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aši milí ctenári,
pripadám si jako v odrhovacce, v níž se zpívá Ui zas jaro je
tu, lidi šífej! Všichni na Petrín!
ic proti písnicce, nic proti
lidem, nic proti Petrínu, to jen že ty každorocní jarní
stereotypy a nadeje jsou už trochu únavné. Presne pred
rokem jsme si na tomto míste v Prítomnosti práli, aby
volby rozumne dopadly, aby se Karel
epraš uzdravil
a aby do hnízda, jehož obyvatele zabilo tornádo, prileteli
noví cápi. Cápi neprileteli, to ostatní víte.
Ale zatímco to tady píšu, náš nový prezident Václav
Klaus, sotva se ujal úradu, vyzval v televizním vystoupení
obcany, aby se dívali do budoucnosti s duverou a optimismem. S úsmevem. A nejen ti, kterí se ciní v práci i doma
a jsou tedy po zásluze odmeneni penezi a prestiží, ale i ti
méne štastní, líní, opatrní nebo smolari. Co jsme si, to
jsme si, nezabývejme
se intepretací minulosti, Václav
Klaus zkusí, aby tech štastlivcu v príštích peti letech pribylo. A taky aby pribylo jeho sympatizantu. Jak napsali do
Prítomnosti soucasní studenti jeho nekdejší alma mater:
Uvidíme ...
Pod názvem Pujde to! vydal tesne pred druhou svetovou
válkou v Praze (vlastním nákladem) jistý ing. J. Solar
Breviár štastného cloveka, v oranžovém plátne vázanou
knížticku optimistických aforismu, prupovídek a rad, jak
si tríbit telo i ducha, abychom byli utešene, užitecne
a dlouho živi. I sám si tam zaveršoval: RZlžové brýle - máj
ružový svet / cernými brýlemi zcerná ti hned / na konci,
pravda sic, cerný je hrob / cestou však hvízdej si, nlžemi
krop! V tom osmatricátém taky ješte predpovedel: "Prijde
cas, že se lidé budou divit, jak mohly být války, že se
budou smát, jak mohl clovek nenávidet cloveka pro legitimaci politické strany nebo dokonce footballového klubu ...
Že se budou divit a smát, jak mohli lidé pálit obilí, když
druzí umírali hladem."
Filosof Karel Kosík, který letos 21. února zemrel,
napsal ve své slavné Dialektice konkrétního, že dejiny jsou
možné jen proto, že clovek nezacíná vždy znovu, ale
navazuje na minulé generace. Jednou jsem se ho zeptala,
zda z toho vyplývá, že se tedy dejiny nemohou opakovat?
Úplne ne, rekl, ale mnohé se bohužel vrací. Marx prohlásil, že se dejiny opakují jako komedie, ale on, Kosík, si
myslí, že se opakují jako fraška, a to proto, že chybí
pamet. Lidé nevedí, co se v minulosti událo, nebo znají
jen urcité úseky z minulosti a jiné vymazávají. Tím se
muže stát, že sehrávají urcité role, o nichž se domnívají,

že jsou naprosto nové, ackoliv
pouze opakují neco, co už ve své
dobe bylo pochybné.
Také mi utkvelo, jak - v jiné
souvislosti - si Karel Kosík posteskl, že silne postrádá duchovní
stredisko, které se vždy soustredovalo treba kolem casopisu,
kde premýšliví lidé predkládali duležité otázky, abychom
nebyli zahlceni temi podradnými. Takže jsme si tentokrát
v Prítomnosti troufale vybrali téma z nejvetších: vecnost.
Pojem, který v dnešní dobe obecne ztratil svou posvátnost
a dostal nádech prežitku. Jaký je postoj soucasného cloveka
vuci tomu, co ho presahuje? Jak tomu bylo a je s vecnými,
nemennými pravdami v politických systémech? Je umelecké
dílo tou vterinou vecnosti? Petr Príhoda ve své úvaze ríká,
že vecnost je vínem silných. Jen zralý clovek si dokáže klást
fundamentální otázky o tom, ceho že souhrnnou zkratkou
vecnost je. "Zvykli jsme si na skromný pocit, že prítomnost
je nestálá a budoucnost otevrená," píše student politologie
David Svoboda. "A s úzkostí sledujeme mobilizaci všech,
kdo vedou svatou válku za své vecné casy."
Ano, sledujeme aktuální události ve svete s krajní
obavou, s pocitem, že nejlepší rešení by bylo v tom, kdyby
Spojené státy, Evropa a všechny další zeme, kterým snad
jde skutecne o mírový vývoj, spolecne vytvorily silný
mezinárodní systém, zamerený na obranu proti napadení,
proti masovým vraždám, proti etnickým cistkám, na
kontrolu zbraní hromadného nicení, na zajištení bezpecnosti pro všechny obyvatele sveta.
I když, jak tentokrát píše Jaromír Štetina, který pro
letošní rok exkluzivne "ilustruje" témata Prítomnosti svými
povídkami: "Co svet svetem bude, jen dve jistoty zustanou
vecné: nikdy nekoncící skrípot markytánské káry a nikdy
nekoncící touha po lásce. e láska sama, tu dokáže vojácký hnedák zadupat, ale touha po ní."
edá mi to, abych se ješte na záver nevrátila k inženýru Solarovi. Svuj Breviár rozdelil do sedmi cástí cili
sedmi sloupu úspechu.
V pátém, oznaceném
jako
Rozhodnost, se mimo jiné uvádí: Svet patrí tomu, kdo si
jej vezme!
Ale pres to všechno - jak rekl petiletý koledník, ovlivnený newspeakem naší doby, když mi dekoval za malovaná
vejce - mejte hezké jaro.
Libuše Koubská

Prítomnost
2

POZNÁMKY

Uvidíme ...

kem za obranu Benešových dekretll, diskuse mezi Cechy
a Nemci zrejme uvízne na mrtvém bode.
Euroskeptik Klaus také ohrožuje vstup naší republiky do
Evropské unie. Rozhodne nebude patrit k tem, kterí budou
do kvetna horlive presvedcovat obcany o výhodách spolecné
Evropy.
Jana Erbáková

Ctyricet let poté, co v jejich škole studoval nynejší zbrusu
nový ceský prezident, dostali studenti Vysoké školy ekonomické na prednášce predmetu Žurnalistická tvorba zcistajasna zadání, aby na míste napsali, co pro ne zvolení Václava
Klause znamená. To, jaký mají na tuto volbu názor komentátori deníkú, prípadne politologové si šlo predstavit celkem
snadno. Když clovek videl príslušné jméno, už skoro ani
nemusel CÍstdáL Ale studenti VŠE? Predkládáme vzorek.

Má jiste mnoho negativních vlastností a provázejí ho
politické chyby a neúspechy, ale nemeli bychom mu upírat
ani jeho klady. Je to velmi vzdelaný a pracovitý clovek, který
ovládá jazyky i politické vystupování. Je to osobnost mediálne
známá a názorove vyhranená. Predevším si vážím jeho
názorú na zahranicní politiku, mám na mysli jeho euroskepticismus, otevrene kritický postoj k americkému imperialismu
a odmítání jakýchkoliv
možných nemeckých
nárokú
v Sudetech.
Klára Bratová

Splnuje všechny nároky, které na prezidenta mám. Dobre
vypadá, takže nám nezhyzdí ucebny, na vojenských prehlídkách pújde pekne rovne a navíc je v pase ohebný, což mu
usnadní kladelú vencú.
Jan Smolík
Jedni ho milují, druzí nenávidí, jiní ho proste berou. Ale ty
reakce tu každopádne jsou a to je dúležitejší než nezájem.
Treba Václav Klaus ve svém novém postavení odhodí aroganci a nebude jen skvelým odborníkem, ale stane se i lepším
clovekem.
Milada Vocetková

Múj vztah k Václavu Klausovi je rozporu plný - na jedné
strane ho obdivuji za to, že dokázal naši zemi pozvednout
z marasmu, do kterého upadla po padesáti letech diktatury,
na strane druhé ho nemohu vystát za to, že vetšina národa si
behem jeho vlády neoddelitelne spojila tržní hospodárství
s mafiánskými praktikami, kterým nedovedl zabránit.
Dále: prezident by mel spolecnost spojovat. Klaus tuto roli
nikdy hrát nebude. Težko bychom hledali osobnost, která by
náš národ polarizovala tak jako on.
Ale hlavu vzhúru: prezidentllV vliv na náš denní život je
príliš malý na to, abychom si jím nechali kazit náladu. Kdyby
se stal naším domovníkem nebo reditelem školy, bylo by to

Zvolení Václava Klause za prezidenta republiky nepovažuji, na rozdíl od cca 20 procent svých spoluobcanu za tragédii.
Nejsem nadšená, a verím, že vetšina proevropsky smýšlejících
Cechú také není. Nejsem naštvaná, Klaus není v politice
nováckem a at chceme nebo ne, máme v cele státu cloveka
vzdelaného.
Klaus mi (až na své výroky o Evropské unii a nejnoveji
o stavu Hradu) nevadí jako politik, vadí mi jako clovek. Plne
souhlasím s názorem, který jsem zaslechla v diskusním
poradu slovenské televize: pan Klaus evidentne trpí komplexem, že je lepší, chytrejší a hezcí než všichni v jeho okolí.
A prezidentský úrad jej z toho nevylécí.
Jsem zvedavá, jak nový prezident povede svou zemi do
Evropské unie, jak se postaví k irácké krizi. Mohu hodnotit
Klause jako cloveka nebo jako bývalého predsedu vlády,
nemohu jej ješte soudit jako prezidenta. Ale pochybnosti ve
mne hlodají dál. Uvidíme ...
Katerina Joklová
Pokud se prokáží dohady, že Klaus výmenou za komunistické hlasy pro zvolení shbil clenúm KSC místa v Ústavním
soudu, bude tento krok znevážením duležité státní instituce.
Klaus už stejne prispel k posílení a legitimizaci komunistll
tím, že s nimi o svém zvolení vyjednával a oni ho ve volbe
podporili.
Krome ocisty Komunistické strany bude zajímavé sledovat
Klausovo pocínání v zahranicí. Jeho nacionalistická predvolební kampan nesignalizuje, že by cesko-nemecké vztahy
cekaly rúžové casy. Bude-li Klaus nadále zaslepeným bojovní-
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tem Ceské republiky. Hraje tenis, chodí nakupovat rohlíky
a cWeba a nemíní prestat sportovat. Kéž mu krestanský
pámbu požehná i bez Te Deum, které si kvúli své volbe
nepreje. Taky si nepreje príliš dlouhé fanfáry, nebot má
v úmyslu chovat se co možná nejcivilneji. Jsou mu blízké malé
kroky, rekl v rozhovoru. Proto také zrejme ucinil malý krok
smerem k bližší televizi NOVA a nikoliv krok velký ke
vzdálené televizi verejnoprávní. Forma, kterou tam prokázal,
byla výrazem neobycejné galantnosti k paní BoboŠíkové.
Galantnost mu nejspíše také zabránila dát najevo rozpaky nad
moderátorcinou až úpenlivou snahou primet ho ke kritice
svého predchudce, Václava Havla.
Slova, praví prezident Klaus, bude volit srozumitelná;
žádné filosofující eseje v projevech, kterými jiste, alespon
predpokládám,
bude šetrit. Nahradí je kvalifikovanými
prednáškami, napríklad o strední Evrope, z nichž se nám
všem zatocí Wava, jako se zatocila svého casu nekdejšími
rakouskému premiérovi Vranitzkému a mnohým dalším.
Velmi srozumitelná byla slova, jimiž vyjádril své zdešení nad
stavem "domecku" v Královské zahrade Pražského hradu. Byl
sice kanclérem informován, že dum je tesne pred rekonstrukcí
a jeho stav tomu odpovídá, nicméne výroky o devastaci byly
zrejmé všem: co to tady muj predchudce dopustil, to vyvolává
zdešení.

\)

asi horší. Jak správne radil v MF Dnes Miloš Rejchrt, takhle
stací následujících pet let kupovat jen známky se zvírátky.
Pavel Chalupnícek

Moje zdešení zase vyvolává nezadržitelné puzení pana
prezidenta Klause vyporádávat se s posedlostí havlofobií co
možná verejne. At všichni vedí, že nic neskrývá, ani nedostatek taktu a dustojnosti. Nalezne prý pro svého predchudce,
ríká v rozhovoru, dobrá slova. Teším se tím. Nerekne zrejme,
co rekl novinám jeho blízký spolupracovník Petr Štepánek, že
"Havlovo území je mrtvá krajina". Václav Klaus je v lepší
forme a ví, že Štepánek mluví jazykem nováckého kotle,
zatímco on, Klaus, dbá na formu a jeho jazyk je jazykem
novácké Sedmicky. Obsahy sdelení však jsou bez oWedu na
rozdílnost formy totožné: pryc s Havlovým dedictvím!
Koho to teší? Ceské totalizující komunisty a ty poslance
koalicních stran, kterí svou volbou Václava Klause za prezidenta prokázali neschopnost dodržet dané slovo. Prijmout
takovou volbu bez mrknutí oka, to vskutku vyžaduje dobrou
formu. Zejména zažívacího ústrojí.
Luboš Dobrovský

Je to inteligentní, charismatický clovek s mnoha zkušenostmi z domácí i zahranicní politiky a muže naši zemi dobre
reprezentovat. Možná by se v naší republice našel i lepší
kandidát pro tuto roli, ale z okruhu lidí, které navrhovali
politici byl pro me nejvhodnejším clovekem. Snad jeho
zdravé sebevedomí a nebojácnost kritizovat nekteré evropské
a svetové instituce nevyvolá konflikt, ale prispeje ke zviditelnení Ceské republiky ve svete.
Iva Holubárová
Zvolení Václava Klause prezidentem
rozhodne není
žádnou tragédií. Jeho predchudce Václav Havel mel vždy
vyšší aspirace než být ,Jen" dobrým prezidentem malé zeme
uprostred Evropy. Chtel být vnímán jako jakýsi duchovní
guru svetového významu. V této souvislosti máme nadeji, že
nový prezident zustane více "pri zemi", jak ostatne sliboval,
a že úhelným kamenem jeho jednání bude vždy zájem Ceské
republiky.
Václav Šubrt

Malé ceské pomery

Je bezpochyby známý a vzdelaný muž, který má v ceské
politice své místo, ale místo prezidenta? Nevím, zatím mi to
jde jen težko pres ústa ... Ale uvidíme.
Dana Chytilová

K nebanálnímu holdu prezidentovi odcházejícímu z Hradu
moWy posloužit Havlovy Spisy, krásne v Torstu vydané, ale
málo známé. Na této látce se - když už by nekdo zrovna ted
chtel- daly ukázat i slabší nebo roztomilejší stránky prezidentovy osobnosti spíše než na soukromých historkách.
Havlovy Spisy mohou tomu, kdo chce, pomoci pochopit
poválecnou dobu i první intelektuálne silné nekomunistické
pokolení, které o sobe dalo vedet po neblahém Únoru.

Forma Václava Klause
"Václav Klaus je ve forme," oznamuje MF Dnes, dnes
3. brezna 2003, tri dny po volbe profesora Klause preziden-
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o a? Prostoduše si myslím, že o narozeninách je lépe
mluvit o dobrých stránkách oslavencových než o jeho kazech
a že chvíle loucení s hostem není nejlepší príležitostí k jeho
prošacování. Dobré slovo o Havlovi však clovek v poslední
dobe spíš nakonec zaslechl v hospode než precetl v novinách.
Nejde ale jen - ci tolik - o Václava Havla: dostalo se mu
uznání nejen v cizine, v domácích pruzkumech verejného
mínení si vede po tolika letech prezidentství také velmi dobre.
Víc jde o merítka. V Polsku po konci jednání o vstupu do
Evropské unie vzdal premiér Leszek Miller hold Solidarite,
která zahájila cestu Polska zpet ke svobode, zatímco Adam
Michnik vzdal hold politikum, kterí se o polské clenství
v Evropské unii zasloužili, vcetne cinitelu národne pravicových a postkomunistických. (Zde snad není nevkusné pripomenout: Miller býval vysokým funkcionárem komunistické
strany, Michnik od šedesátých let casto téže strany veznem.)
Zajisté u nás ješte dlouho po listopadu 89 hr~e roli nevraživost k nekdejším disidentum a z ní plynoucí puzení popisovat je v nejlepším prípade jako šlechetné trulanty. Ale Evropská unie není bývalý disident, a prece jsme u nás po
dokoncených jednáních od politiku v cele s predsedou vlády
slyšeli spíš neco jako "no jo, delali jsme, co jsme mohli ... ".
A co kdyby rekli neco o národe Komenského, Masarykove ci
Havlove? Ne kvuli slavnostnímu hávu a osobní satisfakci
Havlove. KvlW navrácení merítek.
Václav Burian

Letos mela prijít na porad jednání budoucnost celého
hnutí. Pri úcasti sta tisíc lidí ale dominovala snaha národ,úch
vudcu upoutat davy, diskriminace na více a méne prominentní
úcastníky, dezorganizace a nepruhlednost.
Je zrejmé, že se postupne vydelují príznivci menších
a delnejších komunitních aktivit proti globalizaci a "univerzalisté", kterí by rádi meli demokraticky zodpovedné instituce
na globální úrovni. Velkým problémem onech masivních
hnutí, zejména fóra v Porto Alegre, je jejich legitimita.
Ve jménu koho nebo ceho chce vykonávat politický vliv, když
jeho clenové nemají ani stejnou predstavu o rešení, natož
stejný styl rízení ci vliv? I globáLú sociální hnutí totiž má svou
elitu "tryskácových militantu", kterí freneticky cestují a ve
spolecnosti kritizovaných mocných, bez jejichž financních
zdroju se vetšinou neobejdou, se pohybují jako doma.
Petr Lebeda, Jan ~tepán

Also sagte Dtto
Habsburg
V den finita prezidentské volby pohovoril k národu reprezentovanému redaktorem Pátku Lidových novin syn posledního rakouského císare Otto von Habsburg. Prý bychom se
meli narovnat - nu, s tím bych docela souhlasil, napríklad
když slyším ceské monarchisty. Habsburkové však patrí prece
jen už do historie; proto me také zaujal jeden Ottuv historický
exkurs. Týkal se, jak jinak, belohorské pohromy. "Kdyby,"
vysvetluje doktor H., "vyhráli obránci Bílé hory, dnes by žádní
Ceši nebyli. Všichni by byli ve skutecnosti ponemceni." Jak
to? - ptá se ustrnulý žurnalista. "Protože na strane tech, kterí
prohráli, byli samí Nemci. Ceši byli na druhé strane."
Tak vida! Cechem nebyl Václav Budovec z Budova, Harant
z Polžic ci Kaplír ze Sulevic, i Jesenius byl prý Nemec. Ceští
nebyli pobelohorští exulanti, ceské nebyly vojenské sbory pri
švédském vojsku - skutecne první zahranicní odboj, jehož
vudcové nesli sami jeho náklady. Ceská konfese ovšem byla
nemecká. Ceské nebylo bratrské školství, asi ani Bible kralická. Ceské nebyly evangelické tisky lipské, žitavské, ochranovské, berlínské ci dráždanské, vydávané až do tolerancního
patentu. Ceské zajisté nebyly knihy pálené také skoro do
tolerancního patentu podle Koniášova Klíce k urcování bludu.
A ceský zrejme ani nebyl jednací jazyk ceských a moravských
snemu, zakázaný Obnoveným zrízením zemským 1627.
ejspíš šlo o nejaký zvláštní druh nemciny, ovšem odlišný od
té Obnoveným zrízením prikázané.
Cešství po habsbursku tedy nebylo jazykové, historické ani
náboženské; Ceši byli jen ti, co na Bílé hore vyhráli. Zrejme
i když mluvili jen španelsky. Takovou chucpe by snad vysvetlila starecká demence - prý ale je Habsburg na svých devadesát
neuveritelne sveží. Takže?

Slet tryskácové elity?
Pod heslem ,Jiný svet je možný" se letos na prelomu ledna
a února - v termínu konání Svetového ekonomického fóra
v Davosu - již potretí sjeli do jihobrazilského Porto Alegre
predstavitelé globálního hnutí proti soucasné globalizaci.
Opet je spojoval nesouhlas s planetárním systémem, v nemž
dominují zájmy velkých a mocných nad zájmy místních
populací, predevším nad zájmem o sociální spravedlnost,
udržitelné životní prostredí a demokratickou úcast na rozhodováni. "Porto" má ale nejistou budoucnost.
První Svetové sociální fórum (FSM) v lednu 2001 bylo po
protestech ze Seattlu v roce 1999 krokem ke zklidnení sílícího
globálního odporu. FSM 2001 navrhlo prejít od masové
mobilizace a protestu k nabídce vlastních životaschopných
alternativ. Patnáct tisíc delegátu jen hýrilo nápady na globálne
propojené a politicky aktivní komunity, participativní rozpocty ci pozemkovou reformu.
V roce 2002 do Porto Alegre prijel trojnásobek delegátu.
Útok z 11. zárí 2001 na cas zablokoval radikální projevy
a setkání Svetové obchodní organizace (WTO) v katarském
Dohá v listopadu 2001 podnítilo nová jednání o liberalizaci
obchodu. Významným výsledkem druhého FSM byla záplava
regionálních, národních a místních sociálních fór po celém
svete.

Jan Horálek
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Prezidentská volba jako politický zvrat
JIRí PEHE
Zvolení Václava Klause prezidentem Ceské republiky
není zdaleka jen výmenou jednoho politika ve funkci,
která je casto mylne popisována jako prevážne ceremoniálnÍ. Volba byla stretem dvou konceptu politiky, reprezentovaných dvema skupinami - na jedné strane prevážne
zastánci otevrené politiky, kterí chteli navazovat na dedictví Václava Havla a dostát požadavkum Evropské unie,
a na strane druhé zastánci politiky coby nepruhledného
systému, v nemž jde predevším o klientelské zájmy.

ZÁPADNíCI A NÁRODOVCI
ení náhodou, že tyto dve skupiny v ceské politice je
také možné popsat, jak si nedávno povšiml vládní
zmocnenec pro lidská práva Jan Jarab, jako "západníky"
a "národovce". Politici, kterí chtejí delat otevrenou nezkorumpovanou politiku doma, tíhnou k otevrené, prointegracní politice ve vztahu k Západu. Politici, kterí vidí
politiku predevším jako verejné kontrole uzavrenou
mocensko-ekonomickou
bázi pro uspokojování
svých
zájmu a zájmu svých klienn\ casto zduraznují "národní
zájmy" a integracním procesum se bránÍ.
Toto rozdelení ceské politiky se nekryje s delením podle
politických stran. Opozicní smlouva z let 1998 až 2002
dovršila proces, v nemž se politická bratrstva spojená spolecnými ekonomickými a dalšími klientelskými zájmy propojila
napríc politickým spektrem. Strany s opozicní smlouvou
nejvíce spojené, zejména Obcanská demokratická strana,
jsou tímto bacilem nakaženy nejvíce, ale politici, kterí jsou
soucástí zmínených bratrstev, jsou i v sociální demokracii,
komunistické strane, u lidovcu nebo v Unii svobody.

HRADNí SMES
V CSSD vyústil stret mezi temito politiky (kterí jsou
oznacováni jako zemanovci) a politiky, kterí chteli zacít
delat standardní demokratickou
politiku, do otevreného
konfliktu. Podstata i složeni této skupiny se nakonec ukázaly nejlépe v její podpore pro Václava Klause. Systém opozicne-smluvního
klientelismu,
který Václav Havel kdysi
oznacil jako mafiánský kapitalismus, mel totiž dva kmotry.
Když zvolení Miloše Zemana nevyšlo, Václav Klaus je
stejne prijatelný. Komunistum se zvolením Klause navíc
nabídla skvelá šance destabilizovat celý politický systém.
Po parlamentních
volbách v roce 2002 byla opozicnesmluvní bratrstva v defenzíve, ale nikdy se nevzdala.
Vladimír Spidla se pro ne stal symbolem útoku na jejich
privilegia a styl politiky. KSCM zase vadil, protože radeji
než s nimi spolupracoval s lidovci a Unií svobody. Spidlu
bylo treba znicit nebo výrazne oslabit, což se prostrednic-
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tvím prezidentské volby nakonec povedlo. Kyvadlo moci
se zvolením Klause posunulo zpet tam, kde bylo pred
parlamentními volbami.
A nejenom to. Zvolením Klause dostaly síly politické
reakce institucionální zastrešení možná ješte úcinnejší, než
bylo to, které jim mohla poskytnout menšinová vláda
Miloše Zemana v casech opozicní smlouvy. Klausuv Hrad
v sobe nyní zahrnuje ODS, zemanovce, ale také komunisty. Patrí k nemu TV Nova, televize Prima, nekteré deníky
a také nekteré mocné financní i podnikatelské
skupiny.
Prozápadní
zastánci otevrené demokracie nyní budou
v težké defenzíve.
Jejich postavení bude o to težší, že Klaus je ve vynikající
pozici, aby byl zvolen znovu v roce 2008. Na prímou volbu
mohou obcané nejspíše zapomenout.

JAK KTOMU DOŠLO
Nutno ríci, že lví podíl na tomto debaklu má politické
neumetelství Vladimíra Spidly. Slušný a introvertní Spidla
naprosto podcenil své soupere. Je až neuveritelné, že když
už se vydal do boje s politickými bratrstvy, která fungují
tak trochu jako mafie, nebyl vubec schopen predvídat
jejich akce.
Svou šanci zatlacit tuto skupinu, zejména v CSSD, do
defenzívy zmeškal hned po parlamentních
volbách, kdy
mel ješte dost sil prosadit spolecného prezidentského
kandidáta celé vládní koalice. Pozdeji prijal myšlenku
vnitrostranického
referenda, jehož povaha byla prímo
nabídkou zemanovcúm, aby ho zmanipulovali.
Ale i po první a druhé neúspešné volbe prezidenta mohl
ješte stále Spidla uniknout porážce, kdyby zacal - ve
shode s vulí vetšiny obcanu - prosazovat prímou volbu.
Risk, že bude zvolen nekdo, koho si vládní koalice nepreje, samozrejme existoval, zvlášte tvárí v tvár propagandistické mašinérii TV Nova, ale je možné argumentovat, že
obcané by byli nakonec rozhodli moudreji než 28. února
rozhodl parlament.

CO BUDE DÁL?
Spidlova pozice v CSSD je silne otresena a jeho
budoucnost v cele strany nejistá. Vubec nejhorším dusledkem je ale posílení Komunistické strany Cech a Moravy.
Ta nejenom teží z celkového oslabení CSSD a porážky
špidlovského krídla, ale svou podporou pro Klause se de
facto stala "hradní" stranou. Klaus ve svém faustovském
dilematu podlehl ve své touze po moci vábení dábla
a komunisté mu jiste prinesou úcet, který bude muset
zaplatit on i celá spolecnost.
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V projevech a rozhovorech
pred svým zvolením se
Václav Klaus snažil predstavovat jako smírlivý politik,
který chce reprezentovat
všechny obcany a nechat za
sebou svou ideologickou nesmiritelnost i stranictvÍ.
Pokud by se tak stalo, bylo by to dobrá zpráva, jenomže se lze oprávnene
obávat, že dedictví
Klausovy
minulosti je príliš silné. V zahranicí v podstate nemá
prátele kvuli svým euroskeptickým výrokum, opatrnictví
v podpore pro akce
ATO a Spojených státu, hysterii
okolo Benešových
dekretu nebo podpore Vladimíra
Meciara ci Slobodana Miloševice. Pokud se bude chtít
Václav Klaus (ve výskoku) pri fotbalovém
versus novinári.

stát politikem
evropského formátu, bude muset radu
svých postoju revidovat. Potíž je v tom, že Klaus je na
jedné strane pružný technolog moci, ale zároven nerad
mení své názory.
V domácí politice bude Klausova pozice ješte težšÍ.
I kdyby on sám tisíckrát usilovalo to stát se nekým jiným
než dosud byl, závaží nejruznejších zájmových skupin,
které má na nohou, je obrovské. Politictí predstavitelé
techto skupin napríc politickým spektrem ho koneckoncu
zvolili do funkce prezidenta.
Klaus se sice muže pokoušet být nadstranickým
sólo
hrácem, ale jeho Hradu se bude snažit využívat celá rada

zápase politici

zájmových skupin, k nimž ho váže jeho minulost. Je také
jen težko predstavitelné, že Klaus v nejvyšší ústavní funkci
dokáže odolávat pokušení zasahovat do nezávislosti institucí, které se on a lidé s ním spojení pokoušeli ovliv110vat
i v dobe, kdy jeho postavení bylo mnohem slabší, než je
v roli hlavy státu.
JIRí PEHE

(1955) JE REDITELEM NEW YORK UNIVERSITY V PRAZE, KDE

VYUCUJE POLlTOLOGII.

led' když má e,

CO jsme

chteli

JAN HORÁLEK
28. února tohoto roku propásl parlament možnost dát
této zemi dustojného nástupce Václava Havla. Prezidentem se mohl stát Jan Sokol clovek, nezpochybnitelných
morálních kvalit, moudrého a komplexního videní sveta,
clovek, který svou politickou cinnost pojímal vždy jako
službu, kritický, ale vždy konsensuální,
navíc hluboce
krestansky a pritom ekumenicky verící. Na toto zklamání
jsme ovšem byli dobre pripraveni: prubehem predchozích
lednových pokusu, výroky novináru i poslancu samých.
Zejména žurnalistika rezignovala na vecnou argumentaci, o dalších funkcích nemluve: jestli publikum o necem
presvedcovala, pak jen že má císt ci sledovat jejich kanál;
pokud vychovávala, pak jen k povrchnosti. Vetšina preferovala Klause, ne však jeho chválou, nýbrž snižováním
protikandidáta. Oškliví se to opakovat, ale jednu insinuaci
prece pripomenu: Sokolovo zkrácené magisterské studium, jehož melo být dosaženo necestne. Považujeme za

samozrejmé, že po okupaci dokoncovala studia ve zkrácených rízeních celá generace národní elity; pritom pro
Sokola nebyly vysoké školy zavreny šest, nýbrž celých
dvacet let. Príznacné je, že toto téma se vynorilo už v roce
1993, kdy Sokol své magisterské hodnosti dosáhl: skupina
zhruba deseti pedagogu z Pedagogické fakulty UK, kterí
dokonce požadovali vyloucení Sokola z akademické obce;
jejich útok zverejnil deník Práce. Tito lidé ovšem utichli,
když je akademický senát vyzval k vystoupení z anonymity; pametníci pomeru pred listopadem 89 dodnes tvrdí, že
to byli titíž, kterí požadovali v zájmu "klidu k práci"
nejtvrdší zásahy proti demonstrantum
Palachova týdne
v lednu 89.
Pred trinácti lety obnovená Pfítomnost se muže pochlubit, že dva z dosavadních šesti jejích šéfredaktoru (Sokol
1994-95, Pithart 1996), postoupili pri své kandidature do
druhého kola. Takoví lidé spoluformovali profil této revue;
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její program a koncepce naopak vypovídá i o nich. Jenže
kdo cte Prítomnost? Mezi prezidentskými voliteli v parlamentu se jiste najde víc ctenáru Blesku. Tudy mereno
dopadla volba velmi demokraticky.
Ostatne v lidovém
hlasování by to dopadlo stejne, ledaže by proti Klausovi
stanul nejaký buh popkulturní nebo hokejové scény.
Prítomnosti bývalo vytýkáno, že je protiklausovská; kdysi
jeden ctenár z Ústí nad Orlicí kvuli tomu odhlásil Literární
noviny, v nichž jsme tehdy jednou mesícne vycházeli.
Pritom, jak zrejmo, byla protiklausovská
málo - jen se
neúcastnila proklausovských devocionálií a nepapouškovala
Klausovy výpady proti údajným intelektuálum a levicákum
ci proti Nemcum, církvím, Evropské unii apod. Prítomnost

SVET

nebude protiklausovštejší
ani dnes ci zítra; nebude také
o nic méne kritická, ac pri všem respektu k úradu prezidenta jako jednomu ze státních symbolu. Tak je to v duchu
Prítomnosti Peroutkovy, k nemuž se hlásíme.
Za
Havlových
casu
nejednou
zaznelo
zvenCl
i z domova, že si takového prezidenta ani nezasloužíme.
Posmevácci budou ted ríkat: ted teprv máte, co vám patrí.
Navrhuji takových hlasu si nevšímat. Mnozí z té volby
nejsme nadšeni a dobre víme, proc. Ale pri všech výhradách - jsme na tom obcansky, profesne, intelektuálne
nebo kulturne jeden každý tak, abychom si zasloužili
alespon Klause? To je snad hlavní úkol dne: chceme být
kritictí, budme tedy kritictí i k sobe.
'11!

II
Jak se vyvíjel zájem ceských obcanu o veci verejné
v posledních dvanácti letech
JAN
"Hlavní je svoboda a demokracie, ostatní se vyreší casem,"
znel typický výrok shrnující pocity z prvních let nového
režimu po listopadu 1989. Pro období pocátku devadesátých
let byla príznacná vysoká a stabilní podpora obyvatel
ceských zemí novému režimu. Klenula se jako most pres
rozbourené vody transformace
na obecne hodnotovém
konsensu - v ocenení svobody, demokracie, spolecnosti
rovných príležitostí. Nekde v pozadí sice bylo povedomí
o mnohých praktických nedostatcích naší spolecnosti, ale
lidé je z vetší cásti pokládali za dedictví minulého režimu
a verili, že se je postupne podarí prekonat.
Výzkumy verejného mínení ukazují, že lidé v této dobe
byli v ohledu prekonávání nedostatku trpeliví. Byli politicky
motivovaní a dlouze vysedávali pred politickými porady
v televizi, avšak pouze jako pasivní pozorovatelé zmen. Jak
ale jinak, když obcanská spolecnost byla paralyzována
desetiletími totalitních režimu, když politická elita se teprve
rodila v rade kompromisu, když politické instituce se profilovaly v napetí vznosné ideologické rétoriky a praktické
nezkušenosti.

HARTL

K cemu je nám svoboda? Tak se ptalo od roku 1995 stále
víc lidí na základe rozporných
vlastních zkušeností
a v situaci, kdy si neumeli jasne odpovedet na otázku, kam
vlastne naše spolecnost smeruje. Mnozí z nich bez silných
motivu a váhave stahovali zpátky bianco šek, který vystavili
špickovým politikum. I když stále ješte verili, že duležité je,
"aby se mely lépe naše deti a my to už nejak vydržíme",
zacali si delat bezprostrední
praktickou bilanci. Nemeli
potrebu vymenit kormidelníka, ale zajímali se, kam lod
pluje a zda je dostatecne pevná. Odpovedi byly kusé,
polovicaté, kormidelník unaven. Nemel náladu na neumele
zformulované dotazy v situaci, kdy by mu ostatní meli být
zavázáni a vdecni.
Favorizovanou ODS charakterizovala pred volbami roku
1996 jistá ustrnulost. Ješte v lednu 1996 mela ODS podle
výzkumu STEM šanci získat kolem 35 procent hlasu, a to
za predpokladu, že by dokázala utvrdit své príznivce v tom,
že má kuráž, pevné odhodlání a dobré nápady do budoucna. Sebeuspokojení vyjádrené v hesle "dokázali jsme, že to
dokážeme" nebylo na míste, a tak v cervnu 1996 ODS
o cást svých lednových príznivcu prišla. CSSD nelenila
a umným lavírováním získala na ruzných stranách krátkodobou podporu rozmanitých
skupin volicu s mnohdy
i protikladnými zájmy. Výsledná ochromující rovnováha
hlasu zaskocila mnohé, ackoli se delší dobu pripravovala.

ROZPAKY
Je celkem logické, že obecný hodnotový konsensus se
casem pozvolna vycerpával a že vnímavost ke zprvu prehlíženým nedostatkum postupne sílila. Tyto dva velmi zvolna
probíhající protismerné pohyby dávaly již pocátkem roku
1994 tušit, že v jejich prusecíku za rok za dva vznikne
relativne nová situace, na kterou nebyla naše politická
reprezentace, jež pozvolna ztrácela elán, vizi budoucnosti
i politickou odvahu, dostatecne pripravena.

BLBÁ NÁLADA
Bezradnost, rozpacitost, obtížné kompromisy, to vše patrí
k osudu menšinové vlády. Spolecnost se stávala méne srozumitelnou a vládnoucí politické elity jako by si toho ani
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vecí verejných, neunikají do soukromí jako za minulého
režimu, spojují nadále s politickými zmenami své nadeje do
budoucna. Avšak váhave, tápave a bezradne. Celkem
vdecne kvitují dílcí pokrok v praktické rovine politiky,
zvlášte v reálné životní úrovni. Jsou však dezorientováni,
ztrácejí víru v budoucnost, nenalézají naplnení v symbolickém rozmeru politiky, pojmy jako štestí a spravedlnost
zapadají za politický obzor. Mnozí konstatují prázdnotu,
rozbredlost našeho politického života. Sílí volání po sociálních jistotách, nikoli však proto, že by se spolecnost odklánela doleva, ale proto, že vzdálené budoucí cíle se vytrácejí
mimo dohled a stále vetší pocet lidí chce veci radeji hned.
V tomto rozpoložení mysli se nacházeli obcané Ceské
republiky na pocátku supervolebního
roku 2002. Tento
nehezký výraz neoznacuje skutecnost, že volby v tomto roce
mely nejaké, natož pak silné téma, ale proto, že se rozdeloval velký balík moci - nová konstelace politických sil mohla
obsadit všechny význacné pozice, od Snemovny pres Senát,
prezidentský stolec až ke kreslum ústavních soudcli a treba
i mediálních rad. Z tohoto dlivodu to byly volby duležité.

nevšimly. Tak se do kraje vplížila "blbá nálada". Jako historicky urcitý termín z dubna roku 1997 oznacovala blbá
nálada situaci, kdy podle sociologických výzkumu lidé vidí
stále víc rlizných problému v rozmanitých oblastech spolecenského života, jejich spolecenská reprezentace
však
predstírá, že vše je v nejlepším porádku - transformace
skoncila, musíme si zvyknout žít v rozvinuté kapitalistické
spolecnosti.
Napetí rostlo, vláda nakonec pod nátlakem priznala
chyby, objevily se úsporné "balícky". To vše jaksi pozde,
neochotne, a tak - nebývale dramaticky - propadla podpora
vlády ze 60 procent až na devatenáct. Pomohly však povodne, vláda pri nich projevila urcitou akceschopnost, otevrená
krize nepropukla. Rešení krizových momentli bylo ale
odloženo. Stoupalo napetí uvnitr pravicového tábora volicu
a koncem roku se rozpadla nejsilnejší, vládnoucí strana.
Nadeje lidí se upnuly ke konvencnímu politickému rešení k predcasným volbám roku 1998. Avšak volby vyvolané
zásadním konfliktem prekvapive postrádaly vudcí téma obdobne jako volby roku 1996. Ochromující rovnováha sil
ve výsledku voleb se zopakovala, možná i proto, že si nikdo
z politikli a jejich stran nedal práci s hlubší analýzou situace. Krize roku 1997 ve svých podstatných prícinách zustává
nevyrešena.

CHABÁ NABíDKA,
OBTíŽNÉ ROZHODOVÁNí

Volební kampan byla však stejne ochablá jako celá
politická scéna. Hesla se volne vznášela v nejasne definovaTOUHA PO ZMENE
ném politickém prostoru, scházela dukladná analýza
Každá situace hrozby vede nejužší úcastníky konfliktu,
a mnohdy i ujasnená pozice a hlubší presvedcení.
ejlépe
ze všech stran potrebu zakotmají-li k tomu možnost,
k intuitivnímu soustredení na
vit své kmenové príznice
Stále ješte nezralý politický systém,
sebe sama, ke kabinetní
pochopila
ODS.
Svou
nevyzrálé politické elity, slabá
kampan zacala vcas, prehledskryté politice a k ochrannému uzavírání systému vuci
ne a strukturovane zrekapidemokratická verejnost, melká
vnejším rušivým vlivum. Ve
tulovala svá vecná programoa nedusledná média mohou v situaci
vá východiska. Ješte pet šest
zrodu opozicní smlouvy u nás
tato tendence našla svébytný
týdnli pred poslaneckými
prohlubující se pasivity otevírat prostor
institucionální
výraz
volbami ODS jasne vedla
pro další propojování moci politické
dynamický proces politické
v žebríccích preferencí, mela
prvenství ve velké vetšine
reprezentace
ve
vztahu
a ekonomické.
volebních kraj li. Koncovka
k verejnosti se mení na staticvolební kampane však patrila
ký akt mocenského poverení
emocím. Sociální demokracie založila svoji kampan na
uvnitr politických kruhu. Vláda CSSD Miloše Ze ma na
pocitu bezkonfliktní pohody a vlídného oslovení potenciálve výzkumech STEM sice získala tesnou vetšinovou
ních volicli, které nehodlala zatežovat žádným "nudným"
podporu na úrovni 51 procent obyvatelstva, avšak svou
nepružností rychle ztrácela duveru lidí. V roce 1999 se
politickým obsahem - úmerne tomu zacala s kampaní
potreba zmeny stále vznášela ve vzduchu, ale neexistoval
relativne pozde, aby predcasne nevystrílela sporadickou
munici. Hloupe rozdmychané euroskeptické a antisudetácdostatecný subjektivní potenciál, který by dovedl tuto vágne
ké národovecké téma hnalo s prispením nejvetší demokrapocitovanou potrebu náležitým zplisobem vyjádrit.
la
tické strany vodu na mlýn komunistlim, kterí si lepší scénár
tomto pozadí získala hnutí Impuls 99 a Dekujeme, odejdete
krátkodobou masovou podporu, avšak brzy se ukázalo, že
ani nemohli prát. Koalice se vytratila, aniž, byt jedinkrát,
zaujala. Dost volicu asi ocekávalo, s cím strany prijdou
jim chybely akceschopnost a výdrž. Deziluze, rozcarování
a bezradnost ve verejnosti neubývaly, naopak spíš sílily.
v predvolební koncovce. Zejména od Václava Klause lidé
cekali trumf z rukávu na poslední chvíli - neco na zpusob
Blbou náladu lidé stále více vnímali jako krizi vedení.
mobilizace. Dostalo se jim vyhýbavosti a mdlých mediálOŽIVENí I ROZCAROVÁNí
ních výkonu.
Od roku 2000 se v sociologických datech zacaly objevoMesíc pred volbami zahájil STEM na zakázku Lidových
vat náznaky oživení, strídané projevy rozmrzelosti a rozcanovin sérii pravidelných každodenních výzkumu volebních
preferencí. Zpocátku se nic nedelo - ODS jasne vedla rování. Podstatné je to, že lidé neztrácejí zájem o správu
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nedala vzniknout obtížnému a problematickému
mocenskému monopolu. Složitá povolební aritmetika se nevzdálila príliš od plichty po volbách roku 1996 a 1998. Dalo by se
tedy ríci, že se vlastne nic významného nestalo. Z krátkodobého a pragmatického
hlediska pravdepodobne
nikoli.
Z dlouhodobejšího
pohledu a z hlediska politických
hodnot, které zastává naše obyvatelstvo, je treba výsledek
voleb vnímat s obezrelostí a opatrností. Nízká volební úcast
naznacila možné ochladnutí verejnosti ve vztahu k politice
do budoucna.
Sociologická data zatím nesvedcí o masivnejším úniku do
soukromí a o rezignaci na veci verejné. Kdyby se však únik
a rezignace mely do budoucna projevit hojneji, stojíme pred
závažným problémem. Stále ješte nezralý politický systém,
nevyzrálé politické elity, slabá demokratická
verejnost,
nesamozrejmé normy politického života, melká a nedusledná média mohou v situaci prohlubující se pasivity otevírat
prostor pro ješte Wubší a bezproblémové propojování moci
politické a ekonomické. V naší geopolitické situaci by k
propletenci politické a ekonomické moci nejspíše ješte
pristupoval organizovaný zlocin z Východu, který by u nás
moW trvaleji zakotvit. Asi by se nedelo nic dramatického jenom naše integrace do západního sveta by platila jen pro
nekoho, spolecnost by ztrácela vlídnou tvár, málokdy
bychom potkávali jiskrivé, radostné oci a mnohem casteji
horkost a zatrpklost.

císla byla stále stejná, a tak se výsledky aktuálního výzkumu
odstehovaly z první stránky až na stránku ctvrtou. Už to
vypadalo beznadejne fádne a náhle - dva týdny pred volbami - se zacala situace menit. ODS postupne ztrácela,
CSSD relativne získávala a stávala se zretelným vítezem
voleb. Národovecké emoce a protestní hlasy posilovaly
pozici komunistu. Predikce volebního výsledku byla založena na tom, že spolehliví úcastníci minulých voleb prijdou
i tentokrát. Jenže se ukázalo, že v obtížné rozhodovací
situaci pri chabé politické nabídce zustala znacná cást
váhajících stredopravicových volicú doma. ODS ani koalice
tak nezískaly ve finále volební kampane ocekávanou taktickou podporu na poslední chvíli.
Je známým a v posledních padesáti letech mnohokrát
provereným faktem, že nevolici se rekrutují z rad lidí, kterí
mají nižší všeobecný rozhled a nižší vzdelání a nezajímají se
o politiku. U nás však tato skupina, patrne motivována
národoveckými
emocemi a potrebou protestu, se voleb
tentokrát zúcastnila hojneji než dríve. aopak skupina Lidí
zajímající se o politiku a s vyšší úrovní vzdelání z nerozhodnosti tentokrát zustala doma. Výsledkem byl relativní
triumf komunistu pri nízké volební úcasti: nikoli však jako
výraz jejich síly, ale jako dusledek rozpacitosti a bezradnosti
demokratických sil.

MOŽNÉ OCHLADNUTí

ROZHODNOU BEZRADNí A LHOSTEJNí?
Jiste, nejsme v tom sami. Úrovet'í. politické participace se
oslabuje v celém západním svete, mnohde klesá i volební
úcast. Racionální, vecný obsah politiky se stává stále
slabším motivacním cinitelem volebního jednání.
ejistý,
zranitelný a prelétavý volic (volatile/swing
voter) je od
poloviny sedmdesátých let nejvetší volicskou skupinou.
Práve na lidi bezradné a politicky lhostejné se soustreduje
stále dražší a rafll10vanejší politický marketing - s jistou
nadsázkou se dá ríci, že o podobe politiky rozhodují
zejména ti, které politika vlastne nezajímá. Na druhé
strane - cynická sázka na pokleslé emoce se vyplácí zatím
jen docasne. Verejnost v dnešním otevreném svete není
zatím manipulovatelná
snadno a trvalejším zpusobem svedcí o tom výsledky posledních madarských, slovenských
i rakouských voleb.
Pred pár lety jsem od vysokého politického predstavitele
slyšel názor, že nekde v Oxfordu ci Cambridgi studují naše
mladé, talentované hlavy. Až se vrátí domu, konecne s tím
pohnou správným smerem. A když nepomohou mladí,
zachrání nás pred sebou samými treba Evropská unie a její
pravidla a normy. Ovšem volební rok 2002 ukázal, že
rešení není mimo nás, že naopak spocívá v našich rukou.
Berme vážne fakt, že zásadní zmeny v charakteru spolecnosti se mohou odehrávat drobnými krucky a nenápadnými úkroky stranou. Politická rozmrzelost je nebezpecný

DO BUDOUCNA

Volby mohly dopadnout i hure. Tak celkem realisticky
a vecne analyzovalo výsledek poslaneckých voleb nemálo
lidí.
ásledující volby do Senátu také neprinesly oslnivé
vítezství žádné strane a pomohly rozptýlit politickou
podporu. Svým zpusobem i korigovaly a kompenzovaly
výsledek poslaneckých voleb. Zranitelná predvolební situace

pOJen1.
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EVROPSKE ILUZE
A AMERICKÉ AKCE
Nebyla to Evropa, kdo vyrešil dve svetové války,
studenou válku a Kosovo, ale USA
MARTIN
Den po napadení Svetového obchodního centra v New
Yorku prišel stálý predstavitel Francie v Rade bezpecnosti
OSN Jean-David Levitte s návrhem rezoluce c. 1368, která
poprvé v dejinách Spojených národu oznacila teroristický
útok za ohrožení míru. Tato rezoluce soucasne priznala
Spojeným státum právo pronásledovat talibánský režim
v Mghánistánu.
áhlé citové vzplanutí mezi OSN a Spojenými státy bylo však spíše výjimkou z pravidla - snad
i proto, že clenové Rady bezpecnosti mohli pozorovat pád
mrakodrapu na vlastní oci. Rok se s rokem sešel a OS
i Evropa se na Spojené státy, stále pokracující v tomtéž boji
s tímtéž terorismem, dívají s neduverou hranicící s osobním
ohrožením. Duvody zmeny kursu nehledejme v americké
zahranicní politice, to se jen opet potvrdilo myšlenkové
rozpoložení Evropy. Ta se (spolu s OSN) stále nepoucila
z chyb, kterých se dopustila v prubehu minulého století.

PRÁH POZORNOSTI
VYSOKO

JAN STRÁNSKÝ

mladíku takto zemrely, nejenom v Evrope, ale za Evropu.
Dnes jsou pripraveni zopakovat to v Iráku.
Spolu s nebezpecne vysoko posazeným prahem registrování neprítele mají také Evropané tendenci zamenovat
neprátele za své partnery. Když dnes "pózují" pred Saddámem Husajnem, dopouštejí se stejné chyby jako v roce 1938
v prípade Hitlera. Napríklad francouzský prezident Jacques
Chirac je demokraticky zvolený státník a Saddám Husajn
masový vrah a diktátor. Totéž platí na každé úrovni irácké
spolecnosti - irácký policista zkrátka nemuže být rovnocenným partnerem francouzského policisty. Evropané nedovedou rozeznat, že tady jsou ve styku s úplne jinou hierarchií,
zustávají náchylní k diplomatickým
"taneckum", což je
odvádí od praktického realismu ve stylu Spojených státu.
Prímým dusledkem toho všeho je fakt, že Evropané bud
neumejí nebo odmítají umet rozpoznat skutecný pocátek
konfliktu. Pro Ameriku se útok na "dvojcata" stal válecným
aktem, pri nemž zemrelo 3 500 lidí, dvakrát tolik než pri
potopení výletní lodi Lusitánie za první svetové války, které
se stalo podnetem ke vstupu USA do tohoto konfliktu.
Evropa a Organizace spojených národu presto stále otálejí
s plnou podporou Spojeným státum, protože cekají na "další
dukazy" o irácké vine. Aniž bych chtel být príliš cynický,
myslím, že kdyby tri a pul tisíce lidí zemrelo pod sestrelenou
Eiffelovkou, Evropa by se chovala úplne jinak.

NEBEZPECNE

První okruh chyb se týká pojetí dejin. Rozdíly v událostech historického vývoje tolik nevadí, podstatnejší je, že
Evropa a Amerika tyto události zcela jinak vnímají a vykládají. Zatímco pro Evropany je typická diplomacie a zahledení do minulosti, Americané dovedou propojit minulé,
soucasné a predpokládané události do jednoduchého scénáre
boje dobra proti zlu. Americané, na rozdíl od Evropanu,
chápou dejiny jen jako nové konkretizace starých problému.
Neprítel není nikdy nový, užívá jen nové metody.
Teroristické
útoky a sebevražedné
pumové atentáty
pocházejí ze stejného zdroje zla jako plynové komory
a dvacet milionu mrtvých ve stalinistických táborech. Príciny
tohoto zla jsou stále stejné: chudoba, nerovnost, chamtivost,
mocenské ambice. Když selžou pokusy o jejich eliminaci
a neprítel získává navrch, Americané bez dlouhého premítání vedí, že je treba jej vymýtit a ne s ním vyjednávat.
To také vysvetluje, proc mají Evropa a Amerika práh
pozornosti vuci nositelum zla ve zcela jiných výškách.
V prípade Evropy se to týká nejen dení ve vzdálených
zemích, ale i na jejím vlastním teritoriu. Roli rozhodujícího
závaží na vahách první i druhé svetové války, což platí
i o válce studené, nesehrála Evropa ale Spojené státy - a to
prestože se vzniku techto konfliktú prímo neúcastnily. Poslaly by francouzské matky své syny umírat v boji za svobodu
a demokracii dejme tomu do Colorada? Statisíce amerických

TEST AMERICKÉHO

"IMPERIALISMU"

Evropa mela ke Spojeným státum odjakživa vztah založený na smesici sympatie a antipatie. Když se Amerika stala
jedinou supervelmocí, Evropa ji zacala posuzovat ješte
prísneji, nezrídka i pod vlivem postavení v sebeobrane.
Jakékoli americké prohlášení nebo cin jsou tak nazírány
s prehnanou podezrívavostí.
Rozlišovat mezi americkým nedostatkem taktu ci obcasnými nabubrelými gesty a pravým smerováním Spojených
státu skutecne není snadné. Nejvetší haló vyvolává vevropských kruzích rozdíl mezi Georgem W. Bushem a jeho
otcem - soucasný prezident má prý imperialistické sklony.
Uvádí se, že Bush senior se obrátil na americký Kongres se
zámerem zaútocit na irácké okupanty Kuvajtu až poté, co si
vyžádal souhlas Spojených národu. Málokdo si však uvedomuje, že pro Spojené státy a jejich soucasného prezidenta
mají události z 11. zárí 2001 váhu útoku na Pearl Harbor,
váhu válecného aktu na americkém území se ztrátou trí a pul
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tisíc životú. Když George W. Bush kandidoval na prezidentský úrad, zahranicne-politická
cást kampane nebyla skoro
videt. Nikdo nevedel, že jednou prijde 11. zárí.
Každý si muže vyzkoušet jednoduchý
test na téma
amerického "imperialismu". Kdyby byla osamelou supervelmocí nejaká jiná zeme, bylo by to lepší nebo horší? Kohopak
to máme mezi kandidáty? Cínu, Rusko a pro presnost ješte
Francii, Nemecko a Velkou Británii.
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Totéž platí pro príznivce, jakým je Rusko, zeme, jež na
svém území v rámci války s Cecenskem otevrene provozuje terorismus a jejíž vládnoucí elita uznává kodex chování
k nerozeznání
podobný
zpusobum
komunistických
tyranu. Nadto Rusko prodává zbrane nespolehlivým
státlim.

Brazilský velvyslanec pri OSN Gelson Fonesca velmi
tref ne poznamenal, že diplomacie chápaná jako rovnost je
Nekterí Evropané obvinují Ameriku z neprátelství
iluze. Historie prokázala, že diplomacie je efektivní, pouze
k muslimum a Arabum. Ve skutecnosti USA zachránily víc
pokud ji doprovází skutecná ci domnelá síla nebo naopak
muslimú a Arabú než kterákoli jiná zeme na svete, at už díky
slabost a z ní plynoucí potreba vzájemné podpory. Malé
záchranným misím (treba v Saúdské Arábii) nebo vítezstvím
izolované státy nebo neusporádané regiony nikdy nemohou
nad Talibánem. Práve talibánský režim zámerne povraždil
úspešne vzdorovat hrozbe a o to je smutnejší, že Evropané se
víc muslimu než Spojené státy neštastnou náhodou.
stále modlí k bužkum iluzí o vlastních samostatných schopnostech a dúležitosti. Príkladem budiž Nemecko, které
Z uvedených rozdílú vyplývá, proc si Spojené státy
odmítlo dát Spojeným státlim k dispozici svúj vzdušný
a Evropa v krizových obdobích nedovedou porozumet.
Chceme-li
pomoci
zacít
prostor, pokud tak nestanoví
rozdíly stírat, stací se jen
rezoluce Rady bezpecnosti
ohlédnout
do
historie
nebo Francie, která soustavne
Zatímco pro Evropany je typická
a podívat na fakta. Evropa
ztežuje americký nátlak na
diplomacie a zahledení do minulosti,
stále není schopná sama se
Irák. "Ve Francii žije pet
postarat o vlastní bezpecnost.
miliónú muslimu," prohlásil
Americané dovedou propojit minulé,
To však mnoho Evropanu
Levitt, "a my se musíme ze
soucasné a predpokládané události do
všech sil snažit minimalizovat
odmítá pripustit,
a navíc
jejich
hnev."
odmítají uznat i to, že Evropa jednoduchého
scénáre boje dobra proti zlu.
a Amerika se v zajištování
JAK SE POZNÁ
bezpecnosti navzájem potreVíTEZSTVí
bují.
ejnovejší iniciativa založení evropských sil rychlé
reakce pritom pochází ze severoadantické, potažmo americAmerika z dlouhodobého hlediska neohrožuje svobodu
ké dílny. Nebo, máme-li uvést další príklad, v Srebrenici
a demokracii jediné zeme ani jediné oblasti. Kdyby tomu tak
nastal klid až poté, co modré prilby vojáku Spojených
bylo, svet by to už dávno pocítil. Evropa spolu s OSN by
národu vystrídalo americké námorructvo.
mela uznat, že se samostatne nedokáže vyporádat s vnitrníEvropa a OS
stále trvají na svých pokrivených priorimi ani vnejšími hrozbami a že rešení všech svých vážných
tách. Když v roce 1998 Husajn dál házel inspektorum
konfliktli za posledních sto let vždy prenesla na bedra SpojeSpojených národu klacky pod nohy, Radu bezpecnosti
ných státli.
znepokojovaly dúsledky konfliktu s Irákem víc než dúsledky
Tak jako pri útoku na Pearl Harbor v kolektivní mysli
privírání ocí nad jeho zbrojním arzenálem. Loni se v OSN
Ameriky dnes bliká cervená kontrolka, což nepredstavuje
nemluvilo ani tak o iráckých zbraních hromadného nicení
bežný stav, k nemuž se i ve Spojených státech nálada opet
jako o tom, zda zachovat nebo omezit sankce. Velvyslanec
jednou vrátí. Amerika nijak netouží sama vyrazit do boje
Levitt prohlásil, že kdyby Spojené státy nezacaly uvažovat
proti terorismu nebo se vmešovat do cizích sporu. Soucasne
o násilném konfliktu, Rada bezpecnosti by sama od sebe
však verí - a jen díky tomu vúbec existuje - že demokracie
inspektory zpátky do Iráku neposlala. Ríká se, že Spojené
a svoboda jdou ruku v ruce a že je nutné je v celosvetovém
státy zústávají clenem institucí jako OSN jen proto, aby tak
merítku chránit. Cožpak demokratizace muslimské nebo
legitimizovaly své vlastní zájmy. Snad není nemístné se ptát,
arabské zeme nejak ohrožuje? Naopak, prospela by jejich
jaký vlastne mají takové instituce smysl, když se utápejí
kulturnímu rozvoji a zvýšila by prímo jejich šance na prežití
v alibismu a politickém moralizování a nedokážou ani
v postavení národních státli. Stojí za povšimnutí, že
dospet k samostatným rozhodnutím.
v pouhých 25 procentech muslimských zemí vládne politický systém demokracie a v arabském svete nenajdeme
ILUZE DIPLOMACIE ROVNÝCH
demokracii anj jedinou.
Amerika a její spojenci budou chápat jako vítezství nad
Amerika na defiruci své role nic nezmenila: vnímá se jako
terorismem a jinými hrozbami chvili, kdy se všichni, kterých
popularizátor a ochránce hodnot svobody a demokracie.
se to týká, zvednou ze židlí a do písmene splní svou úlohu.
Ciní se ze všech sil, aby této roli dostála, navzdory paradoxu,
Dojde k tomu dríve a bezbolestneji, pokud všichni zúcastnekdy nejenže za ní její "spojenci" nestojí, ale dokonce s ní
dané hodnoty ani nesdílejí. Napríklad takoví "spojenci" jako
ní pochopí, že základní dejinné otázky a odpovedi se, až na
drobné detaily, nemení.
Saúdská Arábie, Egypt nebo Sýrie nikdy nebyly a v dohledné budoucnosti aru nebudou nicím jiným než autokratickýPsáno pro MF Dnes a Prítomnost
mi režimy bez nejmenšího zájmu o rozvoj demokracie.
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VECNOST: KOKETOVÁNí
I VYTESNOV ÁNí
PETR

Když Masaryk oznacil v rozhovoru své hledisko slovy
sub specie aeternitatis, cili pod zorným úhlem vecnosti,
všichni mu tehdy rozumeli. Toto dnes neplatí. Reknu-li
"vecnost", míním tím zkratku pro celý trs témat jako:
smysl, presah, finále, smrt, Buh, víra atd., vcetne onoho
oboru spekulace o posledních vecech cloveka a posmrtném živote, jemuž se ríkalo a dosud ríká eschatologie.
V prátelské skupine, stmelované dusnem normalizacního režimu, jsem obcas vypustil nekteré z onech témat jako
pokusný balónek.
euspel jsem. Reakcí bylo mlcení nebo
taktické odvedení pozornosti jinam.
edávno jsem docetl Tekutou rnodernitu Zygmunta
Baumana, jeden z pronikavých diagnostických
pokusu
zmapovat casy a mravy. Ani sluvko o Bohu co by tvurci
a pánu dejin, byt jen jako o možné hypotéze. Vzhledem
k nejméne dvoutisícileté anamnéze naší kultury je taková
nevšímavost pozoruhodná.
Celý život púsobím v profesích, jejichž základní situací
je rozmluva, tedy se naskýtá i obcasná príležitost stocit ji
tímto smerem nebo jej aspon naznacit. Až na výjimky
jsem svedkem rozpaku, zmatku a zejména úporné obrany
pred manipulací.
Podivná vec. Clovek je Mangelwesen,
nedostatková,
nehotová bytost. Na rozdíl od ostatního živocišstva se
nespokojí s danostmi. Chce mít víc i být víc. Dnes nazýváme tuto touhu potrebou seberealizace. Nejsme zajedno
v tom, cím tu lacnost nasytit. Že existuje, na tom se snad
shodneme. Mírí tam, kam lze dosadit i takové "veci" jako
vecnost, Boha, víru atd. - Kdykoliv o tom zacnu, skoro
vždy narážím na zábranu, která znemožní pokracování
rozpravy.
evím, zda obstojí vysvetlení, že jde o privatissimum, jsou-li pritom jiná hluboce soukromá témata
mnohem prístupnejší. Zrejme máme co cinit s odporem
(v psychoanalytickém smyslu) zcela zvláštní povahy.
ejzazším bodem, k nemuž lze v tech rozmluvách
dospet, je lidský život jako konkrétní (tj. múj, tvuj) príbeh,
který má ci nemá smysl, tedy i nejaké finále. Vnímáním
tohoto dilematu to koncí. Dál už je mlha, kde se ztratíme
jeden druhému. Už se nedohodneme,
co je smysl života,
tím méne co je jeho finále.
Kde se ten odpor bere? Zdá se, že téma, které nekdo
nazve ontologickým, jiný existenciálním, obé právem, má
nejmín dvojího protihráce, respektive odpúrce. Ten první
je dán sumou domnelých znalostí a budí zdání objektivity.
V naší kulture totiž nelze k tomuto ontologicko-existenciálnímu tématu pristoupit bez zretele k její krestanské

PRíHODA

anamnéze, pricemž krestanství má dnes pevne nasazenu
psí hlavu (je zajímavé zkoumat, proc) a ta je soucástí
všeobecné vzdelanosti, lze-li tak ríci. Odpor tohoto druhu
se dostane na pretres nejsnáze.
J sou lidé, kterí ho v sobe sice mají, ale téma je presto
pritahuje. Nekterí volí zdánlive snazší prístupovou cestu
pres "východní moudrost". Záhy se však ukáže, jak odlišne
je tato moudrost u nás vnímána (napr. na pojímání
reinkarnace). Je to kvetinka, která je doma úplne jinde
a jíž se tady nedarí. Možnost rozpravy na toto téma mi
nabídli moji pacienti a nabízejí nyní i moji studenti dost
casto.
a rozdíl od svých východních vzoru si predstavují
své príští vtelení jako príležitost, jejíž determinanty jsou
príznivejší, zajímavejší než jejich soucasný osud. Je to
vlastne touha prožít svuj život v novém, opraveném

Téma jako vecnost, Buh, víra je vínem silných.
Jen zralý clovek si dokáže klást fundamentální
otázky o tom, cehože souhrnnou

zkratkou
je vecnost.

vydání. Vecnost je tu pojata spíš jako nastavování pozemského casu.
Druhý zdroj zmíneného odporu je subtilnejší, skrytejší,
na pretres se dostává obtížneji. Jeto ztráta spolehlivé,
verohodné perspektivy já-ty. Zproblematizoval
se totiž
"ten druhý"; jako partner dialogu, jako identifikacní vzor,
jako strážce a garant mé identity, tedy i jako prípadný
verohodný zvestovatel víry. Je to konstatování deprimující,
protože za ním vezí ztroskotání vztahu rodic-díte.
Téma jako vecnost, Búh, víra je vínem silných. Jisté
základní úkoly, treba získat si toho druhého (muž ženu,
žena muže; nikoli svést, ale získat) zvládne pouze zralý
clovek. Stejne tak si jen zralý clovek dokáže klást fundamentální otázky o tom, cehože souhrnnou zkratkou je
vecnost.
V našem zrání nám pomáhá kultura, bez ní to nejde.
"Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na
tom, co se jim poskytuje," ríká Antoine de Saint- Exupéry
v Citadele. V kulture, která selhává, protože prestala být
požadavkem,
nebot se stala vyhovením, címž prestala
vyžadovat zralost, se ona tázavost vytrácí.

jaro 2003
13

TÉMA

Ztráta verohodné perspektivy já-ty frustruje a nutí
k sebezáchovné reakci - hled si každý svého, své seberealizace, každý máme svou pravdu, své preference, co te
nepáli, nehas apod. utí nás tedy k sebeuzavrení, zatímco
obrovské téma vecnosti vyžaduje otevrenost. Težko ale být
otevrený vuci komukoli a cemukoli, jsem-li nucen budovat
hradby a bránit se ve svém Já jako v pevnosti, tedy zustat
ucpaný sám sebou.
Podobne jako si viktoriánská epocha v 19. století
vynutila tabu sexuality, vyloucila následující a dodnes
trvající epocha ze své agendy tušení presahu, transcendence. Vzniklé prázdno vyplnila náhražkami, velkými ideologiemi, které po hororech 20. století už nelze brát vážne.
Objevuje se tu znovu vakuum? Já pojaté jako pevnost se
tomu brání, otevrít se je riskantnÍ. Odpor je aktivní silou,
která udržuje stávající rovnováhu, lze ji pristihnout pri
cinu: o nekterých vecech nemluvit a toho, kdo cekne,
okriknout, nekteré otázky vubec neklást. A vytváret takové
kontexty, volit takové úhly pohledu, aby cloveka neco
takového ani nenapadlo.
Darí se to. Imperativní konvence vymýtila z biologických ved teleologii. (Teleologie je nauka o úcelnosti hli

o cloveku platí povinný prístup "value-free", zreknutí se
hodnocenÍ.
ormativní vedy se stávají deskriptivními,
etika srovnávací kulturní antropologií, teologie religionistikou, filosofování duchovním narcismem a široké vrstvy
se teší, až se objeví dukazy vody, mocoviny a mikroorganismu v hloubi kosmu, jen aby se predešlo skandálu, jímž
by bylo tušení stvorenÍ.
Další podivná vec: lidský svet je stále více zaplavován
texty monologické povahy, mluvenými i psanými; žánr
mnohých má povahu konfese ci programu, a ve vetšine
z nich zaujímá význacné místo termín svoboda. Kde se ale
vzalo tolik nesvobody tvárí v tvár práve - vecnosti?

PETR PRiHODA

(1939)

JE PSYCHIATR A PUBLICISTA.
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CZESLAW MILOSZ
Buky cervené, topoly svítící
a strmé smrky za mlhou ríjna.
V údolí se kourí z jezera. Sníh leží
už na hrbetech hor po druhé strane.
Ze života zustává co? Jenom svetlo,
pred nímž se mhourí oci v slunecním
case téhle doby. Ríká se: to jest
a žádná dovednost ani dar

c/oveka po modemí

cw York

kultuh.
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ŽE'NEVSKÝM JEZEREM

nemohou dosáhnout za to, co jest,
a zbytecná pamet ztrácí moc.

Podzimní nebesa, v detství táž
ve veku dospelém i k stáru, vás
nebudu pozorovat. Krajiny, jež
nám srdce mírným teplem sytíte,
jaký to ve vás jed, že ncmá jsou ústa.
Ruce zkrížené na prsou a zrak
ospalých zvírat. A kdo v tom, co jest,
nalézá pokoj, rád a moment vecný,
mizí beze stopy. Souhlasíš, že co jest,
budeš kazit a z pohybu že vyjmeš moment vecný
jak lesk na vodách cerné reky? Ano.

Jablecné víno voní ze sudu. Farár míchá
lopatou vápno pred budovou školy.
Muj syn tam beží po ceste. Chlapci nesou
pytle kaštanu, posbíraných na stráni.
Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu,
ríká prorok, necht uschne mi pravice.
Podzemní chvení otrásá tím, co jest.
Praskají hory a lámou se lesy.
Skrze to, co jest, a to, co bude
zasaženo, v popel se obrací, co jest.
Cistý, prudký vre nanovo svet
a neustává pamet ani snaha.

Bon 1953
Z polštiny pro Prítomnost preložil Václav Burian.
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O U U,
FANTAZIE I JAZYKA
S Tomášem Halíkem o pokusech vtáhnout vecnost
do tohoto sveta
JIRí PEHE
Naše predstavivost
nestací na vecnost v case, ani na
vecnost jako Boží existenci mimo cas a prostor. Co si
tedy clovek má pod pojmem vecnost predstavit?
Když zacneme premýšlet o vecnosti, náš rozum, naše
imaginace a i náš jazyk dostávají závrat. Otázku po definici vecnosti je nejlépe možné zodpovedet poukazem na její
principiální nezodpoveditelnost:
vecnost je práve to, co
z principu nelze definovat, protože nemá "finis", žádnou
hranici.

ateismu setkáváme s nejakou alternativní
predstavou
absolutna nebo s tím, že nejaké hodnote jsou priznávány
božské atributy. Clovek je nevylécitelne
náboženský,
otevrenost vuci absolutnu je neco, co cloveka bytostne
charakterizuje.
Vecnost také vždy fungovala jako urcitý absolutní
horizont, morální horizont. Západní clovek ale už od
dob osvícenství tento horizont ztrácí a snaží se prenést
pojem vecnosti do lidského sveta. Tedy absolutizovat
náš vlastní svet. To zpusobilo ve vývoji lidské spolecnosti revoluci, ale také zároven urcité zbanálnení
lidské
existence, které dnes pozorujeme
všude okolo sebe.
Nedávno jsem cetl velký titulek v novinách: Americtí
vedci objevili gen dlouhovekosti. Mnoho lidí si samozrejme pod touto dlouhovekostí
predstavuje jakousi formu
vecnosti.

Na druhé strane sama otázka po vecnosti prozrazuje
touhu cloveka, který žije v konecnosti, po tom, co tento
stav presahuje. Premýšlet o vecnosti už urcitým zpusobem
znamená presahovat naši omezenost. To, že víme o naší
konecnosti, už samo odkazuje k tomu, že prinejmenším je
myslitelné neco, co je nekonecné a nepromenlivé. Práve na
základe predstavy vecnosti mužeme myslet cas jakožto cas,
konecnost jakožto konecnost. Ta otázka zjevuje paradoxní
charakter lidské existence: jsme konecní, ale presahujeme
konecnost
svou touhou po nekonecnosti.
Vecnost je
aspektem toho, co nazýváme božské. Cemu priznáváme
statut vecnosti, tomu zároven priznáváme
charakter
božského.

Pomíjivost, jejíž nejradikálnejší manifestací je smrt, je
neco, cemu se clovek snaží celit. Profesor
dejin
náboženství na univerzitách v Paríži a v Chicagu Mircea
Eliade ukazoval, že archaický clovek se snažil uniknout
pred "žravostí dejin" ideou vecného návratu a rituály,
které ho odkazovaly k prapocátku,
ke zlatému veku.
V Bibli je poprvé dimenze nového chápana jako smysluplná, dejiny jsou prostorem zjevení Boha, cas, který byl
dosud chápán cyklicky jako vecný návrat téhož, je
chápán lineárne jako vývoj smerující k budoucnosti jako
svému cíli.

Když jsme vyrustali v bývalém režimu, komunisté
tvrdili v souladu se svým vedeckým materialismem,
že
svet, ve kterém žijeme, je vecný. To mel být dukaz neexistence Boha. Vesmír je prý hmota, která se sama od sebe
vyvíjí, vždy byla a vždy bude. Mne ale ten poukaz na
vecnost vesmíru a jeho nekonecnost v prostoru pripadal
jako odkaz k nejakému transcendentnu.
Ve své poslední
knize Coje bez chvení, není pevné se zabýváte ateismem
jako urcitou formou náboženství.
Tvrzení o vecnosti vesmíru a hmoty je vlastne panteismus, v nemž vesmír a hmota mají božský charakter.
Skutecne radikální ateismus by musel znamenat poprení
myšlenky na vecnost a prijetí názoru, že všechno je relativní, konecné, smrtelné.
Snažím se rozlišit ruzné typy ateismu. Jiný je ateismus
existenciálního protestu proti Božímu mlcení tvárí v tvár
tragédiím našeho sveta a jiný je ateismus, který dogmaticky odmítá jakýkoliv poukaz k vyššímu smyslu a vyznává
absurditu lidské existence. Casto se také pod nálepkou

jaro

V krestanství pak prostrednictvím
ucení o vtelení
vecnost vstupuje do casu: vecný život vlastne zacíná
uprostred dejin setkáním s Kristem. On je vecný logos,
jenž vstoupil do lidské telesnosti, do dejin, ale zároven
poukazuje k horizontu konecného završení pri parúsii, pri
svém druhém a konecném príchodu, který bude koncem
a soudem dejin.
Proti lidové predstave vecnosti jako onoho sveta kombinující krestanskou vizi nebe s platónskou ríší idejí se ve jménu vernosti zemi postavil
ietzsche a vyjádril tak
asi nejostreji tendenci k pozemskosti, která charakterizovala modernu. Jiste, nabídka klonování lidských bytostí je
jednou podobou touhy nezemrít, stále se reprodukovat je to také jedna z karikatur vecnosti.
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ideologie nabízejí alternativy, jak prekonat smrt. Treba
predstavou, že participujeme na jakémsi vecném pokroku
lidstva, nebo že se navracíme do luna hmotného sveta,
který má charakter vecnosti. Pred lety jsem cetl takovou
komunistickou prírucku pro obradníky v krematoriu. Bylo
velmi zajímavé, jak se tam vracely nekteré archaické
predstavy prírodních náboženstvÍ. Nyní se, soudruhu, vracíš
do luna prírody. Jeden z podivuhodných
citátu z této
knížky byl: A nyní te, soudruhu, odevzdáváme vecnému
ohni ... To není nejlákavejší nabídka, rekl jsem si.
Co vecnost a morálka? Není pokora, kterou v cloveku
probouzí
idea vecnosti,
základním
predpokladem
morálnosti?
Vecnost byla vždy chápána nejenom jako blažený ráj, ale
také jako ona dimenze, která nám takríkajíc nahlíží pres
rameno i behem našeho života. Masaryk hovoril o tom, že
musíme žít svuj život žít pod zorným úhlem vecnosti a to jak svuj život osobní, tak i svoji politickou existenci.
Anglický spisovatel C. S. Lewis tvrdil, že idea nesmrtelné
duše je argumentem pro demokracii. Jestliže lidský život je
totálne ohranicen jen nejakými sedmdesáti nebo osmdesáti léty, tak samozrejme se instituce státu zdají být trvalejší
a významnejší než pomíjivost naší existence. Ale jestliže je
v jedinci cosi nesmrtelného,
pak je treba dát jemu, jeho
dustojnosti, jeho právum prednost pred temi institucemi,
které sice dlouho trvají - ale jsou pomíjivé.
Od našeho západního porozumení lidskému životu si
nemužeme odmyslet ideu svobody a dustojnosti cloveka.
Kdybychom prijali pouze materialistický pohled na cloveka, pak je otázka, o co bychom skutecne mohli oprít nárok
na dustojnost lidské osoby. Priznání dustojnosti a práv
každé lidské bytosti má náboženské základy a velmi úzce
souviselo s myšlenkou vecnosti, s vírou, že clovek alespon
necím participuje na tom nepomíjivém, co nelze totálne
znehodnotit.

Katolický knez Tomáš Halík (1948) vystudoval filosofii.
sociologii a klinickou psychologii. ve druhé polovine 70.
letech pak tajne teologii. Je profesorem Filozofické fakulty UK v Praze a prezidentem Ceské krestanské akademie. Uverejnil radu odborných i populárních knih a statí
doma i v zahranicí, nejnoveji mu vyšel soubor ctrnácti
úvah o stežejních duchovních a civilizacních problémech
naší doby Co je bez chvení, není pevné.

Nevyplývá z toho, že se zmenou chápání vecnosti se
mení náš pohled na smrt? Moderní
civilizace, která
odstranila
ideu vecnosti individuálního
života, který
pokracuje v nejaké vyšší forme po naší smrti, považuje
vecnost za nicotu. Což se pak projevuje v tom, jak
moderní civilizace vnímá sebe samu, v opojení pozemskou existencí, doprovázenou
ale zároven nihilismem
a banalitou.

Západní clovek ztratil horizont vecnosti, ale zároven
vecnost zustala prítomna v lidském svete v ruzných
formách absolutna.
Ve své knížce ukazuji, že ruzné ráje moderního sveta
vedly k tomu že predstava ráje, tak jak se objevovala
v lidských fantaziích, vybledla. A na druhé strane i ona
pekla, která si clovek pripravil ve 20. století, zastínila i ty
predstavy pekla, které se objevovaly v barokních kázáních.
Cili že do jisté míry jsme si to nebe a peklo stáhli do
našeho sveta.

adeje na posmrtný život ponechávala jakousi rezervu
vuci pozemskému životu.
akolik smrt je chápána jako
pád do nicoty, natolik se ocekávání plno~ti, absolutního
štestí soustreduje na tento život. To jiste casto stimuluje
konzumní a hedonistický prístup k životu, clovek sám
sebe pretežuje a upadá do vecného kruhu touhy a zklamání, protože nepokojné srdce, o kterém mluví svatý Augustin, skutecne muže být težko uspokojeno relativními
hodnotami tohoto sveta. Cili je to takový kolobeh stresu
a frustrace, který casto charakterizuje
život cloveka na
konci moderny.
Smrt je samozrejme nejradikálnejší
manifestací naší
konecnosti. Proto každá kultura v sobe obsahuje také jistý
typ vyrovnání se smrtí. Dokonce i ruzné materialistické

Od dob, kdy velcí filosofové v 19. století oznámili
smrt Boha, se postupne vytvorila jakási nová civilizace,
která funguje na jiných principech než ta predchozí. Její
soucástí je snaha prenést vecnost do lidského sveta
v nejruznejších
podobách, at už mluvíme o kultu tela,
kultu sportu, o prodlužování
lidského života. Nebo
o kultu vedy.
Pro klasickou náboženskou
kulturu byla myšlenka
vecnosti spojena s výzvou k trpelivosti a prinášela jakýsi

Prítomnost
16

TÉMA

kritický odstup od lákadel tohoto sveta. Vedomí, že nic
v tomto svete není absolutní, varování pred pokusy absolutizovat relativní hodnoty, zákaz modloslužebnictví.
Ovšem k lidské bytosti zároven patrí pokušení prestupovat tento zákaz. Opatrit si nebe už ted na zemi, prípadne pripravovat druhým peklo zde na zemi. Nebo si Boha
nejakým zpusobem zpodobit ci vyrobit podle svého vlastního obrazu, své vlastní tvorivosti, svých vlastních prání to vidíme i na tech karikaturách vecnosti, na pokusech
vtáhnout vecnost do tohoto sveta.

Krestané verí, že vecnost není neco, co výhradne prijde
až po smrti. Existují její manifestace v tomto svete.
Zejména v podobe lásky: tam, kde prekracujeme sebe sami
v lásce, tam se už nyní podílíme na vecném živote a vnášíme jiskru vecnosti do tohoto casu.
V dialogu s orientálními spiritualitami jsem si uvedomil, že casto kladly duraz predevším na to, abychom si
zachovali klid mysli uprostred sveta: to jediné, co mužeme
udelat pro spásu sveta, je starat se o svoji nezávislost na
vecech tohoto sveta. Kdežto z úst krestanu, ale casto také

Nekdy to má následky tragické. To jsme videli na
ideologiích, které nabízely svetskou eschatologii, utopické
predstavy o radikální premene sveta, o jeho zániku
a vzniku nového, lepšího. Ti, kterí slibovali ráj na tomto
svete, dosažitelný revolucí a uchvácením moci, zpravidla
pripravovali peklo na zemi. Ti, kterí slibují uspokojení
všech lidských potreb svou nabídkou, at materiálního
zboží nebo nejruznejších
psycho-spirituálních
technik,
zpravidla nabízejí jen nejaký typ drogy. Se vším tím, co
droga prináší: tedy i s tím, že omezuje lidskou svobodu
a zpusobuje závislost, fIxaci.
Pokud jde o kult vedy, o kterém se zminujete, je urcite
obtížné žít tvárí v tvár absolutnímu tajemství a proto se
nabízejí ruzné úniky od této konfrontace s absolutním
tajemstvím, napríklad víra, že síly našeho rozumu to
tajemství zruší. Že ho prevedou jenom na problémy, které
drív nebo pozdeji budou vyrešeny silami vedeckého
a technického rozumu. Já jsem nicméne presvedcen, že
vecnost zustane tématem, které se kompetenci lidské
racionality vymyká, ale presto - anebo práve proto - bude
lidskou mysl stále vzrušovat a inspirovat.

židu a muslimu, je možné slyšet, že je treba obojího:
dokonce, že spása duše závisí na tom, zda a jak se staráme
o tento svet, o druhé lidi ve svete. Spása na vecnosti je
spojena se solidární láskou, ne s preskocením z tohoto
sveta do onoho sveta.
Presto se mi zdá, že za posledních sto let došlo predevším k obrovskému
rozmachu individualismu,
kde se
absolutním
rozmerem
stává naše vlastní já, jeho
uspokojování.
Ano, láska, ale láska k sobe samému! To
vedlo k jevum, které popisují ruzní myslitelé, jako je
pribývání narcisismu a atomizace lidské spolecnosti. Jak
souvisí ztráta vecnosti s urcitou ztrátou pokory, kterou
vidíme všude kolem sebe?
K myšlence vecnosti patrí také neustálé kritické
zpochybnování a relativizování. Jestliže si uvedomujeme,
že tu je jakýsi vecný horizont, kterého nemužeme svými
konecnými prostredky dosáhnout nebo ho stáhnout do
našeho sveta, pak se nad vším, cehož jsme dosáhli, vznáší
kritický otazník. Ztráta kritického odstupu od vecí tohoto
sveta muže vést k závislosti na nich a ke všem tem jevum,
o kterých hovoríte.

A co vecnost a láska? Není láska vlastne jedinou
možností,
která nám v tomto konecném
svete obcas
umožní zakusit vecnost?
S Bohem komunikuje Maria, když po vycerpanl své
rozumné námitky ríká své ANO "Bohu, u nehož není
nemožná žádná vec", u nehož je možné i to, co pro nás
a z našeho pohledu je nemožné. Uverit znamená vystoupit z šablon myšlení již myšleného, z "pavucin rozumu"
a odvážne a kreativne se otevrít tomu, co prekracuje
všechno popsatelné. Presto je živá víra spíše spojencem
umení, které vždy znovu prekracuje horizonty již predstaveného a ztvárneného, než vedy, jak ji založila mechanistická fyzika novoveku.
Osvícenský
pohled na náboženství
nedeformoval
pouze krestanství, nýbrž daleko osudoveji poznamenal
naše vnímání neevropských duchovních cest. Jak krestanští misionári,
tak osvícenští
filozofové
vycházeli
z predpokladu, že hrálo-Ii dosud krestanství tak významnou roli v evropské kulture, musí být "neco podobného"
i v kulturách ostatních národu, u nichž se s krestanstvím
nesetkali.

Osvícenský pohled na krestanství sunul stále více do
popredí morálku, etablované církevní krestanství se zas
soustredovalo
na institucí, právo a metafyziku. Spirituální
dimenze víry zustávala ve stínu druhotných vecí. S Kantem
dostal svet i Buh úplne nové umístení, nový statut. Jak
napsal Ernst Gellner, pred Kantem bylo myšlení ve svete
a po Kantovi svet v myšlení. Z celku skutecnosti obstálo
pred soudnou stolicí osvícenského rozumu jen to, co bylo
myslitelné, co bylo uchopitelné a zaraditelné do kategorií
známých tomuto rozumu. Živý Buh víry nebyl prokádrován; byl mu pridelen výmenek na ostrove morálky. Teríto
Buh v exilu se od živého Boha lišil ješte podstatneji než
pokoritel národu od zajatce na Elbe.
Buh patrí do ríše nemožného, ríká podnetný postmoderní filozof John Caputo. Buh patrí k onomu necekanému,
prekvapujícímu, zcela jinému, je "absolutní budoucností"
presahující
relativní, predvídatelnou
a plánovatelnou
budoucnost "rozumných ocekávání" a možností, otevrených tím, co již máme k dispozici. Je tím, co se ukazuje
vždycky jen v paradoxu a co se logice typu "bud A, nebo
non-A" vždycky bude jevit jako nemožná tretí cesta.

Ukázka z knihy Tomáše Halika Co je bez chvení, není pevné
(Nakladatelství Lidové noviny, 2002)
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I LAJAKO
Stálý vztah mezi promenlivými partnery
JIRí EDUARD
Mezi umením a vecností existoval vždy úzký vztah.
Ale umení se mení a vecnost také. Antické umení není
dnešní a stredoveká vecnost nemá s tou dnešní také nic

HERMACH

i nevinné
ptactvo,
které prilétlo,
aby oždibovalo
malované hrozny athénského a efeského malíre Zeuxise. Antický postoj k umení se však nedá zredukovat na
Platónuv povrchní odsudek. Smysl a role umení je zde
nesporne hlubší.
Egyptská
materiální
vecnost života a smrti nese
umelecký tvar jako roušku tajemství, roušku slova tvaru.
Temná a zahalená Neith, bohyne války a lovu, však ceká
díte, kterým je sám buh Slunce Helios. Recká "poiesis",
tedy tvorba, se umístí presne v tomto bode vzniku
a osvetlení. Umístí se do prevratu vecnosti kamenného
setrvání a jasu nebe. Jedna vecnost se prevrací v druhou.
Recký obcan nalezne svou svobodu v mezere tohoto
prevratu, v Oidipove úspechu, který odloží jeho incestní
zhroucení. Jeho svoboda je absolutní, stejne tak jako
cena, kterou zaplatí za svuj oidipovský omyl. Dá se ríci,
že se zde vecné, v kolizi s osudem, rozdelilo anebo
dokonce rozpadlo na vražednost a návrat. Po ocekávání,
ve kterém cas jen hloubil svou absenci ve vecnosti
egyptské materiality, prijde "poiesis", dovednost, vznik
a zrod, Helios. A vecné se stane casem návratu, jízdou
slunecního vozu po nebeské klenbe.

spolecného.
Stálý bude tedy asi jen ten vztah mezi
promenlivými partnery. Umení nese vecnost a soucasne
se do ní ukládá. Vecnost prosakuje umeleckým dílem
a nabývá tak rozmeru
pozemskosti.
Pozemskost
je
možná také vecnost, ale asi jen tam, kde neotvírá
konflikt casu, onu neslucitelnost minulosti, prítomnosti
a budoucnosti.
Co je to však za vecnost, která se sama
mení?

ANTIKA
Platónská "mimesis" (termín antické estetiky, považující umení za nápodobu skutecnosti - pozn. red), redila
prítomnost
bohu v konkrétním
umeleckém
díle.
Platónská
vecnost se vsákla do podobnosti
a svádela

BYZANC

Obraz nemeckého romantického malíre Caspara
Friedricha (1774 -- 1840) "Tri veky cloveka".

Stredovek je ohlášen Byzancí. Vecnost se zachytí
v nehybnosti a plošnosti byzantské mozaiky. Cas je zde
jako slovo, a slovo jako slunce. Také se zastavilo v pravé
poledne a stalo se zvestováním.
Vecnost se usídlila
presne tam, kde ji clovek cekal nejméne: v behu casové
posloupnosti. Na Byzanc se casto zapomíná. A prece je
to práve její umení, které vytvorí novou vecnost, vecnost
jako povrch, jako prázdnotu
a hladkost ubíhání casu.
Byzanc je vecnost prítomného.
Západní stredovek se
otvírá jako vzdálení, stredoveká vecnost se vzdálí spolu
s transcendentním
Bohem a otevre vztah. Je tedy Boží
láskou a s casem nemá nic spolecného. Umení je cesta
a smysl stredoveké cesty. Není však jejím temporálním
ubíháním. Je vecností a tedy stálostí smyslu, který nese
kdekoli a tedy na každém kroku. At už je to malá prvotne krestanská oklika a nebo gotická transkontinentálnost, jedná se vždy o stredoveké poutnictví, které klade
cíl do prítomnosti. Nejde o moderní kierkegaardovskou
vterinu vecnosti, ale o augustinskou
vecnost vteriny.
Gotická katedrála je rovnováhou
casu a vecnosti, je
rovnováhou stavitelského
a hledajícího lidství. Božství
prítomného setrvává ve svém vzdálení, byzantský povrch
se promenil v barevnou plochu gotických vitráží.

Davida
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RENESANCE
Renesance

se rozhodne,

že rozreší stredoveké

a diktátoru:
Kalvin, Robespierre,
apoleon, Hitler,
Stalin
Ale také Rousseau, Kierkegaard,
Baudelaire,
Picasso
Každý svým zpusobem vyslovuje svoji integraci vecnosti. Každý realizuje svoji patetickou, vznešenou
ci hnusnou
eterno-fagii,
požírání vecnosti zcela ve
smyslu "ornamentální koprofagie" Salvadora Dalího.
Moderní umení vyjadruje podstatu moderní spolecnosti: jedná se o její vlastní neuskutecnitelnost.
Moderní
spolecnost je sen, výmysl a blábol, kterému mnozí uverili. Její karteziánský základ nezávislého subjektu je stejný
nesmysl. Je metodologickým
snem, ve kterém Descartes
zapomnel sám sebe. Zapomnel, že sní, protože skutecne
usnul. Práve proto je sen nekterých skoncit s modernitou, snem na druhou. Paralelne se však odvíjí skutecnost
spícího, jeho oddychování,
chrápání a prevalování ze
strany na stranu. Postel naší spící modernity je stále
stredoveký svet. Znamená to, že modernita uvázla ve své
vlastní nemožnosti. Soucasná spolecnost je tak pochopitelná v logice parazitizmu.
V podpurném,
asistujícím
organismu modernity dominuje stredovek. Je zde však
také
trochu
antického

nereši-

telné otevrenÍ. Rozreší ho sérií identit: Buh je geometrie. Geometrie je clovek. Clovek je Buh. Perspektivní
rozrešení prostorového bytí je zakrivenost vecí vecnostÍ.
Z vecnosti je náhle jen pohled. Lidské oko je v nekonecnu, v nedohlednu
své vlastní prítomnosti.
Renesance
založí novou tradici vecnosti. Jedná se o vecnost pádu,
o zjevenou vecnost padající do své viditelnosti a tedy do
svého nalezenÍ. Vecnost pohledu padá do centra svého
videnÍ. Tato temporalizace vecnosti je pochopitelná jako
základní identita,
na které se vytvoril moderní svet.
Vterina vecnosti, která ubíhá, je vterinou dynamiky
tohoto ubíhání. Moderní svet zde má skoro byzantskou
povahu. Oba svety predstavují
absolutizaci
povrchu.
Možná, že se práve z duvodu této blízkosti moderní svet
vytvorí jako pravý opak Byzance. Byzantský povrch
stálého otvíral diferencialitu,
a tedy mnohost sveta.
Moderní povrch je naopak charakterizován
dynamikou
sjednocení. Prechod mezi obema sjednává pravdepodobne tereziánská
barokní
extáze.
Její
sjednocení
statiky
a
dynamiky
predstavuje boží sestoupení na zemi. V baroku tkví

animismu. Ale povaha této
podpurné
struktury
není
duležitá. Duležitý je vztah,
o postoj cloveka vuci prítomnosti toho,
který s ní modernita udržuco jej presahuje.
je, vztah parazitující
struktato dvojznacnost a neroztury. Parazitismus nevyhnuhodnost
mezi vzestupem
a zhroucením.
telne užívá logiku orali ty.
A orali te propadlá modernita
sežere všechno, i sebe
MODERNí VECNOST
samu. Modernita
tak žije v atmosfére
permanentní
Tento schematický prelet nekolika orientacních bodu
agrese. Cítí se ohrožena vším, co není ona sama a tak
vše ohrožuje. Mimo to se pak modernita topí v bezradhistorie je jakousi genezí dnešní situace vecnosti.
nosti.
Vyvolává urcitý dojem kontinuity, která by mohla zajisVecnost je v dnešním umení bud' prežitek, anebo
tit príbuznost moderní vecnosti s vecnostmi minulými.
Z jedné strany je tato kontinuita
nesporná. Jedná se
bezradnostc
Prežitek vyvolává agresivitu,
dusledkem
o stále stejnou otázku vecnosti, tedy o postoj cloveka
bezradnosti je prázdnota. Mezi obema extrémy se vyvíjí
vuci prítomnosti
toho, co jej presahuje. Od renesancnínarcisismus snu. Fotografie Andrese Serrana "Kristus
ho obratu se clovek pokouší o integraci vecnosti. Ztratil
v moci" jako jeden z posledních
výkriku soucasné
své ontologické zajištení transcendentní
božskou instanumelecké avantgardy je výmluvným príkladem tohoto
cí. Jediné rešení, které mu zbývá, je presah sebe sama.
postoje agrese a narcisistické bezradnosti.
Po vecnosti hmoty, slunce, slova a cesty prichází
Moderní
produkce,
produktivní
dynamika
ve všech
svých formách zajištuje práve tento presah. Zajištuje
rozštepená
vecnost
orální fixace, vecnost
žraného
trvalé presahování
casu do vecnosti. Moderní vecnost
a žroucího, dvojaká vecnost žrouta a jeho žrádla. Ješte
štestí, že se moderní umelec také dokáže obdivovat svým
tak má radikálne odlišnou povahu. Jejím základním
výkalum
a jako Piero Manzoni
hrde a hrdinsky
rysem je rozrešenost. Modernita jednou provždy vyrešila
otázku vecnosti. Moderní umení a moderní svet ví, jak
zvednout nocník k ocím obdivného publika. Možná, že
na to. Práve proto modernita zplodila tolik demagogu
i ta moderní vecnost je nakonec prece jen jedna jediná:

Jedná se o stále stejnou otázku vecnosti,
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vecnost materství.
Moderní
myšlení se od neJ Jen
nedokáže vzdálit, aby se narodilo. Vecnost prenatálního
uvíznutí. Kierkegaardovsko
- baudelairovská
myšlenka
vteriny a vecnosti se tak stane úšklebkem: co melo být
jen vterinou narození, stalo se celou vecnostÍ.

Všechny odevy smyslu zmizely a clovek tu zustal sám,
a dokonce ani on sám ne. Vecnost je závrat výlucnosti.
Ve vztahu k vecnosti je sveta stále príliš. I když by svet
byl jen prázdnotou, i tak by ho bylo príliš. Vecnost je jen
ona sama, ona je celým svetem. Svet je tedy navíc.
Zbytecnost.

STENA JESKYNE LASCAUX

CHLAD KAMENE A TEPLO HlíNY
Když praveký clovek zvedl ruku s kusem dreveného
Karteziánská modernita je nemocná vecnostÍ. Nezniuhlí ci barevné hlíny, v prvních stopách, které zanechal na
citelnost vecnosti ji ruinuje a její znicitelnost
také.
kamenné stene jeskyne Lascaux, založil vecnost. "Založit
Základní ruina vecnosti je smysl. Smysl je posedlost
vecnost?!. .. " Clovek se usmeje nad tím protikladem.
návratem, bezmezné opakování, tvar a skladba. Smysl je
Vecnost se prece nezakládá. Vecnost je. Je pravá a nehybnutné stále prožívat. A také to tak deláme. Celé dlouhé
ná jako vlastní bytÍ. Ale jak má vecnost být, když je pravá
dny, mesíce a roky prožíváme smysl. Kdo by ješte zvedal
a nehybná a ješte k tomu je vlastním bytím? Problém
hroudu barevné hlíny, aby ji rozmazal na chladném
vecnosti zacíná tím, že vecnost nemuže být sama sebou.
kameni jeskyne?! ... Nesmysl! ... Nám moderním
stací
Jako Buh, ten nejradikálnejší
lidský pokus pochopit
prevlékat si teplý odev smyslu našich úteku, útoku
vecnost. Buh také nemuže být sám sebou práve proto, že
a strachu.
je. A jestliže by snad jednou
A prece! ... I konceptuálsám sebou byl, prevrátil by
Vecnost je v dnešním umení bud prežitek,
ne zaplnený
svet smyslu
se ve svuj opak. Z boha
anebo bezradnost. Prežitek vyvolává
nese vztah. Celou množinu
života by se stal bohem
vztahu
vecnosti:
hmota,
smrti. A nebo prinejmenším
agresivitu, dusledkem bezradnosti je
slunce, slovo, úteky, útoky
bohem té egyptské zastreprázdnota. Mezi obema extrémy se vyvíjí a strach...
nosti a nerozhodnosti
mezi
Vecnost
se
vsákla do tvaru a odnesla
životem a smrtÍ.
Na druhé strane vecnost,

narcisismus snu. Fotogra~e Andrese Serrana

ho pryc, do nedohledna
"Kristus v moci" jako jeden z posledních
o kterou se zde jedná, nemá
našeho
pohledu,
do
perspektivního
zakrivení
nic spolecného s konceptuvýkriku soucasné umelecké avantgardy je
sveta, do ocí ztracených ve
álním doplnením
prázdna
výmluvným príkladem tohoto postoje
sveta, které zbyde po té, co
svém vlastním pohledu, ve
jsme svet pochopili
jako
své vlastní
nekrofagické
agrese a narcisistické bezradnosti.
svet, tedy jako
totalitu _._--_._._._. __ ._. __ ._._._._._._ __ ._ __ -._ _._._._._. __ ._._._-_._._._._._. __ ._._._. __ __ .- touze videt. Protože videt
je jako jíst, žrát, pustit se
vyžadující
svá zaplnení.
do "chutného
umrlce" naší prítomnosti.
I ten kámen
Smysl a nesmysl, slovo a ticho, plno a prázdno, rád
jeskyne Lascaux z toho ztrácí smysl a je náhle jen
a chaos ... Konceptuálne
zaplnený svet, at už je otevren
podkladem
ticha. Vecnost vznikla jako umenÍ. Mimo
nebo uzavren, má svá prázdná místa. Nedostatky svého
tvar a smysl, strach ci myšlenku. Umení je mimo sebe
zaplnení,
které je treba vyspravit. Možná, že práve
sama. Nic, jen vztah. Tedy esence a její redení, míchání
k tomu slouží doplnky vecnosti. Je snad vecnost jen
doplnením nezaplnitelných
míst sveta?
a hra. Znicení v permanentním
povídánÍ.
Ale o co jiného muže jít než o toto zastírání vecnosti
Prehistorický
clovek, vztahující
ruku k prázdné
permanentním
povídáním, ted když je konecne mimo
kamenné stene jeskyne Lascaux, zakládá vecnost. Není
tvar a mimo smysl? Cas je prece jen stálé pricházení k
to úmysl, není to myšlenka ani cit. Není ani nutné
sobe samému. Bergsonovská syntéza stálosti a plynutÍ.
pochopit, co to vlastne delá. O nic se nejedná, jen o to
Kierkegaardovská
vterina a vecnost. Vterina, která nás
nesmyslné gesto, o zbytecný cin a skvrnu, která se
uchvátí a odnese pryc. Do chladu kamene a tepla barevmožná bude necemu podobat. Ale práve ta podobnost
zkazí vše. Otevre lécku smyslu, past poezie, bezedný
né hlíny. Každá vterina je tou baudelairovskou vecnostÍ.
strach casu, který od toho momentu
bude stále jen
Odnáší nás pryc, aby nás vrhla do bezedné studne
vztahu.
prchat od sebe sama. Jako by mu nekdo prikázal, aby
.._.

....

.._.._ ..

sám sebe nalezl. A cas prchá, zdešen tím úkolem.
Co upoutá náš pohled na jeskynní kresbu, není nicím
z toho všeho. Co nás upoutá, je vztah, tedy rozpad tvaru
na kámen a lidství, a soucasne jejich celistvost. Jedná se
o celou komplexní
dynamiku.
Napred kámen zmizí
a zbyde jen lidstvÍ. Najednou však je tu jen kámen sám.
Sál býku, lov a stena carodeje ... Mlcící detství vecnosti
a prece už celá vecnost. Práve proto, že praveký malír
o tom všem nic nevedel. Zustal tu tedy tak, jak byl.

..

._.

At chceme nebo nechceme, každý z nás drží v ruce
hroudu barevné hlíny a stojí pred kamennou zdí lhostejného casu. A ten kámen je náhle Buh. Jako vecnost
zbytecných slov té bezmezné lásky. Vecnost je jen detství
a nic než detstvÍ. Zastrená vecnost našich holých zadku.

JIRí EDUARD

HERMACH

(1948)

ŽIJE A PRACUJE VE FRANCII.
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Sub specie aeternitatis - jeden z nevýznamnejším
Masarykových filosofických pojmu
JAN ZOUHAR
náboženství

Témer všechna pojednání o T. G. Masarykovi pripomínají jeho proslulé "sub specie aeternitatis".
Hledisko
vecnosti se stalo prirozene predmetem diskusí, do nichž
vstoupila rada masarykovských
badatelu, napríklad Jirí
Bednár, Miloslav Bednár, Jirí Olšovský, Jan Simsa ci
Lubomír
ový.
a druhé strane se ale nekteré práce o Masarykovi
jeho pojmu vecnosti zvláštním zpusobem vyhýbají - snad
pro jeho složitost,
nejednoznacnost
ci promenlivý
význam. Už Karel Vorovka se v roce 1925 ve své recenzi
Masarykovy Svetové revoluce priznal, že vlastne neví, jak
má Masarykovu
hledisku vecnosti rozumet - prichází
vecnost po smrti, je to nekonecné trvání, nebo je vecnost
už ted mezi námi, žijeme všichni tak jako tak pro
vecnost, nebo máme teprve usilovat o to, abychom pro
vecnost žili?

v moderní

dobe a v tomto rámci si všímá

i posunu v jeho pojetí vecnosti. Je zrejmé, že se v období
1900-1914 u Masaryka spojuje casovost a vecnost, že
vecnost prestává být necím vzdáleným, ale tím, co je zde
a nyní a co dává nadosobní smysl prítomnému životu.

NÁBOŽENSKÁ DEMOKRACIE
Oprávnene se zduraznuje, že u Masaryka nemužeme
oddelovat náboženské a nenáboženské myšlení a že podle
neho myšlení vede zásadne k poznání a vedení. Masaryk si
je vedom rozdílu mezi vedou a vnitrní nábožností, je si na
jedné strane vedom možností a kompetencí rozumu a na
strane druhé lidského úsilí o uchopení celku sveta, které
vyjadruje prostrednictvím
hlediska vecnosti. Masaryk
usiluje o nové náboženství, které není náboženstvím zjeveným a které má být v souladu s moderní filosofií a vedou.
áboženskost nelze u Masaryka ztotožnovat
s mýtem
nebo s církví, jeho základními rysy jsou podle Masaryka
víra v osobního Boha, jeho uznání za svrchovaného
a neustále prítomného stvoritele a tvori tele, víra v nesmrtelnost duše a hledisko vecnosti, které se projevuje i v lásce
k bližním.
áboženství je osobní, žitý vztah k rádu, je to
zápas o smysl a rád. Masaryk je z tohoto hlediska presvedcen o tom, že krizi moderního cloveka lze rešit obnovou

Jisté však je, že jeden z nejvýznamnejších a nejznámejších Masarykových pojmu v sobe spojuje tri velké tématické okruhy Masarykova filosofického zájmu - jeho filosofii
cloveka, prístup k náboženství
a politickou
filosofii
(filosofii demokracie).

MASARYKOVA VERTIKÁLA
Masaryk je ve své filosofii cloveka presvedceným individualistou. Jeho pojetí však svobodu cloveka omezuje nejenom s ohledem na svobodu druhých, ale predevším
práve hlediskem vecnosti. Jinak podle Masaryka hrozí
nebezpecí titanismu
ci faustismu,
který prechází do
nihilismu jako projevu krize moderního cloveka. Masaryk
ukazuje, jak je moderní clovek unavený a podráždený
svým pochybováním, jak ve své skepsi neduveruje, kritizuje, odmítá. Masarykovo pojetí cloveka je pritom výrazne
aktivistické, podle Masaryka se v dejinách nic nestane
"pouze". "Já to musím udelat, já se musím rozhodnout
svou vulí a svým svedomím."
Clovek jako bytost ve vztahu ke svetu aktivní se prirozene zabývá problémem jistoty poznání a konání, hledá
pevný rád a jednotu myšlenek, citu, prání, jednání.
Masaryk je presvedcen, že jsme necím více než pouhými
jednotlivými pudy, myšlenkami, city, vášnemi, necím více
než jejich pouhou kombinací, ale že jsme celkem života,
života s presahem, se vztahem k vyššímu celku, s vertikální
dimenzí.

svetového
názoru prostrednictvím
moderního
typu
náboženství,
které se stalo i základem jeho pojetí
demokracie
chápané nikoli pouze jako mechanismus
státní moci, ale predevším jako zpusob života sub specie
aeternitatis.
Jan Patocka spojil ve svém hodnocení hledisko vecnosti
s podle jeho názoru nejvýznamnejším
Masarykovým
cinem - se založením státu. Spojení Masarykovy filosofie
náboženství
s filosofií demokracie
bylo pro nekteré
badatele duvodem k tomu, že hovorí o Masarykove
náboženské
demokracii.
Ostatne sám Masaryk tento
pojem použil a mohli bychom mu rozumet jako výzve
k soucinnosti
jednotlivcu
hledajících
smysl života
v naplnování hlediska vecnosti. Masaryk nebyl vizionárem, ale mel vizi budoucí demokratické
spolecnosti
svobodných individuÍ. Masarykova filosofie cloveka jako
tázání po smyslu lidského života se tak prolíná s jeho
jiným velkým tématem - s otázkou po smyslu dejin,
politiky a spolecenského soužití lidí.
Masaryk tedy chápe demokracii jako zpusob života,
jako svetový a životní názor, jako život sub specie aeternitatis - vedomí o nesuverénnosti
lidského subjektu,
o vrazení cloveka do rádu sveta a života. Je to urcité

Pro interpretaci
Masarykova pojetí náboženství
má
rozhodující význam obsáhlá a pozoruhodná studie Jirího
Bednáre vývoj Masarykovy náboženské filosofie (1969),
která sleduje promeny Masarykova
zápasu o podobu
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Literatura k tématu:

pojetí verejného, obcanského života a politiky, které je
staveno proti teokracii, autoritárské státní moci, opírající
se o státní náboženství, o nekritické myšlení, o byro kra-

Masaryk, Tomáš, Garriguc:
1925.

Cll.

Nový, Lubooúr: FilosojTG .. Masaryk. Doplnek, Brno 1994.

Svetová revoluce. Orbis, Cin, Praha

Zouhar, Jan: K Masarykovu pojetí krize moderního C/oveka.In: T. G.
JAN ZOUHAR

(1949) JE VEDouci
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Politické systémy a nemenné pravdy
DAVID
Dnešní doba je jedinecná ve svém vztahu k trvalému
a vecnému. Pojem vecnosti obecne ztratil svou posvátnost
a dostal nádech prežitku. V ére prchavého konzumu možná
pusobí o to neuveritelneji, že ješte pred ctrnácti lety jsme
byli v zajetí systému, který se ve svých pocátcích zrodil jako
výraz fanatické touhy po vecném, nezpochybnitelném rádu.
Práve v reakci na dlouhá desetiletí totality nastoupila na
sklonku 20. století snaha zbavit se natrvalo všech -ismu
neprímou pobídkou všímat si pouze všeho docasného
a hmatatelného,
protože jen to se nás bezprostredne
a zarucene dotýká. Naopak blouznivce, kterí by do politické
arény chteli vnášet nárok na nemenné pravdy, ceká spolecenská karanténa. Po staletí naléhavé rozlišování mezi
pozemským a vecným nahradil dnešek zapomnením na
druhé prostrednictvím prvého. Zmena trendu se nápadne
obráží i v prístupu k politickému rádu.

ZE ZEME NA NEBESA ...
Stredoveké uvažování o ideálním politickém zrízení bylo
prostoupeno predstavou univerzálního božího rádu, jemuž
melo být vše ve vesmíru podrízeno. Tato predstava se ve své
nejspontánnejší podobe projevovala chiliastickými výbuchy
prvního tisíciletí i o mnoho pozdeji v ocekávání príchodu
tisícileté vlády Kristovy na zemi. Kolektivní psychóza, jaká
v této souvislosti prubežne propukala, mela sice daleko
k precizne artikulovanému názoru na svetský rád, odhalovala zato názorne mentalitu stredovekého cloveka žijícího
v neustálé posvátné bázni pred zásahem shury.
Svatý Augustin považoval státní organizaci za produkt
lidského hríchu, výraz lidské nedokonalosti, který nicméne
slouží v rámci možného k udržování uspokojivé harmonie
v naší pozemské existenci. Stát nebyl úcelem sám o sobe, ale
byl podrízen vecnému Božímu rádu nad ním, mel být špitálem pro naše nemocné duše, které usilují navrátit se zpet ke
Kristu a potrebují k tomu schudnou cestu. Také o poznání
optimistictejší poWed Tomáše Akvinského na stát a obcanství jako autonomní výraz BoŽí prozretelnosti v dusledku

SVOBODA

zapadal do stredovekého klimatu s Bohem ve stredu lidského
snažení.
Politické myšlení stredoveku zrcadlilo duchovní predstavy tehdejšího cloveka a jeho potrebu spásy. I když se
postupne osvobodilo od teokratických nároku církve, mlcky
pristoupilo na podradné postavení politiky ve vztahu k
duchovní složce jako prostredníku mezi zemí a vecností
klenoucí se nad ní.

... Z NEBES NA ZEM
Kalábrijský mnich Jáchym z Fiore veril, že dejiny probíhají v nekolika fázích smerem k lepšímu, pricemž jednu od
druhé oddelují katastrofY. Po krátké mezivláde Antikrista
mel prijít nový Adam nebo Kristus a s ním natrvalo harmonický Tretí vek lidstva. Jáchymova apokalyptická etapizace
dejin zajímave predznamenávala utopické teorie v moderní
dobe. Tu otvíralo osvícenství svým zbožštením lidského
rozumu, vírou v prirozenou dobrotu a neomezenou zdokonalitelnost lidského jedince. Církev jako garanta morálky
náWe strídá stát a stredovekou individualitu rozjímajícího
jedince usilujícího o spásu idea lidu jako nedelitelného celku.
K nebi, kde doposud clovek hledal vše vecné a platné, se
nyní upíraly jen dalekohledy ucencu ve snaze vedecky
zmapovat vesmír.
Francouzskou revolucí uderila hodina nadšené eschatologie, v jejímž centru stály místo Boha dejiny. Clovek se tedy
osvobodil z pout tradic a hierarchie, svou modlu ovšem
neztratil. Nyní se mel aktivne podílet na behu dejin, respektive nastolení jejich vecného smyslu. Nenapravitelný
optimista Jean Antoine Condorcet (francouzský osvícenský
filosof, matematik, encyklopedista a politik, který poté, co ho
jakobíni uveznili, spáchal sebevrazdu - pozn. red.) mohl
plynule navazovat na Jáchymovo ucení, když rozdeW dejiny
na deset epoch, z nichž ta poslední bude jejich nekonecným, štastným vyústením. Jeho prezdívka "teolog politického racionalismu" dobre vystihuje dobu jeho pusobení jako
celek. Religiozita nové doby pretvorila teologii starého

Prítomnost
22

TÉMA

veku. Novou vecnost clovek promítl do postulátu konecného, logického a trvale platného pozemského rádu.

MESIÁŠSTVí

S METLOUV

Fašismus vnímal život jako permanentní boj, na jehož
konci stane ten nejzdatnejší. Jeho pravda se zaštitovala
prírodními zákonitostmi i pseudoreligiozitou. Komunismus
vystupoval navenek racionálneji, marxismus-leninismus
byl
pasován na technický manuál pro štastnou budoucnost.
Konecné vítezství a svetová revoluce - pojmy z opacných
táboru obdarené posvátným významem - vyjadrovaly
utopické zámery totality natrvalo skoncovat se stávající
dekadencí a vládnout svetu, tedy nárok na univerzalitu
a vecné trvání. Lidstvo a dejiny mela nyní ovládnou t jedna
rasa nebo trída. Na vecné casy.

RUCE

19. století je tedy dobou rozdychtených utopismu rostoucích ze spolecného korene predešlého osvícenského století.
Pozoruhodné je prorustání chiliastických symbolu a patosu
evropských barikád. Velikáni jako Adam Mickiewicz
a Giuseppe MazrúnÍ vzývají lid jako nového mesiáše a revolucionár Louis Blanc tvrdí, že socialismus je evangeliem v akci.
Tyto romantické analogie však spocívají na mnohem hlubším
základe, jakým je presvedcení rozpracované
Hegelem
o progresívním behu dejin sjasným koncem.
Hegeluv odkaz rezonuje v rodících se ideologiích nového
veku. Od této chvíle rozumíme dejinám, víme, kam smerují
a že za tím smerováním prosvítá doposud skrytá nadosobní
logika, která nás v konecné fázi dostane tam, kam jsme
vždycky chteli - k osvobození a vecné spáse. Polský šlechtic
August Cieszkowski tvrdí, že na konci dejin je konecná
božskost lidstva, a Ludwig Feuerbach popírá možnost
života po smrti, nesmrtelný je však podle nej lidský rod jako
celek.

ÉRA SKROMNOSTI
Spoušt, která tu zbyla po megalomanských
pokusech
o zakoncení dejin, se nám stala mementem a pobídkou
zároven. Poslední, krátkodechou explozí politického vizÍonárství po skoncení studené války byla Fukuyamova teorie
o definitivním vítezství liberální demokracie. Po první

Dnešní demokracie

dejiny, ale naopak varuje pred svou docasností

Stredoveké mesiášství bylo živelné, ale pokorné, vedomé
si lidské omylnosti. Mesiášství nové doby maximalisticky
usiluje o vecné štestí na zemi a despoticky vyžaduje úcast
každého jedince. Ten je koncem století revolucními doktrínami vtesnáván do širšího kolektivního celku, trídy ci
národa, a jeho osobní spása - vyjádreno Feuerbachovým
výrokem - splývá se spásou spolecnosti jako takové. A co
víc - apokalyptickým prvkem v predvecer vecných zítrku
má být násilí, které ospravedlnuje každý významný dejinný
prerod. V tomto opojení se rodí budoucí totalita.

DIKTATURY

netvrdí, že s ní skoncily

a tím spíš vybízí k opatrnosti.
konfrontaci s problémy nového sveta vyšumela.
Poucili jsme se už, že masy v pohybu snadno ušlapou
jednotlivce a že jsme omylnejší, než jsme kdy tušili.
Tomuto poznání chybí revolucní vášen, jde proti duchu
osvícenství, a presto pusobí ve prospech dnešní demokracie. Na rozdíl od osvícenského radikalismu se vzdala všech
nároku na vecné trvání. Netvrdí, že s ní skoncily dejiny, ale
naopak varuje pred svou docasností a tím spíš vybízí
k opatrnosti.
Predstavy o tom, co je vecné a co pomíjí, jsou ponechány
každému zvlášt, nebot tradicní náboženství i revolucionárství už odeznely. Zvykli jsme si na skromný pocit, že
prítomnost je nestálá a budoucnost otevrená. A s úzkostí
sledujeme mobilizaci tech, kdo vedou svatou válku za své
vecné casy.

NA VECNÉ CASY

Jestliže vláda samozvaných vykupitelu ve 20. století byla
krajní ukázkou našeho podvedomého usilování o nemenné
a vecné, afektovanost totalitního slovníku a propagandy
znázornovala, že kýžené vecné casy budou zároven vítezstvím nekonecného
dobra nad predešlým a docasným
zlem. Fašistické i komunistické diktatury vycházející ze
sociálního darwinismu se každá po svém predstavovaly
jako nástroj, který dovede masy k vysnenému konci dejin.
Každá uctívala velikášskou pravdu, která byla v duchu dejin
predurcena zvítezit, tím tyto dejiny dovršit a jako taková se
stát vecnou.

DAVID

SVOBODA

SOCIÁLNlcH
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(1977) JE STUDENT POLlTOLOGIE NA FAKULTE
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Dve cesty vecnosti
Povídka o markytánské káre a o touze po lásce
JAROMíR

Lízin otec byl umelecký maskér ve vídenské Opere. Nikdy
to sice kvuli vášni k vínu nedotáhl dál než na maskéra
komparsu, statisti jej však milovali pro jeho schopnost vžít se
do jejich rolí i proto, že dokázal tykat všem od nejvetších
divadelních hvezd až po nosice praktikáblu. Když napríklad
lícil zbrojnoše do Borise Godunova, museli komparsisti
nastoupit do divadla pet hodin pred zacátkem. Protože
vyrobit všechny jizvy po secných ranách, vyhrezlá oka a stopy
po bití dutkami nebylo jen tak. "Táta si byl jist, že je velký
umelec. A vlastne byl. On všechno delal s elegancí a vytríbeným vkusem. Když mel nekdo husté obocí, dokázal ho
presvedcit, že je treba ho nakulmovat. Když nekoho zdobilo
znamínko krásy na tvári, umel je premenit ve zhmotnelou
ohyzdnost. Rudou telkou ze znamínka vystavel šílenou
bradavici a vydržel na ni dobrou hodinu prilepovat chlup za
chlupem, které predtím dotycnému vystríhal z nosu. Pro nej
umení nebyla jednoduchá pravda, ale složitá krása," ríkala
Líza.
"Když mi bylo ctrnáct, pochopila jsem, že táta je nenapravitelnej devkar, takovej ten, co potrebuje utrhnout alespon
jednu elévku týdne, aby mu nepokleslo sebevedomí. On se
tím suknickarením držel pri živote, ale ztratil úplne schopnost mít nás rád. Možná, že me ješte tak trochu bral, ale co
se týce mámy, nedokázal v sobe objevit ani špetku citu.
Jednou jsem je potají poslouchala za dvermi. ,Ale já te preci
miluj u,' plakala máma. A on jí na to odpovedel: ,A já ti na tu
tvou lásku seru.' Prima tatínek, že? Já jsem ti, Hanzi, prožila
celý detství uprostred strašný lhostejnosti, rozbíjení nádobí,
hysterie, kriku a sprostejch nadávek. Muj táta ríkal mojí
máme ty dolnosaská kurvo, ona pocházela z Nemecka, žila
tam, než dostala to místo kostymérky ve Vídni. Máma do
nej bušila pestmi, jednou ho desive podrápala do krve
a málem mu ve rvacce ukousla ucho."
Jean-Luc, nazývaný svou milenkou Hanzim, byl totálne
nasazen ve Weigsdorfu ve firme Juta od roku 1944. Obýval
spolu s ostatními tremi stovkami veznu koncentrácek za
fabrikou u protipožární nádrže. Když válka skoncila, asi
polovina veznu se rozprchla po zemích, odkud pocházeli,
polovina, která se nemela kam vrátit, zustala v barácích.
Jean-Luc se nemel kam vrátit a navíc miloval Lízu, která sice
byla napul Židovka, ale mela rakouské papíry, címž i obcanství Ríše. Líza se sice mela kam vrátit, ale milovala JeanaLuca a do Vídne nespechala.
V léte roku ctyricet pet se po deštích rozvodnila Smedá
a zátopa hrozila znicit úrodu, která už stála na polích
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v panácích. Chlapi z tábora brodili po polích, tlacili pred
sebou podivná plavidla a vory a nakládali na ne snopy. Jean
Luc mel obycejné troky neboli necky, a protože si to špatne
vypocítal, dostal se na hloubku, chytil ho proud a reka ho
odnesla geradeaus do Polska. Tam ho polští financové chytili
a poslali budovat Varšavu.
Za nedovolené prekrocení hranic dostal osm mesícu
a osm mesícu tahal trosky spolu se zajatými nemeckými
vojáky, zlodeji konu a prekupníky nedostatkového zboží.
V dubnu šestactyricátého roku odhodil lopatu a odešel na
nákladové nádraží. Skocil na první prázdný uhlák, který
míril do Slezska, hladový, roztrhaný s ošoupaným veprovicovým kufríkem, který kdysi zrejme patril nejakému židovskému porodníkovi, a úplne jasným a zrejmým pocitem, že pro
nej, pro Jeana-Luca, kdysi alsaského majitele obchodu se
sportovními autáky (dnes bezdomovce, vek padesát devet,
vzhled ucházející, postoj k životu kladný), válka skoncí co
nevidet.
Sedel v závetrí, límec vyhrnutý nahoru, pokuroval retko,
nad sajtnami vagónu videl šedé velkopolské nebe a sem tam
holou mihnoucí se vetev stromu, který stál blízko trati. Za
postranicemi ubíhala cernobílá krajina se zbytky snehu
a rozvodnenými potoky. Vedel, že musí spechat: každý
uplývající mesíc mel Lízin obraz, který nosil pred ocima,
o neco mlžnejší obrysy. Pokoušel se vybavit si její úsmev,
pohyb rukou u mykacího stroje, chraplavý hlas ...
Druhý den prázdný uhelný vlak odstavili na vedlejší kolej,
protože zelenou mely transporty Rudé armády. V jakési
vývarovne pro uprchlíky rozdávaly rádové sestry polévku
z repy. "Delikatesa," rekl Jean-Luc jeptišce. "A la polonaise,"
prešla jeptiška do francouzštiny. Kradmým gestem vyndala
zpod stolu bochník chleba a rychle ho strcila do Jeanova
porodnického kufríku. Ani se nezeptal, odkud byla, podle
prízvuku snad odnekud od Lyonu. "Hej, kam pojede tenhle
vlak?" zeptal se nemecky pochuzkáre. "Do Vratislavi.
Možná," rekl ajznbonák. "Klidne si tam nalez, já se nedívám."
Byly to skvelé vagóny. Sice pod zámkem, ale mely brzdarské
boudicky, což byl pro cestovatele onech ranne poválecných
casu vrchol prepychu. Jean-Luc za sebou zavrel dvere
a shledal, že jeho kupé je vybaveno otepí slámy, roztrhanou
matrací a zbytkem cehosi, co kdysi bývalo dekou. "Gott sei
dank," poznamenal Jean-Luc. Mel dobrou náladu, opet se
oteplilo, ubylo mraku a vlak se dal brzy do pohybu.
Premýšlelo válce. Nekdy mu pripomínala dámu v nejlepších letech. Tvrdou, neošukanou, nezlomnou a nezastavitel-
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Jeana-Luca
nou ženskou po padesátce, která už nemiluje nic na svete,
ani sebe, zahodila poslední zbytecky radosti, laskavosti
a ujímavé shovívavosti, ztvrdla jako nespotrebovaná sádra,
a proto si musí vystacit sama se svými úskoky, falší, predstíráním a nemilosrdností. Její cílevedomost je bezpohlavní,
neradostná a nicivá. Kam vkrocí, tam prinese zmar a slzy,
aniž by se jí to dotklo, aniž by po ní nesklouzlo proklínání
a prokletí. Pravdepodobne
nosí klobouk s pavími pery
a kourí cigaretu z ebenové špicky, a když náhodou spatrí na
ulici ležet mrtvolu, obrátí ji špickou strevícku z krokodýlí
kuže. Jean-Luc byl ze staré školy, všechno, co bylo ženské,
bylo pro nej více méne posvátné a hodné obdivu a vzývání
a laskavosti a hezkých slov. Proto mel pro onu ženu jen
jedno pojmenování: svine. Eklovala se mu od chvíle, kdy se
mu poprvé zjevila pred ocima, vedel, že proti ní nic nezmuže, stejne jako spousta dalších lidí, ale miloval ji. Ano, nicilo
ho to v bezesných nocích, ale odehrávalo se to mimo jeho
vlili. Jean-Luc vedel, že miluje válku. Miluje ji, protože ho
odmenila.

nejasný pocit necí prítomnosti, a proto natáhl ruku do tmy,
kde se setkala s jinou rukou, horkou a drsnou jako zednická
rukavice, u níž nebylo hned jasné, co je kuže a co jsou kusy
leukoplasti, kterými si tkadleny prelepovaly druhá a tretí
bríška prstu, aby se neporezaly od príze. Vzápetí se k ní
pridala druhá dlan, která jej sevrela v zápestí silou, která se
mu zdála být odhodlanou a pripravenou na tento okamžik.
Žena, která sedela nebo klecela v hromade koudele, jej stáhla
k sobe dolu s lehounkým vzlykem. Její ruce mu uvolnily
zápestí, našly jeho tvár a Wavu, dotkly se uší slepecky zvídavým pohybem a spojily se v ovinutí za jeho temenem a šíjí.
Jean- Luc si tisíckrát ve Varšave pripomínal zvláštní
mekkost a cílevedomost toho objetí, snažil si je vybavit i na
podlaze brzdarského prístrešku v rytmu dunících pražcu.
Ten moment prekvapení v temnote koudelového skladu byl
tenkrát tak prudký, že se Jean- Luc neudržel a krátce a suše
se zasmál. Hlavou mu proletely všechny chlapský kecy na
ubikaci a ve sklade: zrejme nikdo z veznu weigsdorfského
lágru se už dva roky nedotkl ženského tela. "Ošukal bych
i dámský kolo," tvrdíval Jean-Luc dedkum z wehrmachtovské strážní služby, kterí mu na to odpovídali: "A co myslíš
my, Frantíku?"
Ruce ho na chvíli osvobodily, slyšel, jak si žena svléká
vaták, ovanula ho vune máty a soli, uchvátil ho neskonalý
okamžik ocekávání mekkého dotyku privinutí, tak jak se mu
v tom okamžiku pripomnel v mysli. Okamžik predvídání byl
tak náhlý, blížící se teplo té ženy tak citelné, že Jean-Luc
málem omdlel. Položila ho vedle sebe na bok a spojila se
s ním v had ovitém pohybu, který vycházel od bagancat pres
boky a podbrišek a bricho a tvrdá nadra až k podpaží, které
splynulo s jeho rameny. Když pozdeji posuzoval chlípnost
a ženský chtíc, které ho uchopily, míval pocit zadostiucinení,
chlapácké pýchy, která však byla snesitelná jen díky tomu, že
celá bezuzdná soulož skoncila nekonecnou nehou a spocinutím, s nímž se mu zavrtala Wavou do podpaží nosem napred
v dokonalém psím gestu odevzdání.
Celou dobu nepromluvili, což od zacátku dávalo jejich
hríchu príchut spiklenectví. Jean- Luc nemel cas premýšlet,
jestli v živote neco podobného zažil, protože se mu v Wave
rozsvítil svistot zelených a cervených šlehu, které ho pronikaly, a rozezvucel se divoký hvizd a výkriky povelu k nástupu
na konci smeny. Žena se lehce dotkla špetkou prstu jeho
ramene, vyskocila a Jean-Luc zaWédl proti otevrenému oknu
stín postavy, který zmizel ve dvore u haly mykacích stroju.
Vlak zarachotil na výhybkách a venku zrejme vyšlo slunce,
protože škvírami do brzdarské boudy vnikaly zlaté nože.

Weigsdorfský
tábor vlastne ani nebyl koncentrák
v pravém slova smyslu. Dvanáct drevených baráku, devet
mužských a tri ženské Wídali starí vysloužilí wehrmachtáci,
fotrové od rodin: vodili vezne každý den ráno po silnici
z lágru do fabriky a vecer zase zpátky, vykonávali pro vezne
drobné službicky jako treba odeslání dopisu z pošty, koupi
nití nebo lahvicky koralky ve vesnici. Od ctyriactyricátého
roku ostatne se nikomu ani utíkat nechtelo, Evropa byla
v chaosu a nakonec nejlíp bylo ve Weigsdorfu, kde se válka
zdála být daleko a všichni verili, že ji tu prežijou.
Fabrika mela jak prádelnu juty, tak tkalcovnu a vyrábela
pro armádu pytle a maskovací tkaniny na vojenskou techniku. Jean-Luc pracoval v expedici, balil a páskoval vaky
s jutovými výrobky a mel na starost nakládku na vagón, který
dráha dvakrát do týdne pristavila po vlecce až na dvur, prímo
k rampe skladu. Vezenkyne, predevším
emky, Francouzky
a Rekyne, pracovaly na stavech. Pres šedivý vezenský mundúr
sestávající z neforemných kalhot a vatované bundy nosily
zástery a vlasy si povinne zavazovaly pod šátky, protože, jak
známo, nejcastejší úraz tkadlen vždycky bylo a je ska1pování
ve chvíli, kdy stroj uchopí uvolnený pramen vlasu. Jean- Luc
si nestežoval, práce s rudlem nebyla namáhavá, ve skladu bylo
teplo, a když bylo potreba, zalezl do zadních prostor u kotelny, prímo pod továrním komínem, kde byly sklady koudele.
Vyhnal šváby a dal si šlofíka.
Jednou, bylo to v zime, ve ctyri odpoledne už byla úplná
tma, Jean-Luc došmátral do koudelového skladište. Mel

jaro 2003
25

TÉMA

Jean-Luc vzpomínal na to ráno po smršti v koudelovém
skladu. Když se chystal na smenu, zjistil, že nemá hodinky.
Nechtel pripustit, že by mu je neznámá žena šlohla, okamžite po rozdíle ní na továrním dvore bežel do skladište, hrabal
v koudeli jako jezevcík, horecne a s prudkou touhou, aby
tam hodinky byly. Nenašel je, ke svému velkému zklamánÍ.
enašel je ani v úterý, ani ve stredu, ani ve ctvrtek, až v pátek
dopoledne se k nemu na rampe pritocil bachar Wolfi, jeden
z wehrmachtáku, a rekl, jak se Jeanu- Lucovi zdálo, s trochou
závisti: "Máš tu dopis, chlape. Inu, inu. Vždyt by mohla bejt
tvoje vnucka, mizero nevycválanej jeden francouzskej." Na
lístku papíru stálo: Pane, pokud postrádáte vaše hodinky zn.
Omega, prijdte v úterý v 16,15 tam, kdejsteje ztratil. Žádný
podpis, nic.

a predstavoval si, která z tech drobných postavicek v dálce
to mohla být. Byl povznesen nad jakékoliv zklamání, tušil,
že není ani stará, ani tlustá, ani vychrtlá, a pojem krásy
nepovažoval za rozhodující. Vlastne jediné, co chtel a o cem
snil v denních snech, byl její dotyk. Neumel ho definovat,
neznal jeho zpusob, vedel jen to, že už bez nej nikdy nebude
moci být. Balíky s jutovými pytli svazoval bezmyšlenkovite
a pred špatne provedenou prací ho chránilo jen to, že všechny pohyby palcu, rukou a nohou pri podvlékání a nahazování popruhu znal zpameti a dokonale. Byl jako stroj.
"Zamilovaný stroj," ríkal si s úsmeškem. Mel na sobe cisté
montérky, které vyfasoval pred pul rokem a které si schovával na dobu, kdy snad osud dá a on prekrocí hranice
Francie. Prinesl petrolejku a povesil na trám. Byl pripraven
a smíren.

Jean-Luc byl ve skladišti koudele už ve tri ctvrte na ctyri.
Vykoupán a oholen. Toaletní mýdlo Redrose mu pujcili
chlapi, kterí podle jeho výrazu poznali, že se ve vzduchu
vznáší tajemno ocekávání, vibrace vstrícnosti, které se
menily v neviditelné proudy touhy. Touha, kterou pocitoval
Jean-Luc poslední ctyri dny, ho dovádela hodinu co hodinu
takrka k šílenstvÍ. Mel pocit, že nic pred tím nebylo, že se
jeho život skládá práve jen z tech ctyr dní a onoho vecera ve
skladu s koudelí. Nespal, mel neustálý pocit, jako by se noril
do podmorských
hlubin, kde plul mezi zámky jistoty
a hrady pochybností, vznášel se a padal; nekdy mel pocit, že
to cekání nevydržÍ. Každou chvíli vycházel na okraj rampy,
odkud bylo videt pres plot k hale s mykacími stroji

Presne ve ctvrt se otevrelo okno a uslyšel šepot: "Jste tam?"
Preskocila okno, uhladila si vaták a rekla: "Já jsem vám ty
hodinky ukradla schválne. Já nevedela, jestli se se mnou ješte
budete chtít nekdy videt." Poprvé uvidel Lízu, ale jen na
okamžik; natáhla ruku a sfoukla lampu. Stáhla ho k sobe do
hromady koudele stejne jako poprvé a docela samozrejme si
položila hlavu na Jean-Lucovo rameno, jako by tam spocívala odjakživa a byla pripravena tam setrvat nadosmrti. JeanLuc už nepotreboval svetlo lampy. Vedel všechno.
Kalhoty mela erární, lec neprišla ve vatáku. Oblékla si
peclive vypranou a vyžehlenou
flanelovou košili, asi
pánskou, protože mela rukávy vyhrnu té až k loktum. Byla
drobnejší, než si Jean-Luc predstavoval, dokonce snad
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trochu príliš štíhlá, cernovlasá s karamelovýma ocima
a rasami, které když sklopila, vypadalo to, jako když spouští
padací mosty príslibu. Usmívala se, trochu nakrivo, trochu
vyzývave, ale s oddaností, která Jean-Lucovi i za tu chvíli, co
lampa svítila, rozklepala kolena i pohrudnici a projela jím
jako rapír od ledví až po hrudní kost. Proste byla krásná
a Jean-Luc vedel betonove, že se propadá do propasti, ze
které není úniku.

k snedku, což bylo její živobytí, co svet svetem stojí. Mela
na sobe potrhanou a promácenou sukni s fertochem, pres
ramena dlouhý melírový šál jedním koncem ovinutý kolem
krku. Jean-Luc ji poznal, prestože nemela na nohou lodicky
z krokodýlí kllže. Výraz mela stejný: neústupný a strnulý,
jako bývají tváre nelaskavých ženských božstev v pohanských zemích. Nemá charakter, napadlo Jeana-Luca, který
stál vedle hatí, pomalinku se boril do rašeliny až po kolena
a cekal, až vojska i s ciharkou zmizí smerem ke Smedave.
Byla to ona, nenávidel ji a soucasne ji miloval, protože ho
odmenila nežností. A protože to byl echt }rancouz, rekl si:
"Merde." Bylo mu nad slunce jasnejší, že kdyby nebylo
války, kdyby neprišla jako divoká kuplírka handlující
s lidskými osudy, kdyby nebylo presunu a totálních nasazení
a transporw a nucených prací a zmetení evropských sudeb,
nikdy by mu na stará kolena nebylo dáno zažít poslední
zázrak lásky. V tom je válka nenapodobitelná:
špinavá,
smrdutá a prisprostlá, lec geniální spisovatelka dramat. Cas
od casu vypouští ze safírové klece rudou krivonosku, která
z beztvaré masy, jíž se taky ríká lidstvo, vylupuje príbehy
jako semena ze smrkových šišek.
Pak se spouštel dolu z hor, kde jsou jen bukové lesy, lesy
jako prosvetlené chrámy, které nemají nic spolecného
s gotikou smrkových hvozdu. Scházel celý den podle bílého
potoka, prespal v opuštené pile a druhý den spechal pahorkatinou k Weigsdorfu. Poslední kilometry skoro letel, nejedl,
protože se živil ocekáváním, prebrodil Smedou u Predláncu,
protože mosty byly strhlé" ješte od lonska, prebehl trat
a uvidel tovární komín.

Co ale vedel nejjisteji: devce, které si našlo chvíli spocinutí
na jeho rameni v jakémsi cizím a podivném sudetenlandu,
v neznámé vesnici s vonavým jménem, v obskurní fabricce,
která delá pytle pro nemeckou armádu ze surovin dovezených z Afriky, ve skladu s koudelí plnou švábu, bylo mladší
než on sám o dobrých ctyricet let.
Cestu z Vratislavi do Kladska absolvoval za tri dny, chvíli
na uhláku, chvíli stopem. Hranice prešel lesem nedaleko
Náchoda a znovu osedlal nákladní vlak. Z vagónu ho
vyhodili v Tanvaldu. " ejdrív pujdeš nahoru a pak zase dolu
a tam pak bude Frýdlant a za ním Weigsdorf Ale ten už se
dnes Weigsdorf nejmenuje, nýbrž Višnová," rekl JeanuLucovi výpravcí.
Stoupal dlouho serpentinami s alejemi jerabin, kolem
poloprázdných vesnic, z nichž, jak tanvaldský nádražák rekl,
byli odsunuti Nemci. Jean- Luc vedel, že se ty hory, které
bývalo videt z Weigsdorfu za jasných odpolední, jmenují
lser Gebirge. Pak už byl hodne vysoko, šel po veliké louce
mezi rozsetými hrázdenými domy a nebe se najednou
zatáhlo, od žulových viklanu zasvištel vítr a nahnal mraky
do cerných kup, z nichž vycházel jakýsi zvuk, který sílil,
menil se ve svist a pak v rachot a pak v burácení a nakonec
ve zvuk vravy. Musel uskocit z drevených hatí, protože se
kolem nej prehnali jezdci na koních, meli na sobe rakouské
husarské uniformy, propocené velkým spechem a úsilím.
Pronásledovali totiž dva pruské kavaleristy, což na palouku
mezi dvema vrchovišti korunovali úspechem. Kavaleristi
byli ubodáni píkami k smrti, protože takový je zákon války:
když se rozhodneš zdrhnout, musíš to udelat rychle. Za
nimi pak táhli vojáci v kokardách a mluvili polsky, to JeanLuc dobre poznal, protože se ve Varšave dost naucil, a ti
polští vojáci, kterí patrili do francouzských jednotek, které
vedl generál Umiií.ský, šli a rašelina pod hatemi lemovaná
ostricemi se prohýbala pružne a cvachtave. A za nimi táhli
kone dela poškozená u Lipska a bylo slyšet polnice a hlasy
velitelu a feldvéblll a modlitby kneZll a plác. A za tím vším
temným davem kodrcala po hatích kára tažená hnedákem
chraplákem, naložená vrchovate ciharskými klecemi. Byli
v nich cížkové, konopky a pestrí stehlíci. A nekolik penkavcu, jikavcu, hýlu a zvonohlíku.
a kozlíku sedela telnatá
a mastná žena, Jean- Luc najednou vedel, jak se jmenuje: po
všech krajích ji znají jako markytánku Smrt. Mela zohyzdenou tvár z nejaké šarvátky. Jejím oblíbeným ptákem byla
rudá krivonoska, která má zobák prekrížený tak, že dokáže
vybírat semena i ze smrkových šišek. Vozila ji na bezpecném
míste pod lavicí ve zlaté kleci vykládané safíry, kterých prý
na techto loukách je bezpocet. Vezla práve rozprášeným
bonapartovským
vojskum ptáky pro potechu a ptáky

"Líza Kociánová?" rekl Antonín Vád, národní správce
továrny, kterého pražské reditelství fy JUTA poslalo do
Višnové, aby udržel v chodu výrobu pytlu. "Taková malinká,
mrštná a trochu hubatá, že? Pamatuju se. To už je pár
mesícll. Odjeli s tím Rekem, možná, že si na nej vzpomenete, když jste tu u nás byl tak dlouho, s tím, který delal topice
v kotelne. Jakpak on se jenom jmenoval? Papadopulos ci
Pandupolis, nebo tak nejak. Byl to takovej hodnej mládenec.
Prišli se rozloucit a ríkali, že už pro ne válka definitivne
skoncila, že se budou brát, že mají domek nekde na nejakém
ostrove. Když odjíždeli, tak byla zrejme tehotná a vypadala
štastne."

Jean-Luc šel dlouho pres louku až k rece. Posadil se na
písek pod brehem, kouril cigaretu a pozoroval hladinu.
Nepocitoval ani zoufalství, ani únavu, ani zklamání, nepocitoval nic. Byl uvnitr najednou studený jako popel. Cítil, že
na svete, co svetem bude, jen dve jistoty zustanou vecné:
nikdy nekoncící skrípot markytánské káry a nikdy nekoncící
touha po lásce.
e láska sama, tu dokáže vojácký hnedák
zadupat, ale touha po ní.

JAROMIR ŠTETINA

(1943)

JE NOVINÁR A SPISOVATEL,ZPRAVODAJ AGENTURY

EPICENTRUM, PUSOBí V KRIZOvYCH
V AFGHÁNISTÁNU.
ZVAN~O

27

OBLASTECH SVETA, NAPOSLEDY

Dv~ CESTYV~CNOSTI FRANCOUZE jEANA-LuCA

HANZI NAPSAL PRO PRITOMNOSTV RÁMCI JEJIHO TÉMATU WCNOST

MEZI NÁMI.

jaro 2003

POVIDKU

DOMOV

A

SVET

EVROPSKÁ UNIE ZA BODEM
Kandidátské zeme vymenily krátkodobé obeti
za dlouhodobé zisky
MILADA

Deset zemí stojí v pozoru pred branami Evropské unie,
pripraveno a odhodláno stát se v roce 2004 jejími rovnoprávnými cleny. Tato perspektiva zpusobila mnoho povyku
vycházejícího z predstav, že se evropské instituce dostanou
do slepé ulicky, že dojde ke stagnaci evropské integrace
nebo neprátelským reakcím obyvatel evropských zemí na
východní i západní fronte. Vstup nových clenu však stávající trendy rozvoje politiky Evropské unie spíše posílí. Lze
ocekávat odklon pozornosti od klasické ekonomické spolupráce, jejímž hlavním pilírem je spor o rozpocet, pokles
presvedcivosti všech monstrózních superprojektu a rozmelnení cíle zrídit jakési "Spojené státy evropské", který byl
doposud pestován jako evropský ideál. Obavy z uveznení
v klatbe, stagnace a neprátelské reakce ze strany obcanu
jsou prehnané, pravdepodobnejším
výsledkem je naopak
posílení statu quo.

ANNA
ANDREW

VACHUDOVÁ,
MORAVCSIK

neviditelný
smysl nerovnosti,
prolínající potenciálem
smlouvat o výhody: proces rozširování je výhodný pro
clenské i kandidátské zeme, pro kandidátské zeme je však
výhodnejší.
Výhody, které zájemci z Východu získají, prevyšují
náklady tak výrazne, že dosažení dohody zaujímá na
žebrícku jejich preferencí nejvyšší prícku. To samozrejme,
pokud jde o podmínky pristoupení k EU, snižuje autoritu
jejich vyjednávací pozice. Behem záverecné fáze jednání
o integraci na konci roku 2002 se zretelne projevilo, že se
rozhodli pro krátkodobé ústupky - ale jen výmenou za
dlouhodobé výhody, které budou v závislosti na dobe od
aktu pristoupení
dokonce geometricky
narustat. Tato
jednoduchá
logika "asymetrické vzájemné závislosti" dohoda na tom, že ti, kterí dlouhodobe nejvíce získají,
prinesou zpocátku nejvetší obeti - je nejzásadnejším faktorem, který urcil prúbeh vyjednávání.

VÝHODNÉ NEVÝHODY
Úspech procesu rozširování a podmínky, za kterých se
odehrává, nemohou prekvapit ani teoreticky pouceného
pozorovatele mezinárodních vztahu, ani historicky pouceného pozorovatele evropské integrace. Proces rozširování
se opírá o konvergenci zájmu soucasných a potenciálních
clenu EU. Tahouni EU propagují prijetí kandidátských
zemí, protože v nem spatrují dlouhodobý ekonomický
a geopolitický prospech - nové príležitosti k obchodování
a stabilizaci zemí, s nimiž sousedí. Východoevropské zeme
participují na zájmu o rozšírení z podobných duvodu.
Clenství v EU jim zajistí prístup na svetove nejrozsáhlejší
jednotný trh, upevní politické vazby se Západem a tím
i jejich domácí demokracii a kapitalismus.
Hodnota zmínených výhod je ješte zrejmejší, uvážíme-li
náklady spojené s neúcastí v integracním procesu. Zustat
pozadu, zatímco ostatní se rozvíjejí, by se zatracene
prodražilo. Prestože kandidátské zeme musely pristoupit
na podmínky casto nevýhodné, clenství v EU zustalo pro
všechny národním zájmem, který je pro ne spojující sítí.
Požadavky na prizpusobení jsou - jako vetšina krátkodobe
nákladných ekonomických reforem - vnímány ve smyslu
nevyhnutelného
kroku k dlouhodobému
sblížení úrovne
clenských zemí EU.
Pozice pristupujících zemí v oblasti smenného systému
"neco za neco" opravdu není silná. Kandidáti clenství v EU
musejí delat ústupky - tento fakt je ostatne casto pripomínán, když se mluví o základní nespravedlnosti a nerovnosti
procesu rozširování. Zrídkakdy se však bere v úvahu

NOVÁCCI S OMEZENÝMI PRAVOMOCEMI
Pres tento základní
predmet
dohadování
výhod
a kompromi-oú je fáze vyjednávání u konce a pozornost se
obrací k dusledkum faktu, že v roce 2004 se cleny EU
stane deset nových státu. Jak se budou v roli clenu - novácku chovat? Jaký dopad bude mít jejich hlas na budoucnost
evropské integrace? Jakmile se stanou cleny, základní
vzorec "asymetrické vzájemné závislosti" se mírne zmení,
což ovlivní schopnost nových clenu ovlivnovat dení v EU
ctyrmi podstatnými zpúsoby.
Predevším, noví clenové vstoupí do EU jako stredne
kvalifikovaní.
Budoucí politické následky základního
souhlasu s asymetrií získaly jasné kontury už behem
predvstupních jednání, kdy byli žadatelé nuceni kompletne
prijmout kodanská kritéria. Bez tohoto souhlasu by bylo
budoucí clenství zkrátka nemyslitelné.
ásledující jednání
pak probíhala jen jako dohled nad tím, zda kandidátské
zeme tento rozsáhlý seznam evropských zákonu a regulací,
o nichž se nediskutuje, kapitolu po kapitole zavádejí.
Prijetí principu nerovnosti moci mezi EU a kandidátskými zememi transformaci vubec umožnilo. Evropská
unie je oprávnena exkomunikovat každého, kdo se neprizpusobí obecným politickým a ekonomickým parametrum
národních politik státu EU. Tento princip je nadcasový
a muže dopadnout na každou kandidátskou zemi. Kdyby
se napríklad slovenští volici ve volbách na podzim 2002
vetšinove priklonili k nacionalistické politické linii, úplne
by se prestalo se Slovenskem jednat o pristoupení.
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HURÁ NA ROZPOCET

získala

nový úkol, fantastictejší,
než si kdy kandidátské
zeme
predstavovaly. K nutnosti obrátit hospodárství
vzhuru
nohama a prevést na standardní tržní ekonomiku pribyl
cíl vybudovat moderní právní stát, který bude schopen
zavést veškeré požadavky EU.
ároky Unie na budoucí
cleny výstavbe funkcní
tržní ekonomiky
a silných,
demokratických
státu jen prospely. EU tak nemuže být
narcena z toho, že mezi sebe prijala retardované chudáky, státy, které ze své podstaty nemají na clenství nárok.

Tretím duležitým bodem agendy nových clenú Unie
se jiste stane tvrdý prístup k otázkám rozpoctu. Postoje
budoucích clenu EU jsou velmi rozlicné, ale jejich síla je
v jejich poctu a sdíleném presvedcení, že financní výhody,
kterým se na rozdíl od nich teší puvodní clenové, by mely
být odstraneny. Pokud noví kandidáti spojí síly, budou
schopni blokovat rozhodnutí
dosažená jednomyslne
i kvalifikovanou vetšinou. Za techto podmínek bude pro
Unii velmi obtížné stanovovat rozpocty pro léta následující po roce 2007, protože v dobe, kdy zacne EU o techto
otázkách diskutovat, už budou dnešní kandidáti rovno-

NEJDRíVE ZA SEDM LET

Druhým
významným
dusledkem
zaclenení nových
právnými cleny. Dlouhé prechodové období a princip
adeptu do Unie je to, že velmi pravdepodobne
nebudou
asymetrické nerovnosti, s nímž momentálne kandidátské
podporovat velkolepé superzeme útrpne
souhlasí, je
naucily,
že výhody
lze
projekty,
jakési
kroky
Postkomunistická transformace získala
v sedmimílových botách. Po
v rámci Unie dosáhnout jen
tvrdou hrou. Je to stejná
pripojení
se soustredí
na
nový úkol, fantastictejší, než si kdy
zKušenost
získaná
na
mravencí
práci
vedoucí
kandidátské
zeme
predstavovaly.
k naplnování požadavku na
steJnem
principu,
jakým
plné clenství podle schenbyla v devadesátých
letech
K nutnosti obrátit hospodárství vzhuru
konfrontace
s faktem, že
genských
dohod.
Steží
nohama a prevést jej na standardní tržní jenom plné clenství v EU
budou mít sílu na grandióznejší projekty. Zeme, které
jim zprístupní evropský trh.
ekonomiku pribyl cíl vybudovat moderní
Na základe všech techto
v posledních letech každý
právní stát, který bude schopen zavést
podzim cetly prísná hodnozkušeností lze takrka s jistocení evropských komisaru,
tou predvídat, že jakmile se
veškeré požadavky EU.
noví clenové Unie dostanou
bojují s rostoucím euroskepticismem a budou muset
k rozhodovacím
pravomovydržet tlak kvuli nepopulárním ústupkum v poslední fázi
cím, budou se je snažit využít ve svuj financní prospech
jednání o pristoupení k EU.
a získat pro sebe co nejvetší díl penez, které utrácí EU.
Ani v clenských zemích Unie není rozširování mezi
Toto téma bude v rámci Unie pravdepodobne základním
volici práve hitem. Mnozí je chápou jako synonymum
evergreenem
nadcházející
dekády, stejne tak jako
ilegální
imigrace,
rustu
mezinárodní
kriminality
dominovalo pocátkúm rozhovorú o pristoupení
nových
clenu.
a nezamestnanosti. Ackoliv je málo dukazu pro tyto obavy
- dosavadní zkušenosti svedcí o pravém opaku! - politici
JíZDA VE VOLNÉM STYLU POVOLENA
EU mají presto pred sebou tvrdohlavou verejnost. IZrátkoCtvrtým rozmerem prijetí nových clenu je malá pravdedobe lze ostrou odezvu volicu otupit výsledky záverecných
jednání. Noví clenové podle schengenských
dohod po
podobnost, že by vnesli do Evropské unie politiku destabilizace a nesouladu. Mnozí se obávají, že se z iniciativy
mnoho let nesmejí hýbat svými vnitrními hranicemi,
nových clenu rozhorí nepredvídatelné konflikty. Skutecná
budou nuceni své vnejší hranice posilovat a in abstracto
mohou zacít uvažovat o presídlení a hledání práce v Unii
hrozba rozkolu však nesouvisí s prostým poctem úcastníku
kolem stolu Rady Evropy nebo Evropské komise (obava,
nejdríve za sedm let. Nadto stagnující natalita v zemích
EU vubec nevylucuje, že za deset let budou puvodní
kterou je soucasná bruselská elita prímo posedlá), ale
s rostoucí diverzi tou politických preferencí mezi samotnýclenské zeme pracovní sílu z nových clenských zemí ci
tretího sveta dokonce vítat.
mi clenskými státy EU. Ackoli tato ruznost nesporne
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SLEPÁ ULICKA NEHROzí

existuje, stávající trendy evropské integrace pravdepodobne
neohrozí.

Souhrnne
receno, rozšírení
EU zkrátka 'nehrozí
vznikem slepé ulicky, stagnací nebo rebeliemi nových
clenu.
aopak posílí probíhající trendy: vývoj smerující
k pestrosti a rozrúznenosti, opatrnejšímu utrácení, reforme
fiskální politiky, evoluci na principu postupných prírústku
jako alternative superprojektú a obecnému uznání toho, že
z Unie se nestanou Spojené státy evropské. To není nic
nového ani zlovestného. Hledejme v tomto procesu spíše
náznak toho, že z Evropské unie se stává normální obcanské usporádání. Spolecenství, které už prekrocilo bod, za
nímž není návratu, a múže si proto dovolit tolerovat
ruznost názoru na svúj budoucí vývoj.

Clenské státy Unie momentálne nemají žádný superprojekt, který by mohl padnout, kdyby noví vzpurní
clenové, pasoucí po mimorádných
príspevcích z rozpoctu, použili právo veta. Ani na principu kvalifikované
vetšiny nebude pro nové cleny snadné blokovat legislativní proces svým volebním potenciálem, protože vnitrní trh je právne zabezpecen
v podstate
kompletne
a každodenní
legislativní
cinnost
se dnes vyvíjí
mnohem pomaleji, než treba pred deseti lety. Evropské
vlády dnes venují pozornost
spíše tématum,
která
s rozpoctem
nesouvisejí:
zahranicní,
imigracní
a monetární politice.
Práve v tech to mi morozpoctových
oblastech
lze
bojovat proti nebezpecí slepé ulicky, protože v nich lze
rešení dosahovat pružnejšími mechanismy, než je dojednávání volební vetšiny. Skoro každá z posledních závažných iniciativ EU se týkala jen podmnožiny
clenských
státu: EMU (ekonomická a monetární unie), zahranicní,
sociální a obranná politika, schengenské dohody ... Vývoj
speje k rozruznenosti,
pružnosti
a individuálním
návrhúm jednotlivých
clenú. V mnoha z techto sfér zejména v zahranicní politice a ve frakcní politice ekonomické a monetární
unie - lze efektivne jednat i bez
uniformity
a absolutní názorové jednoty. Z hlediska
teorie kolektivní akce má Unie spíše koordinovat "koalice stejné vule" než bránit "jízde ve volném stylu". Vlády
clenských zemí bezpochyby prejí flexibilite. Verejne to
však príliš neríkají, aby se nedostaly do pozice, kdy by se
chudší zeme mohly snažit vymámit z rozpoctu Unie
mimorádné príspevky.
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STEJNY M TR N PLATI
Jak zkušenost z transformace postkomunistických zemí
poznamenala ekonomii
BLANKA
Americký ekonom, bývalý vysoký cinitel Svetové banky
a nositel
obelovy ceny za ekonomii ]oseph E. Stiglitz,
vydal v roce 2002 knihu Globalization and Its Discontent
(Globalizace a její stinné stránky), která vyvolala znacnou
odezvu u profesionálních
ekonomú i v široké verejnosti.
Krome kategorického
odsouzení pravidel soucasného
hospodárského
dení stanovených jednostranne
v zájmu
vyspelých státu a bez ohledu na rozvojové zeme obsahuje
Stiglitzova kniha také ostrou kritiku pocínání washingtonských mezinárodních organizací v bývalých socialistic-

KALlNOVÁ

kých zemích, predevším v Rusku. Vetšinou však ušlo
pozornosti, že sám Mezinárodní
menový fond provedl
nemilosrdnou sebekritiku svých opatrení behem transformacního procesu bývalých centrálne plánovaných ekonomik již pred Stiglitzovým útokem. Svedcí o tom i zvláštní
císlo vedeckého casopisu MMF venované práve rozboru
zkušeností s ekonomickou reformou v postkomunistických státech a kritickému posouzení role, kterou Mezinárodní menový fond v tomto procesu sehrál. Soubor osmi
clánku nemá samozrejme ambici vycerpat celé téma, ale
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presto vypovídá mnoho o soucasném
myšlení. Dá se ríci, že ekonomové MMF
znovu objevují politickou ekonomii.

A

ekonomickém
- a nejen oni -

SVET

Založen klub anglicky píšících novináru
Od ledna 2003 se v Music dubu N I I (nekdejší prvorepubliková
slavná Národní literární kavárna) na Národní tríde C, I I pravidelne
schází sdružení pražských anglicky píšících novináru Progue Press C1ub.
Mezi cleny klubu, jehož setkání se konají približne jednou za 4 - 6
týdnu. patrí reportéri ze zakládající The New Presence a dále z periodik
Progue Post, Progue Pili,Nový prostor, Fleet Sheet, Art and Antiques a ln
your Pocket.

REVOLUCE NEBO EVOLUCE
Pro Mezinárodní
menový fond neobvyklý tón je dán
hned prvním clánkem. Jeho autori vedli stálé reprezentace
této instituce v Polsku a Belorusku a podíleli se tak prímo
na formování a realizaci reformních programu. Nepopisují
však vývoj ekonomických ukazatelu, ale všímají si politické
a sociální atmosféry, která podle nich z velké cásti vysvetluje rozdílný prubeh a hlavne výsledky celého transformacního procesu v obou zemích.
Podobnému tématu je venován clánek Gérarda Rollanda,
který se zamýšlí nad tím, jak zkušenost postsocialistických
zemí poznamenala ekonomickou vedu. Konstatuje, že na
pocátku 90. let se stretly dve koncepce rešení prechodu k
tržní ekonomice, které se dají oznacit jako "washingtonský
konsensus" a "evolucionisticko-institucionální
prístup".
První koncepce, propagovaná washingtonským
MMF
a Svetovou bankou kladla duraz na co nejrychlejší prechod
(big bang), využívající neopakovatelné politické (revolucní) príležitosti k soucasnému prosazení všech zásadních
reforem, predevším k rychlé privatizaci a liberalizaci.
Prosazovala, aby se noví vlastníci stali hlavní poli tickou
podporou nového režimu a rychle narustající privátní
sektor vudcí tržní silou, která by se v podstate obešla bez
regulacní role státu. K plnému rozvinutí tržní ekonomiky
pak už stacilo prevzít tržní zákony a instituce, které se
osvedcily ve standardních kapitalistických ekonomikách.
Ústredním sloganem washingtonského konsensu byla tedy
rychlost a duvera ve spontánní tržní mechanismus.
Naproti tomu evolucionisticko-institucionální
prístup
se vyznacuje urcitým filosofickým skepticismem, ovlivneným Friedrichem
von Hayekem a Karlem Popperem,
který zdurazJ1uje naši nedostatecnou
znalost ekonomických a sociálních systému a tedy zpusobu jejich transformace, což pak motivuje nechut k jakémukoliv sociálnímu
inženýrství a kampaJ10vitému prebudování celého systému. Tento prístup naopak privileguje postupné zmeny
a všímá si jejich návaznosti. Snaží se krok za krokem
získat podporu vetší cásti spolecnosti a hlavne priznává
státu a státnímu aparátu rozhodnou úlohu behem transformacního
procesu. Nespokojuje
se pouhým prijetím
nových zákonu, ale klade duraz na budování adekvátních
institucí, které budou schopny zajistit plnení nového legislativního rámce. Usiluje o postupné vytvárení zákonu
a insti tucí za úcasti ci aspoJ1 souhlasu spolecnosti, i za
cenu, že jde o reformy cástecné a ne zcela tržne ortodoxní.

Llenství v klubu je bezplatné a Prague Press C1ub vrele uvítá další
úcastníky setkání.
Více informací na http//:wwwproguepressclub,cz.

príklad evolucionisticko-institucionálního
prístupu, který
stavel na pozvolném rytmu reforem postupujících
od
dekolektivizace
zemedelské výroby ke spolecensky hure
prijímané privatizaci státních industrialních kolosu.
Pri konfrontaci teorie a praxe transformacního
procesu
je treba vzít v úvahu i další faktory. Jak treba vysvetlit, že
washingtonský
konsensus se v urcitém smeru celkem
osvedcil ve strední Evrope, ale byl fiaskem v prípade
Ruska a ostatních státu vzešlých z bývalého Sovetského
svazu? Zde prichází ke slovu práve politická dimenze,
casto ekonomy neoprávnene
opomíjená. Geopolitická
situace ve strední a východní Evrope byla príznivá radikální reforme, protože populace byla ochotna podstoupit
pomerne velké obeti, aby se dostala z podrucí sovetské
dominance a mohla se stát soucástí Evropy.
Jiná situace byla v Rusku, kde rozpad Sovetského svazu
znamenal pro vetšinu lidí politické trauma a pro zemi
silný hospodárský
šok. Ruská reforma jasne ukazuje
slabosti strategie jednostranne
inspirované washingtonským konsensem, protože rychlá privatizace bez dalších
hlubších reforem nakonec vyústila v to, že úzká zájmová
skupina, která nejvíc z privatizace vytežila (tzv. oligarchové), nakonec další reformy blokovala. Cínská zkušenost
naopak dosvedcuje, že i v ne príliš príznivé politické situaci muže být evolucní prístup efektivní, prestože hned
zpocátku nestaví na rychlé masové privatizaci a prestavuje
státní struktury jenom postupne.
S odstupem více než deseti let došla tedy ekonomická
obec k názoru, že pro úspech transformacního
procesu
washingtonský konsensus se svou svatou trojicí "liberalizace, stabilizace, privatizace" nestací. Její dnešní príklon
k evolucionisticko-institucionální
teorii je priznáním, že
krome hospodárských ukazatelu jsou v ekonomii duležité
také politické a sociální faktory a že bez dobre fungujících
institucí a státní správy je hospodárský pokrok nemožný.

POLITICKÝ ROZMER EKONOMIE
Prestože se muže zdát, že tyto dve vyhranené koncepce
jsou až príliš schematické, obe našly svou dost vernou
aplikaci ve skutecnosti. Bývalá Nemecká demokratická
republika prijala ze dne na den zákony a instituce kapitalistického Nemecka a likvidovala v rekordním case puvodní státní podniky. Naopak Cína muže být považována za
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QUO VADIS, G RMANIA?
Hospodárské lokomotive Evropy dochází pára
JIRí MUSIL
Prestižní svetová periodika v posledních dvou až trech
letech nápadne casto vzrušuje stav
emecka.
apríklad
anglický The Economist se tímto tématem loni v prosinci
zabýval pod titulkem "Nejistý obr". Tentokrát však nejde
o strach ze silného Nemecka, jak se projevoval v Evrope po
jeho sjednocení v roce 1990, práve naopak.

a ochrana slabších jsou v emecku na vysoké úrovni, kvalita
prostredí je dobrá, naše infrastruktura patrí k nejlepším na
svete, naše demokracie je pevná, lidé se úcastní politického
života, úcast na volbách do parlamentu je trvale jedna
z nejvyšších v demokratických zemích, nikoho neohrožujeme
a naopak pomáháme tak jako málokdo chudým zemím
a podarilo se nám vyrovnat se svou minulostí.

KRACH HOSPODÁRSKÉHO ZÁZRAKU
Bývalé "hospodárské lokomotive" Evropy již nekolik let
dochází pára. V posledních osmi letech zažívá Nemecko,
mereno rocními prírustky hrubého domácího produktu,
nejpomalejší ekonomický rust v celé Evropské unii. Úroven
nezamestnanosti
je naopak jednou z nejvyšších a pocet
nezamestnaných prekrocil již 4 milióny osob, což predstavuje zhruba jedenácti procentní hladinu nezamestnanosti.
Zeme, která se ješte nedávno chlubila stabilitou financní
sféry, dnes prochází krizí bankovnictví. Zahranicní investice
v emecku jsou velmi nízké a vetšina velkých nemeckých
prumyslových firem stehuje své provozy do zahranicí.
Náklady na práci jsou totiž v nemeckém prumyslu podstatne
vyšší než v rade evropských zemí a v USA. Podíl nemeckého
exportu na celosvetovém vývozu v posledních deseti letech
soustavne klesal.
Rada nemeckých autoru již na zacátku 90. let upozorilovala na to, že Spolková republika si žije nad pomery a ztrácí
konkurenceschopnost
na svetových trzích. "Potenciální rust
produktivity byl obetován za rust životní úrovne. To vedlo
k rústu reálných osobních príjmu, zkrácení pracovní doby
a vyšším sociálním príspevkum. Nic ovšem není zadarmo.
Nemecko prestalo být mezinárodne konkurenceschopné
i v odvetvích, v nichž bylo tradicne velmi silné," píše už
v roce 1994 nemecký ekonom Kurt J. Lauk. Ztráta konkurenceschopnosti sice pravdepodobne nebyla jenom dusledkem štedrého sociálního státu a rustu mezd, nemecké
hospodárství se dostalo do situace, kdy jsou nutné pomerne
rozsáhlé zmeny na trhu práce i v systému sociálního
a duchodového zabezpecení.
Mnoho neoliberálních ekonomu se shoduje v tom, že
k hlavním prícinám hospodárských obtíží zeme patrí ohromné množství regulací a vysoké náklady na práci. V podstate
kritizují principy, na kterých byl v padesátých letech minulého století založen nemecký "hospodárský zázrak" spojovaný
s kanclérem Ludwigem Erhardem a projektem sociálne
tržního hospodárství. Jejich kritika je namírena rovnež proti
nemeckému modelu sociálního státu, který považují za
rozhazovacný. Vetší cást nemeckého politického spektra od
pravého až k levému stredu s nimi však nesouhlasí a neoliberální analýzu situace odmítá i vetšina nemeckých obcanu.
Vox populi by se dal tlumocit zhruba tak: kvalita života

DIVNí L1DÉV PEKNÉM DOME
emecku nelze porozumet bez prihlédnutí k hospodárským, sociálním, politickým, ale také kulturním dusledkum
sjednocení státu. Spojení východní a západní cásti Nemecka
muže být dokonce jakýmsi predobrazem sociálních procesu,
kterými budeme procházet po vstupu do Evropské unie
i my. Evropská unie nám bude financne pomáhat, my
budeme její pravidla hry prijímat a soucasne kritizovat,
nekdy budeme mít pocit, že zeme Evropské unie se k nám
chovají paternalisticky, a budou nám pripadat arogantní.
A zeme staré Evropské unie, nebo presneji receno nekterí
její obyvatelé, budou mít naopak pocit, že vpustili do svého
pekného domu nevýkonné, chudé a jaksi podivné lidi,
s nimiž se navíc musí delit o bohatství vytvárené po nekolik
generací.
V tomto kontextu je treba pripomenout, že od roku 1990
do roku 2002 dosáhly financní transfery mezi západní
a východní cástí nemeckého území zhruba 800 miliard eur,
tedy hodnoty, která je více než dvojnásobkem celonemeckého rozpoctu na rok 2002. Kanclér Gerhard Schr6der nadto
slíbil další príspevek solidarity, který by mel smerovat do
infrastruktury východních zemí v období 2005-2019, ve výši
165 miliard eur.
Vedomí konzistentní nemecké identity, nedelené smerovou rúžicí svetových stran, vedomí spolecného státu všech,
není v západních spolkových zemích nejsilnejší. Stále jde
v sociologickém slova smyslu o dve ruzné spolecnosti. Zcela
rozdílné jsou napríklad vlastnické struktury v zemedelství,
což se projevuje tím, že ve východních zemích - na rozdíl od
západních - prakticky neexistují rodinné farmy. Úroven
nezamestnanosti
byla v roce 2000 na Východe více než
dvojnásobná (18,8 procenta) než na Západe (8,7 procenta).
Podíl cizincu ve všech východních zemích (s výjimkou Berlína) nedosahuje ani dvou procent, zatímco v mnoha západních spolkových zemích se pohybuje mezi 10 až 20 procenty... Rozdíly se projevují i v subjektivních
pocitech
spokojenosti a v individuálních ocekáváních týkajících se
budoucnosti, v názorech na postavení a zamestnanost žen
atd. Prakticky ve všech životních oblastech jsou obyvatelé
západních zemí spokojenejší, budoucnosti se však obávají
více než na východe.
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Východní cásti Nemecka nadále ztrácejí obyvatelstvo.
V letech 1948 až 1989 odešlo z bývalé DR na Západ 2,7
milionu lidí, rocne tak ztratila tato zeme 67 tisíc obyvatel.
Kdyby nebylo berlínské zdi, bylo by jich mnohem více. I po
pádu berlínské zdi za posledních 11 let však ubylo z východní cásti Nemecka dalších 872 tisíc lidí, tj. v prumeru 79 tisíc
rocne.
Ve východních zemích se zkrátka hure shání práce, nekdy
i zakládá rodina a možnosti pohybu nejen v rámci sjednocené SRN, ale v dusledku sjednocení i v rámci celé Evropské
unie nic nebrání. Zacal sice rust i pocet lidí, kterí se ze
západního Nemecka stehují na východ, ale stále je jich méne
než tech, které potkávají na ceste opacným smerem.
Stací dve císla: v roce 1948 žilo na území bývalé DR
zhruba 19 milionu lidí, v roce 2000 pouze 15,1 milionu.
Ješte názornejší obraz poskytne návšteva nekterých rychle se
vylidnujících
oblastí, zejména venkovských, napríklad
Meklenburska-Západního
Pomoranska
nebo bývalých
prumyslových oblastí východního Saska, v okolí Zhorelce ci
Hoyerswerdy. Tak rozsáhlé úbytky populace byly ve strední
Evrope naposledy zaznamenány pravdepodobne pouze za
tricetileté války.

JAK JETEŽKÉ STÁT SE NEMCEM
Hospodárské potíže a problémy spojené se sjednocením
komplikuje hJedání nové kolektivní identity nejsilnejší zeme
Evropské unie. Ke konci osmdesátých let byla stará Spolková republika podle vetšiny analýz zemí relativne spokojených
obcanu užívajících si vysoký stupen hmotného blahobytu,
financní stabilitu, sociální klid a jistoty. Nemecko v té dobe
kombinovalo rychlou modernizaci a vyspelou technickou
civilizaci s pomerne silnými prvky sociálního konzervatizmu
- procházelo to však bez povšimnutí a nevyvolávalo významnejší spolecenské napetí.
Zeme byla ohlušena výbuchy jiných problému: politickým
extremismem a politicky motivovaným terorismem (ztelesneným zejména skupinou Baader-Meinhofová)
a drímající
xenofobií. Nemecko ovšem v letech 1961 až 2000 absorbovalo 7,5 milionu cizincu, kterí tvorí dnes 9 procent obyvatelstva. I pres prípady odsouzeníhodného
násilí, útoky na
obydlí žadatelu o azyl a projevy antisemitismu lze zdejší
charakter soužití nazvat etnickým klidem.
Presto se problém pristehovalcú stal jednou z nejvážnejších otázek soudobého Nemecka. I když bylo novodobé
emecko donedávna jednou z nejotevrenejších zemí, stát se
nemeckým obcanem bylo vždy velmi nesnadné. Je naprosto
zrejmé, že bez pomerne velkého a organizovaného pristehovalectví mladších lidí ze zahranicí, se dostane nemecký
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sociální a duchodový systém do krize. I presto by se jen
zanedbatelná menšina
emcu byla ochotna smírit s predstavou
emecka jako národnostne smíšeného státu. Strach
z prílivu cizincu se stal jedním ze základních problému
zeme, stejne jako motorem xenofobie sociálne slabých
a impulsem neonacismu.
Prekvapením je i prožívání identity ve východní cásti
zeme. Pres sjednocení v jednom státe, pres jednotný právní
a institucionální rámec zustali Nemci rozdeleni do dvou
spolecností. Nemecký historik Michael Sturmer dokonce
napsal, že do roku 1989 emecko bylo jedním národem ve
dvou státech, zatímco dnes se zdá, že je dvema národy
v jednom státe.

DLOUHÁ

CESTA NA ZÁPAD UKONCENA

ejdúležitejší je ovšem odpoved na hlavní otázku moderních dejin
emecka: muže dojít v dnešním Nemecku
k obratu, který by zvrátil dosavadní úspešnou promenu zeme
v liberální a demokratický stát se silnou sociální politikou?
Významný nemecký historik Heinrich August Winkler,
který je znám svými studiemi o Výmarské republice, vydal
pred dvema lety knihu, ve které píše, že "dlouhá cesta
Nemecka na Západ", dve století trvající hledání státní formy,
moderní spolecnosti a národní identity, je ukonceno.
Nemecko se podle nej stalo integrální soucástí Západu, bez
ohledu na radu vetších nebo menších sporu, které
emci
vedou se svými práteli. Dnešní Spolková republika je podle
Winklera výsledkem úspešného pokusu nedelat chyby
Výmarské republiky. Dúležitými podmínkami této historické promeny je hospodárský úspech, federalizace zeme
a postupné rozšírení nemecké identity o identitu evropskou.
Strukturální i duchovní promena Nemecka po druhé
svetové válce jsou veru natolik hluboké, že ani zátež zpusobená sjednocením zeme a soucasnými vážnými hospodárskými potížemi nemuže dosavadní vývoj zvrátit. Za dvou
predpokladu: že bude pokracovat proces evropské integrace
a že Nemci najdou zpusob, jak skloubit starou tradici sociálního státu a nove se ozývající liberalismus.

JIRI MUSIL
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BEDRICH UTITZ
Národ básníku a myslitelu - Das Volk der Dichter und der
Denker, tak si Nemci kdysi rádi ríkali. Pak prišli Henker místo
Denker - kati místo myslitelu, a mnoho myslitelu a básníku
vyhnali nebo zavraždili. Ale to už je dávno. Ovšem teprve
nedávno jeden nemecký kritik konstatoval, že v soucasné
nemecké literature chybejí mladí básníci. Stejne tak ovšem je
treba i myslitele - vedecké odborníky, potrebné pro národní
hospodárství - dovážet ze zahranicí.

ZAcíNÁ

TO VE ŠKOLCE

Nemecko melo kdysi ve vede mnoho nositelu Nobelovy
ceny. A nebyli to jen vedci židovského puvodu, kterí
utekli, aby zachránili holý život nebo byli zavraždeni.
I v posledních letech získalo Nobelovu cenu nekolik
nemeckých vedcu. Vesmes ovšem pusobili na zahranicních
vedeckých pracovištích.
Neco tedy ani s vedou není
v Nemecku v porádku. Ten "neporádek" ovšem nezacíná
na vysokých školách, zacíná již ve školkách a základních
školách.
Nedávný mezinárodní pruzkum nazvaný podle italské
Pisy, místa vydání zprávy, ukazuje, že úroven nemeckých
žáku je v celoevropském merítku na jedné z nejnižších
prícek. Pozitivním dusledkem je, že se toto téma stalo
v Nemecku aktuální. Tento klad se však relativizuje, když
seznáme, že poznatky na jedné strane a vyhlídky na potrebné zmeny v dohledné dobe se diametrálne rozcházejí.
Zkušenosti
ze zkoumaných
zemí ukazují nesmírný
význam prvních let detské výchovy, na cemž se podílejí
školka a základní škola. Už tady se ukazuje, že v Nemecku jsou na tuto fázi výchovy venovány - opet ve srovnání
s jinými evropskými státy -- minimální prostredky. Také
studie OECD (Organizace pro hospodárskou spolupráci
a rozvoj) se pozastavuje nad tím, že studium na vysokých
školách v Nemecku je bezplatné bez zretele na jeho
délku, zatímco jesle a školky se ve zdrcující vetšine musí
platit.
Že hmotná stránka však nemusí být ve všech hlediscích
rozhodující, ukazuje skutecnost, že platy nemeckých ucitelu
patrí v Evrope k nejvyšším, výsledky jejich cinnosti naopak
k nejnižším. Sem patrí i poznatky, které jsou ciste empirické,
nikoli podložené pruzkumy: v nemecké verzi oblíbeného
televizního poradu Milionár je populární moderátor Giinter
Jauch vždy nervózní, predstaví-li se kandidát jako ucitel.
Nápadne mnoho ucitelu totiž ztroskotává na docela lehkých
otázkách. Ucitel, který nepoznal populární citát z Schillerovy básne, zavolal svého kolegu, ucitele nemciny, a ten dal
suverénne - špatnou odpoved. Jiný ucitel ztroskotal rovnež
na urcení slavného citátu, tentokrát z Goethova Fausta.
Další nebyl schopen z relativne nízkých císel poznat
prvocíslo. Nejde o statisticky prokázaný poznatek, ale prece
jen to nutí k zamyšlení.

ÚSPEŠNÉ VÝJIMKY
Vrátíme-li se zpet do škol, mužeme konstatovat radu
objektivních prícin nedobrých výsledku. Jednou z nich jsou
velké trídy a navíc casto znacný pocet detí z nenemeckých
rodin s nedostatecnou znalostí nemciny. Casto se tyto deti
protáhnou povinnými trídami, aniž by dosáhly odpovídajících
vedomostí, a opouštejí školu jen jako pologramotné. A nejsou
to jen deti cizího puvodu. Že tomu tak být nemusí, ukazují
príklady, byt vzácné, kdy ucitelé zamestnávají nadanejší deti
úkoly, které zvládají bez prímého dozoru, a venují se detem,
které potrebují prímou pomoc. Tyto výjimky jsou navíc úspešné.
Mnoho také záleží na vedení školy. Naneštestí moderne
a produktivne vedené školy jsou pouze mimorádným úkazem.
Reditelka jedné školy vytvorila z ucitelu, žáku, ale i rodicu tak
angažovaný kolektiv, že si ucební plán urcuje sama. Neváhá
treba delší dobu nechat odpadnout obvyklé vyucování, protože nacvicuje s trídou divadelní hru, dokonce za pomoci režiséra nebo herce z povolání. Je-li nutný honorár, složí jej dohromady rodice. Ukazuje se, že pro celkový vývoj detí tato
zkušenost má velice pozitivní význam. I jinak jsou vychováváni k maximální samostatnosti. Prípravu na témata trídních
prací si musejí žáci vyhledávat sami z literatury nebo archivu.
Individuální pomoc ucitelu i vzájemná pomoc žáku mezi
sebou jsou bežnou praxí. Výsledky školy jsou v prumeru nad
nejvyššími výsledky dosaženými vPise.
Nemecko je federativní stát a otázka školství je v pravomoci
jednotlivých spolkových zemí, jejich obvodních a okresních
správ. Jsou prípady, kdy snaha vedení školy jít moderní, nezvyklou cestou byla temito instancemi zmarena, treba i premístením reditele školy. Propuštení ucitele, který vyucovalnekonvencní metodou a dosáhl nadprumerných
výsledku, se
podarilo zabránit jen stávkou rodicu a žáku. V nekterých
spolkových zemích se ovšem samostatnost a iniciativa jednotlivých škol už povoluje, ba vyžaduje. Je to však velmi pomalý
proces.
Jedním z již uvedených problému je nedostatecná znalost
nemciny detí z ruzných zemí. V nejlidnatejší spolkové zemi,
Severním Porýní- Vestfálsku, letos zruší nekolik set míst
ucitelu nemciny. Pocet žáku sice klesá, ale nikoli v pomeru
k poctu rušených míst. V téže zemi se vzdala funkce uznávaná
ministryne školství a vedy Gabriele Behlenová, která preferovala uvedené moderní metody základního školství. Podlehla
nakonec útokum konzervativních organizací ucitelu a neméne
konzervativních odboru.
Soucasná financní mizérie Nemecka nedovoluje velké
skoky v žádné oblasti, tedy ani ve školství. Zkušenosti ovšem
ukazují, že jsou možné i reformy, které mnoho nestojí.
Rozhodující je jen smer, jímž se ubírají.
BEDRICH UTlTZ
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V rámci konference o Visegrádu bylo založeno
Fórum evropských casopisu
CÓILíN
"Kostra strední Evropy prežívala i v dobách komunistického temna a spuštení visegrádského projektu v roce
1991 se stalo pokusem zjistit, zda lze tyto ohlodané kosti
ješte obalit nejakým masem." Tak otevrel budapeštský
starosta Gábor Demsky konferenci Visegrádská myšlenka
- minulá spolupráce a budoucí poslání, kterou hostilo loni
v prosinci madarské sídelní mesto. V Budapešti se tentokrát sešli ceští, madarští, polští a slovenští predstavitelé,
aby promysleli vyhlídky Visegrádu v situaci, kdy jeho
clenské zeme budou pravdepodobne i clenskými zememi
Evropské unie.
Bežná argumentace se pohybovala na škále od nadšení
pro budoucí fungování Visegrádu jako pružného rámce
pro vyjednávání s Evropskou unií až po obavy, že by se
mohl stát tuhou úcelovou strukturou
reprezentace
nekoordinovaných regionálních zájmu.
Na konferenci Visegrádská myšlenka se ovšem setkali
nejen recníci, ale také "písmáci" - zástupci jedenácti
politických, spolecenských a kulturních periodik, kterí
založili Fórum evropských casopisu. Tvorí jej, vedle Prítomnosti a její anglicky psané variace The New Presence,
napríklad polská Res Pub/ica Nuowa (vedená predním
polským intelektuálem
Marcinem
Królem), madarský
Kalligmm, stredoevropský casopis Kajka, ale i rumunská
A/tem ci postsovetské Ab Imperio.
Byt menšinový, stále však ješte žijící ctenár techto
casopisu, které mírí výše než k první signální soustave, ví,
jak krehké je jejich postavení na trhu, z toho se odvíjející
nezájem inzerentu, nízké náklady a kruhem se uzavírající
malá ctenárská obec. Na jejich stránkách
se pritom
nejednou objevují texty od nejkompetentnejších
odborníku daných kultur, ale míjejí takrka bez odezvy. Zástupci jedenácti
casopisu
postkomunistického
prostoru
potom logicky usoudili, že pokud je nedokáží beze
zbytku využít jednotlivé národní trhy, je cas na vzájemnost.

Q'CONNOR,

IRENA REIFOVÁ

Charta Fóra evropských casopisu
Fórum evropských casopisu je otevrené
spolecenským
a kulturním casopisum nejen strední a východní Evropy.
Chce prispívat k rozvoji interakce mezi novinári, poskytovat jim podmínky pro dialog a vnímat jej. Chce se podílet
na verejné tvorbe politického rozhodování v ruzných
oblastech i na ruzných regionálních a nad regionálních
úrovních. Fórum evropských casopisu má charakter síte
intelektuálních zdroju, interkulturního dialogu a preshranicní spolupráce. Hodlá nabízet hluboký vhled do soucasnosti
a rámec pro debatu o historických, politických a kulturních
tématech, což dává k dispozici politikum, obcanským
sdružením i soukromým osobám.
(Výnatek

z

Charty Fóra evropských casopisu, kapitolo Posláni)

i semináre - reálné i virtuální - na nichž budou šéfredaktori s okruhem odborníku spolecne formulovat témata
politických analýz, pokoušet se z nevedomí spolecnosti
vyvolávat težko uchopitelné
nebo zámerne odsouvané
úhly pohledu na politické dení. Velmi potrebné je také
odhodlání
spolupracovat
s obcanskými
organizacemi
a napomoci tak premostení státního a verejného sektoru,
bez nehož je obcanská spolecnost nemyslitelná.
Bude-li
Fórum fungovat, vznikne
dosahem
treba
nevelké, ale vlivem podstatné nové pole sdílené agendy,
tedy nekolik nových institucí, jejichž lidé budou vedet,
na cem pracují a o cem premýšlejí.
Svet preplnený
neorganizovanými
podnety se dnes bez sítí, které jednak
propojují a jednak filtrují, už vubec nedá zvládnout.
Jednou z takových sítí intelektuálních zdroju by melo být
i Fórum evropských casopisu. Nespornou výhodou je fakt,
že všechny casopisy v nem sdružené jsou nezávislé
(financne ani intelektuálne nejsou jednostranne
pripoutány ke stálým politickým proudum).
Díky francouzskému
filosofovi Michelu Foucaultovi
víme, že skutecne nebezpecnou formou moci není dobre
viditelný
monolit státu nebo diktatury,
ale plíživá,
kapilární moc zdánlive samozrejmých
definic, které
vypouštejí do vlásecnic spolecnosti instituce. Jinak než
její vlastní zbraní - tedy pomalou, zdánlive nepatrnou
nabídkou neobvyklého proti ustavenému - se jí zrejme
bránit nelze. Iniciativám
typu Fóra evropských casopisu
proto omezená popularita ci dosah nijak nevadí - pokud
se množí a pokud spolecne vymývají z krevního recište
spolecnosti cholesterol zájmu vydávaných za nutnost.

Její podstatu zachycuje Charta Fóm evropských casopisu,
obsahující ideály (duraz na pres hranicní intelektuální
spolupráci a pokus ovlivnovat vnímání hodnot) i praktické plány. Sdružené casopisy chtejí v rámci Fóra pomáhat
predevším samy sobe, ale informacní a kulturní pomoc
také nabízet: tvurcum politických
témat, obcanským
organizacím, novinárum i verejnému mínení. Tyto strany
by samozrejme nemohly sdílet informacní kapitál, který
hodlá Fórum evropských casopisu nashromáždit,
bez
spolecné internetové
stránky. Návodné budou urcite
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Tanky a bomby nezastaví ideje, jakkoliv pochybné,
nehumánní a zvrácené
ZDENEK

Podle vyjádrení amerického
prezidenta
George W.
Bushe skrývá a chrání irácký diktátor Saddám Husajn
teroristy vcetne al-Káidy. "Predstavte si onech devatenáct
únoscu z 11. zárí 2001, tentokrát vyzbrojených Saddámem
Husajnem.
Stacila by jediná ampule, kanystr ci bedna
svržená na naši zem a zažili bychom hruzu, jakou jsme
ješte nepoznali," prohlásil Bush ve své letošní zpráve
o stavu Unie. A ceský novinár Jirí X. Doležal k tomu
poznamenal
(Lidové noviny, 5. 2. 2003), "že to sice
mnohým muže znít smešne pateticky, ale málokdo si
zároven uvedomuje, že islámští fundamentalisté
chtejí
genocidu. Že chtejí totální destrukci všech jiných kultur
než své vlastní. A že to myslí vážne. Že už žijeme v rasové

Strašidlo terorismu, jež se živí z falešné
interpretace

islámu a narustající mizérie na

jedné strane naší planety, která na své opacné
strane bohatne, obchází svet.

válce, již vyhlásili islámští fundamentalisté
západnímu
svetu. Na planete se zformovalo neco nesmírne agresivního a ohrožujícího, co nám jde po krku, a už to naší civilizaci tluce na dvere."

MOLLER

tisíce. Presto je sen bohatého Araba jemenského
o všeobecné muslimské revoluci v troskách.

puvodu

Ješte pred rokem dával bin Ládin - na kazete natocené
v afghánských horách - najevo, že al- Káida jako avantgarda strhne masy muslimského
sveta. Revolucní jádro,
Usámova organizace, si predsevzalo vtáhnout Americany
do Afghánistánu a tam vyvolat džihád, svatou válku. Mela
být Americanum
stejne osudná jako predtím Rusum.
Radikálové snili o tom, že povstání, které vypukne, privodí
pád Ameriky, jako se to stalo Sovetskému svazu po roce
1989. V mnoha smerech pripomíná tato predstava ruské
anarchisty. Ti se také domnívali, že když zabijí cara,
všechno se zmení. Ulice povstane a nastolí spravedlnost.
Anebo to pripomíná Che Guevaru, který šel exportovat
revoluci do Bolívie. Byla tu i jistá analogie s bolševickou
predstavou "základny", nikoliv náhodou znamená výraz alKáida arabsky "základna", kterou se mel stát pro všemuslimský džihád Afghánistán.
Muslimské masy se nestaly hrobari Ameriky. Jsou už
príliš globalizované
a zasažené cocacolovou kulturou?
V jistém smyslu ano. Na trickách ted nosí vyobrazení
Usámy bin Ládina, práve jako kdysi mládež na Západe
portréty Che Guevary. Jen skutecná menšina v muslimském svete verí, že nemuže ztratit víc než své okovy.
Poslední bitva proste nevzplála. V Afghánistánu byla alKáida silne poškozena, nebot žádné mezinárodní brigády
muslimu se nezformovaly a prepokládaná
pevná opora
džihádismu, režim hnutí Tálibán, byl svržen.

RAMBO VÝCHODU NEUSPEL
Teroristické atentáty nesoucí pecet radikálního islámu
zasáhly loni muslimský svet od západu k východu, od
tuniské Džerby k indonéskému letovisku na Bali. Cílenou
akcí se ukázal být ríjnový výbuch na francouzském tankeru
Limburg u jemenského
pobreží a na cvicící americké
pešáky zahájili krátce poté palbu civilisté v Kuvajtu. Vše
vždy skoncilo odkazem na akce organizace al- Káida
a spekulacemi o teroristické mlhovine, která se objevuje
a zase mizí jak v muslimském
svete, tak mimo nej.
V tomto naladení a v této perspektive vypadá islám jako
prostredí stále více neprátelské cizincum a jinovercum. Je
to opravdu tak?
Není sporu o tom, že cást muslimu objevila nového
hrdinu. Od Maroka až po Indonésii se z Usámy bin
Ládina stal Rambo mládeže Východu a mužský idol
mladých muslimek. Stránek na jeho oslavu bylo potišteno

PRAGMATiCTí DUCHOVNí
Na neúspechu revolucního "predvoje islámské ummy"
(umma je v islámu obec verících, muslimská ekumena pozn. red.) se nemalou merou podepsali mnozí islámští
duchovní a imámové. Odmítli ve vetšine prípadu následovat samozvaného šajcha Usámu a postavili se proti tem,
kterí jsou odpovedni za 11. zárí 2001. Zrejme pochopili,
že totální konfrontace se Západem muže muslimskému
svetu prinést jen zkázu. Každý ostatne vidí, že atentát,
který odvádí turisty, se obrací v podobe ekonomických
dopadu predevším proti místní populaci.
Na hlasy pragmaticky uvažujících islámských duchovních autorit se v šocích po opakovaných hruzných atentátech pozapomíná. Než emoce opadnou, vládne názor, že
islám je náboženství,
které neco takového pripouští,
a proto nepatrí do moderního
civilizovaného
sveta.

Prítomnost
36

DOMOV

A

SVET

J

A prece to byli i zbožní muslimové a jejich imámové, kterí
pomáhali
uklidnit
obyvatelstvo
muslimského
sveta
rozhnevané
válkou v Afghánistánu.
Tlumili domácí
napetí, když vlády muslimského sveta zacaly podporovat
americkou kampan proti terorismu.
Kdo z tech, kterí dnes nemohou prijít muslimum na
jméno, zná Júsufa al-Oltradávího? Tento znalec muslimského práva, populární po celém arabském svete díky
katarské televizní stanici al-Džazíra, vydal krátce po 11.
zárí 2001 fatvu cili právní dobrozdání, legitimující právo
muslimu bojovat v americké armáde proti režimu hnutí
Tálibán. Behem vojenských operací v Afghánistánu
pak
vystupoval pravidelne v katarské televizi a obhajoval
americké právo zasáhnout v Afghánistánu.
Kritizoval
pritom názory Usámy bin Ládina a akce jeho organizace. Již predtím
mel výhrady k tradicionalistickému
pojetí islámu, jaké prosazovalo v Afghánistánu
hnutí
Tálibán.
V breznu 2001 prijel al-Oltradáví spolu se skupinou
dalších muslimských
znalcu do Kábulu a pokoušel se
presvedcit vedení Tálibu, aby nenicili obrí sochy Buddhu
v Bámjánu. Marne. Na rozdíl od dogmatických konzervativcu vládnoucích tehdy v Afghánistánu
soudili islámští
pragmatici, že sochy nejsou modlami. Po staletí muslimové i nemuslimové
tyto objekty tolerovali, pripomínal
Tálibum al-Oltradaví, a pro jinoverce tu v minulosti platívala svoboda vyznání. To bylo zase na adresu soudních
procesu, které režim Tálibu chystal s krestanskými protestanty, pecujícími v Kábulu o jednu školu.
Júsuf al-Oltradáví
je prokazatelne
nezávislý a má
ohlas. Jako clen egyptské fundamentalistické
organizace
Muslimské bratrstvo byl zbaven pasu a oznacen za
nežádoucí osobu. Zdaleka však není liberálem v západním slova smyslu. Vydal kupríkladu právní stanovisko na
obranu práva mužu bít manželky. Nelze mu také odpustit, že vehemetne chválí mucednictví v podobe palestinských sebevrahu a že tuto podobu socializujícího
se
násilí vítá jako projev uprímného muslimského zanícení.
Na druhé strane obhajuje demokracii a politickou pluralitu.

Také proto, že oni pragmatictí muslimové pochopili, že
totální válka s Amerikou a Západem by svet islámu zdecimovala. Islámští radikálové však žijí dál a hledají nová
bitevní pole. V souvislosti s odhodláním
americké
administrativy
svrhnout iráckého diktátora
Saddáma
Husajna
se težište konfrontace
islámských
radikálu
a Západu presouvá k americké ropné politice. Nebyla to
ostatne práve ropa a ropná krize na pocátku sedmdesátých
let, která spolu se selháním nenáboženských revolucních
projektu socialistické
a marxistické
inspirace vrátila
konzervativní islám znovu do mocenské hry? V padesátých a šedesátých letech pritom panovalo jasné presvedcení, že fundamentalistickému
tmárství islámu je odzvoneno.
Poslední bitva islámu nevzplála. Muslimské masy se
nedaly na pochod. Avšak strašidlo terorismu, které se živí
z falešné interpretace islámu a narustající mizérie na jedné
strane naší planety, která na své opacné strane bohatne,
obchází svet. Historie nás ucí, že ideje, jakkoliv pochybné,
nehumánní a dokonce zvrácené, nezastaví bajonety, tanky
a bomby. Muže je zastavit jen dostatecne velká, kritická
masa rozumu a citu, transformovaná
jak do odvážných
státnických kroku, tak do jednání všech, kterí rozhodují
a nesou zodpovenost.
Rozum neznamená
chytracení
a státnickost není synonymem politického handlování.
Máme si snad myslet, že vule k rozumu a státnické
odpovednosti se prežila? Vezmeme-li v úvahu zkušenost
s Afghánistánem za poslední rok, neubráníme se vráskám
na cele. Zájem o tuto zemi povážlive poklesl a prenesl se
na Irák. Slábne i ochota bohatých zemí splnit své sliby, že
pomohou rozvoji zuboženého Mghánistánu.
Mobilizovat bezpecnost a policii do boje s terorismem
je jiste na míste. Je to práce pro tyto represivní složky.
Není to však úkol pro armádu, protože válka s terorismem
je jen literární metafora. Proti neviditelnému nepríteli lze
sotva uspet konvencními zbranemi. Temi lze sice zpacifikovat neposlušnou zemi, ale není možné jimi zajistit, aby
nevstali noví bojovníci a znovu nezavlál zelený prapor
islámu. Dnešní hráci na svetové šachovnici by na tuto
historickou zkušenost nemeli zapomínat.

ROPA, BíDA A ROZUM
Snaha al- Káidy vyvolat džihád proti saúdskoarabské
královské rodine a jejím americkým ochráncum selhala.
Usáma bin Ládin ajeho al-Káida v tomto ohledu prohráli.
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Cínský hrác na šachovnici soucasného sveta
VÁCLAV
Vrátíte-li se z Cíny - oficiálne z Cínské lidové republiky
- mužete si být jisti, že i nejinteligentnejší z vašich prátel
vám položí všichni stejnou otázku: "Ukaž, nemáš šikmý
voci?" Není to jen pokus o vtip, spíš špatne skrývaný
despekt k zemi, o které toho mnoho nevíme. A také
polozapomenuté resentimenty, odkazující k vpádu Tataru,
Mongolú ... I ceský totalitní režim paradoxne informoval
o Cíne prevážne negativne, a to i v dobe, kdy Cína zacala
nastupovat nový ekonomický a politický kurs. Ani dnes
tomu není jinak. Cína je zkrátka daleko.
Bývalý poradce amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera pro otázky bezpecnosti Zbygniew Brzezinski ve
své knize Velká šachovnice cituje Hitlerovo a Stalinovo
presvedcení, že kdo vládne Eurasii, vládne celému svetu.

Na rozvoji mesta se ovšem podílejí predevším zahranicní
investori. Více než pet tisíc zahranicních
spolecností
prineslo do mesta investice ve výši 17,5 miliardy dolaru.
Ty plynuly predevším do pocítacového, automobilového,
ocelárského, chemického, textilního, obuvnického a potravinárského prumyslu.
Díky temto investicím se plocha mesta od roku 1979
rozšírila z 34,3 km2 na dnešních 75 km2.
Prúmerný mesícní príjem typického Fu couana v roce
1997 dosáhl výše 800 dolaru a obytná plocha na jednoho
obyvatele mesta se od roku 1980 rozšírila z 3,98 m2 na
10 m2. Objem zemedelské výroby v obvodu mesta se od
roku 1997 zvýšil petkrát, prúmerný mesícní príjem rolníka
však ciní jen 380 dolarú.

VÝCHODNí

Znalci cínských pomeru se shodují v tom, že

POBREŽí PROSPERUJE ...

Rozhodující
silou urcující soucasný vývoj Cíny je
nepochybne ekonomický rozvoj a s ním spojené ekonomické problémy. Vláda celí rostoucímu rozpoctovému
deficitu, zatímco banky jsou zatíženy nevratnými ci témer
nevymahatelnými
pujckami. Obe tato pasiva predstavují
dohromady polovinu státního rozpoctu.
Na druhé strane proudí do Cíny gigantické zahranicní
investice - zahranicní spolecnosti jsou již z jedné ctvrtiny
bud výlucnými, nebo cástecnými producenty veškerého
zboží. Centrem
ekonomického
rozmachu
zeme se

politickou soudržnost impéria muže zajistit,
alespon v nejbližší dobe, jen cinnost politbyra
Komunistické strany Cíny. Je to dusledek
neexistence jednotného celostátního trhu
a slabosti konfucianismu.
Do skupiny klícových geostrategických hrácu této oblasti
pak radí Francii,
emecko, Rusko, Indii - a Cínu. Trebaže se podle Brzezinského
nejméne do roku 2020 Cíne
nepodarí stát se svetovou velmocí, ve své knize jí venuje
daleko více prostoru než Rusku nebo Indii.

OTEVRENÉ

MEZRICKÝ

MESTO

Jedním z míst, která jsou od roku 1984 otevrena vnejšímu svetu, je prístav Fu-cou v provincii Fu-tien. Ackoliv
samo mestské jádro má dnes jen asi 1,75 milionu obyvatel,
po svete je roztroušeno 2,5 milionu púvodních obyvatel
z prímestských
oblastí Fu-cou.
a Tchaj-wanu
se jich
usídlilo šest set tisíc. Pritom provincii od nejbližších tchajwanských ostrovú oddeluje úžina ne širší než dva kilometry a Tchajwanci jsou významnými investory v provincii
Fu-tien.
Díky statutu "otevreného mesta" zažívá Fu-cou nebývalý ekonomický rust. Prumerný prírustek hrubého domácího produktu zde ciní 25,3 procenta, celkový domácí
produkt v roce 1997 predstavoval 70 miliard juanu, tedy
8,3 miliardy dolarú. Fu-cou je tak na osmém až devátém
míste seznamu nejrychleji se rozvíjejících cínských mest.

v posledním desetiletí minulého století stalo východní
pobreží, kam jen v roce 2000 zahranicní
investori
"napumpovali" 30 miliard dolaru. Pro nadnárodní spolecnosti se Cína stala asijským centrem jejich globalizacních
strategií.
Ekonomický rozmach má ovšem nekolik materiálních
slabin: výroba energie zpracovává ze trí ctvrtin fosilní
paliva, životne duležité zásoby uhlí se však nacházejí
v politicky nestabilních oblastech západní a jihozápadní
Cíny. Cína má zcela nedostatecné zdroje ropy a je závislá
na jejím dovozu ze stredovýchodní Asie a kaspické oblasti.
Potravinárský
prúmysl zápasí s tencícími se zásobami
podzemních vod, využívaných pro zavlažování v zemedelství.

... ALE VENKOV

STRÁDÁ

Od roku 1975 do roku 1999 se obrat zahranicního
obchodu zvýšil z pouhých 15 miliard na 360 miliard
dolarú. Cína tak stanula na devátém míste mezi obchodnhni velmocemi a svou nabídkou a poptávkou podstatne
ovlivnuje ceny na svetových trzích. Bude-li hospodárský
rozvoj Cíny pokracovat dosavadním tempem, pak podle
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odhadu Svetové banky kolem roku 2030 až 2040 Cína
predstihne USA aJ aponsko.
Rozhodující podíl na tomto vývoji mají Cínané, kterí se
presunuli do zámorí - zejména do Singapuru, Thajska,
Malajsie a Indonésie. Jejich celkový pocet se odhaduje na
55 milionu. V Indonésii, Malajsii a Thajsku ovládají až 70
procent soukromého podnikání a rocne produkují 1 bilion
dolaru, tedy zhruba stejne tolik, kolik delá domácí produkt
celé Cíny.
Na prumyslovém východním a jihovýchodním pobreží
žije ovšem jen 30 procent cínské populace. Naproti tomu
venkov obývá 600 milionu chudnoucích rolníku, jejichž
rocní príjem ciní sice až 700 dolaru, ale v nekterých oblastech také jen 200 dolaru. Polovina cínské populace tak
prispívá k tvorbe domácího produktu méne než jednou
tretinou.
Situaci navíc komplikuje nutnost restrukturalizovat
cínský státní prumysl. Na severovýchode se nachází oblast
o rozloze Evropy, která byla po vítezství lidové Cíny nad
Kuomintangem
v roce 1949 industrializována
podle
sovetského vzoru. Jde o velké prumyslové závody hospodarící vesmes neefektivne. O ty pro zmenu zahranicní
investori zájem nejeví. Nezamestnanost
zde dosahuje 20
procent. Reformy, které vedly k masovému propouštení
delníku v této oblasti (do roku 2000 bylo propušteno
celkem 5,4 milionu delníku) vyvolaly protesty rozsáhlejší,
než byla okupacní stávka studentu na námestí Nebeského
klidu v Pekingu v roce 1989. K tomu je treba pripocíst
nadbytek pracovní síly na venkove, kde by pro zajištení
zemedelské výroby postacilo 100 milionu rolníku.
Podle nekterých zpráv ciní již dnes pocet cínských
nezamestnaných
až 100 milionu, z cehož je 50 milionu
pristehovalcu bez pravidelného zamestnání, 20 milionu
tvorí bývalí zamestnanci státních podniku a 10 milionu
mladí lidé, kterí své první zamestnání teprve hledají. Sami
cínští ekonomové uvádejí, že prumerná nezamestnanost je
15 procent.

TRH, KONFUCIUS A POLlTBYRO
Politicky senzitivní oblastí jsou také již zmínená hranicní území na západe a jihozápade
Cíny, která obývají
Ujgurové, Turkmeni, Kirgizové. Príjem na hlavu je tu o 35
procent nižší než celostátní prumer a jde pritom o polovinu cínského území. V Tibetu a Sinkiangu jsou navíc velmi
rozšírené iredentistické nálady.
Perspektivy politického vývoje lze odhadnout jen obtížne. Se znacnou rezervou je možno sice vycházet ze starých
kulturních tradic - práve ty podle sinologu umožnily Mao

jaro

Venkov kolem "otevreného

mesta" Fu-cou

Ce-tungovi provést kulturní revoluci. Mao se mohl opírat
o mentalitu venkovského obyvatelstva, v níž zanechalo
hlubokou
stopu konfuciánské
ucení o spolecenském
porádku založeném na poslušném podrízení moci.
Znalci cínských pomeru se shodují v tom, že politickou
soudržnost impéria muže zajistit, alespon v nejbližší dobe,
jen cinnost politbyra Komunistické
strany Cíny. Je to
dusledek
neexistence
jednotného
celostátního
trhu
a slabosti konfucianismu.
Konfucianismus
totiž není
státním náboženstvím
a zajištuje jen základní hodnoty,
které spojují hlavní cínské etnikum Chanu. V okrajových
oblastech západu a jihozápadu
však konfucianismus
nepusobí, naopak mu konkurují zcela jiné kulturní vzory,
a to buddhismus a zejména islám.
Sociální nerovnosti predstavují podle cínských disidentu
politickou casovanou bombu. Komunismus totiž prislíbil,
že odstraní sociální rozdíly, ale ty jsou ve skutecnosti dnes
stejne hluboké jako v minulosti. Autoritu ústrední vlády
oslabuje rostoucí neduvera provincních vlád, které ztrácejí
iluzi o schopnosti centra zabývat se jejich potrebami. Pred
posledním sjezdem cínské komunistické
strany v roce
2002 reprezentovalo
zájmy prumyslových
pobrežních
provincií trináct clenu politbyra z celkových triadvaceti,
rolnická vetšina obyvatelstva však nemela v tomto nejvyšším mocenském orgánu žádné zastoupení.
Nekteré
odlehlejší provincie
se stávají doménami
organizovaných kriminálních gangu, tajne spolupracujících s místními vládami. "Mafiánský socialismus" naprí-
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klad bezohledne
vydírá rolníky a ukládá jim svévolne
smyšlené dane. Velká vetšina zemedelcu však údajne stále
verí, že centrální vláda je v podstate dobrá a že kdyby mela
dost casu, byla by schopna problémy venkovanu rešit.
Pokud venkované poukazují na nešvary, obviií.ují z nich
místní úredníky.
Krize by ovšem moWa nastat, kdyby se problémy venkova
prenesly do mest, což je zrejme hlavní duvod, proc nelze
otevrít soucasný politický systém opozicním stranám.
V Cíne není ojedinelý názor, že první masová nekomunistická strana by se zmenila v chiliastické hnutí, které by snilo
o Nové Ríši Dobra. Taková hnutí bývala podle cínských
eXpertll hnacími silami povstání, jež svrháva1a dynastie.

CíNANÉ SE UTíKAJí KVíRE
V centru Fu-cou, na ostrove uprostred reky protékající
mestem, stojí rozestavená katolická katedrála s velkým
krížem, rubínove svítícím do noci.
a breh na kopci zárí
dva bílé kríže a pod nimi se tycí rozestavený buddhistický
klášter.
Zeme, která prožila hruzy velkého skoku a kulturní
revoluce, jimž padlo v hladomorech za obet na 30 milionu
lidí, prožívá soucasne rozvrat tradicní etiky, úpadek
totalitní ideologie a s ní spojeného režimu a bourlivý
ekonomický rozvoj. Dusledkem všech techto zmen, které
delají svet nevysvetlitelným a nesrozumitelným, je príklon
k víre. Podle cínských religionistu nabývají na aktuálnosti
otázky po smyslu materiálního rozvoje, po prícinách zla,
po etických základech spolecenského života a po orientaci
do budoucnosti.

SVET

Zatímco hnutí Fa!ungong predstavovalo potenciál chiliastických nálad, a režim ho proto zakázal, buddhismus
a krestanství jsou tolerovány. Zrejme na základe predpokladu, že posílí soudržnost spolecnosti. Podle nekterých
odhadu se ke krestanství hlásí asi 15 milionu Cínanu, jiné
hovorí dokonce o neuveritelných 90 milionech. Nejvetší
nárust zaznamenávají
protestantské
církve, sjednocené
v tzv. Krestanské církvi, a to predevším mezi inteligencí
a lidmi z okraje spolecnosti, jako jsou nezamestnaní.
Krestanská teologie se studuje spolu s evropskou filosofií.
Podle cínských filosofu to predstavuje pro Cínu nejduležitejší intelektuální podnet, umožnující porozumet globalizacním vlivum, korenícím v evropské kulture.
Nejžhavejším problémem soucasné Cíny je však nalezení nového ústavního modelu. Znalci se shodují, že zeme
musí prijmout federa1istický model státu, protože narustající problémy se nedají v miliardové populaci již rešit
z jediného centra.

VACLAV

(1934)

MEZRICKY
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DVDJTÝLDENNíK
CESKO~SLOVENSKÝ

MOSTY si mužete predplatit
v Ceské republice na adrese MOSTY,
Rokycanova 54, 615 00 Brno
(e-mail: mosty-brno@seznam.cz).
Rocní predplatné: 780 Kc,
pololetní 390 Kc, ctvrtletní 195 Kc.
Pro dlichodce sleva (520 Kc, 260 Kc
a 130 Kc).
Prijímáme objednávky i do zahranicí.
ERAZIM KOHÁK: "Pro me je nejduležitejší otázka, jak vytvorit politickou a rekneme lidovou vuli ke zmene. Jak presvedcit lidi bombordovone
reklamou, že smyslem.~ivoto nemuže být hromadení."
MICHAL KRAVCIK: "Chcem byt optimista. Jedným z princípov trvolej udržotel'nosti je diverzito. Podl'o toho by z politickej rozbilosti u nás
mohla vykvasil' nieco také."
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Vecný drahoušek
aneb z deníku romanticky

Je to prý tak dávno, že už to klidne zverejní. Tehdy byla
devatenáctiletá ceská holka, co se procházela dlouhé hodiny
po Paríži, s cigaretou v ruce a náramkem na kotníku, ve dne
v noci poslouchala nepretržité, zautomatizované, nenaléhave naléhavé ševelení míjejících mladých mužu s úchvatne
elegantními kotletkami, které ješte do Cech nedorazily: "ya
va, mademoiselle, s:a va?" Mela rande na moste Mirabeau,
co se pod ním valí Seina a lásky mé, mám-li už vzpomínat
ta jména, po zlém vždy prišla radost vytoužená ... i?! A
v Lucemburské zahrade, protože tam provozoval svoje
denní snení Richard Aldington ... A v Café des deux
Magots, co kdyby tam sedeli Sartre se Simone de Beauvoir.
Taky s nekým, kdo se predstavil možná Alain, cekala na
rozbresk na nábreží, až se ta zkrehlá bludicka v svých šatech
ze zelene poplaví za úsvitu po opuštené Seine.
Mela rande i v Rodinove muzeu - škoda, že ji ted, po
letech, nepožádalo nakladatelství Listen o príspevek do
souborku povídek Miluj me víc, jejichž zadáním byl
milostný príbeh, ve kterém bude mezi dotycnými velký
vekový rozdíl, no ale není známá spisovatelka, nemohlo je
napadnout,
že v Rodinove muzeu na ni tenkrát cekal
vzdelaný starec. Bylo mu šestactyricet a elegantne ji balil
za úcinné pomoci Romaina Rol1anda, Rainera Marii
Rilkeho a Henriho Mattise. Mihnuli se i meštané z Calais

Odjela, jak prikazovalo nádraží, smerem na východ.
Príští prázdniny prijely do její zeme tanky a prikázaly
zustat doma. Do Paríže se dostala až po petatriceti
letech. Chodila tam po jiných cestách, bez cigarety a
retízku na noze. Mladíci neševelili, jen v Louvru, kde
hledala svoji oblíbenou Coyovu Markýzu (obraz jí ukázal
starec), ji protivne pronásledoval holohlavý muž. Použila
nekdejší zpusob na príliš doterné a nepríliš žádoucí
chlapíky: hezky cesky rekla "bež do prrrdele". Drncení
vždycky každého spolehlive vydesilo. Lysohlavce ne.
Zaradoval se: "Paní je Ceška?" Byl Polák, ale Fryderik
Chopin to nebyl.
Stará výstrednice
Ceorge Sand, která okouzlovala
Boženu Nemcovou, na ni príliš nepusobila. Toulala se
radeji po jiných stopách. Po stopách lidského hlasu. Ach,
Cocteau! Odjela metrem na stanici Porte d Auteuil. Bud
ta zoufalá - milující a práve opouštená - volala z Auteuil
nebo do Auteuil, to už nevedela. Ani si nebyla jistá, jestli
se na konci onoho telefonického monologu na té telefonní
šl1ure obesila, nebo ne. Koneckoncu to nehrálo roli. Roli
hrálo, že se objevil vzdelaný, múzický mladík. Bylo mu
šestactyricet a elegantne ji balil pasážemi z Célinových
románu Cesta do hlubin noci a Smrt na úver. První schuzku si s ní dal v Passage Choiseul, kde kontroverzní spisovatel prožil detství. Taky ji vodil - jemne za loket - na
bleší trhy, do vetešnictví, do periferních
hospod. Na
pompézním place de la Concorde jí koupil zmrzlinu. Ruce
mel mladík, na rozdíl od starce suché (taky nebyl srpen,
nýbrž únor), ale krestní jméno a vek meli totožné. A
príjmení? Težko ríci, to už zapomnela. Zdá se jí, že bylo
rovnež jednoslabicné. I nekterá písmena v nem jakoby se
shodovala. Vzal ji do hotelu s povedomým názvem La
Santé. Ale nic z toho nebylo. Stydela se, byla prece jen o
neco starší než on, a ta jeho šedivející hlava zkušeného
seladona urcite pritahuje mladé holky ...
Vyprovodil ji na letište v Orly. Pohladil ji po tvári a rekl,
že príšte jí toho ukáže v Paríži mnohem víc. Treba kde
bydlela Marguerite Durasová, v kterých kinech prespával
Henry Mil1er, kde umrel Marcel Proust. U prepážky se
otocila. Ješte tam byl, usmál se, zamával. Drahoušek.
Nemenný, nesmrtelný, vecný ...

a Hegel, ten už ona opravdu neví, proc. Ale co, myslitel
jako myslitel.
Pak s ní starec v prudkém srpnovém žáru vyšplhal na
komín na streše École Normale Supérieure, kde kdysi
studoval. Naucil se tam taky, kam vodit holky a jak závratne je v té výšce líbat. Všude pod nimi se rozprostírala
Paríž. Jaká byla?
o prece celá bílá ... To ne, pokud si
vzpomíná, spíš do ružova. Z komÍna ji zpocenou rukou
odvedl do patricijského bytu nedaleko vezení La Santé.
Chvíli ji tam držel a v kresle kteréhosi Ludvíka se jí snažil
zout sandály, ale ani po láhvi rosé nechtela, stydela se, že
má od ustavicného lítání po meste špinavé nohy. Šedé
prachem. A taky když videla jeho šedivející hlavu na svém
klíne ... Tak se zas zvedli a šli. Na pompézním place de la
Concorde jí koupil zmrzlinu. Byl kavalír, toho dne, kdy už
musela z Paríže odjet, ji vyprovázel na Care de l'Est. Na
schodech v metru ji chytil za lýtko a rekl, že se mu strašne
moc líbí, je tak pekne baculatá. Príští prázdniny jí toho
ukáže v Paríži mnohem víc.

Libuše Koubská
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Všechny státní programy integrace zatím pohorely
Snad jedinou oblastí, v níž bylo v této první etape vykonáno neco pozitivního, byl pokus o statistické podchycení
romské populace na území tehdejšího Ceskoslovenska.
V soupisu romské populace z roku 1925 bylo evidováno
necelých 65 tisíc osob. Skutecný pocet Romu však byl
nepochybne vyšší. O tri roky pozdeji narídilo ministerstvo
vnitra na ceskoslovenském území soupis takzvaných kocovných a potulných Romu, kterým byla následne vystavena
"cikánská legitimace". Držiteli cikánské legitimace se pozdeji
stali i ostatní Romové. Zpusob, jímž byla tato evidence
provádena, a úcel, k nemž pak sloužila, neumožnuje její
pozitivní hodnocení. I když toto mimorádné opatrení bylo
z evidencního hlediska oprávnené, použité policejní metody
pouze prohloubily protiústavnost jednání státních orgánu pri
rešení romské otázky.
avíc tato dokumentace se stala
nástrojem neskrývané diskriminace ci represí. Predválecné
Ceskoslovensko
si pak získalo nelichotivé prvenství.
V Evrope bylo první zemí, jež vydala dukladneji propracované protiromské zákony, které se staly pozdeji vzorem pro jiné
evropské státy.
V tomto období také vzhledem k stoupající nezamestnanosti a bíde postupne pribývaly neprátelské projevy majority
vuci Romum, které vyústily v místní pogromy a v prubehu
událostí druhé svetové války dokonce vedly protektorátní
administrativu k myšlence "definitivního rešení". Z celkové
romské populace žijící na území Cech a Moravy se
z koncentracních táboru vrátilo po válce jen nekolik stovek
Romu.

Integrace Ceské republiky do evropských struktur bude
vážnou proverkou menšinové politiky naší zeme. V poradí už
nekolikátá hodnotící zpráva Evropské unie pritom tradicne
jmenuje mezi slabinami ceské vnitrní politiky práve nepríznivé pomery našich etnických skupin, predevším Romu.
Podívejme se na to, jak pristupovaly ceskoslovenské,
pozdeji pak ceské vlády k rešení otázky postavení romské
menšiny u nás od prvního samostatného ceskoslovenského
státu až po soucasnost. Jak vypadal vývoj postavení Romu
z hlediska institucionálního zájmu pred- a polistopadových
vlád.

EXTRÉMNE CHUDí
O tom, že od transformace naší spolecnosti po listopadu
1989 prožívá romská menšina hluboký sociální propad, byla
u nás napsána rada odborných analýz. Zrekapitulujme si tedy
nekterá základní fakta. Výsledky posledního scítání lidu
z roku 2001 podávají velmi neúplný obraz o poctu Romu
u nás. K romské národnosti se v Ceské republice prihlásilo
jen 12 716 osob. Skutecná pocetní velikost romské populace
je podle odhadu Ceského helsinského výboru zhruba 200
tisíc lidí (tedy cca 2 procenta z celkové populace).
V sociálne-ekonomické
rovine jsou dnes Romové ve
skupine s extrémní chudobou zastoupeni významneji, než by
odpovídalo jejich podílu v populaci. Totéž platí i o skupinách
tech, kdo požívají sociální ochrany, mezi nezamestnanými,
v páchání trestné cinnosti, všude je Romu víc, než odpovídá
jejich poctu. Nabízí se otázka: jak je možné, že navzdory
velkým administrativním
nákladum pred listopadových
integracních snah se situace Romu u nás tak výrazne liší od
sociálne-ekonomické situace majoritní populace? Jak tedy ty
státní programy integrace vypadaly? V prípade Ceskoslovenska lze obecne v oblasti institucionálního zájmu o romskou
populaci rozlišit tri základní etapy:
1) období mezi lety 1918-1945
2) poválecné (eventuálne predlistopadové) období
3) postkomunistické období.

RíZENÝ ROZPTYL
Období po druhé svetové válce zacalo zcásti spontánní,
zcásti nucenou, urcite ale hromadnou migrací Romu ze
slovenského venkova do úplne odlišného prostredí prumyslových center severních oblastí Cech a Moravy. Podmínky pro
trvalé presídlení romských rodin se pritom vytvorily zejména
v pohranicí v dusledku nechvalného odsunu nemeckého
obyvatelstva. Duch státních opatrení pro rešení romské,
tehdy se ríkalo cikánské otázky, proti predchozímu období
ponekud zmenil charakter. Místo násilných a represivních
narízení prešel komunistický stát od padesátých let k paterna1istické a asimilacne-prevýchovné politice.
Ruzné prameny shodne tvrdí, že systematická snaha
o rešení romské/cikánské otázky zacíná od roku 1957 a trvá
do 1989. Podle významného britského romisty Anguse
Frasera ji charakterizovalo strídání projevu netrpelivosti,
povýšenosti, paternalismu, pasivity ci dokonce bezradnosti
a místy velmi radikálních opatrení.
Všechny predlistopadové
socialistické vlády se jednoznacne snažily odstranit periferní postavení a zbídacování
Romu. Aby je donutily k trvalému usídlení, provedly státní
orgány na zacátku roku 1959 sérii razií, pri nichž Romové,

CIKÁNSKÁ LEGITIMACE
Veškerá systematictejší snaha státu se v letech 1918 až
1945 soustredovala na to, aby Romum, kterí do té doby žili
prevážne v prechodných táborech s prenosnými príbytky,
znemožnila kocoválú a primela je k trvalému usídlení. Podle
našeho predního odborníka na historii Romu Ctibora
Necase první republika byla sice v mnoha ohledech
demokratickým státním útvarem, v oblasti romské politiky
však jednala znacne netolerantne až represívne. Opatrení,
zamerená na zákaz kocoválú Romu, však paradoxne narazila
na vetší odpor místních majoritních pospolitostí než samotných Romu. Rada venkovských obcí podávala petice svých
obcanu, kterí v nich protestovaL proti "rádení cikánu".
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kterí se usídlení bránili, byli zadrženi, umísteni do urcených
bytu a pripravených zamestnání. Samotné Romy a jejich
situaci považovaly tyto vlády predevším
za sociální
problém. Proto usilovali o potlacení národního vedomí,
romské identity. Za touto snahou stála obava z nebezpecného reakcního potenciálu etnika, protože podle oficiální
ideologie se jednalo o etnikum se zaostalým a asociálním
zpusobem života. Aby zrušily romské osady a omezily tak
vyšší koncentrace Romu na jednom míste, provedly státní
orgány na konci šedesátých let v souladu s vládlú koncepcí
takzvaný rízený rozptyl romské populace. V rámci této akce
bylo presunuto na 500 romských rodin, zejména ze Slovenska, do oblastí Cech a Moravy. Tyto a podobné asimilacní
koncepce sociální politiky vycházely z marxistického
predpokladu, že zlepšením hmotných podmínek a celkové
materiální úrovne Romu se zmení také jejich mentalita.
Romská otázka tedy nebyla otázkou etnickou, nýbrž byla
soucástí otázky trídní.
Precenení materiálních faktoru a ignorance etnokulturních
odlišností pak zpusobily, že navzdory dílcím úspechum, jako
bylo zlepšení školní docházky romských detí, lepší bydlení
romských rodin a kvalitnejší zdravotní a sociální péce
o Romy, dosažené výsledky neodpovídaly vynaloženému úsilí
ani financním nákladúm. Naopak: v rade prípadú se jednalo
o otevrený institucionální rasismus. Pres oficiální rétoriku
doby o úspeších zaclenení do ceskoslovenské spolecnosti,
Romové za socialismu zpravidla nezískávali vyšší kvalifikaci
a do sociálne významných sítí se tedy mohli vrazovat jen
výjimecne. Až 85 procent romské populace má u nás dodnes
pouze základní vzdelání, ucební obory absolvuje kolem devíti
procent Romú, strední a vysokou školu vystuduje 1,5 procenta ceských Romu.

SEGREGACNí

stát zodpovednost za integraci a postavení Romú, nebo ne.
A ve vlastní historii vzor úspešné menšinové politiky
nemáme.
V nejcitlivejších problémových lokalitách se prosazují segregacní scénáre. Z tech cerstvých uvedme kauzu politické formace zvané Blok demokratických stran - Strana zelených, ODA,
CSNS a KAN, Cesta zmeny a Nadeje -, která do lonských
komunálních voleb v Ústí nad Labem kandidovala s programem vystehovat všechny neprizpusobivé lidi mimo mesto.
V dusledku pokracující sociální a kulturní dezintegrace
Romu se u nich stále casteji projevuje rezignace a zvyšuje se
kriminalita, kuplírství, prostituce, narkomanie, lichva a další
sociálne patologické jevy. Paralelne s tím stoupá averze vetšinového obyvatelstva vuci Romum jako skupine, címž se
zhoršuje klima pro uplatnení jakéhokoli programu státní
politiky pro specifickou podporu Romu. Vládní zmocnenec
pro lidská práva Jan Jarab hovorí o skepsi ci dokonce
o obrovském odporu úredníku a široké verejnosti vuci jakýmkoli proromským opatrením.

KUS VLASTNí

ZODPOVEDNOSTI

RýsujÍ se však i príznaky nového prístupu. Po právní
stránce jsou Romové jako príslušníci menšiny v souladu
s demokratickou ústavou zrovnoprávneni s jinými obyvateli Ceské republiky. Polistopadová politická moc v rámci
pozitivního postoje k obcanskému sektoru vytvárí prostor
i pro Romy k tomu, aby mohli participovat na rozhodnutích, která se jich prímo dotýkají, aby prejímali kus zodpovednosti za vlastní osud. K pozitivnímu obratu došlo také
v kulturní oblasti. Stát v rámci programu
uchování
a rozvoje kultury národnostních
menšin podporuje radu
romských kulturních aktivit. Od roku 1997 jako soucást
státní správy funguje Rada vlády CR pro záležitosti
romské komunity.
Co se zatím nedarí na státní úrovni, darí se casto dobre na
místní úrovni, kde ruzná obcanská sdružení a nevládní
organizace uplatnují dílcí programy integrace Romu. Chybí
však zatím jejich kvalifikovaná souhrnná analýza.
Jedním z úkolu soucasné vlády je, aby pro domácí i zahranicní verejnost predložila presvedcivý dukaz toho, že Ceská
republika má pripravenou systematickou koncepci aktivní
integracní politiky Romu, ale i jiných etnických menšin.
Z hlediska probíhajícího hromadného odchodu Romu z naší
republiky je to oprávnený požadavek. Pro úspešné uvedení
vládních koncepcí do života je ale podstatné, aby si Romové
sami vytvorili a pestovali obcanská sdružení, jejichž prostrednictvím se mohou podílet na spolupráci s vládním programem.

SCÉNÁRE

Po listopadu 1989 prošla romská komunita vzhledem k
prudkým spolecenským zmenám v období transformace
i v dusledku místy velmi neúprosných asimilacních opatrení
predlistopadové státní politiky proti této skupine, jako byl
napr. zminovaný organizovaný rozptyl, výraznou sociální
a kulturní dezintegrací. To vedlo k rozpadu a zániku puvodne
funkcního sociálne-kulturního usporádálú a vrutrní struktury
romského spolecenství. Predlistopadová politika zpusobila
také dnešní znevýhodnené postavení Romu na pracovním
trhu. Etnický puvod umocnený nízkou kvalifikací trvale
stigmatizuje Romy pri hledání zamestnání.
Z hlediska zaclenení Romu do ceské spolecnosti po roce
1989 se situace spíš zhoršuje: roste etnické napetí mezi
Romy a príslušníky majority, míra státní ochrany se naopak
snižuje a pokracuje propad Romu ke dnu ceské spolecnosti.
Místo zajištení alespon minimální ochrany Romú pred
rasovým násilím se spolecnost utápí v otázkách, zda má mít
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NEPRíTEL KRÁLOVSKÝ MNOHOllSTÝ
Ze sadarovy

prírucky

Neprítel lékarský se šírí horizontálne. Zastre tak co možná
CWoubou našeho sadarského umení je nepochybne NepNnejvetší cást nebe a prinese významnou úrodu.
tel královský rmzoholistý, InJemus regius polyJilus. Dospelý
presahuje krásou a vznešeností všechny popisy a naplní srdce
Zálivku pripravujeme v obycejné konvi. Na dne konve
sadare a jeho bližních neocekávanými pocity a prožitky.
umístíme hroudu zlata a pak naplníme konev vodou. Strcíme
Zkušený sadar však ví, jak dlouhá a složitá cesta vede k
do konve Wavu a polohlasem ríkáme, co nám slina na jazyk
takovému úspechu.
prinese. Cím víc nesmyslu, tím lépe. Vše záleží na hroude
zlata. Když je príliš velká, voda spolkne všechno a zálivka
Neprítel královský mnoholistý se nemnoží ani semeny, ani
odnožemi, ani oddenky. Je ho možné vypestovat pouze
bude príliš bohatá. Príliš malá hrouda zpusobí malou
zdlouhavou a trpelivou prací, vyžadující zcela osobní vklad.
absorbcní schopnost vody a zálivka bude chudá.
Postup se odvíjí ve trech hlavních fázích. První je vyhledání
Správne zalévaná rostlina se rychle rozroste. Ale Neprítel
Neprítele obecného, druhá je pestování prechodné kultury
lékarský, Infensus oficinalis není ješte Infensus regius polypNeprítele lékarského, až tretí fáze je v pravde královským
hilus. Sadar však již muže být hrdý na svuj výsledek. Hlavní
požitkem ze samotného
eprítele královského.
potešení z rostliny se kvapem blíží. Váš Infensus oficinalis
Dlouhý pestitelský proces zacíná peclivým výberem
ted vytvárí horizontální pokrývku z hustých listu a skýtá
eprítele obecného. Infensus
blahodárný stín. Kvetena je
vulgaris je malá, bezvýznamná
bohatá a pestrobarevná. Teší
Zálivku pripravujeme v obycejné konvi. sadarovo oko. To nejduležitejrostlinka. Roste skoro všude,
ale snadno ji prehlédneme. Je
ší jsou však plody a doba
Na dno konve umístíme hroudu zlata
k nerozeznání
od okolních
sklizne.
rostlin. Neprítel obecný má a pak naplníme konev vodou. Strcíme do
Doba sklizne je pro sadare
obdivuhodnou
schopnost
pravým
dobrodružstvím.
konve hlavu a polohlasem ríkáme, co
mimikry.
Na trávníku
se
Plody se totiž nesmejí trhat.
nám slina na jazyk prinese. Cím víc
podobá tráve, v pšenicném
Když padají, nesmejí se chytat
poli pšenici, v lesích vypadá
do ruky a ani na zem nesmejí
nesmyslu,tím lépe.
jako kapradí ci vres a nebo
spadnout. Celá sklizen by tím
i smrk ci jiný strom. Sadarovu
byla znehodnocena a pestovápozornost
upoutá chudobnost
Neprítele
ve srovnal1l
ní Neprítele královského by skoncilo neúspechem. Plody se
cešou zcela specifickou a ojedinelou metodou. Zkušení sadari
s ostatními rostlinami. Nejvýhodnejší je najít Neprítele
užívají názvu "Schreberova finta" a nebo také "Prezidentovo
obecného na vlastní zahrade. Jiste tam roste, ale jak ho
nalézt? I zkušený pestitel se radeji vydá do sousedních
štestí". Prezident Schreber vydal svou sadarskou prírucku
zahrad, polí a lesu. Další obtíž je v tom, že Neprítele
v roce 1903. Jeho objev však mel pouze místní dopad
obecného není možné presadit. Najdete-li svoji rostlinu
v rodném Sasku, v Lipsku a v okolí. Svetove proslulý se stal
až v roce 1911, díky pracím slavného sadare Sigmunda
uprostred lesa, máte dve možnosti, bud les koupíte a nebo
Freuda. Prezident Schreber odhalil jedinecnou a ješte dnes
pestujete potají.
neprekonanou
metodu pestování
eprítele královského.
Máte-li štestí a eprítele obecného jste skutecne nalezli,
Odkazuji ty nejvášnivejší sadare na poutavou prírucku
mužete zahájit pestitelskou akci. Prechodnou kulturu NepríFreudovu. Pro ostatní zde uvádíme nekolik základních pravitele lékarského zacnete rízkováním. Vyberete peclive vhodný
del:
rízek a zasadíte ho približne dva metry nad Neprítelem
obecným, ze kterého jste rízek odebrali, do prázdného
vzduchu. Obecne platí pravidlo: "cím výš, tím líp". Nekterí
zkušení sadari sázejí rízky až do výše nekolika set metru nebo
i kilometru. Dokonce i do hvezd je prý možné rízek eprítele zasadit. Pro zacátek doporucujeme spokojit se s nekolika
metry.
Dalším duležitým bodem je zálivka. Nesmí být ani príliš
bohatá, ani príliš chudá. Príliš chude živený Neprítel poroste
vzhuru a k nicemu vám nebude. Živen príliš bohate roste
dolu, dosáhne zeme a muže se zakorenit. Budete pak s ním
mít jen samé potíže. Ani v jednom, ani v druhém prípade
rostlina nevydá plody a kultura je bezcenná. Správne živený

Prezident Schreber chytal plody
eprítele lékarského
v pozici hárající feny a to prímo do rite. Metoda se osvedcila, jen je treba se ubezpecit, že úhel dopadu zralého plodu
odpovídá úhlu nastavené jímky. Stací pak už jen vcas se
premistovat pod dozrávající ovoce. Po sklizni, zvlášte byla-li
hojná a dobre zachycená, musí peclivý sadar zustat nejaký
cas v klidu. S trochou štestí se jednoho dne objeví malé
klícky, presne tam, kam dopadly plody. Sadar v té chvíli
prožívá pravý zázrak. Nová rostlina je skutecný Neprítel
královský mnoholistý,. Prejeme každému hodne štestí,
radosti a neocekávaných dobrodružství s touto vášnivou
kulturou.
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apokalyptického a tolerantního prístupu
k populární kulture
IRENA

a ušlechtilým, opakuje stále totéž a predjímá reakce publika.
Zvláštní paradox. V dobe, kdy se s naprostou samozrejmostí
predpokládá, že si lidé vyberou správné politické zástupce, se
stejne samozrejme predpokládá, že si nedokážou vybrat
televizní porad. Respektive že si zákonite vyberou neco, co
bude mít devastující kulturní následky.
Trídení na to vznešené nahore a to primitivní dole se
ostatne v kritice masové kultury netýká jen kulturní tvorby,
ale i jejích konzumentu. Didaktictí intelektuálové se rádi
vydelují ze zbytku populace jako kulturní první pomoc
a masové publikum vidí v roli pacienta, kterého je nutno
zachránit, ošetrit a posléze aplikovat vakcínu proti postupující nákaze.

Analyticka pop kultury lan Angová otiskla v roce 1981
v holandském ženském casopise Viva inzerát: "Velice ráda
sleduji televizní seriál Da/las, ale když to reknu známým,
casto se setkávám s údivem. Má nekdo zájem napsat mi
o tom, zda se také rád nebo nerad dívá na Da/las a proc?
Vaše reakce zakomponuji do své disertacní práce." Angové
prišlo 42 dopisu, doktorskou práci úspešne obhájila, vydala
pod názvem Watching Da//as a vypracovala se v jednu
z nejslavnejších predstavitelek tzv. rehabilitace populární
kultury.
Vec takrka neslýchaná: akademicka a podle oficiální
definice intelektuála nositelka vzorového, vybraného vkusu
se verejne priznala, že se jí líbí limonádová kultura. Angová
však v oblasti studia mediální produkce zdaleka není první,
jen originální - málokdo zálibu v kýci deklaruje v tisku, to už
se jí spíš v soukromí zaobírá formou výcitek, nazývaných
"divácká vina" (viewing gui/t). Tendence vnímat harlekýnky,
ženské casopisy, mýdlové opery, kreslené seriály nebo hitparádové songy vstrícne však prosvítá zhruba již v polovine
šedesátých let a projevuje se hned terminologicky. Vedle
pejorativního a zámerne nectného pojmu "masová kultura"
se v tomto období zacíná pro tytéž mediální obsahy používat
neutrální ci spíše prikyvující pojem "populární kultura".

ZACHRANTE

REIFOVÁ

HREBíK HROTEM VEN
Tisíce stran popsaných obavami, že ti, kterí se nenechají
vcas zachránit a pozvednout zdola nahoru, se ubaví k smrti,
nemohly zustat bez polemické reakce. "Je vubec masové
publikum tak masové, jednolité a pasivní?" zeptali se ti, kterí
radeji hovorí o populární než o masové kulture. Domnívají
se, že místo zmanipulované, prituplé masy našli spíše významotvorne cinorodé subkultury, které si treba uniformní,
ideologicky zatížené a karnevalovou lehkostí maskované
zábavní obsahy prekládají a vykládají podle vlastních zájmu.
Punková kontrakultura v sedmdesátých letech vzala cvocky,
špendlíky a hrebíky, dosud používané vetšinou ke spínání
a spojování, a obrátila je hrotem ven. Predmety, které
v symbolickém svete vetšiny predstavují znaky propojení,
zábrany rozpadu a udržení porádku, rázem naplnil význam
práve opacný. Podobne si podle tolerantního prístupu k
populární kulture dovede pocínat i publikum, presneji publika, i s významy mediálních zábavních "sveženek".
ezávisle
na tom, jaké dominantní poselství producent do obsahu
vložil, publikum jej dovede precíst k obrazu svého zájmu.
Záživné a lehce vnímatelné kulturní obsahy krom toho
vždy zvítezí, protože jsou tou príjemnejší polovinou základní
životní rozpolcenosti na slast a strast. Populární kultura byla
a je populární (i když se jí ríká masová). Jde jen o to, zda
tajne a s pocitem viny nebo verejne na základe poznání
mechanismu její pritažlivosti. "Chci porozumet té slasti,
kterou zažívám, když se dívám na Dallas. Chci studovat její
mechanismus," píše mimo jiné lan Angová. A vyzývá ke
zvláštní obezretnosti,
když se vydeluje kategorie "tech
druhých", kterí hypnoticky sledují pokleslou populární
kulturu, protože "oni, to býváme vetšinou také my".

PUBLIKUM

Tradice kritiky masové kultury je tak stará jako masová
moderní spolecnost sama. Pres opojení novými ideály
rovnosti, volnosti a bratrství jsou ješte hluboko do dvacátého
století lidé rovnými, volnými bratry maximálne pred volební
urnou, v politice, respektive v politickém okamžiku.
V kulturní sfére je nerovnost estetických forem samozrejmostí: kultura se v ocích analytiku rozpadá na dobrou
a špatnou, vysokou a nízkou, progresivní a úpadkovou, elitní
a masovou.
Fenomén rozptylující, nenárocné zábavní kultury vyvolal
tolik obava trpkosti, že by samy vydaly na televizní seriál.
Britský kulturní kritik Mathew Arnold se v roce 1869 desil,
že kultura konzumovaná a vytvárená bez dozoru intelektuálu
rozdovádí delníky, mobilizuje jejich hnutí a dodá sílu politickému radikalismu. Karel Marx a po nem i neomarxisté
v cele s nemeckým filosofem Theodorem Adornem naopak
nacházeli v masové kulture skrytá poselství vládnoucí vrstvy,
kulturní prumysl, který výhodne prodává k líbivosti naprogramovaný brak, a úsilí mocných udržovat bezmocné v letargickém falešném vedomí. Americký buric Dwight Macdonald v padesátých letech ani nehodlal pošpinit slovo kultura
a nazval mediální zábavu jen "maskultem". Maskultem,
který je obsahove uniformní, stírá rozdíl mezi bezduchým

IRENA REIFOVÁ
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MY JSME ÚSTREDNí VÝBOR!?!
S Janem Rosákem a Miroslavem Žbirkou o soucasném
stavu humoru a o zamykání dverí
LIBUŠE

KOUBSKÁ

Rosák: Meky má pravdu. Jen bych ješte pripojil, že pokus
o ovlivnení diváka je hodne ekonomicky motivován, útocí na
peneženku, na divákovo rozhodnutí, co si z reklamou
nabízeného zboží koupí.
Navíc, co si budeme nalhávat, ono ta vetšina není zas tak
intelektuálne
vyspelá, aby šílela po humoru Voskovce
a Wericha nebo humoru cimrmanovském. Reknu to natvr-

Americký sociolog Neil Postman tvrdí, že se soucasná
kultura mení v jedno velké jevište showbyznysu. Ta prumyslová, konfekcní, casto dost primitivní zábava, která zaplavuje
celý svet, nevynechává ani naše zeme. Nechceme se nejak
pohoršene povyšovat a povýšene pohoršovat, ale presto - ta
otázka se vtírá: mohou se ješte dnes v národech Voskovce
a Wericha a Lasici a Satinského prosadit "bavici" na jejich
úrovni, nebo sestoupíme do obecného suterénu? Mluvili jsme
o tom s muži, kterí mají s masovou (ohavné slovo!) zábavou
bohaté zkušenosti - s dlouholetým a obhbeným rozhlasovým
i televizním moderátorem Janem Rosákem (1947) a slovenským Zlatým slavíkem a zároven jednou z nejvýznamnejších
postav ceskoslovenské populární hudby Miroslavem Žbirkou
(1952), od svých ctyr let receným Meky.

do. Když jdete takzvane mezi lid, do hospody, zjistíte, že
úroven humoru je všelijaká, nekdy vám až zatrne, že tihle lidi
mají volební právo. A televize se snižuje, shýbá, jde vstríc
masovému vkusu. Což je prípad rady estrád v komercních
televizích, ale i v Ceské televizi, která by nemusela tak
úpenlive sledovat sledovanost. Ale delá to.
Žbirka: Abyste si nemysleli, já ale nenavrhuju nejaký
extrém, aby v sobotu vecer šel na prvním programu porad
Mikrobi okolo nás...

Takže, pánové, proc se neobjevují
noví Voskovec
a Werich, Lasica a Satinský?
Rosák:Jednak proto, že ti zmínení byli fakt dobrí. Lepší
zatím proste nejsou k mání. Ale nedá se ríci, že je veškerá
zábava u nás pokleslá. Existuje výber. Díky bohu. Nemusíme
trpet u televize bis zum bitteren Ende. Presto me leccos
naph'íuje smutkem. Leccos bylo donedávna na slušné úrovni
a ted se to sune nekam, kam to opravdu nechci následovat.
Žbirka: Televize se strašlive rozrustá, musí se vyrábet
velmi mnoho programu a nic není staršího než vcerejší
program! Chrlí se to. A v humoru je velmi težké pripravovat
pravidelne, každý týden hodinovou relaci a držet to rok dva
na urcité úrovni. Pak to dopadne tak, jak krásne rekl Milan
Lasica, že ten nezadržitelne bezprostrední moderátor chrlí
vety, jejichž obsah ani sám neposlouchá.
A ješte je tu jedna duležitá vec: sledovanost. Televizní boj
o diváka pak latku stále snižuje, jako kdyby divák pricházel
k televizoru stále unavenejší a potrebuje tedy stále jednodušší
fóry. Tady už se dá mluvit o selhání intelektuálu, že se nikdo
nepostaví a nepodrží strop. Místo co by se snažili diváka
predbíhat a klást mu latku výš, tvurci se divákovi prizpusobují. A divák cím dál víc leniví a humor je stále lacinejší.

Rosák: ... kdyby ty mikroby delal Woody Allen, mohlo
by to být moc zajímavé!
Žbirka: Je nesmyslné, když se verejnoprávní televize snaží
soutežit se soukromými ve sledovanosti až za cenu snižování
latky úrovne a vkusu.
Rosák: Existují komici, kterí objíždejí estrády tretí, ctvrté
kategorie za velice malý peníz, jejich humor je suterénní až
tak, že jde hodne do rozkroku. Takový bavic to delá proste
takhle, protože na víc nemá. Bohužel se to objevuje
i v mnoha televizních programech, vcetne Ceské televize.
Obcas se dívám na nemeckou televizi. Talk-show Haralda Schmidta jde každý den kolem deváté hodiny. Každý
den! Obešla me hruza, když jsem si predstavil, že bych mel
každý den pripravovat show. Ale mel jsem príležitost
mluvit s jedním pracovníkem nemecké televize, který mi
rekl, to si nemyslete, že Schmidt sedí doma u pocítace
a chystá si porad. Devadesát lidí na nej pracuje, pripravuje
mu gagy, fóry a on pak už jen cizeluje. Samozrejme, že do
toho dává svoje umení. Ale to prece není možné, aby
clovek každý den perlil! Tady u nás sedí bavic Petr
ovotný hluboko do noci u pocítace a osamele si pripravuje
porad. Pak se stane, že už vykrádá sám sebe a my, kterí
s ním jezdíme na zájezdy, se bojíme pred ním ríct vtip,
protože ho druhý den použije v televizních Dobrotách nebo
Novotách. Nebo Karel Šíp, komik mého srdce, ale taky už
obcas sotva popadá dech.

NemoW by to být zámer? Celosvetový? S idioty se prece
líp manipuluje?
Žbirka: Cetl jsem, že žijeme v mediální ére, ta prerustá do
politiky, takže prostrednictvím médií mužete ovládat lidi.
edávno jsem se s dcerou díval na porad o starém Recku
z 5. století pred naším letopoctem, kde uvádeli, že Periklés
vyzýval obcany, aby se podíleli na vláde a ke všemu meli
pripomínky. A my zas žijeme v dobe, kdy naopak média
ríkají - moc nám do toho nekecejte, tady máte nejakou
zábavu a be happy! Jakýpak inteligentní, vnímavý divák!

Není to i tím, že v Cechách i na Slovensku žijeme na
malých dvoreccích, nem dost diváku, kterí by tak nákladnou prípravu zaplatili?
Rosák: Samozrejme, na malém polícku se toho neurodí
tolik, aby se dala úroda prodat a nakoupit stroje a materiál.
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Ale mrzí me, že i umelci, kterí mají na mnohem víc, jdou
vstríc pokleslému vkusu. Jeden takový zpevák nedávno
nazpíval písen, která me šokovala. Nemám rád násilí a on
tam k nemu vyzývá, doslova zpívá, že je fajn, když umre
snehulák. Co se smeješ, Meky? To je výzva k vražde snehuláka.

A nebylo by méne více, proc má být každý den posvícení, život prece není jen karneval?
Žbirka: Dodnes sám nevím, kolik mám doma televizních
kanálú. Je neuveritelné množství televizí, které potrebují
program. A zároven si konkurují. Divák sedí s dálkovým
ovladacem a kdykoliv se zacne nudit, ihned prepne.
a to
tvlirci programú myslí predevším. Na to, že se divák zacne
nudit tehdy, když to zacne být nárocnejší.
Rosák: Dokonce existuje peoplemeter, který je schopen
zmerit prímo po m1nutách, jak si dlvák prepíná. Petr Novotný mi vyprável, že se podle toho rídí, diváka to prestane
bavit, cvakne a ovotný ví podle svého scénáre, co v té
minute ríkal. A taky ví, že ten fór už tedy nemúže nikdy
opakovat.

Žbirka: Ty jsi dáblík.
Rosák: Jo, on je to tvlij text?! Víš, že není tak špatný?
Jak by se moWo pokleslému vkusu celit?
Žbirka: Zvát prece výhradne nás dva! A my už tu úroven
pozdvihneme.
Rosák: Jedno z rešení je do pokleslých estrád plížive
vsouvat kvalitu.
Žbirka: A už jsme zase u nás dvou. My jsme ten ústrední
výbor, který rozhodne! Kdykoliv se úcastním podobné
debaty, když sám sebe poslouchám, zacnu si pripadat jako je na to takové pekné ceské slovo - moudroprdek.
Rosák: To neznám.

Ludvík Vaculík napsal, že "každý ohled na lidi lehké
mysli, nízkého vzdelání a zanedbaného vkusu je škodlivý,
protože následky sáknou dál a dál. Hloupým lidem nemá
se to jejich vysílat vúbec. Vysílat má se to nejlepší, což
ovšem ti nejhorší nevyberou. A potom blbec, když
nenalezne nic pro sebe, bude se už ze své blbosti dívat i na
cokoliv, a tak se nevedomky muže povznést". Veríte ve
smysl takového povznášení? Deláte svoji práci i s tímto
cílem?

Žbirka: Možná ho nekdo stvoril ve spolecnosti, v níž jsem
sedeL .. V každém prípade, zacnu-li si tak pripadat, prestanu
mít chut o tom premýšlet. Mám jediný recept - když už
clovek neco delá - moderuje, zpívá, skládá písnicky, mel by
se snažit udelat to co nejlépe.
Jedinou šanci, kde lze delat neco kvalitne, vidím ve verejnoprávní televizi, jakási BBC by mela vždy existovat práve
z techto dúvodú.

Rosák: U nás v Mníšku pod Brdy, kde máme multifunkcní kulturne-spolecensko-politický
dúm Kája Marík, ríkávám
- my tu kulturu do svých spoluobcanú natluceme, i když
nebudou chtít! Myslím, že Vaculík má stoprocentní pravdu.

Žbirka: "Je takové pekné ceské slovo - moudroprdek."

Snad by k tem dobrým programum

Rosák: "To neznám!"
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kterí jsou skutecní mistri. Jako chlapec jsem videl v televizi
Leonarda Bernsteina, jak vysvetluje vážnou hudbu, její
principy. Leonard Bernstein, který mel urcite spoustu jiné
práce, se tomu peclive venoval a vytvoril dlouhou sérii
poradú. V hledišti sedely deti a on jim vysvetloval, hrál
úryvky rúzných skladeb a symfonií a do toho jim pouštel
Beatles, aby jim to priblížiL .. Neboli domnívám se, že
krome kritického zhodnocení daného stavu je tu i urcitá
zodpovednost
vzdelanejších. Aby nejak prispeli. To ml
pripadá jako jedno z možných rešení.
Cím si vysvetlujete soucasnou popularitu zábavných
poradu, písnicek, televizních seriálu z doby normalizace?
Co má tenhle comeback znamenat?
Rosák: Je tu spousta lidí, kterí vzdychají po starých casech,
kdy se o sebe nemuseli starat, nemuseli si sami delat danová
priznání, všechno bylo jednoduššÍ. Zmatek v hlavách pak
prináší touhu vzpomínat na staré casy. A i mladá generace
v nich podvedome cítí idylu. Stejne jako ve starých fumech,
kde dívku, která už už chce skocit do vody, v poslední chvíli
zachrání švarný rrtládenec, z nejž se vyklube milionár.
Žbirka: Já na to nemám vysvetlenÍ. Pokud bych mel
rrtluvit za sebe, mám pocit, že moje nynejší ocenení (Miroslav
Žbirka se stal slovenským Zlatým slavíkem za rok 2002
v kategorii zpevákú a po dvaceti letech tak navázal na svoje
vítezství ve stejnojmenné ankete tehdlljsího Ceskoslovenska POZ17. red) se neopírá o jakési retro a vzpomínky, ale jednoduše o moje nejnovejší Modrý album. Ty písne zarezonovaly
a to, že jsem napsal i nejaké písnicky v minulosti, znamená,
že moje publikum múže být širší, zahrnuje víc generací. Ale
to by asi ke Zlatému slavíku nestacilo. elze stavet jen na své
minulosti a na nostalgii publika, na jeho vzpomínání na casy,
kdy jim bylo fajn a nemuseli vypracovávat danové priznánÍ. ..
Co ríkáte soucasné

tendenci k nahlížení

do soukromí,

obcas až skoro k voyerstvi, jak to pestují nekteré zábavné
televizní porady ve svete?
Žbirka: Vetšinou to prichází z Ameriky. A tam mají
vyzkoušené, co lidi pritahuje. Treba dívat se na dva, kterí se
do sebe pustili a strašne na sebe kricÍ.
Rosák: Tyhle realityshow vycházejí z premisy, že diváka
nebaví sledovat fabulovaný príbeh, ale takový, jak ho udelal
život. Já jsem videl, ne sice v televizi ani na internetu, kde se
to ted predvádí, ale v rámci jakési detektivky na Nove, jak
parta nejakých ší!encú inscenovala bouracky na dálnici, pri
kterých zahynuli lidi. Byli tam skutecní mrtví, a oni to tocili.
A pak to prezentovali na internetu. To je prece strašlivá
zvrhlost!
Odporné je ale i to, když nekomu nakukujete do soukromí
a sledujete, jak si pere verejne špinavé prádlo.
Jaký vy vlastne máte k televizi vztah jako diváci?
Žbirka:
Všechny nás zdržuje. Wolfgang Amadeus
Mozart složil za svlIj krátký život na 630 del. Jak to dokázal?
A to ješte obcas stihl jít na party...
ebo Alois Jirásek. Tolik
toho vykonali. Neuveritelne mnoho. A zrejme z jednoduchého dúvodu. Byli géniové a nemeli televizi. Televizor vás

normálne vysaje. Každý vecer si pripadám unavený, celý den
jsem se necemu venoval. A tím si omluvím, že sedím pred
televizí a nesmyslne prepínám programy, z každého vidím
kousek ... Jakto, že v minulosti si lidé spolu sedli a celá
rodina treba muzicírovala?
Drív byli lidi zrejme pilnejší.
Žbirka: A také nežádali od života tolik zábavy.
Rosák: Ale oni nebyli lepší, jenom nemeli tu šanci, kdyby
ji meli, jednali by stejne jako my.
Žbirka: Dovedete si predstavit, co by tady bylo krásných
písnicek, které by Meky složil. ..
... místo aby prepínal zjednoho televizního kanálu na
druhý! Ale clovek má prece jen urcitou tvurcí kapacitu.
Žbirka: Kdybych byl prinucen, musel bych se zabavit
sám. Ale v moderním svete mám milion šancí nechat se
bavit jinými!
A to podle vás ubírá lidem na kreativite.
Žbirka: Urcite. Už se to deje v generaci našich detÍ. Já
pocházím ješte z praveku, v kuchyni jsme meli rozhlas po
dráte a kytara mi zrejme skutecne sloužila i k tomu, abych se
zabavil. Z rádia jsem poslouchal první Beatles, poslouchal
jsem porady S mikrofonem za hokllj·em... Vyprável jsem
svému malému synkovi Davidovi, že když jsem byl tak malý,
jako je ted on, nebylo video. On se na me fascinovane
podíval: no a co jsi teda delal? A já jsem ješte pri tvrdil: ani
televizi jsme nemeli!
Rosák: Když nekdo nepoužívá nohy, zakrní mu. Totéž se
deje, když naše deti nemusejí premýšlet samy, jak by se
mohly zabavit, jejich centrum v mozku pro zábavu zakrní, až
odumre úplne.
Žbirka: Moje deti stráví mnoho casu u televize. Ale
nadeji ve mne vzbuzuje, že náhle nastane nejaký moment,
vejdu do pokoje, zjistím, že pred obrazovkou nikdo nesedí
a že deti si vedle hrají s kostkami. Ješte to není tak zlé.
Zároven si ale nemyslím, že jako rodic jsem tu na to,
abych detem vyhucel díru do hlavy, kdo je dobrý, kdo špatný.
Neríkám svým detem, že nejlepší jsou Beatles. Mohu si to
myslet, ale musím to nechat na nich, ony se musejí rozhodnout samy. Jakékoliv príkazy jsou mi protivné.
Rosák: Ale urcité hranice existují, taky deti pleskneš, když
sahají na rozpálená kamna, nebo škrtají sirkou u benzínové
pumpy.
Žbirka: To nepopírám, ale musí jít jen o nejzákladnejší
veci. Treba v politických otázkách nemohu svým detem
ríkat, zda mají stát vpravo nebo vlevo. To má být jejich
rozhodnutÍ. Já jim život mohu jen prezentovat, ale jsem-li já
vpravo, kde je jistota, že mám pravdu?
Rosák: Je to dáno taky tvojí zkušenostÍ. Ale existuje
takové demokraticko-liberální
rešenÍ. Ty jim rekneš, klidne
si bežte, kam chcete, jsou tu dvoje dvere - vpravo a vlevo.
A ty levé dvere zamkneš.
Žbirka: To bych neudelal. Ale když se nad tím zamyslím,
úplne presne to nevím.

Psáno pro Prítomnost a Mosty.
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IDEÁLNí KOMODITA
Americkým zábavním prumyslem rocne protece
480 miliard dolaru
RADIM HLADíK
"Kultura? Fuj' Ideální komodita - ta, která pomáhá
prodávat všechny ostatní...!" tvrdí postava z francouzského
politického komiksu šedesátých let V naší spektakulární
spolecnosti. Kapitalismus kdysi osvobodil kulturu od všech
omezení, ale nedokázal ji osvobodit od kapitalismu. Ucinil
z ní separovanou sféru lidské cinnosti a zboží. A jako každé
jiné zboží i kultura usiluje o rozšírení svého trhu. Proto tedy
prišla masifikace, ci chcete-li - demokratizace
kultury,
abychom ji mohli konzumovat všichni a v co nejvetších
dávkách.

tvorby pritažlivého obsahu již dnes ukazuje, že vetšina lidí je
odkázána na uživatelský status a schopnosti internetu
podporovat úcast na vecech verejných jsou znacne sporné.
Další predpokládaná prednost internetu, kterou má být
nebývalé množství dostupných informací, zpusobuje, že
uživatel je jimi zaWcen, a šanci prosadit se mají pouze silní
hráci. A pokud za masovou kulturou prece jenom vyrazíme
do multiplexu na periférii, reklamní kampane za nás svou
neviditelnou rukou obstarají alespon výber príslušného
spektáklu. Ke kulture si pak mužeme prikoupit popcorn
a limonádu, prípadne svuj výlet mužeme završit nákupem
dalšího zboží v prileWých supermarketech.

Masa jakožto príjemce masové kultury predstavuje pasívní
a víceméne bezmocný konglomerát lidí, což je pravý opak
predpokládané aktivní a nezávislé verejnosti. Jde o "osamelý
dav" atomizovaných jedincu, kterí vzájemné vztahy nedokážou vytváret prímo, ale aby své odcizení zdánlive prekonali,
musí být sjednocováni zprostredkovane na kulturním poli.
Zde jim je nabízen uniformní obsah, zatímco rozmanitost
forem vytvárí iluzorní individualitu, která zastírá v podstate
stádní charakter masy.

POPCORNOVÁ

KULTURA

VTIPNEjŠí VYHRÁVÁ
Urcujícím znakem masové kultury je zábavnost. Prodej
masových kulturních produktu si již nelze predstavit bez
zábavného obalu. Zábavní prumysl predstavuje neustále
expandující odvetví - jen v USA jeho objem ciní 480 miliard
dolaru a domácnosti vydávají za své rozptýlení více než za
ošacení nebo za zdravotní péci. Výrobky mezi sebou na trhu
souteží zejména mírou své zábavnosti.
Chtejí-li zustat prodejnými, musejí i kulturní produkty
jako informace obsahovat zábavnou složku. Slucování informace a zábavy se nekdy oznacuje jako vznik "infotainmentu"
(propojení zábavy-entertainment
a informace-information).
Tento proces lze pozorovat i na institucionálním
poli na
cetných príkladech fúzí "informacních"
a "zábavních"
spolecností (dosud nejvetší fúze v tomto smyslu se odehrála
v roce 2001 sloucením spolecností Time Warner a America
On-Line). Infotainment znamená nejen to, že nám televizní
obrazovka ve zpravodajských relacích ukazuje pseudoudálosti typu narození nezbedných zvírátek, ale i to, že
skutecne duležité události jsou prezentovány zábavnou
formou. Díky modenú pocítacové televizní grafice a technice umožií.ující dramatické živé prenosy mužeme sledovat
skutecnou válku, jako bychom se dívali na válecný film.

NEJLEVNEjší

Masový charakter kultury v epoše kapitalismu není
(nezbytne) výsledkem cílené manipulace elit, které by
v duchu principu "cWéb a hry" chtely pacifikovat potenciálne
nespokojené obyvatelstvo. Nejde ani o misionárské prizpusobení, respektive o zprístupnení kultury celé populaci na
principu nastavení úrovne podle nejmenšího spolecného
jmenovatele vkusu. ízký vkus se nejlépe prodává jednoduše
proto, že je nejlevnejší - nevyžaduje náklady na vzdelání
spotrebitelu. Masovost kultury vyplývá ze skutecnosti, že
i jakkoliv vymezená a zdánlive autonomní kultura stále
podléhá závaznému pravidlu maximalizace zisku. Ideje
a umení se na nás valí stejne jako auta a lednicky z výrobních
pásu. Standardizace slouží k poklesu výrobních nákladu pri
zachování zisku. Inovace predstavuje investici. Pokud nekteré zboží stojí mimo tento proces, znamená to jen, že k jeho
výrobe jsou potreba specifické postupy, které nelze libovolp.e
reprodukovat.
Technologický
pokrok a urbanizace poskytly masové
kulture optimální podmínky pro rozvoj. Už v devatenáctém
století umožnily rotacky "zaplavit" verejnost stejnorodou
kulturou. Nástup filmu, rozhlasu a zejména televize
homogenizacní tlaky jen zesílil. S pomocí telekomunikace
už kulturu nemusíme vyWedávat, prichází za námi sama.
Poslední technikou distribuce masové kultury se stal
internet. Jeho multimediální kapacity sice ješte nejsou plne
rozvinuty, nicméne neustále narustající technická nárocnost

SPEKTÁKL MíSTO SKUTECNOSTI
Kultura prestává být celo spolecenským
(respektive
trídním) produktem
a její tvorba, a tedy i príslušné
vedomosti a dovednosti, se soustredují v rukou specialistu.
eologismus "bavit' nenaznacuje nic jiného, než že se už
nedokážeme bavit sami, ale že potrebujeme být baveni.
Masy samotné ztrácejí schopnost tvorit. Pokud nové podnety nepricházejí od specialistu na kulturní tvorbu, zpravidla
mají svuj puvod v rozlicných subkulturách. Ovšem tyto nové
prvky jsou okamžite zacleneny do hlavního proudu
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a subkultura ve skutecnosti nemá žádný nezávislý prostor
pro svuj rozvoj. Navíc existuje pouze jako vymezení se vuci
hlavnímu proudu jako jeho negativní obraz, a proto rámec
masové kultury v dusledku nepresahuje.
Masovou kulturu a zábavní prumysl mužeme také
považovat za hlavní faktory, které umožnují udržovat
v chodu systém antagonistických
vztahu. Jsme svedky
paradoxu, kdy spolecnosti s nejvetšími sociálními rozdíly
jsou zároven velice stabilní. Masová kultura svou nenárocností a zábavnou formou poskytuje oddych, únik od reality.
Ale nejen to, stejne jako umožnuje pred realitou uniknout,
znemožnuje také vrátit se do ní, protože vytvárí vlastní
spektakulární obraz reality - a tento obraz je jediné, co
nacházíme, když jsme autenticitu skutecnosti vymenili za její
mediální zprostredkovaní. Prípadný odpor proti realite se tak
prevádí na odpor proti její prezentaci. Každodenní problémy
si už nemusíme rešit sami, reší je za nás publicistický porad
TV Nova Obcanskéjudo nebo Halina Pawlovská ve své talkshow na CTI Banánové rybicky.
Od svých príjemcu masová kultura nevyžaduje nic krome
konzumace,
címž posiluje pasivitu. Stabilitu systému
upevnuje i skutecnost, že nejoblíbenejším kulturním zbožím
je stereotyp. Stereotyp se reprodukuje svou konzumací. Jinak
receno, cím více se budeme smát sexistickým vtipum
moderátora ostravského studia CT Eduarda Hrubeše, tím
více se v nás bude sexismus zakorenovat a tím vtipnejší nám
budou anekdoty na nem založené pripadat. A sexismus coby
stereotyp se pak stává oporou stávajících spolecenských
(v tomto prípade konkrétne patriarchálních) vztahu.

Cech v poradu Chcete být milionárem nám dokazuje, že
bohatství je zásluhou, odmenou za vedomosti. Zatímco pro
George Orwella v románu 1984 predstavoval svet Velkého
bratra kontrolovaný prostrednictvím televizních obrazovek
nocní muru, na prelomu 20. a 21. století se reality show Big
Brother stala diváckým trhákem. Stane-li se voyeurství
celospolecenským
fenoménem,
mužeme snad ocekávat
sebemenší zpochybnení represivního dohledu?
Jedinou slabinou masové kultury je, že jde zároven
o kulturu mas. Reprezentuje
svou epochu, zrcadlí její
hodnoty, ale i její a rozpory a nerovnosti - protože kdo by
chtel být milionárem, kdyby potreby všech byly uspokojeny?
A práve tyto rozpory se mohou stát zdrojem transformace
mas. Ta je ovšem podmínena tím, že si masy opetovne
prisvojí kreativitu a spontaneitu, že si uvedomí rozsah
politicko-ekonomické krize a selhávající schopnost systému
poskytovat iluzi o sobe samotném. Tento proces transformace mas je rovnež znám pod názvem "trídní uvedomení".
Tabuizace této terminologie v posttotalitních spolecnostech nic nemení na tom, že je to cesta, jak prekonat vnitrní
odcizení, probudit touhu sledovat své skutecné zájmy
a nespokojovat se s kulturne-ideologickou iluzí. Dosažením
tohoto stavu by ztratila masová kultura celé svoje dosavadní
publikum. Organizace masové kultury nutne vyžaduje
"osamelý dav" spotrebitelu, bez nehož nedokáže existovat. Na
druhé strane se domnívám, že lidé by se bez masové kultury
obešli vcelku dobre.

RADIM

ŠPATNÝ PROROK ORWELL

HLADíK

V~D UNIVERZITY

Hodnoty, které masová kultura šírí, jsou tytéž hodnoty, na
nichž je sama založena. Jsou to hodnoty spolecnosti postavené na ekonomických imperativech. Dokážete si predstavit
lapidárnejší vystižení sociálního darwinismu než název
televizní souteže Nejslabší, máte padáka!? Poražení opouštejí
scénu, aby zustal jediný vítez - nejchytrejší a nejdravejší,
a pritom všechno tak svítí a bliká ... Caruso show pro zmenu
všem nabízí "patnáct minut slávy" a moderátor Vladimír

(1980) STUDUJE L:URNALlSTIKU NA FAKUlT~ SOCIÁLNíCH
KARLOVY.
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MALE DEJINY
VOLNÉHO CASU
Zpod stromu rajského nicnedelání zpátky na stromy?
MILOSLAV

PETRUSEK

politické aktivity, sakrálních cinností, debat a filosofických sporu ... Michel Montaigne
pripomíná, že "císar
Julián ríkal, že filosof a rádne vychovaný clovek nesmejí
ani dýchat; to znamená, že telesným orgánum mají
doprávat pouze to, co jim nelze odeprít, a ustavicne
udržovat duši i telo zamestnané vecmi krásnými, vznešenými a ctnostnými".

S volným casem je to stejne jako s každým jiným sociálním fenoménem: vždycky ho jedni meli nadbytek, druzí
nedostatek
a ti poslední
nemeli volný cas žádný.
V ruzných - ale ve všech - spolecnostech byly tyto skupiny od sebe dobre a viditelne oddeleny. Nemužeme prirozene pominout predevším dva z pilíru naší civilizace
a zároveií. dva ze zdroju "našeho trápení s kulturou", jak
tomu ríkal Freud, totiž antiku a krestanství.

STREDOVEK: HRDINSKÁ LENIVOST
ANTIKA: DETI A ADOLESCENTI

Stredoveku pramálo rozumíme. Víme, že byl napjat na
V antické recké polis byla práce "prenechána" otrokum
kríži, jehož jedno rameno tvorilo biblické prokletí a lidem nesvobodným. Volný cas meli ti, kterí byli z cinností
"v potu tváre si budeš chléb svuj dobývati" (Gen. 3,23), na
užitecných a nezbytných, ale spolecensky pramálo cenených
druhém se zabydlela mocná vládnoucí trída, která se
vyvázáni. Mohli se tudíž venovat cinnostem stejne užitecz tohoto prokletí jaksi via facti vymykala, a vetšinou marné
ným a nezbytným, ale spolecensky privilegovaným - politibylo volání papežu, prelátu ci kazatelu po sebekázni
ce, rétorice, verejným diskusím a náboženským rituálum.
a askezi. I vznikla idea "hrdinské lenivosti", tedy onoho
Ano, už tehdy a tam byl založen základní problém i paradox
souboru cinností, které šlechta sama pokládala za dost
vztahu práce ci produktivní cinnosti, jak to nazvou britští
ušlechtilé, aby nebyly pokládány za prázdnou zábavu ekonom ové 18. století a potom _.._.._ _ _ _.._ _ _.._.._ _..___
. ..__ __
.. . ..__._.._.___________
válcení,
rytírs ké sou pere ní
Marx, a volného casu, který
a ušlechtilá zábava.
I když se bavíš, jak chceš, stejne se
Ale nejen to, lidé trpeli
muže být naplnen lenivením,

nakonec bavíš tak, jak to pro tebe
utkvelou myšlenkou na spásu
nudou a prázdnou zábavou,
nebo naopak cinnostmi užiteca strachem z pekla, myšlenkou
nými a nezbytnými pro cloveka
pripravili jiní.
a strachem, bez nichž vubec
samotného, ale i pro jiné.
nepochopíme ono contempus
Klasik zkoumání
antické
mundi - pohrdání
svetem,
obce Fustel de Coulanges tvrde a nekompromisne trvá na
útek do samoty, poustevnictví jako bohulibou cinnost, ale
tom, že "je zvláštní chyba mezi všemi lidskými omyly
také to, jak jsou stredovecí lidé z vetší cásti "naprosto
verit, že ve starých obcích clovek užíval svobody.
emel
zbaveni chamtivosti,
touhy po moci a po bohatství"
o ní predstavu". Ale nemel-li predstavu o svobode ve
(francouzský historik Le Goff); z cehož plyne nejen
vztahu ke vše mocnému státu (a náboženství), co tedy delal
nestálost majetku, ale i osobitá struktura vnímání casu
ve "volném case", kterým prece jen musel disponovat, když
a nakládání s ním. Zápas moderní spolecnosti se stredovefyzicky pracovat nemusel?
kou mentalitou
byl tak kupodivu predevším zápasem
Všechny otázky, které si kladou antictí klasikové, jsou
o povahu a zpusob užití casu.
otázkami po efektivním, tedy morálne a sociálne užitecRADOSTNÁ PRÁCE PRO VŠECHNY
ném trávení volného casu.
ikoliv volný cas korunuje
V hebrejštine se objevuje ješte jiný, podstatný element
práci, ale práce korunuje volný cas: kvalita našeho trávení
fenoménu volného casu: slovo avoda tam oznacuje práci
casu totiž závisí na tom, jak kvalitne trávíme (my,
nucenou, zatímco slovo metakha práci tvorivou ... Tento
svobodní) svuj volný cas, jakou náplií. mu, arciže vedeni
jazykove presne fixovaný problém se stane ústredním
obcí, dáme. Platón byl hluboce presvedcen o tom, že
tématem novovekého, rekneme rane moderního uvažování
v jeho ideálním státe volný cas mohou mít jedine deti,
o volném case. Nejprve utopisté zformulují požadavek ...
hrající si pod dozorem matek, a adolescenti, provozující
pro stredovekého cloveka neslýchaný ...že každý má právo
sportovní hry a tance; cas dospelých je casem vzdelávání,
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nejen na elementární odpocinek po práci, ale dokonce na
volný cas: pracovní doba se zkrátí na ctyri, nejvýše šest
hodin denne. Zbytek casu, který je nepracovní, lidé ale
nebudou trávit necinností nebo v prázdné zábave - podle
Thomase Campanelly "necinnost ve Slunecním státe nemá
místo, protože nekterí behají po polích, jiní se cvicí ve
strelbe nebo studují prírodu ... ". Jasne slyšíme polnici,
která sdeluje, že "práce je matkou pokroku" a nejen to, je-li dobre organizována
a rozdelena, je také zdrojem
a vlastne jediným primereným prostredkem lidské seberealizace, opravdu lidského sebenaplnení, návratu k pravé
lidské prirozenosti.
Marx v polovine 19. století prohlásí, že dejiny volného
casu jsou dejinami pracovního dne - to na strane jedné,
a že bohatství národu se nemerí množstvím hmotných
statku, ale množstvím volného casu, který spolecnost
dokáže nabídnout svým clenum k "tvorivému a všestrannému rozvoji", to na strane druhé. Marx nebyl, jak se
mylne domnívají ti, kterí se žádného z jeho textu štítive
nedotkli, filosofickým (sociologickým ci ekonomickým)
fanatikem práce; vedel totiž, že fyzická práce je z vetší
cásti cloveku raného kapitalismu
vnucena, je pro nej
"vnejší, není dobrovolná, je jen prostredkem uspokojování
potreb ležících mimo práci samu; její cizota se projeví
jasne v tom, že jakmile neexistuje žádný fYzický nebo jiný
tlak, utíká se pred ní jako pred morem" (1844). Byl tedy
spíše analytikem, který pochopil na jedné strane "zmrzacujícící roli delby práce", která - dohnána do krajnosti produkuje "fachidioty", na druhé strane však radikálne
odmítl iluzi utopických socialistu o tom, že se práce muže
stát pro všechny zábavou.

protože jenom
úplnými lidmi.

v nem Jsme nebo aspon

mužeme

být

TOTALITNí MANIPULACE
Totalitní režimy všechny a bez výjimky venovaly volnému casu pozornost až nápadne mimorádnou. Ceský sociolog Emanuel Chalupný ve své systematické Sociologii
v roce 1941 uvádí také pasáž nazvanou Sociální cinnosti:
práce, hra, sport, tanec, zábava. A zde se docítáme o tom,
jak volný cas organizovala fašistická Itálie a nacistické
Nemecko, sovetská zkušenost je zmínena z pochopitelných duvodu jen okrajove, zato s paradoxní tragikomicností. Systém sovetský prý doložil, byt jenom na základe
místní iniciativy, svuj zájem o aktivní trávení volného casu
výstavbou plaveckého bazénu uprostred Moskvy. Dnes
víme, že to byla vybetonovaná jáma po odstreleném
chrámu Krista Spasitele, který pred nedávnem s pompou
znovu postavili a otevreli ...
Italové založili už v roce 1925 akci Dopolavoro, jejímž
posláním bylo "chránit nejen práci, ale uznávat i volno
ve stejném smyslu vyššího národního
zájmu; nejde
o výcvik preborníku, ale harmonickou rovnováhu spojených sil duševních a telesných k otužení mas, at k práci
nebo k válce". epochybne po italském vzoru byla zbudována neslavne proslulá "rekreacní akce" nemecká Kraj!
durch Freude, která spocívala na ctyrech programových
bodech, mezi nimiž lze nalézt krédo "aktivní vytvárení
volna je problémem svetonázorovým,
rešitelným jen na
základe nacionálne socialistického
pojetí celého, nejen
ekonomického života spolecnosti".
Totalitní režimy pochopily presne nebezpecí volného
casu, jisteže jinak, než se tak stalo v letech šedesátých
v západních demokraciích. Mimopracovní
cas musí být
vyplnen kontrolovanou
cinností, jejíž základní funkcí je
regenerace pracovní síly: všechny totalitarismy rozvíjejí
jako dominantu volného casu rekreaci, tedy zotavení po
práci a k nové práci. Delo se tak prostredky rozmanitými,
od organizace letních táboru pres "rekreaci pracujících"
(s nezapomenutelným Andelem na horách) až po paramilitární aktivitu "mládežnických organizací" ci "využití lidové
folklórní tradice", jak o tom hezky mluvil Dr. Ley, organizátor Kraj! durch Freude, který by byl skoncil pred norimberským tribunálem, kdyby nebyl vcas spáchal sebevraždu ...

PRÁVO NA VOLNÝ CAS
S ku tecný volný cas je Marxovi
zcela realisticky
výsledkem zápasu o zkrácení pracovní doby: dokud bude
pracovní doba nesnesitelne dlouhá, dotud budou všechny sny o osvobozen í práce jen chabou náplastí na nesnesitelné bolesti dramaticky
se rozvíjející industriální
spolecnosti.
Ono to totiž bylo tak: Gianni Toti kdysi spocítal, že
pred Velkou francouzskou
revolucí v roce 1789 mel
francouzský nevolník zaruceno 90 dní "cistého volna" - 52
nedelí a 38 církevních svátku. Po revoluci - a v tom mel
bohužel pravdu nejen Marx - se garance vyplývající
z respektu k rozdelení sakrálního a profánního,
tedy
svátku a práce, rozplynuly pod tlakem tehdy vskutku
nenasytného mladého, ale stále ješte asketického kapitálu.
V roce 1833 byl v Anglii standardní dvanáctihodinový
pracovní den, který v Itálii vydržel do roku 1860, v roce
1847 se dosáhlo
desetihodinového
pracovního
dne
s jednou nedelí. .. V takové situaci bylo téma volného casu
opravdu totožné s marxovským tématem délky pracovního
dne. A pritom v pozadí toho všeho nebyla jenom nezbytnost regenerace pracovní síly, což byl prapuvodní smysl
volného casu v raném kapitalismu (a nejen tehdy), ale také
vedomí toho, co formuloval presne a naléhave Denis
Diderot - volný cas je nejduležitejší cástí našeho života,

MASARYK TÉMER VŠEVIDOUcí
Aniž se chci vystavit podezrení ze zastydlého vlastenectví, musím konstatovat, že podstatu problému volného
casu postihl dávno a presne Masaryk. V souvislosti
s TGM se vždycky pripomínává, že "bojoval za osmihodinovou pracovní dobu", ale málo se ví, kde videl hlavní
problém tohoto velkého zápasu. Tedy: "Cím kratší práce
denne, tím vetší prázden. A pak nastává problém, ne jak
nejvíce pracovat, ale jak nejlépe využitkovat prázdne. A to
je vlastne hlavní problém. Jak pracovat, to více méne
každý pomerne snadno si zodpoví; ale co má delat, když
nepracuje? Všecko zlo spolecenské pochodí práve z prázd-
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ne, to jest z neumení zacházet s prázdní. .. Vetšina lidí
neví, co má v nedeli delat, jak má volný cas, jak se ríká,
zabít. Tedy problém osmihodinové doby práce je nesmírne
duležitým problémem mravním a sociálním ... " Tento text
pochází z roku 1900, legitimním tématem moderní sociologie se téma "jak naložit s volným casem" stane až o pul
století pozdeji.

ZEME NIKOHO
Nejvetší duchové psychologie, psychiatrie, sociologie
a antropologie se budou ptát, zda nás nakonec všechny ty
velice nenásilné, velice svádivé zpusoby trávení volného
casu nedovedou spíše zpátky na stromy než pod stromy
rajského nicnedelání.
Simone Weilová, která prošla intelektuální
krížovou
cestou od anarchismu k Františkovi z Assisi, kdysi ríkala,
že volný cas je "zemí nikoho" a že je "nezbytný rust
mravních a duchovních sil, abychom té zeme dobyli bez
úhony". Moderní a postmoderní
sociologie tedy svádí
nehlucný, ale krutý zápas o to, jak smírit lidskou svobodu
s lidskou odpovedností a jak pritom nezapomenout, že do
toho velice hlasite mluví, kricí a duní prumysl masové
zábavy.
Sociologie
volného
casu se postupne
promenila
v sociologii zábavy, aby nakonec skoncila jako sociologie
nudy. Slavné Lafargueovo
"právo na lenost", jež pred
stoletím znelo tak vzdálene a tak lákave, se dnes stalo pro
cást lidské populace prokletím. Naštestí to vetšina ješte
neví.

Velký básník modernity Thomas S. Eliot ve Zpustlé
zemi ríká, že "pouze prostrednictvím
casu premožen je
cas". Dnes nejde o nic méne než o to, jaký cas bude
premožen jakým casem ... Ale neverte jiné autorite, byt by
to byl autor formátu Johna Locka: "Ve volném case se
projevuje temperament
cloveka a jeho sklony. Skutecná
rozkoš závisí v daleko vetší míre na fantazii než na
rozumové úvaze. Proto se musí každý bavit tak, jak chce."
(1701) Locke totiž nemohl tušit, že v postmoderní spolecnosti to proste nejde - i když se bavíš, jak chceš, stejne se
nakonec bavíš tak, jak to pro tebe pripravili jiní. ..

MILOSLAV

(1936)

JE PROFESOR SOCIOLOGIE

NA KARLOV.
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S OSTYCHEM OHLÉDNUTí
JAN HORÁLEK
27. ledna nás zaskocil svým skonem profesor bohemistiky a slavistiky Alexandr Stich; bylo mu teprve 68 let.
Trochu zvláštní císlo: tolik bylo básníku Skácelovi, když
skonal tesne pred listopadem 89. Dubcekovi bylo tehdy
také 68; a v osmašedesáti se stal TGM poprvé prezidentem... Ale nechme císla. Míru predcasnosti
žádného
úmrtí nemeríme naplneností ci nenaplneností veku, nýbrž
díla; a tu zase nemeríme jen tím, co zesnulý stacil vykonat.
Meríme ji zejména hloubkou prázdnoty, jež po nem
zustala zet.
Ta po Stichovi je propastná; a obávám se, že její rozmer
dlouho ješte nedohlédneme.
Jisteže pro náhlost toho
úmrtí; jisteže pro nezastupitelnost v rade témat, k nimž se
Stich s nejvyšší kompetencí vyslovoval a jež namnoze sám
otevíral; ale nejvíc snad pro zpusob, jak to cinil: neokázale.
Stichovo pusobení veru nesmerovalo k okázalým efektum:
ty sice bývají prirozenou a legitimní složkou výsledku
kompetentního
snažení, pro leckoho i cílem. U Sticha
však v záveru každého usilování nestála slavobrána, nýbrž
pootevrená branka k další práci. A pro nenápadnost,
s jakou nás temito vrátky provádel, zvykli jsme si na to
jako na samozrejmost. Tím déle a pracneji ted budeme
odvykat.
Se Stichem jsem zacal pricházÍvat do styku po svém
nástupu do Ústavu pro jazyk ceský v první pulce sedmdesátých let. Vedle práce na staroceském slovníku jsem se
neco pres rok priucoval v oddelení jazykové kultury, kde
Stich pusobil. Krome obdivných zmínek pár svých kolegu
jsem o nem do té doby neslýchal, jeho práce dohromady
neznal. Mohl bych to vydávat za jednu ze známek jeho
diskrétní neokázalosti, šlo však pouze o mou ignoranci.
aštestí se mi tam stala nádhernou pruvodkyní po krajích
Stichových témat jeho nadšená obdivovatelka, moje bývalá
kolegyne ze studií a budoucí životní partnerka Milena
Švehlová (tehdy provdaná
Rulfová), jíž mnohokrát
pomohl radou i povzbuzením jak odborne, tak lidsky.
Stich mel vubec podmanivé kouzlo pro vnímavé vzdelané ženy; na jeho verejných prednáškách jich vždy bývalo
jen což, a krásných nejen duchem. Bylo v nem cosi jakoby
mnišského, ale bez klášternické klauzury; jeho postoj vuci
ženám se nevyznacoval ani horlivou dvorností, ani koedukacním rovnostárstvím: vždy to byla smes intelektuálního
respektu k duchu a ušlechtilého rytírství k ženské duši
a osobnosti. Proto také nevzbuzoval žárlivost - naopak,
jeho kolegové i pozdeji studenti jeho kouzlu propadali
neméne.
Stichuv osud profesní i lidský poznamenalo jeho krátké
clenství v komunistické strane, presneji ukoncení tohoto
clenství v cistkách koncem 60. let. To se dnes jakoby
taktne precháZÍ, skoro však na škodu veci. Mladý Stich
nikdy nebyl kohoutovským nadšencem, nerkuli konjuktu-

ralistou; jestli se nechal premluvit ke vstupu do partaje,
pak v nadeji, že se tudy dá neco zmenit. Ostatne koncem
šedesátých let se veru dalo, na což také Stich doplatil. Na
rozdíl od mnoha jiných v nejbližším okolí: jednoho z nich
musel Stich v srpnu 1968 mírnit, když kolegy v Ústavu
pro jazyk ceský vyzýval k stavbe barikád. Tu historku mám
od samotného Alexandra (sám k ní mohu dodat, že týž
radikální soudruh mne o dvanáct let pozdeji denuncoval
jako politicky nespolehlivého). Trochu to pripomíná realistu Havlícka a radikály z roku 1848, vcetne pozdejších
osudu.
aštestÍ pomery v ústavu dovolovaly Stichovi ješte
pomerne dlouho uplatnovat to, co pro nej stálo vždy na
prvním míste, totiž už výše zmínenou neokázalou práci,
pri níž se nenechal znechutit ani omezenými publikacními možnosti (však také mel radu "pokrývacu" a zvlášte
"pokrývacek"), ani potížemi pri hledání možností verejného pusobení osobního (na školské, nerkuli univerzitní
ovšem nebylo ani pomyšlení). Ostatne totéž cenil nejvýš
i u druhých, a ted se pochlubím i sám: když se Stich
doslechl, že jsem na popularizacní
knize o staré ceštine
odvedl kus nepríliš vdecné práce jaksi "nad plán", pozval
me na pivo a nabídl tykání. To jsme se znali už osmý rok.
V roce svých padesátin (1984) už byl - po vyhazovu
z ústavu - korektorem v Ceskoslovenském spisovateli. Ke
cti tohoto dnes už neexistujícího nakladatelského
domu
budiž pripomenuto, že ješte nejaký rok pred listopadem 89
ho udelali odborným redaktorem. Vecne to nepredstavovalo žádnou zmenu, Stich i v roli korektora sverené texty
komplexne redigoval. - Ani po vyhoštení z ústavu jsme sr
s ním neprestali vídat; nikdy neztratil kontakt s nejrozmanitejším kulturním dením - kde se co zajímavého dálo,
vždy bylo nanejvýš pravdepodobné ho tam potkat. K jeho
povaze patrilo, že si to nikdy nenechával pro sebe, byl
naopak rád, když mohl vcas informovat
co nejvíce
známých a umožnit jim zažít totéž. Nadto casto ho
necekané kulturní zážitky vyhledávaly samy. Jednou jsme
pri hledání otevrené hospody narazili kdesi u Zderazu na
špelunku, kde v zadní místnosti sedela uzavrená spolecnost s harmonikou.
Šlo o vystoupení tehdy slavného
východoceského
písnickáre Jimmyho "Certa" Horácka,
známého nám dosud jen z neoficiálních
nahrávek na
kazetách. Zatímco já váhal, mohu-li vubec do té místnosti
nahlédnout,
Saša se zvedl i s pullitrem a šel se s ním
seznámit osobne. Ješte po letech si liboval, jaký to byl
tehdy vydarený vecer.
V 80. letech se Stich "pripletl" i k bytovým seminárum
disentu; a zase šlo o neokázalou službu. Tou dobou zacaly
na verejnost i do kruhu disentu prosakovat zprávy
o chystané úprave ci dokonce reforme ceského pravopisu.
Nedostatek informací a tajnustkárství oficiálních institucí
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zpusobily jisté zmatení, o nemž pekne svedcí napríklad
dobové texty Vaculíkovy. Stich reagoval opet po svém:
místo aby vstoupil do teoretizujících
polemik, nabídl
kompetentní diskusi o problému a následne i seminární
kurs. Šíre jeho erudice pak zpusobila, že okruh prednášených témat se rozšíril zejména o jazykovou, literární
i široce kulturní
problematiku
národního
obrození
a ceského baroka. Tehdy už mohl naplno uplatnit svou léta
propracovávanou koncepci lingvoliterárních
studií, v níž
kombinoval své kompetence i zájmy jazykovedce i vedce
literárního.

o vývoji ceského

jazyka, diskusní vecer v Praze Dejvicich,
Na Babe 12, podzim I994.Alexandr Stich uprostred.

Po prevratu roku 1989 se svet v mnohém promenil,
Stichovi však ne tak zcela. Pestoval dál své rozmanité

jazyka"; samozrejme chybelo "slovenského". A dodával, že
škoda bude hlavne naše, tj. ceská, protože Slováci si svou
znalost ceštiny i ceské literatury hned tak vzít nedají, bytsi
se stali sebevetšími vlastenci. A brzy sám musel konstatovat, že mezi studenty se slovenština stává cizím jazykem.
Pres svou živoucí otevrenost
k lidem, událostem

aktivity, ted už oficiálne, jen mu jich cím dál víc pribývalo.
Bez dlouhého váhání postavil do centra své píle i péce
práci se studenty. (Snad by se to ani nemelo pripomínat,
ale dostal záhy po listopadu 89 i nabídku vrátit se do
Ústavu pro jazyk ceský jako reditel; odmítl to po letmém
seznámení s pomery poznámkou v soukromí: "Vedel jsem,
že je ústav v marasmu; ale že je v takovém marasmu, to
jsem veru netušil.") A i když ho jako profesora Filozofické
fakulty vedle dobrého potkalo i leccos zlé, verím, že té
volby nikdy nelitoval.
Styky s disentem ho po listopadu privedly k spolupráci
s obnovenou Prítomností. Její revival se rodil paralelne
s projektem obnovy Lidových novin. Ovšem koncepcní
velkorysost toho projektu zpusobila, že Prítomnost zacala
vycházet až v cervnu 1990. Když se Stich dovedel, že jejím
šéfredaktorem,
tedy vlastne novým Peroutkou, se kvuli
vládní funkci nestane Petr Pithart, jiste ho to naplnilo
skepsí, ale i nyní reagoval po stichovsku. Stal se kmenovým autorem Pfítomnosti a clenem její redakcní rady, stal
se i poradcem ceského premiéra. Že mu ta poslední
funkce moc radosti ani uplatnení neprinesla, na to si casto
stýskával. Myslím i proto rád nazýval sídelní ulici úradu
ceské vlády Lazarskou pekne po nemecku Krippelgasse.
Ale do Prítomnosti psal pilne a verne a zustával s ní
v castém styku. Smával se tomu, jak mu teticka, s níž až do
své smrti žil, vyrizovávala vzkazy se slovy "zase te sháneli
z té vaší Prozretelnosti".

i aktuálním problémum mel jednu oblast stabilní: pevností i útocištem mu byly knihy. Znal sice moudrost, že
"delání knih mnohých žádného konce není, a císti mnoho
jest zemdlení tela" (Kaz 12,12), zároven však vedel, že
bez knih je ješte hur - zvlášte když se jich nedostává.
Proto tolik podnecoval vydávání barokní literatury. "Není
tak duležité kladne ji hodnotit za každou cenu," ríkal,
"hlavne je treba ji císt a poznat." Proto také bolestne
postrádal
slovník ceštiny doby strední,
tj. období
humanismu a baroka. Vubec historické slovníky považoval za chronický neduh dnešní bohemistiky. Svého casu
ríkával, že samo zpracovávání
velkého staroceského
slovníku ospravedlnuje existenci Ústavu pro jazyk ceský;
na druhé strane si trpce stežoval na to, jak pomalu dnes
vychází ci spíš nevychází. Posledne jsem ho k tématu
slyšel promluvit
puldruhého
mesíce pred smrtí na
obhajobe mé disertacní práce, kterou laskave a trpelive
vedl (a k jejímuž odevzdání
mne musel tak trochu
dokopat); poukázal na to, že mé historické
analýzy
slovních významu jsou podrobné staroceské i novoceské,
avšak kusé pro období doby strední, což práve spojoval
s neexistencí príslušného lexikonu.
O ctyri týdny ho na poslední ceste predešla vzpomenutá
Milena Švehlová (trvalejší ctenári Prítomnosti si možná
vzpomenou na nekteré její clánky, napr. o "bílé Opave
a žlutém Opavsku" ci pragmalingvistické
analýzy Havlotuto ztrátu bral Stich
vých prezidentských
projevu).
velmi osobne, pekný vztah mezi nimi byl oboustranný. Pro
nás pak z toho plyne jediná smutná útecha: že tam kdesi
mel kdo Sašu pekne uvítat.

Mimorádný vztah mel ke Slovensku, ostatne se narodil
v Nitre a prvních pár let tam žil. Rozdelení Ceskoslovenska bral jako osobní ztrátu, ale stavel se k ní vecne; hlavne,
opakoval, nesmí se príliš prohloubit
izolace kulturní
a jazyková. Casto opakoval, že naše bohemistika potrebuje
historizovat, latinizovat, germanizovat a slavizovat. Jednou
jsem se ho zeptal, proc taky ne slovakizovat. Odpovedel,
že slovakizovaná byla dost, jen by to nemela ztrácet.
Bohužel však práve to se zacalo dít už pred rozdelením.
Hned po svém nástupu na Filozofickou fakultu trpce lícil,
že na dverích má nápis "Katedra ceského a (mezera)
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MESTSKÝ FOLKLÓR ULICE
Tisíce mladých lidí dnes tancí na hudbu odvozenou
z kulturního stylu hip hop
PETRA ŠVECOVÁ
Behem druhé poloviny dvacátého století se ve Spojených
státech amerických, západní Evrope (predevším ve Velké
Británii) a posléze i v dalších zemích objevila nepreberná
rada hudebních stylu, které dodaly sílu mestské kulture
a jejím subkulturám.
Mezi ty, jež si i pres postupné zaclenení do hlavního
proudu populární kultury udržely svou výlucnost, patrí hip
hop - hudební a také životní styl, který ztvárnuje zkušenost
mestského života a symbolicky si privlastnuje mestské
prostredí. Pres tricet let si hip hop udržuje charisma díky
mytologickému
zakotvení
ve snu o sounáležitosti
a komurutnímu zázemí stejne jako díky dokonalému marketingu.

CERNOŠSKÁ CNN
Puvodne se hip hop objevil v polovine 70. let v newyorském Bronxu a Brooklynu jakožto zdroj alternativního
utvárení identity Afroamericanu ze sociálne slabších vrstev.
Podle nekterých predstavitelu hip hopu plnil nejen roli
zábavy, ale i jakési "cernošské C
". Hip hop se totiž rozšíril po mnoha zemích všech kontinentu a stal se komunikacním prostorem pro mladé lidi odlišných ras i sociálního
postavení v nejruznejších zemích. Tak jako dokázal vyjádrit
sociální podmínky a marginální postavení mladé cerné
generace, nabídnul možnost reagovat na okolní prostredí
mladým lidem z velkých mest v Mexiku, Japonsku, Francii
i východní Evrope. Ackoli témata se mohou lišit, potreby
"promluvit si" s mestským prostredím, definovat svuj vztah
k urbánní prérii a nalézt vlastní identitu zustávají nemenné.
Hip hop sám sebe prezentuje jako kulturní ci životní styl
vycházející ze ctyr hlavních pilíru: rapu, DJ-ingu, b-boyingu (breakdance) a graffiti. (Viz poznámka na záver textu.)
Rapem je mínen specifický, výrazne rytmický a rýmovaný
vokální projev, kladoucí duraz na obsah i formu textu. Vetšina hip hopových písní tak prináší sociálne ci politicky
motivovaná sdelení nebo zkrátka jen typickými rázy prerývané deklarace o tom, jak se žije ve meste. Zarazují se sem
ovšem i songy, v nichž nelze najít žádné hlubší poselství využívají sice zastrešení hip hopem, ale nejsou než zábavou.
DJ-ing promenil gramofony z pasivního prostredku
k prehrávání hudby, v hudební nástroje. Dýdžej pouští
vinylové desky pres sebe, což spolu se scratchováním prispelo k vytvorení specifického hudebního zvuku. B-boys a Bgirls (breakdance boys, breakdance girls) se objevili již na
prvních hip hopových akcích, kde predvádeli tanecní kreace
behem vystoupení DJ's a MC's. Graffiti - výtvarný projev
zamerující se ve svých pocátcích (konec 60. let 20. století) na
psaní pseudonymních podpisu svých tvurcu (tzv. tagy vytvá-

rené vetšinou sprayem ci fixou) - se postupem casu vyvinul
ve street art. Do verejného prostoru zacala pronikat nejen
graffiti, ale i díla vytvárená jinou technikou.
Hip hop se v prubehu let prestal opírat jen o mixování
desek, vznikla svébytná metoda kompozice hip hopových
písní, zvuku ci rytmu. Nedílnou soucástí skládání se stalo
samplování, v nemž je možné spatrovat odraz postmoderní
doby. Z libovolné nahrávky se vybere vzorek, který se posléze využije pri tvorbe nové skladby - muže jít jen o urcitý
zvuk, ale i o vokál nebo celou rytmickou smycku. S "vystriženými" vzorky se dále pracuje a slouží ke vytvárení zcela
nové kompozice.

OD POLITIKY KE GANGSTERSTVí
Hip hop ovšem není pouhým hudebním stylem: prinesl
s sebou i vlastní životní projev, zpusob oblékání, slang
i osobité hodnoty. Práve specifický životní styl poskytl
mladým lidem z ghetta možnost utváret svoji identitu.
Vyznavaci hip hopu se tak dnes poznají podle streetwearového oblecení, pozitivního vztahu k mekkým drogám
(marihuane), snahy o pomerne bezkonfliktní život ignorující
konzumní spolecnost a potreby najít životní formu tvárí
v tvár mestu.
Pocátky popularity hip hopu mohou být sice spojovány
s polovinou sedmdesátých let 20. století, jeho koreny jsou
ovšem mnohem starší - sahají do ctyricátých a padesátých
letech na Jamajce. Tehdy místní hudebníci zacali prijímat
ruzné styly z USA, absorbovali zejména vliv menších kapel
hrajících bop a rhytm'n'blues. Jamajcané tyto styly zpracovali po svém a prišli i s vlastní novinkou, se sound systémy,
které v sedmdesátých letech zacaly prehrávat posluchacum
desky prímo na ulicích.
V sedmdesátých letech se tento fenomén prenesl do USA.
Jedním z jeho propagátoru byl i jamajský imigrant Clive
Campbell neboli Kool Herc. Ten si všiml, že obyvatelé
Bronxu nemají o reaggae valný zájem a reagují spíše na
výrazne rytmické smycky z funkových písní. Zacal proto
využívat dva gramofony, z nichž mixoval dohromady vybrané rytmické sekce (tzv. breaky). Do prehrávání desek Kool
Herc vstupoval s nejruznejšími proslovy a hláškami, které
mely udržet prítomné v dobré tanecní nálade, což se stalo
základem MC-ingu a rapu.
K dalším prukopníkum hip hopu patrí Afrika Bambaata,
zakladatel duchovního a sociálního hnutí Zulu Nation,
a Grandmaster Flash (vlastním jménem Joseph Saddler).
První skupinou, které se podarilo prorazit s hip hopem
v rámci populární kultury, se ovšem stali The Sugarhill Gang',
jejichž písen "Rappers Delight" se v roce 1979 jako první hip
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se snad vyjma Francie ci Nemecka hip hop nikdy výrazneji
nezaclenil do populární kultury, takže zústává stále predevším subkulturním vyjádrením.

hopový singl umístila v americké hitparáde Top 40. DJ
Grandmaster Flash však také rozpoutal bouri: jeho singl
"The Message" vstoupil do dejin hip hopu v roli první
úspešné politicky podbarvené
skladby. Tato politická
a antirasistická poloha hip hopu se v osmdesátých letech
dále rozvíjela. Druhé album skupiny Public Enemy "Ir Takes
A ation ofMillions to Hold Us Back" k hip hopu dokonce
prilákalo pozornost FBI.
Okolo roku 1989, kdy hip hop fungoval jako klícový výraz
nespokojenosti mladých cernochu, se soucasne prosadil i na
západním pobreží USA v Kalifornii. Ve srovnání s poklidnými poulicními street parties v New Yorku však byly cernošské ctvrti Los A.ngeles plné tvrdých drog, násilí a nevybíravé
represe ze strany policie. A tak i rap, který zde zacal vznikat,
mel jinou povahu. Hlavním proudem amerického hip hopu
se stal tzv. gansta mp (fonetický prepis výrazu "gangsterský
rap" z afroamerické anglictiny), který nerešil politické
otázky, ale hledal rychlá rešelú.

ZAKÁZANÝ

MESTO
... Vidím okna, tramvaj a domy, lidi, cochodí, cobojí se sami
Práva pro auta ti viichni pro šed; každq to vidí,jen málokdo rek
(Úryvek z textu skupiny pražské hip hopové skupiny Peneri
strýcka Homeboye.)
Hip hop je mestskou subkulturou, novým mestským
folklórem. Téma mesta a života v nem dominuje mnoha hip
hopovým textum. Tvurci graffiti casto mluví prímo o tom, že
si "berou zpet mestský prostor." Mesto tak slouží jako
prostor k vyjádrení i jako samotný obsah sdelení - mesto
jako místo, v nemž príslušníci hip hopové subkultury žijí,
aniž by ovšem meli možnost podobu mesta ovlivnit.
V prípade graffiti lze tagy a pieces stríkané sprejem po
ulicích chápat jako snahu oznacit si své území a promlouvat
vlastním jazykem dovnitr subkultury, která mu rozumí, ale
i k okolí. Ostatne místo o graffiti je dnes na míste mluvit
spíše o street artu, protože púvodní graffiti techniky obohatilo mnoho nových zpusobu vetšinovou populací nepochopeného oživování mest. Objevily se napríklad nálepky
umožnující vytvorit složitejší díla již doma (rucne nebo
na pocítaci) a potom je ve verejném prostoru, do dopravních
prostredku, na výlohy a další poulicní "nosice" jen umístit.
Ze spektra pred pripravených dekorací jsou asi nejznámejší
samolepky, které slouží k systematickým "úpravám" reklamních billboardú.

PRíBEH NA PRODEJ

Práve v této dobe se hip hop v Americe zapojil do hlavního proudu populární hudby. Dokázal pritom oslovit i bílé
publikum a zrodil se hip hop produkovaný belochy (byt
obcas k nelibosti nekterých cernošských hudebníku, kterí ve
vstupu belochu do hiphopového proudu spatrovali vykrádání
vlastní kultury). Tricia Rose ve své knize Black Noise: Rap
Music and Black Culture in Contemporary America prohlašuje:
"Cernošská kultura je jako zakázaný príbeh, symbol rebelství. Jako nástroj rebelství tak mohla plnit stejnou roli jako
rock-'n-roll ve ctyricátých letech." Kdysi malá nezávislá
vydavatelství se zmenila ve velké komercní spolecnosti,
z hudby se stalo zboží jako každé jiné. Styl "neprivilegovaných" mladých Mroamericanú ze slabších sociálních vrstev
pronikl do populární kultury a stal se cestou do sveta celebrit
a penez.
Komercní hip hop si pritom ponechal všechny ctyri hlavní
pilíre púvodního predobrazu, byt samozrejme v rúzné míre.
Nejpatrnejší je to zrejme u samotné hip hopové hudby. Tak
jako se v pocátcích tohoto smeru populární kultura stala
základem pro pretvárení a vznik hip hopu, hip hopová
hudba svým rytmem ci tempem inspirovala skupiny zcela
jiných stylu. Obdobný proces pruniku je možné vysledovat
i u graffiti (dnes využívaného ve filmu ci reklame) nebo
breakdance (ten nekdy doplnuje baletní predstavení).
V reakci na komercionalizaci hip hopu vznikl i v USA tzv.
nezávislý hip hop, který se snaží udržet si postavení za
hranicí kulturního prúmyslu. Odlišná situace je v zemích
mimo severoamerický kontinent, predevším v Evrope. Tady

STEJNEJTÝM
... Zdravím všechny svý kámoše z Prahy.
Mám vás rád Jsme stqnf!j tým,
a to me baví. "
(Úryvek z textu pražské hiphopové skupiny Peneri strýcka
Homeboye.)
Hip hopová subkultura silne prožívá pocit sounáležitosti
svých clenu. Príslušnost k hip hopu a metody jejího zduraznování jsou nezbytnou soucástí jejich identity. Kdo chce
v hip hopu neco znamenat, musí mít prezdívku a znalost
pseudonymú ostatních clenu klanu soucasne dokládá, že je
s ním jednotlivec opravdu identifikován. Pod prezdívkami
verejne vystupují DJ's a MC's, ješte výraznejší je tento
postup u autorú graffiti (tzv. writeru), kterí pod pseudonymy
vstupují do verejného prostoru. Prezdívky pritom nejsou jen
jmény jednotlivcu, ale i vyjádrením príslušnosti k urcité
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skupine - jejich prostrednictvím je v podstate možné vysledovat sounáležitost s urcitým myšlenkovým kontextem.
Získat potvrzený vztah k hip hopové subkulture nebo
jejím soucástem (grafitti crews, DJ-ská uskupení), zaclenení
a uznání pritom není vubec jednoduché. Nezkušení autori
graffiti bývají napríklad hanlive oznacování jako toyové;
rapperi a MC's se pomerují v rámci battles a kritiku je poté
možné zaslechnut v rapových textech.
Subkultura hip hopu spolupracuje i na mezinárodní
úrovni. MC's a DJ's z ruzných zemí se scházejí na spolecných
akcích, vydávají spolecné hip hopové kompilace. Autori street
artu nanájem navštevují "svá" mesta, prohlížejí si své dekorace vystavené na internetových stránkách. V poslední dobe je
oblíbený napríklad projekt Space lnavaders, v jehož rámci se
v ulicích nejruznejších mest Evropy vylepují nálepky s postavickami mimozemštanu. Na internetu je dokonce možné
videt, v jakých mestech již "invaze" probíhá.
Pocit sounáležitosti s týmem ci crew je cástecne poznamenán tím, že hip hop je maskulinní kulturou.
ení nutne
sexistický, ale ženy v nem hrají aktivnejší roli jen zrídkakdy.
Napríklad k masivnejšímu zapojení rapperek došlo až poté,
co hip hop splynul s hlavním proudem a prijal nekteré jeho
zákonitosti.
Hip hop zacal po svém budovat mesto ve meste, nový
systém uvnitr systému - mesto se v jeho podání stalo spíše
"mestskou džunglí", postavenou z betonu. Tento pohled
posléze prijaly i jiné mestské subkultury. Hip hop však

SLOVNíCEK HIPHOPOVÉHO SLANGU
Samplování
(z angl. sample = vzorek): vybírání urcitých
"vzorku" z již hotových hudebních nahrávek pomocí samplovacího zarízení a jejich následné využití pri skládání nové
písne.
Breakdance:
tanec spojený s kulturou hip hopu, který
vznikl V NewYorku koncem 60. a pocátkem 70.let.Využívá
nejruznejší preskoky, toce apod. Varianta "electric boogie"
obsahuje trhavé pohyby, plynulé i fázované vlny koncetin
i celého tela (což pripomíná pohyb robota ci loutky).
B-boy, B-girl: ten, kdo se venuje breakdance.
Rap: rýmovaný, deklamovaný vokální projev využívající hiphopový slang, který je místo melodie založen na rytmu.Termínem rapová hudba bývá nekdy oznacován i hip-hop.
OJ, OJ-ing (z angl. diskjockey): osoba, která pouští (obvykle
v hudebním klubu) hudbu z desek, pricemž ji zároven ruzne
mixuje dohromady, DJ-ing je pouštení desek.
MC, MC-ing (z angl. Master of Ceremony): osoba, která
rapuje, popr. i zpívá, do DJ-em pouštených desek a udržuje
styk s publikem.
Graffiti (z rec. graphein = psát): nejprve oznacení pro nápisy vyryté do zdiva nebo kamenu, v soucasné dobe oznacení umeleckého a sociálního hnutí ze 70. let v New Yorku,
projevuje se tvorbou spreyem nebo fixem vyvedených nápisu v mestském prostoru.
Scratchování
(z angl. scratch = škrábnout): pouštení vinylové desky proti a po smeru jejího tocení.
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ovlivnil celou radu smeru nejen názorove, ale i formou ci
technikami. Výrazne poznamenal
hudební smery jako
jungle, drum'n'bass, break beat a tanecní hudbu obecne.
Zatímco v USA zustala tanecní scéna spíše klubovou
záležitostí, v Evrope (predevším ve Velké Británii) se stala
hnutím mladých lidí hledajících nejen nové druhy zábavy,
ale i sebevyjádrení a projev revolty proti mestu podle
vzoru "práva pro auta ti vSichni pro sed; každej to vidí,jen
málokdo rek. "
PETRA
~vEcovA(1975) VYSTUDOVALA
ŽURNALISTIKU
NAUNIVERZIT~
KARLOV~,
PRACUJE
VOBORU
PUBLlC
RELATIONS.
Literatura k tématu:
Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning
London 1979.

0/ Style. Roucledge,

Rose, Tricia: Black noise: mp rnusic and black CIIltltre in conternporary
Arnerica. University Press of

ew England, Hanover 1994.

Powel1, Kevin; Wbos gonna take the weight?:power
hip-hopArnerica.

and politics in

Three Rivers Press, New York, 2003.

Poznámka: O hip hopové kulture nelze psát, aniž by se
autorka vyhnula užívání specifického slangu tohoto
kulturního stylu. V textu se proto casto vyskytují obecne
nesrozumitelné výrazy, které vysvedujeme ve Slovnícku
pojmu hip hopové kultury. Hesla ze Slovnícku jsou v textu
vyznacena tucným písmem.

Mixování: pouštení dvou (popr. více desek) dohromady
tak, aby výsledek vytvárel novou skladbu. Lze upravovat
rychlost puvodních nahrávek, vybírat si jen tóny o urcité
výšce apod. Skladby obvykle vytvárejí souvislé pásmo.
Sound systems ("zvukové systémy"): systémy sestávající
z gramofonu a reproduktoru, z nichž DJ's pouštejí hudbu na
verejných prostranstvích.
Streetwear:
oblecení vycházející z tzv. poulicní módy.
Tousting: vokální projev využívaný v 50. letech na Jamajce,
provolávání "hlášek", doplnené hudbou.
Reagee: hudební smer pomalého tempa z 50. let na Jamajce. Nejslavnejším predstavitelem je Bob Marley.
Oub: hudební smer vycházející z reagee ze 70. let na Jamajce. Pozdeji takto oznacovány remixy v tanecní hudbe.
Tagy, tagování: psaní pseudonymních podpisu po verejném prostoru.
Pieces: výraz pro díla autoru graffiti, odkazuje i k termínu
konceptuálního umelce Kosutha, který slovem piece zacal
oznacoval jakékoliv umelecké dílo.
Grafitti crew: skupina autoru graffiti (neboli "writeru")
Toy: zacínající autor graffiti
Battle ("bitva"): souboj MC's ci DJ's o to, kdy z nich je
v daném oboru lepší, pomerování sil pred publikem.
Orum'n'bass,
jungle, break beat: sobe blízké smery
tanecní hudby vycházející predevším z dubu a hip-hopu,
založené na rychlém, "rozlámaném" rytmu (oproti smerum,
jako je "techno" ci "house", u nichž je rytmus stále ve stejné "rovné" linii) a výrazných basových linkách.
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Zatímco

v naší náboženské

usnout a probudit se takríkajíc
mrtvý. Komu však se to poštestí?
Pravda, lze to navodit umele:
odpradávna jsou známy látky, které
v jistém množství privodí spánek,
z nejž už není probuzení - však se
jich odnepameti
užívalo ci spíš
zneužívalo
k sebezabíjení
ci
k usmrcování druhých. Tu jiste
nejde o smrt prirozenou. Avšak
každá kulturní pospolitost, která si kvality života cení stejne
ci dokonce víc než života samého, casem vzncse požadavek
kvality jeho konce, tedy prinejmenším ulehcení smrti. Tudy
se nastoluje téma euthanasie, dlouho jen jako možnost krajní
a výjimecná.
Pojmenování euthanasie pochází z klasické rectiny: euthanaos znamená "dobrá smrt". Donedávna se jím rozumelo
usmrcování z útrpnosti ci ze soucitu, rozumí se nevylécitelne
nemocných a zároveJ'í nesnesitelne trpících. Predpokládala se
"žádost obeti" - príznacné je, že se nemluví o pacientovi,
nerkuli o klientu. Vetšina právních systému hodnotila euthanasii jako vraždu. V poslední dobe však pribývá požadavku
po její dekriminalizaci;
nejoblíbenejším
argumentem je
zrejme "právo na dustojnou smrt". Obsah euthanasie se také
rozširuje o tzv. asistovanou sebevraždu za úcasti lékare.
Nehodlám zde vyslovovat soudy právní, lékarské, morální
ci náboženské; vadí mi však to oznacení "dobrá smrt". Smrt
- na rozdíl od života - je absolutní, neJ:-Leji hodnotit. Težké
umírání je zlé; ale tím, že je zmírním a urycWím, se ono zlé
nestane dobrým. Zrovna tak ríká-li Wolker "smrt není zlá",
nevyplývá z toho, že by byla dobrá. Dobrá smrt proste neexistuje; slovo euthanasie je eufemismus zastírající povahu veci.
Nemuže-li být žádná smrt dobrá, muže být alespoJ'ílepší:
toto slovo prece neznamená jen "více dobrý", nýbrž i zcela
skromne "méne nedobrý". To už by bylo možné o euthanasii
ríct; ale nedávno jsem slyšelo smrti ješte lepší. Jednomu
známému umírala žena na karcinom, a nejaký cas pred smrtí
ho poprosila, aby ji nenechal zemrít v nemocnici. Nejprve ho
to skoro vydesilo; pak mu však kdosi doporucil hospicovou
lékarku, která s podobnými prípady mela zkušenosti. Ta
k nim pak zbylý cas pravidelne docházela, s postiženou se
velmi sblížila, vedla lécbu, dokud byla nadeje, ordinovala
zmírnující medikamenty, ostatním v rodine byla oporou,
instruktorkou i psychoterapeutkou.
Díky tomu mohli být
všichni se svou drahou do posledního jejího dechu, do
posledního objetí, do posledního stisku dlane; a umírající
nebyla ani na chvíli sama.
Z technického hlediska se to od euthanasie jakoby ani
moc neliší, ledaže je to nárocnejší casove a medikamentózne.
Zároven však se to liší jako ... skoro jako doktor Mengele od
kmotricky smrti. Ne, to jsem prehnal, tedy mírneji: jako
moderní umírání mestské od dávného umírání venkovského.

tradici se smrt pripomíná pred
zacátkem nového církevního roku
(pred adventem) Dušickami cili
svátkem zesnulých,
v tradici
lidové spíš pred zacátkem roku
vegetacního, v predjarí. Zacíná to
už smrtkou mezi masopustními
maškarami; koncem zimy se pak
figurína Smrti vynášela z obce.
V nekterých oblastech se tomu ríkalo vynášení Zimy - ve
slovanském bájesloví totiž smrt a zima splývaly. Jejich bohyní
byla Morana nebo též Morena: "Proti Morene není korene,"
praví prísloví. (Obe podoby toho slovního korene ukazují
blízkost ke slovum mor a úmor ci morit a mrít; puvodní
slovanská podoba posledního - merli - ukazuje i souvislost
se slovem smrt.) S personifikovanou
Smrtí se setkáváme
i v pohádkách, kde vystupuje jako shrbená kmotricka
v loktuši.
Polidštování smrti vycházelo z pradávných magických
praktik, má však rovnež hlubokou moudrost psychologickou: umožJ'íovalo cloveku v rámci ritu na neodvratnost smrti
alespoJ'í fiktivne vyzrát. Ve skutecnosti byly samozrejme
všechny cáry marné, dokonce zvlášt v té prechodné dobe
mezi zimou a jarem, kdy byl clovek nejzesláblejší. "Marec stroj sa, starec!" - rozumí se do rakve; tato ponekud
pochmurná pranostika na brezen pochází z moravskoslovenského pomezí. Její casová souvislost je však pouze
statistická, smrt prece prichází po celý rok; tato smrt je
skutecná, nezástupná, jejím "ztelesnením" je sám zemrelý.
Nejduležitejším úcinkem smrti - zajisté vedle zhasnutí
života - je, že zretelne oddelí telesnou hmotu od duše, at už
jí rozumíme cokoli. Z toho vycházejí obrady, které odevzdávají "zem zemi, prach prachu" pri pohrbívání do zeme,
"popel popelu" pri spalování zemrelých. Tuto dualitu si
mnohé kultury rády zastíraly, když vybavovaly zemrelé
ruznými užitecnými vecmi, jako by meli kdesi "na druhé
strane" znova telesne obživnout. S pozustatky takových
praktik se mužeme setkat napríklad u Romu, kterí nekdy
pridávají do rakve peníze; chápe se to však symbolicky, jako
projev úcty k zesnulému. Kritici krestanství spatrují podobné
reziduum v Krédu, kde se vyslovuje víra nejen života vecného, ale také "tela z mrtvých vzkríšení"; ve skutecnosti i toto
lze chápat jen symbolicky, anebo výlucne v souvislosti se
zmrtvýchvstáním Kristovým.
Smrt je, jak se aforisticky ríkává, jedinou jistotou života.
Jiný aforismus praví, že clovek je s nutností smrti v podstate
smíren - s výjimkou té vlastní. Ale všecko to mudrování se
tocí kolem smrti "prirozené", tedy zpusobené nejakou
nemocí stárí ci celkovou sešlostí. Takové smrti se už clovek
sám tolik nebojí; jinak je to však s umíráním. Proto si také
lidé odjakživa prejí smrt snadnou ci lehkou; verící se za ni
i modlí. Nejsnáz bychom ji asi prijali ve spánku: pekne
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Václav Klaus je naším prezidentem!
Václav Klaus se stal desátým prezidentem našeho národa. Pro
mladou Ceskou republiku je jeho nástup poznamenán velmi zvláštní
debatou, jež se soustreduje prevážne na dva body. Probírá se "reprezentativní oprávenost" Klausova vítezství a zároven to, zdali do funkce
prezidenta nastoupí ten "starý a zlý" Klaus, nebo jestli se zmení
v "nového a lepšího".
Co se týce prvního bodu, at clovek fandil Václavu Klausovi nebo ne,
z hlediska demokratických pravidel byl výsledek voleb naprosto správI~. Ve všech
fázíchVáclava
voleb preferovala
dalšího
prezidenta
Ceské
republiky
Klause. Toverejnost
potvrdilyjako
ankety,
které
hledaly
oblíbeného kandidáta v prípade volby prímé, jakož i ankety, které
vycházely v prubehu všech parlamentních volebních koL Tesne pred
poslední volbou ve tretím kole potvrdily bleskové pruzkumy, že témer
dva ze trí obcanu preferovali Václava Klause pred Janem Sokolem.
S jemnou nadsázkou lze ríci, že naši zákonodárci projednali výsledek
v naprostém souladu se zájmem lidu. Prání lidu se splnilo.
Odpoved na druhý bod debaty nalezneme jak v ankete, kterou
provedla agentura SCC tesne pred posledním kolem, tak i v konkrétních cinech samotného Klause. Ve zmínené ankete hodnotili obcané
Ceské republiky charakteristické rysy Václava Klause, jako je politická
schopnost, inteligence, poctivost a morální kredit. Výsledky ankety
ukázaly, že vetšina z nás považuje Klause za reprezentativního muže
s velkými politickými schopnostmi, ale o jeho poctivosti a morálním
profllu pochybuje.
Tyto postoje jsme si utvorili i presto nebo práve proto, že po Klausove desetiletém pusobení v politice je každý z nás alespon cástecne
seznámen nejen s jeho osobností, ale i s jeho politikou. Jako odpurce
akce NATO v Kosovu získal Klaus neduveru Americanu, což pretrvává. Klaus byl také hlavní prícinou vyhnání Sorosovy Stredoevropské
univerzity z Prahy. Rovnež on to byl, kdo ríkal, že radeji než nadacím
typu Clovek v tísni by dal peníze prímo potrebným lidem. Zakladateli
obcanských aktivit jako treba Impuls 99 pohrdal a tvrdil, že pokud
chce obcan neco zmenit, musí prímo do politiky. Klaus totiž obcanský
sektor neuznává. Dále je Klausova politická kariéra poznamenána
prímou snahou zmenit ústavu, a to zneužitím volebního mandátu

k vytvorení opozicní smlouvy, a její nasazení
pro posílení vlastních politických zájmu.
Debata kolem nove zvoleného prezidenta se
ale ve skutecnosti ani tak netýká Klause jako
toho, jakým jsme dnes národem. Proc a jak
Klaus vyhrál a jeho možné zmeny charakteru
jsou otázky, které odvádejí pozornost od té
podstatnejší: proc vetšina národa - trináct let po
návratu svobody - nenašla cestu k prekrocení
záporných hodnot?
evadí nám nemorální chování a dokonce
i,predem známé trestné ciny. To jsme potvrdili pri volbe Vladimíra
Zelezného do Senátu. Náš alibismus a zbabelost nám nedovolí nic
jiného než se pouze ptát, jakým prezidentem Klaus bude, místo
abychom debatovali o konkrétních krocích, které by vedly k tomu, aby
se prezident Klaus prizpúsobil nám. Stále totiž dáváme prednost silné
autorite pred morálním kreditem. A to je odpoved na otázku, proc byl
zvolen Václav Klaus do úradu prezidenta Ceské republiky.
Volba Václava Klause de facto znamená velmi vážné ohrožení
demokratického vývoje v Ceské republice. Ani to nám ale nevadí.
uináct let po prevratu se v této zemi míra chápání demokracie a svobody mezi obcany stále velice liší. Komunistická strana, která dríve strílela
uprchlíkum prímo do zad, nyní rozhodla o tom, kdo je dnes naším
prezidentem. Ale ne jen ona. Zvolení Klause totiž ukazuje na to, že
opozice - tedy jakákoli konzistentní politická protiváha, která je nezbytná pro skutecnou demokracii, úplne zmizela z ceské politiky. Pri volbe
prezidenta se spojila takzvaná pravice se zmínenými komunisty. To
potvrdilo, že dnešní ceská politika není nicím jiným, než využíváním
volebního mandátu k vlastnímu prospechu a ke kontrole moci.
Pro Evropu, Ameriku, naše ceské krajany žijící v zahranicí i pro
nekteré z nás predstavují prezidentské volby duležité poucení. Presto,
že se stala Ces]d republika clenem významných mezinárodních spolecenství, která kladou duraz na vlastní zásady, a další clenství budou jiste
následovat, se Ceši behem posledních trinácti let k lepšímu podstatne
nezmenili.
Martin Jan Stránský
Psáno pro Prítomnost a Udové noviny
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu

Ceník inzerce ceské

A. 1. 1. Production,

Podebradská

24, 190 00 Praha 9

i anglické

mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíle
barevne
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19,700

24,100

1/2

10,800

13,200

Spolu s prvním výtiskem PHlomllosli obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov-

1/4
1/8

5,800
3,200

7,700
4,400

ním prevodem, bankovní spojení: Cs. obchodní banka, c. ú. 0482742233/0300,

Vnitrní str. obálky

27,200

31,400

tel: 234 092 850, fax: 234 092 813
e-mail: hana@predplatne.cz,

bilní symbol:

pod VS se nadále

na adresním štítku, konstantní
objednacím

Internet:

nebude

www.allpro.cz

uvádet

rodné císlo,

ale císlo zákaznické

variauvedené

symbol 0358 (Tento zpllSob platby uvádejte vždy na

lístku.)

Zadní str. obálky
36,800
41,200
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíle
barevne

uvádejte, prosím, CVV nebo CVC kódy'
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kreditní

V Evrope: 550 Kc/18 USD/18 EUR/rok
V zámorí: 700 Kc/23 USD/23 EUR/rok
Studentské
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kartou VISA nebo MASTERCARD,
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Objednávky

99 Kc/rok

zašlete na: PHtonmost, Národní

31,400
11, 11000

fax 222 075 605.; e-mail:
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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. Its 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.

D

Please also send me information

for subscribing to the Fleet Sheet.
Fax to

+420 2 242 21 580 or

respond to info@f1eet.cz

