


28. ZÁRí - 4. RíJNA 2003, PRAHA

Týden zahranicních Cechu je porádán pod záštitou ministra zahranicních vecí teské republiky Cyrila Svobody,
rektora Univerzity Karlovy Ivana Wilhelma a primátora Hlavního mesta Prahy Pavla Béma. Zvláštní záštitu nad
nekterými akcemi dále prevzali predseda Senátu Parlamentu Ceské republiky Petr Pithart a velvyslanec Spojených
státu amerických v Ceské republice Craig R.

Tato v poradí již tretí a svým rozsahem nejvetší akce svého druhu predstavuje unikátní platformu pro setkání predstavi
telu nejvyšších státních a politických reprezentantu Ceské republiky (senátori, poslanci, pracovníci ministerstev ad.
státních i nestátních institucí) se zástupci ceských spolku a organizací z celého sveta, aby spolecne hledali cesty
k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti kulturní, vedecké, politické ci obchodní. Soucasne bude dán prostor
k rešení stávajídch problému ve vztahu k Cechum žijícím v zahranicí a všem, kdo se hlásí k ceskému puvodu.
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PRUVODCE

Naši milí ctenári,

mezi svými drobnými prózami má Franz Katka jednu, která

se jmenuje Návrat domu. Její hrdina se práve vrátil a obhlíží

otcuv starý dvur. Uprostred louže, nepotrebné harampádí
tarasí cestu ke schodum na pudu. Kocka cíhá na zábradlí.

Rozedraný hadr vlaje ve vetru. Ten clovek se vrátil, kdo ho

ale prijme? Kdo ceká za kuchynskými dvermi? Z komína se
kourí, voní káva. Je mu ale útulno, cítí se doma? Neví, je

velmi nejistý. Otcuv dum to je, avšak jeden kus vedle druhé
ho stojí chladne, jakoby každý byl zamestnán vlastními
záležitostmi, jež dotycný zcásti zapomnel, zcásti nikdy
neznal. Cím jim mohu být užitecný, co pro ne znamenám,

ptá se sám sebe. Netroufá si zaklepat, jen zdálky naslouchá
vstoje, ne tak, aby mohl být prekvapen s uchem na dverích.

A protože naslouchá zdálky, slyší jen slabé údery hodin,

nebo se mu treba jen zdá, že je slyší, z detských dnu. Co se
jinak deje v kuchyni, je tajemstvím tech, kdo tam sedí, a oni

je pred ním streží. Cím déle clovek váhá prede dvermi, tím
cizejší je. Co kdyby ted nekdo otevrel dvere a neco se navrá
tilce zeptal. Nebyl by pak sám jako nekdo, kdo chce strežit

své tajemství?
Ach, Franz Katka, ten to umel napsat! Když jsme si pro

tohle císlo Prítomnosti vybrali téma ceské reemigrace
(ohyzdné slovo!), chteli jsme pátrat po tom, jak se cítí lidé,
kterí odešli do exilu, a po zmene režimu v devetaosmdesá

tém se zkusili vrátit do vlasti. Žijí dva životy, nebo jeden

rozpolcený? Z pohledu cloveka, který nevystrcil nos z rodné
vesnice, nebo se pohybuje v okruhu jednoho kilometru

ctverecního kolem Staromestského námestí (to byl i Kafkuv

prípad), mají emigranti, at už se vrátili nebo ne, štastnejší,
protože bohatší a dramatictejší osud. Také toho o sobe víc

vedí. Nebo je to naopak? Nevyznají se v sobe, jsou rozervaní,
neukotvení ani tam, ani tady ... A jak je prijala cizina a jak je
prijímá nekdejší domov?

O experimentu návratu mluvíme s bratry Petrem

a Michelem Fleischmannovými. Psycholožka a psycho

analyticka Olga Marlinová predkládá svoji osobní i profesi
onální zkušenost. Nabízíme závery jednoho sociologického

výzkumu o vztahu ceské spolecnosti k navrátilcum z emigra
ce po roce 1989 a pohled mladé socioložky Ruth Krcmáro
vé na to, jaké jsou deti ceských reemigrantu. "Nikdy v živote
se nebudou moci plne ztotožnit s jedinou spolecností

a jedinou kulturou a nikdy se nikde nebudou cítit absolutne
doma. Vždy budou patrit predevším sami sobe," ríká autor

ka. Jsou tím svobodnejší? Muž, který uprchl z osvetimského
koncentráku a o ctrnáct let pozdeji i z komunistického

Ceskoslovenska, Rudolf Vrba soudí, že zdánlive jednodu-
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chá otázka, zda je emigrant, nebo

clovek se dvema domovy, v sobe
zahrnuje základní problémy svobo
dy. On sám se rozhodl, že svuj

hrebík do zdi (aby si mel kam povesit klobouk) zatloukl ve

Vancouveru. Ale v Praze je rád, vždyt tu rozumí do anglicti
ny nepreložitelným vetám!

Ve svém posledním románu L' 19norance píše Milan
Kundera o nemožnosti návratu, o bezcílnosti, vykolejení,
neporozumení. O prázdnote. ,Jeho hrdinové Irena a Josef

se topí v prázdnote svých vlastních životu, v prázdnote
jakési bludné energie, která obývá jejich bytí," uvádí recen
zent Kunderova románu Jirí Eduard Hermach, který je

i autorem obrazu na obálce. Zachytil tam plno príznivého

vetru, plachty se nadejne nadouvají, zatímco prusvitný
obrys rákosovite chvejivého emigranta symbolizuje ono

desivé prázdno cloveka.
Jak to opakoval Jirí Voskovec ve své promluve k emigran

tum? "Nadeje, láska, zklamání, nadeje, láska, zklamání. .."

Pres všechny tyto hluboké emocní otresy si porád myslím,
a Petr Fleischmann to v rozhovoru potvrdil, že clovek je

zrovna tak doma všude, jako je všude cizincem. Že není
duležité, jestli jsou lidé Ceši nebo Francouzi, ale jací jsou.

Dále bych se ješte chtela omluvit ctenárum Prítomnosti

predchozí, letní. A také Luboši Dobrovskému. V obsahu

jsme nabízeli jeho glosu Rovný rovného si hledá, kterou ale
lstivý šotek z casopisu vykradl. Ta glosa aktuálne reagovala

na fakt, že komunisté u nás nechodí sice k soudu, i když jsou

predvoláni, ale za to nyní chodí na Hrad. A prezident republi
ky vysvetluje v novinách, že antikomunismus nikam nevede,

mnohem lepší je prý nekomunismus. Když jsem ten podivný

neologismus ted napsala, pocítac ho okamžite podtrhl cerve
nou vlnovkou. Jakože co je to za blbost. Glosa nezestár!a,

i když se vztahovala k událostem jarním. Její platnost dokazu

je náš clánek Trináctá komnata Václava Klause, který rozebí
rá korespondenci hlavy státu s predsedou Sdružení bývalých

politických veznu CR Stanislavem Stránským.

Ale v Prítomnosti nežijeme jen politikou, to by bylo dost
chudokrevné. V našem druhém tématu vás vábíme z Cech
až na konec sveta. Protože všichni ceští cestovatelé - od

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic až po Milenu

Holcovou vedeli a vedí, že co je vzdálené, je krásné. Jak
ríká jedno kurdské prísloví. A taky že, kdo touží po pavím

perí, musí se trmácet do Indie, jak ríká jiné. Tao zas tvrdí, že
nejlepší domov je nikde. At žijí cestovatelé, emigranti
a navrátilci!

Libuše Koubská

Prítomnost
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Milost pro pana
prezidenta

První várce odsouzencu se z Pankráce na Hradcany nabízí

neutešený pohled: nad Hradem je zamraceno a jen tak se
nerozjasní. O milostech udl1ených Václavem Havlem se svého
casu mluvilo horem dolem. Mnohé z nich budily rozpaky,
nekteré pohoršení. Ty, které zbavily tísne desítky neštastru'ku,

ke kterým by spravedlnost byla vlídnejší než právo, zapadly
bez povšimnutí. Soucasný prezident Václav Klaus si s takový

mi extrafi'ky veru nezadá. Ve dvou stech prípadu stihl již
ukázat palcem dolu, další se zrejme také mají na co tešit.

Udl1enímilostí patri k výsadám prezidentského úradu všude

ve svete, není tedy pouhým vrtochem lehce zbožštelého prezi
dentství v naší zemi. Klaus jde ale na ruku pocestnému

obcanu: privilegium pardonu je nacichlé stredovekem, nemá
nic spolecného s racionalitou moderní spolecnosti. Jako by
modernita sama o sobe mohla bezpecne zabránit krivdám

a prehmatum, zbytecnému a nevyslyšenému utrpení. Železné
mu raciu Václava Klause zjevne uniká, že práve v racionalízo
vaném - a tedy anonymním - svete je lidského prístupu tím

více zapotrebí. Hlava státu má jako nejvyšší autorita v zemi
prevzít tuto nesnadnou úlohu a usilovat o nápravu tam, kde je
vedle právního pohledu místo i pro obycejný lidský soucit. Je

to nezávideníhodná cesta. Udelí-li milost, riskuje verejnou
nevoli;zamítne-li ji, muže celit bezesným nocím, jak je poznal
Masaryk pokaždé, když nechal volnou ruku popravcímu.

Prezidenta klimbajícího na vlnách lidového vkusu však nahra
díprvní veverka z Petrina.

Bude-li nynejší hradní pán ve své deklarované nevoli k udl1e

ní milostí dusledný, dotáhne to možná i na Klementa Gottwal

da. Ten se v této otázce také držel linie "nikomu nic". Aby ne,
byl preci odpovedný Strane a ta zas prý pracujícímu lidu. Prezi

dent Klaus sice ví, že z litery ústavy není odpovedný nikomu;
co by tomu ovšem rekl lid? Možná, že má proto jenom strach
dát svou vroucnou milosrdnost otevrene najevo pred pomsty

chtivým davem. Byl by mu totiž vydán na milost a nemilost.
David Svoboda

Hledá se ministr
Clovek by rekl, že ministr se nehledá. Clovek by rád rekl

a veril, že ministr je vybrán a pripraven dávno, než nastane ta

chvl1e, kdy má být nabídnut prezidentovi k jmenování. Clovek
by rád rekl, že jinak to ani není možné, nemá-li ztratit duveru
ve vládu, jejíž ministri jsou vyhledáváni div ne inzerátem.
Leckterý clovek také po tech nedávných zkušenostech

s hledáním ministra obrany a s ponekud trapným vyhledává
ním a lákáním ministra spravedlnosti dokonce tak ríkajíc
ztrácí rec.

V zavedených demokraciích je obvyklé, že v prípade uvolne
ní toho ci onoho ministerského kresla má ministerský predse

da k dispozici hned nekolik kandidátu, kterí se v poslaneckých

klubech jeho strany a v parlamentních výborech zabývali
otázkami, které se dlouhodobe týkají resortu, jehož šéf práve

vycerpán odešel, když neunesl nároky na resort kladené, ci
byl povolán, aby se stal oporou ústavního soudu. Je-li tomu
kde jinak, dozvídá-li se obcan, že premiér neshledává jediného

poslance za svou vládnoucí stranu dostatecne pripraveným
ujmout se vedení príslušného ministerstva, pak sotva se lze
divit, že me napadá tahle otázka: kdopak to vlastne té ci oné

politické strane, usilující o muj hlas, pripravoval její program
pro ten ci onen resort? Kdo o nej pecoval? Kdo ho kontroloval?
Kdo mu rozumí? Kolik poslancu se po zvolení kvalifikovane

a dostatecne odborne politicky bije za resortní program, treba
ten, který me má ochránit od nebezpecí, jímž má celit armáda,

ci od nebezpecí, že prestanou pracovat soudy? Nemá-li premi
ér jistotu, že nemá mezi svými poslanci aní jediného na takové
úrovni loajality a politické odbornosti, aby mu mohl sverit

odpovednost za ministerstvo, není to snad dostatecný duvod
pro pád duvery v kvalitu partaje, která si takto vede? Zaslouží
si taková politická strana, která již po nekolikáté ponekud

prekvapive musí hledat ministry (nemluve o prezidentovi) za
humny svého poslaneckého klubu, naši duveru?

Ve chvíli, kdy tuto lamentaci píši, je problém ministru

aktuální. V okamžiku, kdy budou tyto rádky vytišteny a snad
i cteny, ministra spravedlnosti už ceská vláda nejspíše mít
bude. Doufám. Dokonce verím, že to bude clovek odborne

pripravený, s jasným a kvalifikovaným názorem na to, co se
v resortu spravedlnosti má a musí ucinit, aby soudy soudily ve

lhutách kratších než jeden lidský život. Jenže - bude to názor,

Rodzim 2003
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shodný s názorem politické strany, která se ve volbách ujala

vlády? Podporí ho poslanci, s nimiž se dosud nezná, jako se
s nimi, myslím ve smyslu známosti pocházející z poslaneckého
klubu, nezná soucasný, odborne vojensky, nikoliv politicky,
nesporne kvalifikovaný ministr obrany? Nesmeruje tento

zpusob vyhledávání ministru k vytvárení vlády, která má své
místo jedine v situacích kritických, nesmeruje tedy k "plíživé
mu" ustavování vlády úrednické? Nebo dokonce vlády, v níž je

každej Franta dobrej?
Co ale s tím, když volby jsou daleko a strany, které by byly

schopny rešit problémy s ministry (a prezidenty) standardne,
v nedohlednu? V dohlednu ovšem cíhá nebezpecí. Jmenuje se

výraznejší politická angažovanost prezidenta republiky. Nedej

Buh, aby na to došlo. Lék na to? Vetší rozhodnost predsedy
vládnoucí strany. Neudelá-li si porádek ve vlastním dome,
pošle mu tam prezident uklízecí cetu. Cetar Topolánek už svou
pripravenost ohlásil. A neukliditelný komunista Grebenícek
cíhá za bukem.

Luboš Dobrovský

Krocan V popelnici
Kolem Dne díkuvzdání je v amerických supermarketech

krocan za babku, libru lze koupit za tricet ci padesát centu. Po

oslavách se v popelnicích nalézají celé pulky upecených kroca
nu nebo jejich nedbale obrané kostricky.

Jako ceského vesnického chlapce vychovaného rodici tak,

že co je na talíri, se musí dojíst, me takové mrhání casto pohor

šovalo. Pokládal jsem to za hrích. Lacinost potravin, benzinu
a aut je soucástí života severoamerické spolecnosti. Patrí k ní

i plýtvání. Americané ztratili míru rozumné spotreby.
V dnešním vyvinutém svete, v nemž jeden americký

zemedelec uživí svou produkcí zhruba sedmdesát lidí, nejde
o potraviny, tech je dost Dnes jde o pokrok spolecnosti na poli

vedení a informací a o jejich uplatnení. Vedecký pokrok je pak

založen na podhoubí, ze kterého muže vyrustat. Podhoubím
pro vedu je vzdelanost spolecnosti a její postoj k vede. Ve

fungující zastupitelské demokracii se názor spolecnosti odráží
v postoji politiku.

My v Cechách se pokládáme za vyspelou, zatim neplýtvající

cást sveta. Proto se nabízí otázka, jak jsme na tom v kultivaci
podhoubí a v souteži o vedecký pokrok?

Prímocará odpoved prichází z venku. V dobe, kdy jsme se

ucházeli o místo v Evrope, položil Brusel statisticky významné

mu vzorku populace v clenských zemích EU a v zemích kandi
dátských, vcetne Ceské republiky, radu stejných otázek. Celý
pruzkum verejného mínení nazvali Eurobarometr. Ptali se treba
na postoj ke geneticky modifikovaným organismum, na význam

jednotlivých vedeckých disciplín pro spolecnost, na príciny
nemoci šílených krav, na vztah astronomie a astrologie ...

Ceský vzorek (1000 odpovedf) dopadl skvele. Mnohde jsme

nad prumerem stávajících clenu Evropské unie. V otázkách
základního vzdelání pak na prvním míste.

Ceská republika je na prvním míste v Evrope iv jiných

aspektech. Na otázku, proc se mladí lidé málo zajímají
o kariéru ve vede, neumelo odpovedet 46 procent lidí
v Ceské republice.

Máme tedy témer nejlépe vzdelanou populaci a zároven

malý zájem o vedecké poznání a dokonce i mnoho protivedec
kého sentimentu.

Ani složení zastupitelských orgánu u nás vede nepreje.

Reprezentují politici mínení naší spolecnosti, která v evrop

ském pruzkumu v nadprumerném výsledku soudí, že veda je
duležitá? Zatímco ve vyspelých zemích je to práve vrstva
vzdelaných a prozíravých politiku, která prosazuje vstup státu

do základního výzkumu, u nás se i presto, že pokládáme za

prioritu vzdelání, provedou první škrty v rozpoctu vždy na
vysokých školách, a to v penezích na základní a aplikovaný

výzkum. Aby se dostálo politickým slibum pro OECD nebo
EU, pak se universitní institucionální prostredky oznací jako
výzkumné peníze.

Výše výdaju na vzdelání z pohledu státního rozpoctu cili

z kapsy obcanu indikuje, že vzdelání, a to nejen základní
a odborné, ale i vysokoškolské, je u nás za babku. At si jakko
liv na ucitelskou branži stežujeme, pestují ceští kantori
(a spolu s nimi rozhlas, televize, casopisy, knihy i internet)
solidní podhoubí. Výkon uciteluv lze tedy srovnat s výkonem

amerického zemedelce. A tady je jádro pudla. Nebo spíš
krocana. Práve proto, že máme dostatek, snad i prebytek

výtecného podhoubí, nehospodaríme, neumíme nabídnout
kariéry v povoláních, která hýbala koncem 20. století a budou

hýbat stoletím nastupujícím. Talentovaní a schopní studenti
jsou odkládáni do popelnic. Mizerne obrané kostricky, které

tam lhostejne hodili rozmarilci z obou komor našeho parla
mentu.

Petr Jakeš
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Pochvala pro premiéra
Jako nenápadného, až bezbarvého lící naše média premiéra

Vladimíra Spidlu. Místy je pokládán dokonce za brídila, zejmé
na v souvislosti s peripetiemi prezidentské volby.

A presto se náhle ne práve ob1Jbený predseda vlády dostává
do role strategicky uvažujícího politika, kterého svými vizemi
budoucnosti naší zeme i sveta predcí jen bývalý prezident
VáclavHavel.

Interview s Vladimírem Spidlou, který v srpnu (14. 8.)
uverejnilo Právo, nabídl titulek mírne parafrázovaného výroku

premiérova: "Koncí civilizacní etapa, ješte je cas na zmeny."
Z rozhovoru, který se dotýká také zahranicní politiky,

perspektiv sociálního státu a rozpoctu, jednoznacne plyne, že

za determinující pro další vývoj premiér pokládá komplex
ekologických hrozeb a civilizacní rozpor mezi rozvojovým a
prumyslove rozvinutým svetem. Spidla ríká, že je nutno se
vyrovnat s nebezpecími plynoucími z klimatických zmen,

s hrozbou možného opakování povodní lonského rozsahu i
s obdobími extrémního sucha. Poukazuje na perspektivní
nedostatek energetických zdroju. Naznacuje také, jakými

zpusoby bude treba na rozpoznanou situací reagovat. V tomto
kontextu je si vedom nevyhnutelných dusledku pro novou
podobu sociálrullo státu. A ví, že rešení musí hledat predevším

celá Evropská unie.

To je ovšem zcela jiná predstava budoucnosti, než jakou
nabízely dosavadní vlády. Rozhodne je Spidla historicky
jedním z prvních, kdo z ceských politiku - se zmínenou výjim
kou Václava Havla - má odvahu ríci, že doba bezbrehého

rustu blahobytu naráží na své meze.
Rozhovor zatím zapadl bez povšimnutí. Není pochyby, že

premiérovy úvahy nejsou odpovedí na problémy, které vláda
musí bezprostredne rešit. Nicméne pokud kabinet prežije
blížící se podzimní krizi, bude zajímavé sledovat, nakolik jeho

predseda zacne svoje predstavy prosazovat do politiky všední

ho dne. Václav Mezrický

Mažte je iiberšvunkem!
Jsou v naší národní pameti-ne pameti režavé uzliny, jež

bychom rádi meli uložené v nejakém tom sarkofágu, pokud
možno 1Jbezne natreném; minulost však vyhasíná podle vlast
ních polocasu rozpadu. Takovým obtížným tématem je naprí

klad konecné rešení soužití se zemskými Nemci, neblahý
"odsun". Nedává nám pokoj, a ani my jemu. Uprostred prázd
nin napríklad to "rozbalily" Literární noviny - nejprve šéfre

daktorským úvodníkem ,Junge Front HEUTE", vzápetí pak
hned na trech stránkách clánkem Milana Valacha "Kolektivní
vina!" (s rízným pod titulkem "Odsun byl nutností i trestem za

kolektivne spáchaný zlocin príklonu k nacismu" - ješteže to
nepsal právník, nýbrž "jen" vysokoškolský ucitel etiky!).
Predtím v kvetnu se dokonce v evangelickém týdeníku

Kostnické jiskry pohoršil jeden autor - rovnež univerzitní

ucitel- nad tím, že jiný jeho kolega hodnotil vypuzení cesko

slovenských Nemcu jako hrích. Zminuji oba týdeníky ne
proto, že by byly nesmiritelnejší než jiné (naopak v Kostnic

kých jiskrách se následné ohlasy od hodnocení i dikce clánku

distancovaly), ale že šlo o periodika vyznacující se jinak strízli
vostí. Ukázalo se, že i "ve slušné spolecnosti" záminka at

tradicní (nacismus, Mnichov, heydrichiáda ... ), at cerstvá

(zpochybnování "Benešových dekretu", nešikovné výroky
Posseltovy ci cí, ci dokonce fakt, že komentár vstrícnejší

k vysídlencum otisknou noviny, vlastnené nemeckým kapitá

lem apod.) nám stací k odmítnutí reflexe prípadných vlastních
vin, ba rovnou k jejich poprení.

A jakoby z jiného soudku. V jarní Prítomnosti vyšla glosa

odmítající tvrzení Otty Habsburka, že nebýt Bílé hory, ceské
zeme by se ponemcily; prý všichni Ceši stáli pod praporci
Habsburku proti samým Nemcum. Ona odmítavá glosa

vyvolala pár nesouhlasných reakcí, jednu obzvlášt ostrou:
autor prý pokracuje v "travicství studní jedovaté zmije Nejed
lé", dostává se "na dno blbosti", Habsburg prý má "nepochyb

nou pravdu" atp.; hlavní hrozbou cešství v prípade stavovské
ho vítezství meli být nemectí luteráni. .. Ale pravda, pro dost
lidí zas je Bílá hora pouze startem k rízené germanizaci.

Co mají dotcené výklady deju casove tak vzdálených 
krome pomíjení relevantních faktu - spolecného? Za prvé

odpor k nemectví v ceských zemích - arci v historicky starším
prípade odpor selektivní, totiž vuci nemectví protestantskému;
novejší odpor je kolektivní. Za druhé je tu spolecný odpor

k pluralite a toleranci: inu ovšem, jednota, svornost byt
sebevynucenejší je vždycky pohodlnejší než vule k soužití

a srozumení. A za tretí - to už ale platí obecneji a vztahuje se
i k formám polemik o nepríjemných tématech: pravda není
výsledkem hledání a zkoumání rozumového, nýbrž názorem,
postojem, produktem citu.

Jan Horálek
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VŠUDE DOMA, VŠUDE cIZÍ
S bratry Petrem a Miehelem Fleisehmannovými
o experimentu návratu

Váš otec Ivo Fleischmann, básník a publicista, praco
val v šedesátých letech na ceskoslovenské ambasáde
v Paríži jako kulturní rada. Po okupaci v osmašede
sátém se rozhodl pro emigraci do Francie. A vy,
synové, jste tam zustali se svými rodici. Nebyla to
emigrace tak natvrdo jako v prípadech, kdy mladí
lidé odcházeli sami, opoušteli své rodice, šli do
neznáma. Vy jste Francii znali, umeli jste jazyk, vždyt
jste tam žili a chodili do školy už od roku 1964. Petr
do lycea, Michel ješte do základky.

Petr: Když se mluví o emigraci, je treba brát v potaz
ruzná kritéria, mezi nimiž je hodne duležité, od jakého
veku ti dotycní v cizine žili. Protože neco jiného je dospelý
clovek a neco jiného jsou deti.

Vy jste tedy neodešli z vlastního rozhodnutí. Nebo
šlo už o vlastní rozhodnutí?

Michel: Radši nechám mluvit Pétu, je prece jen o tri
léta starší, on už roky 1968, 1969, kdy mu bylo devatenáct,
dvacet, prožíval úplne jinak než já šestnáctiletý. Pro me to
bylo jen velké dobrodružství. Ovšem vlastní oznámení pro
me nebylo jednoduché, hodne jsem to prožíval. I když
jsem ješte nebyl plnoletý, otec se me tehdy zeptal, jestli
chci nebo ne. - Ale jistota daná rodinou byla rozhodne
velká výhoda. To težké nastalo teprve pár let potom.

Co to bylo?
Michel: Rozdeluju emotivní svet a svet reality. Emoce

jsou silné, ale pak prichází každodennost, která je
Francouzum po generace vlastní. Je težké se do ní vclenit,
byt clovek mluví francouzsky dokonale a zcela bez prízvu
ku. Je jiný.

Petr: Díky francouzským školám a predchozímu životu
tam jsme sice byli ve Francii víc integrovaní než mnozí jiní
emigranti, a zároven jsme byli mnohem víc pohroužení do
ceskozpyteckých problému než lidé, kterí odešli
s vedomím, že chtejí všechna pouta zpretrhat, všechno
utnout. Paradoxne jsme byli soucasne víc integrovaní a víc
Ceši.

Dá se ríci, že teprve v emigraci jste si uvedomili
svoje cešství?

Petr: Je to jednoduché, neustále jste konfrontována
s prostredím, které je jiné. Vytvárí se jakýsi model nebo

LIBUSE KOUBSKÁ

predstava ceské identity ovlivnená tím, že zeme, kde žijí ti
stejní, kde clovek muže jít do obchodu a mluvit cesky, tato
zeme je nedosažitelná, stává se bájnou. Vybavenou neuve·
ritelnými kvalitami.

Michel: My jsme pred tímhle rozhovorem nic nekon
zultovali, ale je videt, že jsme bratri: protože jsem spíš
zvyklý na interview pro casopisy typu Story, kde se me
ptají na to, co rád piju a jak se mají moje deti, tak jsem se
na vás ráno trochu pripravoval. Napsal jsem si nejaké
poznámky a ted vidím, že Péta používá podobné výrazy.
Identita je dána reakcí na to, že nejste místní. Emigrace je
hledání definice sebe sama na základe kultury. Vše, co se
nejak týká vaší puvodní vlasti, se stává soucástí vašeho já.
Vzpomínky, idealizace, ale také vztek.

Vztek?
Michel: Ten pramení z otázky, jak to, že když ta zeme,

s níž se v cizím prostredí identifikujete, má tolik dobré
kultury, proc tak skvelá není?

Petr: Emigrant je také zoufalý z toho, že okolí, v nemž
žije, o jeho zemi nic neví, takže neustále sobe a ostatním
vysvetluje, co je to za zemi, hájí ji. Chová se jako osvetový
pracovník.

Michel: Já jsem pracoval v Radio France a tam už se mi
lidé zacali vyhýbat, protože jsem porád obtežoval s tím, že
musíme delat porady o ceské kulture. Na druhé strane
bylo zajímavé, že když se objevili nejací Ceši, kterí prijeli
do Francie - tím svým zpusobem, že zaklepali na dvere,
tak jsme tady, budeme u tebe bydlet - me už za chvíli
osocovali: "Nejsi ty náhodou nákej buditel?" Nesli jsme
v sobe jakousi nutnost - Péta ríká bránit cešství.

Místo jednoho života vám osud nadelil dva. Je to
obohacení, nebo - jak ríkají nekterí emigranti - spíš
schizofrenie?

Petr: Vnímat to jako schizofrenii je nejlepší zpusob, jak
se schizofrenikem opravdu stát. Zbláznit se. Jediná
odpoved zní: tak to proste je. Ale to už je odpoved, která je
formulována až po návratu.

Návratu zrejme predchází touha po nem. Milan
Kundera ve svém posledním románe Ignorance píše
o obsedantním emigrantském snu, ve kterém se
dotycný vrací do své rodné zeme.

Prítomnost
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Petr: Je to težká nOClll mura, kterou zná mnoho
emigrantu. Ale nakonec to dopadne dobre.

Michel: Protože se probudíte do reálného sveta.

Petr: Ve snu se totiž vracíte do vlasti a tam zjistíte, že

už nemužete zpátky do místa svého exilu, jste pronásledo
vána ruznými nekalými živly. Príšerná situace, jste v pasti,
nemužete znovu ven. V potu se probudíte, rozkoukáte se
a zjistíte, že jste v Paríži, v New Yorku, v Londýne. A ten

skutecný návrat pak trochu tu nocní muru pripomnel.
Vlast sice nebyla tak hruzná jako v onom snu, ale taky ne
tak bájecná jako v puvodních predstavách.

Michel: Každý se vrací jiným zpusobem, nekterí se

vracejí, aby se podívali na bývalý domov, nekterí se vracejí,

protože pro ne život v emigraci nebyl snesitelný, nekdo se
vrací pro své majetky, nekdo proto, že se naskytla

možnost tady pracovat. ..

To byl váš prípad?
Míchel: Ano. - Touha po návratu vždycky existuje,

ikdyž s každodenní skutecností a sledováním politických
událostí se ta touha stává krehkou. Já jsem mel to štestí,
že jsem se mohl, ale nemusel vrátit. Byla to dobrovolná
volba, ješte na základe velmi zajímavé nabídky založit tady

rádio a na poli neoraném neco vytváret. A mít na to

prostredky. Takže to sice byl návrat, ale ne absolutní,

porád žiju mezi Paríží a Prahou. Presto to byl velký šok.
To je to, co už ríkal Péta, najednou zjistíte, že kultura, za

kterou jste stála déle než dvacet let, není taková, jakou jste
si ji vysnila, predstavovala, jakou jste kdysi znala. A vy jste
najednou v situaci, že jste prožila 25 let svého života jako
zastánce nejaké kultury a prijedete do zeme, z níž ta kultu
ra vzešla, a je vám tam receno: ona není!

Dorozumení s námi, kterí jsme tu po celou dobu

žili, bývá nekdy obtížné. S jakým prijetím jste se
setkali vy po návratu?

Petr: Reakce byly dvojí. Ta první byla všeobecne
odmítavá: emigrant je vnímán jako zrádce, jako ten, kdo

opustil národ a šel si za vlastním zájmem, aby si žil líp
a nesdílel se svými spoluobcany hruznost zdejší situace.

Druhý postoj vzešel z toho, že ceská spolecnost byla

dlouho izolovaná, žila v predstave, že lepší svet je za želez

nou oponou, že emigranti, kterí odtamtud pricházejí, jsou
vybaveni nejakými mimorádnými schopnostmi k rešení
spolecenských a hospodárských neduhu. Velké ocekávání

a obdiv! Byli tací, kterí toho zneužili, že byli takto vnímáni.
Soudnejším navrátilcum bylo spíš nepríjemné, že se od
nich ceká, že budou nekým, kým nejsou.

Rodzim 2003
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Ale i zdejší lidé postupne zacali chápat, že vracející se

emigranti jsou všelijací, že nekterí neco umejí, neumejí, že
mají ruzné lidské kvality, že jsou všelijací.

Nakonec došlo k perverznímu vývoji, že titíž, kterí

Michel Fleischmann (1952) je prezident rozhlasových stanic

Evropa 2 a Frekvence 1. Na Sorbonne vystudoval moderní

francouzskou literaturu, od roku 1981 pracoval v Radio

France jako režisér rozhlasových poradu a her. Po návratu do

CR založil rádio Evropa 2, v roce 1993 Frekvenci 1. Minister

stvo kultury a komunikace Francouzské republiky ho vyzname
nalo titulem Rytír umení a literatury.

pristupovali s nekritickým obdivem ke všemu zvencí,
najednou jsou k tomu, co prichází zvencí, velice kritictí
a zatracují to a dokonce to dávají tomu exulantovi sežrat.

Michel: Meli bychom pojmenovat veci víc natvrdo.
Lidé, kterí odešli v dusledku roku 1968, nebyli v kursu,

naopak házelo se jim na hlavu, že oni byli strujci normali

zacních let. .. I když mne bylo v roce 1968 šestnáct. Dále 
my jsme se vraceli z Francie, která je prece socialistická,

a to nebylo žádoucí, Tak jsme byli osmašedesátníci
a levicoví intelektuálové, proste hruza zejména z hlediska

nových politických elit. Zjednodušovalo se - kapitalismus
nás spasí, trh vše vyreší, Americani jsou bozi, posléze

Anglicani jsou bozi, Italové jsou zlodeji, Francouzi jsou na
jídlo a levicáci a Nemci nás chtejí koupit. Takhle to bylo
celé postavené a bylo to velice nepríjemné, težko se
vysvetlovalo: podívejte se, my jsme se vrátili, neco jsme se
naucili, neco možná umíme a máme nejakou zkušenost,

pojdme se o tom bavit. Najednou se objevil strach, ježiš
marja, oni nás pricházejí poucovat a pritom si žili jako
prasata ve Frankreichu ...

Pámbu ve Frankreichu. Prase v žite.
Michel: No jo, pletu to. Ale ta obava z nás trvala hrozne

dlouho.

A zmenilo se to?
Michel: Hodne se mení s novou generací. Ted po

trinácti letech nynejší mladí už nikoho nestigmatizují ve

smyslu, ty ses vrátil z Francie, tak to jsi typický osmašede
sátník a levicák ...

Petr: Návrat je veliký, pozitivní šok. 'prekvapení, neuve
ritelne príjemné v tom, že se exulant náhle octne v prosto
ru, kde se kolem nej mluví jeho materštinou. Pozvolna si

ale zacíná uvedomovat, že slova nemají nutne tentýž smysl

pro nej jako pro jeho okolí. Že slova, která používá, jsou
sice ceská, ale jsou pouhým prekladem. Zejména v politic

kém svete - výrazy jako levice, pravice, pokrok že nemají

týž smysl. Pak je tu rozdílnost ve zpusobu života, tolerance
nebo netolerance k jinakosti ... S tím vším se navrátilec
potká. I když ceská spolecnost už také prestává být tak
homogenní, lidé zacali myslet ruzne.

Cili - díky tomu, že se ceská spolecnost otevírá
a promenuje, je návrat možný? Kundera
v 19noranci tvrdí, že možný není, že je to návrat
do ciziny.

Petr: Do ciziny ano. Výsledkem procesu návratu je totiž
to, že clovek je vlastne zrovna tak doma všude jako je
všude cizincem. Zároven doma a zároven cizÍ. Ve skutec·

nosti neexistuje nejaká ceská identita, kterou by clovek
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mohl izolovat, stejne jako neexistuje nejaká francouzská

identita atd. To je výsledek exilu spojeného s experimen
tem návratu: clovek zjistí, že žádný domov neexistuje. Jak

se banálne ríkává, zjistí, že všude je chleba o dvou
kurkách, že všude žijí lidé ... Zjistíte, že není duležité, jestli

jsou lidé Ceši nebo Francouzi, ale jací jsou. Ze cešství
stejne jako francouzství je jen jakýsi prostor, který muže
sloužit k rozvíjení univerzálních lidských rysu. Návrat je
vtom ...

Michel: Péto ...

... Nepustíte svého bratra ke slovu!
Michel: Chtel bych ješte neco ríct z jiného pohledu,

z pohledu profesionála z médiÍ. Vždyt je neskutecné, že si
ráno otevrete noviny a vezmete si pet šest titulu od celostát

ních deníku pres regionální až po lokální a na první stránce
je vždycky tatáž fotka. Skladba stránky je taky stejná. Pár
obdobných titulku z politiky a vpravo dole bulvár. A to at jde
o noviny, které se tvárí jako intelektuální nebo zpravodajské

nebo bulvárnÍ. Tento jev je dusledek jakéhosi strachu. Ceši
procházejí obdobím uzavrení se do sebe, aby unikli pred
strachem, že patrí do vetšího prostoru.

Petr: Nedelejme z exulantství nejakou kvalitu, že je

clovek snad chytrejší než ostatnÍ. Je však možné, že neco
exulanta napadne rychleji. A on si taky nedelá iluze ani
o jednom ze systému, které poznal, ani o socialistických

experimentech ani o samospasitelnosti volného trhu.

Jak jsem vás poslouchala, pánové, pro vás dva tedy

emigrace i návrat dopadly štastne.
Michel: Naše matka vždycky ríkala, když nastaly

nejaké ty težké chvíle, my jsme vás nemeli zatáhnout do
emigrace, ted byste byli v Praze se svými kamarády. A my

s Pétou jsme odpovídali: já, možná zavrený, dekujem
pekne.

Petr: Nikdy jsem se nevnímal jako Francouz, až mi

jedna moje známá, Francouzka Isabelle, napul Korsicanka
a napul ruská Zidovka, rekla, ale Petre, my jsme Francou
zi mnohem víc než jsme ochotni si pripustit.

Nevím, co by byl muj život bez exilu. A kdybych byl
v exilu a nevrátil se sem, vidím sama sebe nekde v Paríži,

kde delám treba to, co jsem delal- mne se kariéra celkem
slibne rozvíjela - v posledních letech jsem vyucoval filoso

fii na Institutu politických ved. A zároven vidím, jak sedím
v té Paríži a cítím se neustále frustrován, že jsem Cech

a že bych mel být v Praze. Ze mi neco uniká. Proste bych
tam nevydržel. Stalo by se mi to, co se deje spouste lidí,
kterí zustali ve Francii a neustále sem prijíždejí ... Takže
jsem rád, že jsem zde, protože jsem se zbavil téhle frustra
ce. Zároven jsem si však pripravil jinou frustraci, a sice že

Petr Fleischmann (1949) je politolog a publicista, v soucasné

dobe pracuje jako tajemník Zahranicního výboru Senátu

Ceské republiky.

Vystudoval filosofii na Sorbonne, pak udelal v Evropském

institutu ve Florencii doktorát z dejepisu na téma dejiny myšle

ní. Pred návratem do vlasti v roce 1992 vyucoval filosofii na

Institutu politických ved v Paríži.

jsem prišel o Paríž. Protože moje zamestnání na rozdíl od

zamestnání mého bratra, který pracuje ve francouzské
firme, nevede k tomu, abych mohl jezdit casto do Paríže.

Takže stejne jako jsem býval obýván nostalgií po Praze
v dobách, kdy jsem žil ve Francii a nemohl se sem vrátit,
tak stejne jsem nyní obýván nostalgií po Paríži a po
Francii.

Michel: Tím, že jezdím do Francie velice casto, touto

nostalgií nijak zvlášt netrpím. Spíš je zajímavé, že když
jedu do Paríže, ríkám, jedu domu, a když odjíždím z Paríže
do Prahy, tak zas ríkám, že jedu domu.

Rodzim 2003
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MOST, NEBO PROPASTI

ZDENEK R. NESPOR

Co vyplynulo ze sociologického výzkumu o ceských navrátil cích
z emigrace po roce 1989

Prítomnost
10

Dvojí individualismus
Liberální pojetí mužeme nazvat fundamentálním individua·

lismem, zatimco ceské pojetí individualismem spotreby; rozdH

mezi temito dvema individualismy je ale zásadní. První vychá
zí z presvedcení, že nic nemuže být dáno, aniž by to nebylo
postupne vráceno, za každé jednání je žádána (a ovšem také

nabízena) protislužba. Z tohoto duvodu všichni vracející se

transformace Východu nenabyla podoby "tretí cesty" mezi

socialismem a kapitalismem, nýbrž adaptace západním zpuso
bum chování a myšlení.

Zatímco v Madarsku a v Polsku se tedy navrátilci z emigra
ce stali skutecným mostem mezi Západem a Východem, u nás
je situace jiná. Vyplývá to z tradicionalistického pohledu na
národ, z toho že emigranti byli jeho "zrádci", kterí odešli jen

kvuli osobnímu zisku. Ceský postoj k vlastním emigrantum
stále dobre vystihuje známá Dykova básen Zeme mluví

(opustíš-li me, nezahynu, opustíš-li me, zahyneš).

Mezi prevratnými spolecenskými zmenami, které prinesla

poslední tretina 20. století, zaujímá význacné místo nebývalý
rozsah mezinárodních migrací. At už jsou tyto migrace

motivovány ekonomicky, politicky nebo nábožensky, at už jde
o lidi jdoucí "za lepším", nebo o uprchlíky pred zvulí totalitních

režimu, mezinárodní pohyby obyvatelstva zacaly být natolik
významné, že pro mnohé zpochybnily samotnou ideu národní
ho státu.

Na druhou stranu stále existují státy, které se k tomuto

vývoji obrátily zády a zarputile lpejí na tradicní koncepci
národa a národního státu. Jedním z ních bylo Ceskoslovensko

a v mnohém dosud je i Ceská republika, jak o tom svedcí
výzkum Sociologického ústavu Akademie ved CR venovaný
ceské ,,západní" emigraci a reemigraci.

Despekt nebo devótnost
Skutecnost, že Ceskoslovensko bylo v komunistickém

podrucí, je pritom pro toto vnímání pramálo významná. Vetši·

na ceské spolecnosti pohlíží na reemigranty s despektem,
Opustíš-li me, zahyneš jako na lidi, kterí byli na Západe neúspešní (nebot jinak by se

Je doloženo, že vetšina ceské spolecnosti se dívá na prece nevraceli!), anebo s až patolízalskou oddaností, pokud
imigranty z Východu, at jde o jihoasijské stánkové prodejce privážejí peníze a kontakty na Západ. Ani v jednom prípade
nebo o ukrajinské zedníky, nevražive a s obavami, anebo se však navrátilci netvorí onen most mezi Východem a Západem,

je snaží maximálne využít ve svuj prospech. Vetšine totiž dokonce ani lávku, nebot je jim vycítáno, že neznají pomery
nejde o nic jiného než o levné ------------------- v ceské spolecnosti za komunis-

zboží (které nakupuje s patric- Vztah vetšiny ceské spolecnosti tické vlády, protože tu nežili.
ným pohrdáním) nebo o levnou Jak píše Ladislav Holý ve své

pracovní sílu. Most mezi kultura- k navrátilcum Z emigrace je spíš studii Malý ceský clovek a skvelý

mi se v tomto prípade mení prezíravý nebo otevrene neprátelský, ceský národ, zatímco Ceši ve
v úzkou lávku, preplnenou chod- vztahu k emigrantum argumentu-
ci s objemnými zavazadly, na zatímco v Madarsku nebo v Polsku jí národními hodnotami, prospe-

jejímž konci stojí rada výbercích požívají celospolecenské vážnosti. chem celku, titíž lidé neváhali
tucného mýtného - nekterí za minulého režimu a neváhají

. státní, další mafiánští. mnohdy dodnes rozkrádat cizí

Do Ceské republiky ale po listopadu 1989 pricházejí majetek, vedení heslem "Kdo nekrade, okrádá rodinu."

imigranti také ze Západu. Podnikatelé ci zamestnanci meziná- Místo mostu mezi Západem, predstavovaným (mimo jiné)
rodních korporací a institucí a také - reemigranti, nekdejší reemigranty, a Východem, stále ješte reprezentovaným vetši-

uprchlíci pred komunistickým režimem nebo jejich potomci, nou ceské spolecnosti, se zde rozevírá hluboká propast, již je
kterí se po jeho pádu rozhodli vrátit do staré vlasti. Jde pritom velmi obtižné preklenout. Je to propast tvorená protikladným

o skupinu natolik významnou, že príliv imigrantu ze Západu do pojetím vztahu jedince a spolecnosti, nebot sociologické
Ceské republiky (a totéž platí i o Slovinsku) v posledních a antropologické výzkumy ukazují, že zatimco emigranti se na

deseti letech je podstatne vetší, než pocet odchodu ceských Západe naucili liberálnímu postoji, vetšina ceské spolecnosti
obcanu na Západ - zatimco ve všech ostatních postkomunistic- setrvává na tradicním kolektivistickém pojetí národa, "oboha-

kých zemích je tomu presne naopak. Paradoxne k tomu je ceném" ovšem o notnou dávku pokrytectví.
však vztah vetšiny ceské spolecnosti k temto navrátilcum spíš
prezíravý nebo otevrene neprátelský, zatímco v Madarsku

nebo v Polsku požívají celospolecenské vážnosti. Aby ne,
prinášejí-li skutecné poznání fungování západních spolecností,
duležité spolecenské, ale i ekonomické a technologické inova

ce, kontakty a v neposlední rade také investicní prostredky.

Tedy to, co transformující se postkomunistické zeme potrebují
k procitnutí z nehybné letargie nejvíc, nebot spolecenská
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emigranti ocekávali zájem ceské spolecnosti o jejich zkušenos
ti,nebot tím by mohli své vlasti výrazne pomoci. A kompenzo

vat tak skutecnost, že naopak alespon do urcité míry ocekáva
li, že se o ne spolecnost "postará" - že jim vrátí nejen ceské
obcanství (i to se mnohdy ukázalo jako obtížné), ale také

zabavené majetky a sociální vliv.V tomto svém ocekávání byli
zklamáni. "Domácí" Ceši se velmi zasloužili nejen o liknavé

a nespravedlivé vyrizování restitucí emigrantu, ale také o to,
abybyli co možná marginalizováni a v dusledku toho této zemi
nemohli pomoci vubec nijak.

Ceský spotrební individualismus totiž vychází ze zcela
jiných predstav. Jak ukazují treba ekonomicko-sociologické
studie Jirího Vecerníka, není orientován na budoucí vývoj,

nýbrž na minulost. A proto se jej "mohou úcastnit" pouze lidé,
kterí v Cechách a na Morave fyzicky byli, tedy nikoli emigran

ti. Podle sociologa Martina Potucka je významná i míra solida
rity ceské spolecnosti - v našem prípade se projevuje

v presvedcení, že spolecnost má prímo povinnost pomáhat

svým clenum, aniž by se jí za to muselo cokoli vracet. Bere si
to sama (v podobe daní, vojenské služby atd.), a proto obcané

zase mají "právo" tyto dane šidit, majetek spolecnosti nicit ci

krást a své jednání dotvrzovat neustálými hospodskými stesky
na své "vykoristování."

Rozdíl mezi fundamentálním a spotrebním individualismem
je videt i ve vztahu k majetku. Ceská vetšina bud udržuje zdání
rovnostárství, nebo se snaží maximálne vyšvihnout v podobe,

již Thornstein Veblen už pred stoletím nazval demonstrativní

spotrebou. Hmotné statky jsou urceny k rychlé spotrebe,
k plýtvání, jehož cílem je maximální zduraznení osobního
úspechu - v podobe staveb podnikatelského baroka, luxus
ních aut, znackového zboží. ..

Naopak emigrantský fundamentální individualismus vetši

nou uvažuje v dlouhodobejší perspektive, pocítá s návratnos
tí. Není méne individualistický v tom smyslu, že by dával

cokoli zadarmo, ale za své peníze (nebo cokoli jiného) chce
patricnou protihodnotu. Prevážná cást emigrantu si proto 

jak ukázal výzkum - kupuje domy a byty ve staré zástavbe,
které casto nákladne rekonstruuje, nebot jde o veci trvalé
hodnoty. Pokud si staví nove, tedy opet ve vetšine prípadu
stylove ciste. Podobne je tomu i s jejich podnikáním. Rada
navrátilcu, když neuspela se svou snahou pomoci transfor

mující se ceské spolecnosti, obrátila pozornost k vlastnímu
prospechu. Zacala podnikat, avšak i v tom je vedena myšlen

kou na dlouhodobou úspešnost Jinak receno, málokdy se
zde setkáváme s podvody, s tendencí rychle zbohatnout za

jakoukoli cenu nebo s neplnením neformálních dohod, což
všechno jsou zpusoby typické pro soucasný ceský kapitalis
mus. Proto ekonomictí sociologové jako Ivan Szelenyi ci Jirí

Vecerník dosud hovorí o ceské spolecnosti jako o postkomu

nistické, nikoli skutecne západní.

Nová krev všechno nezachrání
Jednání a zpusob myšlení navrátilcu ze Západu, které by

mohly být nejvetším prínosem spolecenské a ekonomické
transformace po roce 1989, se jím z techto duvodu nestaly. Do

hry navíc vstoupil ješte jeden faktor: nízká sebejistota nebo
dokonce frustrace vetšiny ceské spolecnosti, související
s oním pokryteckým kolektivismem. lidé skrývají své neúspe
chy za tzv. objektivní podmínky, viní z nich režim nebo své

okolí, pricemž si zároven nejsou jisti kvalitou vlastní práce,
natož jejím dlouhodobým smerováním.

Pokud jde o argument, že s novou generací všechny výše
uvedené problémy odpadnou, protože dospejí lidé, kterí už
nebudou deformování životem v komunistickém režimu, nelze
na to tak úplne spoléhat. Výzkumy Martina Potucka totiž

ukazují silne konzervativní charakter reálne socialistických

i drívejších "sociálních neduhu", jejich petrifikaci a replikování
v nových generacích. Nemylme se ani v tom, že onen most
mezi Západem a ceskou spolecností vytvorí mladí studenti

a studentky nebo treba dívky pracující v západní Evrope ci
severní Americe jako au pair. Jejich podstatná cást, a nutno

ríci že vetšinou ti nejlepší z nich, totiž z tohoto mostu udelala

jednosmernou komunikaci, vedoucí k jejich lepšímu osobní
mu, profesnímu i spolecenskému uplatnení. Z ekonomických

i sociálních duvodu je pritom nepravdepodobné, že se tento

"odliv mozku" podarí rychle zastavit, naopak vstup Ceské
republiky do Evropské unie jej spíše podporí.

Nabízí se rešeni proste tento vývoj nejakým státním rozhod

nutím zastavit. Avšak borit mosty a zvetšovat propasti rozhod
ne nemuže být žádným prínosem. Tím by naopak bylo
budování dalších a dalších mostu, aby se ceská spolecnost co

nejrychleji priblížila standardním spolecnostem západním.
A práve jeden velmi široký most, který tak zoufale schází, by
mohli zbudovat naši reemigranti. Kdybychom jim ovšem byli

ochotni vydat stavební povolení.

ZDE EK R NESPOR (1976) JE SOCIOLOG, HlSTURlK A soc!ALNf ANfROPOLOG.

PRACUJE v SoCIOLOGICKEM ÚSTAVU AV CR, PREDNASI NA FAKULTE

HUMANITNfCH STUDII UK v PRAzE.
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NÁVRATJE
Osobní i klinická zkušenost psycholožky

OLGA MARLlNOVÁ

Jak známo, exulanti a politictí emigranti nesmeli po dlouhou
dobu svou vlast navštevovat. Byli odríznuti od své zeme

a blízkých lidí, protože komunistická ideologie na ne pohlížela

jako na zrádce a neprátele. Byl to trest za to, že nepodlehli
jejímu tlaku, že se neprizpusobili, že dali najevo svuj protest

proti totalitnímu režimu svým odchodem. Velká Matka 
komunistická strana - je proklela. Zustali sami, se vzpomínka

mi, se sny. Pak prišel listopad 1989 a s ním i možnost návratu,

ve kterou vetšina z emigrantu vubec nedoufala. Co všechny
tyto hluboké emoce, tyto dramatické zásahy do lidského

života predstavují?

Vysoká cena
Zaplatili jsme za svou emigraci velkou cenu. Platili jsme

cetnými a hlubokými ztrátami milovaných míst, kde jsme se
tešívali z materské reci a kultury. Platili jsme ztrátami duleži

tých vztahu se svými blízkými, s práteli a kolegy, nemožností
návratu a setkávání. Platili jsme úzkostmi, depresemi, adaptac
ními problémy, narušenými vztahy, psychickými i fyzickými

poruchami v dusledku zátežových a traumatických situací,
které s sebou odchod z vlasti a ímigrace prinášejí. Procházeli
jsme kulturním šokem a soucasne jsme se museli prizpusobo

vat a ucit v novém prostredí, prekonávat prekážky, nacházet
uplatnení.

I když se nám dostávalo podpory, nebylo to snadné. Podle
svých sil a možností jsme se potýkali s konfliktními pocity
a zážitky spojenými s imigracním procesem. Tyto konflikty lze

popsat asi takto: Jak truchlit nad vším tím, co jsme ztratili,
a neztratit pritom spojení s vlastní minulostí? Jak žít v novém
svete v touze po návratu domu? Co si podržet a co zmenit?

Když se zmením, neztratím sama sebe? Když prijmu novou
kulturu, neztratím své koreny?

Absence kotvy
Podle mé osobní, ale také klinické zkušenosti z psychotera

peutické práce s emigranty tyto konflikty bývají prožívány do
ruzné míry a ne vždy vedome. Nebo bývají popírány, což muže
vyústit v psychosomatickou krizi nebo onemocnení nebo

v narušenou. adaptaci. Podobají se ostatním separacním
konfliktum, s nimiž se behem svého vývoje potýkáme, ale liší
se v tom, že jsou spojeny s hlubšími a pocetnejšími ztrátami

a vykorenením, zatímco v normálním vývoji probíhají zmeny
v puvodním prostredí a ve spojení s blízkými lidmi a mater
skou kulturou.

Pokud se ve svém vývoji chceme od nekoho nebo od

neceho odloucit, mužeme se za normálních okolností '{racet
zpet a dotýkat se své základny bezpecí v rodine, u prátel,
v domácí kulture. Lidský vývoj je dialektický proces, kde rust

a pohyb kupredu bývá propojen s návraty k drívejším,
známým, a proto bezpecným místum a vztahum, ale také

k ranejšímu chování a prožívání. Ve vnejším svete nebo ve

svém nitru se podržíme neceho, co je naší kotvou bezpecí,
abychom nabrali síly, abychom mohli dál.

V emigraci, kdy naše svety byly rozdeleny železnou oponou,
nebylo možné uskutecnit premistování mezi obema zememi,

navíc naše kontakty s blízkými doma byly velmi omezené. Byt
jsme se drželi svého jazyka, umení, historie a víry - vedle

svých blízkých prátel z bývalé vlasti - nemohli jsme prekonat

propast, která zela mezi námi a naším ztraceným citovým
a kulturním zázemím. I když se nekterí mohli v pozdejších
letech - když se totalitní režim uvolnil - vracet na návštevy
k prJbuzným, byly to návštevy vesmes omezené, kontrolované
a obávané ...

V 80. letech jsem poprvé prijela ze Spojených státu se svým
synem na návštevu do Ceskoslovenska po patnáctiletém
odloucení. Prejezd pres zadrátovanou hranici byl šokující. Byli

jsme podrobeni dukladné kontrole. Musela jsem odevzdat svuj

americký cestovní pas a dlouho cekat, než mi jej prinesli zpet.
Prožívala jsem velkou úzkost. Toužila jsem po návšteve Prahy

a setkání se svými blízkými, ale soucasne jsem se bála, že
ztratím svou svobodu. Co když mi muj pas nevrátí? Co když se

nedostanu zpet do Ameriky? Puvodní domov byl naplnen
strachem a obavami, byl stále uzavreným svetem.

Pocátecní nadšení
Po sametové revoluci se situace zásadne zmenila. Zpocátku

jsme prožívali euforii. Svobodný domov nás prijal a my jsme

byli nadšení. Náš sen se stal skutecností! Prijeli jsme sdílet své
zkušenosti a znalosti nabyté ve svete s lidmi, k nimž jsme patri

li. Byl to úžasný pocit!
V této dobe jsme byli vetšinou prijímáni vstrícne a se

zájmem. Když jsem poprvé prišla na svou alma mater, Karlovu
univerzitu, a setkala se tam se svými bývalými uciteli a kolegy

a když jsem na besede usporádané na katedre psychologie
vyprávela o svých zážitcích a pracovních zkušenostech ze
Spojených státu v odpovedích na dychtivé otázky, mela jsem

pocit, že muj návrat domu se naplnil.
Pozdeji, když se ukázala možnost mého pusobení na univer

zite, zacala jsem uvažovat o návratu. Trvalo nekolik let, než

jsem dokázala zarídit vše potrebné, prekonat své obavy
a pochybnosti a definitivne se rozhodnout. Obtížnost návratu

spocívala v odloucení od syna, který studoval v Americe, od
prátel a kolegu v psychoanalytické komunite, kam jsem po léta

patríla a kde se mne dostalo velké podpory, a také od rady
klientu, s nimiž jsem pracovala ve své praxi.

Musela jsem celit velké zmene svého životního stylu
a podstatnému zhoršení životní úrovne. Protože jsem se na

návrat nikdy dríve reálne nepripravovala a protože styky

s domovem byly za totality tak rídké a omezené, nepredvídala
jsem další problémy, které me po návratu ocekávaly.

Prítomnost
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JAKO ODCHOD

Blízké je vzdálené
Z psychologického hlediska je domov základnou našeho

bezpecí, a proto si po návratu z emigrace jen s obtížemi uvedo

mujeme, že nejsme jen v duverne známém prostredí, nýbrž
v prostredí, jehož mnohé charakteristiky neznáme a s nímž

nemužeme žít v souladu jako drív.
Náš domov se behem naší neprítomnosti zmenil, ale i my

jsme se zmenili. Naše osobnost se obohatila pod vlivem identi

fikací s ruznými aspekty nové kultury a spolecnosti, v níž jsme
žili,získali jsme nové vzorce chování a prožívání, nové doved
nosti, postoje a hodnoty. Tím víc se lišíme od svých príbuz

ných, prátel a kolegu, jejichž zkušenost a vývoj byly jiné než

naše. Neprožívali jsme politické a spolecenské zmeny, jimiž
oni prošli, žili jsme jinak a jinde. Mnohým jevum v ceské

spolecnosti proto nerozumíme a jen s obtížemi a pomalu
mužeme odlišit známé charakteristiky našeho puvodního
prostredí a vztahu od nových a neznámých. Mnohdy se to
nedarí.

Je to konfliktní zkušenost, která vyvolává úzkost a nejistotu,
protože se nemužeme adekvátne zorientovat v prostredí,

v nemž jsme vyrostli a v nemž máme své koreny. Zjištujeme,

že to, co je nám blízké, je nám zároven vzdálené a cizí, vrátili
jsme se domu, ale v rade situací a vztahu se doma necítíme.

Kam tedy patríme? Máme dva domovy, který z nich je bližší
a v cem? Co zustalo z našeho detství? Co pretrvalo z našeho
mládí a dospívání?

Vrátili jsme se s odlišnou zkušeností, ale také s iluzemi

a fantazií o štastném návratu. Ve svých predstavách se vracíme
do známého domova, který nás prijme s otevrenou nárucí jako
ztracenou dceru nebo syna.

Cernobílé videní
Tato vedomá ci nevedomá predstava vezí hluboko v nás

a doprovází nás pri návratu do rodné zeme. Veríme, že do

svého domova patríme, že budeme konecne mezi nejbližšími
lidmi, s nimiž budeme sdHet rodný jazyk. Naše "vnitrní díte" je
štastné, beží domu a mává všem na pozdrav.

Z dospelého hlediska lze ríci, že si svuj puvodní domov

casto idealizujeme. Zdrojem této idealizace jsou práve naše
prvotní detské vazby k milovaným lidem a mistum. Navíc nás
tyto vazby a citová pouta vnitrne posilovaly behem dlouhého

odloucení, a proto jsme se k nim tolikrát vraceli ve svých
myšlenkách, predstavách a snech. Kdybychom se bývali
mohli vracet tak, jak bychom potrebovali, mohli bychom

pozorovat zmeny v našem puvodním prostredí a lépe videt, jak

se náš domov obohatil nebo vyprázdnil, mohli bychom
konfrontovat svoje predstavy se skutecností.

Po návratu, v prvních letech po sametové revoluci, se dialog
nadejne otvíral, pozdeji se situace zmenila. U mnohých lidí

jsme zacali narážet na nepochopení, nezájem, odmítání, závist.

Nepochopení se týkalo motivace k emigraci a návratu. Byli
jsme casto posuzováni jako ti, co šli za lepším a meli se dobre,

zatímco lidé doma trpeli. Jako by motivace k emigraci byla

pouze ekonomická. Jako by náš odchod a emigrace nebyly
protestem proti nesvobode a totalitnímu režimu, jako bychom

nemeli právo rozhodovat o svém živote!
Setkávala jsem se s temito názory i mezi vzdelanými lidmi

a mezi politiky. Rezonovala v nich totalitní ideologie a také
neuvedomelé pocity viny a studu za vlastní soužití s totalitním

režimem, který vyžadoval prizpusobení.
Pokud byla motivace k emigraci videna jako ciste ekono

mická, nebylo se za co stydet, naopak emigranti byli chápáni

jako ti, co opustili spolecný domova své blízké v honbe za
lepším. Toto cernobHé videní, které vulgarizovalo a zjednodu

šovalo motivaci k emigraci Gežje složitejší a zahrnuje i psycho-

Proc je neprijetí a nepochopení pro mnohé

reemigranty tak težké? Protože otrásá hluboce

zakorenenou predstavou o domove jako

o bezpecném, vstrícném a duverne
známém míste.

logické faktory), bylo vždy podporováno totalitním režimem.

Komunistická ideologie zapustila hluboké koreny, mnohým

vyhovovala a pomáhala jim v obrane svých vlastních postoju za
totality.

Nehostinné luno
S tím souvisel i nezájem o naše osudy a motivaci k reemi

graci. Casto jsem se dívila tomu, že se me po prevratu kolego

vé a prátelé, mezi nimiž byla rada psychologu, tak málo ptali
na moje zkušenosti z emigrace a reemigrace. Málokdo se

zajímal o úskalí a obtíže, které reemigrace prinášela, opet jsme
byli casto videni jako ti, co jsou na tom lépe (hlavne materiál
ne), i když tomu tak nebylo. O to, jaké psychologické a sociál

ní problémy jsme museli rešit, jakým obtížím jsme po návratu
museli celit, se málokdo zajímal.

Nekterí reemigranti, kterí se setkali s nepochopením

a jejichž úsilí a práce nebyly oceneny, odjeli zpet, jiní vytrvali.

V techto rozhodnutích hrála roli rada osobnostních, vekových,
situacních i vztahových faktoru. Mezi navrátilci byli i ti, kterí

se dobre uplatnili v ruzných oborech i v politice, i když jich
nebylo mnoho.

Proc je neprijetí a nepochopení pro mnohé reemigranty tak
težké? Protože otrásá hluboce zakorenenou predstavou

o domove jako o bezpecném, vstrícném a duverne známém

Rodzim 2003

13



TÉMA

míste. Domov, kde jsme odmítáni, prestává být domovem
a stává se spíše nehostinným místem. Prožívání negativních

zážitku a emocí vyvolaných vnejšími i vnitrními konflikty
spojenými s návratem do vlasti vyústuje v dlouhodobý stres.
Navíc takové zážitky oživují nevyrešené konflikty z minulosti

na vedomé i nevedomé úrovni, protože v dlouhodobých
zátežových situacích, které nemužeme úspešne zvládnout,
dochází k oslabení našeho já, což vede k urcitému stupni

regrese k pocitum a zážitkum, které jsme v minulosti nepreko
nali.

Psychoanalýza ukazuje, že vedle vedomé motivace

k jednání existují neméne duležité nevedomé motivy a fanta

zie, jež nás ovlivnují, ale bývají vytesnené. Tato ne vždy
vedomá motivace spojená s návratem do vlasti bývá ovlivne

na práve nevyrešenými konflikty z detství a mládí, neusku
tecnenými práními, nedosaženými cíli, neprovedenými
rozhodnutími. Ve svých fantaziích se pak vracíme proto,
abychom nalezli neco nebo nekoho blízkého a milovaného,

kdo byl ztracen, nebo proto, abychom napravili nejaký duleži
tý vztah z minulosti, v nemž jsme se provinili; také mužeme

chtít získat zpet významný vztah, jenž nám v minulosti
unikal, protože jsme jej nedokázali prijmout. Nekdy chceme
vyrešit konfliktní situaci, jež v minulosti zustala nevyrešená,

nebo dosáhnout cíle, který byl predtím nedosažitelný. Na
nevedomé úrovni bývá návrat do vlasti návratem do matcina
luna, do štastného detství a mládí, do materské a otcovské
náruce, k prvním láskám ...

Náraz na vlast
Emigrace prerušila kontinuitu našeho života, byli jsme

odríznuti od domova a po mnoho let jsme se nemohli vracet

ani na návštevu svých blízkých. Tato okolnost ztežovala

zpracovávání vývojových a separacních zážitku a konfliktu.
Masivní ztráty milovaných objektu, k nimž v emigraci dochází,

není možno v dospelosti nikdy úplne prijmout a psychicky

zpracovat. V nevedomí zustávají naše fantazie a prání jako
tiché pozustatky techto ztrát, jako smutné vzpomínky na tyto

ztráty, nikdy úplne nepohrbené a nyní oživené návratem.

Konfrontace techto prání a fantazií s realitou, s níž se po návra
tu setkáváme, se stává bolestným a konfliktním procesem.
Znovu truchlíme nad tím, co jsme ztratili, co nelze oživit ani
získat zpet, nad tím, co návrat nenavrací ...

Príchodem do vlasti navíc ztrácíme svuj druhý domov,

blízký kontakt s detmi nebo vnuky, práteli a kolegy, se svou
profesionální nebo pracovní komunitou. Pro mnohé reemi
granty ze západních zemí návrat do vlasti také znamená

zhoršení životní úrovne a zmenu životního stylu. Ceši tento
proces vtipne nazvali "náraz na vlast".

Je nutno si znovu vybudovat zázemí, navázat prerušené

phbuzenské, prátelské i kolegiální vztahy (což se casto nezda
rí) a rozvíjet vztahy nové. Traumatický proces, kterým
emigranti po svém odchodu procházeli, se v reemigraci v rade

aspektu opakuje, protože opet dochází k prechodu z jedné
kultury do druhé a k mezikulturní adaptaci.

Úkol na celý život
Domnívala jsem se, že reemigrace bude snazší než

emigrace, ale nebyla. Behem reemigrace totiž nastupují

opet jednotlivé fáze kulturního šoku. Reemigrace s sebou
prináší také radu stresových a traumatických zážitku, a to

na úrovni vedomé i nevedomé, které musejí být postupne
zpracovány.

První fáze je euforická, pozdeji nastává deziluze. Mnohá

ocekávání jsou zklamána, vyvstávají vnejší i vnitrní konflikty

doprovázené úzkostí, hnevem a depresivními pocity jako
reakcemi na prožívané ztráty. Casto se objevují fyzické
i psychické potíže v dusledku akumulovaného stresu.

Vzhledem k tomu, že pricházíme do puvodního prostredí,
v nemž jsme vyrustali, a znovu se dostáváme do kontaktu
s blízkými lidmi, nevyrešené konflikty a zážitky spojené

s minulými zklamáními a ztrátami se oživují, a to jak na úrovni
vedomé, tak i nevedomé. Znovu se otevírá proces truchlení

jako zpusob celoživotního psychického zpracovávání ztrát
a konfliktu spojených s vývojem, separací a životními zmenami.

Tento proces by mel vyústit do integrace starých
a nových zážitku, zkušeností, hodnot a postoju, zvlášte tech

jejich aspektu, které umožnují zachování a upevnení pozitiv
ních identifikací jak s puvodním prostredím a blízkými

lidmi, tak s druhým domovem a spolecností, v níž jsme žili.

Jak bude tento proces probíhat v našem nitru i ve vnejším
svete, závisí na kvalite našich minulých i soucasných vztahu
z obou zemí a kultur, s nimiž jsme propojeni, a na tom, jak
jsme ve svém puvodním prostredí prijímáni a jak se v nem
dokážeme uplatnit.

Záleží také na podpore a pomoci, které se nám dostane, na

našich schopnostech a vytrvalosti, na našem charakteru, na
síle a pružnosti naší osobnosti a v neposlední rade na naší
motivaci k návratu i na tom, s jakými emocními a životními

problémy se do vlasti vracíme. Je to úkol na celý život.

OLGA MARuNovA JE KLINICKÁ PSYCHOWZKA A PSYCHOANALYIlCKA. VYUCUJE

NA KATEDRE PSYCHOWGIE F!WZOFICIill FAKULTY UKA MA SOUKROMOU

PRAXl.
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BEZ KORENu A S ODSTUPEM
Jak se žije detem ceských reemigrantu

RUTH KRCMÁROV Á

Lidé, kterí se rozhodli po zmene režimu v roce 1989 vrátit

z emigrace zpátky do Cech, s sebou vzali ve vetšine prípadu
také svoje deti. Ty deti, se bud už narodily, nebo vetšinu
detství prožily v jiné zemi. A to z rozhodnutí svých rodicu.

Zjejich rozhodnutí pak také opet zmenily domov. Jaké dnes

jsou, kam vlastne patrí?

Neprobádaná puda
Následující data byla nashromáždena v rámci diplomové

sociologické práce na Vídenské univerzite s názvem

"Emigrace zpátky domu - empirická analýza návratu
ceských emigrantu po zmene systému v roce 1989". Cílem

rozhovoru s dvojicí rodic/díte z rodin, které se vrátily zpet
celkem se kvalifikované dotazování uskutecnilo s dvaceti

osobami - bylo zkoumání specifických podmínek, motivu
a prubehu návratu ceských emigrantu a emigrantek dvou

generací po zmenách v roce 1989 - na jedné strane to byli
emigranti z roku 1968 a na strane druhé dospelí lidé naroze

ní v emigraci. Je nutné ovšem poukázat na vyslovene explo
rativní charakter studie, protože ani studie na toto téma, ani
vedecké a statistické údaje nejsou k dispozici. Prumerný

vek dotazovaných druhé generace byl 23 až 25 let.
Deti z puvodne emigrovaných rodin se nepodílely ani na

rozhodnutí rodicu odejít do emigrace, které cástecne padlo
dokonce i pred jejich narozením, ani - ve vetšine prípadu 

na pozdejším uvažování o návratu. Pro ne znamenala reemi
grace vystehování do cizí spolecnosti, jejíž kulturu a rec sice
znaly, ale ve které nikdy nežily. Zatímco první generace

prožívala návrat a reintegraci do duverne známého prostredí
- i když se ledacos samozrejme lety zmenilo, musela se

druhá generace vyrovnat se zaclenením pristehovalcu
v pravém slova smyslu.

Dobrovolne iz donucení
Míra rozhodování druhé generace o návratu rodiny byla

závislá predevším na veku v okamžiku reemigrace. Až do
maturity nebo do doby bezprostredne pred ní - v podstate

do získání plnoletosti - nemely deti moc možností rozhod
nout se proti prestehování do Ceské republiky a zustat samy

v cizine. Klícovými faktory pro vlastní odhodlání jít do Cech
spolecne s rodinou byly predevším otázky související s vlast

ním puvodem, možnost vyzkoušet si svou rec "v bojových
podmínkách", prípadne zájem o studium v Praze.

Ukazuje se, že u druhé generace lze v nekterých prípadech
hovorit o dobrovolné a v nekterých prípadech o vynucené
migraci. Tato rozdílná výchozí situace a s ní spojená perspek
tiva individuálních možností pri návratu do "zeme puvodu"

podstatne ovlivnovaly prízpusobení se ceské spolecnosti.

Vlastní rozhodnutí k návratu šlo ruku v ruce se vstrícným
postojem k životní zmene, zájmem o nové okolnosti

a tolerantností vuci nezvyklým nebo dokonce nepríjemným

jevum v prubehu reemigrace. Nedobrovolne presazení
mladí lidé naopak prijímali od zacátku rozhodnutí svých

rodicu se znacnou skepsí, nehodlali se smírit s novou životní
situací a zpocátku odmítali projevovat jakoukoli ochotu sžít

se s prostredím. Cechy jim pripadaly jako zaostalá, neprátel
ská a neperspektivní zeme, vnímali svou situaci jako
nucenou emigraci a stýskalo se jim po "domove". Vžívání se
do nové situace ztežoval i pocit, že díky svému životu za

železnou oponou jsou jiní, otevrenejší a tolerantnejší a že

v denním kontaktu s Cechy a Ceškami narážejí treba
v diskusích na jakoby neprekonatelné kulturní hranice.

Teprve integrace do spolecenství (hlavne ve škole) nebo
nová prátelství umožnily mladým reemigrantum cítit se tu

Nikdy V živote se nebudou moci plne ztotožnit

s jedinou spolecností a jedinou kulturou a nikdy

se nikde nebudou cítit absolutne "doma". Vždy

budou patrit predevším sami sobe.

dobre a akceptovat zdejší prostredí jako nový prostor pro

život. Nabyli i vetší jistoty pri používání ceštiny, poznávali
Prahu a její relativne novou vstrícnost i zásadní šance, které
se v prvních letech po sametové revoluci mladým lidem

otevíraly. Koneckoncu vzdali se i orientace na návrat a tím
vzrostla i ochota prizpusobit se své nové situaci.

Ochrana proti zklamání
To, že navrátivší se rodice byli zamestnáváni u meziná

rodních firem v relativne vysokých funkcích, melo za násle
dek, že deti mohly navštevovat mezinárodní školy. Umožni

lo jim to jednak ukoncit své vzdelání v jazyce, kterým
v žádném prípade nebyla ceština, a podarilo se tak zabránit
pravdepodobne komplikovanejšímu prechodu do zcela

ceského jazykového prostredí. Tuto okolnost lze ale na
strane druhé považovat i za prekážku dukladné integrace

do ceské spolecnosti. Protože ve školním veku se první
spolecenské kontakty odehrávají prevážne ve škole, podari

lo se navázat prátelství s Cechy jen tem mladým reemigran
tum, kterí se s nimi setkávali prostrednictvím sourozencu
nebo jiných príbuzných. Teprve na univerzite nebo po

nástupu do zamestnání se zacali pohybovat v prevážne

ceském a cesky hovorícím prostredí. Všichni ale mají
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dodnes intenzivní kontakty s cizinci ci s jinými reemigranty.
Zdá se, že znalost dvou ruzných kulturních prostredí,
prípadne vlastní postavení "cizince", usnadnuje vzájemnou

komunikaci v porovnání s Cechy, kterí jsou socializováni
pouze ve vlasti.

Nápadná je dále zvýšená ochota opustit Ceskou republi
ku, prinejmenším na prechodnou dobu, kvuli studiu nebo
práci. Svedcí to o tom, že zakorenení v ceské spolecnosti

není ani nekolik let po reemigraci natolik hluboké, aby došlo
k trvalému a také tak vnímanému usazení se zde.

Mladí reemigranti a reemigrantky zachovávají urcitý
odstup od vetšinové spolecnosti, prinejmenším zustávají
mimo ni a brání se všemožne identifikovat se s ní zcela.

Podarilo se zjistit, jaké duvody k tomu vedou:
• již popisované chybející zakorenení v ceské spolecnosti,
• prevažující kontakty s cizinci,
• zázemí dvou kulturních svetu a individuální zkušenosti

v dusledku vyrustání na Západe,
• dále také latentní odmitání ceským obyvatelstvem,

• a nakonec i pocitovaný deficit spolecného soužití: tento
odstup lze vnímat jako ochranu proti zklamání z nevydare

né integrace.

Ani ryba, ani rak
Konkrétní príbehy a zážitky z emigrace se u zkoumané

skupiny liší v mnoha bodech, ale pri otázce na vlastní identi

tu druhé generace dochází k prekvapivé shode. Cosi jako
unikátní míšení dvou kultur. Dotycní si vyhledávají z obou

kulturních a hodnotových systému, ve kterých žili a žijí,

práve ty prvky, které jim pripadají nejvhodnejší pro zvládnuti
života "na dvou židlích". To pak vede k vytvorení oné vlastní
specifické identity. Umožnuje to jednak pohybovat se jiste

v obou kulturních kontextech, aniž by bylo nutné prihlásit
se k jediné jednoznacné identifikaci, a jednak zachovat si
(sebezáchovný) odstup od obou. Behem pruzkumu se tato

smišená identita projevovala predevším postojem dotazova
ných vuci vlastní príslušnosti: ani - ani. Namísto toho, aby se
alespon cástecne ztotožnili s obema spolecnostmi, prevažuje

výslovné vyloucení sebe sama tím zpusobem, že sice jisté

kulturní prvky preberou a zformují do vlastní víceméne
pozitivne hodnocené koncepce, ale ke sblížení vedome
nedochází.

Pro dotazované reemigranty a reemigrantky druhé

generace z toho vyplývá záver, že se s velkou pravdepodob
ností nikdy ve svém živote nebudou moci plne identifikovat
s jedinou spolecností a jedinou kulturou a nikdy se nikde

nebudou cítit absolutne "doma". Dusledkem je práve strate
gie dávat najevo, že v daném kulturním kontextu patrí
predevším sami sobe.

RUTH KRCMARovA (1977) JE ABSOLVENTKOU SOCIOLOGIE NA VIDENslill

UNlVERZITf:. ]ESTf: JAKO DfTf: SE DOSTALA S RODICI DO EMIGRACE.

NARODILA SE V PRAZE.

Z nemciny preložila Eva jirotková.

Kosmopolita ve zlaté praze
"Jsem emigrantem, nebo clovekem se dvema domovy?" Nad touto zdánlive
jednoduchou otázkou, která však v sobe zahrnuje základní problémy svobody

a dilemata existence, se zamýšlí muž, který uprchl z osvetimského koncentráku
a o ctrnáct let pozdeji i z komunistického Ceskoslovenska

RUDOLF VRBA

Kanada, kde nyní žiji, mela pred druhou svetovou válkou

asi 10 milionu obyvatel. Dnes jich je témer trikrát tolik.
Tento prírustek není jenom následkem prirozené natality,
ale zejména dusledkem imigrace dnešních Kanadanu

z ruzných zemí sveta. Proto se zde Kanadané narození jinde
nenazývají emigranty, nýbrž imigranty, což lépe vyjadruje
jejich pozitivní príspevek k rozvoji Kanady.

Právo odejít
Už pred francouzskou revolucí vydal osvícený rakouský

císar Josef II. tolerancní patent, který zarucoval právo

každého rakouského obcana svobodne odejít z rodné zeme
a zase se do ní kdykoliv vrátit.

Po vzniku Republiky ceskoslovenské v roce 1918 zustalo
staré rakouské zákonodárství namnoze v platnosti. Pokud

vím, konkrétne tolerancní patent nikdy zrušen nebyl, platí
tedy dodnes. Presto byli obcané naší republiky pozdeji

zbaveni práva na odchod nebo návrat do své zeme ruznými
živly, které v naší zemi vládly terorem a lživou propagan
dou.

Proto jsem se nikdy nepovažoval za emigranta, nýbrž
proste za cloveka, který využil svých zákonných práv vlast

ním zpusobem, když to jinak nebylo možné. V roce 1958
jsem byl pozván na univerzitu v Štrasburku, abych predná
šel na mezinárodní konferenci neurochemiku. Vrátil jsem
se odsud domu až tesne po sametové revoluci, v roce 1990.

Prítomnost
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Nikdy jsem se nepovažoval za emigranta, ale toliko za

svobodného cloveka, který, má-Ii tu možnost, pusobí nebo
pracuje tam, kde mu to vyhovuje.

TÉMA

V cervenci roku 1942, když jsem byl již nekolik týdnu

veznen v Osvetimi, pracoval jsem v horkém odpoledni
v písecné jáme, nakládaje na vuz písek. Tu jsem spatril, že
jeden Nemec v uniforme SS má dobré srdce: pristoupil ke

Hrebík ve zdi koni u vozu a dával mu z kapsy kostky cukru. Hlad, smrtel-

Jsem tedy nyní clovekem se dvema domovy? Myslím, že ný hlad mnou lomcoval! Šílene se mi zachtelo té kostky
ne. Pragmatictí Anglicané mají prísloví, že doma je tam, cukru a vzpomnel jsem si, že v nesmírne vzdálené minulos-
kde clovek muže zatlouct do zdi hrebík dle libosti a povesit ti, v breznu 1942, když jsem ješte mel domov, máma vždy

si na nej klobouk. Takový domov mám ve Vancouveru, ale dbala na to, aby v kuchyni na stole byla cukrenka naplnená
ne v Praze. Když jsem opustil svuj pražský domov, veškerý kostkovým cukrem. Chodil jsem kolem té cukrenky každý

muj majetek, který jsem si dokázal nahospodarit, zabavila den a nikdy me nenapadlo, abych si vzal jedinou kostku -
StB. Odešel jsem s kufrem, ve kterém jsem mel prádlo na vždyt to se dávalo jenom do kávy! Ted mi bylo líto, že jsem

jeden týden, náhradní oblek, nekolik knih ze svého oboru tou skvelou príležitostí opovrhoval a nevyužil ji. Ani jednu
a k tomu deset dolaru v kapse. Tak jsem zacal nový život. kostku jsem si tehdy nevzal. Nyní mi došlo, že snad už

Co mi zabavili v Praze, mi už nikdo nenahradí. Mám zde nikdy nebudu mít príležitost si nejakou vzít, vždyt na tom

však domov v kulturním slova voze jsme nevozili do lágru
smyslu; koreny, které jsem tu pouze písek, ale i mrtvé toho

zapustil, mi nikdo vzít nemuže Již tolerancní patent Josefa II. dne ...

a jsem hrdý, že se k nim mohu zarucoval právo každého rakouského Mnohem pozdeji - bylo to až
opet hlásit. Samozrejme, že v letech sedmdesátých - se mi

mám kulturní koreny také obcana svobodne odejít z rodné zeme. jednou zdálo, že se procházím
v Anglii a Kanade, kde jsem po Praze a že Praha je ze zlata.

pusobil déle než ctyri desetiletí ------------------- Bylo to krásné. Ležel jsem na
a stal se zde plnoprávným obcanem. Tech více než ctyricet tráve pod Hradem, slunícko zapadalo, príjemný chladný
let se také nedá jen tak setrít a ani bych to nechtel. Stal vetrík zavanul a slunko se odráželo od zlatých zdí Hradcan.
jsem se zrejme opravdu kosmopolitou a nebojím se ríci to Když jsem se vzbudil z tohoto snu, uvedomil jsem si, že mi

otevrene - vždyt za to v Praze již nikoho neveší. Praha strašne schází a možná ji už nikdy neuvidím. Byl
Presto jsem byl nesmírne štastný, když jsem v roce 1990 jsem tenkrát pryc již pres dvacet let. Byla studená válka

mohl vstoupit na pudu staré vlasti beze strachu a zase se a nikdo ješte netušil, že to bude mít brzo konec. Ale stýska-
procházet se po ulicích Prahy, kde ke mne promlouvá 10 se mi po Praze jako po onom kousku cukru, když jsem
takríkajíc každý kámen. byl v Osvetimi. To byl ten sen o Praze ze zlata a ten slavný

Sigmund Freud zrejme všemu nemohl rozumet.

'8'tf' ,
; "

..,,
Slecna v pekarství

T. G. Masaryk rekl, že kolik jazyku clovek zná, tolik

životu žije. Dodal bych k tomu pouze, že nabytí znalosti
cizích zemí a jazyku byla jiste dobrá a užitecná vec, jež mi
pomohla vytvorit si vlastní prístup ke svetu; nesnížilo to
však utrpení z dlouhé a úplné izolace od rodné zeme. Veda

je zrejme zcela kosmopolitní, kultura a umení jsou ovšem
vždy také národní; to je skutecnost, kterou i pres svuj
"kosmopolitismus" nemohu a nemíním poprít. Proto jsem

nejenom já, ale i moje americká manželka zaslzeli, když
jsme v roce 1990 vykrocili z ruzynského letište na pudu

krásné Prahy jako svobodní lidé. Ve Vodickove ulici jsme
zašli do pekarství koupit si zdejší chléb a hezká, milá, asi
šestnáctiletá slecna se nás zeptala: jaký chcete, cerný nebo

bílý? Rekl jsem "bílý", ale když ho chtela zabalit, rozmyslel
jsem si to a rekl "prominte, já bych radeji cerný". Prísne se
na mne podívala a rekla: "Co si myslíte, že jsme tady pro
srandu králíkum?" Do anglictiny jsem to nedokázal prelo

žit, ale rozumel jsem tomu. Už nevím, zda jsme odešli
s bílým, anebo cerným chlebem, ale hrálo mne u srdce, jak
dobre jsem porozumel té težce preložitelné vete.

Kostka cukru
Mám ve zvyku pro porozumení prítomnosti hledat

obdoby v minulosti, což je cástecne tématem této úvahy.

Rudolf Vrba se narodil v roce 1924

v Topolcanech na Slovensku jako

Walter Rosenberg. V osmnácti byl

zatcen a z rasových duvodu dva roky

veznen v nacistických koncentrac

ních táborech Majdanku a Osveti

mi. V dubnu 1944 z Osvetimi uprchl

a o pomerech ve vyhlazovacích

táborech podal obsáhlou zprávu.

Po osvobození vystudoval na

pražském Vysokém ucení technickém chemii a venoval se

výzkumu v oboru biochemie mozku. V roce 1958 odešel

z Ceskoslovenska a pusobil jako výzkumný pracovník

a vysokoškolský ucitel v Izraeli, Anglii, USA a Kanade. Od

roku 1976 je mimorádným profesorem farmakologie na
University of British Columbia ve Vancouveru. Je autorem

více než 50 vedeckých prací (o cukrovce, rakovine, chemii

mozku apod,) a nekolika historických studií o ruzných aspek

tech holocaustu; na toto téma také prednášel na mnoha
univerzitách v Severní Americe a v Nemecku.

p'odzim 2003
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KUNDEROVO 7ÁPRAží ŽWarA
Poznámky k románu L'lgnorance

Komunistický výmysl státruno uzavreného celku, projevují

cí se mimo jiné starým známým "nezákonným opuštením
republiky", vytvoril nový a podivný typ lidské osobnosti.
Uprchlíci z komunistických státu se v demokratických zemích

vetšinou ocitli v situaci "politických zachránencu". Jejich
obcanské postavení bylo uzákoneno Ženevskou dohodou
z roku 1951, která platila stejne pro uprchlíky z jiných zemí.

Ale treba vetšina Chilanu, uprchlická vlna, která prišla zacát

kem 70. let po vlne ceské, prchala pred prímým fyzickým
ohrožením. Na druhé strane ceští emigranti si casto lámali

hlavu, jak dokázat, že byli ve své zemi skutecne pronásledová
ni. Chilané mohli ze své zeme volne odjíždet a zase se vracet,
samozrejme za predpokladu, že nevyvíjeli protistátní cinnost.

Zlocinem Chilanu byla jejich cinnost, zlocinem Cechu bylo
opuštení republiky.

Prázdno prtbehu
Sám jsem byl odsouzen ke dvema letum vezení proto, že

jsem se sporádane nevrátil z prázdninového výletu do Francie.
Dá se ríci - kriminálník pro nic, za nic - ale presto je v tom cosi

základního, co uniká pozornosti a na co zapomínají dokonce
i ti, kterí se emigrací podrobne zabývají. Jedním z takových
specialistu je bezesporu Milan Kundera. Jeho poslední kniha

vyšla letos francouzsky pod titulem L'Ignorance, tedy nevedo
most, neznalost, ignoranství. Ale vedle tohoto hlavruno význa
mu existují ješte významy jiné: nedbalost nebo povýšené

prehlížení nekoho, neceho ... Kundera oznacuje "nevedomostí"
období, situaci anebo jen prvek urcité situace, ve které se
rozhoduje o živote cloveka, aniž by on sám o tom vedel. Nejed

ná se o kafkovské zastrení sil osudu, ale spíš o bezstarostnou,
detinskou a detskou neznalost.

Príbeh Ireny, která emigruje do Francie se svým mužem

a s malým dítetem, tehotná, se prolíná s príbehem emigranta
Josefa, který se v Dánsku ožení. Irenin manžel zemre a ona
sama vychová své dve deti. Obe se pak dost neverohodne

vytratí z Irenina života. Zato v Irenine živote zustane její matka,
která jezdí do Francie ješte za totality. Irenin prítel Gustav,
který se rozhodne otevrít v Praze pobocku své firmy, se

u matky ubytuje. O Josefovi se dozvídáme pomerne málo.
Ožení se v Dánsku a ovdoví. Oba protagonisté, Irena a Josef,
se pak sejdou na ceste do Prahy, kam se po roce 1989 nejprve

váhali vrátit. Irenu premluvil její prítel, Josef to slíbil své
zemrelé žene. Sejdou se na letišti, mají pocit, že se znají, ale
možná je to omyl. V Praze Irena prožívá setkání se svými

dávnými prítelkynemi a uvedomuje si, že ztratila své místo.
Josef zajede za svým bratrem a zakusí fyzické i psychické
zcizení své vlastní historie.

Irena i Josef se topí v prázdnote svých vlastních životu,
v prázdnote jakési bludné energie, která obývá jejich bytí.

U Kundery to predstavuje nostalgii a cestování této bludné

JIRÍ EDUARD HERMACH

energie se podobá Odysseove plavbe. Bezcílnost a vykolejení
však podle mého názoru nemají s Odysseem nic spolecného.

Ke konci románu se Irena s Josefem konecne opet sejdou.

Prožijí jakýsi uragán lásky, ale uvíznou na melcine. Jejich
vzájemná prázdnota je duležitejší. Paralelne se Irenin
impotentní prítel Gustav, skutecný Odysseus, dá svést Ireni
nou matkou, pravou Kirké.

Celý román je napsán zoufale plochou a šroub ovanou
francouzštinou. Zdá se, že korektor škodolibe nechal v textu

nemotorné neologismy, paradoxní výrazy, které míchají
neohrabanost a snobskou ledabylost.

Prázdno prJbehu je protknuto nekolika notoricky známými
fakty: emigrantský sen, vzpomínky, neporozumení... Ale také

prvky objevné intuice: pohrbenost emigranta ve vlasti, rozklad
tela, kanibalismus. Tyto tri cerné perly však ctenáre nezachrá

ní. Slaboduchá, jakoby ješitná zblblost obou hlavních postav se
ješte umocnuje jejich naprostou absencí smyslu pro humor.
Sympatické naopak jsou druhotné postavy, Gustava Irenina
matka, asi proto, že se jim autor dokáže vysmívat.

Sterbina osudu
Kniha, která je spíš seismogram emigrantského terénu než

krásná literatura, je prekvapivá kombinace omylu, zavádející
mytologie a objevných vhledu. Jako první príklad posledne

uvedeného se vnucuje vhled do škvíry osudu Ireny, se kterou
se Josef na konec príbehu prece jen vyspí. Josef však Irenu
definitivne opouští, zatímco znavená a opilá žena tvrde spí.

Josef se obléká a jeho oci se nemohou odtrhnout od té krajiny
pravdy, kterou mu spící Irena štedre nabízí. Zírá do prázdna
ženy, která spí a odchází, odlétá do prázdna své zesnulé

manželky. Dalo by se ríci, že obe ženy jsou náhle jen jedna
jediná: žena prázdno, žena-šterbina života a smrti,
žena-puvod a zánik, která vstoupila do Josefových ocí. Co se

týce skutecných žen, Josef tak nemuže videt ani jednu, ani
druhou. Vidí jen sama sebe v prázdnote hvezd, ke kterým za
chvfli vzlétne.

"Sterbina osudu" je vlastne celý vesmír a Josef odmítá pouze

stehna, mezi kterými se vesmír rozevírá. Josef vidí jen esenci
života a smrti. Esence je prázdno. Pouhé prázdno. Nemužeme
mluvit ani o prázdné díre, protože zmizelo veškeré ohranicení

a falus letadla vzlétá jen do prázdného nocního nebe.
V roce 1976 jsem díky Pavlu Tigridovi uverejnil v emigrant

ském casopise Svedectví reportáž o své vlastní emigraci. Také
jsem se v té dobe potýkal s otázkou esence: Videl jsem to však

trochu jinak. Napsal jsem tenkrát "Opouštím tu velkou kundu

v srdci Evropy." Oslovil jsem tak vulgárne onen Courbetuv
"Puvod sveta" a ta vulgárnost potvrdila, že jsem s opouštením
na štíru. Soucasne ale formulovala otázku: Co to v tom srdci

Evropy vlastne je? Uzavrení státních hranic, príkaz vernosti,
zákon a trest za nezákonné opuštení republiky, pretvorily

Pritomnost
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komunistické státní zrízení v prázdno "šterbiny osudu". Toto
prázdno bylo peclive ohraniceno korunou pohranicních pohorí

a nahota hranic byla stydlive zahalena vojenskými pásmy. Prejít

je znamenalo odhalit závratný erotismus sveta a uchopit
existenci, ocitnout se náhle v zázracném vyhnanství. Existence,

ex-sistence, tedy únik od toho, co bylo zde, protože zde byla
jen pravda, jediná, nevývratná a šeredná pravda osudu.

Sen o návratu
Kundera uvádí tzv. emigrantský sen. Emigrantovi se zdá, že

je zpet ve své vlasti, chce se znovu dostat ven, je však pronásle

dován a zadržen. Sen tak napred splnuje touhu po návratu.
Splnuje ji dvakrát: jednak situací samotnou - snící je zpet ve
své vlasti, jednak úspechem represivního zákona, predstavite

lé zákona prchajícího zadrží. Zákon a vlast zde jsou jako nepro
niknutelnými hranicemi obehnané prázdno.

Komunistický systém tak zákonem o zlocinu opuštení
republiky vytvoril na úrovni geopolitického celku "prvotní
scénu". V psychoanalytické literature je "prvotní scéna"
rodícovský koit. Po tomto rozpuštení jednoho tela ve druhém

se z otce stane strážce materství. Díte, které v této archaické
predstavivosti prechází od energetické neurcitosti k urcitosti
tvaru, zacne odhalovat svet. Ostražitost "otcovské zákonnosti"

je však ve snu podivne orientována. Nebrání díteti v incestním
návratu, ale v odchodu. Vernost až do hrobu, protože narození
je hrob a hrob je narození.

Komunistické rešení otázky vecnosti bylo jednoduché a tak

úcinné, že se po nem ješte dnes nekterým stýská. Ex-teritori
ální McDonald nahradil ceskou špelunku. Zdravá a kosmopo
litní, usmevavá a dobre vychovaná mládež nahradila underg

round ... Odborník na emigraci tomu nerozumí. Jak také?
Uprchlík, který prekrocil hranici otcovského zákazu,
nevystoupil ze svého generativního prázdna, aby se do nej

mohl vracet a objevit tak svet a lásku. Vystoupil z nej jednou

provždy. Vystoupil, aby se do nej už nikdy nevrátil, aby zustal
ve ztuhlém vnejšku se ztuhlým pohledem na tu nedostupnost.

Emigrace vymaže erotismus odchodu, protože emigrant
nemuže zpátky. Zustane mu jen sen a úzkost z vlastního tela.

Telo je možné sníst. Milada, jiná postava Kunderova románu,
vyjadruje toto zápraží návratu, ve kterém kanibalísmus vystrí

dal zázracnost existence. Jako vegetariánka má hruzu z masa.
Fundamentální "hruzu být telem, existovat ve forme tela."
Aješte predtim Kundera píše: "Samozrejme, lidé nejedí lidské

maso, to by je desilo. Ale tento údes pouze potvrzuje, že clovek
muže být sneden, rozžvýkán, premenen ve výkal."

Velký program impotence
Toto všechno je jen malá a zábavná historka slov. Když si

clovek nekde na prahu dospívání vymyslí duši, ze všeho se
najednou stane jen malá a zábavná historka slov. Casto to

clovek neví, a tak prchá vydešen pred svou vlastní duší, pred
její poezií, která míchá cynismus, vulgaritu a nehu. Duše sama

je malá a zábavná historka slov. Se skandální "lehkostí" nás
chrání pred "neúnosnou" vahou vášní, objektu a bytí.

Co však s detstvím? Co delat s trvalým emigrantským
úsilím prekrocit neprekrocitelné? Literatura je vždycky lepší
pred tim, než ji spisovatel napsal. Psát tak také znamená odejít,

predcasne a nezletile. Emigrantství je nutné sníst. Nutné je
sníst sám sebe, protože duše preje jen nasyceným srdcím. Ale
Kundera propadá strachu z nasycení, strachu z materství,
které je nakonec už jen rec. Materská rec. Propadá úzkosti

z návratu, a tak mu zbývá jen zírat do prázdna roztažených
stehen. Místo kanibalské hostiny slov nám text nabízí jen

Kunderuv román je prekvapivá kombinace

omylu, zavádející mytologie a objevných vhledu.

pripálenou mrkev nakrájeno u na kousky. Jediným korením je

snad jen ta težkopádná francouzština, do které se zamilovali
francouzští intelektuálové, protože jim pripomíná, že
i z elegantní francouzské literatury se muže stát tlustá

a nevhodne spící ženská.
Kunderuv text ale není pornografický. Je pouze videním

esence, platonickou fascinací a prohlášením velkého progra
mu impotence, který emigrant úzkostlive streží jako svoji
vlastní identitu. "Moje sestro," napíše Josef na papír a "zmizí

vlcími kroky". To už se tak francouzsky rfká. Chudoba pravdy
a chudoba nenalezené reci, ve které autor pfše, je pochopitelná
jako výraz pocitu viny z prvotního prekrocenf hranic. Chronic

ký emigrant tak vecne pyká. Nemá nic spolecného
s Odysseem, který cestuje, který odjíždí a zase se navrací.
Emigrant necestuje a nikdy se nevrací, už proto, že vlastne

neodjel. Zustal na prahu, protože príliš rychle opustil své
detství. Detství clovek opouští pomalu, casto se k nemu navra
cí a dokonce v nem i prebývá, doprovázen svou duší: vIlou své

dospelosti.
Emigrant je ten, který zustal tam, odkud odjel. Jeho základ

ní rys je zbytecnost. Emigranti jsme všichni. Emigrant je
postavou, která by vlastne ani neexistovala, kdyby emigranti
sami tak netrvalí práve na té prázdnote.

Co se týce L'Ignorance, je tu ješte ono predurcení, které
vezní Kunderu na emigrantském zápraží sveta mezi falešným
ztotožnováním se s Odysseem a mekkou fascinací šterbinou
puvodu.

]ffil EDUARD HERMACH (1948) JE ARCHITEKT, PSYCHOWG A FIWSOF. ŽUE

A PRACUJE VE FRANcII. PRA2SKB NAKlADATELSTVI ACADEMlA NYNI CHYSTA

JEHO RoMAN o NAVRATU EMIGRANTA SvEToBEZNlCI NA LETECKÉM DNI.
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PRELUDNÉ OBRAZY
Povídka o zarathustriánech, stesku a návratech

JAROMÍR ŠTETINA

Karim Motamedi, perský bukinista v Paríži, vedel po ctyri

advaceti letech emigrace príliš dobre, že se stesk nedá lécit.

Stesk se vyrezává z tela jako vred: prvních deset let drel jako
kun; budoval v Rue Bonaparte krámek se starými rukopisy

a každý den hledal úlevu v Nizámího dívánech a Háfezových

ctyrverších. Pak zacal pít. Nejdrív lacinou vodku, pozdeji
absint a nakonec prešel na lehká vína redená minerálkou,

protože cítil tlak v játrech a zacaly se mu trást prsty. Posléze,
ve stavu nejvyšší nouze mysli, pridal k alkoholu objetí

hurisek, které prekupníci zacali pašovat z Íránu do Francie
koncem tisíciletí pres Turecko a Balkán. Objetí plachá
a frivolní, páchnoucí deodoranty a zetlelými morušemi,

avšak vždycky plná krajanského pochopení. Holky mluvily

persky a lursky a mely v ocích odlesky purpurové jako
skaliska v poušti Dašt-e-Kavír. Karim nebyl nabob a vedel,

že ty holky, negramotný a hladový pajzlovky ze Šuše, daleký

od víry, od práva, od obycejný lásky sestávající z doteku
a duvery, na tom budou za chvíli stejne jako on sám. "Z tech,

kterí, ze hlíny, se drahokamy zdáli, pryc všichni odtáhli
a žádní nezustali," ríkal si, když se od nich pred rozednením
vracel domu.

Už si zvykl, že bolest kolem dvanácterníku a žaludku,

kterou vetšinou lidi považují za bolest srdce a dukaz touhy,

zanechává ve tkáních korínky a ráno zbují v kocovinách,
prespríliš pripomínajících nesmyslnost jeho nekdejších

rozhodnutí. Jak mohl opustit vlast? Jak se jen mohl odhod
lat? Jak za sebou mohl zborit mosty? Catharina Mendes,
nádherná ženská, která si k nemu chodí obcas kupovat

laciná faksimile miniatur, mu rekla: "Clovek má opustit
domov, jen když mu jde o život." Catharina byla kdysi
clenkou ústredního výboru Komunistické strany Portugal

ska a za Salazara sedela dvanáct let. Zbytek života pak proži
la v Paríži. Je jí pres osmdesát a vystavuje bez omrzení

hrdost nad tím, že je na ní ve stárí videt, že byla krásná
v mládí. ,,Ale mne taky šlo o život," rekl jí tenkrát Karim
zoufale. "Ted už to máš jedno, ty muj perskej chlapecku,"
rekla Catharina. "Nic na svete není zadarmo." Od té doby

zacal Karim rozlišovat a predstavoval si, kolik smutku po
Krakove si mezi sebou vymenují dva polští homosexuální

básníci, jak si po vecerech hryže klouby jeden ceský novinár
bourlivák, jak postrádá vuni ryb v prístavech teplých morí
José Arcadio Fernandez Gerineldo de la Mante prezdívaný

Chico, disident z Havany. Co delá, když se nemusí pretvaro
vat a stydet za plactivé grimasy Ali Arnuzegar, ucitel

z Šírázu, s nímž skoro pred ctvrtstoletím spolecne brali roha
pred Chomejním jen pár hodin poté, co priletel z Francie do
Teheránu speciálem Air France. A Vitautas z Litvy ci

z Lotyšska ci z kterýho certa, o nemž nikdo nevedel porád

ne, cím se živí. Všichni byli v nekterém období onech
triadvaceti let jeho zákazníci a prátelé. A všichni více nebo
méne skuhrali, žehrali, snili a dlouhé hodiny dokázali vyprá·

vet, co nastane, až se to tam u nich jednou obrátí.
Scházeli se v Karimove antikvariátku, který tvorila jedna

sklepní místnost se splachovacím záchodem, co vecne proté
kal, a kuchynkou, kam se nevešla ani židle. Sedávali na

kaškajském koberci s obrazy lovcu štvoucích lan. "Každých
šest centimetru osnovy je sto uzlu," ríkával Karim. Vetšina
z návštevníku Karimových dýchánku, které se bez jediné

výjimky konaly každé úterý už osmnáct let, byli krestané
ruzných konfesí. Ali a Karim byli obecne považováni za
muslimy vlažné ve víre a cas od casu vznikalo obecné

podezrení, že Ali i Karim jsou ve skutecnosti muslimové jen
z povinnosti a ze zvyku. Sám Karim k tomu ríkával: "Miluju
Mohammada. Byl to bourlivák. Víc než Viklef, Luther

a Erasmus dohromady." Nikdy se však nemodlil a do mešity
chodil, jen když potreboval s nekým uzavrít nejaký obchod

s folianty. "Dejiny mají prednost pred posedlostí," vysvetlo

val Karim. Rozmáchlým gestem ukazoval na obraz na stene
prodejny. V dreveném mohutném rámu, mezi regály

s knihami se tycila okrídlená postava: pul clovek, pul pták.

Karim se netajil svým obdivem k božstvum starých ríší.
Fascinovalo ho, že Persie je jediná zeme na svete, kde císar

ství trvalo nepretržite dva a pul tisíce let bez jediné prestáv
ky od dob, kdy panovali Dareios a Kýros Veliký, až po
dynastii Páhláví. Karimovo zarathustriánství pramenilo

z lásky k dejinám a velikosti Persie, nebylo v nem nic borivé
ho ani vzpurného, ba ani snad religiózního: to, že tenkrát
v Teheránu na univerzite vzýval na koleji boha Ahuramazdu,

mu nikterak nevadilo v jeho úcte k Prorokovu písmu. Jenže
okrídlený Ahuramazda bojující s bohem temnoty Ahrima
nem byl pro nastupující Chomejního klan príliš zjevnou

modlou a Karim s Alím jejími príliš, prespríliš verejne
známými zvestovateli. Karim to odhadl správne, a proto
tenkrát kopli do vrtule drív, než je stacil šariátský soud strcit

do kriminálu a pak vzápetí na iráckou frontu jako našlapova
ce min. Zarathustrova dualita byla pro muslirnskou duchov
ní elitu neprípustná, tím spíše, že svržený šáh byl podle

šeptandy také vyznavac Ahuramazdy a žádný porádný
muslim. V jednom se tenkrát, když utíkal, Karim spletl. Byl

nezvratne presvedcený, že to nebude trvat dlouho, že se za
dva za tri roky císarství obnoví a stát bude opet oddelen od
náboženství. Zmýlil se, jako ostatne vetšina prátel, kterí
k nemu pod obraz opereného božstva chodili na úterní

dýchánky.

Prítomnost
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Nekdy si Karim ve snaze znicit stesk pripadal jako pes,

který vyhryzává klíšte, nebo jako hyena, která požírá vlastní

vnitrnosti, když jí v bolesti vyhreznou streva, nebo jako had,
který od ocasu polyká sám sebe. Když vecer složil folianty,

zamkl krám a vystoupal po nekolika schudcích na chodník

mezispechající davy, octl se v bludišti osamení, strhávaly ho
vichry pochybností, tápal v jeskyních a kanonech sebeobvi
novánía propadal se do bažin nícoty a preludu. Mely pokaž

dé stejnou podobu: stál oprený o kamennou zed, díval se na
hladinu reky a videl v ní stríbrné snehy na Tocálu nad

Teheránem, jak je slunce v poledne taví na stružky a kloko

tající potoky. Rítí se dolu k mestu a splachují zamrelé listí
platanu. Byly to nejkrásnejší snehy, jaké kdy videl. Nejkrás

nejší snehy pod sluncem. Nejkrásnejší obrazy. Preludné
obrazy.V takových chvHích k nemu pristupovali kolemjdou
cía ptali se: "Není vám špatne, pane? Nepotrebujete neco?"

"Ne, ne, ne, dekuji," odpovídal. ,,Asi jsem neco špatného
snedl." Pod snedostí tváre mu prosvítala beloba slabosti. Za

ctyriadvacet let zešedivel. Vlasy mu stríbrne splývaly na
ramena a padaly do ocí pres celo a lícní kosti, které mely

stejnou šagrénovou barvu jako vzácné pergameny s verši
Omara Chajjáma. Když se Karim nekdy díval do zrcadla,
uvedomoval si s jistou potechou, že vypadá jako sám velko

vezír a velkomecenáš umení Alp Arsalan. I jeho kámoši ho
považovaliza krásného a renesancního cloveka.

Po hladine Seiny plynuly obrazy a ve vetru slyšel ctyri

miliony hlasu: "Mardar Šah." Šáhinšáhovu smrt tenkrát

žádaly ctyri miliony lidí, kterí už tretí den obklopovali Niava
ránský palác v Teheránu. Ctvrtý den odletel šáh z paláce
helikoptérou na letište, prošel pod Koránem a odletel boein
gem do Káhiry. Sám si ho pilotoval. O pár dnu pozdeji tytéž
ctyri miliony lidí vztahovaly ruce k ajatoláhovi, jehož tvár,

starecky nehezká, bez pohnutí pozorovala vzývání Spasitele.
Karim se tenkrát s Alím a jeho estrou Mahnaz prodírali

davem k univerzite. Mahnaz, drobná dívka s klenutým

perským nosem a brvami, byla tehdy v osmém semestru
medicíny.S Karimem chodila tretí rok a oba mlcky predpo

kládali, že se vezmou až po promoci. "Všechno musíte
znicit,"rekla Mahnaz. "Nikoho nebudou šetrit." Celý týden
pak pálili knihy, zpevníky, bulletiny, fotografie ze setkání

ruzných zarathustrovských spolecností, kartotéky predplati
telu ... Ahuramazdovy deti vstoupily do ilegality. O Alím

a \\arimovi bylo rozhodnuto. že jako nejvýznamnejší postavy
hnutí na ~ \)U li trán. nd ituac.euklidni.

Karim casto premýšlelo poslední teheránské noci. Nekte

ré její obrazy se ubíhajícími léty zahalily do mlhy, nekteré

zmizely z jeho pameti úplne, nekteré naopak získaly na zári
a ostrosti. Jejich poslední noc postupem casu ve vzpomín
kách nabývala struktury nerostu. Drahokam je sice tvrdý

a celistvý, ale ve skutecnosti není nicím jiným, než spoustou
prázdného prostoru kolem pevných bodu krystalické
mrížky. Obíral se tou nocí casto, kochal se jí, pestoval si ji

jako ústrední vidinu svého života, takrka ji studoval. Dokon
ce si jednou našel ve slovníku, jak milovníci diamantu zvlášt
ní zjev prázdné celistvosti nazývají: homogenní anisotropní

diskontinuum. Pevným atomem krystalu byl Karimovi
i prerývaný Mahnazin dech i zlatý odlesk na stínítku lampy
i Mahnazina kuže se dvema materskými znaménky mezi

lopatkou a hrudními obratli, drsná v šikmém svetle, i chmýrí
jejích stehen zblízka pripomínající lán obilí. Úplne presne si
pamatoval mnoukání kocek a vlání záclon v pootevreném

okne. Pripomínal si vuni a slova a vzdechy. Ale cím dál tím
casteji si s úlekem uvedomoval, že si napríklad vubec
nepamatuje Mahnazin úsmev. Vedel, že byl zvláštní, zpola

štastný a zpola zoufalý, ale vybavit si ho nedokázal. Dobre si
pamatoval svuj vlastní výkrik a strach, který se ho zmocnil.

Strach, že Mahnaz pozná, jak strašne se bojí. Ze zvuk, který
se mu vydral z plic, je radostný jen z poloviny a jeho druhá
pule je zavytí z nejistoty a plížive dotírající hruzy. Karim si
pamatoval, že pritom zvrátil hlavu dozadu, protože nechtel

videt zkrivenou Mahnazinu tvár. Za záclonou spatril odlesky
horících domu a uslyšel daleké ozveny hlasu opilých revolu

cí. Uvidel stíny postav se zelenými páskami na rukávech,
krácející od jednoho domovního vchodu k druhému.

Z nekterých vchodu vytahovali muže v pyžamech. Šli vzpur
ne nebo pokorne a Karim si predstavoval jejich oci. Poprvé
v živote se tenkrát bálo život. Ctyriadvacet let nedokázal
zapomenout na noc strachu a rozkoše, štestí a zoufalství.

Pochopil pritom, proc v pradávných dobách achajmenovcu
navštevovaly šlechticny, které nemohly mít deti, cely odsou

zencu k mrti noc pred popravou. Plodivá síla na távajícího

znicení jim prinášela potomky.
Ráno odešel. Naposledy videl Mahnaz ve škvíre dverí:

v koupacím plášti, který si pridržovala u krku, s tím zvlášt

ním úsmevem, který si nedokázal presne vybavit. Odpoled
ne odletel s Alím do Paríže.

Nejhorší býval stesk v noci. Objevoval se bez varování.

Ca od ca u cítil v mrtvolném pánku. jak e potichu a uše
\) d \) rinu d \e u c.h did \v unu~ mrVln' hadUrl • un
se mu po lýtkách a stehnech až do pasu. Hádek vniká pres

tríslo pod košili pyžama a stoupá vzhuru. Ohmatá krk
a bradu a tvár a s neúprosnou jistotou mu vniká nosní dírkou
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do hlavy a pak dolu hrtanem až do bludišt nitra, odkud
neomylne zamírí až do srdce. Cítil, jak se mu nazpet zahnuté

zoubky plaza zakusují do srdce. Had stesku ho vypíjel
zevnitr. Nebylo proti tomu obrany. Probouzel se vycerpaný,
trásly se mu ruce. Videl, jak na nich vyskakují mokvavé

jaterní skvrny, jako když praskají bubliny na pánvi s rozpále
ným olejem. Zacínal chápat, že se dá na stesk umrít stejne

dobre jako na kteroukoliv jinou zákernou chorobu. Bylo

potreba, aby s tím neco udelal.
Lacne se chytil amnestie, kterou teheránská vláda vyhlási

la pro uprchlíky. Odletel po ctvrtstoletí domu.

Hned druhý den se nechal odvézt taxíkem pres nekdejší
Boulevard Elizabeth do Abbasabádu. Choulil se na zadním

sedadle auta a pozoroval, jak ho míjejí smutné a zanedbané
domy. Nechal se vysadit u parku a prošel ulickami nalevo,

napravo a pak zase nalevo. Byl to ten dum. Pred domem stál
sportovne vyhlížející mladík.

"Kde bych našel paní Mahnaz, dceru Mansúra Barzega-
ra?"

"To je moje máma," rekl kolohnát. ,,A kdo jste vy?"
,J á jsem prítel vašeho strýce Alího z Paríže."
,,Aha, vy jste strýcek Karim," vykriklo nadšene chlapisko,

jehož hrudník pripomínal brnení. a hlave melo baseballo
vou cepici a rukávy tricka mu praskaly pres bicepsy.
"Maminka o vás casto vyprávela. Zejména o tom, jak jste se

strýcem Alím delali na univerzite všechny ty vaše vylomeni
ny. A taky o tom, jak jste utíkali z Teheránu. Maminka ríkala,
že jste byl vždycky takový ztreštený blázen."

"Blázen?"
,Jo a taky maminka vždycky ríkala, že lituje každou

ženskou, která by si vás snad vzala."
,Já se nikdy neoženil."
"To bude mít maminka radost. Ona se taky nikdy nevdala.

Jdete, prosím, touhle chodbou.Vzadu jsou dvere do zahrady.

Zahradu prejdete a na druhé strane u zdi je dum. Tam
maminka bydlí."

Karim popošel nekolik kroku. Pak se najednou zastavil.
Pomalu se otocil: "Hej, chlapce."

,,Ano pane," ohlédl se ve dverích mladík.

"Kdy jste se narodil?"
"V mehru roku 1358, to je ve vašem evropském kalendári

ríjen 1979. Ale nebojte, nejsem váš syn. Už jsem se na to
mámy ptal."

Baseballový preborník vypadl na ulici. Karim prešel
zahradu a zazvonil. Ješte jednou zazvonil. Uslyšel rychlé
kroky. Polkl a upravil si límecek. Slyšel odemykání vnitrní

závory a cinkot retezu. Dvere se pootevrely. Byla to

Mahnaz. Poznal ji okamžite. Takrka vubec se nezmenila, jen
její orlí nos najednou ztratil pýchu a tvár povadla každoden

ností. Vlasy mela stále cerné jako obsidián. "Pojd dál. Vedela

jsem, že jednou prijdeš."
Pili caj z oprýskaných hrnecku a jedli švestkový kolác,

který upekla. Když si to Karim pozdeji spocítal, tak to brali
dost fofrem. V celém rozpacitém rozhovoru padly na každý

z roku, kdy se nevideli, slabé dve minuty vzpomínek. Karim
pocitoval údiv nad nicotností života a lítost nad tím, jak se

vysnené setkání mení v tuctovou zdvorilostí návštevu. Až

pak, když caj dopili a Karim se zvedal ze židle, se náhle stoja
té vody krecovitého vzpomínání zmenily v príval. Karim
rekl:

,Jo a ptal jsem se tvého syna, kdy se narodil."
"Rozumím, rozumím ..."
"Rekl, že v mehru 1358."

"To je pravda."
,,Atedy ..."

"Není žádné tedy."
"Náhoda? Shoda okolností?"
,,Ani náhoda, ani shoda okolností, Karime. Ty ses tenkrát

rozhodl. Ty ses nikoho nezeptal. Ty sis myslel, že je to tvoje
povinnost odejít, a všechny jsi tady nechal. Celou tu straš
nou dobu, kdy my jsme byli tady, jsi byl pryc. Tobe bylo

dobre, tobe znela ta válka zdaleka, ale nám hned pod okny.
Ty jsi všechny zmeny videl s poklidem vzdáleného pozoro
vatele a s pocitem podivného víteze, který vyhrál proto, že

chytre zdrhnul. Ty jsi tu nebyl, když se všechno otrásalo,

když lidi šli do basy a když turbanáci popravovali podle
svých zákonu. Ty jsi je z dálky mohl považovat za smešné

a stredoveké, ale my jsme tu byli, když kamenovali milence
na stadionu k vetší sláve boží. Ty jsi odešel a me jsi tím
osvobodil. Nedovedeš si predstavit, jak mi bylo, když jsi

s Alím odletel. Vy jste odjíždeli a já jsem ztrácela dva
nejbližší lidi. Clovek ale musí nést smutek sám. Tak je to
a ty to dobre víš. A dobre to vedel i Alí, kterého jsem zaprí

sahala, aby ti nikdy, ani v nejslabší chvíli nerekl, že se mi
narodil syn. Nechtela jsem ti ztrpcovat tvuj údel. Stacilo, že
jsem byla neštastná já sama. Prece ti nebudu vykládat, že

svobodná matka v Íránu je neco úplne jiného než svobodná
matka v Paríži."

,,Ale mám snad, proboha, právo se zeptaL"

"Nemáš, Karime," rekla Mahnaz s takovou pevností
v hlase, že to s Karimem zatráslo. "Nemáš. Ztratil jsi ho temi

dlouhými lety. Ráda te vidím, ale tenkrát už není. Už je to
dávno pryc. Byl jsi pryc príliš dlouho. Príliš dlouho na to,

aby to byl tvuj syn."

Šel pres námestí Vanak nahoru k horám. Videl snehy na
Tocálu: vytékaly z nich kalné potoky. Valily se dolu do zpust
lého a šedivého mesta. Slunce svítilo, ale snehy nezárily, jen

mokvaly ve slunci a proud nesl dolu na jih do šúšských
slumu špínu, papíry a smrad nemocné metropole. Rozhodil
bezmocne ruce, protože najednou ucítil u dvanácterníku

známou bolest. Zavrel oci a uslyšel ruch saintmichelského
bulváru. Stál vpodvecer u kamenného zábradlí, cítil jeho
chlad a drsnost žuly, koukal se na plynoucí hladinu Seiny

s obrazy dávného Teheránu, zašlého v minulosti. Sladké
obrazy. Preludné obrazy.

]AROMIR STITINA (1943) JE NOVlNÁR A SPISOVATEL, ZPRAVODAJ AGENTURY

EPICENTRUM, PUSOBI V KRIZOVÝCH OBLASTECH SvtrA. PoVlDKU PRELUDNE:

OBRAZY, KTERÁ vycHAzI Z JEHO ZKUSENOST!, PROTOZE ZIL V LETECH 1978

A 1979 v DOBE: PROllSAHovsKE: REVOLUCE V ÍRÁNU, NAPSAL PRO

PR1TOMNOST V RÁMCI jEjlHO TE:MATU MY CIZINOU JSME BLOUDILI.
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Hold disidentovi
JACQUES RUPNIK

V Héricy u Paríže zemrel 31. srpna letošního roku Pavel
19rid.Velká postava ceského protikomunistického exilu.

ovinára spisovatel, jehož životní pout byla neodmyslitelne
opletena s osudem jeho rodné zeme. Narodil se 27. ríjna
ku 1917, krátce pred vznikem Ceskoslovenska. Odtud pak

uselpozdeji - jako odpurce dvou totalit - dvakrát uprchnout
o exilu. Poprvé odešel pred nacistickým režimem behem

ílkya pusobil jako novinár v londýnské redakci BBC. Podru
~se stal exulantem po komunistickém prevzetí moci v únoru
Iku 1948. O nekolik let pozdeji pak založil ceské vysílání

zhlasovéstanice Svobodná Evropa se sídlem v Mnichove.
Jehojméno zustane spojeno hlavne a predevším s nejvlivne}
kulturne-politickou revue, Svedectvím, kterou založil roku

156 a rídil v Paríži až do roku 1990. Casopis tajne koloval

komunistickém Ceskoslovensku a precíst jste si v nem mohli
kclánky "zakázaných" ceskoslovenských intelektuálu (mimo

lé iVáclava Havla nebo Jana Patocky), tak také predstavitelu
Ipadníhoproti totalitního myšlení - od Arthura Koestlera až
RaymondoviAronovi.

Mluvime-li o Pavlu Tigridovi v ceském nebo stredoevrop

~émkontextu, jde predevším o to, že inicioval nezištnou
~flexi jak o zmenách komunistického systému, tak
limitech takových zmen. Krome toho se zamýšlel nad príci

lmi vzniku totalitarismu - a to prostrednictvím dialogu
,ezistarými "vítezi" a "poraženými", mezi temi, kterí prežili

teznýúnor, a temi, kterí prosazovali Pražské jaro rozdrcené

Ivetskými tanky. Tigrid také vnímal krehkosti demokracií,
:eré by se podle nej nemely uzavírat pred znepokojivými

:ázkami- napríklad pred syndromem Benešových kapitula
roku 1938 a 1948 nebo pred Dubcekovou kapitulací roku

)68 ci pred nemeckou otázkou.

~Neméne duležitou a pritom neokázalou úlohu sehrál Pavel
grid i co se týce Francie. Paríž se stala po válce magnetem
'edoevropského exilu. (Byla napríklad také sídlem vlivného

blskéhocasopisu Kultura]. Giedroycze nebo Magyar Fuzetek,
ladarských Sešitu, pod vedením redaktora P. Kendeho.) Ale

ll/Icouzskáinteligence a politická místa dlouho nebraly Tigri
uvvzkazvážne.

Dva momenty, s nimiž byl Pavel Tigrid úzce spojen, to
nenily.V nakladatelství Seuil totiž zverejnil roku 1968 knihu

ražskéjaro a vzápetí Nezadržitelný pád Alexandra Dubceka

:eskypod výstižným názvem Kvadratura kruhu). Tato publi
ace,která vyšla ve chvíli, kdy francouzská levice byla zatíže

a"kvetnovým levicáctvím" Oegauchisme de Mai) a príprava

li Unie levice (socialistu a komunistu), obsahuje první
halýzu zpochybnující možnost reformovat socialismus.

Iruhýmoment souvisel se vznikem disentu a hnutí na ochra
u obcanských práv. Jejich úsilí prevedlo francouzskou inteli

fnci na druhou, proti totalitní stranu barikády. Pavel Tigrid.nkrát založil v Paríži Mezinárodní výbor na podporu

Charty 77, jehož predsedou se

stal jeho prítel, básník Pierre
Emmanuel, s podporou Jean
Marie Domenacha z casopisu

Esprit. Mezi aktivními sympati

zanty nechybeli ani Pierre Daix,
Simone Signoretová a Yves

Montand, abychom jmenovali

alespon nekteré. Cleny výboru
byli také Artur Miller, Tom

Stoppard a Graham Greene.
Tigrid a jeho žena Ivana tenkrát
vydávali mesícník Entraide et

Action, v nemž prinášeli infor
mace o porušování lidských
práv v celém sovetském bloku

- dukaz vznikající solidarity
mezi odpurci komunistického
režimu žijícími v ruzných
zemích.

Pavel Tigrid se naštestí dožil

konce komunismu a do své rodné zeme se vrátil. Z bývalého
redaktora textu disidenta Václava Havla se stal poradce prezi
denta. Z muže, jenž šíril kulturu, která neprošla cenzurou staré

ho režimu, se stal v období 1994 až 1996 ministr kultury.
A z obcana, který mel po válce odvahu zpochybnit vyhnání
sudetských Nemcu, se stal roku 1997 spoluprezident

Cesko-nemeckého fóra, otevreného vzájemnému smírení. Pri
všech techto ironiích osudu zustal Pavel Tigrid strízlivé mysli:
"Pokud kdy kde bude nesvoboda, a ona bude, ona už je, pokud
násilníci nejhrubšího zrna budou rdousit svobodného ducha,

a oni budou, oni už zase jsou u svého vražedného díla, potud
bude trvat a opakovat se exodus, exil, budou exulanti a bezdo

movci. Mezi nimi pak se vždy najdou nadaní jednotlivci, kterí
sice ztratili domov, ale nikoli identitu s ním. A jestliže ani
spolecnost, kterou museli exulanti opustit, neztratila svou

identitu, tedy tu, která ji po staletí urcovala, byla však dejinnou
neprízní na cas pokrivena, sešklebena, zneuctena - pak svobod
ný hlas tech, kterí odešli, bude doma slyšen. Víc: prispeje

k vytvorení spolecenského souzvuku, a ten v príhodné chvíli
nabude explozivní síly revolty. Pesimista rekne: A tak porád
dokola. Optimista se usmeje pod vousy a rekne si: Malé strípky

svobodného myšlení nekdy i zdi zbourají. Jako tu berlínskou."

]ACQUES RUPNIK (1950) JE FRANCOUZSKÝ POI1TOWG A PUBUCISTA.

NEKROWG PAVlA TlGRlDA NAPSAL PRO FRANCOUZSKÝ UST

LE FlGARO 5. 9. 2003.

PreložilJosefNovák.

Rodzim 2003

23



DOMOV A SVET,.,;,_._---------------_-.!------------------------------

FEMINISMUS: není ho už moc1
Politická korektnost brání videt jeho utopicnost a autodestruktivil

PETR PRÍHOD

Nerovné postavení ženy nelze odbýt mávnutím ruky.
Vetší svalová síla umožnuje muži rešit spory po svém. Jsou

kultury, kde je to pravidlem. Ta naše k nim naštestí nepat
rí (to neznamená, že se v ní takové situace nevyskytují).
Ofenzíva feminismu, soucást spektra naší soucasné kultu

ry, se tvárí, jako by i ona byla jednou z nich. Jako by
takzvaná emancipace ženy, fenomén "západního" 20. stole

tí (s preludiem v tom predcházejícím) byla konecne tou
revolucí, která koriguje pochybení dosavadních dejin
lidstva.

Nelze tu nevidet obdobu volnomyšlenkárského schéma

tu temné minulosti lidstva a jeho procitnutí do Svobody, ba
i marxistické konstrukce vykoristovatelských rádu,

nimiž skoncuje Revoluce. Hnutí feminismu je prostre
dím, kde slovo Bedricha Engelse (Puvod rodiny, soukromé

ho vlastnictví a státu, 1884) dodnes platí.

Ohnište a bojište
V živocišné ríši pohlavnost problémy nepusobí. Údajná

ménecennost ženy je tedy až clovecí záležitostí. Není to

prý sexu s, biologická determinace, nýbrž gen der, její
sociokulturní nadstavba, která žene vtiskla podradnou
roli. Jak kdy a jak kde, rekl bych. V prehistorické dobe asi

nemohla být provozní specializace obou pohlaví jiná, než
o jaké víme. Je nasnade, že "politické" rozhodování bylo
na tom, kdo pecoval nikoli o konstanty (ohnište), nýbrž

o promenné Oov, boj, pastvu). Odtud setrvacnost pusobe
ní ženy ve sfére domova a muže ve sfére verejné. Nápln
obou sfér je do jisté míry promenlivá, ale hlubinná polarita

niterného versus vnejškového je konstantou, snad všichni
to v sobe cítíme.

O prehistorických pomerech máme jen domnenky.
Pokud jde o následující epochu života usedlého, lze se

oprít o dožívající pamet kolektivní i historickou, nebot my

dríve narození, jejichž prarodice sedlacili nebo ševcovali,
jsme úcastnými svedky jejího ústupu, tj. promeny spolec

nosti tradicní v moderní. Ti mladší tu možnost nemají,

protože predávání kolektivní pameti zhoršily turbulence
20. století a ta historická se stala objektem nebývalé úcelo

vé manipulace.

Muž prestal být chlapem
V dosahu pameti, vlastní i žive predané, snad máme 19.

a 20. století. Tisíciletou tradici rozkládá modernizacní

proces, ale rodina nejaký cas odolává Gejí rapidní rozpad
zacíná až v 60. letech 20. století). Odhlédneme-li od oblas

tí nejživejší sociální mobility, vidíme ješte dlouho tradicní
pomery. Žena je "vládkyní krbu". Býval v nejvetší místnos-

ti, kde se žilo a komunikovalo. Muž byl exponente
rodiny navenek, vnitrní režii ponechal žene, která ume

být "krkem". Inu, rozumná delba práce.
Casem "svetnice" zanikla a žena byla vmanévrována G

role "otrokyne sporáku". Cosi se ovšem stalo i s mužen

Nápor modernizace ho z rodiny vysál, ucinil ho soucás
kou stroje, jímž se stala industriální spolecnost. Že by by

prvotním zdrojem ženského emancipacního hnutí snah
vyrovnat se muži? Nebyla to spíše nespokojenost žen
s tím, že ji prestal jistit a navíc na ni naložil bríme, kter
bylo puvodne jeho údelem?

Feminismus se dovolává techto turbulencí i patologii

kých obrazu jimi vyvolaných. lbsenova Nora, madam

Bovary, Anna Karenína mají ílu trovat kýžený vze tUJ

ženy i prekážky mu kladené. Nevšímá si, že Josef Hude<
ze Sirény Marie Majerové nebo Vancuruv pekar Jar

Marhoul jsou obetmi téhož, stejne jako ševci zruinovan:
úspechem Batovým.

Nemyslím, že by se v naší kulture žena bourila proti

patriarchalismu. Strádá, nebot muž ztratil patos i éto~

svého puvodního (tradicního) poslání. Prestal být chlapem
a stal se vnejškove rízeným tvorem, který reaguje na tuto
újmu marným bojem proti svému ponižování, nebo se
poddává souteživé honbe za efemérním úspechem; tak
i onak nemuže v sobe rozvinout zralou mužnost a zustává

pubescentem.

Rozbitá delba práce
Nemyslím, že je v žene založen odpor vuci nadvláde

muže, vždyt ona po ní skryte touží. "Ukažte mi muže,

který by nebyl klukem, a já kvuli nemu obehnu zemekou
li," pravila jistá emancipantka pred sedmdesáti lety. Na

oplátku je ve zralém muži touha po nadvláde ženy, po
poddání se ženské síle, ovšem na jiné, niternejší úrovni.

Opet - delba práce. Ta je, zdá se, rozbita. Je zajímavé, že
dnes pribývá mladých mužu, kterí touží být svádeni,
dobýváni, címž pripomínají muže stárnoucí, jejichž sexua

lite prospívá vetší iniciativa partnerek. Zrejme predcasná
rezignace na aktivitu, jaká se u nich projevuje i jinde.

Modernizace rozbíjí tradicní rodinu. Jako prvního

devastuje muže. Totalitní režimy tento proces prohloubily.
Dodnes je zamlžen rétorikou, která vydává vyvázanost

ženy z rodiny (zamestnanost) za zrovnoprávnení. Ve
skutecnosti šlo o její odosobnení, stejne jako byl predtím
odosobnen muž. Jako první pozbyl vedomí svého bytost
ného urcení v otcovství. Ona ho následuje rezignací na své

materství. To je téma, které se feministkám promítá do
jejich slepé skvrny. Oba, muže i ženu, v tom podporuje

Prítomnost
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Soucasná žena strádá, protože muž

prestal být chlapem a stal se

vnejškove rízeným tvorem, který

zustává navždy pubescentem.

soucasná kultura. Ta umí oslavit vztah milenecký, ale
o rodicovském vztahu neví.

Buržoa a proletárka
V rejstríku feministické rétoriky jsou kuriózní pasáže,

treba feministická gramatika ("nespravedlivá" distribuce

mluvnických rodu), které nemuže nikdo brát vážne. O to
vážneji je ale nutno brát myšlenkové postupy feministické
ideologie, zejména její sémantické úskoky.

Duraz na gender (a vyprázdnení sexu) je príkladem

preference vnejškové determinace (na úkor niterné),
která sbližuje feminismus s marxismem a jinými levicác

kými bludy (clovek není než "prusecík vztahu", není-liž

pravda?). Nestejnost muže a ženy je promptne vydávána za
nerovnost, ta za nerovnoprávnost, a to už je duvod zmenit

svet. Jak by ne, vždyt muž zosobnuje to, cím je u Marxe
buržoazie, zatímco žena predstavuje proletariát.

Osvobozením ženy má být nejen volný vstup na hrište, kde

se "seberealizuje" dnešní deformovaný, nebot nezralý muž.
Predevším jde o osvobození od
materství. Žena "následuje svého

muže", tentokrát v netradicním
respektive nebiblickém smyslu.
Zatímco epocha zvaná moderní

v užším smyslu vytvorila tzv.
"vaterlose Gesellschaft", ta, co
prichází po ní, tedy postmoderní,

zasluhuje dosud nezvyklé
oznacení "mutterlos". Už se jaksi zapomnelo, že otcovství

a materství nespocívá ve schopnosti plodit a otehotnet, i když

soudne-lékarský termín "urcení otcovství" naznacuje opak.

Obvinující ublíženost
Strategie feministického hnutí se podobá nekterým

jiným "ismum". Feminismus si zjednává prijatelnost praný
rováním zlorádu plynoucích z rešitelných, lec nerešených

problému, ale nenápadne se mení v racionalizaci utopie.
Predstírá touhu po spravedlnosti, pritom vychází vstríc
auto destruktivním tíhnutím, patrným i jinde než ve vztahu

mezi mužem a ženou. Jedním z nich je narcismus coby
hnací síla moderní civilizace jako takové (krome diagnóz
typu "vaterlose" ci "mutterlose Gesellschaft" byla vyslove
na další: "narcissistic culture").

V daném prípade jde o pestování narcismu partikulární

ho, ženského, stylizujícího se do podoby obvinující ublíže

nosti. Ta evokuje v muži pocity viny, dokonce jakýsi
komplementární masochismus. Pokud v nem muž vycítí
"kastracní hrozbu", brání se velikášsky chlapáckou pózou,

kterou druhá strana pohotove oznací za sexismus. Pripo

míná to vztahy mezi Západem a rozvojovými zememi

(obdobou sexismu je zde imperialismus) nebo mezi zdejší
majoritní populací a našimi Romy (zde je nadužíván rasis

mus) . - Obdobný masochismus se projevuje nenávistí

západních levicových intelektuálu, ale i mnohých mladých
lidí, k jejich vlastní civilizaci.

Soucasnost bývá oznacována

vágne, nejednoznacne, snad
i zlovestne jako doba pozdní.

V jakém smyslu? Jde o soumrak
naší civilizace? Skromneji, zato

výstižnejší zní termín tekutá

modernita. Feminismus se svým
narcismem, nechutí k rozdílum,

k duálnosti, i se svým úcelovým

rozmazáváním pojmové urcitosti, k této tekutosti (rekneme
rovnou: rozbredlosti) vydatne prispívá. Jde-li pak vskutku
o proces autodestruktivní povahy (domnívám se, že ano), je

feminismus jeho integrální soucástí. Ilustrací je jeho znevá

žení materství. Dusledkem pak vymírání populace.
Nadejným protihrácem se snad muže stát živelný odpor

k zestejnení, zaznívající v antiglobalizacních protestech.

Jisté to není, rozbredle pubertální agresivity je v nem
zatím veru dost.

PETR PRIHODA (1939) JE PSYCHlATR A PUBLICISTA.

Literatura k tématu:

Mitscherlich, Alexander: Aul dem Weg zur vaterlosen Gesellschajt,
Mtinchen 1963.

l..asch, Christofer: The Culture 01Narcissism, New York 1979.

Sullerotová, Evelyne: Krize rodiny, Praha 1998.

Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita, Praha 2002
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Svobodné matky jsou málo
Rust nemanželsky narozených detí jako výraz
ceské sociální politiky

TOMÁŠ KATRNÁK

stupen vzdelání matek, tím nižší je podíl nemanželsky

narozených detí. Zatímco mezi ženami se základním
vzdeláním se v roce 2001 v ceské populaci narodilo neman
želsky sedm detí z deseti prvne narozených, u vyucených

žen to pak byly tri deti, mezi stredoškolackami dve a mezi
vysokoškolackami pouze jedno díte z deseti prvne naroze

ných detí (graf 2).
Tyto údaje se prící vysvetlení rustu poctu svobodných

matek jako dusledku promeny hodnotové orientace mladé
generace vzhledem k manželství. Jednak proto, že ve
všech výzkumech verejného mínení, které byly v devade

sátých letech v ceské spolecnosti provedeny, ženy
s nízkým vzdeláním ve svých postojích a názorech kladou
velký duraz na rodinný život. Dále proto, že pro ženy

s nízkým vzdeláním je statut svobodné matky spojen
s podstatne vetším rizikem chudoby než pro ženy stredo
školsky nebo vysokoškolsky vzdelané, vždyt uzavrené
manželství u nich naopak ve vetšine prípadu vede ke

zlepšení ekonomických pomeru. A v neposlední rade také

proto, že rodina a život v ní jsou pro ženy s nízkým vzdelá
ním stále velmi cenným zdrojem smyslu jejich života,

který jen steží hledají v okolním svete jednotvárné a casto
monotónní práce.

Prícinou je stát
Proc tedy práve mezi ženami s nízkým vzdeláním

v soucasné ceské spolecnosti nacházíme nejvetší podíl
svobodných matek? Proc tyto ženy mají deti a pritom
neuzavírají manželství, když je pro ne rodina smyslem

života, štestí a ekonomického kapitálu? Vysvetlení leží
paradoxne v jedné a téže veci, kvuli které bychom od žen
s nízkým vzdeláním ocekávali, že manželství pri jejich

nízkém ekonomickém príjmu a potenciálním riziku chudo
by budou uzavírat. Systém sociálních dávek je totiž
v Ceské republice nastaven tak, že nemotivuje lidi, kterí

cekají nebo už se jim narodilo díte a mají nízké príjmy,
uzavírat manželství. Ekonomicky je pro ne výhodnejší volit
strategii nemanželsky narozeného dítete.

Podívejme se podrobne na sociálne politická opatrení

smerovaná od státu k mladým rodinám. Statistické tabulky
ukazují, že rozdíl výše dávek mezi nesezdanou a manžel
skou dvojicí ciní 3 304 Kc mesícne ve prospech nesezda
ných. Za rok je tento rozdíl pak témer 40 000 Kc ve

prospech nesezdané dvojice.

o tom, že behem devadesátých let vzrostl pocet neman

želsky narozených detí, se u nás nemluví zdaleka tolik jako
o poklesu snatku nebo nižší porodnosti. Pritom z hlediska
intenzity se jedná o rust srovnatelný s kvantitativními

zmenami v mírách porodnosti a snatecnosti. Z predlistopa
dové éry se ceská spolecnost prehoupla do devadesátých
let se sedmi procenty detí narozených mimo manželství.

V roce 2002 byl už tento podíl 25 procent. Každé ctvrté

Podíl žive narozených mimo manželství
v Ceské republice

Itl.,,,·

díte, které se dnes v Ceské republice narodí, je tedy

nemanželské (graf 1).

Jiné hodnoty mladých lidí?
Na první pohled by se mohlo zdát, že takový prírustek

nemanželsky narozených detí v devadesátých letech vyjad

ruje promenu hodnotové orientace mladých lidí, kterí spíš
než závazky manželství preferují volnejší soužití. Když pak

mají deti, není pro ne príliš duležité, jestli se narodí do
manželství, nebo mimo ne. Tito lidé mají vetšinou vysoké

vzdelání, jsou y pomerne dobrém sociálním postavení a na
základe svého presvedcení o manželství jako zastaralé

instituci si za svým rozhodnutím o nesezdaném soužití
a "nelegitimním" statutem potomka stojí.

Toto vysvetlení nicméne bledne ve svetle dat o strukture

vzdelání svobodných matek. Nejvíc nemanželských detí se

totiž nerodí ceským ženám s nejvyšším vzdeláním, ale
naopak ženám se vzdeláním nejnižším. A cím vyšší je
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Podll prvních detí narozených mimo manželství
podle vzdelání matky v Ceské republice
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matek, zvlášte ve skupine málo vzdelaných lidí nepríliš
spokojených se svou životní úrovní, pak v ceské spolec
nosti pribývá, protože jim samotným to prináší predevším
ekonomický zisk.

Ceská vláda a rodina
Zatímco k poklesu porodu a snatku vláda svým dílem

prímo neprispívá, v prípade pribývajících nemanželských

detí se to zdá být naopak. Systém sociálních dávek je
v Ceské republice nastaven a udržován tak, že neeliminuje
svobodné matky, ale rozširuje jejich rady. Místo coby

vláda aktivne podporovala prorodinné klima, zpusobuje
její sociální politika, že je stále víc svobodných matek ve

skupinách s nízkým vzdeláním. Tento dusledek je pocho
pitelne nezámerný. Vždyt v programovém prohlášení
vlády najdeme rodinu a podporu rodinného života na

jednom z predních míst. Nikdo z nás nemá duvod tomuto

prohlášení neverit. Parametry sociálních dávek byly jiste
stanoveny a jsou udržovány s temi nejlepšími úmysly.

V konecném dusledku je nicméne jejich efekt opacný než
ten, k nemuž mají vést, protože nepocítají s racionálne
kalkulujícím clovekem, který prizpusobuje své životní

strategie kritériím sociálního systému. Svobodných
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Znáte ceské vedce exulanty?
Ve druhé polovine 20. století uprchlo do zahranicí nekolik

set tisíc ceskoslovenských obcanu, mezi nimi i mnoho

vedcu, vynikajících specialistu ve svých oborech. O techto
lidech, z nichž mnozí zmizeli z povedomí národa, má být

kniha nakladatelství Acadernia Príbehy ceské vedy v exilu.

Obracíme se proto i na Vás,vážení ctenári Prítom
nosti, s prosbou, abyste nám pomohli.

Pokud znáte nekteré ceské vedce-exulanty, pošlete
nám, prosím, jejich adresy, nejlépe e-mailové, prípadne

sdelení, kdy cekáte, že prijedou do rodné zeme, abychom
je tady mohli vyzpovídat.

Pomozte nám pri objevování techto našich slavných
krajanu. Je jich urcite mnoho, vždyt, jak jednou rekl prof.

Otto Wichterle: "Nevím o žádném ceském vedci, který by
v cizine neuspeL"

Pište do redakce Prítomnosti, nebo na e-mailové adresy:
kou bska@vydavatelstvímjs.cz; kareLpacner@mfdnes.cz

Dekujeme

Libuše Koubská, Karel Pacner

Rodzim 2003
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ACH CECHY
Nacionalismus V ceské politice po roce 1989

TOMÁS JENÍK

Všechny ceské demokratické politické strany se po

listopadu 1989 prihlásily k odkazu první republiky. Jedna
lo se o logický krok, který byl vnímán jako pokus
o navázání na tradici ceskoslovenské parlamentní

demokracie. Vždyt šlo o jediný svetlý moment ceské

státnosti ve 20. století, o nejž mohly nové politické elity
opírat v pocátecním období svou legitimitu. Ve vývoji
a základních charakteristikách meziválecného Ceskoslo

venska a samostatné Ceské republiky najdeme radu

paralel. Jakoby chování politických aktéru podléhalo
urcité schematicnosti a souviselo s celkovou ceskou

politickou kulturou.
Jedním z prvku, které si nové ceské politické elity, nebo

prinejmenším jejich cást, odnesly z meziválecného období
jen príležitostný duraz na "národní zájmy" a "hru na národ
nostní notu".

MeziválecnÍ Cechoslováci
Vznik Ceskoslovenska mužeme vnímat jako vyvrcholení

procesu národního uvedomení a logické vyústení naciona
lismu. Britský filosof a sociolog ceského puvodu Ernest

Gellner tvrdí, "že politická a národní jednotka musejí být
shodné". Meziválecné Ceskoslovensko však nevzniklo jen

na bázi americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem
definovaného práva na sebeurcení národu, ale kombinací

prinejmenším trí faktoru - práva na sebeurcení, "priroze

ných" geografických hranic a politického kalkulu spocívají
cího ve vytvorení myšlenky fiktivního ceskoslovenského

národa. Ceskoslovensko v hranicích urcených versailles
kým mírovým jednáním tedy dostalo do vínku mnoho
výhod, ale prinejmenším stejne tolik starostí.

Od svého vzniku v roce 1918 se potýkalo s problémy,
z nichž mnohé dokonce ohrožovaly prímo jeho existenci.
Reakcí na dlouhá léta života v podrucí Rakouska-Uherska,

složitou vnitropolitickou situaci, zejména pokud šlo
o pocetné a lokálne koncentrované národnostní menšiny

(nemecké, madarské a polské) a takrka neustálé spory se
všemi (!) sousedy byla mimo jiné i vyhrocená nacionalistic
ká rétorika vetšiny ceských a slovenských politických
stran.

Vlastenectví a nacionalismus
Ceská politika se tedy po listopadu 1989 v mnoha

smerech inspirovala minulostí. Zameríme-Ii se však na
nacionalismus politických elit, nabízí se otázka, proc se

k nemu politici v urcitých prípadech obracejí a proc už

nebyl definitivne odsunut na vedlejší kolej? Presto, že

soucasná Ceská republika je etnicky a národnostne témer

homogenní. Také vztahy se sousedními státy máme
nepomerne lepší a existenci samostatného ceského státu

v daných hranicích nikdo oficiálne nezpochybnuje. Za

jakých okolností a proc se tedy ceské politické strany
a konkrétní politici periodicky uchylují k nacionalistické
rétorice?

Nacionalismus lze vnímat ve dvou rovinách. V podobe

pozitivního a negativního vymezování. Cloveka, který je

hrdý na svuj puvod, na kulturu, ze které vzešel a je dosta
tecne sebevedomý, aby to otevrene priznal, i když to pro

nej treba není práve výhodné, bychom rozhodne naciona
listou nenazvali. Takový clovek si muže právem ríkat
vlastenec. Sem patrí i lidé, kterí se na konání vlády své

vlasti dívají kriticky nebo mají výhrady k nekterým
konkrétním cinum a událostem v minulosti.

Kde tedy leží ona kritická hranice mezi vlastenectvím

a nacionalismem? Tam, kde se z národovectví umele vytvá
rí hodnota sama o sobe. Tam, kde je jeden národ kvalitativ

ne nadrazován jiným. Tam, kde se z vlastenectví stává
státní náboženství a kde ho vládnoucí elita používá

k manipulaci s obyvatelstvem a ke sledování vlastních cílu.

Moravisté a republikáni
Pri analýze volebních manifestu a programu ceských

politických stran po listopadu 1989 zjištujeme, že do Parla

mentu CSFR a posléze CR pronikly na nejakou dobu jen
dva subjekty s výrazne nacionálne vyhraneným progra

mem. V první rade se jedná o tzv. moravismus, respektive
umírnenou snahu nekolika moravských politických stran
dosáhnout "zrovnoprávnení moravského národa" v rámci

Ceské republiky. Hlavní predstavitelem tohoto proudu bylo
Hnutí za samosprávnou demokracii - Spolecnost pro
Moravu a Slezsko (HSD-SMS). Ve druhém prípade jde

o kontroverzní a nepomerne hure definovatelné Sdružení
pro republiku - Republikánskou stranu Ceskoslovenska
(SPR-RSC).

Rétorikou i chováním na politické scéne jsou si tyto
dve politické formace nesmírne vzdálené. HSD-SMS

usilovalo umírnenými politickými prostredky o decentra
lizaci státní moci a reprezentovalo urcitou, relativne

pocetnou skupinu obyvatelstva na Morave - vždyt
v prvních svobodných volbách v roce 1990 získalo deset
procent hlasu a po Obcanském fóru a komunistech se

stalo tretí nejsilnejší stranou v Ceské národní rade.
Relativní úspech zaznamenala strana ješte o dva roky

Pritomnost
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Kritický postoj ODS k Evropské unii má

své opodstatnení, zejména pokud jde

o prebujelou byrokracii, nedotaženou
reformu institucí a dotace na

zemedelství, ale až príliš casto se její

politici zaklínají "národními zájmy".

pozdeji, kdy získala necelých šest procent hlasu (to už

byla ovšem poslední stranou, která pronikla do Ceské
národní rady). Poté však zasáhla hnutí série skandálu
stranických špicek a po rozpadu a neúspešném pokusu
o transformaci v klasickou stranu stredu znamenaly

volby v roce 1996 její faktický zánik - dohromady získaly
všechny moravské strany jen neco málo pres jedno
procento hlasu. Hlavním problémem HSD-SMS bylo

nacasování moravské emancipace. V kontextu federalis
tických a "konfederalistických" snah Slovenska narážely

jakékoliv snahy o institucionalizované zrovnoprávnení
Moravy v rámci CSFR (možné CMSFR?) na mírne hyste
rickou reakci Prahy. Posun
priorit volicstva od národ
nostních otázek k ekonomic

kým nakonec celé moravistic
ké hnutí oslabil.

SPR-RSC naproti tomu
získávala hlasy po celém

území státu. Od pocátku
vzbuzovala dojem jakési
protestní strany, kterou volí

lidé nespokojení s chováním
stávajících politických elit
a prubehem ekonomické transformace. To ostatne potvr
zovalo i teatrální vystupování poslancu za SPR-RSC

v poslanecké snemovne a nejruznejší výstrelky jejích
clenu. Otevrene vystupovala proti dialogu s Nemeckem,
proti Romum a pristehovalcum. Z jejího programu i vystou

pení celných politiku v cele s predsedou strany Mirosla

vem Sládkem vyplývá, že strana mela (a pod zmeneným
názvem stále má) silne nacionalistický, xenofobní a rasis

tický program. Její program lze shrnout jediným termínem

- populismus. Po celou dobu existence provázely SPR-RSC
skandály a nekolik jejích poslancu bylo dokonce trestne

stíháno za rasistické výroky. Pád pod petiprocentní hranici
nutnou pro vstup do Poslanecké snemovny privodil strane
až vnitrní rozkol v letech 1997-98. V soucasné dobe

navazují na "odkaz" SPR-RSC Republikáni Miroslava
Sládka.

Komunisté a extrémisté
Specifický príklad programového zpracování nacionalis

mu v ceské politice predvádí Komunistická strana Cech

a Moravy. Nereformovaná KSCM se v demokratickém
politickém zrízení velmi dobre zorientovala a prokázala, že

muže prosperovat i v jeho rámci. Predevším díky volicum,
kterí tento systém bud odmítají, nebo jsou zásadne nespo

kojeni s jeho fungováním. Základní postuláty a cíle nerefor
movaných ceských a moravských komunistu se témer

v nicem neliší od tech, které razila KSC za první republiky.
Rozdíl mužeme spatrovat v tom, že s delším casovým
odstupem od bolševické revoluce v Rusku ztratila tato

událost romantickou aureolu, a tak je i KSCM nucena
prezentovat se, prinejmenším navenek, ponekud umírne
nejší rétorikou. Svým politickým konkurentum už
komunistictí poslanci nevyhrožují na pude parlamentu, že

je "všechny povesí, až se dostanou k moci". Dnes vyslovují
pouze prání, aby se všichni
tunelári a zkorumpovaní politi

ci dockali spravedlivého
trestu. Nacionalismus ci

"hájení ceských národních

zájmu" v podání komunistu se
omezuje na vztahy s Nemec
kem a na Evropskou unií (opet

spojovanou predevším

s Nemeckem jako jedním
z jeho motoru). V dobe rozpa-

du federace byla KSC jedno
znacne proti delení státu a odkazovala na léta "štastného"
soužití za její ctyricetileté vlády. Jaksi pritom zapomnela, že

neduvera Slováku ke klasické federaci pramení práve
z komunistické minulosti, presneji z "federalizace" státu
v roce 1969. Naopak casto se k nacionalistické rétorice

uchylovali komunisté pri diskusích o Cesko-nemecké

deklaraci, sporu kolem uvedení do provozu jaderné elekt
rárny Temelín a žádostech o odškodnení obcanu Rakouska

a Madarska "odsunutých" z pohranicí po roce 1945.
Krome techto trí bývalých nebo soucasných parlament

ních politických stran pusobí v Cechách a na Morave
nekterá nacionalisticky ladená hnutí a strany, které bývají
souhrnne oznacovány za extrémní ci radikální a své názory

nejcasteji projevují behem nejruznejších pochodu,
shromáždení a demonstrací. Nacionalistický program

najdeme u subjektu, které leží na obou koncích pravolevé
škály. Z levé cásti spektra je to treba stalinistická Strana

ceskoslovenských komunistu Miroslava Štepána, Klub
ceského pohranicí, Vlastenecké sdružení antifašistu nebo
Krestanskosociální hnutí, které jsou všechny orientovány

ostre protinemecky a jejich nacionalismus se projevuje
neustálým oprašováním prízraku vykoupení ceského

podzim 2003
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Nacionalismus u nás už nehraje takovou

roli jako v meziválecném období

a rozhodne nepredstavuje urcující

ideologii vládnoucích elit. Z duležitého

bodu stranického programu se stal

prostredkem k získávání hlasu volicu.

pohranicí potomky vyhnaných sudetských Nemcu. Tyto

strany, spolky a sdružení obvykle úzce spolupracují
s KSCM.

Nacionalistickou pravici charakterizuje snad ješte vetší

fragmentace než levici. Za víc než trináct let od zmeny
režimu vzniklo, rozpadlo se, transformovalo, zmenilo název,
zaniklo nebo se sloucilo neuveritelné množství hnutí, sdruže

ní a stran. Nekteré koketují s fašismem a neonacismem,
vetšina deklaruje antisemitismus, xenofobii a nacionalismus,
který se v tomto prípade skrývá pod oznacením "národní

hrdost" nebo "vlastenectví". V podání techto skupin však

nejde vesmes o nic jiného než o slovní ekvilibristiku a výrazy
zcela zbavené puvodního významu. Spolecným rysem
mnoha techto subjektu jsou slova jako "národní" a "vlastene

cký" obsažená prímo v názvu. Charakteristické je také opako
vání stále stejných jmen ve vedení vznikajících a zanikajících

sdružení a stran. Castým jevem, který provází dení na
extrémní pravici, jsou cetné zákazy nejruznejších formací
a trestní stíhání jejich lídru. Zákazem cinnosti skoncila v roce
2001 treba Národní aliance. V soucasnosti se mužeme setkat
s Pravou alternativou ci Národ·

ne sociálním blokem (dríve
Vlastenecká republikánská

strana - VRS), Vlasteneckou
frontou, Vlasteneckou ligou
nebo Národní stranou.

Ceši a Slováci
První velká vlna nacionalis

mu se na ceské politické scéne

vzedmula v roce 1991 a byla
reakcí na požadavky, rozdílné
postoje k ekonomické transfor-

maci a koneckoncu i na rostoucí nacionalismus slovenských

politických elit. Velmi negativní rozmer, prinejmenším

z pohledu ceské spolecnosti a ceské politické elity, získal
slovenský nacionalismus ve chvíli, kdy se nekterí celní

predstavitelé zacali verejne odvolávat na tradici "nezávislé
ho" Slovenského štátu z období druhé svetové války. Jeho
vyhlášení bylo a je bez ohledu na historické okolnosti vnímá

no v ceských zemích jako zrada Slováku a jednostranné
rozbití republiky.

Nacionalismus však byl v prubehu celého procesu, který

vyvrcholil rozdelením CSFR, spíše druhotným faktorem
a jádro sporu spocívalo v odlišných názorech obou cástí
federace na ekonomické reformy. Na Slovensko totiž tvrde

dolehla ztráta odbytišt na východních trzích a útlum zbroj
ního prumyslu. Zatímco ceská politická reprezentace

(a také vetšina obyvatelstva Ceské republiky) kladla nejvet
ší duraz na rychlé, byt krátkodobe bolestivé dokoncení
reforem, Slováci zduraznovali predevším potrebu vyrešení
svého postavení v rámci federace. Teprve pozdeji vstoupilo

do deje vzájemné obvinování ze zvýhodnování za socialis
mu. Ceskou stranou, která prekvapive razila nejnacionalis
tictejší postoj vuci Slovensku, byla tehdejší Obcanská

demokratická aliance (ODA), jejíž celní politici nesouhlasi
li s umírnenou politikou Petra Pitharta. Po volbách v roce

1992 stanul v cele vlády predseda ODS Václav Klaus a ten

se silným mandátem volicu postavil otázku asi takto: my
(totiž CR) reformy uskutecníme a na vás (Slovensku) je,
jestli se pridáte, nebo ne. Klaus se nezachoval ve vztahu ke

Slovensku ani tak jako nacionalista, spíš jako ekonom
a pragmatik. Jiná vec je, jakou hodnotu spatroval v existen

ci spolecného státu. Zjevne ne takovou, jako Petr Pithart.
Do kontextu delení federace zapadá i už zmínený vzrust

moravského nacionalismu.

Ceši a Nemci
Duležitým tématem ceské zahranicní, ale i domácí politiky

v první polovine 90. let byly vztahy se sjednoceným Nemec
kem. Po rozdelení CSFR se Ceská republika opticky
a psychologicky posunula geograficky ješte více na západ

a také ceská diplomacie smerovala spíš do tohoto prostoru.

A Nemecko bylo a je náš nejvetší soused a také nejvetší
obchodní partner. Na rozdíl od meziválecné ceské politiky
panovala shoda v tom, že je treba pestovat dobré vzájemné

vztahy. Pri mnoha phležitostech se však jako stín z minulosti
vynoril problém "odsunutých"
sudetských Nemcu, respekti
ve jejich (ne) odškodnení.

Téma odškodnení bylo u nás
dlouhá léta tabuizováno, takže
když bylo v polovine 90. let

konecne témer násilím vytaže
no na povrch, vyvolalo znacné
pobourení. Je to jedno z mála

témat, na nemž se shodnou
snad všechny ceské politické
strany. Neodškodnovat, pová

lecné prezidentské dekrety
Edvarda Beneše platily a platí, nic se vracet nebude. Bez

ohledu na to, jaký symbolický význam mela Cesko-nemecká

deklarace z roku 1996, hlavní ocekávání v ni vkládaná nesplni
la. Nestala se tlustou carou za minulostí a požadavkum
sudetonemeckého Landsmannschaftu neucinila konec.

"Odsun" ci "vyhnání" v letech 1945 a 1946 ovlivnuje ceskou
politiku dodnes. A jako máloco dokáže vyvolat vlnu naciona

lismu, která zaplaví nejen politickou scénu.

Ceši a Rakušani
Otázka spuštení ci nespuštení jaderné elektrárny

Temelín, tento v podstate technický problém se na dost

dlouhou dobu stal duležitým politickým tématem. A nejen
v Ceské republice a v Rakousku, ale postupne i na pude
Evropského parlamentu. Impulsem, který vyvolal v radách

ceských politiku nacionalistické nálady, byla zejména
snaha jedné z rakouských vládních stran, Strany svobod

ných (FPO) Jorga Haidera, podmínit uzavrení kapitoly

o energetice naší prístupové smlouvy k EU nespuštením
Temelína. Spor doutná dodnes, ale po ústupcích z obou
stran už jen na nevládní úrovni.

Pokud jde o odškodnení, již zminovaní rakouští Svobod

ní vznesli v tomto kontextu požadavek, aby ceská vláda

odškodnila Rakušany, kterí byli po 2. svetové válce "vyhná-
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ni" z pohranicí. Reakce ceské reprezentace byla obdobná

jako v prípade požadavku sudetských Nemcu. Tady ovšem

ve prospech ceských politiku hrálo Haiderovo koketování
s bývalými nacisty a skutecnost, že i v samotném Rakous
ku byla celá záležitost chápána jako soucást snahy Svobod
ných získat prízen urcité cásti volicstva.

EU a "ceské národní zájmy"
Posledním a nejdlouhodobejším tématem vyvolávajícím

nacionalistické reakce nekterých ceských politiku je
Evropská unie. Všechny strany navenek podporují vstup
CR do EU, ale vetšina z nich v tomto smeru zaznamenala

jistý názorový vývoj a ješte dnes ríká: ano, ale!
Pro komunisty je vstup do Evropské unie nechteným,

ale patrne nutným zlem. Nevedí, jak tomu zabránit, ale
pritom se jim ocividne nechce do spolku západních
demokracií, které reprezentují vetšinu názorových postoju
a hodnot, s nimiž zásadne nesouhlasí. Po celá 90. léta

vystupovali proti vstupu naší zeme do EU a predevším do
NATO. I v soucasnosti zastávají rezervovaný postoj
a krome "oblíbené" kritiky bruselské byrokracie se casto

a hlasite ohánejí "ceskými národními zájmy".

Druhou vuci EU nejrezervovanejší ceskou parlamentní

stranou je Obcanská demokratická strana, jejíž prinejmen
ším v rétorické rovine spíše odmítavý postoj se v posled

ních dvou letech zmenil na nijak zvlášt nadšené "ano".
Kritický postoj ODS vuci Evropské unii má své opodstatne
ní, zejména pokud jde o prebujelou byrokracii, nedotaže
nou reformu institucí a dotace na zemedelství, ale až príliš

casto se její politici zaklínají "národními zájmy".
Vládní Ceská strana sociálne demokratická (CSSD) se

ješte v dobách, kdy byla v opozici, také stavela k EU dost
chladne a predevším podminovala vstup do ní referendem. Po

ctyrech letech ve vláde se však z euro skeptiku stali vesmes

eurooptimisté a dnes je CSSD jedním z hlavních propagátoru
vstupu do Unie, i když i v jejích radách se najdou lidé, kterým
predstava vstupu do EU není prI1išblízká.

Z uplynulých trinácti let lze vyvodit, že nacionalismus
nehraje už zdaleka takovou roli jako v meziválecném
období a rozhodne nepredstavuje urcující ideologii vládnou

cích elit. Z duležitého bodu stranického programu se stal
v krajním prípade prostredkem k získávání hlasu volicu.

TOMAS JENIK (1978) STUDUJE POUTOLOGII NA FSV UK A JE REDAKTOR

LmoVÝCH NOVIN. TEXT VYCHAzI Z JEHO SKOLNl ROCN!KOVlO PRÁCE.
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PÁNEM I CIZINCEM VE
o dorozumívání a identite v multikulturním svete

Paní ucitelka organizuje hodinu telocviku na základní škole.
Nejdrív k sobe zavolá žáky, kterí umejí anglicky ci nekterý

z dalších jazyku, kterým mluví ostatní deti ve tríde. Tito žáci

potom dostanou za úkol preložit ucitelciny anglické instrukce
do materského jazyka tech spolužáku, kterí anglicky nerozu

mejí. Telocvik a organizaci bežných cinností je ucitelka schop

na zajistit s pomocí nekolika takto jazykove vybavených detí,
ale vyucovat muže pouze s pomocí jazykového asistenta, který

se stará o všechny žáky, pro než je anglictina cizí jazyk. Vzdelá
vácí proces se tak komplikuje.

Rozumím, tedy odmítám?
Tento obraz je pomerne typický pro mnoho státních škol ve

velkých mestech soucasné Británie, ale dríve ci pozdeji nastane
obdobná situace i u nás, v zemi, která je už nyní nejen prestup
ní, ale také cílovou stanicí pro mnoho politických azylantu

a ekonomických imigrantu.

Uvedený obraz ovšem predstavuje i model, na nemž lze
znázornit nekteré dusledky multikulturní situace. Vzájemné
kontakty mezi jednotlivými kulturami jsou stejne staré jako

lidská kultura vubec a dokonce tvorí základní podmínku její

existence. V tomto smyslu nejsou soucasné pomery v bohatých
západních spolecnostech nicím novým, protože prI1ivkulturne

odlišných uprchlíku a migrace jsou spíš historicky normálním

stavem než destabilizujícím momentem. Pred sto lety si treba
ctihodní obyvatelé Vídne stežovali na neúnosný prI1ivžidovských

pristehovalcu z východních oblastí monarchie, kterí se lišili

náboženstvím, zvyky,jazykem a navíc byli tak zoufale chudí.
Soucasnost se však od migracních pohybu v minulosti

podstatne liší ve trech ohledech: rychlosti imigrace kulturne

a etnicky odlišných skupin do západních spolecností, jejího
rozsahu a reakce dominantní kultury na nove príchozí menšino

vé kultury. Rychlost i rozsah jsou patrné z demografických dat
všech zemí Evropské unie. Poválecné rasove a kulturne

homogenní Nemecko se behem peti desetiletí promenilo ve
spolecnost s desetiprocentním podtlem etnických a národnost
ních menšin. Obdobne se i ve Velké Británii jen za uplynulé
desetiletí podíl techto menšin zvýšil z šesti na témer deset

procent, což znamená imigraci v rádu milionu lidí.
Reakce na takto masový demografický pohyb je potom

nejednoznacná, protože na jedné strane roste podpora populis
tických stran a hnutí volajících po zastavení imigrace, a zároven

jsme svedky mnohem vyšší tolerance a reflexivní schopnosti
západních demokratických spolecností ve vztahu ke kulturním
odlišnostem a rozdílum.

Komunikace mezi nove predchozími kulturami a dominantní

vetšinovou kulturou západních spolecností se dramaticky
zrychluje. To ovšem ani zdaleka neznamená automaticky vyšší
schopnost porozumení a s ním spojené shody ci harmonie.

Iv soucasných podmínkách kulturní tolerance tato komunika-

ce casto predstavuje konflikt, napetí, otevrenou konfrontaci,

poprípade i nedorozumení a s ním spojené informacní šumy.
To, že nejaké kulture rozumíme lépe, muže vést k jejímu
mnohem ostrejšímu odmitání.

Smrtící virus
V londýnské ctvrti Whitechapel najdete mnoho "indických

restaurací", které patrí bangladéšským muslimum, ale zarízeny
jsou v hinduistickém stylu, aby lépe vyhovovaly britským

predstavám o Orientu, a tudíž byly komercne pritažlivejší.

Zastánci jednoduché modernizacní teze, podle které svobodné
podnikání automaticky formuje také svobodného jedince

a prekonává represivní pusobení kulturní tradice, však nemají
sebemenší duvod k optimismu.Veškeré podnikání je v této
lokalite podrízeno tvrdé nadvláde mužské ruky. Na verejných

prostranstvích této londýnské ctvrti jsou muslimské ženy
"neviditelné". Zatímco príslušníci této komunity se úspešne

prizpusobují logice ekonomického systému, individuální
svoboda jako základní politický a morální imperativ západní

liberální kultury v jejich patriarchálním živote nemají místo.
Pokud by se jich nekdo dožadoval, zpusobil by fundamentální
kulturní konflikt.

Multikulturní situace prináší obrovské uvolnení kulturního

potenciálu vetšiny i jednotlivých menšin, který je ovšem

nezbytne doprovázen pocitem ochuzení, ztráty ci ohrožení.
Výmluvným obrazem takové ztráty je príspevek nemeckého

režiséra Wernera Herzoga do povídkového filmu O deset

minut pozdeji. Pojednává o indiánském kmeni žijícím na
úrovni mladší doby kamenné v amazonském pralese.

Okamžik, kdy se tento kmen dostane do kontaktu se západní
civilizací, je pocátkem jeho konce, protože imunitní systém
jeho clenu není schopen bránit se infekcním chorobám, které

jsou v západní civilizaci bežné. Kulturní instituce a tradice

tohoto kmene ovšem vymírají stejne rychle jako jeho príslušní
ci, protože jsou príliš krehké na srážku s tvrdou realitou

moderní spolecnosti. V nejpusobivejší scéne filmu predvádí
jeden z indiánu rituální bojový tanec, oblecen do bežného
bicka, kalhot a s baseballovou cepicí na hlave. Jiný se prizná

vá, jak se stydí za svuj "divošský puvod".

Moderní kultura úcinkuje jako smrtící virus a existence
celého kmenového spolecenství se nenávratne nachýlila ke
svému konci. Ikdyž se všemožne bráníme morální idealizaci

techto "prírodních národu", s jakou nám je predstavoval svého
casu francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss, Herzoguv
dokument v nás nutne musí vyvolávat pocit zdešení.

Predky nechte spát
Príklad amazonských indiánu v extrémní poloze dokazuje

pravdivost poznámky francouzského filosofa Paula Ricouera, že
"objev plurality kultur není nikdy tak docela neškodný". Ackoli
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zdaleka ne všechny kontakty s cizími kulturami koncí takto
fatálne, nemeli bychom podléhat arogantní iluzi, že cizí kultury
se nakonec stejne podrídí dominantní kulture Západu v tom, že

uznajíjejí základní politické principy, mravy a tradice. Donedáv
na tato kultura pohlížela na ostatní kultury jako na "exotismus",
kterým dochází pouze k obohacení našeho vlastního života.
S cizími kulturami se nakládalo obdobne jako s exotickým

korením, které melo pouze zpestrít mdlou evropskou stravu.
Každá kultura predpokládá neustálou komunikaci mezi svou

vlastní prítomností a minulostí. Kultura je otázkou každodenní

ho obnovování tradice nebo jejího kritického prehodnocení,
pricemž hlavním úcelem je vždy ztotožnení se s vlastní
minulostí. V bežném živote to potom vypadá tak, že ceský

ucitel si bude dávat za vzor Komenského, i když o jeho díle
bude mít mizivé znalosti, a ceský politik se bude identifikovat
s masarykovskými ideály, ackoli knihy TGM nikdy nedržel

v ruce. Kultura je tázání se minulosti, jaká je naše prítomná
identita, pricemž tato otázka se neustále cyklicky opakuje.
V multikulturní situaci ale dochází k zásadnímu obratu v této

rozprave s minulostí, protože minulost prestává být pro kultur
ní identitu rozhodující. Multikulturní situace je mnohem více
komunikací paralelních kultur probíhající v prítomnosti
a s ohledem na jejich spolecnou budoucnost. Totožnost multi

kulturní spolecnosti znamená presah jednotlivých kultur.
Jinými slovy, ptáme-li se po naší identite, potom je treba
obracet se spíš k tem, kdo s námi soucasne sdílejí multikulturní

prostor, než ke svým predkum.
Taková kulturní zmena má pro evropské, minulostí zatížené

politické spolecnosti osvobozující význam. Moderní evropské
národy totiž casto hledaly kolektivní identitu ve "zdravých
korenech" svých tradic a mravu. Tento konzervativní romantis
mus mel vést k nalezení autentického a historicky výlucného

národního ducha, z nehož mel být také legitimován politický
život moderního národa a jeho státu. Místo politiky jako racio
nální organizace demokratických rozhodovacích procesu tak

byla Evropa v uplynulých dvou stoletích casto svedkem toho,
jak se politika podrizovala kolektivním mýtum toho ci onoho
národa. Predstava, že autentická kultura vede nezbytne
k demokratické politice, patrila vždy k nejnebezpecnejším

tezím politického romantismu. V multikulturní situaci však

nelze odvozovat legitimitu politické kultury z nejakého auten
tického kolektivního ducha národa. Místo toho jsme svedky

konfliktu mezi jednotlivými kulturami, v nichž zvítezit muže
pouze ten, kdo presvedciveji zformuluje budoucnost spolecnos
ti, a nikoli její minulost.

Umení prekladu
Vrátíme-li se k úvodnímu "školnímu" obrazu, je z neho

patrné, že nejen v pestrobarevné tríde, ale i ve složitých struk
turách moderní demokratické spolecnosti má nakonec autoritu

ten, kdo umí lépe komunikovat a rozširovat vlastní program
a informace.

Autorita se stává predevším umením prekladu, o nemž víme,

že se jím vždy neco z puvodního textu vytrácí, nicméne tuto

ztrátu vynahrazuje schopnost sdelit to, co je podstatné, všem,
kdo puvodní jazyk neovládají. Pocítacove rízené, automatické
preklady jsou pritom nepoužitelné, protože každý preklad musí

respektovat originalitu príslušné kultury a jejího jazyka.
Preklad je potom vždy "úchylkou" od originálního textu, která

ale musí být schopná priblížit nejen jeho obsah, nýbrž také
mentalitu a kulturní kontext. Cetba nekteré z knih Bohumila

Hrabala v cizojazycném prekladu je potom pro ceského ctenáre

soucasne kulturním "utrpením i poucením". Poucení spocívají

cí v možnosti odstupu od vlastní kultury a jejích výtvoru lze
potom vzít za základ práve naší multikulturní spolecnosti. V ní

totiž všichni vuci sobe navzájem vystupujeme soucasne jako

V soucasných konfliktech mezi jednotlivými

kulturami muže zvítezit pouze ten, kdo

presvedciveji zformuluje budoucnost

spolecnosti, a nikoli její minulost.

lidé blízcí i cizinci. Mnohem duležitejší však je, že jako lidé
blizcí a cizinci vystupujeme i vuci sobe samým. Schopnost být

pánem i cizincem ve svém vlastním dome otevírá prostor
tolerance i porozumení vuci ostatním kulturám, což v dusledku

znamená posílení základních principu naší západní politické
kultury liberálních demokracií. Kulturní identita v multikultur
ní situaci je myslitelná práve jen jako zvláštní souhra totožnosti
a jinakosti. Jedná se o identitu založenou v kulturní ztráte

absolutního nároku na platnost kolektivních mýtu vlastní

minulosti. O prospešnosti takové ztráty však nemuže být
pochyb, protože je s ní soucasne spojena svoboda i schopnost
racionální domluvy a kompromisu.

Úloha prekladatele roste zároven s tím, jak se zmenšuje
možnost, že by kdy bylo možné vybudovat politickou utopii,
v níž by politický rád a moc zcela odpovídaly autentickému,
opravdovému kulturnímu životu nejakého spolecenství. Naše

politická identita je vždy jen momentálním výsledkem
komunikace s naším okolím. Pro jednotlivce i nejrozmanitej
ší kulturne založené pospolitosti tak v soucasných demokra
ciích platí, že puvodní otázku "Kdo jsme?" stále více nahrazu
je otázka ,Jací mužeme být?".

J!R! PRrnAN (l967) JE PROFESOR pRÁVNl FILOSOFIE A SOCIOLOGIE. VVUCUJE NA

PF UK A CARDIFF LAw SCHOOL, UNfVERSITY OF WAJZ5.
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cESKÉ CESlY DEJINAMI
JAN STEJSKAL

Na pocátku dejin cestovatelství byla nutnost. Cesty podnika
né v prvé rade za zábavou a poznáním jsou v našich koncinách
mladšího data a nejinak tomu bylo i jinde. Ac evropskou cesto
vatelskou tradici založil neprehlédnutelný Hérodotos, který

uskutecnil své výpravy do Asie ci Afriky za úcelem poznání

a své poznatky pak shrnul do monumentálního díla, v následu
jících staletích se cestovatelé objevovali jen velmi zrídka,

pokud vubec.
Prihlédneme-Ii k možnému úcelu cest podniknutých

z evropského kulturního prostoru, zjistíme, že duvody

obchodní zpocátku znacne prevažovaly nad pohnutkami
náboženskými, touhou po vzdelání, poznávání ci dokonce
zábave. Ostatne není divu, uvedomíme-Ii si nebezpecí,

nepohodlí a nekonecný cas strávený na cestách a hlavne
otevrenou otázku bezpecného návratu.

Naši predkové neobjevovali kontinenty a netvorili príliš

casto ani mapy vzdálených míst. "Ceská cesta" do sveta je

presto címsi výjimecná. Zkoumáme-li v našich dejinách cesty
predku, musíme, snad více než kdekoli jinde v Evrope, vzít

v úvahu cesty bez predpokládaného návratu, cesty z donucení
-exil.

Svetec na cestách
Na pocátku dejin ceského cestovatelství stojí neprehlédnu

telná osoba - sv. Vojtech. Proslulý Slavníkovec (957-997) na
pocátku své životní pouti cestoval z duvodu touhy po poznání
a na studiích strávil radu let. Vojtechovy studijní cesty byly po

case nahrazeny cestami náboženskými - poutemi. Jako

(teprve) druhý pražský biskup vykonal Vojtech cestu do Ríma.
Mela však spíše charakter úteku - ceská, napul pohanská

spolecnost nebyla pripravena prijmout Vojtechovy reformní
ideály, získané ve vyspelejší cizine. Kde nebylo prvotne
,,zformováno", bylo nemožné "reformovat", a Vojtech dal pred

biskupským stolcem prednost tichu v rímském kláštere. Byl

však donucen k návratu do vlasti ke svým povinnostem bisku
pa. Doma však dlouho nepobyl- odešel opet do Ríma a. brzy

se jeho cesta zmenila v exil. Vetšina clenu jeho rodiny byla

vyvraždena na Libici. Tyto okolnosti umožnily prvnímu velké
mu ceskému cestovateli uskutecnit mnohaletý sen - misijní

cestu do Pobaltí. Zde byl jeho život predcasne ukoncen
mucednickou smrtí z rukou pohanských Prusu. Mucednická
smrt, "irnitace" Krista, prinesla Vojtechovi brzkou kanonizaci

i množství následovníku. Našli se i tací, kterí napodobovali

Vojtechovu misijní cestu do všech dusledku - smrt zde nalezl
napríklad jeden z prvních Vojtechových životopiscu Bruno
z Querfurtu.

Na prelomu milénia se cestování stalo masovým jevem.

Spíše než zlepšující se hospodárství jdoucí ruku v ruce

s príznivým demografickým vývojem byla duvodem cestování
interpretace Apokalypsy sv. Jana jako blížícího se konce sveta.

Výmluvne nás o tom zpravuje "kronikár milénia" Rodulfus

Glaber (cca 1046): "V té dobe bezpocetné zástupy lidí z celého
sveta, vetší, než mohl jakýkoli clovek dríve doufat, že kdy
uvidí, zacaly cestovat k hrobu Spasitele do Jeruza1éma. Nejdrí

ve šli v zástupech chudí lidé, pak ti ze stredních vrstev a po

nich ti nejmocnejší: králové, hrabata, rytíri a biskupové,
nakonec také, a to bylo neco, co se nestalo nikdy predtím,

podniklo tuto výpravu mnoho žen, bohatých i chudých ... Když
v poctech neslýchaných v drívejších dobách šli do Jeruzaléma,
rfkali jinf dost opatrne, že to nemuže zvestovat nic jiného než

príchod Antikrista, jehož príchod je podle božího svedectví
ocekáván na konci sveta. Potom by byla pro všechny lidi
otevrena cesta na východ, kde se má zjevit, a všechny národy

by mu šly bez prodlení vsmc."
O tom, že by se v ocekávání posledních dní sveta odehráva

ly tak veliké presuny obyvatelstva i v našich zemích, nemáme

doklady. Neco málo však víme o cestách nekolika významných
Cechu, kterí formovali naše dejiny. Za vzdeláním se století po

sv. Vojtechovi vydal i otec ceského dejepisectvf, kanovnfk

pražské kapituly Kosmas (t1l25). Svá studia strávil nejspíš
v Lutychu, ale o svých cestách, na rozdíl od ceských dejin,

žádné další zprávy nepodal. Podobne i mnozí dalšf - v prvé

rade jeho syn Jindrich Zdík (t1l50) , biskup olomoucký,
o jehož cestách do Svaté zeme, Ríma ci ve Vojtechových
stopách do pohanského Pobaltí podali zprávu doboví histori
kové.

Pocestní všeho druhu
Vzdelání, obchod, diplomacie ci zbožné poute byly i v násle

dujících staletích prevažujícími duvody, pro než se vystavovali
cestovatelé nebezpecí. Stredoveké cesty byly plné obchodní

ku, studentu, cestujících díky univerzalite latiny z jednoho
ucení na druhé, kleriku, putujících k papežskému dvoru,
poslu, križujících Evropu všemi smery, i poutníku, kterí

smerovali k dalekým i blizkým svatým mistum. Zbožné cesty
by se daly pri troše dobré vule prirovnat k moderní turistice.
Pro potrebu stredovekých poutníku byly dokonce sepsány

první pruvodce - popisují cestu a zajímavá místa, doporucují
brody a hostince, varují pred lupici ci nepoctivci. Takovým byl
napríklad pruvodce poutníka do Compostely k hrobu sv.
Jakuba, slavný Codex Calixtinus, sestavený v polovine 12.

století.

Velikými cestovateli byli ceští panovrnci, predevším z lucem
burské dynastie. Král Jan i jeho syn Karel strávili na cestách

znacnou cást života. Obzvlášte Jan Lucemburský musel být
vynikajícím a vytrvalým jezdcem - rychlost, s liž se pohyboval
mezi evropskými velkomesty ci bojišti, vyvolává dodnes obdiv.

Dobre informováni jsme o cestách Karla IV, i když jeho

autobiografie nebyla sepsána proto, aby snad informovala
ctenáre o cestování ci jeho "italském dobrodružství". Jedná se
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spíše o jakýsi manifest vládce, o poucení nástupcum, než
o literaturu cestopisného charakteru. Na tu je treba v ceském

prostoru cekat ješte dalších sto let.
Lucemburská doba je nicméne na doložené cesty obyvatel

ceských zemí velmí bohatá. Za zmínku stojí, že i Praha se stala

enem cest mnohých cizincu. Jednak coby sídlo císare, jednak
zásluhou univerzity, první na sever od Alp a na východ od
Rýna. A byli to práve studenti, kdo privezl z Anglie spisy Johna

Wycliffa, stojící na pocátku bourlivé husitské doby. Ta prinesla
krome první úspešné reformace i vlnu emigrace katolíku.

Jedním z velkých cestovatelu, kterí se sami zaradili mezi

emigranty husitské doby, byl i mnich Jan Jeroným z Prahy.
Jeho misijní cesta na tehdy stále pohanskou Litvu, jakási imita
ee mise sv. Vojtecha, prinesla vubec první popis zpusobu

života, zvyku a pohanské mytologie obyvatel Litvy. Jan
Jeroným vykonal a ve svých kázáních popsal rovnež cestu do
Palestiny a po reckých ostrovech. Své zážitky z litevské mise

vylícilvelikému spisovateli své doby, Eneáši S. Piccolominimu,
který je pozdeji použil ve svém dne De Europa.

Z Cech až na kraj sveta
Pravá doba ceského cestovatelství však prišla až v druhé

polovine 15. století. "Kacírský král" Jirí z Podebrad podnikl

velkolepý pokus o vymanení se z mezinárodní izolace, která
byla dusledkem husitské reformace, a vyslal v šedesátých
letech poselství k vetšine evropských dvoru. Zprávy clenu

poselstev Jaroslava a Václava Šaška z Bírkova se staly první
mi velkými ceskými cestopisy. Ponekud v jejich stínu zustal
další z clenu diplomatické mise - rodem Nemec, poddaný
ceského krále, Gabriel Tetzel. Jeho nemecky psaný cestopis

zaznamenává stejné události jako práce Václava Šaška, díky
zkušenostem z dálkového obchodu a širokému rozhledu je
však Tetzelova práce mnohem bystrejším pruvodcem ctená

re po evropských zemích. Tam, kde Šašek jen žasne, Tetzel
zasvecene vysvetluje. Tetzeluv skvelý cestopis však bohužel

stále ceká na své ceské vydání.
Ceských cestovatelu od tech dob pribývalo. I v následujícím

století byla hlavním cílem jejich cest Itálie, prípadne Svatá

zeme. Jejich zprávy se však od informací prvních cestovatelu
podstatne liší. Ac se jednalo o cesty uskutecnené vetšinou jako

zbožné pouti, všímali si cestovatelé všemožných okolností
a detailu cesty. Jaký to rozdn oproti prvním zprávám o putová
ní do Jeruzaléma! Napríklad kronika první krížové výpravy

udivuje ctenáre absolutní absencí detailu Evropanum na první

pohled jiste zjevným - jiný ráz krajiny, podnebí, architektury,
rozdfiné zvyky obyvatel. Bežné informace, které ocekáváme

nejen pri cetbe cestopisu, ale i v tom nejpovrchnejším turistic
kém pruvodci, nepripadaly autorum - prímým úcastníkum

výpravy vubec zajímavé. Za nekolik staletí se mentalita cesto
vatelu zmenila. Popularita cestopisu rostla, není náhodou, že

mezi prvními tisky se objevuje i tento druh literatury. Zprávy
Oldricha Prefáta z Vlkanova (t1565), Martina Kabátníka

z Litomyšle (t1503), ci Jana Hasištejnského z Lobkovic

(tI517) jsou již o hodne bližší dnešním nárokum.
V dobe predbelohorské pak po poutích prišla ke slovu opet

diplomacie. Rudolfínská Praha se po case stala opet centrem
ríše a mnozí ceští šlechtici cestovali ruznými smery jako

císarští vyslanci. Rudolf II. vytrvale válcil s Turky, kterí se
nadlouho usadili v Uhrách, není proto divu, že mnohá posel

stva smerovala k vyjednáváním do Carihradu. Nekterí z pánu
o techto cestách podali zprávu. Nade všechny dobové cesto
pisy obzvlášte vyniká spis Kryštofa Haranta z Polžic (t1621),

významného politika, cestovatele a hudebníka, jehož bohatý
život se uzavrel na popravcím lešení Staromestského námestí
spolu s dalšími predstaviteli protihabsburského odporu.

Kryštof Harant cestoval pres Kypr do Svaté zeme a odtud do

Egypta. Díky Harantove širokému vzdelání, sectelosti
a zvídavosti se mužeme seznámit nejen s popisem oblastí,

které navštívil, ale i se zvyky jejich obyvatel. Text doprovodil
vlastními ilustracemi.

... a ješte dál
Belohorská porážka ceských stavu a následující Obnovené

zrízení zemské vyvolaly vlnu emigrace. Nejslavnejší z Cechu,
kterí museli zemi opustit, Jan Amos Komenský vnímal cesto
vání jako úcinný zpusob vzdelávání, ale i jako cestu k pozná

vání jiných a tím k toleranci mezi národy. Sám se ze svých
cest již do vlasti nikdy nevrátil. S vlnou emigrantu však

nekoncí ceský zájem o cestování. Napríklad Herman Cernín
z Chudenic (t1651) se jako chlapec zúcastnil cesty vedené

Kryštofem Harantem a cestu na východ si pozdeji zopakoval
jako diplomat. Byl císarským vyslancem do Carihradu
a podalo své diplomatické ceste zprávu. Zcela jiného charak

teru byla cesta Hermana Jakuba Cernína (t1710) do jižní
Evropy. O své kavalírské ceste psal tento vzdelaný šlechtic
vždy jazykem zeme, v níž pobýval.

Z Cech se v 17. a 18. století cestovalo i do zámorí. Vetšinu

cestovatelu do Jižní Ameriky predstavovali jezuitští misionári.
Témer dve stovky z nich se uplatnily nejen jako kneží, ale

i jako lékari, kartografové ci prírodovedci.
Ceští cestovatelé se díky vnitrozemské poloze habsbur

ského soustátí nepodíleli na "delení sveta" v prubehu
osmnáctého a devatenáctého století. Rakousko se koloniální

mocností nestalo a Ceši až na výjimky nekreslili první mapy

objevovaných oblastí. Jednou z techto výjimecných osobnos

tí byl Dr. Emil Holub, který na sklon ku 19. století podnikl
cesty do afrického vnitrozemí - z dnešní Jižní Afriky až do

povodí reky Zambezi. Cesty rodáka z východoceských Holic

nebyly podporovány žádnou vládou, ani obchodní ci ucenou
spolecností. Prostredky na cesty získával svou lékarskou

praxí.
20. století prineslo krome samostatného státu i nebývalé

možnosti. Pochod ceskoslovenských legií Sibirí a jejich
následná cesta domu "kolem sveta" byly jen zacátkem nové

éry. Mladá republika zrizovala zastupitelské úrady po celém
svete, její prumysl, obchod i kultura v expanzi nezaostávaly.
Dvacet nadejných let bylo ukonceno odchodem tisícu

obcanu do emigrace, další a další vlny mely následovat.
Cestovatelství bylo opet namnoze nutností - to jsme však
zpet na zacátku našeho príbehu.

JAN SmsKAL (1970) JE HISTORIK. PuSOB! V CEf'ITRU PRO TEOREllCKA

STUDIA pRI UNlVERZn-E KARLovE.

Rodzim 2003
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HORECKY OSAMELÉHO
životní pout Enriqua Stanko Vráze konkuruje postavám
z verneovek. Cesta kolem sveta mu však trvala podstatne déle.

"Stojím na vytoužené pude západní Afriky. Ale stojím zde jaksi

zmokle. Je vecer. Já nevím, kam a jak. "Temito slovy popsal

v zárí 1883 rriadvacetiletý dobrodruh, jehož pravé jméno nám

dodnes zustává skryto pod romantickým pseudonymem
Stanko Vráz, prevzatým od slovinského literáta a buditele,

pocátek své krušné reality na prahu tajemných svetu.
Hlavní hrdina ctenáru všech vekových kategorií zustává

jedinou autoritou, pokud jde o místo (údajne to bylo bulharské

Trnovo) a rok svého narození (nekolik dochovaných Vrázo

vých pasu uvádí ruzná data). Známo je tolik, že Vrázuv otec
pracoval v Bulharsku ve státních službách a "Enrique" vystudo

val kadetní školu, aby pozdeji bojoval proti Turkum v bitve
u Plevna, kde byli Turci poraženi a on sám ranen. Své rozsáhlé

vedomosti z oblasti prírodních ved, zemepisu a etnologie nabyl
Vráz, který po sobe nezanechal ucelenou autobiografii a jehož

cesty tak mapují sporadické deníkové záznamy usporádané
jeho dcerou, samostatným studiem.

Mecenáš s deravými kapsami
Již v roce 1880 vyráží na svou první objevnou cestu pres

Spanelsko a Maroko. Charakteristické pro Vrázovy cestovní
záznamy v dobe jeho afrického pobytu jsou cetné mezery

vzniklé prudkými horeckami, které mu uchystaly zákerné
tropy. "Sest mesícu tonul jsem mezi životem a smrtí, lože sotva

opoušteje. Mráz mne obchází, když si na tu zimnici vzpomenu. "

Vrázova muka jsou navíc zesilována i duševní trýzní vycházející
z naprosté izolovanosti od okolního sveta.

Stastnejší etapa jeho afrického pobytu nastává až v kvetnu
1885, kdy se cestovatel objevuje na Zlatém pobreží. Odsud

podniká energické výpravy za živocišnýmÍ úlovky pro pražské
muzejní sbírky, vše k velkému údivu domorodcu, kroutících
hlavou nad neobvyklou vášní bílého muže, a soucasne mapuje

bílá místa ve vnitrozemí u reky Volty.
Na cestách doprovází Vráze težkopádný fotografický aparát.

Vráz si pozdeji povzdechne: "Ze jsem nemel na svých cestách

Kodak, malý nenápadný stroj, aby divochy nevydesil, v okamžiku

vždy pohotový, toho neprestanu litovati." Vývoj techniky byl
tehdy ješte pozadu za Vrázovými kroky, presto jeho lopota

vydala cenné plody: Audience na královském dvore v Kumasi,

hlavním meste Ašantu, kde se dosud obetovaly lidské obeti, Príb~

tek vrchního kneze a povestná mísa lidských obetí, Popravcí, tak
znejí názvy v seznamu jeho fotografii.

Když však Vráz pošle své úlovky do Evropy, získá za ne steží

prostredky na krytí výloh vzniklých výpravou. V letech 1884

a 1885 píše z Afriky do Prahy dopisy adresované Náprstkovu
muzeu a nehlede na své trudné financní pomery zasílá exponá

ty darem na vlastní náklady. Je bizarní, že jako donátor i cesto-

vatel zustává Vráz neznámým až do roku 1889, kdy na první

strane casopisu Vesmír uverejnil velkou Vrázovu fotografii dr.
Antonín Fric.

Don Enrique
Po celých osmí letech v Africe padá Vráz vdecne do náruce

Kanárských ostrovu, kde sbírá síly k dalšímu podniku. Náruži

ve tancí a studuje. Spanelština, která jej obklopuje, dotvárí
melodram jeho rodícího se snu: vydat se napríc rovníkovou
Amerikou až k Tichému oceánu. Po rocním pobytu v docas
ném ráji si Don Enrique, jak je Vráz po starošpanelském zpuso

bu nazýván, zapsal: "Mám toho civilisovaného sveta již práve až

po krk, radeji bych bylzase v pralesích." Stalo se.
S novým spolecníkem Brázdou, svým obchodním zástup

cem, se neúnavne pídí po nových sberatelských objevech
v delte Orinoka a prilehlé pampe. Behem dubna 1891 poslal do

Evropy dvanáct tisíc trsu rostlin, rádný zisk mu prínáší až objev
balatového stromu, jehož štáva nahrazuje doposud využívanou
gutapercu. Stestí však bývá vrtkavé, zejména narazí-li na karte
lové pevnosti velkých obchodníku. Brzy proto koluje po ucené

pražské spolecnosti obsáhlé psaní nepríliš známého krajana.
,jsem E. St. Vráz,sberatel prírodnin aneb dovolíte-li, radeji príro

dozpytec, " zacíná list, ve kterém autor dále sdeluje své sny,

"obohatit ony dva milácny, Náprstkovo a Ceské museum" a prosí

je o pomoc, aby mohl "dáti o to více Vám". Vzápetí vyjevuje svuj
úmysl plavit se na horní Orinoko a odtud pres Rio Negra,
Amazonku, peruánské Andy až k Pacifiku.

Toho cizáka dám utopit
Horecka afrických let se vrací. Nejen doslova, v podobe

tropické cervenky, která mu ujídá z talíre životních sil, ale i jako

série nezdaru. Náklad gutaperci pro Evropu, stejne jako jedna
ze dvou beden daru pro Náprstkovo muzeum, skoncily na dne
morském. Vrázova existence visí na vlásku, zápis do jeho

deníku je však více než výmluvný: "pojedu, jak jsem si predse
vzal, at se deje cokoli."

15. prosince 1892 je ve venezuelské Caicare pokrtena lod

"Praha". Ceská vlajka byla zhotovena z Oreilanovy cervene
a štetcem z vláken chiquichique. Na Stedrý den z ní už Vráz
odráží nekolika ranarni své winchestrovky nájezd loupeživých

Cuivasu. Zápolí s perejemi i návaly zimnice. Za svého pobytu
u Guahibu nacerpal cenné poznatky o zvycích a mravech

techto ,,Indiánu, proti jiným nápadne melké morálky". V San
Fernandu otvírá "hrozné psaní od Brázdy" dorucené Indiány:
Jaroslav Brázda byl na ceste do kávové plantáže u Punceres

prepaden a okraden o 12 tisíc franku ve zlate. Veškeré jmení
Vrázovo nyní prerustá v dluh. Útechou jsou mu alespon výsled-
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ky jeho sberatelského pídení. I když se vetší cást Vrázovy
sbírkyzakrátko potopila na prikoupené lodi "Tucuso", "Praha"
materiálnasbíraný na rece Atabapo, obsahující mnoho nových

prírustku z oblasti entomologie, dovezla bez úhony. V rádu

rovnokrídlých tak muže trunit pakobylka Phasma Vrázi,

šupinokrídlízas mezi sebou hosti motýla Taygetis Vrázi.
VSan Carlos se Vráz zapletl do konfliktu s tamním guverné

rem,"místosultánem" horního Orinoka, když mu ve své vznet

livostivytkl krivdy spáchané na Indiánech. ,Jaké pak cavyky,
tohocizáka dám utopit," nechal se slyšet guvernér, a tak se Vráz

odvažovalven jen v doprovodu Indiánu. Tíž Indiáni z kmene
Barénekolik mesícu pozdeji zabijí z pomsty celou guvernérovu

výpravu.
Vráz prodal "Prahu" a vypravil se do hor. Jsou tu konecne

Andy a s nimi poutníkuv povzdech: "Trináct let v horkých

zemích,pojednou vlézt do té zimy, bude to pekné nadelení." Bylo.
Strmé výstupy v divokých krívkách, zlézání Kordiller hreben

po hrebeni a predevším Vrázovi dosud neznámé snehové

bour"kyoslazují našemu krajanovi zdolávání mís~ v nichž dosud
žádnýEvropan nebyl. Koncem listopadu 1893 muže náš hrdina

odbrehu Pacifiku konecne hlásit do Prahy: "Cesta napríc Jižní

Amerikou štastne dokonána 27. listopadu. Vráz."

Sedmnáct mesícu slávy
Jednoho cervnového jitra 1894 vpadl do vrat Náprstkova

muzea na Betlémském námesti pohublý mladý muž. ,Já jsem
Vráz:' pravil vetrelec, když se na schodišti objevil vyburcovaný

panNáprstek. Tímto momentem se zacíná Vrázuv pražský rok,
obdobívyplnené ovacemí a horecnatou spolecenskou cínnosti,
kteráosamelého dobrodruha vyzdvihne na piedestal verejných

sympatií.

S Vrázem pricestovala do Cech i jeho živá kumpanie cítající
ctyriactyricet zvírat a ptáku jako dar mestu Praze. O to vetší je
zklamáníjejich majitele, když sezná, že puvodní plány na zríze

nípražské zoologické zahrady stály na vode. Zvírena nachází
prozatim útulek ve dvore Náprstkova domu, zakrátko ji odkou
pila videnská zoo. Ve snaze predstavit ješte exotické hosty

ceské verejnosti usporádal Vráz výstavu v Paslerove síni na
Perštýne, zahájenou v cervenci 1894. Následuje velkolepé
prednáškové turné po vlastech ceských. Ve Vídni Vráz - pres

nejskvelejší doporucení své nemecké klientely - ze zásady
prednášet odmítá, což na opacné strane vyvolává kousavou

poznámku: "I Ceši si ted myslí, že se zmohli na slavného cesto
vatele."Mladému ceskému publiku jeho idol naopak doporucil:
"Cestujte - a rozširujte svuj malomestsky titerný obzor!"

Pozdejijiž jeho pedagogické snahy nahlodala slávou hýckaná
domýšlivost, to když jej nadejný A. V. Fric požádalo radu ve

Vecl porádání vlastních prednášek: ,,(. . .) laskavosti Vaší

prijmouti nemohu (... ) , ponevadž nepovažuji Vásza kompetentní

ho, abyste o Brazílii neb Indiánech prednášeti mohl," znela
mistrova odpoved.

Vlasta versus Asie
Dum Vojty Náprstka neprestal být pro Vráze osudným ani po

smrti svého majitele na podzim 1894. Práve zde je mu predsta
vena Vlasta Geringerová, dcera vydavatele prvního ceského
deníku v Americe. Vráz poprvé v živote zakouší dilema zamilo

vaného cloveka; pokracovat v cestách, nebo se usadit? Jeho
založeni ovšem "neromanticky" vítezí, presto si s Vlastou slibují
vernost a do jihovýchodní Asie cestovatel mírí opacným

smerem - pres Chicago, kde žijí Geringerovi.

Americké prostredí Vrázovi k srdci neprirostlo, a tak brzy
spechal k cíli pres Japonsko a Cínu.

Koncem cervna 1896 dorazil na Borneo a po vode se vydal

do vnitrozemí ostrova. Vráz se tam sprátelil s Dajáky a ctyrikrát
slavnostne vstoupil v pobratimství, když vykouril doutník
prosáklý krví sbratrencu.

Nová Guinea se naopak otvírala pred Evropanem jako jesky
ne plná nástrah. Vrázuv život byl v ohrožení, když se dostal do
konfliktu se synem hatamského nácelníka Najkem. Cestovatel
musel utéci a pokoj mu zarucilo až velkolepé vítezství nad

zneprátelenými Morejci se ,,zbraní, jež st:rI1íbez nabíjení". Než
si Vráz zapíše do deníku "Nová Guinea, tot má poslední cesta",

stihne pojmenovat poslední horské pásmo, jehož dosáhnu!,
jako Smetanovo pohorí.

Dalekým cestám Enriqua Stanko Vráze presto neodzvonilo

ani po guinejské anabázi. Stacil navštivit Kubu, vystoupit se
svou choti na mexický Popokatepetl, být svedkem boxerského

povstání v Cíne a predevším - vést rodinný život, strídave
v Chicagu a v Praze. Na místo Vráze-dobrodruha nastoupil
v dekádách nového stoleti Vráz-turista, pohybující se po vyšla

paných cestách. Svá léta dožil v pražských Holešovicích.
Zemrel 20. února 1932.
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o CESTÁCH A I1DECH
Narodila jsem se cestovatelkou

MILENA HOLCOVÁ

Nekteré deti najdete tam, kam jste je postavili, jiné nikdy.

Patrila jsem k tem druhým. Možná mi to život trošku kompli
kovalo a obcas jsem nekde za trest klecela, ale už tenkrát
jsem pochopila, že rozzlobené obliceje dospelých zdaleka

nepreváží opojení z objevování nového prostoru. Jestli se
cestovatelem clovek opravdu stane, je už stejné jako se všemi

jinými sklony. Je to otázka obnutí, odhodlání, možná i síly ega.
PrJ1ežitost si vás najde.

Jak jsem se osvobodila
Muj vztah k cestování se vyvíjel od posedlosti, umocnené

fenoménem zakázaného ovoce, pres rozpacitou ambivalenci
a skepsi až k urcité forme odpuštení sama sobe.

Za totality byla touha osahávat cizí kraje mírne receno
luxusní. Jezdila jsem aspon tam, kam me pustili. Delala jsem
atletiku na reprezentacní úrovni a naivne doufala, že s ní

poznám svet. Scvrkl se na pár nádraží, hotelu a stadionu.
Nechala jsem toho a pomalu se zacala smirovat s vidinou, že

kariéra právnicky a matky muže být také docela dobrodruž
ná. Myslím si to dodnes, ale když se zvedla stavidla, veškeré
potlacované touhy a ambice se vyvalily na svetlo. Trošku to
komplikovaly tri malé deti a odmítavý manžel, který jakoby
uvízl v 19.století. Toužila jsem po spolujezdci, spolupachateli,

nezbývalo tedy, než se poohlédnout po nekom osvícenejším.

Rozvedla jsem se, opustila práci, které jsem si nevážila a která
me nebavila, a oddala se svým sklonum. Takzvane jsem se

emancipovala.
Reci, že cestovatelství a dobrodružství je doménou mužu,

považuji za legracní a ponekud zabednené. Svet je plný žen
cestovatelek. Proc ne, proboha? Hranice nevede mezi muži

a ženami, ale mezi temi, kterí v sobe druhé pohlaví potlacili,

a temi, kterí se s ním srovnali. Samolibým machum nebo
bezbranným pipinkám je lepší se vyhnout. Emancipace není

ciste ženská záležitost. Chápeme-li ji jako osvobození, týká
se každého, kdo chce být dospelý. Svoboda nemá povahu
daru, musí si ji získat, vyvzdorovat každý clovek, žena i muž,

sám. Jak s ní naloží, ukáže až cas. Dospela jsem k názoru, že
svobodu si mohou dovolit jen lidé s vyvinutou sebekázní
a odpovedností. Neukotvené dobrodruhy premíra svobody

rozkládá, vlají svetem v mladistvých úborech a pusobí cím
dál truchliveji.

Mnohoslibné prušvihy
První roky jsme s novým mužem cestovali i se tremi detmi.

Slo to. Jsou zeme, kde peticlenná rodina na stopu nepusobí
nijak bizarne. Projeli jsme Turecko, Korsiku, Spojené státy,
Kanadu, Mexiko ... Deti - a domnívám se, že to platí obecne

cestování na divoko baví mnohem víc než organizovaná turis

tika. Když bylo synovi patnáct a starší dceri ctrnáct, dovolili

jsme jim, aby vycestovali sami. Vydali se do Madarska, aby
byli v prípade nouze snadno dosažitelní. Pri jejich první ceste

jsem docela normálne maminkovsky trnula, ale zároven
vedela, že jim tuhle zkušenost nemohu odeprít. Vrátili se asi

po ctrnácti dnech, totálne okradeni. Duležitejší však bylo, že

oba tu cást cesty, kdy se v pyžamech stopem pres Rakousko
dostávali zpet, považovali za nejvydarenejší. Tehdy jsem uveri
la, že pochopili jedno ze základních cestovatelských pravídel- .
to nejlepší obvykle zacíná prušvihem - a prestala se o ne bát

Ted už s námi jen obcas jede nejmladší dcera. Je jí patnáct
a dlouho už to trvat nebude. Cestuje s námi stopem od ctyr
let, ví, co od cesty muže cekat. Myslím, že se o ni budu bát
mín než maminky, které to samy nikdy nezkusily.

Svet v jediné vesnici
Jsem daleka toho, abych se povznášela nad lidi, kterí neces

tují bud vubec, nebo jedou do hotelu. Úsmev ve mne vyvolá

vají spíš dobrodruzi, pocítající v kolika zemích byli, kolikrát
objeli svet a jak to mají všechno v paži. Fakt, že nekdo križuje
svetem, má v každé zemi milenku, umí deset jazyku a vylezl

na nejvyšší hory, není zárukou niceho. Umení proniknout pod
povrch nesouvisí s premistováním v prostoru, ale se schop
ností prožívat a myslet.

Cestovatelství chápu spíš jako životní filosofii a styl. Ochota
žít "bianko", snášet nepohodlí, cítit príjemné vzrušení z nezná

ma a jinakosti, uprednostnovat to, co je zajímavé, pred tím, co

je bezpecné. Znám lidi, kterí sice všude byli, ale zustali
nedotceni. A znám také lidi, kterí nevytáhli paty z domoviny
a pritom je jejich filosofie cestovatelská v tom nejlepším

smyslu slova. Verím, že celý svet se dá objevit v jedné vesnici,
jde jen o to, umet se dívat a poslouchat.

Slyšela jsem o existenci "elitního klubu cestovatelu".

Podmínkou clenství je skutecnost, že adept procestoval

nejméne šedesát zemí. Myslím, že naprosté nepochopení veci
nelze vyjádrit presvedciveji.

Proc clovek cestuje? Težko ríct. Zacíná to silnou, iracionální

touhou, která je brána jako samozrejmost. Když se pred lety
chtel nekdo dobrat mých motivu, nechápala jsem, na co se
vlastne ptá.

Cestovní horecka? Jisteže vím, o co jde. Nepocituji ji však

pred dalekou cestou jako vetšina ostatních. Když sedím, píšu
a treba mesíc nezvednu zadek ze židle, zmocní se me vzruše

ní, mám-li pred dum vynést smetí. Je to jen a jen otázka
momentální neobvyklosti.

Otázky po smyslu cestování si clovek zacne klást až pozde
ji, ve chvHi urcité nasycenosti. U me to bylo zhruba po deseti
letech. Proc? No a co? Není to náhodou porád stejné? Cítila

jsem potrebu dodat cestám nejakou pointu. Zacala jsem
o svete víc premýšlet, srovnávat, co je všude stejné a v cem
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sme jiní, a pokusila se to popsat. Nikoli formou cestopisu,
< tem pocituji urcitou nechut, spíš eseju, úvah, postrehu.
Vlastne si ted jezdím potvrzovat nebo vyvracet nekteré

;oukromé hypotézy, které pak ctenárum nabízím, ale nevnu
:uji.

Pruvodce až po návratu
Rozhodne nepatrím k sorte výkonnostních cestovatelu,

leláká me být nejvýš, nejdál, tam, kde ješte žádný beloch
lebyl. V prvenství nenacházím nic smyslu plného, popisy
)odobných zážitku mi pripadají zoufale nudné.

Zeme, do kterých jezdím, si vybírám vetšinou intuitivne,

la základe prectené beletrie, zhlédnutého filmu, setkání

; domorodcem. Pred cestou do Pákistánu jsem cetla
Rushdieho, pred Kubou Arenase ... Pruvodcum i radám se

~ámerne vyhýbám. Bráním se tím predsudkum a postojum
ypu - ano, v tomhle má autor pravdu ... , ale ted se tedy
)roklate mýlí! Vše doháním až po návratu, studuji historii,

)olitickou situaci, umení a zpetne se snažím veci zasazovat
10 souvislostí. Jiste, má to svá úskalí. Treba do Afghánistá
]U se nám s mužem podarilo vetrít se v dobe vlády Tálibu.

[ušili jsme, že jde o náboženské fanatiky, s primitivními

:eroristy jsme však prece jen nepocítali. Až uvnitr jsme
~jistili,že jsme v pasti a cesta ven nevede. Což o to, Martin,

fousatý a v domorodém oblecení, se ztratil; já, ac zahalená,
Isem byla nápadná jako Eiffelovka. Kráceli jsme od výsle
chu k výslechu, skrývali se, prchali, prežívali. Okamžik,

kdy jsme štastne prekrocili hranice ven do Íránu, považuji
mjeden z nejsilnejších.

Jsem pouhá powrovatelka
Nevzpomínám si, že by me na cestách nekdy neco vyslove

ne šokovalo tak, abych se chtela vrátit domu nebo cestování
nechat.

Obcas bojuji spíš s únavou a s pocitem "dovedu si predsta

vit". Myslím, že každý cestovatel dojde k urcité vyrovnanosti,

máloco ho zaskocí, máloco dojme. Ríká se, že by cestovatel
nemel ztratit schopnost žasnout. Nevím, jestli je to presné.

Cestování je spíš neustálé proplouvání mezi Scyllou citovosti
a Charybdou otrlosti. První vás vysaje, druhá otráví. Za sebe
mohu ríct, že se ve svete nejcasteji pristihuji, jak proste 
koukám.

Jak to, že treba na Islandu se lidi dokážou rozumne domlu

vit, když to nikde jinde nejde? Proc je v Africe taková bída,
když je všude plno nudících se chlapu? Jak se stalo, že mezi
Laponci za polárním kruhem a domorodci ve Venezuele je
velmi podobný prístup k sexu? Proc se treba v socialistickém

Laosu nekrade, ale na Kube ano? Udivene pripouštím, že být

zahalená do cádoru má svuj puvab, nosit vodu na hlave je

Milena Holcová se narodila roku 1954 v Brne. Po absolvová

ní Právnické fakulty v Brne pracovala jako podniková

právnicka. Procestovala vetšinu zemí severní polokoule,

v posledních letech i východní Afriku, Venezuelu a islámské

zeme vcetne tálibánské cásti Afgánistánu. Pozornost ctenáru

upoutala poprvé uverejnením sérií reportáží z Cíny, Japonska

a Mongolska v sobotní príloze Mladé fronty v roce 1988. Je

castým hostem v rozhlasových a televizních poradech, od roku

1997 se plne venuje spisovatelské profesi.

neobycejne složité, pást krávy muže být velká sranda a být

ohnutá na rýžovém poli je nad mé síly.
Jsem pouhá pozorovatelka, nikoli analyticka nebo filosofka.

Veci popisuji, ale vyhýbám se hodnocení nebo hledání prícin.

Nevysvetluji, ani neradím. Od toho jsou jiní a já jim to ráda
prenechám.

Co nejdál od turistiky
Cestuji skoro výhradne nadivoko, autostopem. Mé zásady

jsou prosté: co nejblíž k lidem, co nejdál od turistiky, co
nejmenší bágl, co nejvíc casu, nejradeji ve dvou. Tím však
rozhodne nechci ríct, jaká jsem to, panecku, drsnacka. Ne,

nejsem a obcas po hotelu a komfortu toužím až slzave. Jsem
úplne normální ženská, která potrebuje být cistá a vonet.
Tvrdý styl je spíš nutnost. Pri informacích, ke kterým se chci

dostat, to jinak nejde. Vše jiné izoluje. Nemluvím o turistice,
tam je to zrejmé, spíš o expedicích nebo jízde s guidem
v najatém landroveru. Ve svete se s tímhle typem cestování

setkávám. Nezávidím jim, cítím se svobodnejší, i když ...

urcite jsou chvíle, kdy bych s chutí menila.
Trošku se vyhýbám hodne civilizovaným zemím. Pripadají

mi prJ1išsešnerované. Do Japonska a Spojených státu už bych
asi znovu nejela, príliš me nenadchlo ani Irsko, nijak me

neláká módní Antarktida, nejsou tam lidi. Zajímavejší mi pripa
dají vášnivé zeme, kde se žije na ulicích. Zambie, Laos, Kuba,

Venezuela... Ovšem kde bych chtela žít?.. Silne na me
zapusobil Island, mile prekvapil Írán, ale proste patrím sem, do
ctvera rocních dob. Neodvažovala bych se nikomu nic doporu

covat nebo vymlouvat. Jde o ciste individuální a subjektivní
libustky. Navíc, paradoxne, cím víc cestujete, tím víc pribývá

zemí, kde jste nebyli. Na jednoho cloveka je svet príliš velký,

prohlašuje-li nekdo, že ho poznal, docela si fandí. l\'
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ŽWOT ROVNÁ SE PRESNÝ
S Miroslavem Zikmundem o cestování za "delnické peníze",
o tajných zprávách a telegramu Brežnevovi

DAVID SVOBODA

Víte, co je cestovní horecka? Jak jste se s ní vyrovnával?
Cestovní horecka je pro cestovatele-profesionála nezbyt

ná podmínka, protože když je clovek laxní a delá veci, jen
aby se neco delo, nemuže to stacit. My jsme byli s Jirkou

doslova posedlí. Vytvorili jsme si urcitý plán a pro nej jsme
získali duveru urcitých lidí, která spocívala v tom, že nám

zapujcili - nikoli darovali - Tatru 87, že jsme dostali jistá
stipendia v dobe, kdy slovo sponzor ješte nikdo neznal, a že

jsme vuci temto lidem cítili odpovednost. Nemohlo se nikdy
prihodit, že bychom s tím sekli a rekli: Tady prodáme auták
a hotovo. To byla otázka osobní odpovednosti a prestiže.

Nedojít k vysnenému cíli znamenalo škrtnout samy sebe.

Veríte, že vám bylo cestovatelství souzeno, nebo

považujete to, že jste se mu upsal, za vec náhody?
Mám životní zásadu, ke které jsem dospel ve svém

dlouhém veku. Jde o analogii Pythagorovy - chcete-li

Zikmundovy - vety: život rovná se presný soucet náhod. Jde
o okamžik, kdy vám buh, osud nebo karma prehodí výhyb

ku, tak jako kdysi tramvajáci pred Slavií prehazovali veksl

a tramvaj místo rovne jela doleva nebo doprava. Proc jsem
se potkal z jednoho tisíce adeptu na Vysokou školu obchod
ní zrovna s Jirkou Hanzelkou?

Od jakého momentu jste cestovatelství zacal považovat
za životní údel?

Údel je príliš vznosné slovo. Tatínek byl strojvudce Cesko
slovenských státních drah a jako rodinní príslušníci jsme

meli tri volnásky. Když jsem byl v sexte, rekl jsem jednou

svému bráchovi, co bylo dva roky mladší než já: "Pído, pojd,
pojedeme nejdál, kam to jde." To byla tehdy Podkarpatská

Rus. Do jízdenky jsme si vepsali Plzen-Praha-Jasina - to byl
tehdy nejvýchodnejší konec Ceskoslovenské republiky. Zive
si vzpomínám, jak jsem tam prekrocil hranici, šel pár metru

do Polska za hranicní kámen a volal: "Pído, koukej, já jsem
v cizine!"

Je známo, že jste se na svoji první cestu peclive
pripravovali. Presto, neprepadal vás chvílemi strach

z cesty do neznáma?
Nikoli strach z neznáma, ale pravý opak - touha po nezná

mu, po objevování jiných horizontu. Strašne rád jsem cetl
cestopisy. Sedel jsem nad nimi a pouštel si fantazii na špacír.
To byla ta hnací síla.

Svuj osud jste spojil s Jirím Hanzelkou. Zapochybovali
jste behem spolecných cest nekdy jeden o druhém?

Existoval mezi vašimi povahami nejaký protiklad,
kterému jste se radeji vyhýbali?

My jsme byli každý jiný, což bylo štastné, jinak bychom

jeden druhého dublovali. Položil jste otázku trochu pochy
bovacne a na to máte právo. Když jsme vytušili, kdo má kde
slabinu a kdo má v té naší dvojici vrch, navykli jsme si, že
ten, kdo v urcitém úseku dominoval, ten to delal, tak
abychom casu a prostredku maximálne využili.

Setkali jste se v dobe své slávy krome ovaCÍ také

s výcitkami ci závistí týkající se vaší možnosti svobod

ne se pohybovat? Napadá me v této souvislosti cesto
vatel František Elstner, kterému režim po Únoru již
neumožnílvycestovat

Elstnerovy knihy jsem hodne a rád cetl. V dobe, kdy už
jsme byli na cestách a na rozdíl od neho publikovali
pravidelne jak v rozhlase, tak v tisku, nám asi zacal

závidet. V jedné knížce, aniž by zmínil naše jména, podni
kl výpady na dva cestovatele, že oni mohou cestovat a on
ne. Když jsme se po padesátém roce vrátili, šli jsme
jednou na jeho prednášku v Autoklubu. On nás tam mezi

posluchaci zmercil a o prestávce jako malej kluk utekl.

Všichni cekali, kde je, a Elstner proste zmizel. Mel
zrejme výcitky svedomí a strach, že ho tam nejak znectí
me, což by nás nebylo ani napadlo - byli jsme jen zveda
ví, jak on prednáší.

Na našich prednáškách se také casto ozvalo: No to se vám

to cestovalo, když jste jezdili za státní - nebo dokonce delnic

ké - peníze. Na to my ríkali - ano, cestovali jsme za delnické
peníze v tom prípade, že delník stejne jako ucitel nebo reditel
fabriky šel do kina na naše filmy nebo si koupil naši knížku 

z cásti tech penez byl náš honorár. Vždycky jsme za takovou
odpoved sklidili potlesk. Rikali nám také: Proc jste zrovna vy
cestovali? A my na to: Každý v tomto státe mel možnost se na

to X let pripravovat, jednat a presvedcovat, od generálního
reditele Tatry až po ministry.

Dávala vám strana nejak najevo, že se vše deje pouze
z její vule?

Když jsme se chystali na cestu a byli ješte na vojne, zacali
si nás namlouvat predstavitelé dvou par tají - lidovci

a komunisté. Dokonce to šlo tak daleko, že za námi prišel
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SOUCET NÁHOD

zástupce nácelníka útvaru, kde jsme sloužili, a zacal nám

mezi ctyr ma ocima naznacovat, že bychom mohli pracovat

urcitým smerem. Hned jsme pochopili, jakým. Rekli jsme,
že kdybychom na to pristoupili, tak nás pri první phležitosti

lapnou a bud zavrou, nebo budou vymenovat za jiné špiony.
My chceme být ocima a ušima ceskoslovenského státu

a považujeme svuj projekt za dlouhodobou záležitost. Ztichl,

rekl: "V porádku," a od té doby nikdo neprišel s podobným
nápadem. Dostávali jsme ale ruzné nabídky, zda nechceme

vstoupit do partaje. Jednou jsme sedeli u ministra informací

Kopeckého, což byl tvrdý komunista, ale v nás se nejakým
zpusobem zhlédl. Rfkal: "První zásluha techhle dvou hrdinu

je, že se vubec vrátili. To je obrovské, oni tam mohli zustat!"

Byla to deviza, na kterou oni ohromne slyšeli a navíc si h'kali
- jako bezpartijní jsou pro nás daleko cennejší, protože lidi

jim víc verí.

Kladli vám nejaká ultimáta?
To souviselo s našimi tzv. tajnými zprávami, které byly

celkem ctyri. Ty jsme puvodne nepsali, vždy to bylo jaksi
z úst do úst a pokaždé se jednalo o zdrcující kritiku našeho,
ergo i sovetského systému. Když jsme nakrátko prerušili

naši asijskou cestu, šli jsme za prezidentem Akademie ved
Františkem Šormem, jemuž jsme vždy skládali úcty. Poslou

chal nás a ríká: "Dozvedel jsem se, že když tyhle veci ríkáte,
je to, jako když na koride ukážete býkovi cervené sukno.
Uvažujte o tom, že byste to psali, mfsto abyste to jen ríkali,
ponevadž jinak to muže zaniknout. A že byste to psali

z pozice clenu strany." Zustali jsme zkoprnelí. "To máte na
mysli, že bychom meli vstoupit do partaje?" On na to:
"Uvažujte o tom."

V Japonsku jsme se o tom pak radili s tehdejším ceskoslo
venským velvyslancem Dobromilem Jecným, ke kterému
jsme meli naprostou duveru. Tehdy, v triašedesátém, jsme si

v Tokiu podali prihlášku do partaje s tim, že budeme priná
šet námety ke zlepšení všeobecné úrovne politického dení,
tedy i kritiku strany.

Jak byste dnes shrnul rozdíl mezi Mrikou snu
a Afrikou skutecnosti?

Po petadvaceti letech jsme chteli podniknout další cestu
po Africe a udelat paralelu, co se tam za tu dobu zmenilo.

Ktomu bohužel kvuli sovetské okupaci nedošlo, ale umím si

predstavit, jak by to asi dopadlo. Když jsme projíždeli ješte

koloniální Afrikou, byli jsme si vedomi obrovské propasti

mezi vládnoucími vrstvami a vetšinou negramotných cerno
chu. Ovšem na rozdíl od dnešní Afriky to tehdy byl konti
nent klidu a mfru. Jen jednou jsme byli ohroženi v Habeši,

protože tam po italsko-habešské válce zustaly mezi lidmi
zbrane. Tam na nás stríleli temi starodávnými kvéry, které
se ješte ládovaly zepredu. Jinak nás v Africe mohli ohrožovat
maximálne nejakým oštepem nebo šípem. Dneska? Výbušni

ny, kalašnikovy, atentáty jeden za druhým. Ted rfkám
s plnou odpovedností a lítostí: obávám se, že tu naši trasu

z Casablanky do Kapského Mesta už nikdo nikdy nezopaku
je, ponevadž v polovine zemI', kterými jsme projíždeli, je

dnes bud obcanská válka nebo režimy, jako je ten Mugabe
ho.

Pripadá vám tedy dnešní svet nebezpecnejší? Kdybys
te dnes krácel ve svých šlépejích - bál byste se víc?

Dnes bych se bál víc, protože jsem staršf, ba dokonce

starý. Když je cloveku pres dvacet a je posedlý touhou
cestovat, moc na to nemyslí. Musí ale vedet, že tam ta rizika
jsou, jinak by byl hazardér, dobrodruh v tom negativním
smyslu.

Miroslav Zikmund a Jirí Hanzelka sJurijem Gagarinem.
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Miroslav Zikmund (1919) vystudoval vysokou školu obchodní

v Praze, obor komercní inženýr. Se svým spolužákem Jirím

Hanzelkou podnikl v letech 1947-1950 vozem Tatra 87 cestu

po Africe a Jižní Americe, 1959-1964 procestovali terénními

vozy Tatra 805 Asii, Austrálii a Oceánii. Spolecne napsali

radu cestopisu a natocili množství dokumentárních filmu. Pro

své postoje v 60. letech nesmeli za normalizace publikovat.

V roce 1992 podnikl samostatne cestu po Austrálii a Novém

Zélandu, 1994 po jihovýchodní Asii a znovu po Austrálii.

Z australských pobytu vytežil dokumentární film Poslední
kontinent aneb S Krakonošem do praveku a cestopis Modrý

Mauritius ... a prece Austrálie. Své vzpomínky shrnul spolu

sI Hanzelkou v knize rozhovoru s Jaromírem Slomkem tivot
snu a skutecnosti.

Vaše názory na Afriku jsou v tehdejším díle pozname
nány dobovou rétorikou, obžalobou imperialismu.
Nenašel byste na kolonialismu po ére divoké emanci

pace tretího sveta preci jen neco pozitivního? Myslíte
si, že by evropská nadvláda dokázala rešit jeho dnešní
problémy lépe?

Nevím, jak dnešní problémy, ale už tehdy jsme pozorovali

celou spoustu pozitivních rysu a meli jsme velké problémy

to pred cenzurou obhájit. Cenzori tehdy tvrdili - jak mužete
obhajovat kapitalisty v Jižní Africe? Marxismus-leninismus

to proste nepripouštel. Dokazovali jsme to na konkrétních

vecech a trvali na tom, že to v knížce bude. Abych byl
konkrétní, dodávám, že mezi koloniálními pány byly velké

rozdíly. Britové byli daleko nejzkušenejší kolonisté, už

predtím meli Indii. Své domorodé úrednictvo, o jehož loajál

nosti se presvedcili, dokonce posílali na vysokoškolská
studia, takže jsme potkali radu místních britských úredníku,

kterí meli Oxford nebo Cambridge. To ale nedelali Portugal

ci a už vubec ne Belgicané, takže v roce 1960 byli v Belgic
kém Kongu, obrovském útvaru víc než sedmdesátinásobne
vetším než materská Belgie, dva vysokoškolsky vzdelaní

lidé. Také to podle toho dopadlo. Pamatuji si tu idylu na

brehu jezera Kivu, v jednom z nejkrásnejších koutu, jaké
jsme v Africe videli. Letité bezvládí tam pred nekolika lety
vyústilo v šílenou válku mezi Tutsii a Hutui a my si pak

predstavovali to jezero zbrocené krví. Zásluhou, nebo spíše
nedbalostí Belgicanu.

Meli jste v tehdejší sovetské vedení takovou duveru,

když jste trvali na vaší povestné Tajné zpráve? Oznacil
byste to s odstupem let za naivitu?

Jiste. Byli jsme naivní a verili jsme, že otevreme oci lidem,

kterí byli u vesla. Co rekl tehdy sovetský tajemník pro kultu
ru Iljicov, dvakrát souhlasne zaštekal Hendrych v Praze.

Originál zprávy dostával prezident Akademie ved, to byl její

adresát. Jednu kopii dostal Antonín Novotný a další jsme
dávali podle vlastního rozhodnutí nekterým clenum partajní
ho a státního vedení. Brežnev naše zprávy znal, dostával je
bez našeho vedomí a souhlasu z Prahy, a když jsme s ním
mluvili v Moskve, sám navrhl - až to budete mít, soudruzi,

napsané, prilette do Moskvy a mužeme si o tom nekde na

dace povídat. To bylo ve své dobe dost unikátní. Tak jsme si
ríkali - dobre, když mu to pošle Novotný, bude to totéž. Po

mesíci jsme to tedy u Novotného urgovali, a on na to: Víte,

soudruzi, kdybych to poslal soudruhu Brežnevovi, bylo by
to, jako bych se pod tím taky podepsal. Tak jsme navrhli, at

nám to vrátí a dá nám k dispozici dva nejlepší prekladatele

z ceštiny do ruštiny. Novotný se rozzáril, zbavil se tím jakési
odpovednosti, a v úžasne rychlé dobe jsme meli asi stostrán

kové ruské znení. Jirka pak udelal kaskadérský cin. Šel na

poštu do Jindrišské a rekl, že chce poslat telegram do
Moskvy. Dostal blanket a napsal: Leonid lljic Brežnev, Kreml

- Moskva; Slíbená zpráva hotova, sdelte laskave, kdy mužeme

prijet ke konzultaci. Hanzelka, Zikmund. Úrednice jenom
vystrcila hlavu z okýnka a rekla: "Obcanský prukaz!" Jirkají

ho podal a ona: "Takový telegram prece nemužete soudruhu
Brežnevovi posílat!" Jirka na to: "Máte nejaký predpis, že se

Brežnevovi nedají posílat telegramy? Tak odpocítejte slova,
já zaplatím a hotovo." Druhý den se k Jirkovi na Mícánku

prihnal celý rozkacený Ivan lvanovic Udalcov, to byl Cervo

nenkuv zástupce. Tehdy jsme nemohli tušit, že byl minimál
ne plukovník, ne-Ii generál KGB. Rval: " Co si to dovolujete,
posílat soudruhu Brežnevovi otevrený telegram?" Jirka rekl:

"Hele, jestli neprestaneš rvát, tady jsou dvere." Udalcov
odešel a druhý den se uctive vrátil, že se soudruh Brežnev
poroucí a že prijede za tri nedele na 13. sjezd KSC. Sjezd byl

do pátku a ve ctvrtek najednou volá bleskem Jirka - je tu
Brežnev, dostal jsem vzkaz, abychom nacválali a prinesli mu
tu zprávu. Jirka pak Brežneva zavázal cestným slovem, že

dokud zprávu sám neprecte, nedá ji z ruky. Je to komické,
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e mohli jsme si tehdy ješte leccos dovolit. Z naší strany to

yla naivní žádost a z té jeho zas trojnásobne lživá odpoved;
Dzdeji jsme se dozvedeli, že Brežnev byl líný cokoli císt,
Ikže to okamžite dal svým pomošcnikam, ti to precetli a jak
rímském amfiteátru ukázali palcem dolu. Naráz byli

:anzelka a Zikmund neprátelé socialismu a SSSR.

ak na to reagovali vaši prátelé?
Mnozí s námi souhlasili, ale nikdy to nemohli priznat,

rotože by udelali pres svuj život a partajní kariéru škrt.

:dosi z našich nejlepších prátel nám k tomu rekl - chlapi,
delali jste geniální tah, ponevadž kdybyste tu tajnou zprávu

abídli Americanum, tak jste za to dostali milion - a taky jste

) nemuseli prežít. To bylo v kvetnu petašedesátého roku
dedukuji z toho, že nám to tehdy zachránilo život - tri roky

red okupací Ceskoslovenska vedeli, kdo jsme. Na každé
tránce textu je cervene Tajné, tím jsme se jistili, že to
emuže nikdo zneužít, leda na vlastní riziko. Mohli jsme to

rodat, ale tím také prodat sebe.
Na sjezdu spisovatelu v roce 1967 pak za námi o pauze

rišel Hendrych (Jirí Hendrych, v 60. letech po Antonínu

lovotném druhý muž v KSC - pozn. red.) , který tam pocítil,
e sjezd je mezní carou, že se neco bude dít, a ríkal:
Soudruzi, kdybyste meli cas, že bychom si o tom pohovorí

,,"A tehdy Jirka rekl jízlive: "Mel jsi na to casu dost, soudru
IU tajemníku."

Jmíte si predstavit cestovatelskou dvojici žena
I žena?

Proc ne? Nekdy jsou ženské odvážnejší. My ale nikdy na

:estách takovou dvojici nepotkali. Za nemožnou v podobne

llouhodobém rozsahu považuji dvojici muže a ženy. Bud by
:e vrátili s detickami, nebo by se velice rychle pohádali.

\ chlap by treba tu svou ženu mel tak rád, že by rekl- do
akové divociny te nepotáhnu, je to moc riskantní.

~ekl byste o sobe, že jste kosmopolita?
Na to ríkám ano, ale pritom jsem Cech a nikdy bych

lemohl kdekoli na svete žít trvale. Nejméne ve Spojených
;tátech a mohl bych jmenovat celou radu duvodu. Jirka by
lrcite souhlasil, že tím, že jsme videli tolik národu, nábožen

,tví a ver, jsme se naucili obrovské toleranci. S tím souvisí

:en kosmopolitismus, já se považuji za svetoobcana. Byl
sem doma v každé z tech více než sto zemí, které jsem

provandroval, ale jinde než v této zemi, v tomto meste
!l dokonce v tomto baráku bych žít neumel.

Jsou podle vás Ceši ve srovnání s ostatními zcestova

lý, nebo usedlý národ?
V poslední dobe už asi nabírají na svetovosti, ale ti, které

jsme potkávali tehdy, byli vetšinou obchodní delegáti nebo
lidé z našich zastupitelských úradu a to byli casto doslova

peciválové. O to horší bylo, že byli casto v diplomatických
službách. Uvedu príklad: když jsme prijeli do Bagdádu, byl
tam velvyslancem bývalý tajemník Východoceského kraje,
který to dostal jako prebendu. Tehdy jsme si na vlastní pest

vydobyli prijetí u tamejšího prvního muže, generála Abd

al-Karíma Kásima. Když jsme se o tom zmínili na ambasáde,

pan velvyslanec rekl: "Soudruzi, to je zajímavé, že vám se to
podarilo, tam preci nemužete jít bez tituláre! Pojedu s vámi."
Bylo to šílene trapné. Marne jsme narnitali, že v jeho prítom

nosti - diplomata - se nemužeme ptát na to, co nás zajímá.
Radili jsme se s jeho tajemníkem a naším kamarádem už
z Prahy. Ten rekl: "Kluci, toho tam musíte vzít, jinak vám
udelá takovej pruser!" Jel tedy s námi. Meli jsme s Kásimem

ohromne zajímavý rozhovor. Druhý den volal tajemník:
"Prosím vás, prijedte k šéfovi, chce vedet, o cem jste si tam
vcera povídali." My na to: ,Jak to? Vždyt tam byL" A on:
"Copak nevíte, že neumí anglicky? On je tak nasraný, chtel

to hodit všechno šifrou do Prahy a ted nemá co ... "

S Jirím Hanzelkou jste tvorili nerozlucnou dvojici. Jak

se vyrovnáváte s jeho smrtí?
Težko. Porád tomu ješte neverím. Mrzí me i to, že jsem se

s ním nemohl jít rozloucit, ponevadž jsem tehdy ležel ve

špitále, po chirurgickém zákroku ješte ohadickovaný, když

mi volal jeho syn a ríkal - strejdo, pred pulhodinou táta
zhasl. Svým zpusobem jsem to tušil, ležel chudák už ctyri

roky. Dostal jsem spoustu kondolencí, které nedostaly ani
jeho deti, jako by to byl muj vlastní brácha. On byl ale víc
než brácha. Ted se dívám na seriál, který o nás práve beží,

a stále myslím na Jirku: "Hele, co tomu ríkáš, že to není
špatný, co jsem tehdy rek!?" I prí tomhle rozhovoru cítím, že
tu sedí se mnou.

Myslíte si, že jste se narodili ve správné dobe?
Asi jsme se narodili vcas. Kdybych se narodilo dvacet let

pozdeji, do Afriky bych už nemohl a bylo by mi strašne líto,
že jsem jenom zmeškal dobu. A kdybychom si pred cestou
ríkali - ješte nejsme pripraveni na to a na to - a odložili

odjezd o pár mesícu, tak do toho vletel "vítezný" únor. Takže
jsme vcas vyklouzli tím úzkým koridorem a Únor nás zastihl
mezi Ugandou a Kongem.

Jak by dnes asi vypadala obdoba Hanzelky a Zikmun
da - meli by opet takovou šanci prorazit?

Proc ne? Mám v archivu složku Soudobí cestovatelé, jsou

mezi nimi lidé cestující individuálne nebo v nejaké skupine.
Bude-Ii ale takováto dvojice a bude-Ii to chtít delat dlouho

dobe, jako jsme to delali my, to už je podle mého otázka,
protože byla jiná doba. Meli jsme štestí a to je spojencem
toho, kdo je pripraven. Kdybychom chvilku váhali, nemuseli
jsme už vyjet. A tím by se zmenil celý život.

Které cizokrajné zvíre vám nahání nejvetší hruzu?
Komár Anopheles. Ale jsou ješte horší zvírata a to jsou

lidi, kterí se nekdy chovají naprosto nevypocitatelne, netole

rantne, i když musím ríct, že jsme na takové lidi narazili
naštestí velice zrídka. Vetšinou to byli politici.
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Jeden z osmi statecných po 35 letech
Medik Petr Bartunek prišel v roce 1966 s nápadem, že když alsaský humanista, filosof, teolog, muzikant a lékar Albert

Schweitzer zemrel a jeho africká nemocnice v gabunském vnitrozemí se dostala do potíží, mohla by parta ceských vysoko
školáku pripravit expedici na pomoc této instituci. A zároven se pokusit prispet k tomu, aby Schweitzerovy myšlenky
o humanite a úcte k životu a prírode nezapadly .

... a po trech dnech se prales otevrel, oznamuje se na predsádce knihy, už 32 let staré (Dobrý den, Mriko - Petr Bárta

Stredoceské nakladatelství 1971). Pod písmenky se sune stríbrná nákladní tatrovka po chatrném mostku z jednoho africké
ho houští do druhého. Bylo jich osm, ujeli pres 36 tisíc kilometru po ctrnácti afrických zemích.

Mezi cleny slavné Expedice Lambaréné byl také tenkrát osmadvacetiletý Luboš Kropácek. Prekladatel a tlumocník vždy

a všude, predstavil ho Petr Bárta ve výše zmíneném "deníku uskutecnené touhy". "V dobe odjezdu absolvent filosofické
fakulty. K úcasti na výprave vybrán pro své fenomenální jazylové znalosti, za než nepochybne dekuje nejen píli, ale i pameti.
Co kdy precetl, to si - na rozdíl od nás všech ostatních - také pamatuje. A Luboš toho precetl hodne, treba ucebnice všech

svetových jazyku. Tudíž je umí. Lehce strídá anglictinu s francouzštinou, francouzštinu s nemcinou, nemcinu s italštinou,
ruštinou ... vcetne arabštiny a jazyka svahili. V okamžicích, kdy se všichni dohromady nedomluvíme ani rukama, nastoupí
Luboš; a nikdy nezklame. Z toho casem vyplyne názor, že se domluví snad s každým na svete."

Luboš Kropácek je vylícen jako ztelesnená dokonalost, ješte ke všemu behem vysoké školy dokázal ušetrit - hlavne

z prospechového stipendia! - na tu dobu astronomickou cástku padesát tisíc! A pokud utrácel, tak jen za knihy, nejvíc za ty
o arabském svete, zvlášte o islámském náboženství.

Dnes je to náš prední arabista, profesor Karlovy univerzity. A cestovatelský zážitek z mládí - Expedici Lambaréné - nosí

nejen v hlave, ale také, a atsi to zní sebepateticteji, v srdci.
red

IAMBARÉNÉ: EXPEDICE
V CASE TOHU-BOHU

LUBOŠ KRo PÁCEK

Je to už tak dávno. Bylo nás tehdy osm, dva si tento

clánek už neprectou. Jako prvního si nevypocitatelný osud
odvedl paradoxne nejmladšího, nejhouževnatejšího a po
mnoha stránkách nejlepšího z nás, Vikiho, pro úrední

úcely Josefa Vavrouška. Cesta Mrikou dala dozrát jeho
ryzímu humanismu, kterým po listopadu strhával staré
i mladé k dobrému smýšlení a dílu jako ministr životního

prostredí a dále pak univerzitní docent, až po osudný den,
kdy jeho elán zadusila tatranská lavina.

Mrika 1968
Rok 1968 poznamenal silne naše osobní i národní osudy

a predznamenal také menící se sociokulturní paradigma

západního i širšího sveta. Vracet se k nemu má jiste smysl.
Když však o nem hovorím na fakulte k dnešním studen

tum, vnímají má slova zrejme jen jako soucást ucebnicové

ho dejepisu. My jsme tehdy v Mrice zprávy o vývoji
v Ceskoslovensku hltali. Tranzistorová rádia, jaká nosili tu
a tam na krku i mnozí polonazí africtí vesnicané v zapad
lém buši, nemela komunikacní sílu dnešních mobilu, a tak

jsme spechali od jednoho hlavního mesta k druhému,

abychom na velvyslanectvích nalezli cerstvé noviny
a dopisy od rodin a prátel a vyslechli si barvitá ústní
podání krajanu. I ti meli ovšem za sebou nebo pred sebou
pestré osudy. V Dár-es-Salámu pusobil kupríkladu rada
Virius, který byl pocátkem 60. let po vyhlášení nezávislos

ti (Belgického) Konga v zemi jako ceskoslovenský konzul
v Léopoldvillu jediným diplomatem ze státu sovetského
bloku. Této skutecnosti se chytili nekterí senzacechtiví

novinári a jeho jméno spojili s fantaziemi o jeho roli ve
zmatcích, které následovaly v prvních mesících po vyhlá

šení konžské nezávislosti. Dnes bezpecne víme, že se
nezakládaly na pravde. V zambijské Lusace jsme se zase
seznámili s mladým diplomatem Edou Kukanem, dnes

ministrem zahranicí Slovenské republiky.

Bláhové nadeje
Nezmenili jsme se ovšem jenom my, ale také Mrika.

Tehdy koncem 60. let ješte doznívala euforie z nedávno
získané nezávislosti, presvedcení, že v dohledné dobe bude

Pritomnost
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Clenové Expedice Lambaréné dva kroky na jižní polokouli. Zleva:]. Vavroušek, L. Kropácek,]. Stohy, P Bartunek, K. Kunz,].

Placek a M. Topinka.

Cesta Mrikou dala dozrát ryzímu

humanismu po mnoha stránkách

nejlepšího z nás, Vikiho, pro úrední

úcely Josefa Vavrouška, který

po listopadu 1898 strhával staré i mladé

k dobrému smýšlení.

vymýcena negramotnost a bída a Africanum pripadne

dustojné místo v celkove lepším svete. Politická nestabilita
a hospodárské chyby dalších desetiletí mnoho tehdejších

nadejí utlumily, odsunuly sine die, nebo zcela pohrbily. Na
nás tehdejší optimismus a romantický i oficiálne usmerno

vaný pato s doby doléhaly v ruzných polohách. Pri prujezdu

Egyptem se vtiskl do sekvence televizního filmu, který
jsme cestou podle pripraveného bodového scénáre natáceli.
Pri rozhovoru s muži z vesnice

Kurna u hornoegyptského

Údolí králu jsme se chteli
dozvedet neco o praxi vykrádá

ní hrobu, jimiž prosluli práve
tito vesnicané. Namísto toho

interviewovaní provolávali do
mikrofonu hesla oslavující

revoluci a jejího vudce Násira.
Vzrušenejší dobrodružství

nás však cekala po prejezdu do
Súdánu. Cesta Nilským údolím
nebyla možná, jeli jsme tedy

podél Rudého more a mimodek vjeli do prístavu Berenika,
kde kotvily sovetské válecné lodi. Rychle a úspešne jsme
prchali pryc. V Port Súdánu nám celníci na nekolik dní dali
zavrít naši nákladní Tatru do místního vezení, dokud nesloží

me vysokou kauci. Tehdy jsme se naucili volit správné kroky,
jaké se nám pozdeji osvedcily i jinde: kontaktovat vhodné,
vlivné místní cinitele. V súdánském prípade byl takovýto

kontakt spojen i s apelem na arabskou tradicní pohostinnost.

Ano, po hostine se súdánskými lahudkami následovalo i pro
puštení uveznené Tatry. V Chartúmu jsem pak mel možnost
krátce hovorit se Sádikem al-Máhdím, pravnukem historic

kého Máhdího a tehdy velkou nadejí mladých Súdáncu.
Tento muž, vzdelaný v Oxfordu a generacne mne blízký,
zastával nekolikrát funkci súdánského premiéra: vždy

v demokratických mezidobích mezi vojenskými prevraty.
Bylo tomu tak krátce pred

naším pobytem a pak znovu
v 80. letech, než jej vyradil

z politického života generál

Bašír prevratem v cervnu
1989.

Lidé S velkým L
Velkým zážitkem byla

cesta Etiopií. Do Gondaru

jsme se pracne prodírali

kameni tou cestou, kudy mel
jinak šanci projet nanejvýš

malý terénní landrover. Pri opravách vozu u jezera Tana
jsem zažil zahanbující setkání s asi desetiletým mnišským

novicem, který netrpelive sledoval, jak težce slabikuji
v ostrovním kláštere nápisy ve staré etiopštine (giiz),
a predvedl mi, jak je císt nesrovnatelne hbiteji. Addis

Abeba byla tehdy ješte císarským hlavním mestem. Jako
objekt pro naši kameru byl také ješte k dispozici slavný
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"Kdyby otec žil dnes, šel by pracovat

do bidonvillu", ríká paní Rhena, dcera

Alberta Schweitzera. Spíš prelidnená

chudinská predmestí než venkov jsou

dnes neuralgickými body Afriky.

A uzdravení neprinesou sobecké
ambice a válecná dobrodružství: ani

v Africe, ani jinde.

dvojnásobný bosý olympijský vítez v maratónu, porucík

císarské gardy Abebe Bikila. Kdo mohl tušit, že o pár let
pozdeji ochrne a zemre po ošklivé autohavárii ... Jeho
jméno nicméne zustává symbolem zdatnosti afrických

sportovcu. Svým zpusobem mi konkretizuje i cást smyslu
afrických dejin, jak je dnes interpretuje cambridgeský
historik John Iliffe: výsledkem zápasu s težkými prírodní

mi i spolecenskými podmínkami jsou predevším lidé sami,
výrazne odolní fyzicky i morálne.

V Keni a Tanzanii jsem si mohl procvicovat svahilštinu,

kterou jsme od pocátku 60. let zavedli také do ucebních
programu na fakulte v Praze. V Dár-es-Salámu tehdy

pobývala na stáži spolužacka Dana, která pracovala ve
svahilském vysílání ceskoslovenského rozhlasu. Po sovet

ské okupaci se již do CSSR nevrátila a dodnes žije
v Kanade. Pražské svahilské

vysílání bylo tenkrát již natrvalo
ukonceno. Na univerzite však

svahilštinu, jíž se dnes domluví až
50 milionu Africanu, pestujeme,

a to s dobrou perspektivou do
budoucnosti.

Do tuhého
Cestu do Zambie po težko

prujezdném Hell Runu popsali

kolegové z expedice dosti podrob

ne a dramaticky. Totéž platí také
pro Viktoriiny vodopády, na než

jsme se zašli podívat také do

poloviny mostu, který vede pres Zambezi do Zimbabwe,
tehdejší Rhodesie. Nikdo nemohl tušit, jaké zvraty cekají tuto
oblast s jejím velkým prírodním i lidským potenciálem. Pro

nás byl tehdy pobyt v Zambii krásným odpocinkem pred
nejnebezpecnejším úsekem naší cesty, kterým se stal
prujezd Zairem. Naše nechtená dobrodružství, pri nichž šlo

Expedice Lambaréné se chystá vystoupit na Kilimandžáro.

skutecne o život, byla rovnež již vícekráte popsána. Dnes by
v zemi, rozervané znovu válecným konfliktem, byt zcásti

snad utlumeným, nebyla cesta patrne o nic snazší. Hlavním
nebezpecím by jako tenkrát byli ozbrojenci: nešlo by však
nutne o státní armádu, mohlo by jít o jiné ozbrojené formace

ci bandy a na rozdíl od 60. let by mezi možnými zabijáky
mohli být i nezletilí chlapci, detští vojáci, jedno z nejhroznej
ších zel dnešní Afriky, ale nejenom její. Navíc by dnes hrozila

i zla zdravotního charakteru, jako ebola, nemluve o AIDS,
který tak krute postihuje obyvatelstvo Afriky.

Nedostupné Lambaréné
Do Lambaréné jsme se nedostali, protože nás nepustili

gabonští pohranicníci. Bylo to v týdnech následujících po

studentských bourích v Paríži, jejichž ohlas byl také ve
frankofonní Africe silný. My
jsme byli studentská expedice,
navíc z problematické cásti

Evropy. Behem trí týdnu, které
jsme trávili v Brazzavillu hektic

kou snahou zapusobit za pomoci
nejruznejších prostredníku na
gabonské úrady, byl cas i na
premýšlení o dobe a jejím

smyslu. Dr. Baur ze švýcarské
Schweitzerovy spolecnosti mi ji
v horkém dopise charakterizoval

biblickým tohu-bohu, které
v knize Genesis oznacuje
chaotický stav sveta teprve

v pocátecních fázích stvorení. Dar pro Schweitzerovu nemoc
nici jsme nakonec mohli jejím vedoucím cinitelum predat

pouze z paluby lodi pred gabonským prístavem Port-GentiL
Predsevzatý úkol jsme splnili, ale vše probehlo jinak, než
jsme si predstavovali.

Cekání na úsvit
Ani návrat do Prahy nebyl bez komplikací. Jízdu pres

Nigérii, Niger a srpnove rozpálenou alžírskou Saharu jsme
absolvovali vcelku bez potíží. Ty však vyvstaly po vylodení

v Evrope. Bylo to 21. srpna a ráno v Marseille nás prístavní
delníci informovali, co se deje v Praze.

Ta noc, jak tehdy zpíval Karel Kryl, opravdu nebyla

krátká. V Africe cekají leckde na rozednení stále. Fukuya
movy vize o vítezství liberální demokracie, do kterých
zahrnoval na pocátku 90. let i Afriku, se v realite naplnily jen
málokde. Humanitární pomoc patrí stále - bohužel i bohudí

ky - k realitám našeho propojeného sveta. "Kdyby otec žil

dnes, šel by pracovat do bidonvillu," ríká paní Rhena, dcera
Alberta Schweitzera. Ano, spíše prelidnená chudinská

predmestí než venkov jsou dnes neuralgickýrni body Afriky
i nekterých dalších oblastí strádajícího tretího a ctvrtého
sveta. A uzdravení neprinesou sobecké ambice a válecná

dobrodružství: ani v Africe, ani jinde.

LUBOS KRo pACEK (1939) JE ORIENTALISTA A ARABISTA. VVUCUjE NA

FlLOZOFICKf: FAKULTE: UK
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Duchampova cestovní rozkládacka

Kdysi dávno jsem žil jako ženatý, seriózní muž a odpoved
f otec rodiny. Se mojí ženou Margaritkou jsme milovali
není. Chodili jsme na výstavy i s detmi. Moje žena obdivo

lla moderní umení, já byl spíš tradicionalista, ale nehádali
me se kvuli tomu. Naopak, vždycky jsme si o tom hezky
Jpovídali. Jednou jsme šli na Marcela Duchampa.
Podívej!. .. Cestovní rozkládacka!. .. A umelecké dílo!
To je krása, kricel muj nejstarší a muj nejmladší zacal

-nkat na to, co vypadalo jako podprsenka roztažená po

~Ié místnosti. Bylo z toho tak bujaré veselí, že prišel
lídac. Jestli prý toho hned nenecháme, vykáže nás
výstavních prostoru. Tenkrát, to priznávám, jsem to
)opravdy nezvládl. Sotva se hlídac objevil, mé deti se k

~mu vrhly a zacaly ho tahat za kabát, že prý je taky jako ta
~stovní rozkládací socha. Hlídac zopakoval svoji hrozbu,
~jsem chtel deti okriknout a tu náhle moje žena zacne
-nkat na tu Duchampovu podprsenku a že: tak at, ona už

, o co se jedná! Hlídac zacal pískat na píštalku jako fotbalo

í rozhodcí. Pripadalo mi to zcela nemístné, ale ve dvou
erinách jsme byli venku.

- Co ted s nacatou nedelí? .. Rozhodil jsem bezradne
lce.

- To nevadí, Mirku!. .. Udeláme si piknik, vykrikla nadše

~Margaritka, deti se k ní pridaly a já pospíchal, abychom
{Iipryc. Ješte nás vyhodí i z nádvorí.
Naložili jsme do auta, co jsme mohli. Moje žena zbožnova

neocekávané výjezdy, prekvapivé události a improvizova

§ obedy. Byla na to tak bezvadne pripravená, že jsem cas
:I casu vyslovoval obavu, aby jí to nezkazilo základní

)tešení z neocekávaného programu.
- Jaké prekvapení, když na to všechno cekáš, Margaritko?

Ale jí to nevadilo. Všechno mela složené, pripravené, jen
) auta naložit. Meli jsme skutecne všechno. Margaritka

)ožnovala cestovní rozkládacky. Rozkládací židle, stul,
unecník. Vidlicky, nože, lžíce, talíre, sklenicky. Jednou
em dokonce dostal k narozeninám rozkládací dýmku. A já

em zase Margaritce daroval rozkládací nocní vázu. Po
)sledním porodu mela castá nutkání a v noci nerada vstáva
. Delal jsem, co jsem mohl, ale v tomto úkonu jsem ji
ahradit nedokázal. Jak jen jsem byl štasten, když jsem

bjevil ten rozkládací nocník. Margaritka se v posteli jen
ochu nadzvedla a naše rodinná harmonie byla zachránena.

le abych se vrátil k pikniku. Ríkám:
- Kopretino, kde se rozložíme?

A ona zanotovala tu krásnou písen:
- Ve stínu kvetoucích jabloní, pujdu k té, co srdce vzala

li...

A celá nedele probehla práve tak, ve stínu kvetoucích

jabloní.
Skoncili jsme. Margaritka složila veci, složila zbylé jídlo

a pití, složila deti a pak i sama sebe. I já jsem se složil za
volant se svou skládací dýmkou v kapse. Jeli jsme domu za
všeobecného veselí. Všechno bylo bájecné. Svet byl bájecný

a život s ním. Zpívali jsme po ceste a já chvílemi držel
Margaritku za ruku. Dívala se na me, smála se a mela tak
krásné oci, že jsem se nemohl dockat, až budeme doma,

bude vecer a já se na ty oci budu dívat zblízka, tak zblízka, až
v nich úplne zmizím.

Dojel jsem pred náš panelák. Když jsem ale chtel zaparko
vat, na našem míste stálo auto.

Podívej, Margaritko! Na našem míste zase nekdo je! To

jsou ale bezohledný lidi! A ješte k tomu mají stejný auto jako
my! Nadával jsem a zaparkoval jinde. Šli jsme nahoru. Deti
na schodech delaly rámus a Margaritka se na me zase smála

tema svýma ocima a já je zase chtel videt zblízka, tak zblíz

ka ... Odemknul jsem a koukám, v byte nekdo je. Nejaký deti
pobíhaly po predsíni.

- Cože?!. .. Moje deti?!. ..
Vejdu do pokoje a tam chlap. Dojídá veceri a dívá se na

televizi.

- Mirku, vykrikne Margaritka.
Otocím se, ale ona beží a vrhne se tomu chlapovi kolem

krku.

- Co se deje?!. .. Koktám užasle, místo abych mu hned

jednu vrazil. Ale to už vidím, jak se mi podobá.
- ... Margaritko! Konecne jsem se vzchopil. Ted už toho

mám dovopravdy dost!
Otocí se, usmeje a jde pomalu ke mne.
- Mirku ... podívej ... tohle je pro tebe. Podává mi neco

a v ocích má tajemno.
Vzal jsem si to. Nebylo to vetší než krabicka od sirek.

Otevrel jsem to. Vevnitr nejaká skládacka. Zacal jsem ji

rozkládat. Bylo to veliké, velikánská rozkládacka. Najednou
jsem pochopil.

- Cože, Margaritko, Má Kytko!. .. Celý svet?!. ..

- Ahoj, Mirku! Zamávala mi a vrátila se k tomu chlapovi.
Zavolala na deti. Pribehly, postavily se vedle ní a taky mi

mávaly.
- Pockejte!' .. Pockejte!' .. Kricím, ale ten svet, co mi dala,

se rozkládal dál sám. Byl stále vetší a vetší. Už se do bytu
nevešel, a pak už ani do domu ne, a ani ve meste už nemohl
zustat, tak to šlo rychle. Celý svet! Letel pryc a já s ním.

Margaritko!. .. Má Kytko!. ..
Jirí Eduard Hermach
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TRINÁcrÁ KOMNATA
VÁClAVA KIAUSE

Ke korespondenci prezidenta republi1<ys predsedou
Sdružení bývalých politických veznu CR

DOBROMIL OLIVA, MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Proc hlava státu reaguje s tak kriklavou

vztahovacností? Stojí za tím obava, že

starý pametník stalinské éry zorganizuje

pochod na Hrad? Nebo se cítí skutecne
ukrivdena?

Jak známo, delí Václav Klaus otázky na dobre položehé

a ty ostatnÍ. Není jiste jeho vinou, že si novinárská holota
od Prahy až po Paríž dodnes tento jemnocit nestihla osvojit
a obrací se na nej s "temi ostatními" se stejnou zarputilostí,

s jakou natvrdlá manželka servíruje svému muži jeho
neoblíbené jídlo. U Klause však nenarážejí jenom novinári:
fronta jeho "neprátel" se zrejme rozšírila i o nekdejší

politické vezne. Alespon tomu nasvedcuje nedávná výmena
názoru mezi panem prezidentem a predsedou Sdružení

bývalých politických veznu Ceské republiky Stanislavem
Stránským. Jak se to událo?

Novopecený prezident v dubnu tohoto roku publikoval
v Lidových novinách pod
titulkem "Neulehcujme si
spor s komunistickou ideolo

gií a praxí lacinou rétorikou"
(sobotní príloha LN Orienta
ce, 26. 4. 2003) svuj pohled

na jedince, kterí nemohou
prijít na jméno komunismu.
Tito podivíni - rozumej

antikomunisté - podle Václa
va Klause trpí ztrátou
soudnosti nebo neukojenými ambicemi. Rozumný clovek

si vystací s pouhým nekomunismem. Když pak Klaus
prolomil dosavadní politickou etiketu tím, že pozval na
jednání v Lánech komunisty jako rovnocenné partnery
ostatních stran, nadzvedlo to ze židle - svete div se 

práve bývalého klienta bolševických kriminálu. Ten
o sdružení, jemuž predsedá, ríká: "Snažíme se uhlídat

demokracii a vystupovat otevrene proti novému prorustá
ní komunismu do naší zmatené spolecnosti. My politictí
vezni dnes nejsme vubec nic, jsme z milosti trpeni. Myslí

te, že ve veznicích a lágrech jsme byli proto, abychom se
dívali, jak se u nás nove formuje komunismus? To potvr
dil i pan prezident - když bez uzardení prijal pri své volbe

hlasy komunistu."
V rozhorceném, ale korektním dopise Stanislav Stránský

prezidentovi vytkl jeho lehkomyslný postoj k soucasným
komunistum a varoval, že se tak nanovo otevírá cesta zlu.

"Muj dopis prezidentovi byl reakcí na Klausuv clánek
v Lidových novinách. Kdo komunismus prožil, bude se ho

bát vždycky. Ti, kdo ho neprožili anebo s ním kolaborovali,
se ho samo sebou nebojí - ti meli na ružích ustláno,"

vysvetlil s odstupem casu Prítomnosti pan Stránský.
Odpoved prišla obratem a rozhodne stála za to. "Vážený

pane predsedo," napsal prezident Klaus panu Stránskému,
"neverím, že jste mi psal dopis ,jménem všech, které
komunismus tak krute poznamenal"'. Neverím ani tomu,
že všichni bývalí politictí veznové CR by byli schopni

podepsat Váš dopis. Ten totiž mohu chápat pouze jako
politicky motivovaný útok, navíc podeprený zjevnými

nepravdami." O jaké neprav
dy melo podle Václava Klause

jít? "S komunisty jsem já

nikdy nevedl žádné politické
jednánÍ. Ta se vedou na parla

mentní i jiných úrovních
denne. To Vám nevadí, nebo
máte v šuplíku sto kopií

dopisu, kterými proti této
praxi neúnavne protestuje-
te?" - tázal se Klaus.

Jak se pan Stránský cítil, když cetl odpoved z Hradu?

"V první moment jsem byl - abych to rekl velmi slušne 

hrozne namíchnutý. Musel jsem si dát pauzu a neodpoví
dat hned, protože bych musel volit ostrá slova. A kdo ten
muj dopis cetl, tak nemuže ríci, že by obsahoval neco
urážlivého."

Prezident byl zjevne opacného názoru: "Celoživotne se
snažím bojovat proti komunistickému myšlení, at už na
sebe bere jakékoli dobové líbivé podoby. Vy radeji bojujete

se mnou a antikomunismus je Vám jen záminkou."
Neprítel odhalen - chtelo by se na základe prezidentovy

repliky ríci frazeologií doby, která je panu Stránskému
duverne známa. Proc hlava státu reaguje s tak kriklavou
vztahovacností? Stojí za tím obava, že starý pametník

stalinské éry zorganizuje pochod na Hrad? Nebo se cítí
skutecne ukrivdena? V obou prípadech by mel Klausovy
chmury rozptýlit úvod citovaného dopisu, který je víc než
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vorilý. Stránský prezidenta zkraje ujištuje, že si jej váží,

dovolává se jeho moudrosti a inteligence. Podráždená

akce Václava Klause tak spíš naznacuje, kde se skrývá
)0 trináctá komnata. Navzdory tomu, že se tyto uzamce

: dvere nacházejí na samém zacátku prezidentovy státnic
: chodby, nejradeji by slyšel klíc cinknout o dno hradního
málu.

"S prezidentem Havlem jsem hovoril otevrene a dovolil

~m si k nemu i ostré veci. Když jsem mu v osobním
zhovoru vytknul, že KSC nebyla postavena mimo zákon,
ho odpovedí bylo, že v dobe polistopadové euforie na
:ho byl cinen takový tlak, že nemohl nic jiného udelat než

, že slíbil- "nic se vám nestane, všechno vám zustane".
všem podle toho, co mi napsal prezident Klaus, bych
usel být desetkrát zavren," komentuje celou záležitost

avní hrdina této kauzy. Na otázku, zda se na neuspokoji
: vyrovnávání naší spolecnosti s rudou érou pokusil
lOzornit v médiích, odpovídá: "Hovoril jsem se všemi

~nerálními rediteli CT pocínaje panem Mathé a konce

ditelem dnešním. Všichni slíbili, co pro nás vše udelají,
e neudelali nic. Nedostali jsme ani vterinu prostoru pred

lrazovkou. Nekdy se stalo, že nás v terénu nekdo krátce

Predseda Sdružení bývalých politických veznu CR Stanislav

Stránský (na snímku vpravo) o svých setkáních s prezidentem

Václavem Havlem ríká: "Mluvil jsem s ním otevrene a dovolil

jsem si k nemu i ostré veci. Když jsem mu v osobním rozhovoru

vytknul, že KSC nebyla postavena mimo zákon, odpovedel, že

v dobe polistopadové euforie na neho byl cinen takový tlak, že

nemohl nic jiného udelat než to, že slíbil- ,nic se vám nestane,
všechno vám zustane'. "

švenknul. V politické diskusi pro nás nemají místo, asi by

nechteli slyšet náš názor na politickou situaci."
Nedávnou výmenu názoru s Hradem uzavírá: ,Jestliže

mi tohle napíše hlava státu, mužu se jen smát, protože
k tomu není co dodat - pouze tri tecky ... "

Není divu. Zatímco si užíval radosti mládí v uranových

dolech, pan prezident práve zahajoval svuj celoživotní boj
proti komunistickému myšlenÍ.

(Stanislav Stránský a Martin Jan Stránský nejsou v žádném

príbuzenském vztahu, jde pouze o shodu jmen.)
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Ceská otázka a Evropská unie
Do integracního akordu se vkrádají znepokojivé tóny

DAVID SVOBODA

Integrace Ceské republiky do sjednocené Evropy pronikla

ve všech myslitelných podobách do našeho verejného diskur
su. S blížícím se vyvrcholením proevropské kampane nabývaly
kritické názory na výraznosti a diskuse o jednom z nejzávaž

nejších kroku ceské spolecnosti v jejích moderních dejinách
zacala konecne odrážet jeho problematicnost. Chybela v ní
však zcela snaha o hlubší posouzení ceské otázky a jejích

výhledu jako problému an sich.

Euroskepse na vlastní náklady
Autor spisu Ceská otázka a Evropská unie (Praha 2001),

publicista a jeden ze zakladatelu nekdejší Ceskoslovenské
politologické spolecnosti Dalibor Plichta, se dlouhodobe snaží
toto téma postihnout ve svých esejích, nahlížejících problémy
národního státu, globalizace a ceské zahranicní politiky
z národoveckého hlediska inspirovaného humanistickou tradi

cí první republiky. Dikce Plichtovy knihy upomíná na autorovu

ideovou vyhranenost, jež v kontextu korektního "evropanství"

vévodícího soucasné ceské politice pusobí rušive; její prednos

tí je však jasná a kultivovaná postulace sporných a pritom
neprávem obcházených skutecností. Kniha tím predstavuje

dustojnou intelektuální opozici vuci integracní myšlence.
Stejne jako už nekolik svých predchozích knih ji Plichta vydal
vlastním nákladem.

Užitecný prežitek
Hned v úvodu vyjasnuje autor svuj postoj k národnímu

státu. Ackoli se dnes hlasy volající po jeho odstranení zaklínají
nutností odstranit natrvalo mezinárodní konflikty, vznikly

podle neho národní státy práve proto, že se katastrofálne

neosvedcily státy mnohonárodní, jakým bylo Rakousko
Uhersko. Jsou uskutecnováním demokratického principu

autonomie národu, obdobné politické autonomii jedince.
Trefne poznamenává, že zatímco Nemecko oslavuje své
znovusjednocení, Francie nezacala o prekonání svého národní

ho státu ani uvažovat a rada národností v západní Evrope
o tento status marne usiluje, jsou Ceši dokonce nekterými
svými politiky presvedcováni, že národní stát je prežitkem.

"Bacil nacionalismu", figurující v démonologii eurofederalistu
na prvním míste, je tak pripisován pouze malým národum,
jako by jejich nacionalismus nebyl pro svet nepomerne

menším nebezpecím než hegemonistické choutky velkých
státu.

Duze jedné Evropy
Plichta si jako euroskeptik všímá pretrásaného "deficitu

demokracie" v unijních mechanismech v závislosti na trendu
k utužování vzájemných vazeb a nadrazování centrálních
orgánu jednotlivým clenským zemím. Ke zvetšování "schodku

demokracie" bude podle nej docházet predevším proto, že
Evropa je prJ1išvelká na to, aby mela jednu vládu, jeden parla
ment a jednu hospodárskou, sociální ci zahranicní politiku.

Pokušení projektovat podle amerického vzoru budoucí evrop
skou federaci narazí na skutecnost, že na našem kontinentu
nežije žádný "evropský lid", není tu nic takového jako evrop

ská identita. Jsou tu jen národy s hlubokými a odlišnými
kulturními i politickými tradicemi. Jsou obdobami "vyzrálých
jedincu, kterí pochopili sami sebe a zároven vnímají jinost

druhých."

Rozclen a panuj
Jiste není náhodou, soudí autor, že do našeho politického

žargonu znenáhla proniklo zbytecné slovo region a musíme se

vzdát prirozených pojmenování cástí našeho státu, spjatých
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s naší historií. V regionalizaci podle nej spatrují odpurci

svrchovaných národních státu svého spojence. Prirozená
námitka vuci tomuto soudu by znela: nebyl to snad národní
stát, kdo umele zasáhl do puvodne autonomních historických
oblastí? I v tomto bode esej provokuje k polemice, pro Plichtu

je ovšem národní stát produktem vývoje, který se osvedcil.

Rozdelení jednotlivých národu do ruzných národnostne smíše
ných celku by oslabilo obranyschopnost národa vuci nadvláde

federálního nadstátu. Jak autor poukazuje, tento "nadstát" se
navíc dostává pod stále sílící kontrolu nevolených úredníku,
k jejichž posudkum se ceský tisk staví se servilitou nehodnou

demokratické spolecnosti. Jakákoli odbornost pritom podle

Plichty není schopna predložit obcanum ideu a omezuje se jen
na svuj dílcí pohled.

Podezrelá gravitace
S tím souvisejí i chystané zmeny ve prospech vetšinového

principu v rozhodovacích mechanismech, které se podle Plich
ty mohou osvedcit pouze ve stejnorodých solidarizovaných
spolecenstvích, jako je národ, a nikoli v ruznorodé Evrope.

Depolitizace - tedy byrokratizace - Evropské unie je pak

nikoli náhodou ve shode s ambicemi tzv. gravitacního centra 
Francie a Nemecka. Autor na množství výroku jejich predsta
vitelu dokládá, že vlastním cílem obou zemí není nic než

supervelmocenské postavení a hegemonie nad Evropou.
Dopouští se však velmi diskutabilního soudu, když tvrdí, že

jsou tyto cíle ve shode s politikou Spojených státu a unie se

stává nástrojem amerických geostrategických cílu v Eurasii.
Touto cestou by se dala politika Západu chápat jako jednolité

spiknutí. Pritom zcela aktuální rozpory v zahranicní politice
USA a EU, ambice tradicne protiamerické Francie a nakonec
i emecka toto schéma více než výmluvne popírají.

Kupredu do stredoveku
Od tohoto bodu se též odvíjí jeho historický exkurs v otázce

státní suverenity, která je Plichtovi nejzákladnejším právem na
sebeurcení a rízení vlastního osudu: ta je totiž novovekou
vymožeností, které predcházel stredoveký univerzalismus se

svou nadrazenou civitas maxima. Dnešní snahy oslabit suvere
nitu národních státu jsou pro nej krokem zpátky; v této souvis
losti autor poukazuje na nostalgii a oživování ducha Svaté ríše

rímské v rétorice stoupencu tesné integrace. Domnívá se, že

v rozhodující chvíli po pádu železné opony nedokázaly vlády
ve strední Evrope docenit význam suverenity. Pod vlivem iluzí

z "návratu do Evropy" prikládaly svrchovanosti svých státu
podstatne menší váhu než dríve a duverive prejímaly kritéria
Evropského spolecenství, motivovány pritom rozšírenou
myšlenkou, že politiku nahradí ekonornismus.

Ceši narovinu
Zenitem Plichtovy úvahy je zevrubný pohled na "ceskou

otázku" ve vztahu k soucasnému trendu ceské politiky.
Mediálne vdecné snahy relativizovat existenci ceského národa

jako konstrukci obrozeneckých podivínu jsou zde usvedcová
ny z úcelovosti, pricemž Plichta bystre vyzdvihuje skutecnost,

že po jiných národech se nežádá totéž co po Ceších - totiž
prehodnotit svou identitu v zájmu nového "evropanství".

Identita jako soubor kulturne-historických daností charakteri
zujících konkrétni spolecenství je pro nej necím, s cím se nedá
mnoho delat a co lze tím méne uzpusobovat politickým
požadavkum doby. Autor se staví zamítave k "podivenovské

mu" borení mýtu a plne se staví za Palackého, jehož pojetí
o potýkání s nemeckým živlem prenáší i do soucasnosti. V tom
ovšem spocívá snad nejvetší slabina Plichtova díla, nebot za

mocného hybatele v zákulisí je tu konstantne vydáván mocný
nemecký soused. Tak vzniká dojem, že za selháním soucas
ných intelektuálu, pokud jde o posilování sebevedomé ceské

existence, stojí vnejší tlaky a nikoli prostá nekompetentnost
a nedostatek hrdosti - viz pohodlná teorie vysvetlující pokles
lost ceské žurnalistiky vlivem nemeckého kapitálu v našem
tisku.

Nesmrtelná otázka
Realistictejší je autorovo zhodnocení povahy ceského

národa. Plebejství, prízemnost a skepse sice mohou být nahlí
ženy kriticteji, než je tomu v této eseji, Plichta však závery své

"recenze" ceského naturelu dokáže hodnotove ospravedlnit;
v dejinách, podobne jako podle nej dnes, museli Ceši vzdoro
vat vnejším tlakum, proto je jim cizí heroismus a komplex

nadrazenosti vetších národu. Identita vychází z prirozeného
vývoje národa a její nahrazování identitou evropskou povede
podle Plichty k prizpusobení naší existence cílum, s nimiž

nemáme nic spolecného. Navíc nikdy nebylo prokázáno, že
nadnárodní nebo univerzalistické státy poskytují více spravedl
nosti svým obcanum a mají více porozumení pro potreby

cloveka nebo národu. Ceši, podobne jako kterýkoli jiný národ,

si tedy nesmejí prestat klást svou "ceskou" otázku, vymenit
své cešství za jakoukoli univerzalistickou iluzi.

Plichtova práce se vyznacuje názorovou gradací, která

nezrídka posouvá text z inteligentne kritické polohy do polohy
unáhleného pamfletu. To je patrné nejvíce v pasážích týkají

cích se nemeckého problému, kdy Plichtovo "národovectví"
pusobí jako ozvena své nejdivocejší, poválecné etapy. Naštestí
jde pouze o výkyvy a nikoli o spodní tón celého eseje. Jeho

hodnota spocívá v "nemódnosti" hodnotových východisek
autora, která však v rozepri s prevládajícím trendem nastolují
otázky, na které se dnešní projektanti lepšího sveta jako již
tolikrát v dejinách neobtežují nalézt odpoved.

Dalibor Plichta (1920) vystudoval po válce Vysokou školu

politickou a sociální. Pred únorovým pucem byl cinný

v sociálne demokratické strane. V letech 1950-1968 praco

val jako redaktor nakladatelství Odeon, v roce 1968 spoluza

kládal Cs. polito logickou spolecnost a Klub angažovaných
nestraníku. V 70. a 80. letech politicky perzekvován, praco

val jako prekladatel pod cizími jmény. Od 1990 opet politic

ky cinný v CSSD (poradce predsedy strany f. Horáka), od

1998 predseda Obcanské iniciativy CR pro Chartu evropské

bezpecnosti a predseda Cesko-slovenského výboru. Vedle své

politické cinnosti se zabýval rovnež výtvarnou kritikou a je

autorem nekolika básnických sbírek a divadelních her.
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DNA CMI1ZACE
JOSEF AUJEZDSKÝ

Publikace Globalizace (vyd. nakladatelství Portál, 2003)
vzešla ze stejnojmenného celouniverzitního kurzu Univerzi
ty Karlovy, který se každorocne koná na Právnické fakulte.

Obsahuje soubor postrehu a názoru jednotlivých vyucují
cích na proces globalizace a shrnuje tak tríletou existenci
tohoto mezioborového kurzu.

Autor úvodního výkladu a editor celé knihy Václav

Mezrický se pustil do velmi nevdecného úkolu definovat

globalizaci pro pedagogické úcely a oznacit klady a zápory
tohoto ambivalentního procesu. Už z první kapitoly lze
vycíst základní rysy, jimiž se lidská civilizace v soucasnosti
vyznacuje - parazitickým zpusobem života prekracujícím

únosnou míru zatížení prírody. Za hlavní "tahouny" tohoto
sebevražedného vývoje autor oznacuje nadnárodní korpora-

Moderní západní clovek si zakládá na své

individualite a pritom ve velkém konzumuje

bezprecedentní množství prefabrikovaných

výrobku.

ce, prumyslove nejvyspelejší státy a mezinárodní organiza

ce. Odpovednost za existenci stávajícího politicko-ekono
mického systému nese i západní clovek - jednotlivec, jenž

svými každodenními cinnostmi (ne)vedome udržuje tuto
"mašinu na zpracování prírody" v chodu.

Clovek versus príroda
V druhé cásti knihy se Bedrich Moldan a Martin Braniš

zabývají otázkami životního prostredí soucasného sveta
a problémy souvisejícími s prelidnením Zeme.

Drancování prírody je podle nich nezbytnou podmínkou
existence západní civilizace a akcelerující spotreba neobno

vitelných prírodních zdroju podmínkou sociálního smíru.
Bohužel dnes lidstvo žádný spolecný plán do budoucnosti
nemá. Moderní clovek presto stále doufá, že v dohledné

dobe bude dostatecne bohatý, aby mohl vynaložit cást
akumulovaných financních prostredku na zmírnení škod,

které predtím napáchal. Doufá i presto, že jeho neutuchající
snaha o co nejvetší nahromadení bohatství vede práve
k destrukci prírody.

V další stati se Lubomír Mlcoch venuje ekonomickým

aspektum globalizace z pohledu krestanské sociální etiky.

V oblasti ekonomické nejsou národní státy schopny zabránit
negativním dopadum koncentrace kapitálu, ztráte odpoved

nosti podnikatelu ani rizikum spekulativních obchodu. Výše

spekulativních obchodu dnes zdaleka prevyšuje reálný

pohyb zboží a z pohodlného kresla kanceláre lze jedním
kliknutím myší ožebracit celé národy.

Soucasný národní stát je stále více závislý na investicích

nadnárodních spolecností a prizpusobuje z techto duvodu

svou politiku i legislativu zájmum techto subjektu. V celém
západním svete tak dnes mužeme sledovat zretelný posun
smerem ke korporativnímu státu.

Mimo dobro a zlo
Sociologický pohled na proces globalizace prináší ctvrtá

kapitola. Miloslav Petrusek v této cásti vychází mimo jiné

z predpokladu, že "globalizace je v jistém smyslu extenzí
postmodernity", kdy není jasné, co je skutecné a co nikoliv.

Postmoderní svet s sebou prináší absolutní hodnotový
relativismus, kdy žádná ideologie ci teorie není obecne

platná a svet je vlastne jen tavícím kotlem nejruznejších
diskurzu. Pokud však rezignujeme na existenci univerzál

ních hodnot, rezignujeme na existenci dobra a zla, stává se

jediným merítkem clovek sám. Clovek s neukojitelnou
touhou po splnení svých nekonecných potreb.

V predposlední cásti knihy se Ivan Mucha dotýká práve
vztahu mezi globalizacními procesy a clovekem, a to z pohle
du filosofické antropologie.

Moderní západní clovek je hravý, souteživý, a to nejen ve
sportu ci prí zábave, ale i v bežném živote. Zakládá si na své

individualite a pritom ve velkém konzumuje bezprecedentní
množstvi prefabrikovaných výrobku. Moderní clovek sleduje
zprávodajství, nemá však možnost se dostat za totální infor

macní bariéru novin, rozhlasu a televizí, jež urcují jeho život
ní styl. Moderní clovek potrebuje být hlavne baven a nemá

cas ani chut se zabývat složitejšími otázkami ci problémy.

Skutecná VÍra
V poslední stati se Tomáš Halík zabývá významem

náboženství a církví v globalizovaném svete. Jako soucasný
vývoj v této oblasti uvádí zejména oslabování tradicních
církevních struktur, rozvoj alternativních náboženství

a fundamentalistické tendence reagující na proces globaliza
ce. Autor soudí, že v poslední ctvrtine 20. století dochází

také k opetovnému a významnému vstupu náboženství do
verejného života. Skutecné dodržování etických pravidel

nekterých náboženství by mohlo významne prispet k reduk
ci konzumerismu a tím i zpomalení soucasného destruktiv

ního vývoje. Nelze vyloucit, že v blízké budoucnosti dojde
k opravdové renesanci náboženství vcetne církevních struk
tur, a to zejména jako reakce na vzrustající pocet a intenzitu

prírodních katastrof zpusobených klimatickými zmenami.

JOSEF AUJEZDSKÝ (1976) JE rRÁVNIK.
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žENOU EVROPy BEZ FANFÁR
Prestižní mezinárodní cena, která doma nikoho nezajímá

MARIE HOMOLOVÁ

V polovine letošního kvetna v Kodani prevzala Rut Kolínská

titul tena Evropy 2002. Ackoliv byla první reprezentantkou
Ceské republiky, která prestižní mezinárodní cenu získala,
domácí politická scéna to prešla hlubokým mlcením. Ani hlave

státu, ani hlave vlády, parlamentu ci ministerstva zahranicí
nestála za pozdravný telegram, natož za potresení rukou.

Clovek nemusí být zrovna feministicky naladený, aby si rekl:
Jak symbolické!

Cena tena Evropy není pritom nijak okrajová záležitost, Rut

Kolínská se zaradila vskutku mezi pozoruhodné postavy
evropského dení.

Na seznamu dosavadních laureátek ceny je napríklad
italská bojovnice proti mafii Marianna Romboli. Mezinárod
ne uznávaná ekonomka a profesorka university v britském

Leedsu Juliet Lodge. Zakladatelka Evropského parlamentu

mladých Bettina Carr-Allinson. Dánka Inge Genefke, která
v 80. letech pro slula jako bojovnice proti šikane. Nemka

Filomena Franz, dnes asi sedmdesátiletá Romka, která

vybudovala ochrannou sít center pro romské deti. Nekdejší
irská prezidentka Mary Robinson, renomovaná právnicka,

obránkyne lidských práva bojovnice proti diskriminaci žen,

homosexuálu a dalších skupin vytlacovaných na okraj
spolecnosti. Behem let strávených v cele Irské republiky

potvrdila svoje renomé zastánkyne slabých natolik, že byla

po odchodu z prezidentské funkce jmenována vysokou
komisarkou OSN pro uprchlíky.

Zlaté spojené ruce
Cenu tena Evropy každorocne udeluje celoevropská dobro

volná organizace Výbor pro ženu Evropy, který v roce 1987

založila belgická senátorka Angele Verdinová. Cílem je upozor
nit na výjimecnou práci žen, které se zasloužily verejnou
cinností, umeleckým dílem ci vedeckou prací o evropskou

spolupráci. Mezinárodní cenu tena Evropy zaštituje Evropská
komíse, Evropský parlament a Evropské hnutí. Vítezka roku
prebírá symbolickou cenu, zlatý prívešek ve tvaru spojených

rukou. Jeho autorem je španelský klenotník Erlanz.
Puvodne patrily mezi cleny výboru jen státy západní Evropy,

po roce 1989 se jeho pozornost logicky obrátila také na

východ. V roce 1992 jsme byli spolu s Polskem prizváni i my,
tehdy ješte v podobe Ceské a Slovenské federativní republiky.
A hned první rocník byl pro nás úspešný - tenou Evropy se

stala slovenská novinárka a spisovatelka Zuzana Szatmáry.
Težko dnes soudit, nakolik se na tehdejší volbe podepsala

chut ocenit ženu z bývalé totalitní zeme, paní Szatmáry byla

pred listopadem významnou clenkou slovenského disentu.
A to znacne bojovnou a nekompromísní, což ostatne predvedla

i ve chvHi,kdy prebírala zmínenou cenu Žena Evropy 1992. Ve
svém dekovném projevu se vyslovila na adresu Evropy velrní

kriticky, oznacila ji za pramen všeho zla a zapochybovala, jestli
vubec kdy muže být jednotná. Její slova vyvolala malý skandál,
jury dokonce chvíli uvažovala o tom, že jí cenu odebere, ale

nakonec si ji Zuzana Szatmáry na Slovensko prece jen odvezla.
Ceskoslovensko ovšem po sobe zanechalo nesmazatelný
dojem, který prežil i rozpad federace.

Paradoxne práve historie Výboru pro cenu Žena Evropy
potvrdila, že euroskepse paní Szatmáry nebyla daleko od veci.
Pár let po svém vzniku se organizace zacala delit na severní

a jižní vetev, dva roky se rešilo, jak dál, nekteré zeme odpadly
a nakonec ze sporu vyšla vítezne severní linie, reprezentovaná
predevším Skandinávií, Velkou Británií a Nemeckem a z jihu

posílená Itálií a Spanelskem. Centrum se presunulo z Belgie
do dánské Kodane, kde se konal i letošní kvetnový rituál.

Ta nejlepší jména
Mezinárodní cena tena Evropy je vrcholem národních

"klání" - každý z clenských státu jmenuje svou Ženu Evropy,
která pak v záveru kandiduje na celoevropskou cenu. I jejich

prívešek má symbolickou podobu spojených rukou, jen není
ze zlata, ale ze strlbra. Autorkou jeho ceské podoby, kde kov

doplnuje drahokam, je výtvarnice Lucie Krejcová.

Seznam ceských republikových laureátek je stejne repre
zentativní jako ten celoevropský. Nepocítáme-li Zuzanu
Szatmáry, která domácí titul získala ješte za casu federace,

radí se v nem od vzniku samostatné Ceské republiky osobnost
za osobnosti. V roce 1993 dostala ceskou cenu novinár"ka Lída

Rakušanová, slavná clenka rozhlasového týmu Svobodné

Evropy, jejiž hlas k nám za casu totality pricházel z Mnichova.
O rok pozdeji ji na pomyslném trunu vystrídala Jirina Siklová,
zakladatelka genderových studií na Filozofické fakulte Univer

zity Karlovy a žena, která zdejším feministickým tendencím
dodala sociologický nadhled. Jako laureátku za rok 1995
porota vybrala Olgu Havlovou, legendární postavu disentu, ale

predevším zakladatelku významné charitativní organizace 
Výboru dobré vule Olgy Havlové. V roce 1997 cenu prevzala
psycholožka Dana Nemcová, a to za svoje pusobení v Poradne

ceského helsinského výboru pro uprchll'ky.
Predposlední držitelkou ceského titulu se v roce 2001 stala

Petra Procházková, která se proslavila válecným zpravodaj
stvím predevším z Cecenska a z Mghánistánu. Nedostala ho
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Nejcerstveji pripadla mezinárodní cena 2ena Evropy Cešce
Rut Kolínské.

ovšem za novinárskou práci, cena se udeluje výhradne za

cinnost nespadající do rámce profese. Prívešek spojených
rukou - stríbro doplnené tyrkysem - ocenil fakt, že Petra
Procházková v Grozném založila sirotcinec, což byl v neuteše

ných podmínkách válkou sužovaného Cecenska silne humani·
tární a v mnoha smerech odvážný cin.

Za lonský rok 2002 získala ceský titul žena Evropy a s nim
stnbrný prívešek zdobený rubínem Rut Kolínská, zakladatelka

republikové síte Materských center. Byla to tedy ona, koho

ceský výbor letos na jare nominoval na mezinárodní cenu,
udHenou v Kodani.

Do užšího výberu kvetnového evropského finále se dostalo
deset žen. Nejžhavejší favoritkou se zdála být dánská politicka

Helle Degn, kterou navíc silne prosazovala její krajanka

a letošní predsedkyne mezinárodní jury Inge Genefke.
Nakonec v tajném hlasování poroty, tradicne složené z noviná-

ru a prezidentek národních výboru, vyhrála tmavovlasá Ceška.
Helle Degn, výrazná clenka dánského parlamentu, získala

druhé místo, tretí pripadlo pozoruhodné Dette Reagan z Velké
Británie, bývalé hasicce a dispecerce letu, která pomáhá
mladým delikventum. Pro slula napríklad tím, že skupinu
skinheadu vyvezla do Turecka seznámit je s prostredím, ze

kterého pocházejí migranti, na než anglictí skinheadi útocí.

Taková praktická škola tolerance. Navíc se podHí na práci rady
humanitárních a sociálních hnutí, k jejím teritoriím patrí práve

Strední Východ. Že konkurence byla silná, dokazuje i spolecný

projekt nemecké a slovenské kandidátky, týkající se problému
prostituce na cesko-nemeckých hranicích. Jeho autorky sice

odešly bez ocenení, ale rozhodne zaujaly.

Cím si porotu a její hlasy získala práve Rut Kolínská? Ivana
Doležalová, prezidentka ceského výboru, tvrdí: ,Je skromná,
prirozená, chovala se naprosto jinak než ostatní kandidátky,

vetšinou zvyklé na verejnou scénu. Navíc není politicka, která
do vecí zasahuje z pozice shora, ale pracuje doslova dole,
v dobrovolnické sfére. Reprezentuje tedy to, cemu ríkáme
obcanská spolecnost."

Kdo hýbe kolébkou, hýbe svetem
Ve srovnání s laureátkami minulých rocníku vypadá pole, na

kterém pracuje Rut Kolínská, ponekud málo efektne: založila

ceskou sít Materských center, která ženám na materské

dovolené pomáhají zvládnout pocit osamení a vyjít z izolace, do
níž je péce o díte casto zatlacuje. Sama se brání slovu kluby,

i když o cosi podobného jde. Jsou to proste místa, kde se

matky na materské dovolené scházejí, mají možnost popovídat
si, domluvít si vzájemnou pomoc, ohlídat si v prípade potreby

deti, zkrátka udržovat sociální kontakty a "nezbláznit se".
Dlužno ríci, že materská centra vznikají spontánne, bez

jakékoliv podpory shora, maximálne díky vstrícnosti místních
obecních úradu, které nabídnou prostor. Rut Kolínská dodala

impuls a nápady, ale ženám, které se pro založení centra
rozhodnou, nikdo nediktuje, co mají delat. Pokud se rozhod·
nou naplnit jeho program ucením jazyku, najdou si samy

lektory. Pokud zvolí rucní práce, proc ne? Pokud matky v obci
potrebu centra necítí, nikdo je nemuže donutit, aby si ho
založily. Navzdory této dobrovolnosti jich u nás existuje už na
sto padesát. Je-li neco príkladem obcanské spolecnosti, pak

toto a tak to také letos ocenil Výbor pro volbu Ženy Evropy.
Inspiraci Rut Kolínská privezla pocátkem 90. let z Nemec

ka, odkud se tehdy materská centra zacala šírit po svete 
dnes existují i v tak exotických zemích, jako je Kena nebo
Filipíny. Naše centra jsou dnes soucástí Mezinárodní síte
Materských center, jejichž práci OSN ocenila v roce 2002 tzv.

Dubajskou cenou. Ceská sít drží prvenství v krajích bývalého

východního bloku, respekt si získala predevším svou napros
tou spontánností. Na rozdíl treba od Nemecka, kde se teší

státní podpore, ta naše zatím existují bez jakýchkoli grantu.
Paradoxní je, že pokud nejaké peníze prijdou, pak spíš od
zahranicních sponzoru.

Rut Kolínská, spoluzakladatelka slavného a bojovného

hnutí Pražské matky, vidí ve zdánlive nenápadné existenci
materských center jednu z možností, jak obrátit krivku popula
ce, jejíž varovný pokles sociologové dnes považují za vážný
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problém Evropy. "Kdo hýbe kolébkou, hýbe svetem," ríká paní

Kolínská lakonicky.

Netecnost našich politiku
Tak, jako mezinárodní finále Zeny Evropy rozvírila v roce

1992 temperamentní Zuzana Szatmáry svou kritikou starého
kontinentu, i kolem zvolení Rut Kolínské bylo letos rušno,
ackoliv tentokrát nikoliv jejím pricinením. Spíš brnkaly

emoce nekterých zúcastnených, konkrétne predsedkyne
poroty. Ctižádost získat titul pro svou kandidátku ponekud

prevážila nad základním posláním ceny: upozornit na ženy,
které svou dobrovolnou prací prispívají k naplnení myšlenky

spolecné práce v Evropské unii. Umožnit reprezentantkám
ruzných zemí setkat se a mluvit o problémech, které doma
reší, prípadne se spojit ke spolupráci na jednotlivých projek
tech.

Zatím se v tomto duchu odvíjejí predevším konference,

které Kolegium prezidentek ceny Žena Evropy svolává zhruba

každé dva tri roky a na kterých se u kulatého stolu ci na
panelových diskusích scházejí reprezentantky nejruznejších
profesí a zájmu.

"K temto korenum bychom se mely vrátit," ríká Ivana

Doležalová, prezidentka ceského výboru. Domnívá se, že po
letošní zkušenosti by bylo dobré prehodnotit regule pro udíle
ní ceny. Presneji receno ptá se, jestli je dobré mezinárodní

cenu vubec udílet. Jestli neponechat pouze národní ceny,
jejichž laureátky by se každorocne setkávaly bez velkých ofici

alit jen proto, aby o sobe vedely a aby spojovaly své síly k
užitecné práci.

Ceský výbor by ovšem rád dosáhl ješte neceho: aby domácí

politická scéna ženy, které ocenuje i Evropa, vubec vzala na
vedomí. Zatímco Nemecko si jich váží natolik, že svým laureát

kám venuje velkou publicitu a dekoruje je v dustojném
prostredí chrámu, Rut Kolínská svoji ceskou cenu prebírala
v rockovém klubu N 11 na pražské Národní tríde, jehož majitel

se zachoval osvíceneji než oficiální místa. Zatímco Dette
Reagan, letošní britská laureátka, potvrzuje, že jmenování jí
pro její sociální práci otevírá cestu a díky nemu ji respektují

i vlády zemí Stredního východu, Rut Kolínské se žádné dvere
vstrícne neotevrely, žádný grant pro materská centra nepri
plul, nota bene nikdo z vlády ci parlamentu jí ani nepotrásl
rukou.

Presneji receno, nekterí se prece našli. Blahoprála jí herec
ka a poslankyne Tána Fischerová, evangelický farár a poslanec

Svatopluk Karásek, vládní zmocnenec pro lidská práva Jan
Jarab, senátor Martin Mejsth'k, poslanci Anna Curdová a Petr

Bratský ... A i když to bylo víc z osobního prátelství, aspon že
neco.

MARIE HOMOLOvA JE REDAKTORKA LIDoVÝCH NOVIN.

• Mosty, ceskoslovenský
dvojtýždcnník, vychádzajúci
každý druhý utorok
nepretržite od 28. apríla 1992

• Jnformujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, Pol'skej,
Madarskcj rcpublikc

CESKO SLOVENSKÝR DVOJTÝ2DENNíK

• PoskytujÍ! priestor názorom
o politických a morálnych
otázkach súcasnosti

• Infonnujú o knihách, hudbe,
IiImoch a divadelných
predstaveniach

• Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých I'udí

• Nestrácajú humor

MOSTY si mo;ete predplalit v SR
na adrese: MOSTY, Sancova 70,

81499 Bratislava

e-mail: mosty@computel.sk
ww,,,,.most).sk

v tR na adrese: MOSTY, Rok)canova 54,
615 00 Brno e-mail: mosl)'-

brno(á SC7nam.CZ

Prijímame objednávky aj do cudziny
MIROSLAV KUSÝ a JIRJNA ŠIKLOVÁ - stáli prispievatelia MOSTOV
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Uhrancive podivné prtbehy
IVANA DOLEŽALOVÁ

V rámci prvního rocníku mezinárodního festivalu digitál

ního obrazu IN OUT 2003 promítal své videopríbehy
v pražském Jazz klubu v Železné Michal Pechoucek (nar.
1973 v Duchcove). Absolvent Akademie výtvarných umení,

malír, který má za sebou už radu samostatných výstav

svých olbrímích pláten. Jsou to uhrancive podivná vypráve
ní, namalovaná, vyfotografovaná, natocená, která radí za

sebou jakoby na filmový pás.
Pokusím se je naznacit u vedomí neuchopitelnosti

a nesdelitelnosti videného, nemožnosti prevést do slov

všechny vjemy, dojmy a myšlenky, které vzbuzují Pechouc
kovy filmové hororovité životní etudy.

Obvyklé rukojmí
Ve fotopríbehu Obvyklé rukojmí vidíme autobusovou

zastávku s pohozenou cervenou taškou na lavicce. Prichází

dívka, neodolá a tašku si odnese do autobusu. Vystupuje,
jde pešinou, protínající pustou sídlištní krajinu, pak se

prodírá hustou travou, lesíkem, následuje zdešení, útek,
musí vytáhnout z tašky obsah - nemocnicní uniformu,
obléci si ji. Mužská ruka pak ocejchuje dívku jménem na

štítku plášte. Totéž se opakuje s ruznými ženami (Dita,
Nora, Míša, Petra ... ). Strídají se tváre dívek, strídají se

rocní doby, vždy to koncí oznacením objektu a vyfocením.
Zafixováním.

Jednou ovšem prijde na zastávku obrovský muž, z tašky
vytahá mundury, hodí je do popelnice a odjíždí autobusem
jen s prázdnou taškou. Konecne uvidíme hlavního aktéra,
"muže s fotoaparátem", samotného Michala Pechoucka,

neprícetne rozzlobeného. Obr mu sebral všechno, co mel.
Sled fotografií se v záverecných pasážích mení ve filmové

zábery pusté, zamrzlé silnice, z projíždejícího auta se
vysunuje ruka, uchopí fotografa, prinutí ho obléct si
mikulášský odev, on sám, velký cert, vystoupí z auta, scéna

pripomíná zvláštní fotografie Americanky Diany Arbuso
vé ... Auto odjíždí, obraz se zatmí, konec. To vše s temnou
hudbou Bernarda Herrmanna (autor hudby k filmu

Psycho), jen v mikulášské scéne znejí stupidní rolnicky ...

Tajemství tiché pošty
U príbehu Tajemství tiché pošty jsou autory námetu

Alfred Hitchcock a Francois Truffaut, kameramanem

Jaroslav Brabec. Hudbu dodal Dimitrij Šostakovic. Pokoj,
autícka, plakáty, na stene pripíchnutí motýli, akvárium.

Chlapec dává do krabice predmety: krém, šampón, drátený

kartác, láhev vody ... Nese balícek parkem, stromy šumí.

Sberatel 2003. 28 obrazu 105 x 125, olej, plátno.
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Michala Pechoucka

Pošta. Dívá se z mostu za odjíždejícím vlakem, který odváží

balík. Dva uniformovaní ve veznici kontrolují objekty

v krabici, pak ji prinášejí do zamrížované místnosti. U stolu
sedí dve ženy, ta, které balík patrí, se s nezájmem dívá na

druhou, jež si prohlíží predmety a procesává si dlouze vlasy

ostnatým kartácem. V láhvi vody plave rybka. Tmavovlasá
žena (matka?) s vyhaslým pohledem vypije vodu i rybku,
prázdná láhev padá na zem, žena si otírá ústa. Zvuk vlaku,
nebe a telegrafní sloupy.

Sberatel
Sberatel vznikl na motivy Drakuly Brama Stokera, hudba

je od Bernarda Herrmanna z filmu Psycho. Tentokrát
namaloval Michal Pechoucek 26 pláten (rozmer
105x125 cm), vytvárejících filmový psychologický realistic

ko-impresionistický horor. Autor pak natocil sebe, jak

v posloupnosti, za doprovodu hudby "predvádí" jednotlivé
obrazy.

Spatríme prebujelé rostliny, podivné trifidy, které ovšem

dobre známe z našich domovu (tchýniny jazyky, filodendro
ny, fíkusy a jiná svoloc). Pak pustou zelenou chodbu nemoc
nice, na stene jakási reprodukce holandského mistra.
Plachetnice v bouri. Další obraz: za závesem rozevrená

kniha, chapadla rostlin a trochu výhružný stín kocky. Plátno

s nápisem jako v nemém filmu: Ve stejný cas, na jiném míste.
Jen košatá rostlina z predešlých záberu zustává. Stul po
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Sberatel - Sestra v ordinaci, obr. C. 28

pitce, flaška od piva. Nový obraz: dva lidé, policista

a umelec (spisovatel? malír?) sedí u stolu, policista vytukává
neco na stroji, umelec vypráví, láhev od piva z predešlého

záberu zustává. Nad nimi romantický obraz pobreží (snad
Caspar David Friedrich?). Umelec gestikuluje, policista
s kamenným oblicejem zapisuje. Behem nekolika dalších
obrazu se oba pomalu rozpouštejí v mlze vyprávení, až

úplne mizí. Približuje se lod, kterou známe z prvního

obrazu cyklu, ze steny nemocnice, až nakonec je jen ona
úplne výrazná. Nakonec prevládne obraz pobreží s odplou

vající plachetnicí. Poslední záber: jsme opet v nemocnici,
dívá se na nás sestra, vyhasle, znicene, presto shovívave, na
stole léky, rucník u umyvadla, na zdi reprodukce van

Goghových Slunecnic.

Necekané i se strachem ocekávané
Mužeme hádat, co to všechno znamená, stejne nikdy

úplne neuhodneme.

Tajemství, to je klícové slovo Pechouckových magických
"zvetšenin" (autor se netají inspirací Antonioniho filmem

Zvetšenina). A to nejen ztotožnením se s postavou fotografa,
ale i zábery parku, tajuplného šumení listí, snahou zachytit

nezachytitelný strach, vyvolaný práve jen zábery prázdných
trávníku a stínu stromu. Nikdy nevíme, co se stane v príští
minute, ale tušíme to, ocekáváme zlom a bojíme se nezná·

mého. V Pechouckových scenériích se vždycky stane
necekané, ale nekdy také to se strachem ocekávané. Každý

jeho záber je obraz a v každém obraze tajuplná, racionálne
neuchopitelná historka.

Vizuální stránka autorových konceptu je podstatnou

soucástí sdelení. Detaily hrají roli nejduležitejší. V Obvyklém

rukojmí cervená taška-symbol s nápisem TDK - In tke

Heart oj it, oprýskaná zastávka autobusu, oblecení jednotli

vých dívek, zanedbaná pešina nekde na konci sídlištního

mesta, použití pláštu z nemocnice, bil1boardy na lavicce
v autobusové cekárne - všechno vytvárí pozoruhodnou,

casto pritažlive nechutnou skládacku naší vnejší krajiny.
V Tajemství tiché pošty jsou treba v balíku predmety

urcitého stylu, Nivea, mýdlo zvané Šerík, bílé tuby pletové
vody, fialový ostnatý kartác, kretonový záves, neurcite
urcitá doba.

Sberatel je naprosto dokonalý ve své detailní sdelnosti 

každá drobnost na obraze má svoji funkci, výpovední
hodnotu, mohli bychom si obrazy "promítat" donekonecna,

nacházeli bychom totiž porád nová vysvetlení, a presto
neztratili pocit napetí, ocekávání, strachu z neznáma. Pritaž
livá mnohovýznamovost, nekoncící obnažování a rozkrývá
ní dalších vrstev, vecné hledání hranic nehmatatelného

sveta je ostatne zretelnou životní posedlostí Michala
Pechoucka.

Ivana Doležalová je publicistka a prekladatelka.

10 let cinnosti Hospodárské komory Ceské republiky,
více než 150 let komorového pusobení v ceských zemích

"Kdo vstoupil do systému, už není sám!"

Prosazujeme a chráníme zájmy podnikatelské verejnosti

Pripravujeme podnikatele na vstup do Evropské unie
Informujeme o dení v podnikatelském prostredí

Poskytujeme celní, certifikacní a právní služby

Prispíváme k vyšší odbornosti clenu i široké verejnosti
Podporujeme celoživotní vzdelávání

Kontakt: www.komora.cz.info@komora.cz

Adresa: Freyova 27, 190 00 Praha 9 - Vysocany
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NEJDE JEN O SLOVA

Krajané
Krajan, jak víme, je clovek

locházející ze stejného kraje,

edy ze spolecného místa,
:eme, státu. Kraj souvisí se
;lovesem krájet, dríve též
lrojiti: oznacuje tedy "vykro

enou", ~. vymezenou cást
;veta. Podobne i latinské pars

mamená jak cást, tak i kraji
lU, koncinu, urcitou cást

leme. Zajímavé je, že jsme si
ako krajany navykli ozna
;ovat ty lidi spolecného

)uvodu, kterí žijí jinde než

my, zvlášt v cizine (napr.
krajané v Americe). O tom
svedcí i slovo krajánek, které znací jednak potulného mlynár

ského tovaryše (který prišel odjinud a zase pujde jinam),
jednak rodáka žijícího jinde: "mnoho našincu a krajánku
v cizine", uvádí Slovník spisovného jazyka ceského jako

doklad expresivne zabarveného slovního významu. A ješte

jednu duležitost najdeme v SSjC: vedle puvodu z téhož místa,
kraje, zeme ci státu znamená krajan též "príslušníka téže
národnosti".

Z významu slova je zrejmé, že krajanem se clovek stává, až

když svuj rodný kraj opustí, pricemž s ním však nezpretrhá

pouta. Ponekud jiná jsou z tohoto hlediska slova emigrant

(dle SSjC vystehovalec) nebo exulant (vyhnanec, vyhoštenec;
tamtéž). Cím se potom liší krajanství od exulantství ci

emigrantství? Zdálo by se, že dobrovolností, respektive nedob

rovolností, tedy mírou vynucenosti odchodu do ciziny nebo
setrvání v ní; jenže duležitejší jsou prece ona nezpretrhaná

pouta. Krajanem by tudíž mel zustávat každý, kdo svá pouta
k rodnému kraji cítí sám: jestlipak ale o tom také sám rozhodu
je? jen si všimneme, jak casto jsou nám vystehovalci líceni

jako odrodilci, ne-li rovnou zrádci; a priznejme, že obcas ani
sami vuci takovému hodnocení úplne imunní nejsme.

Krajanství tedy vzniká presídlením z domova. Na jedné

strane dobrovolným: do sveta vyrážejí vandrovní remeslníci,

umelci a ruzní svetobežníci vubec, zkrátka lidé neklidnejší
krve. Ne zcela dobrovolne vzniká z duvodu ekonomických;

zde by bylo nutno lišit míru vynucenosti - ekonomické vyste
hovalectví bývalo i hromadne organizováno, odcházet se
mohlo za lepším, ale také z nouze. Zcela nedobrovolne pak

u nás k exodu dochází napríklad z duvodu náboženských,
zejména po Bílé hore, pozdeji z duvodu politických. A o cem

nejméne rádi mluvíme i slýcháme, jsou exody etnické (etnic
kojazykové ci etnickorasové). Sem radíme - pri vedomí

všech odlišností prícin, rozsahu, prubehu atd. - exodus Zidu,
Nemcu a v poslední dobe Romu.

Tem, kterí naši rodnou zem opustili (více ci méne nedob

rovolne, v prípade Nemcu vynucene) z duvodu etnických,
upíráme statut krajanu nejdurazneji. Naši etnickojazykovou

animozitu potvrzuje i citova
ný výmer ze SSJC (krajan

jako príslušník téže národ
nosti). Tato animozita se

zrejme nejvýrazneji projevu
je vuci našim vyobcovaným
Nemcum. Symptomatické už
je, jak nakládáme s pojme

nováním jejich krajanské
organizace. Sudetendeutsche

Landsmannschaft oficiálne

prekládáme jako Sudetone
mecké krajanské sdružení 
ale ruku na srdce, kdo je tak

nazývá? Místo toho užíváme
prejatého oznacení nemec

kého, ovšem hned v tomto jedinecném významu, takže se

obejdeme bez specifikujícího prívlastku sudetonemecký. Tím
se vyhneme otázce krajanství, naopak zdurazníme cizost
onoho sdružení a jeho clenu; krome toho zapojíme i podpra

hové hodnocení obsahu daného slova - jeho druhá, v ceštine

už dríve zabydlená cást (mancaft) má nejen sportovní, nýbrž
i vojenské konotace. Expresivity toto slovo pak nabývá

v hybridní psané podobe landsmanšaft (první složka zde je 
na rozdíl treba od slov lancknecht, lanckrabí apod. - pravo
pisne nepoceštená): tak odpudivé slovo prece musí mít

i odpudivý význam.
Ale i když se smíríme s tím, že krajané jsou predevším

príslušníci naší národnosti, nezbavíme se dojmu, že cím
vynucenejší byl jejich odchod do ciziny (ci setrvání v ní, napr.

když se pomery doma zhoršily nebo úrady "odnaly obcan
ství"), tím težší je pro nás vnímat vzdálené rodáky jako kraja
ny, tedy pouze pozitivne. Opet drobné jazykové svedectví:

o emigrantech v poúnorovém ctyricetiletí jsme ríkali, že
utekli, zdrhli, vzali kramle apod. Útek lze vnímat jako únik
z nesvobody, ale též jako dezerci, projev zbabelosti. Ikdyž
byl akt emigrace hodnocen prevážne kladne, lehounká

pachut na nem lpela - jako by sdílení nesvobody s ostatními
stálo eticky prece jen výš.

Nemyslím, že by bývalo šlo o projev konformity
s komunistickým režimem, který ovšem své obcany chápal
jako nevolný materiál a podle toho emigraci hodnotil.
Nepochybne se jedná o tradici daleko starší, hojne ji rozvíjí

už národní obrození. Návrat do chudé rodné chaloupky po
bloudení cizinou je motiv oblIbený, pekne ho predvádí naprí

klad Svanda dudák. A vzpomenme na Dykovo "opustíš-li
mne, zahyneš" Gež ostatne autor stvrdil vlastním skonem,
utopiv se na jarním byte v Dalmácii). Komunistický systém,

který nás pred cizinou chránil devaterou mreží, tento národ
ní sklon s gustem podporoval.

Horší je, když ho v sobe pestujeme dál sami.

Jan Horálek

p'odzim 2003
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POST SCRIPTUM

Velký obraz
Po nekolika hodinách pobytu pozná každý návštevník, že

Jihoafrická republika je na rozcestí. Je to obrovská zeme plná
kontrastu, nádherná krajina s pouštemi a vysokými horami, pláže
mi i bušem. Ale bohužel pod povrchem této grandióznosti a krásy

je cítit zjevné napetí. Nejrozmanitejší zver na svete žije v perfekt
ních národních parcích, zatímco obrovský kruh populace bojuje
s krutou bídou a HIV virem, který napadá v prumeru jeden tisíc

lidí denne. Centrum J ohannesburgu je zaplaveno horami odpadku,
které visí i z umírajících stromu pred prázdnými sedmdesáti patro

vými mrakodrapy. Davy cerných chudáku zaplavují chodníky

a pretékají do ulic, zatímco dealeri drog a bezdomovci prospávají
den na schodech hlavního soudu. Rasová diskriminace údajne

skoncila, ale beloši nejsou príliš videt. 2ijí totiž na predmestích

nebo rídí své velké farmy. Na billboardu lze spatrit starý búrský
dum v holandském stylu s peknou bílou rodinou, která ochutnává
víno z vlastních vinic. Ale ukazatel na pomyslné križovatce ukazuje
neco jiného: bud nejasnou budoucnost, nebo dokonce zhroucení.

Jihoafrická republika rychle sklouzává zpátky.
V Evrope a Severní Americe veríme v pokrok, kde dej krácí dopre

du. To vše se ucíme ve škole, kde se snažíme zapamatovávat si fakta,
hnutí a vývoj v chronologickém poradí. Moderní rovná se lepší.

Moderní clovek sice delá chyby, ale vetšinou se z nich poucí tak, aby

vcas stacil celit novým výzvám, jako je globalizace. Hledíme dopredu.
Není to tak. Jak nedávno napsal Henry Kissinger, na naší plane

te se civilizace a kultury vyvíjejí podle ruzných harmonogramu.
Obecne receno, Severní Amerika a Evropa jsou v 21. století, Latin

ská Amerika a Cína ve 20. století, arabský svet leží nekde
v 17. (cást dnes ustupuje ješte VÍcdo minulosti) a tretí svet opouští

stredovek. Nejen cas se pohybuje ruzným

tempem, také kultury, národy a civilizace.
Pokud lze spatrit pohyb, je mnohokrát

cyklický. Napn'klad u nás v Ceské republice je
vstup do Evropské unie považován za velký

krok. Je duvod se nad tím pozastavit. Ceský
národ prece vždy existoval jako cást nadnárodních organizací: Sovet

ský svaz, Habsburská ríše, Svatá ríše rímská, Ríše velkomoravská, to

vše - svým zpusobem - zajistilo prežití našeho lidu anaší kultury.
Termín "dejiny se opakují" je dobre znám. To ale nabízí otázku:

do jaké míry krácejí dejiny dopredu? Behem prubehu posledních
dvou tisíc let vetšina konfliktu, které se ve svete odehrály, vyply

nula z náboženské netolerance. Z pohledu lidského utrpení,
institucionalizaci víry a následující mucení a zabíjení lidí na zákla
de jejich náboženství lze považovat za nejhorší blud lidstva vubec.

Od rádení inkvizice až po holocaust, Balkán, Cecensko, Afghá
nistán a Palestinu - stále se odmítáme poucit.

V dnešní Evrope, v Severní Americe a na Stredním východe
zustává naše perspektiva úzká. Zevnitr ven. Náš svet je momentálne
zarámován teroristickým sebevrahem na jedné strane, a dalekosáh

lými iniciativami, které se soustredují bud na "návrat demokracie",

nebo na "právo na sebeurcení". Pokud se ale tyto myšlenky zasadí
do vetšího obrazu, ztratí relevanci. Totéž platí o našich termínech

"vítezství" a "pokrok". Neschopnost videt tento velký obraz a rídit

se jím ukazuje na dosud nejvetší omyl Evropy a Severní Ameriky.

Martin Jan Stránský
(psáno pro Prítomnost a MjDnes)
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PREDPLATNÉ:
Veškeré objednávky zasílejte na adresu

Prítomnost, árodní 11, 110 00 Praha 1,

tel. 222 075 600, fax 222 075 605

e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Spolu s prvním výtiskem Prítomnosti obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov'

ním prevodem, bankovní spojení: KR Praha I, c. ú. 27-4368410217/0100, variabunÍ

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

adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte vždy na

objednacím lístku.)

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISA nebo MASTERCARD,

uvádejte, prosím, CVV nebo CVC kódy!
CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 250 Kc/rok

V Evrope: 550 Kc/18 USD/18 EUR/rok

V zámorí: 700 Kc/23 USD/23 EUR/rok

Studentské predplatné: 99 Kc/rok

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)

cernobíle barevne

1 strana 19,700 24,100

1/2 10,800 13,200

1/4 5,800 7,700

1/8 3,200 4,400

Vnitrní str. obálky 27,200 31,400

Zadní str. obálky 36,800 41,200

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

1 strana 10,900 13,000

1/2 5,900 8,000

1/4 3,800 4,900

1/8 2,000 2,900

Vnitrní str. obálky 17,500 21,500

Zadní str. obálky 27,000 31,400

Objednávky zašlete na: Prítomnost, Národní 11, 110 00 Praha I, tel. 222 075 600,

fax 222 075605.; e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz
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KANCELÁRSKÉ PROSTORY

NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICUV DUM)

I. patro: 651 ml
Luxusní prostory v nádherné secesní budove, zcela renovované. Nádherná centrální sín 
puvodní "Topicuv salon" se sklenenou strechou, ideální pro tzv. "otevrený" kancelárský
prostor. Koberce, dlažby, kuchyne, žaluzie, moderní svítidla. Neomezený pocet tel. linek,
kabeláž Pc. Výtah, ostraha domu, recepce, nové WC, balkóny.

IV.patro: 105 ml - 1 hezké kanceláre, kuchynka, toaleta ...
Luxusní prostory v nádherné secesní budove, zcela renovované, 4. patro s mezonetem. Výhled
na Hradcany. Výtah, ostraha domu, 24 telefonních linek, PC kabeláž, TV-SAT rozvody, bezpec
nostní dvere s kódovým vstupem/alarm, žaluzie, designové svetla, plná kuchynská linka.
Podlahové krytiny, koberce, dlažba, velká hala/recepce, cajová kuchynka, WC, úklid. komora.

NÁRODNí 11

I. patro: 150 ml pravé krídlo - velice hezké a reprezentativní prostory

III. patro: 111 ml - velice reprezentativní prostory, 11 kancelárí (kanceláre 11 - 17 ml
lze pronajmout i jednotlive), recepce, kuchynka, sprcha, 2 toalety
Nádherná neoklasicistní budova po plné rekonstrukci. Koberce, parkety, dlažby, žaluzie,
neomezený pocet tel. linek, kabeláž PC, moderní svítidla, výtah, ostraha domu, recepce, nové
wc.

APARTMÁNY . plne zarízené a vybavené apartmány

NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICuv DUM)

Luxusní byt c. 1 = 2 + KK, 57 m2

rozclenení: vstupní hala, koupelna/sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynským koutem,
velká ložnice _ televize, satelit, minivež, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne
úklid, praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla _ výhodné pro cizince
pracující v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy Volné od dubna 2004.
Cena: 20000,- Kc/mesíc + 7000,- Kc/mesíc poplatky

Luxustní byt c. 2 = 1 + KK, 53 m2

rozclenení: vstupní hala, koupelna/sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynskou linkou
_ televize, satelit, magnetofon s CD, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne úklid,
praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla. Výhodné pro cizince pracující
v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy Volné od 4. ledna 2004.
Cena: 19500,- Kc/mesíc + 5500,- Kc/mesíc poplatky

Byt c. 1 = 35 m2 VOLNÉ IHNED!
televize, satelit, lednicka, kávovar, telefon _ 4 x týdne úklid, praní ložního prádla a rucníku.
Vhodné pro kratší pronájmy
Cena: 1400,- Kc/den. Nižší nájemné pri delším pobytu.

Všechny apartmány jsou umísteny v soukromém ctvrtém patre, kde je výtah.

V obou domech je ostraha / vrátný + 24hodinový ochranný kamerový systém




