nejvyspelejších zemích, na pokracující chemiza

ci prostredí, odlesi'íování, desertifikaci ... ? A budou se vládní
mi smernicemi rídit nadnárodní korporace, jejichž obrat
dnes casto prekracuje HDP mnoha rozvojových státu?

Namísto dlouhé odpovedi rekneme rovnou: konference

zachovala a podporila status quo, cili prístup business as usua!,

kšeft nade vše jako dosud, a tudíž neudržitelný vývoj soucas
ného sveta. Špatný výsledek pro celosvetovou konferenci

o rozvoji udržitelném. Nelze ríci, že by se vlády nepokoušely
rešit jediný z uvedených globálních problému. Práve naopak,

opulentním financním centrem, které summit hostilo, po
ctrnáct dní protékaly vodopády slovo omezování chudoby,

zajištení pitné vody a dostupné zdravotní péci pro všechny.
Slova, slova, slova. Casto se oddelila od smyslu, nerkuli od

konkrétního cinu. Virtuální svet globálních konferencí
a jejích neméne iluzorních návštevrúku zde na jižní polokou
li dosál-tl svého smutného vrcholu. Príští konferenci o Zemi,

prosím, rovnou na Mesíci!
Viktor Trebický

Rodzim 2002
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Príšte jinak
V každé vyspelé zemi, v níž je vyhlášen nouzový stav

presahující polovinu území, bývá vytvoren krizový štáb, který
koordinuje situaci a jedná s verejností. To se však v Ceské
republice behem letošní srpnové povodnové katastrofy

nestalo. Vláda sice nepretržite zasedala, ale každá oblast,
mesto, okres bojovaly osamocene, krajští hejtmani tvorili
místní plány bez centrální koordinace.

Co bránilo tomu, aby vznikl krizový štáb složený z minist
ra životního prostredí a nácelníka generálního štábu, který
by verejne poskytoval informace dvakrát denne prostrednic

tvím pravidelné tiskové konference? Proc nebylo vybudová
no jedno koordinacní centrum s pravidelným jízdním rádem
prístupným pro tisk, rozhlas a televizi? Proc musela veškeré

informace nejen rozširovat, ale i rídit a koordinovat média,
a ne krizové centrum?

Co se stalo, musí být využito, nikoli zneužito. Poté, co

akutní šok zpúsobený povodní prešel a nastoupil pocit
zoufalství u postižených, vyvstává otázka: zvítezí návrat
k dosavadní "chalupárské" mentalite, nebo se najde politik,

který prodlouží a posili vlnu bratrství a soucitu panující mezi
obyvatelstvem, vlnu, již jako jediné pozitivum prinesla
zkázonosná povoden? Díky této vlne se ukázalo, že obcané

naší zeme dovedou být skutecnými hrdiny a dychtí po tom,
aby to hrdinství zase jen tak nezmizelo, ale aby se meli ceho
chytit a držet v následujících mesících, které budou pro

mnoho lidí ješte težší než katastrofa sama. Odpoved na tuto
otázku patrí mezi hlavní úkoly vlády.

Martin Jan Stránský

Špidlova vládní krize
Je 16. zárí 2002 ráno a Vladimír Špidla dosud neví, jak

bude vypadat jeho vláda, kterou mu rodná sociálne

demokratická strana zákulisne rozbíjí, oznacujíc za viníka
nepovedeného hlasování o danovém balícku pouze a jedine

rozhodnutí unionistky Hany Marvanové vládní návrh

nepodporit. Hana Marvanová opravdu cosi zavinila. Její
opoždené a politicky nerozvážné rozhodnutí vzeprít se

sociálne demokratickému pokusu vpašovat do rešení povod
nových škod populistické zvyšování daní aktualizuje nikoliv
otázku, zda s komunisty ci ne, ale dává, jak ukazují postoje

prozemanovského a protišpidlovského krídla CSSD, prímo
odpoved: ano, ríkají zemanovci, škromachovci a foldynovci

a ješte mnozí jiní, lépe se nám bude vládnout s tichou (kdo
ví?) podporou komunistú než s jakýmisi ideove velice
vzdálenými uruorusty. Prijme Špidla ten diktát? Umožní tak,
ten "slušnák" pohrobkúm Klementa Gottwalda realizaci

"antilistopadu"? 16. zárí ráno stále ješte platí: kdo ví?
Kdekdo viní Marvanovou a kdekdo ji viní právem. Mela

se rozhodnout vcas a mela, to je povinnost politikova, mít na

zreteli nejen dúvody svého rozhodnutí, ale i jeho dusledky.
Dúsledky mohou být pro naši dosud krehkou demokracii
nebezpecné. Velmi. CSSD povládne zemi s podporou

komunistických nedemokratu, na Hrade se usadí Miloš
Zeman, nebot ho podporí nejen vlastní strana, ale i Grebe
nícek s Klausem. Proc by ne, když diskreditace sociální

demokracie ukáže, že vzdálenost mezi tzv. levicovými
stranami je vskutku nepostrehnutelná a ODS vyhraje volby.

Jen si predstavme: Miloš Zeman, ten vulgarizátor ceské

politiky prezidentem, Václav Klaus, ten mistr boje o moc
premiérem, komunisté druhá nejvetší strana v zemi. Oprav
du za to múže pouze a jedine Hana Marvanová? Nemúže za

to také skandalista Jan Kavan, jehož hlas chybel Špidlove
vláde stejne jako hlas Marvanové? A nemúže za to prede
vším Špidla, jehož ideologické srdce prestalo by snad bíti,

kdyby se byl více koalicne radil, kdyby byl nabídl koalicním
partnerúm z US také nejaký úspech, který shbili pred volba
mi volicúm?

Ano, hlavním viníkem vládní krize není nikdo jiný než její

premiér, Vladimír Špidla, clovek, jak rekl svého casu jeho

predchudce Miloš Zeman, s nejmenším deficitem inteligen
ce, pracovitosti a cestnosti. Pripadá mi, že ten deficit, jakkoliv

doufejme malý, je velmi velice umocnován lpením na ideolo
gických principech, jimiž se rídí jeho politická rozhodnutí.
Spíš než k rešení akutních problému smeruje k naplnování

socialistických poucek. Jaká škoda.
Luboš Dobrovský

Prítomnost
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K prirozeným prícinám povodní se pricítají duvody
zavinené clovekem

VOJTECH KOTECKÝ

"Zelená" debata o velké vode se na letošní srpnovou

katastrofu muže dívat z mnoha zdánlive nesouvisejících
pohledu: patrí mezi ne globální zmeny klimatu, špatná

schopnost krajiny zadržovat srážky, znicené rícní nivy,
novostavby na ohrožených brezích, zaplavené chemicky ci

rozbité cisticky odpadních vod. Ac tyto faktory nejsou
spojeny vecne, spolecný pramen prece jenom mají: nedosta

tek primerených ekologických ohledu, které by neodpuzo
valy dogmaticností a s tichou samozrejmostí braly v úvahu,
že "tudy tece reka".

Vydejme se na cestu s pomyslnou kapkou dešte, slétneme

s prudkým lijákem na zem, protecme lesem, poli, zanikající
mi nivami a tvrdnoucími betonovými koryty rek a sledujme,
co nás potká, než se jako jedna drobná slza staneme soucástí

prívalové vlny.

START: LIJAVEC

Povodne samy o sobe mely prirozené meteorologické
príciny: katastrofálne silné deštové srážky, které navíc prišly

ve dvou vlnách. Tady není treba ekologické duvody hledat.
Proc ale tak moc pršelo? Vedci varují, že v príštích desetile
tích má extrémních výkyvu pocasí jako jsou silné dešte

(a povodne), boure a vichrice, vlny veder, sucha nebo
v tropech hurikány zretelne pribývat. Ukazují to sofistiko

vané pocítacové modely dopadu globálních zmen klimatu.
Vinu mají nést predevším exhalace oxidu uhlicitého,

zpusobené spalováním ropy, uhlí a dalších fosilních paliv.
Protože jde o statistický jev, nelze trendu výslovne pripsat
tu ci onu konkrétní událost. Pouze jich v celkovém souctu
bude více.

Obcas padá nekolik všetecných dotazu. Za prvé: nedoká

žeme zajistit ani stoprocentní meteorologické predpovedi
na týden dopredu, jak verohodné tedy mohou být prognózy
klimatu na nekolik desítek let? Rec ovšem není o pocasí,

nýbrž o podnebí, které je nesrovnatelne stabilnejší a nemení
se ze dne na den, ale v dlouhodobých trendech. Za druhé:
ve stredoveku povodne byly také a znecištení nikoli - jak to?

Špatná otázka. Zmeny klimatu prece nemají být prícinou
každé povodne, nýbrž zpusobit, že jich dohromady pribude.
Za tretí: prece existují také prirozené trendy, které se zásahy
cloveka do ekosystému nesouvisejí. Ovšemže existují, ale to

nic nemení na tom, že ty zpusobené clovekem se k nim
pricítají.

PRVNí ETAPA: LESNí MONOKULTURY

At to má jakoukoli prícinu, výsledkem jsou vytrvalejší
a mocnejší dešte. Cást vody se ovšem vsákne dríve, než

dotece do potoka. Jak velký tento podíl bude, ovlivnuje rada

faktoru a nekteré z nich souvisejí se špatným stavem ceské
krajiny.

Je treba predeslat, že pri deštích takové intenzity, jakou

jsme zažili letos v srpnu, by ani ta nejvyprahlejší krajina
nedokázala zabránit povodni. Situaci ješte komplikovaly dve
vlny intenzivních srážek. Krajina se nasytila vodou už pri

první, takže ta druhá by se už nemela kam vsakovat ani za
ideálních okolností. Katastrofální záplava by nastala i tak,
pouze slabší. Ekologické príciny velkou vodu nespouštejí

jako její prvotní prícina, ale prispívají k její velikosti, rychlos
ti a síle.

Patrí mezi ne i fakt, že vetšinu ceských lesu netvorí místne
odpovídající druhy stromu, ale vlastne plantáže - prevážne

smrkové monokultury. Smrky mají správne tvorit pouze asi
11 procent našich lesu, prevládat by mely buky a duby,
v horách rovnež jedle. Merení ukázala, že starý horský
porost s prirozenou druhovou skladbou zachytí asi 80
milimetru srážek, zatímco umelá smrcina až nekolikanásob-

foto: Libuše Koubská

Povoden na Vltave naplnila 14. srpna 2002 oblouky pražského Mostu Legií.
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ne méne. V tisku se tento rozdíl nekdy zjednodušuje na

dilema mezi listnatým a jehlicnatým lesem, což je nedorozu
mení. Umelá monokultura listnácu nebude lepší než smrko
vá nebo borová plantáž. A do vysokých hor zase smrky

rozhodne patrí.
Do budoucna pribývá ješte jedna komplikace. Umelé

smrciny se u nás rozkládají také v nízkých polohách.

Odhaduje se, že vinou globálních zmen klimatu pri
dnešních trendech zhruba do roku 2030 smrky asi na ctvrti

ne ceského území odumrou. Prumerná teplota se zvýší

natolik, že pro chladnomilné horské stromy už nebude
únosná. Dnes na techto místech roste nevhodný les, ale

pokud nebude nahrazen prirozeným porostem, neporoste
zde za tricet let žádný. Co to znamená pro schopnost vázat
vodu, není treba dodávat.

DRUHÁ ETAPA: PASEKY

Ani zdánlive vzdálený problém lesního hospodarení není

bez souvislosti s povodnemi. Tlející kmeny, staré stromy,
mech nebo lišejníky na kmenech fungují jako úcinná houba:
treba tlející drevo ci lišejník nasáknou v prumeru tolik vody,

kolik samy váží. Treba lišejník na trísetleté jedli zadrží až
200 kilogramu vody. Proto by vždy nekolik procent stromu

melo zustávat nevyteženo.
Podobne duležitý je i postup kácení. Po rozsáhlých

holinách voda rychle stéká. Navíc voda na pasekách ztrácí
schopnost zachytávat deštové srážky, protože se vlivem
prudkého slunce mení její chemická struktura. Ve srovnání

s prirozeným lesem se po holosecné težbe sníží absorpce

pudy až šestinásobne. Regenerace by trvala težko uveritel
ných 1500 - 1700 let. Nezbytná je proto šetrná, takzvaná

výberová težba po jednotlivých stromech nebo malých
skupinách kmenu. Oponent by mohl argumentovat výzku-

my, z nichž vyplývá, že mezi pasekou a lesem není v zachy
cování vody žádný velký rozdíl. Slo by mu to však hure,
kdyby dodal, že tato merení probíhají v lesních porostech,

které v minulosti již byly plošne vykáceny a puda, ackoli
osázena vzrostlými stromy, ani dnes nedokáže déšt zadržet.

TRETí ETAPA: ŠiRÉ LÁNY

Naše deštová kapka tedy vytekla z lesa. Ovšem rovnež
z ceského venkova kombinovanou vinou kolektivizace

a dodnes pokracujícího prumyslového hospodarení
v zemedelství zmizela pestrá mozaika mezí, remízku,

osamelých stromu, malých mokradu a rybnícki:l, luk, pastvin
a starých sadu, které pusobily jako prirozené bariéry. Celých
72 procent zemedelských pozemku u nás tvorí orná puda,

zatímco v zemích Evropské unie pouze 60 procent. Voda,
které na širých lánech nic nestojí v ceste, tedy rovnež rychle
odtéká. Situaci navíc zhoršuje pestování nekterých plodin,

jež mají sklony podporovat odtok a erozi - predevším
kukurice a cukrové repy. Mezi jednotlivými rostlinami totiž
u nich zustávají pomerne velké volné plochy.

CTVRTÁ ETAPA: BETONOVÁ REKA

Nejvážneji se ale stav krajiny projeví v okamžiku, kdy voda

dotece do reky. Narovnanými a casto vybetonovanými
koryty snadno proudí do nížiny. Ceské reky a potoky merí
dnes o tretinu méne než na zacátku dvacátého století.

Meandry nejsou pritom duležité pouze kvuli rychlosti a síle

záplavové vlny. Pomaleji tekoucí voda by mela také více casu
na to, aby se z koryta vsakovala do podloží a mesta na

dolním toku by ohrožovala menší vlna.
Takrka bezezbytku byly rozorány nebo zastaveny duležité

rícní nivy - široké plochy lesu, luk a tuní podél prirozene
meandrujícího koryta. Pokud brehy lemuje rozsáhlá priro-

Židle socharky Magdaleny Jetelové v dobe, kdy ješte stála pred Sovovými mlýny na pražské Kampe.
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zená niva, voda se múže pomerne neškodne rozlévat, což

sníží velikost i sílu povodnové vlny a opet omezí škody.

V cervenci 1997 poslední tri zbývající komplexy této lužní
krajiny na Morave - v Litovelském Pomoraví nad Olomou
cí, na soutoku Dyje s Moravou a podél Odry nad Ostravou
- zachytily více vody než všechny prehrady v povodí
Moravy a Odry dohromady. Dva z nich leží v chránených

krajinných oblastech, ve tretím se ochrana pripravuje.
Prirozené nivy úcinkovaly i letos. Podle starších výpoctú

se predpokládá, že louky, mokrady a tune na prirozeném

jedenáctikilometrovém horním toku Lužnice mezi státní
hranicí a Suchdolem nad Lužnicí pojmou 5,5 miliónu

krychlových metru vody, tedy množství odpovídající stredne

velké prehrade. Tento úsek reky spolecne s nekolika dalšími
podobnými, které jsou soucástí Chránené krajinné oblasti
Treb0l1sko, dohromady zpúsobily, že se povoden na Lužnici
znacne lišila napríklad od Vltavy. Stoupala pomaleji, kulmi
nace byla méne výrazná a voda delší dobu opadávala.

Lužnice prispela do orlické prehrady vodním prívalem až
o tri dny pozdeji než Vltava a Otava. Pokud by prirozené

nivy v chránené krajinné oblasti na Trebonsku záplavu
nezadržely, vrchol povodnové vlny v Praze a dalších

mestech by byl ješte vyšší a zaplavil by vetší územÍ.
Podmínkou úcinné ochrany proti povodním je proto

obnova nekterých prirozených rícních niv s meandry, lužní
mi loukami a lesy. Nedají se samozrejme oživit všude: ledas
kde už na brezích stojí mesta a vesnice ci jiné dúležité
stavby. Ale v mnoha místech by ze zaplavovaných ploch

rozhodne mela zmizet rozoraná pole a reky musí dostat
možnost hledat si vlastní, prirozené koryto.

PÁTÁ ETAPA: POBREŽNí ZÓNA

Voda, kterou lesy a zemedelská krajina vinou špatného

hospodarení nezachytily a na brezích se nemá kam bezpecne
rozlévat, se valí rekou a zaplavuje okolí. Velikost škod zvyšují
stavby na brezích, které se nacházejí i v evidentne nebezpec
ných místech. V Ceských Budejovicích a Plzni napríklad

letošní povoden zaplavila supermarkety - v záplavové zóne

nikdy nemely vyrúst. Územní plány by proto napríšte mely
novou výstavbu na plochách ohrožených povodnemi dúsled

ne vylucovat a stavební úrady na dodržování pravidel prísne
dohlížet. Jak to, že po moravské povodni pred peti lety na
rade míst, která byla povodnovou vlnou zdevastována, bez

mrknutí oka vyrostly nové budovy?
Podobne škody v zemedelství zbytecne zvyšují pole na

brezích rek. Lužním loukám pritom záplavy paradoxne

prospívají: s prineseným kalem a bahnem se sem i bez
nákladného hnojení dostanou cenné živiny a píci voda nijak
neuškodÍ. Rozorání rícních niv a jejich premena na polní

kultury však zpusobuje mnohamiliónové ztráty na úrode.
avíc tím pricházíme práve o ty plochy, do kterých by se

voda mohla neškodne rozlévat.

DIOXIN MEZI KAPKAMI DEŠTE

Naprosto bezkonkurencní pozornosti se behem srpnové

povodne dostalo rade problému v chemicce Spolana
Neratovice. Zatím nelze s jistotou ríci, jak velké znecištení

dioxiny, rtutí a dalšími látkami bylo zpusobeno, ani jaké

budou škody ci další následky z opakovaných úniku
chlóru. Patrne však nikoli dramatické, prestože výsledky
jsou den ode dne horšÍ. Nikdo netuší, co by se delo, kdyby

nepršelo na Šumave, ale v Krkonoších a voda do Neratovic
pri tekla plnou rychlostí polabskou nížinou a nikoli proti
proudu.

Celkem bez obav ale múžeme tvrdit, že nám incidenty

uštedrily pár užitecných lekcÍ. Týkají se predevším verohod

nosti uklidnujících prohlášení chemické spolecnosti. Radu
mesícú oznacovala upozornení, že zamorené plochy múže
zatopit stoletá voda, za zbytecné obavy. Prišla stoletá voda

a plochy zatopila. Tentokrát Spolana behem záplav podle
všeho proste lhala. Nadto nejde "jen" o výsledek nejakého
východoevropského šlendriánu, podobne reagují i velké
mezinárodní spolecnosti.

Ceské reky a potoky merí dnes o tretinu méne

než na zacátku dvacátého století. Meandry

nejsou duležité pouze kvuli rychlosti a síle

záplavové vlny. Pomaleji tekoucí voda má také

více casu na to, aby se z koryta vsakovala do

podloží a mesta na dolním toku ohrožuje
menší vlna.

Spolana byla až do povodní nositelem kontroverzního
mezinárodního certifikátu Responsible Care, který chemic

ký prumysl udeluje do vlastních rad údajne obzvlášte
odpovedným spolecnostem. Vedení neratovické chemicky

nechtene dalo za pravdu kritikum, kterí jej oznacovali za
reklamní nálepku, jež ve skutecnosti o prístupu té které
firmy mnoho nevypovídá, a podmínky jeho udelení považo

vali za vágnÍ.

NÁVRAT DO ROKU NULA

Povoden odtekla a zacalo scítání škod. Za pozornost proto

stojí ješte jedna ekologická souvislost záplavy: rozbité cistic
ky odpadních vod. Poškozeno bylo asi 30 velkých a kolem
40 menších cisticek. Z rady ceských mest, Prahu nevyjímaje,

tedy do rek odtékaly nijak necištené splašky. Opravy trvají
obvykle jeden ci dva mesíce, ale treba v hlavním meste se vše

do púvodního stavu vrátí až koncem roku.
Voda je ve stejném stavu jako pred dvanácti lety. Takový

spektakulární prúšvih poutá znacnou pozornost, ale ve
skutecnosti nejde o žádné velké drama. Po uvedení zarízení

do provozu se reky pomerne rychle opet vycistÍ. Vetšina
cisticek byla naštestí pojištena, takže jejich rekonstrukce
neubere z fondú na stavbu dalších cisticek tam, kde ješte

chybí, a tedy na další zlepšení kvality vody.

VOJT~CH KOTECKY (1974) PRACUJEv EKOLOGICKÉM HNUTí DUHA.

podzim 2002
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,
VELKA VODA: ZISKY

Ceská vláda ekonomicky zneužívá soucasné
neblahé situace

MILAN ŽÁK

i pro malé podniky. Zde je treba pOCltat s urcitým

casovým zpoždením, které se muže projevit v rustu infla
ce - nedostatek domácího zboží v dusledku prerušení
výroby v zaplavených oblastech povede k nahrazování

dražšími dovozy (zhoršení obchodní bilance). Tím dojde
i k celkovému rustu cen, který by však nemel být nijak
dramatický, pokud ovšem vláda nepristoupí k výraznému
zvyšování daní.

Vliv na nezamestnanost by mohl být spíše pozitivní,

v dlouhodobém horizontu však málo významný. a
úrovni podniku (mikroekonomické) se sice mení

podmínky, nicméne se nemení to nejdúležitejší - schop
nost výrobcú prizpúsobit se tržním podmínkám. Kdo to
dokáže, prežije.

Významneji se mohou dusledky povodní projevit na
regionální úrovni. Velkou vodou zasažené regiony

budou muset menit programy využití prostredku,
opouštet plánované projekty a rozhodovat o nových

investicích. Totéž platí pro mesta a obce v postižených
oblastech.

PENíZE NA OBNOVU
Celkový rozsah škod byl koncem srpna odhadnut až do

výše 90 miliard korun. Je to hodne nebo málo? Zkušenos
ti ze sveta ukazují, že prvot

ní odhady živelných pohrom
bývají prevážne prehnané,
nadhodnocené. Reálné ško

dy jsou ve velké vetšine

....................._ _............ . výrazne nižší a pohybují se

kolem poloviny odhadu. Je nutno brát v úvahu, že odhad
ci bojují o svoji prestiž, což muže vést ke zvýšení poskyt
nutých cástek, na druhé strane pak také odhady nedokáží
vycíslit neprímé, vyvolané ztráty (i užitky). Príkladem

mohou být moravské povodne z roku 1997, kde podle
puvodních odhadu se škody mely blížit osmdesáti miliar

dám a nakonec byly vycísleny nekde kolem poloviny této
cástky.

Bud jak bud, škody, to jest obnovu znicených ci poško

zených domu, komunikací, mostu atd., je treba zaplatit.
K dispozici jsou ctyri hlavní zdroje financování.

a prvním míste jsou to samotní postižení, kterí
utrácejí vlastní úspory, u pojištených pak pojištovny

v rámci plnení pojistných smluv.

Veríme více obcanské spolecnosti
než státním úredníkum.

VLIV POVODNí NA EKONOMIKU
Co a kolik jsme ztratili ci získali, je ciste subjektivní,

soukromá vec každého z nás a ekonomické vycíslení je jen
soucástí celkového vnímání skutecnosti. Jako pri každé
události v živote cloveka - a je jedno, zda je drobná ci

osudová - mužeme subjektivne scítat zisky a ztráty. Ty
však nejsou zdaleka jen ekonomické, mužeme získávat

a tratit v rovine morální, spolecenské, osobní. Jde o to, jak
se sami vnímáme a jak nás vnímá okolí. Ztráty na
životech a dlouhodobé újmy na zdraví jsou smutnou daní

nenadálým událostem, jsou opravdovým neštestím.
Všechno ostatní, ted cituji z moudrosti predku, není

neštestím. Domy se dají znovu postavit, zarízení opravit
ci dokoupit, koryta rek vrátit
do vymezených prostor ...
Proste neštestí, které se dá

zaplatit penezi, není neštes-
tím.

Nicméne povodne ceskou ....._.._.._._._....._.-
ekonomiku ovlivní. Co všechno se prihodí?

a makroekonomické úrovni nic zvláštního. Naše

hospodárství je relativne stabilní tržní ekonomikou a jako
takové je schopno prirozeným vývojem prekonat i vetší

šoky než ty letošní povodnové. To platí dlouhodobe.
Krátkodobe, tedy približne v jednom až dvou ctvrtle

tích, mužeme predpokládat následující pohyb makroeko
nomických ukazatelu: hrubý domácí produkt krátkodobe

poklesne z duvodu povodnových ztrát produkce podniku
v zatopených oblastech, brzy se ale zase vzpamatuje.
Porostou totiž investice do obnovy, vzroste spotreba
domácností, které budou nahrazovat svá znicená zarízení.

Pro prumyslovou výrobu a zejména pro stavebnictví však
rekonstrukce predstavuje impuls, a to jak pro velké, tak

Zisk a ztráta jsou základními úcetními kategoriemi.
Podle Velké ekonomické encyklopedie nakladatelství

LI DE z roku 1999 zisk znamená v operacní rovine
skutecnost, že výnosy príslušného období byly vyšší než
náklady tohoto období priraditelné k výnosum, ztráta

znamená v operacní rovine skutecnost, že priraditelné
náklady príslušného období byly vyšší než výnosy tohoto

období. Ovšem pri aplikování této definice na vycíslení
dusledku povodní je nám takové striktne úcetní vnímání
témer k nicemu.

Prítomnost
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Dalším zdrojem jsou prostredky ze soukromých
humanitárních akcí - od sousedské výpomoci, pres sbírky

porádané v nejbližším okolí až k nevládním humanitár
ním akcím. Lhostejno, zda domácím nebo zahranicním.

Organizaci a zprostredkování této pomoci uskutecnuje

zpravidla soukromý neziskový sektor. Je zajímavé, že
duvera obcanu v tyto instituce je vysoká, o cemž svedcí
skutecnost, že pokud obcané neposkytují konkrétní
pomoc konkrétním postiženým (príbuzným, známým,

známým známých atd.) mají vetší duveru v nevládní
organizace. To je možno doložit srovnáním vývoje penež
ních daru na nevládních kontech v porovnání s konty
zrÍzenými vládními institucemi. Proste veríme více

obcanské spolecnosti než státním úredníkum.
Tretím zdrojem je mezistátní humanitární pomoc

zprostredkovaná vládními institucemi. Zde se jedná

o rozpoctové prostredky jiných zemí ci integracních
uskupení, jako je treba Evropská unie, jež proudí do

postižené zeme a jimiž disponuje stát prostrednictvím
byrokratických struktur. Pri troše predstavivosti si to lze

predstavit jako mimorádné rozpoctové príjmy na krytí
mimorádných rozpoctových výdaju, což jsou napríklad

rekonstrukce po povodni.
Posledním zdrojem jsou vlastní rozpoctové zdroje

státu. Peníze na obnovu jsou peníze jako každé jiné. Dají

se úcelove využít ci rozmarile promrhat, vše v rámci
zákona. O tom, která varianta zvítezí, rozhodují konkrét

ní výdej ci a príjemci pomoci - ekonomické subjekty.

STÁT NENí DOBRÝ HOSPODÁR
V ekonomice pusobí dva druhy subjektu - soukromé

a státnÍ. Zatímco soukromé se ke svým vlastním prostred

kum chovají hospodárne, stát tuto nutnost nesdílÍ. Tím,

že hospodarí s penezi, které si nevydelal, padá jedna
všeobecne rozšírená a pro vývoj spolecnosti nebezpecná

paralela, totiž že rozpocet je jen jeden, státní jako rodin
ný. Ale státní rozpocet nelze srovnávat s rozpoctem
rodinným; na rozdíl od vetšiny z nás, kterí utrácíme

peníze, jež jsme si vydelali (zasloužili), stát toto necinÍ.
Stát totiž utrácí rovnež peníze, které jsme si my vydelali,
a chová se pritom tak, jak bychom se chovali my pri

náhlém, neplánovaném príjmu, treba pri výhre - bez
starostí o budoucnost. Proc ne, vždyt volební období trvá
jen ctyri roky.

Rozpoctové problémy stát tudíž príliš netížÍ, a když

ano, pouze okrajove. Zpravidla pri sestavování rozpoctu
na další fiskálnÍ rok, a to ješte závisí na pomeru hlasu
v Poslanecké snemovne. Hlavní rozdíl mezi státním

a rodinným rozpoctem je v prístupu k penezum, který má
vláda, na rozdíl od rodiny, neomezený. Jako neprímý
dukaz muže sloužit výrok soucasného premiéra Vladimíra

Špidly, který na otázku, jaký bude rozpoctový schodek na

príští rok, bez otálení a beze studu odpovedel: "Rozpocet
bude takový, jaký budeme potrebovat." Komu z nás by se
takový prístup k rodinnému rozpoctu nezamlouval?

Smirme se s tím, že stát, na rozdíl od prevážné vetšiny

svých obcanu, není dobrým hospodárem s jejich (našimi)

penezi. On si je totiž nevydelal, to jen my jsme mu je, na
základe spolecenského konsensu, pilíre demokratické

Rodzim 2002
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MilAN ŽÁK (1944) JE EKONOM A VYSOKO~KOlSKÝ UCITEl.

PRITOM JETO TAK PROSTÉ,
MILÝ WATSONE

obcanum, nesmejí být diskriminující (jako treba onen
nestoudný požadavek "potrestání" pojištených ve

prospech nepojištených) a nesmejí popírat sliby již dríve
vyrcené ve vládním prohlášení.

spolecnosti, dobrovolne sverili uzákonením povinnosti
platit dane. ekterí liberální ekonomové dokonce v této
souvislosti hovorí o uzákoneném okrádání obcanu.

ZBYTECNÁ ZPRÁVA SVETOVÉ BANKY
V souvislosti s letošními záplavami se zminují povodne

z roku 1890, kdy byl poboren Karluv most. V té dobe bylo

prerozdelováno pres státní rozpocet u patnácti nejvyspelej- Rešení, která po povodních nabízí naše vláda, nejsou
ších zemí sveta kolem osmi procent tehdejšího hrubého rešení docasná, jejich skutecným dusledkem bude

domácího produktu. V soucasné dobe tyto zeme preroz- dlouhodobé zvýšení danového zatížení. Navíc se již

delují témer padesát procent soucasného, mnohonásobne prijatými opatreními stát dopouští diskriminace
vyššího hrubého domácího produktu. a dokazuje, že neplní sliby. Pripomenme si jen snížení

Míra prerozdelení, pocítána jako podíl vládních výdaju slibovaného zvýšení platu státní správy, jež nejvíc diskri-

na hrubém domácím produktu, se v soucasnosti v Ceské minuje ucitele. Pripomenme si milionárskou dan, která
republice pohybuje mírne pod padesátiprocentní hranicí. trestá schopné, vzdelané a pracovité (90 tisíc mesícne si
V návrhu rozpoctu na príští rok to ciní cástku presahující mužete vydelat, když ovládáte plynne dva svetové jazyky

osm set miliard korun - píše se to takto: 800 000 000 a pracujete denne kolem dvanácti hodin vcetne sobot
000,- Kc. A stát chce pre rozdelovat stále víc. Za každou a nedelí).
cenu, i za cenu zneužití soucasné neblahé situace nekte- Vyšší spotrební dan za tabák, alkohol a benzin je sice

rých svých obcanu. Navíc zpusobem, který je diskriminu- nejlépe zduvodnitelná, ale pozor! Dostaneme-li se na
jící, pro mnohé urážlivý cenovou úroven vyšší než
a nespravedlivý. Danové ~ v okolních zemích, hrozí
zatížení nás, obyvatel Ceské Rešení, která po povodních nabízí naše prekupnictví, pašoval1l

republiky, je neúmerne vláda, nejsou rešení docasná, jejich a padelky. Zvýšení dane
vysoké v porovnání s ekono- z pridané hodnoty pak
mikami stejné úrovne. skutecným dusledkem bude dlouhodobé dopadne na všechny obyva-

Verejné finance potrebují zvýšení danového zatížení. Navíc se již tele, zdraží se potraviny,
reformu. Bylo to ostatne služby. O omezení výdaju,
konstatováno ve studii, prijatými opatreními stát dopouští s výjimkou neplnení slibu

kterou pro Ceskou republi- diskriminace a dokazuje, že neplní sliby. o zvýšení platu, se nemluví.
ku zpracovala Svetová banka Logicky, vždyt jde o to
- na prání vlády z roku ----------------------- využít situace a zajistit
1999, hrazeno z prostredku Svetové banky. V breznu 2001 pokud možno stálý a stabilní prísun penez do státního

byly výsledky analýzy výdajové stránky verejných rozpoctu rozpoctu. Je to potreba, nebot rozpoctový schodek už déle

publikovány pod názvem Na podporu rustu v podmínkách než pet let utešene narustá a zadlužení státu se zvyšuje.
fiskální stability a vyšly v ceské verzi jako mimorádná Pak treba zbude i na stíhacky Gripen - vždyt obvyklá

príloha týdeníku Ekonom 15/2001. Její prijetí v Ceské provize u vojenských zakázek se pohybuje kolem ctyr
republice nejlépe charakterizoval Makroekonomický procent. A to má vláda v záloze ješte peníze z pripravova-
prehled spolecnosti Pa tria z dubna téhož roku v komentári ných privatizací, za všechny jmenujme TELECOM.
nazvaném Zbytecná zpráva Svetové banky? Zpráva, která Pritom je to tak prosté. Vláda at hospodarí s tím, co

pomocí dukladné analýzy výdajových programu ukázala má, má toho dost. Príliv penez z mezinárodní pomoci
možnosti, jak šetrit peníze obcanu, danových poplatníku, muže, treba s pomocí soukromých firem, investovat do
byla prijata vládou velmi vlažne. Pro ilustraci nekolik obnovy infrastruktury. Chce-li pomoci jednotlivci,
rádek z komentáre Patrie: "Bohužel jednotliví ministri obcanovi a zároven volici, at dodrží všechny své predvo-

ceské vlády, zodpovední za dané oblasti, rychle odmítli lební sliby, které jí vydláždily cestu k moci. Postiženým
studii Svetové banky jako nepoužitelnou. ekterí to stiWi velkou vodou at konkrétne, podle výše jejich ztrát sníží
dokonce týž den, kdy byla studie prezentována." ci úplne odpustí dane na rok, na dva, na tri. Pro nás

V souvislosti s tématem financování povodnových obcany to bude príznivé znamení o dobré vuli vlády
ztrát z toho vyplývá jediné: penez má vláda dost, a to a navíc si z povodní odneseme poucení, že každý má být
i na rešení mimorádných událostí. Vždyt pripustíme-li odpovedný sám za sebe. Že se o sebe a své sousedy

celou odhadovanou výši škod, kterou jsme se pokusili dovedeme postarat sami a nepotrebujeme, aby nás vláda
zpochybnit, a rozdelíme-li nápravu do casového rozmazlovala. Ušetrené peníze at už konecne nasmeruje
horizontu trí let, pak mimorádné výdaje na krytí povod- do školství, 21. století totiž už je, a stále více bude,
nových ztrát nedostoupí výše ctyr procent rocního stoletím duševního kapitálu.

rozpoctu, pri polovicní cástce jde o méne než dve
procenta! A to se dá odborne receno "dohledat" úspor

nými opatreními. Ta však nesmejí být namírena proti

Prítomnost
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J p
LUBOŠ DOBROVSKÝ

Ríkává se, že všecko zlé je pro neco dobré, a obcas se to
i potvrzuje. Nemužeme se dohodnout, co je politika. Mnozí

ríkají, a leckterí dokazují, že je to usilování o moc, o možnost
prosadit se, manipulovat jinými. "Umení možného" je také

jednou z definic. Banální floskule. Nemá obsah. Dosahovat
možného ci nemožného, prosím, a ve jménu ceho? V jaký a cí
prospech? A kdo je politik?

Zvykli jsme si, hledajíce politiky a zkoumajíce politiku,

obracet svou pozornost ku Praze a svuj zrak k institucím tak
ríkajíc celostátním. Místem provozování politiky byly nám,

a doufejme, že ten minulý cas je namíste, vláda, poslanecká
snemovna, senát, stranické sekretariáty ci konference. Tam se

snují plány, tam se pripravují projevy, tam vznikají zákony,
tam je soustredena moc, kompetence, výkon správy vecí,
které se nás svými dusledky dotýkají. Prinášejí ci neprinášejí

nám to, cemu se v teoriích ríká spolecenské ci obcanské
blaho. Nebo naopak protiklad blaha.

Trochu to, alespoJl u nás v Ceské republice, kazil a kazí
prezident. Mel a má svou hlavu, používá ji nezávisle na

mínení stranických vudcu a sekretariátu. Je vypocitatelný
pouze statisticky, ze souboru svých postoju, cinu, veznení,
projevu, svého osobního, jedinecného charakteru cloveka,

který nemá ideologii. Má ovšem smysl pro hodnoty a mel 
však proto se stal prezidentem - smysl pro odpovednost
prekracující daleko jeho osobní zájem.

Tak jsme si zvykli. Jenže prišla nezvyklá krize. Tragédie.
Záplavy. Statisticky predpokládané hodnoty možné povodne

ukázaly se jako nepresné. Skutecnost je nepredvídatelne nebo

spíše nepredvídane prekonala. Voda se hnala od jihu na sever
V1tavou, od východu do centra a na sever korytem Labe, od

západu k centru a do Labe na severu recištem Ohre. Brala
všechno, co jí stálo v ceste. Voda vzala i navyklé stereotypy
našeho pohledu na politiku. ašeho pojímání blaha a našeho

vnímání místa, v nemž se politika koná.
Politiku v pravém slova smyslu, ve smyslu blaha, rozumej

me organizování pomoci tem, kdo byli postiženi neštestím
víc než my ostatní, vzali do svých rukou starostové vsí a mest
a krajští hejtmani a velitelé armády a hasicu, profesionálních

i dobrovolných, a lékari v nemocnicích a sousedi pomáhající
plnit pytle pískem a clenové nejruznejších charitativních

organizací a zpravodajové rádií a televizí, verejnoprávních
i soukromých, redaktori novin. A jednali, jak má jednat
politik: Dali se do služby všichni všem.

Vláda delala, co mela, a vcelku, jak ji její premiér Vladimír

Špidla pozdeji v televizním projevu pochválil, obstála se ctí.

Budme k ní spravedlivejší, než k ní byl nekdejší premiér
Václav Klaus, jenž opozicne pravil, že v krizi, jako byla ta

vodní, málo na vláde záleží. Naopak, velice na ní záleží.
Udrží-li vláda na uzde vášne a spory a celí-li zavcas panice,

nabízí-li koordinaci všem tem, kdo se ujali politiky na

místech prímo ohrožených, delá neco, co jí prísluší. epred
vádejí-li se ministri prespríliš v televizi jako jediní zachránci,
nemluví-li o policii a jiných zachráncích jako o "svých
lidech", a podporují-li svými hlasy a svým jednáním autoritu

starostu a hejtmanu a záchranáru, delají neco na cem opravdu
velmi záleží. Skoro všichni to delali.

Kdo ovšem zklamal, to byli zákonodárci. Nesvolali se vcas,
aby omezením svého volna dali najevo když nic jiného, tedy

alespon solidaritu s postiženými. A když se konecne sešli, rekl
o nich premiér svým neemotivním jazykem, že atmosféra ve
snemovne byla "neurovnaná". ejsa tak neemotivlú jako on,

ríldm, že snemovna upadla do obvyklé atmosféry plné plané
ho žvanení. Planá slova mnohých zaplnovala éter jako bahno

rozvodnených rek krajinu.
Mnoho bylo receno o prezidentovi Václavu Havlovi. Že

prijel pozde z dovolené, že nenašel zpusob, kterak se dát
výrazneji do služby, pridat se efektivneji k organizátorum
záchrany, zkrátka, že jím jsou jeho kritici zklamáni. Já

Premiér Špidla v projevu po povodni rekl, že

jsme obstáli ve zkoušce, a dal najevo víru, že

obstojíme i v popovodnových stresech. Cesta je

naznacena: autorita starostu a lidí, kterí dovedou

pomoci nejen sobe, ale i druhým, vzrostla.

zklamán nejsem, jakkoliv leckterou kritickou výtku sdílím.
Co bylo zachráneno, onen presun politiky k tem, kdo jednají

na místech, kde je jednat treba, ta obrovská demonstrace
životaschopnosti obcanské spolecnosti - dej Buh, aby nám to

vydrželo - to je prece také výsledek jeho dlouholetého úsilí,
s lúmž po takové spolecnosti volal a nás obcany k JÚvedl.

Premiér v popovodllovém projevu rekl, že jsme obstáli ve

zkoušce, a dal najevo víru, že obstojíme i v popovodnových
stresech. Cesta je naznacena: autorita starostu a lidí, kterí
dovedou pomoci nejen sobe, ale i druhým, vzrostla. V obcích,

které postihlo neštestí, se dnes ví lépe než pred tragédií, kdo
je kdo, na koho se lze spolehnout, kdo pracuje pro blaho své
i jiných. Ví se, kdo je politik v pravém smyslu slova, ve smyslu
služby pro jiné, pro obec. Kéž by toto poznání proniklo i do

stranických aparátu, do stranických grémií, konferencí
a stranických mozku a kéž by ti, kterí se osvedcili v obci,
dostali konecne možnost osvedcit se i ve státe.

LUBOS DOBROVSKÝ (1932) JE NOVINÁ~. P~EKLADATEL. POLITIK.
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POVODNOVÁ LEKCE ANEB
PETR PRíHODA

Ovlivní letošní nicivá povoden život naší spolecnosti

i na jiné úrovni než na té provozne ekonomické? Jiste

pocítíme újmu zpusobenou hmotnými škodami a nezby
tím jejich nápravy. Zmení se i hodnotové preference,

životní strategie, vzájemné vztahy apod., tedy promenné,
které radíme spolu s americkým politologem Michaelem
Novakem do sféry morálne kulturní?

Je ale rozumné se takto ptát? Proc by se vubec mely

menit? ediskvalifikujme žádnou otázku a priori; už
proto, že tak rádi ciní ješitní politikové a pedagogové,

aby potlacili nepríjemnou zvídavost protejšku. Ani

otázka na pohled naivní nemusí mírit do prázdna.
A katastrofy, jak známo, zmeny v živote jednotlivcu

i skupin casto prinášejÍ.

TREST, MEMENTO, OBECNÉ DOBRO
Pro prímého úcastníka mívá katastrofa - osobní i spolec

ná - numinózní rozmer, budí posvátnou hruzu. Je prožívána
jako zásah "vyšší moci". Proto se i v puvodní otázce ozvou
naše zakrnelé "náboženské instinkty". O své biblické dedic

tví sice nedbáme, ale predstava apokalypsy, jakkoli mlhavá,
se z lidských myslí nevytratila, stejne jako mýtus o potope

Nepovzbudivý úcinek katastrof 1968 i 1997

nebyl všeobecný. Pokaždé došlo k mobilizaci

pozitivne nekonformních menšin, které ani

pozdeji neztratily iniciativu.

sveta. Prvoplánová asociace nám predstavuje katastrofu jako
trest nebo memento. Zda a jak to platí v perspektive prozre
telnosti, nevíme, vždyt obetmi bývají zpravidla nevinnÍ.

Pojem zavinení tu však není od veci, napsalo se o tom
v poslední dobe dost. Podíl souctu letitých nedbalostí,
nikoliv na povodni samé, ale na její nicivosti, poprít nelze.

S predstavou trestu, který vnímáme jako akt spravedlnosti,
nadto v príbehu individuálním, asi nepochodíme.

Memento? Nepochybne ano. Memento znamená

pamatuj, tedy nevtíravý imperativ. Co se pred povodní
i behem ní prakticky konalo špatne, už snad víme, návod

k technologické náprave tu je. Jako každá katastrofa je
i povoden zkouškou postoju, názoru, ba i jim odpovídají

cího pojmového rámce.
Klasická filosofie zná napríklad pojem obecného dobra

(bonum commune). Takového, které je dobrem pro všech

ny, at si to uvedomují nebo ne. Rozhodcím je tu zdravý

rozum. To je prý ale naivní postulát, ve skutecnosti existují
jen jednotlivá, tedy individuální dobra, lépe je však ríkat

zájmy. Ty mohou vytvorit vektorovým souctem zájmy
skupinové, ba i vetšinový konsensus, který lze treba
i smluvne kodifikovat, ale nejaké objektivne platné kritéri

um prý nenÍ. Namítal jsem (mými protejšky byli cerství
stoupenci integrálního liberalismu), že pro Holandany
jsou pobrežní hráze obecným dobrem, aniž by se o tom
museli predem dohodnout, že to proste platí, protože to

"dá rozum", ale nepochodil jsem.

CHVÁLA NEDOSTATKOVÝCH CTNOSTí
Tuším, že treba zájem vedení chemické továrny Spola

na byl v urcitém okamžiku jiný než zájem obyvatel

Melnicka, ale že nezávisle na mne (sympatizuji totiž
s temi druhými) není treba žádné ankety, nebot platí
a priori zásadní odlišnost obou zájmu, nebot jeden je
proste dobrý a druhý nedobrý, to "dá rozum". evím, jak

pochodím tentokrát, ale zdá se, že poucením, které lze
vyvodit z katastrof, vcetne té naší, je rehabilitace nejen
zapomenutých zkušeností, ale i popíraných racionálních

evidencí. Dobové zprávy i komentáre vyzdvihly solidaritu
a obetavost postižených i záchrancu. Ex post lze ríci, že
v pravý cas podporily druhove sebezáchovné chování,

a brát to jako sociobiologickou samozrejmost, což je
pravda. Je tu ale ješte jiný kontext: byla to chvála
nedostatkových ctností, snad i projev nesmelé touhy po

obnove jejich prestiže. Proc tak najednou, je-Ii tento žánr
naší žurnalistice spíše cizí?

Nabízí se nevtíravá domnenka: naše spolecnost se

nalézá ve stavu ideové dezorientace, ba morální kocoviny
(blbá nálada), a nejasne touží z toho ven. Prišla sice bez
náhrady o svou povodnovou pamet, ne však o prastaré

"náboženské instinkty", a pripouští, možná jen na chvíli,
že když nic jiného, tedy snad nicivá povoden ji muže
postrcit na správnejší cestu. Nesmýšlejí tak všichni, urcite
ne ti pristižení pri rabování, možná ani pánové ze Spolany

apod., ale ten pocit tu byl a prehnal se naší zemí jako

nekomu mráz po zádech. Snad doznívá ve starostlivé
otázce, co všechno to s námi udelá.

ÚCiNKY PREDCHOzíCH KATASTROF
Predvídat úcinek jedinecné události lze jen hypoteticky.

Kéž by bylo možno srovnat s necím podobným, jako treba

v medicíne! Což okupace 1968? Je tu rozdíl, ztráta politic
ké svobody je neco jiného než živelná devastace ci ztráta
majetku, ale nekteré prubehové charakteristiky srovnatel
né jsou: vpád nepredvídaného, ztráta jistot, prímá úcast

menšiny, neprímo (mediálne) úcastná vetšina, vzepetí

Prítomnost
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solidarity. Sdílený étos se do roka vytratil, nastala polariza

ce. Menšina byla marginalizována nebo emigrovala, vetši
na nové pomery akceptovala. Následovalo dvacet let
obecné demoralizace, na níž se ovšem podílel i cílený tlak

nových pomeru. Negativní úcinek na morálne kulturní
sféru byl znacný, dodnes je znát.

Jiné srovnání: povoden 1997, podobne necekaná a nicivá

jako ta letošní, byt územne menšího roZSal1U- letošní senzi
tivitu zvýšilo i zasažení Prahy. Sok, vzepetí solidarity, po
nekolik mesícu sdílený, lec slábnoucí étos. astala polariza

ce, nebot ti nepoškození ztratili zájem o neštastníky, mezi
nimiž nastaly konflikty (vyplácení podpor a pojistného bylo

vnímáno jako nerovné). Krome obnovy "povodnové pameti"
obyvatelstva byl dopad v morálne kulturní sfére víceméne
nulový, byt nekdy až po vyrovnání znamének - nekterý
komunální politik mentálne vyzrál, jiný selhal.

epovzbudivý úci nek katastrof 1968 i 1997 nebyl

všeobecný. Pokaždé došlo k mobilizaci pozitivne nekon
formních menšin, které ani pozdeji neztratily iniciativu.
V prvém prípade disentu (v nejširším smyslu), v druhém

charitativních organizací a tech, kdo se pridali. Tyto iniciati
vy nevznikly z niceho; vhodne disponovány byly už predtím.

ÚNAVA, DEPRESE, FRUSTRACE
Uvedené zkušenosti naznacují i možný rámec dohledné

budoucnosti. Ocekávejme únavu, depresi i nové frustrující

podnety. Pocítejme s polarizací podle míry poškození: ti,
kdo dopadli nejhur, budou ostatním na obtíž.

Vetšina médií je zvyklá jitrit emoce, místo aby pomáhala
rozumet, a neumí jinak. Obecná frustrace jim poskytne

príležitost k aranžování doktrinálních sporu, cehož mohou

využít i nespokojení politici a jejich strany. Verejné mínení
proto muže hloubeji zabrednout do "blbé nálady". Tyto
predtuchy se záhy overí na zkušebním kameni komunál
ních a senátních voleb.

Firmy, které se predtím chovaly koristnicky, a verejní
cinitelé, kterí stacili prokázat neverohodnost, se také
nezmení, ani oni to neumejí jinak. Vždyt katastrofy
pusobí jako katalyzátor, urychlovac, nikoli jako kouzelný

proutek.

NESAMOZREJMÁ KONSTRUKTIVNí
ALTERNATIVA

Nastínená prognóza muže pusobit tísnive, protože si

všímá destruktivních trendú. Ty se ale po katastrofách
vždycky projevÍ. Existuje i konstruktivní alternativa, ta je
však nesamozrejmá. Její šancí jsou ony "pozitivne nekon
formní menšiny", které se osvedcily i v minulosti. Zpravi

dla jsou opomíjeny, což je dáno nejen povahou médií, ale

Obrnené transportéry na Smetanove nábreží v Praze

letos v srpnu evokovaly jinou katastrofu: tu ze srpna 1968.

i odkázaností techto iniciativ na komunikaci tvárí v tvár.

Jejich zdar závisí na míre odvahy k disidentstvÍ.
Fenomén disentu známe v jeho konkrétní domácí

podobe, ale ta není jediná možná. Zasloužil by více pozor

nosti, nebot je to životní sloh, který nabízí možnosti
prežití v totalitách ijiného typu.

ekterá témata související s "epochou po povodni"
zústávají velkou neznámou. Jedno je lokální: Praha. Má

v zemi výsadní postavení, její trauma je závažnejší, zotavo

vání bude težšÍ. Její osobitou atmosféru vdechují rozmani
té ústrední instituce politické, ekonomické, mediální,
kulturní, akademické ... Težko ríci, co to s nimi udelá.

Záleží na tom, jak byly predem disponovány. Ukáže-li se,
že ani ony to neumejí jinak než dosud, pak nelze ocekávat,

že by pomohly oné nesamozrejmé alternative.
Další neznámou, nejen pražskou, je predivo vztahú

(postoju, pociti1, ocekávánÍ. .. ) cloveka k svetu, tedy
soucasného cloveka k panující civilizaci. Ty jsou, zdvorile

receno, ambivalentnÍ. "Povodnové trauma" ji muže
predvést v dvojnásob nepríznivém osvetlenÍ. Krome toho,

že není príliš naklonena cloveku (není "menschenfreund

lich"), se soucasne ukazuje, že není ve shode ani s príro
dou. Tento zážitek muže otrást samotným podložím

základní duvery. Není jasno, zda a jak se promítne do

konkrétnejších sfér života spolecnosti.
Také se múže stát, že zvítezí prostá setrvacnost vlastní

vegetative-animálnímu životu, že nastane postupný návrat
do vyježdených kolejí - a že se nestane nic. Presneji

receno, že se jako by nestane nic.

PETR PRIHODA (1939) JE PSYCHIATR A PUBLICISTA.
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I
S vládním zmocnencem pro lidská práva o svobode
pOhybu a pOhybu svobody

IRENA REIFOVÁ

Myšlenka zaradit svobodu pohybu mezi lidská
práva vznikla v dobe, kdy možnosti jejího uvedení do
života nebyly zdaleka takové jako dnes, v dobe globa
lizace. Má to nejaký vliv na soucasný výklad svobody
pohybu?

Pojetí svobody pohybu se zásadne zmenilo už dríve

mezi pocátkem 20. století a prijetím Všeobecné dekla
race lidských práv v roce 1948. Ta byla prijata v dobe,

Institut azylu zacíná selhávat. Dnes ve vetšine

vyspelých zemí úspešne projde azylovým

rízením neco mezi deseti a dvaceti procenty

žadatelu. Zbývající koncí jako neoprávnení.

Azylové rízení se tím zpomaluje, skutecní

uprchlíci v nem trpí celé roky, zbývá na ne

méne prostredku a navíc zacíná mít verejnost

tendenci šmahem považovat všechny uprchlíky

za falešné, jak to vidíme dnes u nás.

kdy celý jeden svetový blok zacal svým vlastním
obcanum svobodu pohybu nevídaným zpusobem

omezovat. Druhá svetová válka a na ni navazující válka

studená, spojená s novými bezpecnostními riziky
a obavami z jaderné špionáže, prinesla velká omezení

i ve svobodné cásti sveta, prinejmenším pro cizí státní
obcany. Až do druhé svetové války pritom vetšina státu
neomezovala ani vstup cizincu a prekážky svobody

pohybu byly hlavne ekonomické. Jinými slovy, zarazení
svobody pohybu do Deklarace souvisí, prinejmenším
casove, s tehdejším prudkým rustem nesvobody.

Svoboda pohybu podle Deklarace znamená prede
vším právo jakoukoli zemi - i svou vlastní - opustit. Jen
težko ji lze úplne vytrhnout z kontextu mezinárodního

práva a vykládat ji jako právo vstoupit bez jakýchkoli
podmínek do libovolné zeme. Tak si to nekdy mylne
predstavují naši Romové, když ríkají, že jim Velká
Británie nesmí zabránit v prekrocení svých hranic,

protože tím porušuje svobodu pohybu. Rada instru

mentu mezinárodního práva však uznává právo
suverénního státu rozhodovat o tom, koho na své území

vpustí a koho ne, a uznávala je i v dobe prijetí Všeobec

né deklarace. Právní výklad svobody pohybu se tedy od
doby jejího prijetí príliš nezmenil. Zmenila se ale míra
toho, jak státy svou možnost bránit cizincum ve vstupu

na své území využívají.

Dá se tedy ríci, že kontrola státu nad tím, kdo do
nich mírí, zesílila?

To se ríci dá, ale ne bez patricného kontextu. Proje

vují se totiž dve protichudné tendence. Na jedné strane
se s koncem studené války úžasne zvýšila svoboda

pohybu po ose Východ-Západ. Na druhé strane se ale
do popredí dostala ekonomická dichotomie Sever-Jih.

Vyspelé zeme stále úporneji omezují príliv ekonomic

kých imigrantu z chudého tretího sveta. V oblasti
ekonomické migrace byly prekážky i v dobe prijetí
Všeobecné deklarace daleko menší. Už od éry prumy

slové revoluce totiž moderní státy považovaly príchod
pristehovalcu spíš za plus, za užitecnou pracovní sílu.
Lidé tehdy ovšem migrovali zejména ze "starého sveta"
do "nového", tedy do Ameriky. Ta hlavne v druhé

polovine 19. století prijímala obrovská kvanta pristeho
valcu, ale i tam fungovaly regulacní mechanismy.
Mnohým se ze slavného Ellis Islandu, kde byl hlavní

vstupní terminál, brána do nového sveta, nikdy nepoda
rilo na americkou pudu vkrocit. Americané potenciální

pristehovalce všelijak kádrovali a i ti, kterí byli vpušte
ni, museli procházet testy. Ty byly silne vázané na
anglictinu, jazyk pro vetšinu príchozích dosud nezná
mý. Obsahovaly také kulturne podmínené otázky, na

než nikdo, kdo nebyl Anglosas, nemohl znát odpoved.
Z výsledku pak podle zastáncu tehdejší eugeniky vyplý
valo, že tri ctvrtiny príchozích jsou slabomyslní. To je

kuriózní, protože mezi nimi byli napríklad Švédi, ruští
Židé nebo obyvatelé rakousko-uherské monarchie.

Po roce 1945 se zacalo rozlišovat mezi právem na

svobodu pohybu a právem na azyl. Právo na azyl se do
mezinárodního práva dostalo v roce 1951 jako soucást
Úmluvy o právní ochrane uprchlíku. Nepominutelným

pozadím zakotvení práva na azyl bylo zejména vedomí
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událostí holocaustu. Vzpomínka na to, jak lode nemec

kých Židu na úteku pred nacismem križovaly pres more
a nakonec se vrátily do Hamburku, odkud už vedla
cesta prímo do Osvetimi.

Pres to všechno jsou vyspelé zeme ke svým
obcanum vzájemne vstrícnejší, než když do nich mírí
lidé etnicky nebo geograficky takzvane podezrelí ...

Neboli proc se Švýcar premístí do Nemecka takrka

bez povšimnutí a ceský Rom pri ceste do Velké Británie
ne? No proto, že je tu predpoklad, že ten druhý chce
krome práva na svobodu pohybu uplatnovat i právo na

azyl nebo dokonce domnelé právo na postavení žadatele

o azyl. Že patrí ke skupine lidí, kterí tuto cestu využíva
jí k tomu, aby se v navštívené zemi usídlili. U ceského

Roma existuje menší pravdepodobnost, že se po
prohlídce Trafalgar Square vrátí domu. Dostane-li se do
Velké Británie, zažádá tu o status uprchlíka a stane se

záteží pro státní rozpocet. Nefér v prípade svobody
pohybu je, pokud treba turista z Bangladéše je pravým
turistou, který si chtel užít dovolenou a odjet, jedná se

s ním jako s potenciálním žadatelem o azyl.
Co zacíná selhávat, tedy není právo na svobodu

pohybu, ale institut azylu. Dnes ve vetšine vyspelých
zemí úspešne projde azylovým rízením neco mezi deseti
a dvaceti procenty žadatelu. Zbývající koncí jako

neoprávnení. Azylové rízení se tím zpomaluje, skutecní
uprchlíci v nem trpí celé roky, zbývá na ne méne

prostredku a navíc zacíná mít verejnost tendenci
šmahem považovat všechny uprchlíky za falešné, jak to
vidíme dnes u nás. Pokud bude obecne bránit potenci
álním žadatelum ve vstupu na své území a v podání

žádosti, zase tím utrpí i oprávnení žadatelé, a to ješte
více. A pokud by se prosadila zmena mezinárodního
azylového práva tak, že by namísto individuálního

prezku mu prišly pocetní kvóty, jak to nekterí reformá
tori navrhují? Pak by byl sice praktický problém
cílových zemí témer vyrešen, ovšem za cenu poprení

práva svobod jedince.
U nás je situace v jistém smyslu ješte dramatictejší

než v mnoha zemích, které mají daleko více azylantu,
protože poskytujeme azyl jen asi jednomu procentu

žadatelu. To je o rád méne než ve vetšine státu Evrop-

Jan Jarab se narodil v roce 1965 v Hranicích.Vystudo

val medicínu na Karlove univerzite (1990) a antropologii
na University College v Londýne (1998). V letech 1990

1997 pracoval jako lékar a pusobil jako nevládní aktivista
v oblasti lidských práv, od roku 1999 se lídskýmí právy
zabývá profesionálne. Od brezna 200 I je vládním
zmocnencem pro lidská práva. Publikoval radu prekladu

z anglictiny - odbornou literaturu, detské knížky
i moderní americkou prózu, mezi jinými napríklad díla
Charlese Bukowského, Richarda Brautigana, Susan

Sontagové, Roalda Dahla ci Anthonyho Giddense. Jan
Jarab je ženatý a má rocního syna Daniela.

ské unie. Patrne to nebude tím, že by se u nás chtelo
usadit více neoprávnených a ekonomicky motivovaných

žadatelu než v bohatších zemích, ale spíš praxí našeho
ministerstva vnitra. Ze zkušenosti vím, že u nás casto
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neuspeli ani žadatelé z Iráku, Kuby nebo Afghánistánu
pod tálibánskou vládou, ackoli jejich rodinní príslušníci
v jiných zemích úspešní pochopitelne byli.

Pro naši novou vládu jste pripravil dokument

o strednedobých prioritách v oblasti lidských práv,
kde píšete o nutnosti rozpracovat pristehovaleckou

strategii s durazem na motivaci kvalifikovaných
odborníku a specialistu ... Co ti, kterí takový kulturní

kapitál nemají?
Samozrejme, že jim nehodláme pobyt ztežovat. Ale

jinak si myslím, že by opravdu mel existovat program
lákavý pro lidi, kterí kulturní kapitál mají. A tech se má
týkat aktivní pristehovalecká politika, kterou jsme

dosud vubec nemeli - máme vlastne jen spontánní
migraci. Až letos prišel Vladimír Špidla, ješte jako

Západ sám oslabuje svou verohodnost

v oblasti lidských práv tím, že podporuje

i brutální diktátory, podle toho, jak se to

politicky hodLTo je vodou na mlýn všem

demagogum nezápadního sveta, kterí pak

snadno presvedcí verejnost svých zemí, že to

Západ s lidskými právy nemyslí vážne, že je to

proste úcelová fraška legitimující zásahy proti

státum, které se Západu znelíbily.

ministr práce a sociálních vecí, s prvním návrhem, který
skutecne pocítá zejména s náborem lidí s oním kultur

ním kapitálem. Mluvím-li ve svém návrhu strednedo

bých priorit o náboru odborníku, je to vlastne odkaz
k tomuto pilotnímu programu ministerstva. Priznám se,

že jsem urcité pochybnosti o definici této cílové skupi
ny a vymezení státu, jichž se má návrh týkat. Ale chápu
také, že tvárí v tvár ceské xenofobii je nutno postupovat

opatrne. Pritom ani skutecnost, že má jít o kvalifikova

né odborníky z pouhých trí zemí, nezabránila ODS
zneužít tohoto návrhu s demagogií hodnou Le Pena:

napsali ve svém volebním programu, že stále roste pocet

žadatelu o azyl a ilegálních migrantu a vláda s tím
ncjen nic nedelá, ale chce je ješte zacít sama aktivne

privážet!
Naopak, program by mohl pomoci práve tem, kterí

už na našem území jsou a v azylovém rízení neuspeli.
Tento návrh by mel alespoI'"l cástecne vyvažovat zmíne

nou neadekvátní restriktivnost integrace cizincu
v Ceské republice. Akcent na kvalifikaci je pochopitel
ný. Vždyt jsou tu lidé, kterí se koncentrují na trhu práce
v nekvalifikovaném sektoru, ackoli kvalifikaci ze své

vlastní zeme mají. Máme tu ukrajinské vysokoškolsky
vzdelané zedníky. Jak bychom potom nepotrebovali

program na podporu toho, aby byli vtaženi do relativne

prestižních a domácí kvalifikaci odpovídajících povolá

ní? Podporuji ho s nadejí, že by pomohl nalomit preva
žující stereotyp, který pristehovalce a speciálne cizince
z chudých zemí automaticky posílá do nekvalifikované
práce.

Jestliže ekonomicky motivovaní žadatelé nemají

podle mezinárodního práva nárok na azyl, pak to

vypadá jako rozpor mezi tzv. druhou a tretí generací
lidských práv. Podle zastáncu té tretí generace mezi

lidská práva patrí i práva hospodárská, sociální
a kulturní, která si lze vyložit jako právo jít za

lepším ...
Pakt o hospodárských, sociálních a kulturních

právech je soucástí lidskoprávního smluvního aparátu.
Rada státu tento pakt ale neprijala a neratifikovala. On
má totiž specifickou genezi. Zatímco liberální západní

zeme akcentovaly pakt o politických a obcanských
právech, zeme sovetského bloku prosazovaly ten hospo

dársko sociální. V oblasti svého vlivu nabízely hospo
dárská a sociální práva jako takové šidítko místo práv

obcanských a politických. Ovšem ani Spojené státy
nikdy neratifikovaly Pakt o hospodárských, sociálních
a kulturních právech, protože v pravicovém liberálním
diskursu zní silný názor, že tato práva do komplexu

lidských práv nepatrí. Jsou obtížne vymahatelná, obtíž
ne kvantifikovatelná ... Je nesmírne težké až nemožné

kodifikovat, co je to adekvátní bydlení, primerená
mzda, takže tato práva nelze vymáhat soudne. Razení

techto pozitivních práv, která státu nic nezakazují,
ale ríkají, jak by neco melo být, je podle pravicových

liberálu bezzubé a dokonce škodlivé. Mají za to, že
zahrnutím techto vágních práv dochází k jakési inflaci
ci rozmelnení celého pojmu lidských práv, který by se

mel vztahovat jen na ta obcanská a politická.
Nemyslím, že by sociální práva mela být zcela prehlí

žena. Ten pojem smysl má, ale i já ho cítím na jiné

úrovni, než práva obcanská a poli tická. Protože sociální
práva mužeme postulovat, ale pokud státy objektivne

nebudou mít ekonomické možnosti je zajistit, nelze je
vymáhat.

Chápu správne, že myšlenku hospodárských,
kulturních a sociálních nároku pokládáte jako ideál

za správnou, ale dokumenty o lidských právech
nejsou ten nejvhodnejší žánr jejího vyjádrení?

S myšlenkou zámeny žánru víceméne souhlasím. Ne

že by nebylo možné otázky sociální a kulturní úrovne
konstruovat jako právní kategorii, ale skutecne to
nepovažuji za nejštastnejší. Hospodárská, sociální

a kulturní práva jsou prece jen do znacné míry relativní.
Samozrejme mužeme treba životní úroven, zamestna
nost ci vzdelanost našich Romu formulovat jako otázku

práv - právnicky orientované subjekty, napríklad
Evropské stredisko pro práva Romu, to také delají.

V praktické rovine ale považuji za mnohem užitec-
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nejší, když se zrodí konkrétní nápad nebo projekt, jak

pozvednout hladinu vzdelanosti ci bytové podmínky,
než kdyby nekomu hypoteticky jakákoli soudní instance
priznala, že na to má právo. Pokud to není skutecne
flagrantní porušení paktu, je prospešnejší techto zlepše

ní dosahovat jinak než pod hlavickou pojmu lidská
práva. Politolog Pavel Barša ve své poslední knize

Západ a islamismus používá termín praktický humanis
mus. Ten je mi velmi blízký.

Proc je kulturní relativismus, o nemž mluvíte, tak

populární? A co soudíte o tvrzení, že pojem lidských
práv je produktem Západu a že by se melo zvažovat,

nakolik ho nabízet až vnucovat jiným kulturám?
Jako absolvent kulturní antropologie bych jiste mel

smerovat ke kulturnímu relativismu, jako zastánce
lidských práv k univerzalismu, vidte? Je to velká vnitrní

kontradikce, se kterou ovšem nezápasím jen já, ale
všichni západní obhájci lidských práv. Budeme-li
hovorit obecne, bez vztahu k lidským právi:Im, pak

kulturním relativistou samozrejme jsem, i když to
pochopitelne neznamená kulturní neutralitu. Nekteré
kultury jsou mi proste bližší než jiné. Pokud však

slyším, že lidé žijící v nekteré kulture mají méne práv
než jiní, univezalista ve mne se bourí.

Nejvíce cítím relativistickou povahu u pozitivních
práv sociálních a hospodárských, kde ovšem nejde jen
o relativismus kulturní, ale také o ekonomický.

U negativních práv, tedy co spolecnost cloveku delat
nemá, tíhnu k univerzalismu výrazneji.

Ovšem Západ ve svém univerzalismu není vždy

verohodný. Mnohdy podporuje i brutální diktátory,
podle toho, jak se to politicky hodí - treba dlouholetá

podpora indonéského masového vraha Suharta. A ono

nejde jen o podporu takových spojenci:I ve tretím svete,
ale i o ri:Iznou hodnotu lidského života. Útok z lonské

ho 11. zárí, pri nemž zahynulo na 3000 nevinných
civilisti:I, je hodnocen jako megazlocin, za který není
dostatecnou odplatou ani usmrcení srovnatelného poctu

civilisti:I afghánských; Usáma bin Ládin je právem

považován za arcizlocince. A co takový Henry Kissin
gcr, který nechal za vietnamského konfliktu bombardo

vat Laos a Kambodžu - tedy zeme, s nimiž Americané
nebyli ve válce - a zarídil tak smrt statisíci:I nevinných

civilisti:I (nemluve o tom, ze tyto masakry otevrely cestu
k moci Pol Potovi)? Lidskoprávní Západ ho ocenil
Nobelovou cenou míru.

Takové príklady jsou samozrejme vodou na mlýn
všem demagogi:Im nezápadního sveta, kterí s jejich
použitím snadno presvedcí verejnost svých zemí, že to

Západ s lidskými právy nemyslí vážne, že lidská práva

jsou proste úcelová fraška legitimující zásahy proti
státi:Im, které se Západu znelíbily.

Sociologové Zygmunt Bauman a Anthony Giddens

dosti svorne tvrdí, že globalizace vytvárí nerovnost

podle Baumana tzv. globálu a lokálu nebo podle

Giddense vítezu a poražených. Ten negativní pól
vetšinou znamená žít v nouzi, bez možnosti zachytit
se migracních, informacních a financních toku 
a vice versa. Co si o tomto delení myslíte?

Bauman má jiste pravdu. Dodejme však, že

i v minulosti existovala vrstva globálu, kosmopolitních
elit, a všichni ostatní byli lokálové. Jestliže se zmínená

výsada dnes rozširuje, dá se to na jedné strane považo
vat za demokratizaci, s tím by asi souhlasil Giddens, na
druhé strane to zvýraznuje diskriminující povahu situa

ce tech neprivilegovaných.
V giddensovském duchu bych ješte dodal, že další

usnadnení prístupu k informacním technologiím mi:Iže

dichotomii mezi obema kategoriemi zmírnit, otevre-li
cestu k informacím i chudým obyvateli:Im tretího sveta,

které jinak ekonomické pomery a fyzická vzdálenost od

center odsuzují do role typických 10káli:I. Navíc mohou
informacní technologie umožnit, aby byl clovek úspeš
ným globálem i v dobrovolném ústraní, daleko od
center, a pritom se treba integroval do života malé
lokální komunity.

V tom zásadním však má Bauman pravdu - i když
tech relativne privilegovaných pribývá, je desivé, jak se

stále více rozevírají nužky mezi nimi a neprivilegovaný
mi. Existuje ovšem, zejména ve tretím svete, i nesmírne

pocetná prostrední kategorie, kterou bych si dovolil

oznacit jako zdánlivé globály. To jsou lidé, kterí se jakž
taH dokáží protlacit ke spotrebe západního typu,
k mobilním telefoni:Im, internetu nebo i ke skupinové

mu cestování - a štastne sbírat drobky se stolu, ty
nejhorší kulturní zplodiny, ne-li prímo kulturní exkre

menty západního sveta. Jsou pyšní, že už nejsou lokály,

že nakupují v hypermarketech, jezdí do Thajska a že
jejich deti místo domácích pohádek napodobují
Robocopy a Supermany. J sou to vítezové nebo poraže
ní? '11!
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STRUCNÉ DEJINY MIGRACE
Oblasti s pevnými hranicemi hrají vzhledem
k pristehovalcum roli obránce, který bývá poražen

JAN STEJSKAL

Není to tak dávno, co jsme sledovali dramatický útek
statisícu kosovských muslimu do sousedních zemí pred

represemi jugoslávské armády. ° nekolik týdnu pozdeji,

po leteckém zásahu armád NATO, jsme byli svedky
pozvolného návratu uprchlíku - snad posledního dejství

jugoslávských válek. Byli jsme informováni o událostech,

které otrásly mnohými z nás svou bezprostrední brutalitou
- na podobné výjevy jsme preci nebyli zvyklí. Pritom, jak

nás poucují mnohé historické prameny, nebyla tato situace
v dejinách lidstva nikterak výjimecnou, i když ne vždy

probíhala za tak dramatických okolností. To jen elektro
nická média nás ucinila bezprostredními svedky techto
událostí a mnohým z nás otevrela oci.

EXODUS
Mohutné presuny skupin obyvatel v prostoru jsou

známy odnepameti. At už se jednalo o migraci vynucenou
ci dobrovolnou, o duvody náboženské, politické ci hospo
dárské, je migrace jedním z klícových prvku dejin lidstva.

"I rekl Hospodin Abrahamovi: Odejdi ze své zeme, ze
svého rodište a z domu svého otce do zeme, kterou ti

ukážu." (Gn 12, 1). Tento obraz ze Starého zákona nebyl

významný jen pro príslušníky vyvoleného národa, mel
platnost až hluboko do novoveku. Byl akceptován krestan

stvím všech variant i Mohamedem. Cesta národa, po níž
se znovu a znovu vrací do zaslíbené zeme, se tak stává

samotným cílem dejin, jehož naplnování trvá vlastne
dodnes. Exodus však leží na pocátku dejin témer všech
etnik v našem civilizacním prostoru vcetne Germánu

a Slovanu. Nahlédneme do historie jejich migrace "bez
bolestných zkušeností vlastního prožitku".

HLEDÁNí STREDU SVETA
Již v antice byly legendy o cestách bájných zakladatelu

bežnou soucástí mytologie. apríklad v Ríme se stal
mýtus o trójských pocátcích státní ideologií. Hrdina

Aeneas po plavbe z horící Tróje pojal za ženu Latinovu
dceru Lavinii a stal se tak praotcem Ríma. V dílech
mnoha reckých a pozdeji rímských historiku nacházíme

predstavu vývoje lidských pokolení, pro kterou se ustálil

termín translatio imperii. Dejiny tak byly rozdeleny do
ctyr svetových monarchií, které si v prubehu veku predá

valy vládu. At už se jednalo o postupné varianty ríší
asyrské, médské ci perské, recké, syrské, egyptské a rímské,
o Ríme nebylo nikdy pochyb. Každé z ríší pripadla urcitá

etapa dejin, v níž byla centrem sveta a smerování lidstva.

Tuto pomyslnou štafetu centra sveta si ríše mely predávat,

jak tomu ostatne nasvedcovaly jejich vzestupy a pády,
provázené mohutnými pohyby obyvatel. Docasnost každé

z ríší tak byla pocitována jako jistota. Poslední z ríší mel
skonci t svet. Tato predstava sveta ostatne pretrvala až do

stredoveku, jehož Svatá ríše byla chápána jako pokracová
ní antického Ríma, který sám byl vnímán jako pokracová
ní Tróje. Velmi oblíbeným se stal biblický príbeh Danielo
va výkladu snu krále Nabúkadnesara o soše vyrobené ze

ctyr materiálu symbolizujících ctyri ríše (Da 2). Rímané se
této tísnivé predstave bránili budováním "vecného Ríma",
který, narozdíl od svých predchudcu, nezná hranic a je

nejdokonalejší co do zpusobu vlády. Až nájezd barbaru
prinášejících rozvrat ríše presvedcil mnohé o opaku. Tento
nájezd byl projevem snad nejvýraznejší migracní vlny

v dejinách Evropy oznacované casto jako stehování
národu.

PÁD IMPÉRIA
Konec rímské expanze, symbolizovaný stavbou ochran

ného valu podél Dunaje a Rýna, je soucasne pocátkem

konce impéria. Ríše prestávající dobývat a zacínající se
opevnovat ve svém relativním blahobytu sama volí osud
obleženého a její rozvrat je jen otázkou casu. Pominme

nescetné vnitrní príciny pádu impéria a soustredme se na

príciny vnejší. Pro Rím nebyly nájezdy barbaru nicím
novým, setkáváme se s nimi již od pocátku dejin "vecného
mesta". Rímané se s nimi naucili žít, velmi casto z nich

ucinili své spojence, ochránce hranic. Migracní vlna, která

prišla na konci ctvrtého století, však již nemohla být
zachycena v pohranicních oblastech ríše. Co bylo na
pocátku tohoto mohutného prílivu, nevíme s jistotou, starí

dejepisci se v odhadu príciny ruzní. S nejvetší pravdepo
dobností to však byla klimatická zmena, která zmenšila
životní prostor mnoha, prevážne germánských kmenu,
žijících na sever od hranic ríše. Kmeny se pak vydaly na jih

a západ, cestou narážely jeden na druhý a vytvárely tak
retezovou reakci ne nepodobnou principu kulecníkové
koule. Vetšinou bývá prvopocátek stehování národu spojo

ván s náporem Hunu, kterí po svém neúspešném tlaku na
Cínu obrátili svuj výboj na západ, ženouce pred sebou
ostatní etnika usídlená na východ od rímských hranic.

Vpád techto etnik pres hranice byl tak daleko spíše
útekem než útokem.
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SLOVANÉ CHODILI PEŠKY
Pohyb barbarských kmenu mel ruznou rychlost i inten

zitu a jejich nová sídla byla ješte dlouho strídána, než
došlo ke stabilizaci pomeru. Forma expanze závisela na
prevažujícím zpusobu života. Kmeny živící se prevážne

pastevectvím se pohybovaly velice rychle. Za jízdními
oddíly, hledajícími vhodnou cestu, postupovali honci se
stády doprovázeni ženami a detmi. V zásade se jednalo

o pocty presahující zrídka desítky tisíc osob. Napríklad

pocet západních Gótú, pustošících postupne Galii, Itálii
a Hispánii, se odhaduje na sedmdesát tisíc. Oproti jízdní
kulture pastevcú predstavuje peší kultura Slovanu zcela
odlišný prvek. Dávají se do pohybu o neco pozdeji a jejich
postup je také daleko pomalejší. Jako zemedelci jsou závis

lí na pravidelných cyklech setby a sklizne. Jejich migrace je

vždy vymezena jen krátkým obdobím od sklizne do jara.
Etapa velkého stehování národú koncí stabilizací na

sklonku sedmého století, nicméne i po tomto období jsme
svedky dalších expanzí, at již Avaru ve východní a strední
Evrope ci Normanu, jejichž pohyb je znám z mnoha

oblastí. Stopy této púvodne skandinávské kultury dodnes
sledujeme v severozápadní Francii, v Anglii, na Sicílii ci
v Rusku. Docasná migrace, reprezentovaná spíše loupež

nými výpravami, se casem zmenila v kolonizaci. Nekterá
etnika byla asimilována puvodním obyvatelstvem. Opacný
byl prípad Madarú, jedné z posledních migracních vln do

strední Evropy, které prišly z východu a mely trvalý
charakter. (Strední Evropa sice zažila ješte jeden výrazný
pustošivý nájezd, ten však nezmenil etnické složení obyva

telstva. Byli to Mongolové, kterí ve století trináctém prešli
dokonce pres území Moravy do Uher, které zpustošili.
Jejich migrace mela soustavnejší charakter ve východní

Evrope a zvlášte pak v Asii, kde ovládli Cínu.)

CESTA DO ZAsLíBENÉ ZEME
Do pomeru v Evrope po osmém století pravdepodobne

nejvíce zasáhla expanze "islámská", která snad snese
srovnání jen s obdobím stehování národú. Pred ní vypadal

životní prostor evropské civilizace docela jinak, než jej
známe dncs. Obyvatelé Evropy po období velkých etnic
kých pohybú souvisejících s pádem rímské ríše zdedily
rímský stredomorský prostor. V polovine sedmého století
žili na všech brezích Stredozemního more krestané, at se

již jednalo o ariánské príslušníky "barbarských" království

ci o obyvatele Východorímské ríše. Tato kulturní sprízne-

nost ulehcovala relativne cilý hospodárský život. Ne
nadarmo tehdejší krestané ríkali Stredozemnímu mori

mare nos/rum. Tato situace se za pouhé století dramaticky
zmenila.

Muslimská expanze, provázcná mohutným pohybem
obyvatelstva na blízkém východe a v severní Africe,

navždy poznamenala tvár tehdejšího sveta. Oblasti celého
jižního a východního Stredomorí nejsou od té doby
krestanské a islám spolu s berberským a arabským etnikem

zdomácnel na dlouhá staletí na Pyrenejském poloostrove.
Krestanská Evropa tak byla zablokována muslimským
tlakem nutícím k soustredení se na vlastní zdroje. Stredo

zemní more prestalo být "naším morem" a Evropa byla
nadlouho odríznuta od východního Stredomorí.

Tato expanze islámu spojená s rozsáhlou migrací má,
narozdíl od období stehování národú, silný náboženský
charakter. Múžeme vypocítat celou radu duvodú, které

k migraci vedly, od demografických až po politické,

nicméne dúvod náboženský je nepochybný. Ono "smero
vání židú do zeme zaslíbené" má u muslimu historický
charakter (tedy smerování v case) prevzatý nepochybne od

krestanú. Jejich cesta narozdíl od židú nevede po zemi do
zaslíbené zeme, ale do ríše boží. Vyvolenými se lidé
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ale i etnické pomery, mnozí však pokracovali dále. Agenti,
ne nepodobní tem, kterí se pohybovali po západní Evrope
ve trináctém a ctrnáctém století, lákali tisíce lidí na volnou

pudu a byli, stejne jako jejich stredovecí predchudci, velmi

úspešnÍ. Tato migrace však etnické pomery v Evrope
výrazne nezmenila. Cást obyvatelstva byla sice kontinuál

ne "odcerpávána" do Nového sveta, ale k dramatickým
pohybum etnik nedošlo.

MIGRACE JAKO DEJINNÁ KONSTANTA
Až dvacáté století prineslo výrazné zmeny stavu

udržovaného po staletÍ. V dusledku svetových válek
a bolševické revoluce došlo nejen k další kulminaci
emigrace do zámorí, ale k likvidaci celých etni k, která

byla dosud samozrejmou soucástí evropského prostoru
a kultury. A tak napríklad naše zeme se ocitla v situaci

dosud historicky nevídané.
Vyvraždením židovského

Migrace, at již vedená jakýmikoliv motivy, obyvatelstva a poválecným
vyhnáním vetšiny nemecky

byla v historii bežným jevem. Není duvod mluvících obyvatel- témer

se domnívat, že se tak nebude dít tretiny celé populace! -
jsme se ocitli v etnicky jed-

V budoucnosti, zvlášte jsme-Ii svedky notvárném, "cistém" státe.

poklesu poctu evropského o byvatelstva. aše poválecné vysídlovací
úsilí by bylo pro naše

Ve výhode budou etnicky rozmanitá stredoveké predky zrejme

území, mnohem lépe pripravená na nepochopitelné. Úsilí ces-
kých panovníku kolonizo-

imigracní vlny. vat prázdná území a tím
_______________________ následne celou zemi hospo-

dársky pozdvihnout, které
trvalo po celá dlouhá období, tak prišlo vnivec behem

pouhých nekolika let.
Prehlédneme-li zpet dejiny migrace v evropském

prostoru, zjistíme, že náš etnicky homogenní stát cekají

v budoucnosti težké zkoušky. Je zrejmé, že migrace, at již
vedená jakýmikoliv motivy, byla v historii bežným jevem.
Není duvod se domnívat, že se tak nebude dít i v budouc

nosti, zvlášte jsme-li svedky poklesu poctu evropského
obyvatelstva. Ve výhode budou etnicky rozmanitá území,

mnohem lépe pripravená na imigracní vlny. Oblasti
uzavrené ve svých hranicích, at skutecných ci mentálních,

samy prijímají pasivní roli obránce, který však byl v histo-
rii témer vždy poražen.

nerodí, ale stávají - krtem, prijetím islámu. Ona misijní

úloha, tak odlišná od príkazu Starého zákona, na níž stojí
krestanství i islám, predpokládá pohyb celých skupin mezi
mnohými etniky. Pohyb, jehož výsledkem bude jistá

univerzalita - nakonec nejen v náboženské oblasti.
Migrace ve stredovekém svete nekoncí muslimskou

expanzÍ. Príchod Turku do Malé Asie totiž vyvolá
nebývalou reakci v Evrope. Krížové výpravy, zacínající na
sklonku jedenáctého století, vrcholí kolonizacní vlnou,
respektive zakládáním krestanských státu na Blízkém

východe.

KOLONISTÉ ZE ZÁPADU
Strední Evropa zase zažívá kolonizacní vlnu od druhé

poloviny trináctého století ze západu. Relativne prelid

nené oblasti západní Evropy se stávají vítaným zdrojem
kolonistu pro pusté oblasti

Evropy strednÍ. Tak jsou
postupne osídleny rozsáhlé
oblasti Cech, Moravy,
Slezska, Uher, ale i PobaltÍ.
Tato vlna, která na

mnohých místech násobí

dosavadní pocty obyvatel,
prináší svou kulturu, své

. hospodárské a právní
zvyklosti a v neposlední
rade i svuj jazyk. Pristeho

valci jsou novým zdrojem
prijmu pro majitele pozem

ku, na nichž se usazují, jsou
cílem obchodní i kulturní

výmeny. Jedná se o období, kdy pruchodnost hranic byla

omezována vctšinou jen prírodními prekážkami, a etnic
ké složení, které tato kolonizace po sobe zanechala,
existovalo v podstate až do druhé svetové války. Ac jsou

prevažujícím rysem této migrace duvody hospodárské,
objevují se i jiné motivy. Mezi kolonisty pricházejícími
na nová území se objevují i clenové ruzných nábožen

ských minorit. Tak mužeme i na ceském území registro
vat tzv. valdenské, predstavitele náboženského hnutí
odsouzeného církví jako heretické, kterí pravdepodobne

prchali pred mnohem silnejší perzekucí panující v západ
ní Evrope.

DO NOVÉHO SVETA
I pozdejší kolonizace ového sveta mela, vedle hospo

dárských, silné náboženské príciny, což je ve Spojených
státech amerických patrné dodnes. Tato kolonizace repre
zentovala kontinuální migraci, která mela nekolik vrcholu.

Ve století devatenáctém souvisela emigrace krome hospo
dárských krizí sužujících Evropu zvlášte s definitivním
uvolnením svazku trvajících od stredoveku. V našich

zemích to bylo zrušení roboty v polovine devatenáctého
století. Až v této dobe se daly velké skupiny lidí, žijících

dosud prevážne na venkove, do pohybu. Smerovaly do
mcst, kde jejich príchod casto zmenil nejen hospodárské,
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EVROPA PRIVIRA DVERE
PETR DUDEK

Pomineme-li období svetových válek, zažila Evropa

v novodobé historii asi nejrozsáhlejší vlnu migrace
v šedesátých letech 20. století. Do Velké Británie mírily
statisíce osob ze Západní Indie a Indického subkonti

nentu. V Nemecku se natrvalo usidlovaly armády turec

kých gastarbeiteru a pres Stredozemní more smerovali
do Francie a Španelska cernoši ze Severní Afriky. Vetši

na západoevropských politických kruhu vyznávala teorii
multikulturní spolecnosti: spolecenství, v nemž by své
místo nacházeli nove príchozí, aniž by se vzdávali svých

tradic, obyceju a víry a nucene místo nich prebírali
zvyky, tradice a náboženství obvyklé v nové vlasti.

IMIGRACE V PREDVOLEBNíCH
PROGRAMECH

Prelom 20. a 21. století západní Evropu opet alespon

teoreticky priblížil situaci, kdy by její hranice mohly vzít
útokem skupiny uprchlíku pocetne srovnatelné s temi ze
šedesátých let. Svet se zbavil mnoha politických preká

žek, které znemožnovaly cestování, dopravní prostredky
jsou efektivnejší a dostupnejší než drív. V souvislosti
s rozširováním Evropské unie se casto mluví o prílivu

levných pracovních sil z východní Evropy. Odborníci
pritom snášejí argumenty, které podobný pohyb spíše
vylucují. Evropa, presneji soucasné clenské státy Evrop

ské unie, se ale chová jako onen príslovecný panikár,
který vyhrnuje nohavice dlouho pred brodem.

Muže to být i souhrou okolností: rok 2002 vejde do

historie mimo jiné jako rok, v nemž se hned v nekolika
západoevropských zemích volilo. Francie zažila krome
prezidentských voleb rovnež volby parlamentní

a všeobecné volby pripadly na letošní rok také na
Nemecko, izozemsko a Švédsko. Je duležité pripocíst
i volby v kandidátských zemích Evropské unie, které
chtejí vstoupit do Unie co nejdríve, na Slovensku

a v Ceské republice. Ve všech predvolebních kampaních
byla imigrace nejak prítomná; nekdy patrila k tématum
zcela dominantním.

PRíVAL VODY NA PRAVICOVÝ MLÝN
Ve Francii se mezi cizince ci "imigranty" pocítá asi 5,4

procenta obyvatel. Mnoho bílých Francouzu se ohlíží
s nostalgií za dobou, kdy toto císlo ješte bylo zanedba
telne malé. Jejich touhy se potvrdily pri úspechu ultra

pravicového kandidáta Jean-Marie Le Pena v prvém
kole letošních prezidentských voleb. Le Pen sice
v druhém kole neuspel a jeho árodní fronta také

nebyla v následujících parlamentních volbách príliš
úspešná, ale za svuj necekaný úspech v prvním kole

prezidentského klání Le Pen rozhodne vdecí nejen

razantním plánum, jak zatocit se zlocinci, ale také
nápadum, jak se "vyporádat" s pristehovalci.

ový pravicový kabinet sice nelze podezírat ze

sympatií k Le Penovým postojum, ale dá se ocekávat
zprísnení pravidel pro udelování víz, která jsou ve
Francii dosud pomerne uvolnená.

Nizozemsko má ješte vyšší pocet obyvatel cizího
puvodu než Francie a pomer k cizincum byl jednoznac

ne jedním z ústredních témat letošní predvolební

kampane. Pravicový populista Pim Foltuyn zahynul
rukou atentátníka tesne pred volbami a s dávkou cynis
mu lze ríct, že tak pojistil volební vyhlídky své strany.
Listina Pima Fortuyna ocekávání svých príznivcu splnila

a její zástupci jsou soucástí konzervativní koalice premi

éra Balkenendeho. Fortuynuv výmluvný slogan
" izozemsko je plné", jímž zesnulý lídr sumarizoval svuj
postoj k pristehovalcum, se ted sice nikdo ve vládní

koalici neodváží nahlas opakovat, ale nový ministr pro
záležitosti imigrace, Hilbrand Nawijn, už v rozhovoru
pro Financial Times rekl, že zemi je treba "dát do

porádku". Pro cizince to má znamenat napríklad povin
nost ucit se holandsky a pro uchazece o azyl zprísnení

podmínek: napríšte jich má podle Nawijna odcházet až
80 procent s neporízenou.

Brusel není schopen definovat a prosadit

komplexní imigracní politiku.

Pro Ceskou republiku je v této souvislosti zajímavý
výsledek letošních parlamentních voleb v Nemecku.

Sociálním demokratum Gerharda Schr6dera se na jare
podarilo prosadit legislativní zmeny, které mají privést
do zeme urcitý pocet kvalifikovaných pracovních sil ze

zahranicí. Nekterí nemectí sociální demokraté, napríklad
spolkový ministr vnitra Oto Schily, v posledních
mesících otevrene priznávali, že urcité oblasti emecka

se potýkají s nedostatkem schopných zájemcu o práci,
a že nejjednodušší zpusob, jak mezery zaplnit, je pozvat
do zeme zájemce z Ceské republiky ci dalších stredo

a východoevropských zemí. Z tohoto hlediska se tedy
Nemecko muže jevit jako relativne otevrená zeme. Na
druhou stranu je ale nutné zaznamenat, že konzervativní
krestanští demokraté si v nove prijatých zákonech

vynutili nekteré zmeny, a to s cílem zprísnit azylová
rízení a poskytnout úradum nástroje, kterými by príchozí

cizince mohly úcinneji vést k dukladnejšímu sblížení se
s nemeckou vetšinou. CDU se sice nestaví proti imigraci
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jako takové, ale trvá na její vetší regulaci a odmítá dríve
uznávanou predstavu multikulturní spolecnosti. Nyní,
jak rekl za ha1asné kritiky levice jeden z celných predsta
vitelu CDU, budou muset cizinci prijmout nemeckou
kulturu, která má mít jakousi "viidcí úlohu" (Leitkultur).

Výstižne prohlásil v predvolební kampani Schrbderuv
rival Edmund Stoiber: "Nemužeme si dovolit zvyšovat

pocet pristehovalcu, dokud v otázkách integrace nestací
me ani na soucasnou imigraci."

Dosavadní prubeh "volebního" roku 2002 v Evrope
prinesl vícero dukazu o vzestupu krajne pravicových
stran a jejich kandidátu. Je nesporné, že za náhle zvýše

nou oblibou nekterých ultrapravicových politiku typu

Le Pena ci zesnulého Pima Fortuyna, prípadne jeho
následovníku, stojí zvýšená obava západoevropské verej

nosti pred príchodem nebo, jak si mnozí z onech
starostlivých Francouzu, emcu, Holandanu a dalších

nejspíš myslí, prívalem nemajetných, nevzdelaných

Evropa marne hraje mrtvého brouka: vetšina

potenciálních imigrantu se na evropskou pudu

dríve ci pozdeji dostane.

a necestných cizincu, kterí hodlají podvodným zpuso

bem získat nárok na sociální dávky, a pokud snad chtejí
pracovat, tak jenom proto, aby svojí nekalou konkurencí
zkomplikovali život už tak pocetné skupine západoev

ropských nezamestnaných.

NEJSOU JEN NESCHOPNí VYŽíRKOVÉ
Rada vládních i nevládních agentur, které se v západ

ní Evrope otázkami migrace zabývají, poukazuje na fakt,
že verejnost se ve zmínených zemích orientuje podle
informací, které jsou casto pouhými mýty. Je napríklad

scestné verit, že cizinci budou pro svou novou vlast
bremenem. Média, alespon nekterá, opakovane pripo

mínají, že západní Evropu (a její postkomunistickou
cást rovnež) nejspíše ceká demografická krize v podobe
stárnoucího obyvatelstva a klesajícího poctu práceschop
ných osob. Imigrace muže tento proces zpomalit

a zmírnit jeho nepríznivý dopad.
Zrovna tak je nepodložené se domnívat, že beženci

jsou ze zásady neschopní vyžírkové. Nedá moc práce si
všimnout, že k opuštení domácích jistot, jakkoli otrese
ných ci ohrožených, se obvykle odhodlávají lidé mladší,

vzdelanejší, prizpusobivejší a schopnejší - tedy ti, kterí
mohou cílové zemi nejvíce prospet. Výjimkou nejsou ani
mýty jiného druhu. Napríklad podle pruzkumu verejné

ho mínení pripraveného agenturou MORI v roce 2000
ve Velké Británii se vetšina Britu domnívala, že cizinci

tvorí dvacet procent britské populace. Ve skutecnosti

jsou to pouhá ctyri procenta.
Ceská verejnost si mohla ucinit urcitý obrázek o tom,

jaký je britský prístup k imigrantum z mediálního

zpravodajství o kontrolách britských imigracních úrední
ku pusobících na pražském letišti v Ruzyni. Je to
samozrejme pohled dílcí, ale celkem poucný. Britská
vláda sestavila tzv. Bílou knihu, v níž se pod srozumitel

ným názvem Secure Borders, Safi Haven (zajištené hrani
ce, bezpecné útocište) shrnuje snaha o nový prístup

britských úradu k príchozím ze zahranicÍ. Ony ruzynské
kontroly navzdory nejruznejším protestum ze strany

zastáncu lidských práv nejspíše z letištní haly nezmizÍ.

A možná se dokonce stanou vzorem v britském prístupu
k imigrantum vubec. Londýnská labouristická vláda

proste ucinila krok vpred v budování nového systému,
který má co nejdríve (a s minimem ztrát pro všechny

zúcastnené strany) urcit, kdo prichází do zeme jako
neoprávnený žadatel o politický azyl. Kritikové tvrdí, že
Britové sledují trochu jiný, méne noblesní cíl: naznacit

potenciálním azylantum, at už mají ci nemají na azyl
nárok, že udelají lépe, pujdou-li o dum dál. Zdá se, že

tento cíl se darí naplnovat: pocty azylantu smerujících od

nás do Británie po zavedení letištních kontrol poklesly 
a naopak stoupl pocet ceských žadatelu v Irsku.

ABSURDNí STRETY

Z celoevropského hlediska je ruzyií.ský príklad, podob
ne jako prípad mediálne casto probíraného uprchlického

tábora v Sangatte nedaleko francouzského Calais,
dukazem neschopnosti Evropy nalézt jednotný prístup,
uplatnitelný ve všech zemích patnáctky, potažmo ve
všech státech rozšírené Evropské unie. Protože Brusel

není schopen komplexní imigracní politiku definovat
a prosadit, pricházejí jednotlivé clenské (a v závesu za

nimi i kandidátské) státy se svými vlastními návody.
Výsledkem jsou absurdní strety mezi jednotlivými

clenskými zememi, napríklad mezi Francií a Británií ve
veci citovaného tábora v Sangatte, ci mezi Švédskem, jež

se cítí být poté, co Dánové zprísnili své imigracní
zákony, "pretíženo" beženci, kterí by podle názoru

Stockholmu meli mírit spíše do Dánska, nebo i do
Finska.

Evropa tu marne hraje mrtvého brouka: vetšina

potenciálních imigrantu se na evropskou pudu dríve ci
pozdeji dostane. Mimochodem k tomu sama EU
podstatne prispívá, treba štedrými dotacemi do

zemedelství, které zllevýhodtíují "mimounijní" farmáre.
Restrikce, k nimž prevážná vetšina evropských vlád nyní

sahá, fungují jen polovicate a po chystaném rozšírení
Unie mohou být náhle zbytecné. avíc nahrávají do
ruky ilegálním prevadecum a pašerákum, kterí mohou
zvýšit své taxy. Evropa zkrátka v posledních letech,
a v roce 2002 zvlášt, dává najevo, že své nové obyvatele

nevítá s otevrenou nárucí, ale privrením dverí. Dlouho
dobe si tímto prístupem spíš pritíží, ale v dané chvíli

a pred zraky znejistelých volicu zrejme není schopná
jednat jinak.

PETR DUDEK (1963) JE NOVINÁR, REDAKTOR BBC.
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ABORATOR XENOFOBIE
ATOLERANCE
Marseille je už po dve tisíciletí centrem
pristehovalectví

ZDENEK MULLER

Francouzský jih a jedno z jeho center, historické

prístavní mesto Marseille, se priblížily Paríži. Podle
Michelinova silnicního atlasu delí francouzskou metropoli
a velký jihofrancouzský prístav vzdálenost témer osm

stovek kilometru. Autem se to dá pri príznivé situaci

zvládnout za neco málo pres sedm hodin. Rychlovlak
TGV to nyní dokáže za polovinu. Odráží se technický

pokrok, který zkrátil vzdálenost, ve sblížení lidí a pomáhá
jim lépe si vzájemne porozumet? ebo je naopak od sebe

odpuzuje? Otázka je namíste zejména v souvislosti
s aktuálním problémem pristehovalectví.

MISTRI RASOVÉHO KASTOVÁNí
Marseille je už déle než století laboratorí lmlgrace

a asimilace. Dnes tu žije na 800 tisíc lidí, z nich 300 tisíc

je italského puvodu, více než 120 tisíc je tzv. maghribanu,
severoafrických Arabu, následují Africané prevážne

z Komorských ostrovu, Korsicané, Arméni a Vietnamci.
Etnická ruznorodost byla príznacná pro stredomorský

prístav od samého jeho zrodu. Po vodách Stredozemního
more dorážely na francouzskou pevninu prakticky nepre

tržite imigracní vlny. Dokonce i mýtický príbeh o založení
mesta se týká migrace rasového míšení. V 7.století pr.n.l.
byla místní princezna Gyptis provdána za jistého reckého
obchodníka jménem Protis a venem dostala pozemky

v okolí prístavu, na kterých se posléze zacala rodit nová
osada. Dejiny jen menily puvod pristehovalcu, kterí tu
zakotvili.

Kupodivu však tento mezinárodní ci multietnický ráz

mesta nedelá z obyvatel Marseille nutne tolerantní
a otevrené lidské bytosti. Naopak tu vznikla živná puda
pro extrémní pravicovou stranu árodní frontu. Po více

než dve desetiletí ji vede a ztelesnuje výrazný vudcovský

typ Jean Marie Le Pen, který opakovane žádá odsun
pristehovalcu.

Vetšina Marseillanu se shodne na tom, že místní

xenofobie má jeden výrazný rys. Každá nová vlna priste

hovalcu se tu prijímá s pohrdáním a s obavou predevším
ze strany tech, kterí prišli dríve. Když tu koncem 19. stole
tí zacali hledat práci a obživu Italové, narazili na odpor

a nenávist zdejších Francouzu. Na salinách v Aigues
Mortes byli dokonce italští delníci behem jedné krvavé
srážky místními lidmi zmasakrováni.

Podle lbrahima M«zeho, který stojí vcele marseillské

Komorské federace, je komunita jeho krajanu ve meste
nejmladší. "Historicky tu platí, že nejnovejší príchozí trpí
nejvíce a za všechno se jim nadává. Francouzi jsou mistry
v takovém rasovém kastování."

Prípad Marseille není ovšem nijak neobvyklý. Ve Francii

žije na pet milionu Francouzu arabského puvodu. edáv

no sice jmenoval prezident Jacgues Chirac do nové vlády
dva "maghribany", ale jinak se na kandidátních listinách
pro cervnové parlamentní volby objevovali zrídka a nikdo
z nich nakonec nebyl zvolen za poslance francouzského

árodního shromáždení.

Salah Bariki, Marseillan alžírského puvodu, který

pomáhá svým krajanu jako konzultant a organizátor, verí,

Po zázracnem úspechu francouzského fotbalu
na mistrovství sveta v roce 1998, na kterém se

podíleli Francouzi vzešlí z nových emigracních

vln, se atmosféra vuci pristehovalcum

podivuhodne zmenila. Ani letošní neúspech na

svetovém šampionátu na tom nic nezmenil.

že "maghribané" budou nakonec prijati do francouzské

spolecnosti. "Dnes se ríká, že Arabové ze severní Afriky se

nikdy neintegrují, protože jsou muslimové. Ale totéž se
prorokovalo i v prípade Italu na pocátku století. Také je na

ulicích napadali. Ale myslím, že nakonec trpeli víc než my,
protože byla jiná doba. Tehdy se prakticky nehovorilo
o lidských právech".

Vítezství Chiraka v letošních prezidentských volbách
a následné rozhodnutí Francouzu dát prednost vláde
politické pravice naznacují, že by mohlo dojít k jistým

zmenám v oficiálním postoji k imigraci. Není vylouceno,

že podmínky pobytu ve Francii se zprísní a že zejména
vuci pristehovalcum, kterí jsou v Marseille ilegálne, se

zacne postupovat ostreji. Prezident Chirac dal zatím
najevo pouze odhodlání urychlit azylovou proceduru.

Chce imigrantum zkrátit dobu nejistoty, kterou však rada

Rodzim 2002
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z nich prožívá docela bezstarostne. Marseillská obecní

rada poskytuje totiž pomoc všem rodinám v nouzi bez
ohledu na to, zda mají doklady v porádku ci nikoliv.

ZIDANE STRIKOLÓROU
Marseille zustává bránou do Francie i v preneseném

smyslu slova. Pro pristehovalce je to i dnes jakési predsálí
integrace do francouzské spolecnosti. Ostatne i soucasná
hvezda francouzského fotbalu Zinedine Zidane, jehož

rodice prišli z Alžírska, musel prokázat schopnost integra
ce nejprve v tvrdé marseillské spolecnosti, kde se bolestín

ství nepestuje. Salah Bariki pripomíná, že první generace
pristehovalcu zustávají fIxovány na puvodní koreny. "Moji
rodice se nenaucili nikdy porádne francouzsky. Ale moje

deti se už cítí být zcela Francouzi. Arabsky nemluví a ve
škole se ucí anglictinu."

Myriam Salah-Eddinová, mladá podnikatelka, která

pracuje v marseillské mestské rade, soudí, že dochází

k integraci arabské maghribské komunity. "Nelze ríci, že
bychom se neintegrovali, ale je to cerstvá záležitost trvající

teprve nekolik málo desetiletí." Naráží tak na názor, který má

ve Francii dost príznivcu: Arabové a muslimové se
s francouzskou spolecností a Evropany vubec nikdy zcela

nesžijí. Sama, jak hrde priznává, je marockého puvodu a také
muslimka. Dodává pak rozhodne: "Ve Francii jsem se narodi
la a jsem Francouzka." Zda je to výjimka, težko soudit.

Skeptiku je mezi Francouzi stále dost a možná jich i pribývá.
Presto je samotné Marseille docela dobrým príkladem

úspešného rozvoje nejvetšího francouzského multirasové-

ho velkomesta. Ješte pred deseti lety se mu investori

a turisté vyhýbali ze strachu pred množstvím zlodeju
a jako hnízdu mafIánu. Samozrejme, že tu i dnes všechno
neklape úplne ideálne, ale nic nenasvedcuje tomu, že by
zde kvuli koncentraci pristehovalcu panovala nejak

mimorádne výbušná a nebezpecná situace.
Po zázracném úspechu francouzského fotbalu na

mistrovství sveta v roce 1998, na kterém se podíleli
Francouzi vzešlí z nových emigracních vln, se atmosféra
vuci pristehovalcum podivuhodne zmenila. Ani letošní

neúspech francouzských fotbalistu na svetovém šampioná
tu na Dálném východe na tom nic nezmenil. Zidane

a jeho cerní kamarádi v dresu s trikolórou zustávají pro
mladé Francouze, a nejen pro ne, i nadále hrdiny.

Nové rychlovlakové spojení z Marseille do Paríže tento
vstrícný postoj jen dále prohlubuje. Ceny pozemku

v Marseille stoupají, ve zdejších hotelech je nouze o volné
pokoje a stavebnictví tu jen kvete. Stredomorské velko
mesto, které je již po dve tisíciletí centrem pristehovalec
tví, se k údivu místních a zároven celé Francie stává

pritažlivým a snad dokonce i módním cílem. Obstojí
tento pozitivní príklad z jihofrancouzské laboratore

pristehovalectví i na ostatních místech Francie? Nejásej
me predcasne, ríká se ve Francii, ale odkazovat jen na
neúspechy není také zdravé.

ZDENtK MUllER (1947). NOVINÁR A SPISOVATEL, JE ZPRAVODAJ

CESKÉHO ROZHLASU V PARI!I.

Rozpor mezi žádoucími a nežádoucími pristehovalci se
v Británii prohlubuje

JAN JUN

Behem nekolika minulých summitu se Evropská unie

zabývala souborem velmi složitých a ožehavých otázek legál

ního a ilegálního pristehovalectví. Rozhodující slovo mel
prinést už summit, uzavírající pulrocní predsednictví Belgie

predsednictví v prosinci minulého roku v Laekenu, ale
odborníci nestacili probrat nutnou agendu s politickými
reprezentacemi, jejichž názory se znacne lišily. Ani španelské

predsednictví v první polovine tohoto roku nemelo do
poslední chvíle potrebný cas a energii, zejména kvuli refor
mám rízení Unie, zemedelské politice a rozširování EU
o nové zeme.

DO ANGLIE POD VLAKEM
Mezitím ovšem v nekterých unijních státech rychle rostl

pocet ilegálních imigrantu a soucasne narustala poptávka po

sezónních pracovních silách. Zacaly se množit zprávy
o zchátralých lodích nejasného puvodu, ze kterých se po
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ztroskotání na italských ci reckých brezích hrnuly skupiny

Kurdu, Afgháncu, Pákistáncu nebo Cúlanu, žádajících
o azyl. Nemluve o tom, že tito lidé predtím mezinárodním
mafIím zaplatili za dopravu do kýženého ráje Evropské unie
tisíce dolaru a že zoufalci z francouzského uprchlického

tábora Sangatte si zvykli privazovat se pod rychlovlaky, mírící
tunelem pod kanálem La Manche do Británie. Behem
poloviny lonského roku spolecnost Euro tunel napocítala 18

500 chycených a navrácených bežencu, pricemž nekterí
nemeli ani to štestí, protože spadli za jízdy pod kola nebo se
udusili v kontejneru, jako známá výprava osmapadesáti
Cínanu.

Tábor Sangatte se dokonce stal prícinou diplomatické
roztržky mezi Francií a Británií. Londýn totiž požadoval
zrušení tábora nebo jeho presunutí od brehu kanálu hloubeji
do vnitrozemí.

Koncem letošního kvetna situaci vyostril útocný clánek
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Formy migrace jsou stále složitejší
JIRí MUSIL

Brzy po listopadu 1989 jsem byl pozván do Dánska na

konferenci o mestech. Jedním z témat byly zmeny, kterými

budou pravdepodobne procházet mesta ve strední Evrope
po zhroucení komunistických režimu. Vyložil jsem úcastní

kum setkání, jak negativní jsou dusledky situace, v níž
nemllžete volne, ze své vule odejít z místa, kde nechcete žít,
a vyslovil názor, že k dusledkum systémových zmen v naší

zemi bude patrit rust stehování a pohybu lidí obecne. Jeden
z dánských úcastníku k tomu poznamenal, že casem objeví
me, jak težká - byt jiným zpusobem - muže být situace,

když nemužete zustat tam, kde jste dlouho pracoval, postavil

dum, máte príbuzné a prátele. Pak jsme diskutovali o tom,
kdo je vlastne emigrant nebo imigrant.

JE MNOHO TYPU STEHOVÁNí
Na zdánlive jednoduchou otázku jsme nemohli najít

odpoved. Snažila se o ni už roku 1980 OSN ve svých
doporuceních pro statistiky, ale ani tato definice nebyla ve
všech zemích stejne interpretována. A tak mnohé státy
definovaly imigranty casto právne, tedy jako lidi, kterí

nemají obcanství zeme, kam se stehují, kterí však nemohou
být klasifikováni jako turisté nebo obchodní návštevníci,
jako osoby v transitu, jako clenové zastupitelských úradu

nebo vojáci sprátelených zemí. Problémem se stalo zarazo
vání lidí žádajících o udelení azylu, kterých zacalo v celé
Evrope pribývat. Pricházejí predevším z jiných kontinentu

a z území, kde probíhají obcanské a jiné války.
Je mnoho typu stehování. Roztrídení stehování podle nich

již ríká hodne o prícinách migrací. Vedle základního rozliše

ní na dobrovolnou migraci a nucenou migraci (deportace,
násilná vysídlení) je duležitá zejména typologie podle

motivu. ejduležitejšími prícinami moderních migrací jsou

nepochybne motivy hospodárské, at už jde o potrebu
pracovních sil pro nový prumysl nebo jinou hospodárskou
cinnost, anebo o dusledky zemedelského prelidnení ci
o rozpad hospodárství v nekterých postkomunistických

zemích a o rostoucí bídu s tím spojenou.
Je však zrejmé, že se mení povaha hromadného, hospo

dársky motivovaného stehování.
Jeden z autoru zabývajících se soustavne migrací, Antho

ny Fielding, nedávno napsal, že s koncem masové prumyslo

vé výroby koncí i masové formy migrací. Ty se stávají stále
složitejší.

emeli bychom podcenovat politické a kulturní motivy

spojené s potlacováním lidských práv, náboženství,
s nadejí na zlepšení osudu vlastních detí apod. Je také
zrejmé, že stehování je jednou z forem reakce jednotlivcu

nebo rodin, prípadne celých skupin lidí - napr. etnických

- na spolecenské, hospodárské a kulturní podmínky, ve

kterých žijí.

Ale existují migrace, které ve srovnání s predchozími
muže nekdo považovat za luxusní. To je stehování starých
lidí a jiných skupin za lepším podnebím, predevším ze

severu na jih, nebo stehování institucí a s nimi i lidí do
sunbeltú - což se týká výzkumu, nových univerzit a dalších
institucí vedení. Lze tudíž ríci, že migrace je jedním ze

zpusobu, jak se lidé prizpúsobují spolecnosti, ve které žijí,
a zejména jak reagují na zmeny, kterými taro spolecnost
prochází. Receno obecne: migraci je nutno zkoumat jak

z Wediska tech, kterí se stehují, tak i z hlediska systémového,
z Wediska místa, regionu, zeme.

Duležité je rovnež rozlišení na "výtahové regiony", které

pritahují instituce i lidi, a naproti tomu na regiony upadající.
To souvisí a bude i v budoucnosti souviset s tím, že soudobé

dynamické západní spolecnosti zavádející nové technologie,

nové typy organizace hospodárství i podniku se vnitrne
a prostorove stále preskupují a obyvatelé se musí temto
zmenám prizpusobovat. Že je to, jak zdúraznoval muj

dánský kolega, casto lidsky velice nárocné, o tom není
pochyb.

TVORIVOST, ROZVRAT
A "SVETOVÝ NÁZOR"

Migrace mohou mít kladné i záporné dusledky pro ty,

kterí se stehují, i pro mesta, oblasti, celé státy. Rust obyvatel
stva v urcité zemi muže vést k hospodárskému rozvoji, jde
ovšem o otázku míry. Rúznorodost obyvatelstva vyvolaná

imigrací vedla - jak ukázaly cetné príklady v minulosti
i prítomnosti - k intelektuální a kulturní tvorivosti. Stací
vzpomenout Víden konce 19. století a Kalifornii druhé

poloviny minulého století.
Naopak príklady sociálního i kulturního rozvratu

v územích s velkou migrací a mobilitou obyvatelstva ukazují
na rizika nadmerného pohybu lidí. Jednou z nejtežších
odborných sociologických, ale také politických otázek je

zjistit, jaké hospodárské, sociální, ale také kulturní dúsledky

vlastne migrace prinášejí. Ukazuje se rovnež, že hodnocení
dusledku migrací souvisí s politickými postoji. Jiný názor na
stehování budou mít lidé s liberální, konzervativní nebo se

socialistickou orientací. Zejména na stehování mezi státy, na
rust podílu lidí z odlišných etnických a rasových komunit.

Liberálne myslící lidé budou zduraznovat, že volný pohyb
lidí je podmínkou hospodárského, ale i kulturního rozvoje,
konzervativci budou spíše varovat pred kulturními a mravní
mi dusledky prílišného pohybu lidí. Socialisté budou rozpol

cení, protože si uvedomují jak pozitiva, tak negativa velkých

Prítomnost
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migrací. V soucasné dobe budou spíše pro regulaci migrac
ních proudu.

RUSKÝ EXODUS SE NEKONAL
Dnes se práve postoj k temto odlišným etnickým

a rasovým pristehovalcum stává jednou z klícových politic
kých otázek Evropy. Britský odborník na otázky migrací

Andrew Geddes, který se zúcastnil konference "Migrace
v rozšírené Evrope", kterou usporádala letos v zárí Britská
rada na Pražském hrade, uvedl, že: "... mezinárodní migrace
je vnímána jako ohrožení státních hranic, organizacních

a koncepcních základu národní komunity a také ohrožení
národní identity."

V prvních ctyriceti letech minulého století se vetšina

evropských zemí soustredovala na otázky spojené s vysteho
valectvím - Evropa byla až do 50. let kontinentem masové
emigrace. U nás, v Polsku, Itálii existovala rada státních
i soukromých institucí zamerených na pomoc lidem stehují

cím se do Spojených státu, Kanady, Jižní Ameriky. Pripo
menme dnes již ponekud zapomenutou skutecnost, že jen

do Spojených státu se v letech 1900 až 1930 vystehovalo

z Evropy 19 milionu lidí - z toho byly ctyri miliony Italu 
a do jiných zemí a kontinentu pravdepodobne dalších
nekolik milionu Evropanu.

Emigrace z ceských zemí nebyla v minulosti rovnež

zanedbatelná. Lze odhadnout, že mezi roky 1900 až 1937 se
od nás vystehovalo do zahranicí dobrovolne zhruba 600 000
lidí. Pripocteme-li k tomu tri miliony sudetských Nemcu

odsunutých po druhé svetové válce, je zrejmé, že migracní
problémy až do nedávné doby byly u nás spíše spojeny se

ztrátami obyvatelstva.
Situace se v Evrope radikálne zmenila po 2. svetové

válce, pokracovala sice stále pomerne velká emigrace
z Velké Británie do Austrálie, Kanady a Afriky, ale

emigrace z jiných evropských zemí do jiných kontinentu
výrazne klesla. Zacala však masová pracovní migrace

uvnitr Evropy. Z chudších cástí Evropy na jihu se zacaly
presunovat do rychle hospodársky rostoucích zemí severo
západní Evropy miliony gastarbeiteru doplnené pozdeji

cleny jejich rodin.
V soucasné dobe roste, nikoliv však dramaticky, pracov

ní emigrace z postkomunistických zemí do západní
Evropy. Obavy z velké vlny migrantli z Ruska, Ukrajiny,
kavkazských státli a strední Asie vedly k zavedení cetných
právních barier proti stehování z Východu. Pamatuji se na

výraznou obálku casopisu The Economist z 90. let s titul
kem "Rusové pricházejí". Nic takového se v predpokláda
ném masovém merítku nestalo.

NÁRAZNíKOVÁ ZÓNA
Novým evropským jevem je vznik jakési nárazníkové

migracní zóny tvorené Ceskou republikou, Polskem
a Madarskem, na kterou zacala upozornovat britská socio
ložka Claire Wallaceová. Tato zóna zacíná pritahovat

pracovní migranty z postkomunistických zemí, které jsou
dále na východ, zejména Ukrajince, Rumuny, Rusy, Bulhary,
ale také Srby, Makedonce atd. Soucasne je tato nárazníková

zóna prostorem, odkud se snaží emigrovat na Západ

Romové a také nekterí lidé z bývalého Sovetského svazu
a z tretího sveta, kterí zde našli prechodne místo svého

pobytu.
Pres všechny tyto jevy je zapotrebí konstatovat, že roZSal1

migrací se po roce 1989 nezvýšil tak dramaticky, jak tomu
bylo treba po roce 1918 a 1945. Situace je klidnejší a je více

regulovaná, i když nás i obyvatele západní Evropy nekterá
média zásobují prehnanými informacemi o nebezpecí zahra

nicního pristehovalectví. Že jde pritom o zcela promyšlenou
mediální akci nacionalistické pravice nabývající v celé
Evrope na vlivu, je zcela zrejmé. Je však také videt, že

v období zpomalení hospodárského rlistu, kterým prochází
velká cást západní Evropy a v období rostoucí nezamestna
nosti, plisobí tyto signály i na odbory a zamestnance

prlimyslu i jiných hospodárských odvetví. V príštích letech
se bude téma migrací stále casteji stávat predmetem obtíž
ných politických diskusí a snah najít vhodná rešení, která by

uspokojila jednak základní lidské právo volit si individuálne

místo života, jednak stabilitu a uspokojivé fungování hospo
dárství a státu.

JIRI MUSil (1928) JE SOCIOLOG.

Rodzim 2002
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OKÉNKO

Jednoho pošmourného rána. strýc

Miguel Angel Zamora Ortíz náhle

vyskocil z postele, dlouze se vycural

a pustil se cile do práce.

Strýc Miguel Angel Zamora Ortíz již léta obhospodaruje

malý ranc blízko mesta Toxpaoca ve státe Hidalgo
v Mexiku. Ranc leží dvacet kilometrú od nejbližší vesnice

a je prístupný jen po úzké a prašné ceste, sjízdné terénním
automobilem nebo konem. Dvacet až ctyricet krav, podle
ceny mléka a sýra a rocní doby, pár býkú a koní, pastviny,

hospodárské budovy a tak.
Touha aktivne se zapojit do globalizovaného sveta

propukla u strýce už pred drahným casem. Tehdy si ze
starých konví od mléka, železných tycí, narovnaných podkov
a zemedelského haraburdí sestrojil patnáct metru vysokou
komunikacní vež, na samém vršku opatrenou cerveným

svetýlkem tak, jak to odpozoroval. Casto pak sedával na
bobku pod veží, komunikoval se svetem, divil se a ptal se,
dával rady nejrúznejším institucím, i tem nejvzdálenejším,

ohledne cen ropy, mléka a zeleniny, lécil hlavy státú, nafuko
val se, když došlo na jeho slova, a pyšnil se, když se tam
venku rídili podle jeho rad a dostávalo se mu uznání a tak

trochu zanedbával krávy
a hospodárství.

Asi pred dvema lety spojení

se svetem prostrednictvím
globální komunikacní veže
postupne zacalo váznout.

Zpocátku témer nepozorovane,
pozdeji však stále více a vÍCe.
Zprávy chodily špatné anebo

vúbec žádné a strýcovými radami se svet postupne prestával
rídit. Strýc se mrzel, odmítal prodávat mlécné dorty nezná

mým lidem anebo prodával jen po jednom, jeho projíždky
na koni byly stále ridší a ridší, dokonce se neprezouval do

jezdeckých bot a jezdil jen v nezašnerovaných polobotkách,
na ranci se zacalo den ode dne dríve stmívat a pozdeji
rozednívat, psi prestali zvedave pobíhat, chodili schlíple

a místo veselého štekotu jen knuceli, krávy dojily méne
a méne.

ejmladší syn Antonio Zamora Preciano po ránu potají

utíkal jezdit s kamiónem a vracel se až pozde vecer úplne
zaprášený, cvicil jógu a odmítal se živit sýry a místo toho jedl
instantní polévky s cínskými nudlemi a nejstarší syn Pedro
Zamora Preciano v té dobe resignoval na svou funkci

organizátora a kontrolora rance a predelal malou kúlnicku
na místo s petašedesáti postelemi na prostoru dva krát dva
metry, opravdu dovedne, u každé postele byla lucerna

z bandasky a ze všech konví na mléko vyrobil barové stolicky

s operátky. Poté se zcela nepokryte zacal flákat. Strýc Miguel
Angel Zamora Ortíz ulehl do postele, odmítal se mýt,

neprijímal potravu a pouze sledoval zrnitý a rozostrený obraz
televize pripojené provázkem ke komunikacní veži a setrval
v posteli nemytý plných dvanáct mesÍCú. Ranc pomalu

opouštel svet a svet postupne opouštel ranc.

Presne po roce, jednoho pošmourného rána, strýc

Miguel Angel Zamora Ortíz náhle vyskocil z postele,
dlouze se vycúral a pustil se cile do práce. Neco se zcela

ocividne delo. Den, který, tak jako poslední dobou, ješte
nezacal a již se pomalu chýlil ke konci, se náhle zpetným

chodem dostal do casného a slunecného jitra a psi se zacali
s vervou prát. Antonio Zamora Preciano toho dne neode

šel ke kamiónúm a zústal k ruce strýci a Pedro Zamora

Preciano zacal rozlepovat a trídit na hromádky rok starou
poštu. Strýc Miguel Angel Zamora Ortíz v jednom

jediném okamžiku pochopil vše. Tachil1a! Okénko!

Pokladní okénko! Jeho predstava, jak se vyrovnat s globali
zovaným svetem, byla nyní jasná - struktura rance musí

splynout se strukturou sveta a chce-li se ranc stát jeho

soucástí, musí se svet stát soucástí rance. To lze docílit jen
skrze prepážku, pokladní okénko. Za okénkem se budou

prodávat balícky služeb neboli pakety za deset, patnáct,

dvacet a tricet pesos a každý, kdo si takový balícek zakoupí,
bude mít nárok na rúzné

služby v jeho cene. Jaké

služby? Co bude predmetem
služeb? o to preci závisí na
tom, jaký balícek si návštevník

vybere!
Strýc sice záril štestím, ale

nic neuspechal. Po celém ranci
rozmístil rucne malované

drevené desticky s šipkami a s cervenými, bílými a zelenými

nápisy, které na nekterých prkénkách vedly do kopce, jinde
zase z kopce nebo klikate: Tudy k pokladnímu okénku,

K pokladnímu okénku pristupujte po jednom, Chovejte se dustoj

ne u pokladního okénka, U okénka nejezte a pristupujte k nemu

vždy slušne obleceni. Nápis Nemluvte s personálem za poklad

ním okénkem postupne, po zralé úvaze, cervene preškrtal.
yní bylo treba, než bude hotovo hlavní okénko, pripravit

okénko náhradní. Tam se budou zatím prodávat lízátka,

zápalky a chlazené pivo Corona. Mé námitky cizince, kdo že
by si zajíždel kupovat lízátko dvacet kilometrú daleko od

nejbližší sjízdné komunikace, prešel strýc zpupným
mlcením.

Problém byl ted jiný: vždyt je treba myslet na personál
tím mínil strýc sám sebe vcetne tety Marty. V okénku musí
být dostatek pohodlí, aby bylo možno zvládat návaly nebo

naopak odpocívat v dobe mírnejšího provozu okénka. eco
si precíst, prípadne se prevléci. ebylo v mých silách strýce
od úmyslu odvrátit. emel jsem sil zastavit tu ztreštenost.

Svet jako pokladní okénko? Vždyt je to nesmysl.
azítrí dopoledne zazvonil na kravský zvonec nad

okénkem první návštevník. Netrpelive se dožadoval koupe
jednoho balícku za patnáct pesos a dvou paketú po dvaceti.
Pak se již zvonec netrhnul.

Prítomnost
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Charita, která se vyplatí
Sociální podnikatelství
dogmatismu

opatrná výzva tržnímu
RADIM HLADíK

"Prekracování hranic ziskovosti a neziskovosti je novým
trendem dneška. Za padesát let už tento rozdíl nebude tak
ostre vnímán," ríká Robert Sztarovics, koordinátor projektu

Nový prostor. Jde o obcanské sdružení a stejnojmenný
casopis distribuovaný lidmi bez domova, kterí si polovinou

cástky z každého prodaného výtisku zajištují základní
živobytí a zárovdl (znovu) získávají sociální dovednosti
nezbytné pro život v kapitalistické spolecnosti.

V minulém roce si obcanské sdružení Nový prostor opatri
lo 60 procent prostredku vlastními ziskovými aktivitami.

V roce 2004 by si už chteli svuj provoz zajištovat zcela sami.

Schopnost vydelávat si na svou cinnost vlastními silami pro
Roberta Sztarovicse znamená cestu k nezávislosti. Tradicní

charita podle nej vymírá, protože není v souladu se zásadami

byznysu. Ostatne charitou rozumí subjekty, které otevírají
peneženky v krizových situacích, zatímco pusobení celého

neziskového sektoru má kontinuální charakter. V anglictine
se vedle oznacení "non-profit" (neziskový) vžívá i výraz "not
for-profi t". Tento prívlastek náleží organizacím, jejichž

výlucným cílem není zisk. Mimoto charitativní instituce
stejne žijí ze zisku, tedy z té jeho cásti, která je v podobe daní
odvádena státu.

TI JEDNI A TI DRUzí
Metoda sebefinancování, kterou Nový prostor podporuje,

je typická pro koncepci sociálního podnikatelství, jež se

v posledních 15 letech prosazuje nejen v oblasti sociálních
služeb. Sociálne odpovedné podnikatelství je široký pojem,

pod který lze, vedle projektu poulicních novin, zaradit treba
družstva zamestnávající telesne a mentálne postižené
obcany, obchody provozované místní komunitou, soukromé

agentury spravující státní prostredky na sociální péci, ale
i vetší korporace naklonené trvale udržitelnému rozvoji.

Vetšinou však jde o príklady z anglosaských zemí, kde mají
podobné organizace nadto usnadnenou danovou situaci.

Je nutno poznamenat, že zatímco malé projekty se mohou

opírat o filantropické presvedcení svých zakladatelu, velké
firmy nezrídka užívají rétoriku trvale udržitelného rozvoje
a sociální odpovednosti jen jako marketingovou kampan;

velká naftarská firma se napríklad prezentuje recyklací

odpadních surovin, aniž by dodala, že její zpúsob recyklace je
stejne nebezpecný jako skladování odpadu. Podobne trvale
udržitelné lesnictví nekdy znamená vysazování monokultur

ních plantáží na míste vykáceného pralesa.
Takové prípady se však za oznacením "sociální podnika

telství" jen skrývají, aniž by se priblížily jeho podstate. Tou je
nové ekonomické paradigma, které z velké cásti spocívá

v syntéze prevládajícího neoliberálního modelu s dnes

opomíjeným keynesiánstvím. Sociálne odpovedný podnika-

tel zretelne chápe vztah své cinnosti k okolní spolecnosti

jako primární kritérium, kterému zisk nekdy musí ustoupit.
Nerezignuje ovšem na rentabilitu a existuje-li zpusob, jak

pozitivne púsobit na sociální prostredí a zároven pracovat
efektivne a výdelecne, snaží se ho využít.

Duležitou ideou je pro sociální podnikatelství komunita,

prostredí geograficky a zájmove spjatých skupin. Ostatne
mnoho projektu operujících na bázi sociálního podnikatel
ství má práve komunitní ráz. Vychází to z presvedcení, že

pokud je urcitá problémová otázka rešitelná v rámci
komunity, mela by jí být poskytnuta možnost se o to pokusit
a nespoléhat od pocátku na intervenci centrálních orgánu.
Nejde jen o to, že zasažená komunita bývá s problémem

nejlépe obeznámena, ve hre je i šance prohloubit lidské
vztahy a naucit se spolupracovat.

VZOR PRO 21. STOLETí

Snad nejslabším clánkem konceptu sociálního podnika
telství je jeho sázka na morálku. Aby mohl smírit jinak
protikladné principy zisku a sociální ci ekologické citlivosti,

musí se oprít o víru v humanistické motivy hospodárských
aktéru. Do jaké míry je neco takového uskutecnitelné?
Vždyt pro moderní spolecnost je príznacné, že je to kapitál

a jeho touha zhodnocovat se, který rídí své manažery
a nikoli naopak. Prosazování sociálního podnikatelství
pomocí trhu bude pri stretu s cynickým kapitálem nevyhnu
telne ztroskotávat. Stejne donkichotské se zdá být i spoléhá

ní na zprostredkovatelskou roli státu, kde nelze ocekávat, že
by se jeho takrka despotická byrokracie dobrovolne vzdala

svých zdroju.
j ekterí zastánci sociálního podnikatelství ho presto

chápou jako ekonomický vzor pro tretí tisíciletí. Taková

predstava je nejspíš neoprávnene optimistická. Sociální
podnikatelství snad muže zaujmout neprehlédnutelné posta

vení v ekonomickém živote spolecnosti, ale nezbude mu, než
se omezit na odvetví, která zisk produkují jen jako príjemný
vedlejší produkt: tedy na sektory, z nichž celý koncept vzešel,

a sice na charitu a sociáLú péci.
a sociální podnikatelství se ovšem lze dívat i jinak: jako

na odcizený koncept, který do oblastí, kde se tradicne pesto
vala nezištná lidská solidarita, vnáší amorální princip zisku.
Avšak posoudíme-li tuto situaci bez emocí, nezbývá než

uznat, že sociální podnikatelství predstavuje pragmatickou
odpoved i opatrnou výzvu systému, který se zisku snaží
podrídit úplne všechno.

RADIM HLADIK (1980) STUDUJE ŽURNALISTIKU NA FAKULT~ SOCIÁLNíCH

V~D UNIVERZITY KARLOVY.

lJodzim 2002
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KURS ZAKOPAVANI
Proc se architektura vzpouzí demokracii?

BOHUSLAV BLAŽEK

Je treba vystoupit ze stretu polopravd

a zajít se podívat na to, o co se vede

spor. Všímat si, jak se tam pohybuje clovek

o berlích, vozíckár, maminka s kocárkem.

Nahlížet do úrovní, kam zamírí ocima jen

zevlouni nebo malé deti. Okukovat,

osahávat detaily, registrovat pruvany

a pachy, zaznamenávat bloudení

a zakopávání.

o totalitární architekture bylo zjevne napsáno
mnohem víc studií než o architekture demokratické.

Jako by se pojmy "architektura" a "demokracie" k sobe
nehodily. .

Demokracie je otevrený proces dohadování. ic v ní

není jednou provždy zafixováno. ic v ní nemá nikdo
v držbe. ikdo nemá patent na pravdu. Hledání má
zásadní prevahu nad nalezením. aproti tomu architek
tura je tuhá, trvanlivá, skoro navždy. Nekdo stavbu

zaplatil, nekomu patrí. Ten musel být bohatý anebo

mocný. Totalitární architektura je potom ta, která to
s mocí prehání, oslavuje ji a této službe podrizuje vše
ostatnÍ. Sociální architekturu také musel nekdo zaplatit,

ale bydlet v ní budou chudí. Temto prívlastkum rozumí
me. Ale demokratická architektura - co to je?

MOSTY Z L1ÁN, HNíZDA
NA STROMECH

Napohled vecný proti-
klad "mekké" demokracie

a "tvrdé" architektury je

podmínen naší dejinnou,
civilizacní i klimatickou
zkušeností. Vetšina našich

staveb je anorganická,
dlouhodobá, budovaná

profesionály a kontrolova
ná úrady. Do architektury

nepocítáme hrady z písku,
detské stavbicky v lese,

klukovské bunkry, hnízda
ve stromech a stanové

osady. Nepatrí nám do ní

hlídacské boudy, kulny
a senÍky. Vylucujeme
delnické kolonie, nouzové osady, cikánské maringotky.
Mosty z lián, budovy z bambusu nebo z rákosu máme za
exotum.

To všechno jsou ale výtvory, které slouží. Chrání pred

živly, poskytují domov - a pritom je staví laici pro laiky,
vlastníma rukama a z materiálu rostoucích nebo ležících

všude kolem. Ostatne stavení domu na našem venkove

bývá dodnes vecí širokého príbuzenstva a patrí k základ
ním pojítkum spolecenství.

Jeden mladý architekt ze semináre sociální ekologie,

když slyšel chválu amatérského stavitelství, zoufale

zvolal: "To ale prece nemuzeme podporovat, cím
bychom se pak živili?" Bylo to tak uprímné, že se ostatní
dali do smíchu.

Jeho výkrik poodhalil mnohé: posuzování architektury
je u nás pojato práve tak, aby architekti dostávali

monumentální zakázky, aby architektonické školy trvaly
nekolik let, aby úredníci mohli být živi z vyhlášek, aby se
kolotoc navazujících prumyslu a remesel nezastavil.

A aby si duše desící se smrtelnosti mohla porídit utešli
vou iluzi.

Dnes, kdy stavebniny "nekonecné" trvanlivosti

ustupují pred tlakem permanentní zmeny, se necekane
otevírá prostor pro "mekkou" docasnou architekturu,
ovšem high tech. Není zatím jasné, zda to pro demokra

cii nebude ješte vetší hrozba než život spoutaný
v kamenných institucích.

PLODNÁ PRÁZDNÁ MíSTA
Preostreme z figury

v popredí na opomíjené
pozadí. Co tržište, námestí,

ulice, korza, peší zóny,

proste verejné prostory?
Nejsou toto místa, kde jsou

mocní znejistováni a lid 
demos - se na agore dostává

alespon obcas ke slovu?
Zkusme hledat demokracii

ne v bytostne konzervují

cích aktech sídlení a repre
zentace, ale tam, kde se rád

dostává do víru, v jakýchsi

prechodových rituálech naší
civilizace.

Budovy se definují funkcí
a stylem. Co když prázdná místa mezi nimi jsou tak
sociálne plodná práve proto, že mohou nabývat nespoctu

funkcí a že místo pravidel vepsaných do organizace
prostoru dávají místo neviditelným pravidlum hry? Co
když budovy jsou zmrtvelou kulisou a námestí s ulicemi

oživující scénou, ve které se odehrává to podstatné
z dejin?

Vzájemné doplnování techto optik nabízí sociální

ekologie. Nechápe mesto jen staticky, ale také jako
viditelnou dynamiku lidí a zároven i neviditelná pravi
dla, která tito lidé ustavují, vymáhají i obcházejí.

Prítomnost
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S tuden ti architektury, kterým sociální ekologii už
deset let predkládám, bývají strídání optik nakloneni.
Jsou ochotni dívat se na prostredí i ocima laika, obcana,

cloveka tam bydlícího. Je duležité, aby si uchovali tento
vhled, dokud jsou ješte víc lidmi než profesionály.

Stejný predmet ucím i na divadelní fakulte Akademie

múzických umení. Zjistil jsem, že architekti i divadelní
ci drží tutéž nádobu z každé strany za jedno ucho. Ti
první ji formují, druzí animují. V posledních desetiletích

vznikají nové druhy divadla, které jako by predstavovaly

prolnutí obou oboru: happening, performance, poulicní
divadlo, divadlo site-specific - tedy vázané na konkrétní

"mimodivadelní" prostor.

VLíDNÁ A VECNÁ ZPETNÁ VAZBA
Prímo se vnutila myšlenka, že by studenti techto dvou

dosud vzdálených oboru mohli spolu vést dialog o tom,
které z našich verejných prostor jsou oživující a které

cloveka spíše srážejí, takže potrebují nápravu. Odtud byl
krok k projektu na obou školách, který studenty propojí
a jejich dialog otevre široké verejnosti.

Ukázalo se, že ani jedna ze škol tomu neprála. Je asi

málo zajímavé rekonstruovat duvody, proc se tak stalo.
Užitecnejší bude ríci, jak se to podarilo prekonat: na
internetu existují kultivované a komplikované stránky

venované architekture, které nejsou podporovány školou
a jež presto za mimorádného nasazení vytvárejí sami
studenti. Autory techto stránek se podarilo oslovit,
sblížit se s nimi a navzájem je seznámit. Propojili se.

Našli pro to formu zvanou prstenec (web ring). Pripojili
se další mladí lidé, které toto téma zajímá, ackoli nestu

dují architekturu.
Dovoluji si vás proto prostrednictvím casopisu

Prítomnost pozvat k úcasti na tomto experimentu
z radikálne demokratické pedagogiky, ve kterém jsme se
osvobodili od predem daných rolí ucitele a žáku.
Vzdeláváme se navzájem. Poskytujeme si vlídnou,

nicméne vecnou zpetnou vazbu.

NEJDRíVTElO, INTELEKT AŽ PAK
Verejné diskuse o architekture mívají u nás smutný

scénár. Vznikne nová stavba. Jeden profesionál ji napad
ne a snese spoustu dráždivých argumentu proti. Jiný
profesionál ji zacne stejne zaryte hájit. Verejnost na

mediální scéne se rozdelí na dva nesmiritelné tábory.
Prestává jít o vec, protože jde o výhru nebo prohru.

I taková bývají vítezství.

Kutilství recené totalitární.

Rodzim 2002
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Dum je sice urcen k bydlení (nakupování, lécenÍ...), ale

bydlících (nakupujících ani prodávajících, lécených ani
lécících ...) se nikdo na nic neptá. ejsou prece odborní
CI.

V takové chvíli je treba vystoupit z tohoto stretu
polopravd a zajít se podívat na to, o co se vede spor.

Chodit tam pešky. Všímat si, jak se tam pohybuje clovek
o berlích, vozÍckár, maminka s kocárkem. Nahlížet do

výškových úrovní, kam zamírí ocima jen zevlouni nebo
malé deti. Okukovat, osahávat detaily tam, kde vetšina

žasne v uctivém odstupu. Registrovat pruvany a pachy,

"Rešení" peších cest bez ohledu na to, kudy se skutecne
chodL ..

zaznamenávat bloudení, zakopávání a veškeré další

útrapy vlastního tela. Zapomenout, co obvykle vytesnu
jeme jako "ošklivé" nebo "nehodnotné". Opomíjet
pametní desky, cejchy, stigmata a jiné nálepky. ejprve

zakoušet, pak pojmenovávat a úplne naposled hodnotit.
Fenomenologové tomu ríkají epoché, zreknutí se

úsudku. Není to ale jen duchovní postoj, je to i drina
a chce to cas.

Výzva k samostatnému a tvorivému vnímání nemuže

mít ráz monologické výuky. Kurs pmblémového vnímání,

který sestává z prevážne kritických fotografií doplne

ných nekdy ješte kritictejšími komentári, není proto
mínen jako definitivní výklad, ale jako provokace

a popud k vlastnímu hledánÍ. S fotografem Kryštofem

Blažkem jsme takto zpracovali nákupní centra Zlatý
Andel a Carrefour na pražském Smíchove a poté stred
Liberce. Stránky www.ideon.cz vede Martin Sviták,

student architektury v Liberci. Máme nezávislé
a vynalézavé následovníky. Michal Josephy, kdysi

student divadelní antropologie, navštívil komercní
podobu nekdejších táborských kasáren a poté novostav

bu na pražském Karlove námestí (www.narayan.cz). Dva
spolužáci z Fakulty architektury CVUT zkonfrontovali
videní bohnického sídlište v Praze ocima toho, kdo tam

prišel fotit (Jakub Wyderka) a kdo tam bydlí (Pavel
Horák). Jejich dialog najdete na dalších studentských
stránkách www.archinet.cz. Ty vede Marek Lehmann
z téže školy.

Nekolik snímku z procházky Libercem, jimiž zde

dokládáme projekt podporovaný grantem od Vzdelávací
nadace Jana Husa, není tedy žádným konecným slovem,

ale jakousi intelektuální trampolínou pro všechny, kdo si
troufnou uverit svému telu a teprve poté dají slovo
svému intelektu.

BOHUSLAV BLA!EK (1942) JE SOCIÁLNI EKOLOG.

Literatura k tématu:

Blažek, Bohuslav: Venkov, mesta, média. Sociologické nakladatel

ství, Praha 1998.

Ortová, Jitka: Kapitoly z kulturní ekologie.Karolinum, Praha 1999.

Keller, Jan: Sociologiea ekologie. Sociologické nakladatelství, Praha
1997,

Hájek, Tomáš; Jech, Kal'el: Kulturní krajina aneb procji chránit?

Ministerstvo životního prostredí, Praha 2000.
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Informace bez souvislostí jsou stejne nepoužitelné
jako auta bez kol

Zprávy bez kontextu, bez širších souvislostí, obcanum jen
oznamují ruzné cizí postoje, aniž by jim umožnovaly udelat
si na ne svuj vlastní názor. Je-li absence kontextll nahrazová
na jen vctším množstvím dalších "chladných" zpráv, jde

vlastne o nový a doposud ne dobre probádaný druh cenzury.

NOVÁ CENZURA
Pred rokem 1989 se u nás zprávy zatajovaly, kašírovaly

a falšovaly se jejich souvislosti. Dnes dochází k jinému

efektu: lidé ztrácejí orientaci soustavným redukováním
poradu ci rubrik s analýzami a komentári, jejichž úkolem je

prinášet vysvetlující pozadí. Teprve kontext zprávy "ohrívá"
a mení je v informace, které se mohou lidí dotknout. Jestliže
stará cenzura byla institucionální, nová je technologická. Je

prímo zaklícovaná ve zpusobu zpracování. Místo cenzora
fungují agentury, které médiím sdelují, co si obcan preje.
Výsledek: verejný prostor se odpolitizovává.

Letos v zárí bylo možné zaznamenat dve události, které
zmínený trend potvrzují. Ceská televize zrušila porad Jedna

dvacítka, který byl postaven na prevaze komentovaných
událostí (minimálne tri zprávy bývaly obohaceny o vyjádrení

expertu ci souhrnné rekapitulace vývoje události). Nahradila
ho novým poradem Události, komentáre, v nemž bude,
alespon podle vyjádrení šéfredaktora, prostor pouze pro dve

komentované zprávy.
V zárijový den, kdy viceprezident Dick Cheney dal

v Nashvillu najevo, že USA už jsou rozhodnuty zaútocit na

Irák, a to bez souhlasu OSN i Kongresu a bez podpory
evropských spojencu, se ceský tisk zachoval podobne.

Zprávu o nejvážnejší události posledních nekolika mesíclI

odbyl jako "chladnou" zprávu, i když vyvolává celou radu
velice vážných otázek. Ani v jednech hlavních ceských

novinách nebyl této informaci venován komentár a žádný
list ji neumístil na první stránku.

Uvádet základní události do kontextu historických,

mezinárodne politických ci kulturních souvislostí pritom
není tak obtížné, nebot rejstrík nabízejících se kontextu
nejpodstatnejších událostí dneška není nekonecný. Což lze

ilustrovat výctem základních rámclI zmínených príprav
útoku na Irák tak je jak predložila prestižní zahranicní
média. Spocteme, jak málo otázek si stací položit treba pri

tvorbe zprávy o útoku na Irák, aby nevznikla zpráva chladná,
ale patricne ohrátá souvislostmi.

Napríklad: "Globální autoritu v soucasném svete má jen

jediná instituce, a tou je OSN. Nemá ale žádnou moc. Je
závislá na Rade bezpecnosti, kde velmoci mohou vetovat

každé její rozhodnutí. Tento stav je neudržitelný zvlášt

v dobe, kdy se globalizuje hospodárství, veda, technika
a dokonce i kultura, politika se globalizaci vyhýbá. Proc?"

Nebo: ,,Mohou Spojené státy kontrolovat celou planetu?"
"Muže nekdo ovládat celý svet pomocí vyspelých techno

logií s minimálními následky na život své vlastní zeme? Jde
o utopii, nebo realitu?"

,,Musí se naucit Amerika znát hranice své moci, jako se je

musela naucit znát Anglie v XIX. století? Nebo je na to ješte
brzy?"

"Jsou doopravdy Spojené státy rízeny prumernými
osobnostmi, které nevyvíjejí žádnou dlouhodobou strategii
a politika se tam rídí sama svými zákony nehlede na prezi

denty?"

,Je možné dál delat takovou politiku, jakou delaly Spojené
státy v minulém století, kdy podporovaly Saddáma Husajna
proti Íránu, Miloševice v Jugoslávii a kdy Taliban privedly
k moci?"

A nakonec: "Má se Evropa zúcastnit války proti Iráku,

nebo prišel cas, kdy Evropa bude muset mít svou vlastní
zahranicní politiku a snažit se být i vojensky nezávislá?
A mlIže si to vubec dovolit?"

NESDELOVACí PROSTREDKY

Nebudeme-li si klást nebezpecné otázky se stejnou

naléhavostí jako ostatní Evropané, nebudeme Evropany, ale
jen nepatrnou provincií na její periférii, jejíž obyvatelé jsou
vnitrne presvedceni, že dejiny se odehrávají nekde daleko za
humny. Mít možnost neco ovlivlíovat znamená umet artiku

lovat otázky, kterých si naši partneri musejí všimnout. Zatím
si tyto otázky neklademe a podle toho, kam naše média

smerují, asi ani klást nechceme, což je velice znepokojivá
zpráva nejen pro nás, ale i pro naše budoucí partnery
v Evropské unii.

Absence kontextu v ceských médiích je zradou na jejich

nejvlastnejším poslání, nebot "chladné" zprávy bez souvislos
tí jsou stejne nepoužitelné jako auta bez kol ci inzeráty bez
cen a názvu obchodu, kde je možné zboží zakoupit. Pak už

vlastne ani nejde o sdelovací prostredky, protože nic nesdelu
jí, jen sdelení predstírají. Stávají se pomíjivou zábavu, která
nás nenutí zaujímat vyhranené postoje. Clovek, homo politi

cus, dominu s, pán, se musí takovému trendu vzeprít, jinak se
z nej stane homo servus, otrok, služebník.

KAREL HvlŽDALA (1941) JE NOVINÁR.
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HOVORY PRES ZED
Izraelsko-palestinské vztahy ve stínu debat
o útoku na Irák

TOMÁŠ POJAR

Zahranicním komentárum již nekolik mesícu dominují
úvahy o možném americkém útoku na Irák. Do pozadí se

tak dostává i neutešená situace v Izraeli a na palestinských
územích. Prípadná válka proti Iráku ale zamíchá kartami na
celém Blízkém východe. At již k tomu dojde kdykoli, konec

režimu Saddáma Husajna zmení nejen Irák, ale celý region.
K moci se mohou dostat umírnenejší síly, zeme se muže
rozpadnout, spíše však dojde k její decentralizaci. Urcite

dojde k oslabení hrozby, která nyní z Bagdádu ochromuje

celý Blízký východ. O prospešnosti likvidace Husajnova
režimu není pochyb. Pochybovat lze pouze o nacasování

nebo zpusobu jeho konce.

TVRDÁ ODVETA
Izrael bude v prípade amerického útoku na Irák vtažen do

války vedené mimo území, které v soucasnosti kontroluje.
V prípade použití zbraní hromadného nicení vuci židovským
mestum lze ocekávat tvrdou odvetu zahrnující použití jader
ných zbraní. Další izraelské angažmá bude záležet na chová

ní Sýrie, libanonského Hizbal1áhu a zejména pak Palestincu.

Ješte nikdy se Židé s Palestinci nenenávideli tak,

jak se nenávidí dnes. Presto je dnešní situace

nadejnejší než pred rokem.V Izraeli se totiž

behem posledních mesícu stavbou zdi

zhmotnuje myšlenka oddelení území západního
brehu od vlastního Izraele.

Pripojí-li se palestinské militantní organizace nebo prímo

palestinské vedení k útoku Saddáma Husajna se zbraní
v ruce, nelze vyloucit masivní izraelský útok spojený naprí
klad s odsunem obyvatelstva z oblastí prímo sousedících

s vlastním izraelským územím. Husajn muže prilít oleje do
ohne, jeho konec muže naopak predznamenat nové kolo

mírových jednání. O dlouhodobém rešení izraelsko-pales
tinského konfliktu se však nakonec rozhodne prímo na
míste, tedy mezi Izraelci a Palestinci.

ODDELIT ZÁPADNí BREH
Pred dvema roky vypukla "válka kamenu" neboli intifáda

Al-Aksá. Vyžádala si zatím pres dva tisíce obetí. V podobe
sebevražedných útoku byla prenesena do izraelských mest,
oslabuje izraelskou ekonomiku a devastujícím zpusobem

ochromila ekonomiku palestinskou. Pohrbila nadeje na

trvalý a plnohodnotný mír rozprostírající se na území mezi
Stredozemním morem a rekou Jordán, jehož obrysy se
zacaly rýsovat po pádu železné opony a válce v Perském

zálivu, tedy po 1. americko-irácké válce. Ješte nikdy se Židé
s Palestinci nenenávideli, jak se nenávidí dnes. Duvera
v druhou stranu je nulová, kontakty zcela minimální. Presto

je dnešní situace nadejnejší než pred rokem. V Izraeli se totiž
behem posledních mesícu prosazuje (a stavbou zdi i zhmot

11uje) myšlenka oddelení území západního brehu (území
Gazy bylo oploceno již dávno) od vlastního Izraele.

Fyzické oddelení obou zneprátelených stran povede ke
dlouhodobému zklidnení situace a k rozhovorum o prímerí,
respektive o kontrole palestinských militantních skupin ze
strany palestinského vedení. Mluvit o rozhovorech mírových

v tuto chvíli nemá cenu. Stejne tak samozrejme nemá cenu
tvrdit, že stavba zdi vyreší veškeré problémy. Argumenty, že
zdí nelze obe strany oddelit dokonale, jsou samozrejme

pravdivé. Otázkou zustane postoj izraelských Arabu, Pales
tincu žijících na území východního Jeruzaléma, stejne jako
možnost raketových útoku. Za zdí se také ocitnou mnozí

židovští osadníci. Pres veškeré nedostatky si však stavba
zaslouží podporu. Ke zklidnení situace nakonec povede
a sebevražedných útoku ubude. Ani daytonské dohody, které

rozdelily Bosnu na dve cásti, nevedly k vyrešení bosenských

problému. Ukoncily však válku a vraždení a uvolnily prostor
k jejich rešení.

PALESTINA POD SEBEKONTROLOU
Zed vyrustá v blízkosti hranice z roku 1967, zárovell však

k izraelskému území primyká množství židovských osad.

Anexí pouhých deseti procent území západního brehu lze
totiž na "správnou" stranu zdi dostat až osmdesát procent

osadlúku. Na palestinských územích poté zustanou osadníci
patrící sice k tem radikálnejším, bude jich ale relativne málo.
Izrael je jednoho dne, a treba násilím, bude stejne muset

odstehovat zpet na vlastní území. Stejne jako byli po
podepsání míru s Egyptem násilne vystehováni osadníci ze

Sinajského poloostrova. Podobný krok bude vyžadovat silný
mandát a presvedcivou vizi dlouhodobého rešení.

Klícové navíc nebude pouze, kudy presne zed povede, ale
jestli na druhé strane vznikne životaschopný palestinský stát.
Kantonizace palestinských území a rozširování osad k uklid
není rozhodne neprispívá. Izrael si urcite ponechá kontrolu

nad hranicí s Jordánskem i Egyptem, plošné rozmístení

izraelských vojáku však bude záležet na schopnosti Palestin
cu kontrolovat vlastní militantní skupiny. Ve hre je samozrej

me i možnost rozmístení vojáku Spojených státu nebo jiné

Prítomnost
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duveryhodné mocnosti. Po zkušenostech z Bosny se ale

nelze divit, že Izrael nesvolí, aby jeho bezpecnost závisela na

jednotkách OSN.

ROLE EVROPSKÝCH PENEZ

Evropská i ceská diplomacie by v první rade mely

podporit kroky vedoucí k oddelení obou stran. A to jak
prímo, tak rozumným tlakem a podporou Spojených státu
a jejich tahu vedoucích stejným smerem. Evropa sama
o sobe na Blízkém východe mnoho neznamená. Její role

posílí v rámci spolupráce s americkou diplomacií. Evropa
muže nicméne sehrát významnou roli pri ekonomické
stabilizaci. Ani nyní se nedá ríci, že by Brusel byl skoupý

pri podpore palestinské samosprávy. Není však príliš jasné,
jestli evropské peníze pomáhaly, nebo škodily. Fakt, že
podstatná cást evropských fondu skoncila uprostred

nefunkcní a zkorumpované palestinské administrativy,
snad již nikdo nepopírá. Evropské peníze budou nicméne

potreba i nadále. Tentokrát ale za jednoznacné kontroly
jejich využití.

NADEJE JMÉNEM ARAFATOVI ODPURCI
A tak se dostáváme k nejduležitejší a nejsložitejší úloze

mezinárodního spolecenství i samotného Izraele. Tou je

podpora palestinských predstavitelu, kterí nejsou prímo

napojeni na Arafatovu zkorumpovanou tuniskou gardu
a samozrejme ani na radikální palestinské skupiny. Bude to

težké, ale mezi Palestinci je celá rada odpurcu fundamenta
listických skupin a zároven lidí zklamaných z chování Arafa
tových prívržencu. Jestliže Arafat zustává nekritizovatelnou

ikonou, o jeho nejbližších spolupracovnících a o lidech
z bývalého tuniského vedení dosazených do nejruznejších
funkcí se to rozhodne ríci nedá. Arafat situaci nezvládl,

Palestince ke státnosti nedovedl a nakonec se postavil do
cela dalšího povstání. ikdy nevykrocil z minulosti guerillo

vého vudce (a teroristy) a nebyl schopen vejít do dejin jako
státník.

Arafat, Hammás i islámský džihád vedou Palestince do

války. Izrael strhávají s sebou. Ješte pred rokem byl návrh na

stavbu zdi považován za nerealizovateL1ý. Stejne tak se zdála
pozice Jásira Arafata neotresitelnou a jeho vliv nezastupitel

ný. Ani jedno ani druhé již neplatí, veci se mení. Bohužel až
pod tíhou dvou tisíc mrtvých. Uvidíme, kdy se Izraelcum
podarí stáhnout své radikální osadníky pobývající v srdci

palestinských území. Jsou pro Izrael jednoznacným bezpec
nostním i ekonomickým rizikem. Dnes se to muže zdát
stejne utopické prání jako existence fungující palestinské

samosprávy.

Uvidíme, kolik mrtvých bude ješte treba. A také uvidíme,

jak se vším znovu zamíchá Irák. Je proto treba ze všech sil

Nejsložitejší úlohou mezinárodního

spolecenství i samotného Izraele bude podpora

palestinských predstavitelu, kterí nejsou prímo

napojeni na Arafatovu zkorumpovanou gardu

ani na radikální palestinské skupiny.

podporit Arafatovy soupere, kterí se zároveií. postaví islamis

tickým skupinám. Je to úkol pro Izrael, Ameriku i Evropu

a melo se k nemu pristoupit pred peti lety. Snad není pozde.

TOMÁ~ POjAR (1973) JE REDITEL NADACE CLOVEK V TISNI.
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KDYŽ K NÁM BYL ZAVEDEN
CEZ:privatizovat, nebo neprivatizovat?

INGEBORG NEMCOVÁ

Privatizovat, nebo neprivatizovat jeden z nejvetších

podniku v Ceské republice - elektrárenskou spolecnost

CEZ? Tuto otázku pripomínající Shakespearova Hamleta si
položila predchozí ceská vláda Miloše Zemana a pokusila se

o její rešení. V programovém prohlášení vlády soucasného

premiéra Vladimíra Špidly však privatizace CEZ není.
Z poradenských firem se ovšem ozývají Wasy, že se privati

zovat bude stejne, možná ne dnes, ale ke konci volebního
období. Proc?

SPASITEL STÁTNíHO ROZPOCTU
Státní dluh se v dusledku letošních povodní ješte zvýší

a k udržení makroekonomické stability bude vláda muset
udelat neco pro jeho snížení. Financní injekce odhadovaná
až na 3 miliardy amerických dolaru, tedy 90 -100 miliard Kc

z prodeje tohoto rodinného stríbra, by se mohla hodit.
Ostatne ve svete se privatizuje, tak proc neprivatizovat
i u nás?

Proces privatizace zacala na pocátku 80. let Margaret

Thatcherová prodeji firem z tehdy jednoho z nejrozsáhlej
ších verejných sektoru. Prodeji, jež byly mnohdy pro stát
nelukrativní. Snahou Thatcherové ale bylo lepším rízením,

jež si vynutí vznikající konkurencní prostredí, najít ztracenou

efektivnost (prípadne snížit neefektivnost) techto podniku
a následne celé britské ekonomiky.

Zhruba o necelých deset let pozdeji na radu expertu
Svetové banky a Mezinárodního menového fondu zacínají

s rozsáhlou privatizací svého verejného sektoru rozvojové
a nove industrializované zeme. Iony sledují zvýšení své
efektivnosti, ale ješte duležitejší pro ne je rešit svou dlužnic

kou krizi - jsou zadlužené doma i v zahranicí - a mírnit
deficity svých státních rozpoctu. A privatizace prináší príjem

pro stát, i když jen jednorázový.
Jestliže nekdejší Ceskoslovenská a poté Ceská republi

ka zahájila svou privatizaci ve velkém rozdáváním státní
ho majetku za administrativní poplatek (kupónová priva
tizace), sledovala v rámci transformace vytvorení
konkurencního prostredí a snažila se posílit efektivnost

firem i celého hospodárství. Jestliže v posledních dvou
trech letech prodává znovuznárodnené a státem sanované
firmy tzv. strategickým vlastníkum, pokouší se zachránit

pracovní místa pro své obcany. Ovšem o národní hrdosti,
zachování ceských znacek a podobne sníme leda doma.
Pro zahranicí je škodovka nemecké auto. adeji má asi

jen ceské pivo.
Pri prodeji Transgasu, CEZu, Telecomu ci vodovodních

a kanalizacních podniku a licencí na mobilní telefony nejde

ani o jedno z toho. V tomto prípade strategický partner,
respektive investor není spasitel firem, ale spíš spasitel státní
ho rozpoctu.

OBRANA PRED PRIROZENÝM
MONOPOLEM

Co tedy muže privatizace CEZu znamenat z hlediska

fungování ekonomiky, integrace do Evropské unie a také
z Wediska obcanu?

Elektroenergetika znamená výrobu elektriny, její prenos

po vysokonapetové i nízko napetové síti a obchodování s ní
ve velkém i v malém, cemuž se u nás ríká distribuce.

Mimochodem na tyto cásti jsme schopni rozdelit každé

sítové odvetví. ekdy je to více viditelné, nekdy méne.
Klícem je ale vždy sít, která je specifická - na její náklady
byly vynaloženy ohromné prostredky, ale její použití je velmi
efektivní - je podmínkou fungování celého odvetví. Tak

treba plyn je sice možné také distribuovat v tlakových
lahvích, ale podíl této spotreby na celkové spotrebe plynu,

který prochází sítí plynovodu, je zanedbatelný. Pro elektroe
nergetiku to platí stejne - i když druhu baterií je spousta.

Ekonomie nazývá tuto situaci prirozený monopol. Vstup
do sítového odvetví je omezen - nový podnik by si musel pro

distribuci své produkce postavi t vlastní novou sít a to je príliš

drahé. Tím se pro stávající podnik otevírá prostor pro urcité
zneužívání tohoto výsadního monopolního postavení, které
muže promítat hlavne do cen a následne do svého zisku.
Samozrejme to není neomezené - ale hranice je velmi
vzdálená - jsou to práve náklady na porízení síte. Jak se této

situaci bránit? Tuto otázku si kladou spotrebitelé - domác
nosti i firmy a jejich jménem i stát. Možností je nekolik.

Stát, o kterém se predpokládá, že je ze strany obcanu

kontrolovatelný, vlastní monopolní podnik - máme státní

monopol. Ten bývá nejen právne potvrzen, ale dává podniku
i urcitá privilegia a omezuje konkurenci. Státní úredníci

hlídají cenovou tvorbu elektriny - nemusejí prímo, ale
i kontrolou managementu, který jmenují. To je více méne
soucasná situace CEZu.

Druhou možností je soukromé vlastnictví monopolního
podniku, kdy si stát vyhrazuje - vetšinou speciální smlouvou

- plnení urcitých svých podmínek: krome cenové regulace to
bývá treba nediskriminacní prístup k odberatelum.

V obou uvedených prípadech státní úredníci sice vykoná

vají kontrolu, ale jejich pozice není príliš silná. Je sice pravda,
že mohou mít vlastní instituci - príslušný regulaClú úrad, ale
vetšina informací, s nimiž pracují, stejne pochází od

monopolní firmy a jejich pravdivost i objektivnost má své

Prítomnost
38



DOMOV A SVET

E E RI p

meze. Situace, které pri této forme regulace mohou nastat, se

odborne nazývají "selhání byrokracie" a jejich spolecným
jmenovatelem jc povzdech "vždyt jsou to jen lidé".

uetí možností, jak nakládat se sítovým odvetvím, je jeho

rozclcnení. Sít, ktcrá je podstatou monopolu, se vyclení
a zustane bud v rukou státu jako státní podnik nebo pod

jeho kontrolou: stát si vyhrazuje upravovat podmínky pro
prístup konkurujících si dodavatelu (výrobcu), obchodníku

(distributoru) i spotrebitelu na sít. Tento prístup by mel být
neomezovaný a rovnoprávný. V ostatních cinnostech by

mela fungovat plná konkurence, která vytvorí zásadní dak na
snižování nákladu a na efektivnost firem. Regulace prístupu

na sít a její fungování sice muže zvednout náklady odvetví,
zavedení konkurence v ostatních oblastcch by ale melo podle
teoretiku prinést snížení nákladu a následne i cen pro

koncové spotrebitele.

SVOBODNÁ VOLBA DODAVATELE
Vedle techto trí základních režimu mohou existovat urcité

prechodné formy, jež jsou výsledkem postupných snah
o liberalizaci a kompromisu mezi jednotlivými zájmovými

skupinami a vládou. Postup liberalizace je také podmínen do
urcité míry i technickým zvládnutím problému - provoz

a údržba síte má své fYzikální zákony a jejich respektování
vznáší jasné požadavky a vyvolává náklady. Tak napríklad

u plynárenství si sít mužeme predstavit jako soustavu plyno
vodu - trub, kde je nutné udržovat stálý tlak a kvalitu
príslušného plynu. Tím jsou stanoveny požadavky na

množství a kvalitu dodávaného plynu.
Chceme-li umožnit spotrebiteli, aby si vybral svého

konkrétního dodavatele a odebral od nej plyn za smluvní
ccnu, pak to znamená, že dodavatel do síte svým kohoutkem

pripustí kontrahované množství plynu a odberatel na svém
konci si ze síte upustí stejné množství, ale nikoli fYzicky plyn

od svého dodavatele. To, co je zrejmé u plynu, je možné i na
jiných sítí, vcetne elektrických. Pouze množství a kvalita

produktu - elektriny, vody atd. - je definována vždy ponekud

jinak. Jejich splnení však umožnujc dotáhnout myšlenku
prekonání monopolu a využití konkurence a poskytnout
spotrebitelum maximální výhodu vuci dodavatelum.

To, co platí pro sítová odvetví obecne, muže být plne

použito i pro ccskou elektroenergetiku a postupne se zavádí
i v Evropské unii, kam smerujeme. Je pravda, že nekteré
zeme EU zcela privatizovaly a liberalizovaly toto odvetví, ale

vedle toho Itálie a zejména Francie dosud v odvetví mají
státní monopol. Pritom plán z Lisabonu na modernizaci
a zvýšení konkurcnceschopnosti ekonomiky EU s privatizací

a liberalizací trhu s elektrinou pocítá. Pocítá dokonce s tím,

že spotrebitel bude mít svobodnou volbu dodavatele.

PROC NENí TEMELíN ŽÁDoucí
Po letech vyjednávání se teprve letos na jare v Barcelone

ukázalo, že za urcitých podmínek bude Francie prece jen
ochotna tuto cestu také nastoupit. Krome vnitropolitické
situace ve Francii však hlavni prekážku vidi v nejasné formu

laci toho, co má stát pri své regulaci hlídat. Proto orgány
Evropské unie dostaly za úkol do príštího roku definovat

pojem sluiba ve vdejném zájmu, publie interest serviee. Krome
cen se do tohoto pojmu promítne i tzv. bezpecnost dodávek.

Tím není myšlen jen technický stav síte, ale hlavne plynulost
dodávek. Pro spotrebitele bývá elektrická energie základní

potrebou a její možná nedostupnost se muže stát lehce
nástrojem vydírání, zvlášte pokud je spojena s urcitými
cenovými požadavky dodavatele.

Energetická bezpecnost je v prípade elektroenergetiky
zvlášte komplikovaná, protože vyrobenou elektrinu - na

rozdíl od ropy, plynu ci uhlí - není možné skladovat, není
možné se jí predzásobit. Prosím, zapomente na tužkové
baterie. Nakolik je bezpecnost duležitá, si rozhodnete sami 

každý podle svého. A možná si odpovíte trochu jinak. Než
byste odpovedeli pred vlastními zkušenostmi s elektrinou

vypnutou kvuli srpnovým povodním. Bezpecnost tedy reší

jednak rezerva v elektrárenských kapacitách producentll
a jednak jiné druhy energetických surovin, které musejí mít

tito producenti v zásobe na urcitou dobu. Prebytek kapacit

a zásoby surovin se samozrejme negativne promítají do
efektivnosti producentských firem a náklady (ztráty), které
tak vznikají, jsou soucástí onoho pojmu služba ve vdejném

zájmu. Komplikují také ale zavádeni konkurence v odvetví.
Soucasná situace v EU je velmi vyhrocená - prebytek

kapacit je odhadován na trojnásobek bežne využívaných.
Jinými slovy: potenciální previs nabídky nad poptávkou je

trojnásobný. Proto se nedivme, že pri vstupních rozhovo

rech, kdy mají stávající clenové možnost stanovovat pro
kandidáty podmínky, pátrají po možnostech, jak omezit

jejich elekroenergetické kapacity a získat možnost na jejich
trhy vyvážet svou produkci a zlepšit tak využití svých elektrá
renských kapacit. Zde hledejme - vedle ekologických zájmu

- snahu nepustit Ceskou republiku do Evropské unie
s Temelínem.

INGEBORG N.MCOVÁ (1957) VYUCUJE NA VYSOKE SKOLE EKONOMICKE

V PRAZE.
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TRI SVETY KARLA POPPERA
Uplynulo sto let od narození vynikajícího filosofa

JIRí MUSIL

Poslední zahranicní cestou Karla Poppera byla návšteva
Prahy v kvetnu 1994. Prijel, aby prevzal cestný doktorát,
který mu udelila Univerzita Karlova a aby jako první obdržel

Cenu otevrené spoleiílOsti, kterou od té doby každý rok udeluje
Stredoevropská univerzi ta.

Vnímali jsme jeho telesnou krehkost a zároven mohutnost

a jasnost jeho ducha, avšak netušili jsme, že jsou to poslední
týdny jeho života. Neuplynuly totiž ani ctyri mesíce a Karl
Popper v Anglii zemrel. Vedeli jsme však, že jeho návšteva je
jedním z nadejných symbolu zacátku duchovní obnovy
našeho života.

Svet si v roce 2002 pripomíná sté výrocí jeho narození

a myslím, že i u nás všichni, kterým je blízká myšlenka

Rakouský filosof sir Karl Raimund Popper (28.7. 1902

- 17. 9. 1994) žil od roku 1945 v Londýne. Do dejin
sociologické teorie se zapsal zejména monografiemi
Logika vedeckého bádání, Bída historicismu, Otevrená spolec

nost Q její neprátelé I, /I ci intelektuální autobiografií Život

je vecné hledání.

otevrené spolecnosti a kritického myšlení, rádi vzpomenou

na muže, kterého jeho prítel nazval "rytírem pravdy". Popper
dráždil a stále dráždí svým kritickým racionalismem a rcalis
tickým odporem proti nejrúznejším formám filosofického
idealismu, romantismu a historicismu, a také svým nemilo

srdným bojem proti všem formám postmoderního relativis
mu v teorii poznání i v etice.

Krátké zamyšlení nad výrocím narození myslitele, který ve

svých dvaatriceti letech formuloval teorii falzifikace, jednu
z nejoriginálnejších teorií o povaze vedeckého zkoumání
v dejinách západního myšlení, nemúže a ani nechce být

uceleným poWedem na jeho dílo. Myslím, že je však možné
pripomenout jeho základní životní názory, které byly
dusledkem jeho filosofie.

Predevším odmítal to, co oznacoval jako "romantickou

ideu skvelosti". aše doba je v potížích mimo jiné proto, že
se koríme duchaplnosti a obdivujeme spíše to, jak se veci

ríkají a delají, místo toho, co se ríká a delá. áš verejný život
trpí tím, že pri svém pocínání máme "poWed príliš uprený
na galerii."

Nedelali bychom to, kdybychom si do všech dusledkú

uvedomili, že neexistuje jisté a konecné vedení. A nemuže
nám je také nikdo a nic zprostredkovat - ani knez nebo

církev, ani sbor moudrých, politikú ci charismatických
vudcú. To, co podle Poppera mužeme mít v nejlepším prípa

de, je naše lidské hypotetické vedení, kusé a neúplné. I veda,
kterou pokládal za zdaleka nejlepší a nejspolehlivejší druh

vedení, je hypotetická. Ale to vubec neznamená, že máme
podcenovat význam toho, co o svete a sobe již víme.

Naopak, Popper jako clovek hluboce sympatizující
s osvícenstvím a jeho racionalistickou filosofií byl presved
cen, že existuje pokrok v poznávání sveta, ve kterém žijeme.

To není naivní scientismus, je to spíše apel na užívání kritic
ké diskuse jako nástroje odstranování našich chyb a omylú.

Dnes se stalo módou obvinovat racionalisty a lidi ve vede
z pýchy. Pravý opak je podle Poppera pravdou: "Pravý racio

nalista si nemyslí, že on sám nebo nekdo jiný je majitelem
moudrosti. Racionalista je clovek, kterému víc záleží na tom,
aby se poucil, než aby mel navrch."

A z tohoto základního názoru plyne rada duležitých

praktických dusledku. Na prvém míste je to rec. Kdo prijme
za své uvedená stanoviska, mluví tak jednoduše, jak jen to je

práve možné. ejde prece o to druhého ohromit nebo ho
udolat, nýbrž o to, aby si on sám svobodne utvoril vlastní
názor. Popper rozhodne nechtel, aby byli vzdelaní lide
chápáni jako samozvaní proroci.

Jeho duraz na svobodné utvárení názoru je dusledkem

toho, že vedel, že krome oblasti logiky a snad matematiky se
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JIRi MUSIL (1928) JE PROFESOR SOCIOLOGIE.

Literatura k tématu:

Pop per, Karl: Život je tešení problému. Mladá fronta, Praha, 1998.

cástecne autonomní, ale na sebe navzájem pusobící svety: za
prvé fyzický svet, za druhé svet pochodu v našem vedomí

a za tretí svet produktu lidského ducha Gazyk, umení, veda,
právo aj.). Svet 2 a 3 jsou tak tesne spojeny ci na sebe
vzájemne púsobí, že se lidské sebevedomí ci vedomí vlastní

ho já nedá pochopit bez existence sveta 3. Vedomí našeho já
je zakotveno ve svete 3".

Krátce pred odjezdem z Prahy vyjádril Karl Popper prání
navštívit chrám svatého Mikuláše na Malé Strane. Doprová

zel jsem ho - dlouze a tiše stál v zešerelém prostoru a musím
se priznat, že me fascinovala jeho zamyšlená tváre stejne jako
impozantní prostor chrámu. Tušil jsem, že se loucí s tretím

svetem naší Prahy.

~ IBJ TÝŽDENNíK

SONA CECHOVÁ - VLASTA CHRAMOSTOVÁ

:I< SONA CECHOVÁ: "Po Novemhri boto pre 111110 šokom, že jellna Z prvých ved, klOní sme oko slo·
hodní ohcal1ia urohili, bolo ro:bitie federúcie. "
• VLASTA CHRAMOSTOVÁ: "Mvsli/ll si ale. že tv v~tahv "eocha"ly. Ilekla bych. že když 10 I"'e·

sta/a h.\.'1IOkol'á pOl'inná lknlllí docházka, je 10 sl:JOllldllni. a o 10 ccnnejH .. , 1."010: ONOREJ NEI\-1EC

MOSTY si móžele predplalif
v SR na adrese: MOSTY.

Sancová 70. 814 99 Bratislava

e-mail: mosly@eompulel.sk
www.mosty.sk

v CR na adrese: MOSTY,

Rokycanov" 54, 615 00 Brno

I'rijímame Objednávky aj d.o eudzillY

• lnformujú o dianí v jednej
i druhej republike

• lnformujú o knihách, filmoch,
koncertoch, výstavách,
divadelných predstaveniach

• Prinášajú vyznania
a postrehy zaujímavých rudí

• MOSTY, ceskoslovenský
týždenník, vychádzajú každý
utorok nepretržíte
od 28. apríla 1992

• estrácajú humor

• Poskytujú priestor názorom
o politických a morálnych
otázkach súcasnosti

nic nedá dokázat. To samozrejme platí zejména v politické
a hospodárské oblasti. Tam tvorba vlastního názoru zahrnuje
do znacné míry svobodné rozhodnutí a volbu z rady
možnostÍ. Žádná lidská, sociální nebo politická situace nemá

jediné a nejlepší rešení, je jich vždy nekolik a mají ruzné

dusledky. Zde je také vysvetlení obav, které Popper vyslovo
val tak casto v posledních letech života. Mel strach z vlivu

hromadných sdelovacích prostredku, zejména z dnešní
televize. Nemel nic proti tomu, že poskytují širokým vrstvám
bežné informace a zábavu. Co ho však znepokojovalo, bylo

šikovné a nekdy i nenápadné, ale tím úcinnejší manipulování
lidmi pomocí moderní psychologie. Jen nejlepším televizním

stanicím jde o to, aby si lidé vytváreli sami vlastní názory
a zustali svobod ni.

Jednou z nejpozoruhodnejších myšlenek, kterou nás
Popper obohatil, byla jeho teorie trí svetu. Evropské myšlení

je tradicne dualistické a delilo svet a jeho složky velmi casto
na dve cásti: telo a duši, trvalost a zmenu, strukturu a proces.
Popper naproti tomu prišel s myšlenkou, že "existují tri
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JAK TO VIDí

JAK TO VIDí RlKSUM.PIKSUM@POLlTIK.SUM.CZ

TOVÁRNA NA VZDUCH

Spása je prý jasná a jediná:

drít - vyrábet - žrát, drít - vyrábet - žrát...

A hup! Už to tu máme: zázrak! Riksum-piksum: zachránce

sveta a života vubec všeho je tady! I když zázraky tu byly už
predtím. Lidská práva, socha Svobody, osvÍcenecké svedomí
a duvera v pokrok a jeho dobro ... všechno made in France.

Francouzský imperialismus zázraku zacíná v 17. stoletÍ.

A dnes tu máme opet nový a rozhodný krok dopredu: "Pozor,
aby se 21. století nestalo stoletím zlocinu lidství proti životu."

A ješte: "Náš dum horí a my se díváme jinam." Francouzský
prezident J acques Chirac za tato slova sklidil na konci léta
v Johannesburgu bourlivý potlesk. Svetový summit byl vubec
úspech, všichni spali, ale nikdo nespadnul pod stul. Profesio
nalismus!

A my si zatím jen tak "cvrlikáme, poskakujeme a nic
nedeláme." Ale ne! Spejblovo "ptáce" je už jen detský sen.
Dnes jsme všichni delníci a dreme dnem i nocÍ. Žádné

"ptáce", ale práce! Všechno je
výborne zorganizováno! Od

nádeníka po prezidenta
nadnárodního trustu. Všich

ni jsme promenili boží dar

zeme v jednu jedinou továr
nu. I ti ubozí státníci drou

dnem i nocí. Co všechno musí skloubit dohromady?!

Volební strategii, státní dluh, úplatky a hrozby prumyslo
vých trustu, sociální alibismus a ted ješte tohle: "Zlocin

lidství proti životu!" Kdo to kdy slyšel?!. .. "Enfant terrible"

svetové politiky se smeje. Jacques Chirac, vcera super-Ihár,
pak super-zachránce demokracie a dnes super-hasic,

zachránce horícího sveta. Prý mu ten proslov napsala nejaká
dvacítka, se kterou pred odjezdem srkal svou "corronu".
Ríkal jí "vy moje Moniko!" a ona: "Jsem vaše múza." A on:
"Pridejte trochu vášne, a trochu studu uberte a budeme se

mít krášne." To je to pronikání ceského elementu do
podhoubí evropské politiky.

Ale otázka je vážná: "zlocin lidství proti životu"? V ústech

pravicového prezidenta tretí atomové velmoci sveta taková
slova prekvapÍ. Našinec najednou neVÍ,jak to ve svém mediál

ním rozmachem scvrklém mozku zpracovat. Udelal jsem to
tedy jako každý jiný. Odtrhl jsem svým detem lízátka od úst
a za ušetrené peníze jsem si místo obvyklého pornografického
casopisu zakoupil seriózní týdeník. Zdeprimován vítezstvím

obcanské uvedomelosti otevru casopis. Kámen mi spadl ze

srdce. Dámských zadku tam nebylo méne, jen si fotograf stále
pletl úhel záberu, a když ne, tak nekdo v poslední chvíli strcil

pred to hlavní televizi nebo vysavac, mobilní telefon a tak. Už
jsem se chtel vrhnout do víru nejbližšího nákupního strediska,
abych to tam všechno skoupil.

Ale pak jsem si pripomnel svuj puvodní úmysl a pohroužil

se do cetby. A co jsem našel? Rýžovište, ve které novinárský
prumysl promenil lidské neštestí 11. zárí a hned naproti

krásnou podprsenku. Oci mi z toho oscilovaly doprava doleva.

Honem jsem koupil ješte dva týdeníky. Jeden venoval hlavní

pozornost vínum, druhý nemovitostem. Ihned jsem pocítil
svou enologickou vášen a pak dávnou touhu se prestehovat.

"A Johannesburg?!. .. " ptá se me dceruška s výcitkou
v ocích. "Johannesburg! ... " Vykrikl jsem a pustil se do toho.
Nic jsem nenašel. Místo Johannesburgu obratný clánek, že

spása je jasná a jediná: drít-vyrábet-žrát, drÍt-vyrábet-žrát ...
Ale vratme se k Chiracovým slovum. Co s nimi? .. Malý

a nove zalitý Cechácek, malý a casto zalévaný Frantík,
upracovaný Americánek?.. My všichni dobrí rodáci
s vykasanými rukávy, nikdo z nás nevÍ. Prezident Kennedy

ríkal: "Neptejte se co, muže stát udelat pro vás, ptejte se, co

mužete vy udelat pro nej." Vrána k vráne sedá, prezident
prezidenta hledá. Všechno je jasné! Je to priznání a výzva!

Priznání bezmoci a výzva všem lidem! Vlády nemohou
a ekonomictí partneri nechte
jí. Každý není jako Gorbacev,

aby zlikvidoval impérium
hned poté, co se ho chopil.

Kdo tedy a co?! Malý
Cechácek, Americánek
a Frantík. .. Ale co delat?! ...

Brzdit mašinu! Nic se tím nezmení, reknou nekterí. Zmení!

Plankton zatím vyrobí kyslík. A já taky budu vyrábet kyslík.
PostaVÍm továrnu na kyslík! Už jsem si to nechal patentovat!
Hledám spolecníky! A prodávat ho budeme! A draho! Už
vidím ten globalizovaný rozmach! Nová tržište! Ale než to
dám do kupy, je treba brzdit mašinu. Každá minuta je cenná.

Plankton pracuje. Musíme mu pomoci. Tirák, který hodinu

nejede, protože ho nekdo zablokoval, je tirákem, který vyrobil
stovky krychlových metru cistého vzduchu. Jestliže v Cechách
každý desátý zablokuje na hodinu tirák, jsou z toho tuny
vyrobeného kyslíku. Cechy mají 10 miliónu lidí, Francie skoro
50 miliónu, USA skoro 200 miliónu.

Pokrok nás zachrání. ové prumyslové odvetvÍ. Riksum

piksum: konvertivní výroba sum! Proste se vyrobí presne to, co
se vyrobí, když se nic nevyrobÍ. ejedná se o úsporu, ale

o skutecnou produktivní aktivitu. Zacneme hned! A dopra
vou. Doprava nic nevyrábí, jen všechno za nerádí. Aplikace

konvertivnÍ ekonomie na dopravu nic nezmenÍ. Jen místo
výfukových plynu bude cistý vzduch. Pockejte, špeditéri
dopravní globalizace, až vám pošlu fakturu na kyslík. Ale
prozatím budete zapojeni do konvertivní ekonomie. ejaké to

píchlé kolo nebo cukr v nádrži predstavuje skutecný novátor
ský cin. Až bude má továrna operativní, zase vás vypustíme do

tepen sveta. Penízky se budou sypat. At žije pokrok, konver
tivní výroba, znackový kyslík made in Czech Republic a továr

na na vzduch. Tu postavíme na Filipínách. Krásný desetiletý
holky tam budou na nás drít za deset korun na hodinu, deset
hodin denne a deset dní v týdnu! At žije globalizace! Kyslík

cestuje sám.

Prítomnost
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Psát se muže o všem, ale s vedomím, že si toho takrka
nikdo nevšimne a nic se nezmení

LUBOMíR MACHALA

Desetiletí je pravdepodobne psychologickým prahem, po
jehož prekrocení spolecnost zacíná dostávat "bilancní

náladu". Tento predpoklad se potvrzuje nejen, ale rozhodne
také v literature a její reflexi. Královéhradectí bohemisté

chystají 5. literární laborator a obrátili se na obec zasvece
ných mimo jiné s otázkou "Co rozumíte pod pojmem
literární událost?". Literární teoretik Kvetoslav Chvatík se

v casopise Tvar pokusil sestavit kánon novodobé ceské
prózy, souhrn literárních del, která by mel clovek znát, aby
se mohl považovat za "vzdelaného". A konec koncu sám
jsem pocátkem roku vydal knihu Literární Bludište. Bilance

polistopadové prózy. V nekolika separátních "dílnách"
(vcetne casopisu PHtomnost) se tedy pracuje na stejném
patentu: na katalogu promen povahy, funkce a role literatu

ry v ceské spolecnosti. Literární událostí se stala sama
opakující se otázka po její definici.

KDO SOBE JÁMU KOPÁ ...
Nadcasove vzato je takovou událostí kniha, která má

schopnost zaujmout a dlouhodobe inspirovat, pricemž
nemusí být odhalena ihned v case prvního zverejnení
a v ruzných dobách se muže její intenzita a podoba prome

novat. Literární událostí se ovšem muže stát též programo
vé vystoupení, stejne jako seriózní, pronikavá, nepredsu
decná a soustavne kritická interpretace literární tvorby.

Pokud však jde o naši aktuální literární situaci, stále se
mi vrací myšlenka, že nejduležitejší událost pro stávající
a nedávné slovesné umení nutno hledat mimo literaturu

samotnou. Mírím samozrejme k listopadu 1989, respektive
k jednomu jeho základnímu dopadu, k nastolení úplné

svobody slova a tvorby. To je mimo veškerou pochybnost
ona základní událost, podminující a generující zmeny
v estetickém cítení nebo jedinecné obohacení kulturního

života. Jedním dechem však nutno dodat, že po tomto
zásadním spolecenském zlomu paradoxne dochází k výraz
nému oslabení sociální prestiže literatury: z celospolecen

ského hlediska prestává mít literatura šanci dostat se do
centra pozornosti, stát se v širším merítku sledovanou
událostí, tedy zdrojem nevšedních zážitku a podnetu.

Najednou se múže psát témer vše a o všem, daní za tuto
svobodu je však nová autorova sudba. Musí se smírit se
s tím, že si toho témer nikdo nevšimne a nic se nezmenÍ.

... SÁM DO Ní PADÁ

Paradoxnost zmíneného efektu umocnuje skutecnost, že

nemalá cást úctyhodných literátu se na nastolení nových
pomeru významne podílela, pripravovala je, a to nejen
vlastní tvorbou, ale také mimoliterárními aktivitami.

Nelze ovšem pominout, že ze spisovatelské strany šlo do

znacné míry o dobrovolné zreknutí se "vlivu na kultivaci
duchovního zázemí spolecnosti", jak to z odstupu oznacil
šéfredaktor casopisu Host Miroslav Balaštík. Pocátkem 90.

let totiž Jirí Kratochvil v eseji Obnovení chaosu v ceskélitera

ture vyjádril názor, že nové pomery znamenají hlavne
konec zastydlého obrozenského presvedcení o celospole

cenském poslání literatury a že zacíná éra umení "zprošte
ného všech spolecenských úvazku a národního ocekávání"
- literatura tedy podle nej mela konecne zacít plnit svou
urcující funkci, funkci estetickou. Kratochvilovo mínení se

sice setkalo s polemickým ohlasem, ten však pocházel spíše
z literárnekritické obce nežli od samotných beletristu. "Past

estetismu" (Balaštíkuv termín) tak byla nastražena a dnes
už je zrejmé, že její existence nejvíce vyhovovala nove se
rodící mocenské špicce, jejíž relevantní cást až úporne
bránila jakýmkoliv reminiscencím na 60. léta, v nichž, jak

známo, literatura sehrávala roli jednoho z nejpodstatnejších
spolecenských hybatelu ci alespon katalyzátoru.

Jirí Kratochvil, který se nejen díky své prozaické tvorbe,

ale též zásluhou osobitých literárních reflexí stal jednou
z nejvýraznejších osobností ceské polistopadové literatury,
se priklánel rovnež k humeovské skepsi vuci kauzalite

príbehu, domnívaje se, že "život a svet se neskládá z príbe
hu, ale z tríšte situací, spojených pouhou casovou posloup
ností". Vazba mezi beletristickou tvorbou a úvahami nad ní

je u Jirího Kratochvila velmi tesná a pevná, tudíž obe výše

uvedené teze a jejich dopady lze identifikovat také
v tvurcových románech, z nichž zejména Medvedí román

(1990), respektive jeho prapuvodní podoba vydaná pod
názvem Urmedved až v roce 1999, nebo Avion (1995) patrí
k základním prozaickým dílum poslední dekády 20. stoletÍ.

PRíBEH PRíBEHU

Pro polistopadový vývoj ceské literatury je však príznac

né, že sám velký dekonstruktér príbehu na prelomu století

proklamuje návrat k silnému príbehu a knihou Truchlivý

p'odzim 2002
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Blih (2000) se Jirí Kratochvil usiluje pripojit k epické
renesanci, na níž se podílejí napríklad rovnež Jan Jandou

rek (Škvár, 1999; Když do pekla, tak na porádné kobyle,
2000), Jirí Stránský (Pfelet, 2001) nebo Miloš Urban
(Sedmikostelí, 1999; Hash"man, 2001).

V prubehu desetiletí došlo také ke zmenám v nahlížení

na otázky spolecenské angažovanosti ci kriticnosti slovesné
tvorby. Ve druhé polovine 90. let lze zejména mezi autory
mladší generace zaznamenat pribývání del zabývajících se
manipulacní silou slov. Varování pred ruznými formami

manipulace s individuálním i spolecenským vedomím
(volební kampane, reklama, náboženství, a zvlášte pak

sektárstvÍ. .. ) obsahují zejména už zmínené knihy Jana
Jandourka, ale také prózy Petra Ulrycha (Srdce marionet,

2000), Bohuslava Vat'íka-Úvalského (Zabrisky, 1999) nebo
Martina Komárka (Smrt'áci, 2000).

Jako dosavadní vyvrcholení této tendence se jeví fakt, že
v case pred letošními parlamentním volbami se objevily

hned ctyri prózy od renomovaných autoru (Pavel Verner:
Kumprechtova brouckiáda, 2001; Eva Kanturková: Necasllv

román, 2002; Miloš Urban: Pameti poslance parlamentu,

2002; Michal Viewegh: Bájecná léta s Klausem, 2002), které
vetšinou už svými názvy signalizovaly sepetí s politickým
dením. Práve jejich spolecensko-politické zamerení se

podílelo na zvýšeném zájmu o tyto prózy (predevším to

platí o Pametech poslance parlamentu a Bájecných létech

s Klausem). Literatura se tak zase priblížila k tomu, aby byla
vnímána jako událost i vne vlastních hranic.

DOBA PALlMPSESTOVÁ

Ohlížet se za devadesátými lety v ceské literature

a prehlédnou tzv. vieweghovský fenomén není dost dobre
možné. Rec ovšem nebude ani o komercních ci preklado

vých úspeších Michala Viewegha ani o velmi ostrých

Od roku 200 I jsou v Ceské republice ocenováni prozaici,
básníci, prekladatelé cenou Litera. Na snímku laureáti

I.rocníku Magnesia Litera 200 I.

stretech nad jeho knihami, které mimo jiné vyjevily, jak

jsou pro mnohé zcela nesladitelné pojmy ctenárský úspech
a umelecká hodnota. Pozoruhodnejší je skutecnost, že

Vieweghovy texty, prípadne jejich tvurce sám ci jeho
zpusob psaní se stávaly ve druhé polovine desetiletí pomer
ne casto soucástí próz jiných autoru. Samozrejme v ruzné
míre a rozdílném pojetí: od parodických narážek v Posled

ním bourbonovi (1996, preprac. 2000) Bohuslava Vanka
Úvalského pres polemickou románovou repliku Výchovy

dívek v Cechách (1994) signifikantne pojmenovanou jejím

autorem Igorem Indruchem na Mozkodlab. Fifíkovskou

variaci (1999) až po Jandourkuv víceméne kolegiální tvurcí
dialog ve výše uvedeném románu Škvár. Vieweghuv

príklad lze spatrovat též v pozadí autorského vývoje
Romana Ludvy od pomerne výlucné prózy Smrt a kreslo

(1996) ke ctenársky mnohem atraktivnejším a prístupnej

ším dílum pozdejším, jako Viewegh v sukních byla nejed
nou predstavována Simona Monyová (Krotitelka sml, 1998;

Roznese te na kopytech, 2000).

Za nejpodstatnejší projev uvedeného vieweghovského
fenoménu ovšem považuji výrazný nárust tzv. palimpsesto
vého zpusobu psaní a la urcitý autor. K Vieweghovým

literárním parodiím ze dvou svazku Nápadu laskavého

ctenáre (1993,2000) totiž v tomto ohledu možno priradit
nejen už nekolikrát vzpomenutý Jandourkuv Škvár, ale také

již zminovaný román Zabrisky (1999) od Vanka-Úvalské

ho, svébytnou rodovou ságu O revolucích, tajných spolecnos
tech a genetickém kódu (1996) napsanou Jirím Drašnarem

nebo Poslední tecku za Rukopisy (1998) a Sedmikostelí
(1999) Miloše (Josefa) Urbana.

Poznámky k fenoménu Viewegh lze ukoncit odkazem

na zamyšlení Jana Jandourka, který mimo jiné prednáší
sociologii literatury a domnívá se, že "román není jenom

umeleckým dílem, ale je také obrazem spolecnosti". Dále

pak dospívá k názoru, že ceská spolecnost nepripomíná
"svet románu Topolových, Kratochvilových nebo Urbano

vých. Naštestí však ani ne pozdního Párala. Pripomíná

spíše romány Michala Viewegha". Jandourek ješte konsta-,
tuje, že Vieweghovo psaní "má prinejmenším výrazné
sociologické rysy". Vieweghuv ctenárský úspech tedy
nemusí vycházet, jak bývá tomuto autorovi casto vytýkáno,
jen z laciného podbízení a povrchního žertování, ale muže
pramenit ze stejného zdroje, jako nekdejší obliba Vladimí

ra Párala, jehož první prózy byly v šedesátých letech

mimorádne ceneny též proto, že originální prozatérskou
formou sdelovaly závažné sociologické poznatky o soudobé
spolecnosti.

PRíBEH FORMY

Prozaické spektrum ceské polistopadové literatury

ovšem obsahuje též zcela odlišné tvurcí koncepty i jejich
konkretizace a je nejvyšší cas soustredit pozornost na linii
prinášející díla oznacovaná jako artistní ci artificiálnÍ.

Z ní nutno pripomenout tvorbu Michala Ajvaze, jemuž
se v jeho textech jedinecným zpusobem darí naplnovat

(nejlépe snad ve Druhém meste z roku 1993) zdánlive
nesplnitelný tvurcí zámer, a sice psát "neco mezi Fenome-
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nologií ducha, Tremi mušketýry a Zpevy Maldororový
mi".

Za literární událost byl hned po svém vydání v roce
1994 oznacován rozsáhlý román Jáchyma Topola Sestra,

vyznacující se až extrémním autorovým úsilím pri hledání
presného, sugestivního, obrazne disponovaného, hravého,
šokujícího jazykového vyjádrení. Složitost tematické

struktury této prózy snad nejlépe vystihla vídei1ská
bohemistka Gertraude Zandová: "Sestra predstavuje
zárovei1 spolecenskou reportáž z porevolucního Cesko

slovenska a provokativní generacní prózu, pikareskní
román, milostný román, pohádku O bratríckovi a sestric
ce, román akcní a dobrodružný, detektivní príbeh,

western odehrávající se na Východe, drogový trip, stredo

vekou alegorickou prózu, jakož i moderní odyseu."
K beletristickým objevum 90. let patrí i Daniela

Hodrová, známá už z drívejších let jako významná literár

ní badatelka. Svou trilogii Trýznivé mesto zacala sice psát
již pocátkem 80. let, ale dokoncila a vydala ji teprve

nedlouho po listopadu 1989. Už od prvotiny poskytovala
Hodrová ve svých prózách znacný prostor ženským

postavám, což vyvrcholilo v románu Perunuv den (1994),

který adežda Macurová charakterizovala jako
"podobenství o ruzných aspektech ženství (od polohy

mucednické až po polohu satanskou)", ale také jako
,,'nadosobní' apokryfní svedectví o své dobe a o vecném
lidském hledání milosti a spásy". Citovaná charakteristika

dostatecne objasi1uje, proc byla tvorba Daniely Hodrové
vnímána rovnež jako jeden z projevu literárního feminis

mu, který patrí k signifikantním jevum polistopadové
kulturní situace, a soucasne vysvetluje, cím presahovala

nekteré jeho pamfletické, slovesne ne vždy kvalitne zvlád
nuté projevy, jimiž proslula predevším Carola Biederman
nová.

Krome Perunova dne predstavuje další pozoruhodné

dílo razené k této linii ceské literatury Temná láska

(2000) Alexandry Berkové, která kondenzovane, metafo
ricky, ale též bytostne drásave odhaluje "Co všechno jsou
lidi schopni snášet ochromeni strachem ze samoty".
Tematicky, ale též durazem na nárocné tvárné zpracování
je s touto prózou do znacné míry príbuzná kniha Zuzany

Brabcové Rok perel (2001). Vyznení Roku perel ovšem

výrazne presahuje hranice feministického diskurzu, takže
zmínené tituly Berkové a Brabcové byly vnímány jako

opozita a jejich lektura i hodnocení se diametrálne lišilo.

V každém prípade ovšem jde o knihy, k nimž se budou
vracet ctenári i v budoucnu.

Snad to bude platit rovnež o zde již zmíneném

románu Jirího Drašnara O revolucích, tajných spolei

nostech a genetickém kódu, který tu zastupuje další
reprezentativní tvurcí trend polistopadové prózy, tedy
rodové ságy (Josef Jedlicka: Krev není voda, 1991;
Zdenek Šmíd: Cejch, 1992; Jan Vrak: Obycejné veci,

1998 ... ). Ta Drašnarova je umístena do stredoevrop

ského prostoru a casove ohranicena pocátkem
novoveku a soucasností. Au tor se ve své druhé próze

pokusilo zásadní sociálne historickou analýzu vztahu

mocI a penez, moci a umení, jedince a mas, pncll1
revolucí, role intelektuálu v techto prevratech ...

V Drašnarove pojetí tvorí podstatnou složku zmínené
analýzy naturalisticky surový výcet a popis hruz, jaké

jsou si lidé schopni navzájem provádet. Sám záver
a jemu predcházející filosofický traktát, do nehož jsou

kruté príbehy pretaveny, vyznívají silne skepticky,
autor se distancuje od probouzení veškerých iluzí
a dosavadními zkušenostmi nepodložitelných

optimistických perspektiv. Próza je napsána dynamic
ky, zhušteným, vypjate expresivním jazykem, souzne
jícím s drastickým obsahem výpovedi.

PRASTARÁ OBAVA Z NOVÉHO
Kniha Jirího Drašnara O revolucích, tajných spoleb20stech

a genetickém kódu nadevši pochybnost patrí ke slovesným
experimentum. Ty bývají ze své podstaty výlucné, hledac
ské, nezvyklé, tudíž pro své vnímatele zprvu nesnadno

prijatelné a nejednou se setkávají s odmítavým prijetím.
Jako nepríliš komunikativní se zpocátku jeví také kniha
Hnáta Dai1ka Až budeme velcí (1996), kterou možno radit

k našim nejtemnejším generacním románum. Tematicky

se do jisté míry prekrývá s Vieweghovými Bájecnými léty

pod psa (1992); "normalizacní" anamnéza je v tomto
prípade realizována na vzorku osmi spolužáku z gymnazi
ální trídy, kterí nechtejí (až budou velcí) pristoupit na
životní kompromis, pomerující veškeré hodnoty a lidské
pocínání konzumními merítky. Neochota poddat se

pomerum a vztahum uplati10vaným mezi "dospelými"
v bežném životabehu, úporná snaha nepristoupit na
devalvaci mladistvých ideálu a predsevzetí stojí témer

všechny hlavní postavy život, kterého se navíc zbavují
vetšinou dobrovolne. Dai1kuv jazykový príval, ne

nepodobnýTopolovu slovesnému proudu v Sestre, postup
ne nabývá na sugestivnosti a podmai1ující síle, a príbuzne
naladený ctenár v nem muže nalézt zcela mimorádné
kvality textove-tvárné i myšlenkové.

Jak patrno z dosud napsaného, náležím k tem, kdož se
domnívají, že polistopadová ceská próza nabídla zájem
cum dosti bohatou škálu literárních událostí. A že je

v case nových komunikacních technologií a náporu velké
ho množství moderních (nekdy jen zdánlive) umeleckých

ci pseudoumeleckých druhu a forem literatura vnímána
jako událost jen naprosto výjimecne? Nic nového pod

sluncem, okruh skutecných a stálých zájemcu o slovesné
umení nebyl nikdy príliš rozsáhlý ...

LUBOMiR MACHALA (1958) JE L1TERÁRNi KRITIK A HISTORIK. PUSOBi NA

KATEDRE BOHEMISTIKY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI.

Literatura k tématu:

Machala, Lubomír: Lite,"ární bludiJte: bilance polistopadové prózy.

Brána, Praha 200l.

Machala, Lubomír: Ceskápróza 90. let. Cenu, Brno 1999.

Machala, Lubomír: Pntvodce po nových jménech cesképoezie a prózy

1990-1995. Rubíco, Olomouc 1996.
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I I 'V' ,-II
Rozhovor s básníkem, spisovatelem a prekladatelem
Patrikem Ourednfkem

Spisovatel Václav Jamek ve své prednášce Krysy
opouštejí lod aneb Prežije ceská literatura rok 2020?

zminuje nadále trvající "diasporu" ceské literatury, tedy
rozdelení na autory píšící cesky zde a v zahranící. Cítíte se

i vy jako autor z druhé strany brehu? Jako ten, který vyšel
z ceské kotliny a nadechl se jiného vzduchu a zjistil, že už
se nechce vrátit?

Onen druhý breh je myslím trochu moc rozlehlý, než aby
bylo možné pracovat s principem literární diaspory v optice
toliko dvojí zóny, tuzemské a "zahranicní". Krome toho se mi

podobné uvažování - Cesko versus Svet, resp. náš clovek
doma versus náš clovek v širém svete - jeví jako veskrze
ceské, v onom provincním smyslu slova. Krome toho se

nepovažuji tak docela za spisovatele, procež me podobné
otázky zanechávají vcelku chladným.

Tudíž se ani nevnímám jako autor toho ci onoho brehu.
Život v jiném kulturním kontextu vás bude samozrejme

oslovovat jiným zpusobem, než vás oslovoval kontext výchozí,
o tom nepochybuji; a kulturne vzato nedýchám stejný
vzduch. Ale in fine literatura rovná se jazyk plus nápad
a v tomhle smyslu je celkem lhostejné, kde máte psací stul,

v Cesku nebo jinde.

Literární kritik Jirí Penás v casopise Týden napsal, že

díky Europeanám nejsou šance ceské literatury porád ješte
zcela ztracené. V ceském prostredí podle nej není spojení

intelektuální jiskrivosti, vtipu a vážnosti látky bežnou

vlastností. Odkud se podle vás bere podobná skepse
literárních kritiku?

Intelektuální jiskrivost, vtip a vážnost - pristoupím-li na
tenhle chvalný klimax v souvislosti s Europeany - chybí ve
vetší ci menší míre ceské spolecnosti jako takové, na tom není
nic specificky literárního.

Chápete cenu Litera 2001, kterou jste obdržel za vítez

ství v ankete Lidových novin o nejlepší beletristickou
knihu uplynulého roku, jako ocenení vší své literární

práce? Nebo máte i vy sám práve k Europeanám v rámci své
bibliografie výlucný vztah?

Litera nesouvisela s anketou v LN a já byl ostatne
toliko "nominován". Výlucný vztah mám ke každé své

knize, ono jich ostatne není tolik. A literární hitparády
nemám rád.

Hárl necharakterizuje jako postmoderní estetiku mé psaní,

nýbrž výsledný text, což není totéž, nehlede k tomu, že
soucasne hovorí o paradoxu. Klícová veta doslovu je dle mého
jiná, ta, v níž mluví o vyjádrení ústredního tématu moderny
svet bez Boha a estetika nahrazující etiku - postmodernistic

kými prostredky. S touhle vetou se mužu vcelku ztotožnit,
což neznamená, že v tom tkví neco programového. Mne je
srdecne lhostejné, jestli jsem modernista, postmodernista

nebo cokoli jiného. To, co me v literature oslovuje, je její
experimentální presah. V Europeanách - stejne jako v jiných
knihách, ale tady je to možná citelnejší - jsem se pokusil najít

formální a jazykovou podobu, která by odpovídala obsahu,
v daném prípade realite dvacátého století. V tom spocíval
výchozí "experiment".

Množství knih, které dnes radíme do klasické literatury 
Pantagruel, Don Qyijote, Bouvard a Pécuchet atd. -, jsou

každopádne post-cosi z téhož titulu jako Joyceuv Odysseus
nebo o ctyricet let mladší nový román. Ergo všechno je vec

percepce.
Co se týce vaší druhé otázky, musela byste mi tudíž

napred upresnit, co máte na mysli tradicním psaním 
Psohlavce? Capka? Nedelní postilu? -, a co presne rozumíte

tím postmodením; "dekonstrukce významu" je v Pantagrue
lovi prítomna na každé stránce a "míhání" je pojem trochu
príliš mihotavý.

Ciste anekdoticky me v Cesku zaujalo, jak jsou lidé na
onen "postmodernismus" precitlivelí. Zdá se, že z jednoho

extrému jsme prešli do druhého: pred deseti lety mel postmo

dernismu každý plnou hubu, dneska se ho všichni štítí jako
svrabu. Ale slova nemužou za to, co do nich vložil kdejaký
kretén, za to, že byla svého casu nad užívána a zneužívána ..
Tahle soucasná diskvalifikace mi prijde stejne hloupá, resp.
hloupejší, nebot vychází ne toliko z pouhého snobismu, nýbrž

z oné velmi idiotské pozice vyjádrené slovy "Me nevoblafnou,
já vim svoje".

Osobne mám za to, že "postmodernismus" je vcelku

výstižné a potrebné slovo; a víme-li, co je modernita, víme
rovnež - filosoficky vzato -, co je postmodernismus.

Budeme-li hledat formální definici postmodernismu jakožto
literárního žánru, tam se nám to trochu zkomplikuje; definice
potrebují cas, aby mohly uzrát. Pro zacátek bych navrhoval
vyjít z Bertense nebo Havercroftové.

V doslovu k Europeanám charakterizoval Vlastimil Hárl

vaše psaní coby postmoderní estetiku. Pracujete zámerne,
at už ironicky ci nostalgicky, se znakovostí, dekonstrukcí
významu a oním postmodernistickým "míháním se"? Jaký

je rozdíl mezi tradicním a postmoderním psaním? A cítíte
se jako postmoderní autor?

Myslíte si, že soucasné výtky literárních teoretiku spiso
vatelum, že autori již nejsou autoritou jako tvurci a strážci

jazyka, jsou oprávnené? Nemeli by se na péci o jazyk
podílet bez výjimky všichni príslušníci daného národa?
A co by taková péce vlastne mela zahrnovat? Jakou míru
zodpovednosti k jazyku jste jako autor urcil sám sobe?

Na tohle vám neodpovím, protože k tomu bych potreboval

Prítomnost
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zhruba dvacetkrát vetší prostor, než jste mi pridelila. Ono je
to myslím složitejší, než se zkraje muže jevit.

V rozhovoru s Otakarem Mališem, který je soucástí

jeho chystané publikace O slovnících a slovníkárích,jste
uvedl, že po svých zkušenostech s nekterými redaktory

mužete usoudit, že Ceši nemají ke svému jazyku respekt.
Jakými cestami by se podle vás meli lidé, které jste mel na
mysli, ubírat, aby jej znovu získali? Nepramení takové

nerespektování autora spíše z nevyrovnání se s vlastní
tvurcí neschopností, nerkuli z nepokory, iniciované mocí
funkce?

Lidé, které jsem mel na mysli, respekt k jazyku znovu

nezískají, proste proto, že ho nikdy nemeli. Tudíž bych
nemluvilo nerespektování autora - to je jiný typ problému,
jakkoli vše souvisí se vším -, nýbrž toho, co zpravidla
nazýváme kulturou, jejímž výchozím predpokladem je

respekt k alterite. Tenhle typ necitlivosti není jiste apanáží
ceských novináru, tu najdete nepochybne všude. Co je
možná pro Cesko specifické - alespon ve srovnání s Francií,

nevím, do jaké míry to platí jinde -, je absence diskusního
spektra, neprítomnost nuancí. V ceské intelektuální obci je
de facto nemožné zaujmout individuální postoj. Bud jste

soucástíjednoho tábora, nebo druhého, jiná možnost není,
to jest pomineme-li ty, kterí budou šalamounsky dávat za
pravdu tu jednomu, tu druhému, aniž by ovšem zaujali vlast

ní postoj.
Což nás privádí k soucasné situaci, kterou dle mého nejspíš

charakterizuje redukce názorové ruznosti na ideologická

klání. Z toho také vyplývá princip ceské intelektuální diskuse:
nikoli hájit vlastní názor, nýbrž zpochybnovat názor protivní
kuv; nikoli podložit, proc si myslím, že mám pravdu, nýbrž
vyložit v hutné zkratce, proc je muj souper takový vul; nikoli
ukázat, jak jsem chytrej, nýbrž vyjevit celému svetu, jak je ten

druhej blbej.

To platí i pro spory jazykové. Ti, kterí hovorí o respektu
k jazyce, zpravidla zurive tepají do všeho, co se jen o krok
vzdaluje jejich vlastnímu videní; a stejne tak ti, kterí se
vnímají jako svobodomyslní zastánci praktické funkce jazyka,

budou ironicky citovat své odpurce, aniž by byli s to vykrocit
z vlastních mezí. Každé pravidlo má samozrejme své výjimky
a nejinak i toto. Ale grosso modo to myslím platí. eochota

hájit svuj názor, kompenzovaná napadáním soupere, to vše
v kombinaci s mimorádnou vztahovacností - nesouhlasí-li

nekdo s mým názorem, znamená to, že nesouhlasí se mnou;

a nesouhlasí-li se mnou, je proti mne -, je postoj obávám se
dost typicky ceský.

Ale pokud dovolíte, využil bych príležitosti (berte to jako
ilustraci predchozího) a korigoval cást vaší otázky, a sice

onu "soucást chystané publikace". Kniha Otakara Mališe

Patrik Ouredník se narodil v roce 1957 v rodine lékare

a stredoškolské profesorky francouzštiny.V sedmdesátých
letech pracoval mj. jako knihkupec, skladník, listonoš,

domácí delník, sanitár. Venoval se paralelne divadlu
a šachum. V roce 1974 zvítezil v kategorii junioru na
mistrovství Francie v korespondencním šachu. O jedenáct

let pozdeji do zeme galského kohouta emigroval.Ve Francii
prednášel na univerzitách v Toulouse, Rennes a Carcasson
nu, vedl literární rubriku ctvrtletníku L'autre Europe, publi

koval v literárních a spolecenskovedných revuích. Hlavním
zdrojem obživy je mu výuka šachu.

Ouredník je autorem básnických sbírek Anebo (Volvox

Globator, 1992) a Nerkuli (MF, 1996), slovníku Šmírbuch

jazyka ceského (Edice K, Paríž 1988) a Aniž jest co nového

pod sluncem (MF, 1994), experimentální prózy Rok áyriadva

cet (Volvox Globator, 1995) ci European (Paseka, 200 I).

Europeana. Strucné dejiny dvacátého veku je text pohybující
se na rozhraní esejistiky a beletrie, který zvítezil v ankete
Lidových novin o knihu roku 200 I.

Z francouzštiny Ouredník mimo jiné preložil díla Samue
la Becketta, Borise Viana, Raymonda Queneaua, Alfreda

Jarryho ci Fran~oise Rabelaise.

byla chystaná v nakladatelství Karolinum, ale v rozhovoru,
jehož ukázky vyšly v Hostu, z nehož patrne cerpáte, jsem

hovorilo jisté míre fašizace jazykového vnímání v souvis
losti s clánky Oldricha Ulicného, takto bývalého vedoucího
katedry ceského jazyka na Karlove univerzite. Ten si

rozhovor v Hostu precetl, muj názor se mu hrube nelíbil,
a napsal všeliké dopisy všelikým cinitelum, proc že mají
podobné názory vycházet v univerzitním kontextu, jehož je

soucástí, jakkoli neverohodnou. A dosáhl toho, že kniha
byla "pozastavena" editorem nakladatelství, ex-ministrem
Pavlem Klenerem s tím, že ukázky vyšly bez formálního
svolení nakladatelstvÍ. Vzhledem k tomu, že jakákoli ucele

ná ukázka bývá považována za nejlepší možnou reklamu
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chystanému titulu, je to argument vskutku podivný.
A mluvím o tom proto, že nás to vrací k mé skepsi vuci
soucasné ceské intelektuální obci. Ceši - jakkoli každé
pravidlo atd. - se vyhýbají otevrené polemice jako slepice

kune, ale zato vždycky najdou zpusob, jak rešit své frustrace
v kuloárech.

v už citované prednášce Václav Jamek poznamenává,
že destrukce, která postihla literaturu, kulturu a vedomí

vubec behem dvaceti let normalizacního režimu, je i ve
srovnání s radou predchozích kritických momentu

v novodobých dejinách ceského spolecenství bezpríklad
ná. Dnešní spisovatelé tak pod tíhou spolecenských
a politických úkolu mnohdy zanedbali své umení,

zapomneli, že velikost, ba i lidská závaznost díla nepri
cházejí zvnejšku, nýbrž jsou založeny v literárním rádu.

Jejich problémy pramení do znacné míry z tohoto
opominutí, z podcenení literatury jako takové. Ale já

myslím, že ve všech kulturách s tradicí písma existovala,

nadrežimne vzato, literatura dobrá, prumerná i špatná.
Jisteže ve všech kontextech existuje literatura dobrá,

špatná a prumerná. Problém spocívá v tom, kde se nachází
ten prumer, nebot práve ten nám umožnuje mluvit o litera
ture dobré a špatné. A prumer ceské literatury normalizac

ní éry, oficiální ci samizdatové, je i dle mého názoru spíše

údesný. Což na druhé strane nezabránilo pár nadprumer
ným autorum vydat velmi dobré knihy.

Na rozdíl od Jamka - chápu-li to správne - se ovšem

nedomnívám, že literatura mechanicky obráží duchovní
stav spolecnosti. Tuhle rovnici, literatura rovná se spolec
nost, osobne nesdílím. Pusobí na me trochu moc obroze

necky.
Ono je to patrne složitejší: nicotné doby mely své velmi

dobré autory, plnohodnotné doby neprodukovaly nutne
kvalitní literaturu.

Václav Jamek ale zachází ješte trochu dál: behem

komunistické diktatury oficiálne publikovaná ceská

literatura prý zaprícinila, že lidé s literaturou ztratili
kontakt, a my ted zjištujeme, že se bez ní obejdou
i nadále. SouWasÍte s ním?

Já tu prednášku neznám, takže je mi zatežko se k ní

vyjadrovat. Podotkl bych k tomu nejspíš tolik, že lidé
neztratili kontakt s literaturou, lidé ztratili kontakt se vším,

s myšlením, se svetem, s lidmi, se základními lidskými

hodnotami, s prirozenou zvedavostí a hloubavostí. Což je
težké pripustit, nebot dvacet let našeho života se v tom

prípade jeví jako záležitost ciste vegetativní a bytostne
nelidská - to jest akulturní.

Pokud z toho všeho vyjímá Jamek literaturu a deleguje ji
na symbol, prosím. Já nevidím - prinejmenším nikoli
v tomto kontextu - v literature nic partikulárního. Což nás

vrací k tomu obrození. Ale možná je Jamek vetší obroze
nec, než hodlá pripustit.

Co máte proti obrozencum?

Vubec nic. Navíc jim bohapuste závidím, prinejmenším

na poli jazykovém. Prekládat z rectiny, italštiny, francouz

štiny ci anglictiny do jazyka veskrze potenciálního, který
nazveme ceštinou - Kholení štuchaoje honcom hejnom
též vsjem -, nacházet zbrusu nová slova do slovníku

a encyklopedií, vymýšlet si terminologii toho ci onoho
oboru - sežente mi grant a já do smrti nebudu delat nic
jiného.

Ale jistá míra národní zahledenosti do vlastního pupku,
víceméne pochopitelná a legitimní ve své dobe, není nutne
žádoucí o pul druhého století pozdeji.

Mužete vy sám porovnat kupríkladu úroven soucasné
ho ceského a francouzského ctenáre?

Tenhle typ otázek - Cesko versus Francie - je nevdecný

a ošemetný. Odpovím-li, že Francouzi jsou národ a priori
kulturní a Ceši národ a priori nekulturní, budete me mít
v lepším prípade za provokatéra, v horším za troubu,
sprádajícího si virtuální kulturní kategorie, jsa v daleké

cizine odríznut od své rodné zeme a vytváreje si iluze
o zemi zástupné. Podložit podobný soud by tudíž predpo

kládalo nekolik desítek stránek argumentace a podobne
rozsáhlou predmluvu, v níž bychom se pokusili upresnit, co
máme na mysli tou kulturou. V Cesku - i tohle je

koneckoncu dedictví 19. století - zhusta zamet1ujeme
kulturu s erudicí, což je trochu krátkodeché.

Co se týce té ctenárské dvojice (a možná že Jamek mel

na mysli neco podobného) - prumerný francouzský ctenár
cte trikrát až ctyrikrát tolik než ceský. Vycházím z poctu

prodaných knih na obyvatele, nikoli ze sociologických
výzkumu. Za druhé prumerný ctenár ve Francii necte
zdaleka pouze beletrii; mezi nejprodávanejší knihy se

pravidelne dostávají pomerne nárocné eseje, at už historic
ké, politologické, sociologické, filosofické. Vyjdeme-li
z premisy, že Ceši i Francouzi jsou nadáni stejnou inteli

gencí, vyjde nám z toho prinejmenším tolik, že první jsou
méne zvedaví než druzí. Nebo línejší, což je v dusledku
totéž.

V cem tkví podle vašeho názoru síla a význam literatu
ry jako takové?

Spolecensky vzato v nicem upresnitelném. Literatura je

jedním z elementu, kterými se formuje kulturní a sociální
spolecenství, to jest obec.

A cítíte se dobre v ceské literature?

Povezte mi napred, "CO je to ceská literatura. Až skoncíte,

zeptám se vás, jaký je rozdíl mezi ceskou literaturou

a literaturou beze všech prívlastku. A podle toho, co mi
odpovíte, vám reknu, zda bych se v tomto vámi popsaném
príbytku mohl eventuálne cítit dobre.

(Tento rozhovor vznikal firmou odpovedí na otázky zaslané

písemne, stejne jako všechna ostatní interview, která Patrik

Ouredník v poslední dobeposkytnul.)

MARKÉTA ŠKODOVÁ (1975) JE NOVINÁRKA A LLENKA L:ENSKÉ POETICKÉ

SKUPINY FATÁLNí FÁMY.
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Bar; arství 5/ v

- Ty píšeš?' ...
Sedla si vedle me a zadívala se pozorne na má ústa.

Zase jedna, která bude pít má slova, jen co pusu otevru ...

Došli jsme až na okraj lesa a sedli si ve stínu posled
ních stromu. Zcme tu byla pokrytá jehlicím, krátký,

pozvolný svah a hned pod ním louka. Taková ta pravá
louka plná slunce, motýlu, vcel a kobylek co cvrlikají.

- Co píšeš? .. Pozmenila otázku, protože jsem nic

neríkal. Zase se tak zadívala na moje ústa a me napadlo,
že me chce sníst. Díval jsem se na louku. Trochu potem
nela. Kdo ví proc? .. Letní slunce bylo porád vysoko na

nebi, i když se už melo chýlit k veceru.
- Ty me chceš sníst i se slovy, která ted uslyšíš?
Rekl jsem pomalu, rozesmál jsem se, ale díval jsem se

jí pozorne do ocí. Rád bych vedel, co má vlastne v hlave.
- Já?! ... Ty ses zbláznil?! ... Co te to napadá?' ...
Zvedla oci k nebi a kroutila hlavou, jako že jsem úplný

cvok. Oprela se o kmen stromu za sebou a rukou zacala
hladit suché jehlicí.

Udelal jsem to taky tak. Povrch zeme byl hladký, ale

najednou se mi nejaká jehlicka zapíchla do prstu.
Škoda, mohl jsem to naraficit, jako že jsem sklouznul

dolu, k louce. Jakmile bych byl na druhé strane vetví,
vzal bych do zajecích. Ani by nevidela, na kterou stranu
jsem zmizel. Zase jsem se píchnul a tak jsem zustal

sedet. "Jsem v pasti," napadlo me a zacal jsem recnit,

když to po mne chtela. Možná, že se nasytí slovy a me
nechá na pokoji. Bylo to jediné rešení. Otocila udivene
hlavu, jako by chtela ríci: "Tak ty to vÍŠ a presto to
udeláš!" Usoudil jsem, že me ted zachrání jedine slova
a tak jsem recnil a recnil. Poposedla si tak, že byla tesne

vedle me a poslouchala. Recnil jsem samozrejme
o literature.

- ... Slova se náhle nespokojí s ohradou reci. Tak nejak
vidím zrod literatury. Slova proti reci. Rozbehnou se jako
stádo splašených koní, na všechny strany a ve strašném

zmatku. Prijde boure, vichrice a cerné mraky letí tady
nad tou loukou. Bariéry se prolomí a zdešení kone pádí
na všechny strany. Literatura vzniká presne tak, jako ti
kone a ta boure. Všechno je tu naráz. Všechno, co kdy

bylo napsáno, co se práve píše, co se bude psát za sto let,
ale taky to, co se nikdy nenapsalo a už nenapíše, všechno

je v té ohrade, která praskla a ted v té bouri letí jako
splašení kone, do všech stran.

- Tady? .. Na té louce?! ... rekla udivene.
Chvíli jsme oba mlceli. Louka už zase zárila, mouchy

bzucely a motýli poletovali z kvetu na kvet. Napadlo me,

že to není dobrý prímer, ale mel jsem takový strach, že
jsem radši pokracoval.

- No tady! ... Práve tady! A ted'! Ale muže to být

kdekoli jinde. To už je jedno. Všechno je tu naráz. To, co
bylo napsáno, a to, co nebylo. Všechno v príšerném
zmatku, v té hruze, kriku a zdešení. Živly besní a kopyta

prevracejí zem. Najednou bariéry prasknou a všichni letí

pryc. Já taky letím pryc! Bezhlave a zdešene. A pak jedno
zvíre beží vedle me. Letí jako já, vzpíná se a ricí, svaly se

napínají pod kuží a mokrá srst se leskne. Jeden ten kun je
vedle me! Ješte muže zmenit smer, zarazit se a pádit na
druhou stranu, ale je to ten muj. Taky se mohu zarazit

a pádit na druhou stranu. Literatura je práve to:
uprostred zdešení náhoda smyslu. Prchá pryc od všeho
a sám od sebe. Pres celý vesmír, až k Saturnu a jeho

prstenci snu. Je to jako vykoupení. Jen ten des a panika
jsou ješte horší, když se život navrací. Pozemská hruza

a pak Saturn snu. To je ta druhá tvár slov. Ohrada reci
jim nestací a ani nemuže. Zlocinný básník a jeho barbar

ství slov. Ale pak se to stejne všechno zavre do knížky.
A kniha je zákaz. Zákaz toho zmatku a pak vykoupení.
Literatura vždycky sama sebe zakáže. Jsou jen zakázané

knihy. A ty, co nikdo nikdy nenapsal, bloudí loukou jako
hladoví vlci. Jak si má clovek vybrat? Jak žít?! ... Já,
sporádaný otec rodiny, jak mám žít?! ... Hladoví vlci

ticha anebo splašení kone vyslovení. A po všem zmatku
preorané zeme najednou nic. Jen krabice zákazu a to

ješte víko na té rakvi špatne drží. ..
- A co prstenec snu, když se ti louka nelíbí?
Rekla, a já jsem nevedel, co odpovedet. Držela mou

ruku ve své a vypadalo to, že me tam chce zavést. Díval

jsem se pred sebe na louku. Už zase trochu potemnela,
ale bílí motýli na ní zárili ješte víc než pred tím.

Vstala a já také. Sešli jsme malý svah a louka pred

námi ješte potemnela. Trochu jsem se zdráhal, ale ona
me táhla za sebou. Vešli jsme do trávy. Byla vysoká
a louka najednou celá zcernala. Jen motýli zustali, trepe
tali se a zárili na slunci. Zvedl jsem hlavu,ale i slunce

bylo nejak moc daleko a zárilo jenom jako jeden
z motýlu.

- Podívej!. .. rekla a ukazovala nekam dolu. Vznášel se

tam Saturn a kolem nej prstenec snu.

- Proc jsi mi to nerekla?
Ptal jsem se užasle a ona se rozesmála.
- Rekl jsi to za me.

Jirí Eduard Hermach

p'odzim 2002
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MEZI NEWYORI(EM A PRAHOU
Už po lonském I I. zárí na Manhattanu, ale ješte pred letošní velkou vodou v Praze se ve stredovekých sklepích staro

mestské galerie U Prstenu vylodili tri mladí americtí umelci. Profesí jsou ilustrátori, zacátkem léta však ceskému publiku
predstavili svou volnou tvorbu, címž vlastne znovu položili otázku, jaký je, má být nebo nemá být vztah mezi umením tzv.
užitým a "neužitým" neboli krásným. David Goldin, David Miller ani Katherine Streeter však na teoretické debaty nemají
cas, radši malují a kreslí, a ve volných chvílích užívají radostí velkomesta.V New Yorku i v Praze.

Nápad spolecné pražské výstavy "NY3" se zrodil pred dvema lety pri vernisáži výstavy mladých ceských a slovenských
výtvarníku ve Svetovém financním centru na Manhattanu, sto metru od "dvojcat" ... (viz Prítomnost Jaro 200 I, str. 42). To

však nebylo jediné ceské spojení. Naše trojice newyorských ilustrátoru se prátelí s Petrem Sísem, Lechem, který svými
obrázkovými knížkami dobyl Ameriku. David Miller vyhrál soutež na obálky anglických vydání románu Milana Kundery,
sám obdivuje tvorbu Kvety Pacovské.

Na pražskou vernisáž prišla špicka ceských ilustrátoru, výstavu spolu s docentem Jirím Šetlíkem zahájil Jirí Šalamoun.
Mladí Newyorcané byli Prahou nadšeni, spolu s návštevníky výstavy si zkontrolovali, v cem jsme stejní a v cem jiní,
a David Goldin tu objevil své dávné spící agenty, Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka.

NY3
Ilustrace nemusí být jen remeslo nebo druh užitého

umení, i když je za ne casto považována. Dukazem jsou
David Goldin, David Miller a Katherine Streeterová z New

Yorku. Všichni tri jsou úspešní a mnohokrát ocenení ilustrá

tori a jsou zvyklí pracovat pro ruzná média v rámci presne
stanoveného zadání a prísných termínu, jež si diktují jejich
zákazníci. Všichni tri si navzdory omezením, která jim
urcuje zadaný úkol, byli schopni vybudovat svuj zcela osobitý

styl. Všichni tri se naucili sdelovat príbehy jiných, aniž by
ztratili vlastní tvár. Všichni tri jsou umelci.

Clovek mnohdy zacne kreslit drív než mluvit. Proste

protože musí. Je to stejne prirozené jako rec, je to zpusob
sebevyjádrení. A i když potreba kreslit možná není vrozená,
potreba neco sdelovat, komunikovat, vrozená je. Jak mladý

Katherine Streeterová

Tomáš Vrba

MARK HEFLlN

umelec roste a vyvíjí se, vyvíjí se a roste i jeho styl. Podílí se

na tom vnitrní vyzrávání, životní zkušenosti, jeho rádci
a vzory z prirozeného okolí, škola. V urcitém bode - když už

se jejich kresba kultivuje a získává uznání príbuzných
a prátel - si takoví zacínající umelci uvedomí, že lidé umení

potrebují, a dokonce že jsou za nej ochotni platit. A to ne
pouze mecenáši, kterí si nad krb povesí necí obraz, a tím si
obohatí vlastní život, ale i umelectí šéfové, redaktori

a nákupcí z casopisu, reklamních agentur a studií, které

umelci dají možnost dílo reprodukovat, a tedy "povesit"
kdekoli na svete. Takže puvodní potreba našich umelcu
kreslit a sdelovat je ted nasycena a oni za to ješte dostanou

zaplaceno. Zacíná se jim darit, jejich práce se objevují
v casopisech, v reklamních kampaních. Když to vidí další

výtvarní reditelé, tak si je také najmou. Jsou žádáni, jsou
všude.

Kdesi cestou se ale neco zmení. Zacíná se o nich mluvit

jako o ilustrátorech, ne jako o umelcích. emohou za to,
delají jen to, co prece musí delat. Pamatujete, kreslit a sdelo
vat. Jeto naše chyba, nás dvou nebo kolika miliard, kterí se

na ty obrázky díváme, a jejich autory si preradíme pod
hlavicku komercní výtvarníci nebo - ješte hure - ilustrátori.

Címž jim vlastne ríkáme, že nemohou být zároveíí ve svete

krásného umení a ve svete komerce. Meli bychom se, všech
ny ty dve nebo kolik miliard, stydet.

Na naši obhajobu je však treba ríci, že to má své duvody.
Ilustrace má tri vlastnosti, které vetšine z nás brání mít ji ve
stejné vážnosti jako "krásné" umení. Za prvé reprodukova
telnost. Za druhé snadnou dosažitelnost. A za tretí, avšak

predevším, sám duvod vlastní existence. Ilustrátori tvorí

umení, které má být reprodukováno ve vysokých nákladech.
Cím je pocet výtisku vyšší, tím jako by klesala umelecká

hodnota obrazu (místo aby se úmerne zvýšil aspon honorár).
Reprodukovatelnost ilustrace prímo souvisí s její druhou
vlastností, totiž se snadnou dostupností. Pri takovém

Prítomnost
50



OSOBNOSTI

množství výtisku je pro nás daleko snazší jednotlivý

exemplár ilustrace vyhodit nebo znicit, což zároven snižuje
umeleckou i obchodní hodnotu originální kresby. A konecne
ilustrace má špatnou umeleckou povest proto, že duvod

jejího vzniku je vzWedem k puvodnímu dílu vždy druhotný,
vždy ilustruje neco jiného.

Obrazy a kresby Davida Millera, Davida Goldina

a Katherine Streeterové demonstrují rozsah, prímost,
význam a hodnotu ilustrace jakožto umení. Dumyslnost

prací Davida Millera kontrastuje s podivným, hybridním
výberem postav, jež vytvárí. Miller se zameruje na svet
erotických fantazií, který vypadá, jako by byl prizpusoben

detem, ve skutecnosti je však hodne dospelý. V tomto imagi
nárním svete jsou lidé rozporných výrazu a fantastických tel
obklopeni obrazy zvírat a bizarními klauneriemi jako
z detských snu. Miller tuto cást své volné tvorby nazval

"Erotický cirkus". Hemží se to v nem neskutecnými bytost

mi a nepravdepodobnými partnerskými páry, a rafinovaná
linie kresby pres jakoby detský styl a cukrárské barvicky
poukazuje k temnejší skryté zóne, k zakázaným oblastem,
kde bují erotika.

David Goldin vyrostl v New Yorku a vetšinu detství strávil

sbíráním comicsu, objevitelskými expedicemi do mestské
džungle a vubec pritahováním prušvihu, což vše lze z jeho
prací vycíst. Jeho zlomyslné postavicky a objekty nalezené

pri cestách po svete i po dvore, jež se objevují všude v jeho
díle, odhalují, kdo je autor, a odrážejí svet jeho predstav.
Goldin vytvárí jakýsi podzemní svet, hrozivý i nevinný

zároven, a jako stvorený pro detské knížky a soukromé
sbírky, v nichž se s jeho dílem setkáváme.

I práce Katherine Streeterové teží inspiraci ze zkušenosti
života v New Yorku - a ovšem z její sbírky starých hracek,
loutek a panenek. Vrství koláže, malbu a kresby barevnou

tužkou a kousek po kousku je jako puzzle skládá, dokud do
sebe vše dokonale nezapadá. Ve svých obrazech zachycuje
bežné životní situace od prostých jako zalévání zahrady nebo

pozorování ptáku z ploché strechy domu ke složitejším
otázkám sexuální orientace nebo schopnosti odolávat

všemožným a casto paralyzujícím životním tlakum. Práce
Katherine Streeterové nám bez oWedu na téma prip0!TÚnají,

že život v New York City nenapodobuje umení, ale že tu
život a umení pokojne a radostne koexistují.

Americká ilustrace se od konvencního zobrazujícího
umení 50. let vyvinula k dnešní koncepcnejší, abstraktnejší

podobe. Mužeme za to podekovat našim výtvarným redakto-

David Goldin

rum, kterí, podle londýnského umelce Ralpha Steadmana,

rozbili šablonu krásného umení a pustili tak z klece všechny
roztodivnosti lidského ducha. Svoboda, již ilustrátori v dnešní
postmodernÍ dobe zakoušejí, prinesla bohatou produkci

obrazu, které nejen že mluví jasneji, ale prímo spoluurcují
tvar a povahu naší kultury. V dnešní postmoderní dobe
výprodeje obrázku bez nároku na honorár, kdy umení je
zboží a lidský prvek se ztrácí, dokazují tito tri mladí umelci

z New Yorku, že jejich umení, at už tvorené na zakázku nebo
volne, je živé, plné inspirace a opravdové lidskosti.

MARK HEFLlN JE SÉFREDAKTOR AMERICAN ILWSTRATION.

Preložil Tomáš Vrba.

David Miller

Rodzim 2002
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S profesorem bohemistiky na parížské Sorbone
Xavierem Galmichem o normalizaci, o vyjadrování
nevýslovného a o Milanu Kunderovi

JIRí EDUARD HERMACH

Jak jste se k bohemistice vlastne dostal?

Spíš šlo o náhodu, o urcité setkání zhruba pred patnácti

léty. Pak jsem mel príležitost pracovat v Praze jako kultur
ní atašé na francouzském velvyslanectvÍ. Rikal jsem si, že
to nebude lehké žít v komunistické zemi ... Ale bylo to

strašne zajímavé! Život na velvyslanectví byl sice nudný,
stejne jako skoro celé prostredí Francouzu žijících
v tehdejší Praze. Velice me však prekvapil kulturní odkaz
ceské zeme, bohatý a neznámý. V té dobe jsem zrovna

vystudoval francouzskou literaturu v Ecole Normale

Supérieure. Což byla taková klasická nuda. A najednou
jsem zjistil, že je tu prece jen ješte jiná dráha než ta klasic

ká ... Ale to není duvod, to je puvod.

Mluvíte velice pekne cesky. Mel jste ješte pred tím

nejaké základy ceštiny?
Vubec ne. Vzpomínám si, jak jsem zacínal. To jsem si

ríkal, že je to úplne nemožný kazyk. Mel jsem jen

komunistickou nebo socialistickou nebo jakou ucebnici:

Ceština pro cizince. Z gramatického hlediska nebyla
špatná, ale lekce v ní byly strašné: Dobrý den, soudruhu!
.... Zacínal jsem úplne sám, bylo to zoufalé. Ale jak jsem

žil v Praze, kontakt s životem mi pomohl. Taky latina mi
pomohla. Bylo to neco jako druhé detstvÍ. Možná je to
i spojené s tou tzv. nežnou revolucí, po níž urcitý svet
zmizel. Mám dojem, že to prapodivné Ceskoslovensko, do

kterého jsem prišel v roce 1986, bylo neco úplne jiného.
Mám k ceštine vztah jako k jazyku z detstvÍ. Je tu ta citová
pamet urcitého zmizelého sveta.

Ríkáte prapodivné Ceskoslovensko, mužete to upres
nit?

Bylo tam prítomno hodne z tricátých let, zmizelá, ale

citelná vrstva civilizace, kdysi buržoazní, docela jakoby
z naší západní Evropy. To me prekvapilo. K tomu zkuše
nost komunismu a navíc zkušenost konce komunismu,

protože bylo silne znát, že nastává konec nejaké éry. Bylo
to ponekud schizofrenické a tudíž zajímavé, až perverzne

zajímavé.

Zažil jste normalizaci, která je pokládána za jakýsi
nihilizacní systém, který mimo jiné znicil ci pri nejmen

ším zdeformoval ceskou kulturu a tedy i literaturu. Co si
o této dobe myslíte?

Já jsem proti interpretaci komunistického zla jenom
v souvislosti s normalizací. Trvalo to už od února 1948 až

do pádu režimu v listopadu 1989. evidím žádný radikál
ní rozdíl mezi prvním a druhým obdobím. Samozrejme,

byla tu normalizace a existoval disent. To byla jiste velká
zmena, nicméne i normalizace byla soucástí, nejen výsled
kem komunismu.

Z literárního hlediska - paradoxne - normalizace
a schizofrenický systém literatury, rozdelené na oficiální

a neoficiální i s celou šedivou zónou, dala prednost spiso

vateli. Spisovatel byl pilírem spolecnosti, at už oficiální
a nebo neoficiálnÍ. Zatímco, a to opakuje neustále Petr
Pithart, a myslím, že v tom má pravdu, verejná funkce
spisovatelu a vubec intelektuálu neuveritelne rychle
zmizela hned v roce 1990. Byl·to šok, který intelektuální

komunita ceská, ceskoslovenská, stredoevropská není

dosud schopna prekonat. Myslím si, že to je opravdu
zlom. Ne estetický, ale spolecensko-psychický zlom .

A pres ten je nutno se prenést.

Proc k oné ztráte verejné role intelektuálu došlo?

Za mimorádných okolností zaujímá intelektuál nebo

spisovatel klícové místo ve spolecnosti, ale v liberálních
podmínkách se intelektuální moc ci prestiž prirozene

vytrácí Ve Francii jsme zažili takový proces už dávno. To je
zážitek, který ceští spisovatelé musejí konecne vstrebat.

Vratme se k bohemistice.

Ucím na katedre slovanských studií, kde stále ješte

existuje predstava strední a východní Evropy jako konglo
merátu národu. Uznává se princip národa podle jazyka.
Považuji to za príliš ohranicující. Naopak si myslím, že to

nejzajímavejší na strední Evrope je, jak se tam kultury

a jazyky vzájemne prolínaly. Proto jsme spolecne s germa
nisty u nás zavedli seminár stredoevropských literatur.
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Jedna moje kolegyne mluví o histoire partagée, o spolec
ných dejinách. A to je cenné! Bohemistika jako taková mi

pripadá trošku úzká. I když ji intenzívne prosazuji.

Kolikrát jsem zdúrazúoval na nejrúznejších konferencích,
že v Praze na zacátku 20. století taky žili Ceši! Protože to

je tady ve Francii potreba opakovat. Podívejte se treba jen
na program letošní Ceské sezóny ve Francii. Z literárního
hlediska to je prevážne Kafka. Nic proti Kafkovi nemám,

ale považuji takovou prezentaci za zkreslující. Nejzajíma
vejší je prece ta smes.

Co pro vás znamená pojem národní literatury?
To ríkáte jako lécku?! Existuje citový vztah k jazyku,

ona zmínená citová pamet. .. Ale sám mám rád definici

príslušnosti k zemi v dobách pred nacionalismem, když se
ríkávalo: pocházím aus B6hmen. Ani Cech, ani Nemec,

ale aus B6hmen, z Cech. Neboli: není dúležité, jestli
mluvím a píšu cesky nebo nemecky, ale že jsem odtud.
Zabýval jsem se v disertaci literární dvojjazycností

v Cechách. V cem spocívá identita cloveka? ajdete ji
práve v dobách pred nacionalismem a potom po naciona

lismu. Ted konecne múžeme zažít postnacionální prístup
ke skutecnosti. Musíme se zpetne naucit oné double
appartenance, dvojí prináležitosti. Tam leží težište citové
totožnosti Cechú. Existuje urcité potlacení, o tom se

radeji nemluví. Kundera to nazývá nesamozrejmost
a nejistota. Nesamozrejmost kultury a nesamozrejmost
smyslu. Ceský literární teoretik a historik Milan Jankovic
napsal hezkou knihu o nesamozrejmosti smyslu v dnešní
ceské literature.

Myslíte si, že se ceská literatura otvírá, že prekonává

národní uzavrení? A pokud ano, jedná se o vývoj, nebo
o východisko z nouze? Po dejinné dvojjazycnosti prišla

perioda národní identity, a nyní jako bychom vstupovali
do tretího období, období neurcitosti, kde se jedná
o otevrení se vuci svetové literature.

To je težká otázka. erad bych, aby otevrení se vúci

svetu predstavovalo manifest, program nebo dokonce

nutnost. Vždyt to nejzemitejší v kulturách vždycky stojí

mimo všechny programy. Podívejte se na tri ceské spisova
telky: Danielu Hodrovou, Libuši Moníkovou, Silvii
H.ichterovou. Mají úplne stejnou tématiku, skoro stejnou

Xavier Galmiche (1963) je universitni profesor, doktor
filosofie, v soucasné dobe prednáší ceskou literaturu na

katedre bohemistiky v rámci oddelení slovanských studií
na Universite Paris Sorbonne (Paris-IV); tamtéž založil ve
spolupráci s germanistikou Centrum pro stredoevropská
studia (viz casopis Cultures dEurope centrale). Dále spolu

pracuje s casopisy Esprit, Cahiers slaves (komentovaný
preklad Kytice K. J. Erbena, 2000), Revue dEtudes slaves

(tam pripravuje zvláštní císlo o Littérature et arts dans les

Pays tcheques de la (In de siede aux avant-gardes, 2002),

a vede knihovnu o strední Evrope v univerzitním nakla
datelství Presses de I'Université Paris-Sorbonne (tam

sám vydal Facétie et imagination. L'oeuvre de Josef Vóchal,

graveur écrivain, Paris-Prague, ve spolupráci s nakladatel
stvím Paseka, 1999, a pripravuje Bohumil Hrabal, le roman

dun palabreur). Poslední publikace: komentovaný preklad
Balady o jednom cloveku a jeho radostech Antonína Sovy,
Paris, éd. Des Cendres & Musée dOrsay, 2002.
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literární dráhu. Jenomže: Libuše MonÍková psala nemec

ky, Silvie Richterová píše cesky, ale v Ríme, a její texty
nesou stopy zážitku z exilu. A Daniela Hodrová píše
v Praze. A pokud kritik a nebo vubec ctenár je schopen

tohle celé považovat za ceskou literaturu, i když je to treba
psané nemecky, tak snad jde o ono otevírání, o kterém
mluvíte.

Které období ceské literatury je vám nejbližší?

Mám rád urcitý pocit diskontinuity v dejinách ceské
literatury. Obycejne je to považováno za hrích anebo za
neštestí. Myslím však, že do jisté míry je to i štestí, proto

že clovek múže cítit tu nesamozrejmost, hrozbu pro jazyk
a literaturu. Existencne je lepšÍ mít pocit nejistoty než

jistoty. Asi to ríkám proto, že pocházím ze zeme, která
vždy považovala jazyk a literaturu za samozrejmost. Za

záležitosti, které nemohou zahynout. V Cechách to takhle
není, což je lepší.

Sám se zabývám hlavne barokní literaturou a potom

obdobím prelomu 20. století, "fin de siede", symbolismem
a trochu expresionismem. Takže se cítím blízký Brezinovi,
Demlovi, Sovovi ... Také Váchalovi, jehož múžeme rovnež

definovat jako predstavitele neobaroknÍho proudu. Váchal

Nemáte Victora Huga, nemáte Flauberta. Ani

ve 20. století se neobjevili žádní ideální

romanopisci. I Milan Kundera se stal vzorem

ideálního spisovatele až za své éry ve Francii.

Bohumil Hrabal je spíš literární výraz plebejské,

hovorové kultury. Ale já v tomto osudu ceské

literatury vidím spíš sílu než slabost.

je také príkladem "la seconde vue", druhého zraku. Jak
videt a nebo vnímat neviditelné.

Proto se cítím blízký impresionistické literature. lmpre
sionistická literatura - to je výraz Jirího Karáska ze Lvovic.

Ve Francii je impresionismus považován za ryze výtvarný

pojem, ale práve Brezina nebo Sova už umeli slovesne
vyjádrit to, co uniká. Ono nevyslovitelné.

Nechybí ceské literature postavy reprezentující neco,

co by se dalo nazvat velká disidence, jako treba Lautréa
mont v literature francouzské?

aopak, rekl bych, že každý velký ceský spisovatel byl

do urcité míry disident. Podívejte se na Karla Capka.

Mám strašne rád jeho ranné prózy. Až když se stal oficiál
ním spisovatelem, bylo to už slabší. Ale velikáni jsou

vždycky trošku mimo. Karel Hynek Mácha, Otokar
Brezina. Za vubec nejlepšího ceského spisovatele považuji
Jakuba Demla. Demlje váš Lautréamont. Katolický.

Jiste, nemáte Victora Huga, nemáte Flauberta. Ani ve
20. století se neobjevili žádní ideální romanopisci. I Milan

Kundera se stal vzorem ideálního spisovatele až za své éry

ve Francii. Bohumil Hrabal je spíš literární výraz plebej
ské, hovorové kultury. Taky to není ten pravý, velký, ideální
spisovatel. Ale já v tomto osudu ceské literatury vidím spíš
sílu než slabost.

Ale prece jen, neschází tu nekdo? Napríklad takový
Antonin Artaud, francouzský básník, herec, režisér,
který v zoufalém hledání nového rádu vyhlásil válku
svetu! Ceský spisovatel jakoby vždy musel prilnout

k nejakému vzoru a disidence predstavuje práve odmít
nutí vzoru a odsouzení k tvurcí samote.

Zajímá me kapitola ceských literárních anarchistú.

Hlavne Jaroslav Hašek, ale nejen on, také desítky dalších,

menších, zapomenutých spisovatelú, kterí se opravdu
s anarchismem identifikovali. Jinak si myslím, že bežný
typ ceského spisovatele je samotár, clovek, který žije spíš

na okraji spolecnosti.

V nekterých kruzích v Cechách se zacalo ríkat, že

literatura umírá. Spisovatel Václav Jamek dokonce na

jakési konferenci prohlásil, že ceská literatura neprežije
rok 2020. Presto každým rokem v Cechách vycházejí
stovky a stovky titulu. Co soudíte o budoucnosti ceské
literatury?

Je úplne stejná jako budoucnost ostatních literatur.
Skutecne, je to velmi vážná otázka, zda vúbec literatura

prežije. Lépe receno - ctená literatura. Protože literatu
ra a i grafomani porád budou, také internet je velké
pole pro literaturu. Vážný problém však spocívá v tom,

jestli ta literatura ješte má a nebo bude mít ctenáre.
Vidím to u studentú. Je težké od nich vyžadovat to, co
je podle mého názoru normální, to jest, aby precetli

jednu knihu denne. V tomto kontextu Jamkovi
rozumím.

A úplne nakonec, co si myslíte o Kunderovi?
Achjo!. ..

o Kunderovi, který odmítá preklady svých del do
ceštiny?

S Kunderou je to težké. Protože na jedné strane oprav
du predstavuje stredobod i težište dnešní literatury. A na
strane druhé nechce komunikovat. Co s tím? Myslím, že

takový pohrdavý postoj je od nej trochu nefér. Mimocho

dem se zase zdá, že Kundera si nepreje, aby nekteré jeho
ceské texty z 60. let, casto hodne politické, byly vydány ve
francouzštine.

Možná, že cítí ten problém, totiž že ríci znamená být?

Vnímám to jeho odmítání jako neduslednost. A na
úrovni takového spisovatele to považuji za hrích.

JIRí EDUARD HERMACH (1948) JE ARCHITEKT. PSYCHOLOG A FILOSOF.

ŽIJE A PRACUJE VE FRANCII.
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,I
o stavu bohemistiky za kanál m la Manche

ROBERT B. PYNSENT

Stav bohemistiky v Anglii není radostný. Na katedre

slavistiky v Glasgow sice vznikají internetové Britské listy

a profesor ruské literatury Robert Porter práve vydal knihu
o moderní ceské próze. Pravá bohemistika, tj. ceský jazyk

a ceská literatura od I-lospodine pomiluj ny až po Jáchyma
Topola, se však ucí už jen v Oxfordu a Londýne (nepocítá

me-li zárodky nové bohemistiky v Bristolu). Pocet studentu,
kterí chtejí studovat bohemistiku a slovakistiku (v Anglii
máme totiž ješte federativní republiku; místo pomlcky

užíváme "a" nebo "s") oproti roku 1989, kdy pocet prihlášek
útešne narostl, opet klesá. V Oxfordu se sice i dnes venuje
ceské literature víc studentu než za komunismu, ale

v Londýne na School 0/ Slavonic and East European Studies

(Škola slovanských a východoevropských studií) je pocet
studentu približne stejný jako v 80. letech. Ceština

v Cambridge byla zrušena pred tremi lety.

NOVÝ UNIVERZITNí STREDOVEK
To vše je projevem financní krize britských univerzit

a symptomem všeobecného poklesu zájmu studentu o jazyky
a literatury. Labouristická vláda zrušila státní studijní stipen

dia, takže na záver bakalárského programu má anglický nebo
waleský student prumerne 10 000 liber dluhu. V živote
univerzit nastal jakýsi nový stredovek. I tehdy sloužily

univerzity hlavne establishmentu, když "vyrábely" teology
a kneze. Dnes slouží režimu zavádením a popularizací

"business studies" (manažerská studia) nebo neurcitých
poloakademických oboru typu "media studies" (mediální

studia). Míra znalostí a analytických schopností, které smí
univerzitní ucitel od studentu ocekávat, katastrofálne klesla

(i když se obcas vyskytnou nadaní studenti, kterí dosáhnou
úrovne, jaká dríve bývala samozrejmostí). Vláda zatím stále
poskytuje mimorádné dotace pro "menšinové obory", jako je
bohemistika, ale prideluje je i "pauniverzitám", kde menši

nový obor ucí externista ctyri hodiny týdne po zamestnání.
Když jsem se v sedmdesátých letech stehoval z univerzity

v Kolíne nad Rýnem na londýnskou Školu slovanských

a východoevropských studií, existovala dve stálá pedagogická
místa pro ceskou a slovenskou literaturu a jazyk, lektor na
plný úvaze k pro ceský jazyk, Masarykova stolice stredoev

ropských dejin (kterou do roku 1943 platila ceskoslovenská
vláda) a ješte k tomu stálé místo pro ucitele ceskosloven
ských dejin. Dnes disponujeme jedním stálým místem na

ceskou a slovenskou literaturu a jedním na "slovenská
studia". Bývalý ucitel ceského jazyka a jazykovedy pusobí na
pul úvazku, a místo lektora máme nove ustavené posty

takzvaných "teacher-fellows" za skrovný plat.
A1banista odešel do penze, konec albanistiky. "Masary

kuv" profesor stredoevropských dejin šel do penze, konec

Masarykovy stolice. Ucitel ceskoslovenských dejin šel do

penze, konec výuky ceskoslovenských dejin. Skoncila bulha
ristka, srbochorvatskobosenská literatura a chystá se zánik

jugoslavistiky. Približne za pet let pujdu do duchodu já

a pokud se nic nezmení, na Škole slovanských a východoevrop

ských studií, kterou spoluzaložil T. G. Masaryk, se prestane
vyucovat bohemistika.

MBB:"MAlÍ BRITŠTí BOHEMISTÉ"
Puvodcem úpadku však není jen britská strana. Ceská

vláda letos pridelila svému velvyslanectví v Londýne na rok

2002 necelých 300 liber na kulturní programy. Ceský
ambasador Pavel Seifter se presto snaží bohemistiku
a ceskou historii v Británii podporovat. Podarilo se mu

napríklad presvedcit nekolik britských historiku, aby založili
britsko-cesko-slovenské fórum historiku. V dubnu 2002

rovnež usporádal setkání bohemistu z celého Spojeného

království s ceskou parlamentní delegací Výboru pro vedu,
vzdelávání, kulturu, mládež a telovýchovu. Bohulibá záleži
tost, snad až na to, že záverem ceští poslanci konstatovali, že

rozvoj bohemistiky je nesmírne duležitý v Budapešti,
Minsku ci Kazachstánu, ale ne v Anglii. My, malí britští
bohemisté (MBB), jsme si však z oné schuze odnesli dojem,
že se Ceši dali na jakousi predivnou verzi masarykovského

mesiášství a chtejí predvádet ceskou humanitní vyspelost
v Minsku. Možná si práve precetli nedávno znovu vydané
pozdne barokní ceské dejiny Zeme dobrá, to jest zeme ceská

(1754), v nichž zaznívá zajímavá myšlenka, totiž že "kdykoli

Ceši mají s Anglicany co delat, bývá pruser" (anonymní autor
myslel hlavne na husitství a zimní královnu; nemohl ješte

vedet o Mnichovu, onom typickém projevu anglické loajali

ty, jak jsme ji mohli pozorovat též v Hongkongu a na
Gibraltaru).

Na druhé strane i já si stále casteji kladu otázku, komu

prospívá, že vyucuji ceskou literaturu a obcas neco drobného
na toto téma publikuji. Snad jedine britskému ministerstvu

zahranicí a studentum, kterí prectou clánek anglicky snáze

než cesky. Cechum to muže být fuk. Ceši vždy sami nejlépe
vedeli, v cem a jak jsou svetoznámí. Na zacátku 20. století
byl František Bakule hrdý nato, že po celém svete jsou ceské

prostitutky nejoblíbenejší (Žena a její kouzlo) a Jan Drda
velebil, že vedoucí gruzínského kolchozu byl podrobne
informován o soudruhu Gottwaldovi (Krásná Tortiza).

K NIM NEDOCHÁZELI KUPCI
A OBCHODNíc!. ..

Zahranicní bohemisté po pádu železné opony zajásali
zejména nad dvema skutecnostmi: do tisku se dostaly starší

texty (napr. Lomnického Rápek nebo Svatojanská kázání ci
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Nezvalova Sexuálního nokturna) a došlo ke vzkríšení ceských

antikvariátu. Díky renesanci knižního antikvárství jsem si

mohl konecne precíst knihu autora nenávideného i Rysem
Rozsévacem, tedy pojednání Lva Borského Vudcové lidstva

ajeho svudci. Nebo Základy biopolitik.y (1935), kde najdeme

následující myšlenku: "byli Belgové národ neobycejnestatecný,

ponevadi byli vzdáleni od kultu a humanity rímské provincie
a hlavne proto, Ze k nim nedocházeli kupci a obchodnícia nepri

nášelijim vsecko to, coprispívá k zženštení ducha. [ ..J Ke konci

mužného obdobíjest již spoluvláda obchoduve správepolitického

státujedním z prvních zjevu stárnutí národu." Bohemistika
evidentne problémy s nadmerným angažmá financníku
nemá.

ROBERT B. PrNSENT JE PROFESOR CESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY NA

SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, UNIVERSITY OF

LONDON.

N c
I'

JI
Ptá se profesor ceské literatury a autor nové studie
o naší próze na britském knižním trhu Robert Porter

ZUZANA CROUCHOVÁ

Ve skotské metropoli Glasgow existuje jedna z mála

britských kateder slavistiky. Vyucuje se zde nejenom rusisti
ka, ale i kultury a jazyky menších slovanských národu.
Bohemistice se tu letos venuje kolem dvaceti studentu, které

seznamuje s literaturou psanou jazykem s divným "r" mimo

jiné profesor Robert Porter, autor knižní novinky o moderní
ceské beletrii An lntroduction to Twentieth-Century Czech

Fiction: Comedies ofDefiance (Úvod do ceské beletrie dvacá
tého století: Komedie vzdoru).

Profesor Porter a jeho kolegové mají na co navazovat.

Rusistika se v Glasgow vyucuje od roku 1917, s bohemisti
kou se zacalo v roce 1949. Do konce sedmdesátých let ucil

ceský jazyk a literaturu Lumír Soukup, tajemník Jana
Masaryka. Od osmdesátých let do roku 1995 tu prednášel

prekladatel Igor Hájek, spolupracovník Josefa Skvoreckého.
V osmdesátých a devadesátých letech vedl glasgowskou
bohemistiku slovníkár Josef Fronek.

KDO SI CHCE pREcíST KAFKU

"Zájemci o bohemistiku mají nejruznejší motivace, nekte

rým napríklad pripadá ceština jako užitecný doplnek nemci

ny. eco jako ten starý vtip, že když si clovek chce precíst
Kafku v originále, musí se naucit cesky," rozpomíná se
Robert Porter.

Vyucuje se jazyk, literatura, historie, sdelovací prostredky,

politika a film. Program mediálních studií (napríklad
konfrontace britské scény s ceskou), kultury a soucasné
politiky v Ceské republice, Polsku a v Ruské federaci se

prednáší v anglictine a je zameren i na studenty, kterí nemají
zájem o studium jazyka. Studenti si pochvalují také kurs

Ceská literatura v prekladu. Bohemisté se v Glasgow zamerují
hlavne na literaturu 19. a 20. století, ale pro vybrané studenty

prednáší Jan Culík i stredoveké texty. Porterova nedávno

uverejnená kniha (An lntroduction to Twentieth-CentU7}

Czech Fiction: Comedies ofDefiance) se zabývá studiem Karla

Capka, Josefa Skvoreckého, Oty Pavla, Ivana Klímy,

Bohumila Hrabala, Jáchyma Topola, Daniely Hodrové
a Michala Viewegha. Její autor navíc dodává: "Velmi oblíbe
né jsou kursy venované poválecnému ceskému filmu, fumová
studia si zapisují i studenti z jiných oboru, nejen adepti

bohemistiky. Momentálne máme v prvním rocníku témer
50 studentu. Každý pátek nabízíme promítání ceského filmu
a potom následuje diskuse, které koncívají v místní hospo-
d""e.

Výuka ceštiny musí respektovat fakt, že studenti mají

nesrovnatelná lingvistická zázemí. Jazyková instrukce je
založena na gramatice, ale se zamerením na pragmatiku, na

použití jazyka v komunikaci. V Glasgow pracují studenti
prvního a druhého rocníku s ucebnicí Communicative Czech

od Ivany Reskové a Magdaleny Pintarové, a pokrocilí
používají interní materiály katedry. "Já vyucuji pokrocilý

preklad z ceštiny do anglictiny a používám výnatky
z moderní literatury z Ivana Klímy, Michala Viewegha,

Vlasty Trešnáka, Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga
a nekdy také clánky z tisku. Pri záverecných zkouškách

musejí studenti preložit složité texty obema smery, napsat
v ceštine esej o soucasném politickém dení v Ceské republi
ce a složit ústní zkoušku. Naše katedra má štestí v tom, že

muže zamestnávat ctyri specialisty: mimo me ucí na katedre
Jan Culík, Ilona Bílková a každý rok máme lektora nebo
lektorku z Ceské republiky: letos je to Jarka Lapácková,"

dokresluje profesor Porter medailónek jedné z nemnoha
kateder bohemistiky.

CEŠTINA V LIBRÁCH JE DRAHÁ
Katedra je soucasne v neustálém kontaktu s Ceskou

republikou. Každý rok tam pusobí lektor nebo lektorka
z Ceské republiky. Vetšinou delají rocní výzkum a na konci
pobytu získají diplom z University of Glasgow. Nadto pravi

delne prijíždejí návštevy z Ceské republiky. Za poslední rok
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tam prednášeli a besedovali spisovatelé Jirí Kratochvil,

Jáchym Topol ci Arnošt Lustig.
Pod patronací programu Socrates letos glasgowská

bohemistika zahájila výmenu studentu s Ostravskou univer
zitou. Pobyt první trojice studentu byl podle profesora
Portera úspešný. "Intenzivne se zajímali o práci a chodili i na

prednášky, které nesouvisely s jejich oborem. Velmi dobre si
rozumeli s našimi studenty a jejich prítomnost oživovala
diskuse. Neco podobného plánujeme i s Karlovou
a s Masarykovou univerzitou."

icméne dokud CR nevstoupí do EU, zustávají možnosti

studia v Británii pro ceské studenty omezené - s výjimkou
krátkodobých trí až devítimesícních výmenných pobytu.
Školné pro studenty ze zemí mimo EU je vysoké: rok na

filosofické fakulte v Glasgow stojí "neclena" EU 7 300 liber,
lékarská fakulta pak 17 600 liber, tedy približne milion

korun. Ostravští studenti nadto dostali minimální stipendi
um na mesíc, pouhých 250 liber. Francouzský student by

inkasoval na mesíc kolem 700 liber. Cech si tedy náklady na
pobyt v Británii musí z cásti hradit z vlastních prostredku.

ABY BYLO CO STUDOVAT
Profesor Porter ale nevidí budoucnost cerne. "Presto, že

bohemistika již neexistuje v Cambridgi a je omezena na

londýnské univerzite, zustávám optImIstou, pokud jde
o bohemistiku v Glasgow. Vstup do EU nejenom umožní
delší a castejší vým-eny studentu a docentu, ale zmení také
financní situaci. O ceštinu bude v Británii vždy zájem,

zejména když se vynorí spisovatelé jako Milan Kundera,

Nekterým studentum pripadá ceština jako

užitecný doplnek nemciny. Neco jako ten starý

vtip, že když si clovek chce precíst Kafku

v originále, musí se naucit cesky.

Bohumil Hrabal a Josef Škvorecký a objeví se filmy jako
Kolja, Knoflíkári a Samotári." Z Porterových slov tedy

plyne, že rozvoj bohemistiky a studia ceské kultury v zahra
nicí není izolovaným problémem poptávky ze strany zahra
nicních studentu, ale závisí predevším na tom, aby bylo co
studovat.

ZUZANA CROUCHOVÁ (1948) VYSTUDOVALA HISTORII A POLlTOLOGII VE

VELKÉ BRITÁNII. VVUCUjE NA ANGLICKÝCH STREDNíCH 5KOLÁCH.

SLAVISTIKA PO JAMESI BONDOVI
o stavu výuky ceského jazyka a literatury
na nemeckých univerzitách

ALEXANDER WOLL

Když jsem roku 1988 prozradil pokladnímu na nádraží ve

své rodné vísce na úpatí Alp, že budu každé pondelí dojíž
det do mesta, abych studoval slavistiku, nejiste se na me
zahledel a zeptal se, co že to jako má být. Vysvetlil jsem mu,

že jde o studium východoevropských jazyku a literatury.
Vrhl na me neverícný pohled a znepokojene poznamenal:

"A kdo te k tomu proboha nutí?" Tato spontánní reakce
charakterizuje stav studia bohemistiky po skoncení studené
války, kdy ješte u mnoha lidí nedošlo k premene dosavadní

ho strachu z východní Evropy v novou, pozitivne ladenou
zvedavost.

Bohemistika nemá v Nemecku nikde svuj vlastní insti

tut, studuje se stejne jako ostatní slovanské kultury,
v rámci slavistiky. Slavistika, kterou zdaleka nenabízí
každá univerzita, má pokaždé jiný profil tvorený kombi

nací ruzných slovanských kulturních oblastí, jež jsou
predmetem studia. Napríklad v Bochumi existuje vedle
slavistiky i rusistika, v Mohuci polonistika a v Rezne

bohemistika, což príslušne ovlivnuje také zamerení samot
né katedry slavistiky.

DNEŠNí ZLATÉ CASY

Podobne jako má mnoho Nemcu jen vágní predstavy
o významu slova "slavistika", predstavuje pro mnohé lidi,

kterí nejsou soucástí univerzitního sveta, celá východní

Evropa svého druhu bílou plochu, na niž projektují stereoty
py a obrazy získané z masových médií - je to taková tabula

rasa studené války. Dokonce i ti, kterí se o východní Evropu
zajímají, se o ní dozvídali témer vždy jen namátkou. V 70.
letech se napríklad stalo módou studovat jihoslovanštinu,

protože Jugoslávie si díky Titovi dokázala obhájit svou pozici
mezi velmocemi a její kultura a literatura se v rámci východ
ní Evropy zdála být nejméne prostoupená ideologickými

vlivy. Vlna nadšení pro Gorbacova, glasnost a perestrojku
vedla na konci 80. let k preorientování na východní Slovany
a zároven ke ztrojnásobení zájmu. Ostatne už v 19. století

hrálo mnoho nemeckých divadel Cechovovy hry a precíst
Dostojevského a Tolstého knihy patrilo k základnímu

vzdelánÍ. Na pocátku 20. století pribyli také Turgenev
a Puškin a po válce byla hojne prekládána a vydávána tvorba
ruské avantgardy, což je predevším zásluha prekladatele
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FENOMÉN

Petera Urbana. Pres nejruznejší módní vlny tak byla slavisti
ka ve Spolkové republice až do roku 1989 vždy SiL1eoriento
vána na ruskou kulturní oblast. V posledních deseti letech

mužeme zaznamenat zretelný presun zájmu od rusistiky
k západní slavistice (zejména k bohemistice a polonistice).

Naopak válka v bývalé Jugoslávii vedla k odvratu od studia
jihoslovanštiny, což opet zretelne ukazuje citlivost oboru na

politické zvraty. Celkove vzato to však pro bohemistiku
znamená, že její pozice je dnes nejlepší od pred válecných
dob.

OSSIES A WESSIES VE SLAVISTICE

V posledních letech se každý studijní obor musí stále více

vyrovnávat s jevy typu globalizace, mezinárodní konkurence
schopnost ci klícová kvalifikace. Pro slavistiku to znamenalo
závažnou zmenu paradigmatu. V bývalém západním

Nemecku vetšinu studentu slavistiky vubec nenapadlo
spojovat predmet svého studijního zájmu s plánováním

kariéry ci rodiny. Úplne stacilo umet precíst a pochopit

Demokratizace približuje Ceskou republiku

západnímu svetu a ubírá jí statut exoticnosti.

Zmenila se tak i podstata studia slavistiky.

Cechova ci Dostojevského v originále. Pražské jaro zvedlo

po roce 1968 oblibu také ceské literatury, takže napríklad
Bohumil Hrabal se díky své prekladatelce Susanne Rothové

stal kultovním autorem. Výsledky bohemistické práce se
v praxi uplatnit nedaly, což bylo pro obor paradoxne
prospešné. Bohemistika si "v závetrí" užívala možnosti
venovat se luxusním tématum, která by jí trh nedovolil. Ve

spolupráci s byzantistikou a indogermanistikou došlo naprí
klad k mnoha výzkumným zjištením v oblasti diachronního
vývoje slovanských jazyku. Podobná byla situace ve Svýcar
sku a Rakousku, zvlášte proto, že obe zeme se považovaly za

údajne nepostižené válecnou vinou a prý neutrální ve vztahu
k Sovetskému svazu i Spojeným státum.

Z Nemecké demokratické republiky bylo možno si vyjet
na dovolenou do slovanských zemí, takže obecne se zde

o východní Evropu zajímalo méne vzdelané a pocetnejší

publikum. Slavistika byla na východonemeckých univerzi
tách podporována státem, který ji také velmi pozorne
kontroloval. Zamerovala se proto na výuku jazyku a casto
mísila literární a kulturní témata s ideologickými východisky.

Vývoj západonemecké slavistiky, jakož i ostatních filolo

gických oboru, byl naopak ovlivnen ruským formalismem,
pražským a francouzským strukturalismem, dekonstruktivis
mem, teorií diskursu a výzkumem recepce textu. Ostatne

získat jazykový pobyt ve východní Evrope bylo možné jen
pri splnení dosti teŽkých podmínek.

KONEC LITERATURY BEZ CTENÁRE

Když už si tedy nejaký tvrdohlavec dnes prosadí svou
a stane se studentem slavistiky se zamerením na bohemisti
ku, rozhodne ho neceká výhradne studium literatury. Obor
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se totiž v posledních letech intenzivne otvírá kulturálním

studiím, jejichž snmou je probádat historický proces formo
vání mentality obyvatel sousední zeme. Smer studia stále
více urcují zpusob kladení otázek a výzkumné metody ceské

ho literárního vedce Vladimíra Macury v oblasti mýtu
a národních symbolu. Zájem o provázanost interpretace
textu a kultury, která tento proces obklopuje, témer úplne
vytlacují cistou literární estetiku, "literaturu bez ctenáre".

Literárnevední pociny jsou na jedné strane oživovány
kultovním významem disidentských del Bohumila Hrabala,
Josefa Skvoreckého, Pavla Kohouta a Milana Kundery, kterí

si na knižním trhu stále udržují místo vedle nejvetších
kultovních autoru (napríklad Paul Auster, Umberto Eco

nebo Margaret Arwoodová) a jejich dumyslne konstruova
ných a komplexních románu.

Na druhé strane je studenty možno nadchnout jak

mladšími autory (napr. Miloš Urban, Roman Ludva, Danie

la Hodrová, Jirí Kratochvil, Michal Ajvaz a.j.), tak klasiky
Gako treba Karel Hynek Mácha, Jan eruda, Richard
Weiner, Julius Zeyer, Jirí Karásek ze Lvovic aj.). V oblasti
literární teorie je naštestí stále ješte velmi cenen pražský
strukturalismus jako základ porozumeni novým poststruktu

ralistickým metodám, takže puvodní Mukarovského ci

Cervenkovy prenášky jsou všemi lingvisty považovány za
užitecné (idealismus studujících je nicméne casto zkalen
skutecností, že mnohé duležité knihy je možno kvuli jejich
dlouhému putování ruznými knihkupectvími sehnat
víceméne jen náhodou, nebot v Ceské republice nebyl dosud
vytvoren centrállú systém objednávání knih).

SLAVISTIKA UŽ NENí EXOTIKA

Ceská republika se stala kandidátem na clenství v Evrop
ské unii a z Bavorska je možné si tam snadno zajet i bez víza
a hodinových prohlídek na hranicích. Hospodárská

a politická spolupráce príhranicních regionu v rámci
eurozón funguje velmi dobre a je stále prohlubována, což
prináší výhody obema stranám. Do roku 1989 se dalo do
všech zemí východního bloku ve stylu Jamese Bonda pašovat

rukopisy nebo podporovat disidenty a po návratu lícit své
zážitky z cesty na východ jako hrdinskou ságu. Demokrati
zace približuje Ceskou republiku západnímu svetu a ubírá jí

statut exoticnosti. Zmenila se tak i podstata studia slavistiky.

I když konec studené války odebral studiu bohemistiky

heroistický patos, mnozí bohemisté stále touží objevovat
nový svet, k cemuž je motivují i stopy rodinných predku

vedoucí do neznámých napínavých oblastí východní Evropy.
Leckterí studenti bohemistiky se opravdu zajímají o svet
literatury, jehož studiem si okázale vytvárejí cosi kultovního

a neobvyklého v rutinní každodennosti - jde tedy o cistou
zvídavost po neznámém. Krome toho neprakticnost slavisti
ky jako oboru podivínu s vidinou jednotné Evropy slábne
a slavistika zacíná být casto kombinována s utilitárne orien

tovanými obory, jako jsou napríklad ucitelství, právo nebo
ekonomie.

ALEXANDER WOLL VYUCUJE OBOR BOHEMISTIKA NA UNIVERZIT~ V REZN~.



NEJDE JEN o SLOVA

Clovek proti vode, o vode
Na prelomu srpna a zan

zkoumali zástupci bezmála
dvou set zemí, jaké jsou ješte
možnosti rozvoje a jeho udrži

telnosti; ukázalo se, že nejvíce
se z prírodních zdroju nedostá
vá neslané vody. Pár týdnii

predtím predvedla své
možnosti príroda v Ceské
kotline a okolí - vody naopak
prebývalo. Obe - jinak odtažité

- události jen po tisící pripo
mnely, že vztahy cloveka a jeho
prírodního okolí jsou stále disharmonictejší.

Voda jako živel umí být krutá, daleko casteji však je clove

ku prátelská - nemluve o její nezbytnosti pro veškerý život.
Máme štestí žít v podmínkách, kdy nedostatek i prebytek
vody vnímáme jako extrém; její prítomnost je pro nás
samozrejmá. O této samozrejmosti a zároven diiležitosti

svedcí spousta ustálených slovních spojení, v nichž se voda
vyskytuje. Zajímá-li nás, co vypovídá jazyk o vztahu cloveka
a vody, neobejdeme se také bez vlastních jmen. Vlastní jména

prírodních útvaru, nevyjímaje hydronyma (tj. názvy vodních
tokt':!,prírodních vodních nádrží apod.), mív~í srozumitelnou

pojmenovací motivaci; leckdy však k jejich "prectení" potre
bujeme hlubší jazykové znalosti. Jiste snadno rozpoznáme, že
treba Breznice, Jilemnice, Rokytnice apod. dostaly jméno

podle okolního porostu, Teplá ci Teplice podle termálních
pramenu, Bystrice, Tichá, Ostrava podle rychlosti toku
apod.; ne každý však ví, že casté jméno rek Desná znamená

prítok zprava (ovšem proti proudu, osídlování totiž postupo
valo od dolního toku), že Punkva pochází od zaniklého
slovesa poniknollti (tj. "ztratit se pod zem") apod.

Totéž platí i o rade jmen lidských sídel, která dostala
jméno podle rek ci jiných vodních útvaru. Je nám zrejmé, že
Ústí, Mezirící, Vrchlabí apod. dostaly jméno podle polohy
na rece. Studánka, Studnice ci Studenec se jmenují podle

pramene; snad nás napadne, že téhož puvodu je Prysk nebo
Pocátky; ale že také Okno znamenalo pramen nebo že slovo
vrut (odtud Vroutky ci Vrutice) pojmenovávalo místo

u pramene potoka, to bez odborné prllpravy ci prirucky

nepoznáme. Podobne je to se jmény Cheb (podle ohebu na
rece), Žatec (od jména potoka Zátec - šlo o pojmenování té
cásti vodního toku, která se zanášela, ucpávala; nám to dnes

pripomíná slovo zátka) aj.
Príklady posledního odstavce také pripomínají, že jména

vod jsou zpravidla starší než jména osad. Je to pochopitelné:

vodní toky byly odnepameti nesmírne duležité pro orientaci

a dopravu; podél rek pronikali lovci a ti jim dávali jména,
osadníci pricházeli pozdeji. Ted si však všimneme faktu, že
jména rek, jež jsme dosud zminovali, patrí vesmes tokiim
menším. Jejich jména jsou slovanská. Ale vetšina jmen
významnejších rek je puvodu predslovanského; znamená to,

že naši prapredkové se tato
jména ucili od puvodních
obyvatel, s nimiž pricházeli do

styku po svém príchodu.

Treba germánského piivodu je
komponent -ava v názvech rek

(z piivodního ahwa, tj. voda n.
reka, podobné latinskému aqua);

Vltava byla piivodne wilth-ahwa,
divoká reka. Pozdeji však

komponent -ava zdomácnel
a splynul s adjektivní príponou
slovanskou, jak ji známe kuprí

kladu z ženských jmen Dobrava, Svatava apod. Proto se
s ním setkáme i u názvu rek domácích, jako Sázava (reka

usazující nánosy), Otava (reka s otavenou ci otavující, tj. sveží

n. osvežující vodou) apod. Germánského piivodu je rovnež
Labe (puvodne asi Alba z prastarého indoevropského pojme

nování neceho bílého, svetlého, cistého). Ješte starší je naprí
klad Metuje (puv. Medhuje; najdeme zde indoevropský
koren med- znamenající stred, oznacující polohu reky vuci
Úpe a Orlici). Jméno Jizera oznacovalo reku bystre proudící;

s rekami téhož jména (lsere ve Francii, lsar v Bavorsku, ljzer
v Holandsku) se setkáváme takrka ve všech koncinách, jež

obývali Keltové. Keltského puvodu je také jméno Doksy, jež
prapiivodne oznacovalo mokrinu ci bažinu.

Když v dobách souvislého osídlení prestávaly být reky

prvoradou orientacní pomuckou, prece jen casteji reky
dostávají jména podle sídel. To je prípad reky na naší

fotografii ze zatopených Mokropes. Berounka je vlastne
dolní tok reky Mže (však napríklad puntickár Ludvík
Vaculík ji jinak nenazve; jméno Mže nejspíš souvisí
s mlhou/mhou a mžením) a jméno dostala podle mesta,
jímž mezi Plzní a Prahou protéká. Fotografie je z letošního

15. srpna; priznám se, že na mne piisobí skoro mírumilovne.
Pravda, je to hlavne tím zmenšením; na první pohled
nenáležite pusobí snad jen sloup verejného osvetlení, teprve

pri pozornejším prohlížení rozpoznáme chaty na protejším
brehu. Ale stromy, kere ani ten kandelábr nevypadají zatope
ny nijak hrozive. Snad je to tím, že voda na této strane se

mela kam rozlít, takže nevystoupala už o moc výš, ani se
nervala nicivou rychlostí.

Proto mi ten snímek pripomnel dávné casy, kdy clovek ke

svetu kolem sebe, a tudíž i rekám, pristupoval s respektem,
kdy vedle starých jmen prebíral i staré zkušenosti, kdy prece
jen spíš prizpusoboval sebe a svá díla prírodním útvarum
a nikoli naopak. Letošní povodne - ostatne už i ty moravské

pred peti lety - prinesly pri vší zkáze neco pozitivního:
lidskou solidaritu. Lidé si pripomneli, že k sobe patrí, i když
treba nežijí ve stejné obci, ve stejném povodí, ba treba ani ve

stejné zemi. Kolik ale pohrom ješte uderí, než se zacneme
solidarizovat s pOrodou?

Jan Horálek
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POST SCRIPTUM

Sedm statecných
Slavný americký film Sedm statecných lící príbeh sedmi mužu

- každý z nich má ponekud pochybnou minulost - kterí dorazili
do jedné chudé mexické vesnice, jež potrebovala ochranu pred
vydíráním. Útok padouchu nakonec prežili jen tri, ale vesnice

byla zachránena. Statecné pistolníky a skvelé jezdce na koni

hrají samé filmové hvezdy.
Do Ceské republiky ted taky dorazilo sedm takových jezdcu.

Stejne jako ve filmu, každý z nich má pochybnou minulost.
Stejne tak jsou jejich jména "hvezdná" , aspon na naší scéne.
Jmenují se: Viktor Kožený, Miroslav Šlouf, Miroslav Grebenícek

starší, Karel Srba, Ivo Svoboda, Jan Kavan a Vladimír Železný.
I když se jejich životopisy od sebe liší, stací se podívat pouze

na poslední dve jména, abychom poznali jejich krevní skupinu.
Jan Kavan, byt zprošten viny, že "vedome spolupracoval"

s agenty StB, se nicméne s nimi sešel, a to triactyricetkrát.
Kavan je zrejme neuveritelne naivní nebo neuveritelný lhár.
Kavan, který litoval odchodu svého námestka Karla Srby slovy,
že Srba "sloužil svému ministrovi dobre", zrejme navíc dovede
znamenite hodnotit charakter lidí.

Po zavedení nového standardu v ceské kulture si Vladimír

Železný konecne uvedomil, že jeho schopnost komunikovat

s lidmi (viz. porad Volejte rediteli) musí být aplikována všude
tam, kde to jen jde. To, že prohrál mezinárodní arbitráž ve veci

financního podvodu, a to, že je obvinen druhou arbitráží
z podvodu dalšího, mu vubec nebrání v rozhodnutí kandidovat
do Senátu Ceské republiky. Duvod jeho kandidatury je ale

trochu jiný: jako senátor by získal imunitu.
Proto kandiduje. Sorry, Vladimíre, je to
tak.

Uvedomuje si vubec predseda Senátu, že

stojí pred zánikem ústavní instituce? To,
že pouze 17 procent obcanu duveruje

Senátu, je podle me prehnané; ale v prípa
de, že se Železný do Senátu dostane,
duvera klesne na nulu a Senát si svuj zánik
zaslouží.

Ze všeho nejsmutnejší pak je, že dovolujeme, aby spoluobcan,

který dosáhl dosud nejvyššího mezinárodního postavení v našich
polistopadových dejinách - predsednictví 57. Valného shromáž

dení OSN - se jmenoval Jan Kavan. To, že náš stát reprezentuje
na této úrovni clovek s takovým životopisem, je nejsmutnejší
polistopadovou ironií. Condoleeza Riceová, poradkyne prezi
denta Bushe, o Kavanovi prohlásila, že je to lhár, kterému se
nemuže verit ..

Proto zustáváme mexickou vesnicí, ve které stále vládnou

srabarství a pritroublá provinciálnost. Zustáváme, jak bylo
nedávno receno v jednom komentári deníku Mladá fronta
Dnes, "za kle ti ve svých presvedceních" jako ti vystrašení,

odporu neschopní venkovani. V naší vesnici je také stále
prítomno sedm jezdcu. Stejne jako ve filmu, i oni jednají za nás
za všechny. Jenže na rozdíl od filmu jsou našimi nepráteli,
nikoliv zachránci.

Martin Jan Stránský
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A.L. 1. Production, Podebradská 24,19000 Praha 9

tel: 234 092 850, fax: 234 092 813

e-mail: dagmar@allpro.cz, Internet: www.allpro.cz

Spolu S prvním v)rtiskem PNtomnosti obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov
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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.lt.s 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: _

bIJ Please also send me information

for subscribing to the Fleet Sheet.

Faxto +420224221 5800r
respond to info@fleet.cz


