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PRUVODCE

Milí ctenári,

když soucasný predseda Senátu Ceské republiky, nekdejší
pilný autor Prítomnosti a v roce 1996 i její šéfredaktor Petr

Pithart gratuloval tomuto casopisu k letošním 80. narozeni

nám, rekl mimo jiné, že Prítomnost je tu jaksi "na semeno".
Zatím neco jako genetická banka špickové ceské žurnalisti

ky. A že se jednou vrátí v plné síle a vlivu. Trochu jsem se za
redakci urazila. Genetická banka! Cosi sterilního, uloženého

k ledu. Cosi jako ridnoucí smecka lvu v tanzanijském kráte
ru Ngorongoro, potomku toho mála, které prežilo vražedný

nálet krve lacných much pred ctyriceti lety. Schovaní v té
"velké jáme" jsou stále méne odolní vuci nemocem a stále·
méne plodnÍ.

Nakonec jem si ale ze slov Petra Pitharta vyvodila poklo

nu. Naši autori a spolupracovníci nejsou žádní zesláblí
a vypelichaní lvi, jsou to špicky ceské žurnalistiky!
Koneckoncu jeden ctenár nám pod dojmem minulého císla

napsal, že kdyby mel nejaký klobouk, tak by ho pred Prítom
ností smekl. A že máme jedinou chybu, totiž, že vycházíme

jen ctyrikrát do roka. A že si nazítrí koupí ješte jednu Prítom

nost, aby ji mohl dát své sestre, která tvrdí, že žádná ceská
tiskovina v podstate není ke ctenÍ.

Z našeho malého pruzkumu na internetu (zatím odpove
dely zhruba dve stovky ctenáru) pak vyplývá následující: na
aktuální podobe casopisu se líbí zamerení, rozhovory,

obálky, tématicnost jednotlivých císel, záber, obraz soucasné
ceské spolecnosti, Jirí Pehe, morální postoj, autori a jejich

styl, nezaujatost, nadhled, vecnost, témer vše, všechno,
masarykovská tradice, fejetony, odstup a relativní objektivi

ta, grafika, povídky, pestrost, vtip.
Nelíbí se: predpojatost, grafika, povídky, Jirí Pehe, to, že

80 procent autoru se cítí ukrivdene, monopol mravnosti.
Tešíme se na Vaše další reakce, at už elektronické nebo

papírové.
Ale ted už k Prítomnosti, kterou držíte v ruce. Jan Vrban

ve svém pravidelném komentári shrnuje první ctvrtletí roku
2004 v Ceské republice. Titulekjízda do Evropy pres Water

loo dává tušit, jaké to asi bude ctenÍ. Ano, i mnohé klaunské
výstupy ceských politiku v Bruselu, tesne pred vstupem naší
zeme do Evropské unie, se v tomto kvartále prihodily.

Prezident Václav Klaus se v poslední dobe pustil do psaní

úvah a drobných filosofujících eseju, které publikuje
v ceských denících a zároven vyzval v novinách k "široké
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intelektuální diskusi", k "intelektu

álním sporum" a také varoval pred
"mlcením". Prispíváme tedy do

této debaty prostrednictvím politologa Jihno Pehe a filoso
fa Ladislava Hejdánka. Oba autori - podle mého názoru 

oponují kvalifikovane a zasvecene. Když jsme tuto debatu
chystali, premýšleli jsme i o autorech, kterí by na podobné
úrovni Klausovy postoje naopak podporili. Ale na nikoho
jsme neprišli, takže cekáme, že se ozve a my v príštím císle

budeme moci v diskusi pokracovat. Považujeme to za duleži

té, vždyt, jak konstatuje Martin Jan Stránský ve své analý
ze Proc je Václav Klaus tak populární?, prestože nynejší

prezident vzbuzuje u nekterých lidí vysoce negativní emoce,
vetšina národa ho hodnotí pozitivne. Deje se tak díky jeho
populismu, díky tomu, že bagatelizuje normalizacní období,

heroizuje mlcící vetšinu, která chce mít své jisté.
Ovšem zítrky, zvlášt ty svetlé, jsou vždycky krok do tmy,

vždycky nejisté. Pastýrka Robinsona Jefferse putovala

k dubnu, bežela v šedivém lijáku po horském hrebeni nad
Pacifikem, podle básníka podobná vecné touze osamelých

vrchu. Toužila po svetlejším okamžiku, spechala k vysnené

mu jaru. Specháme k nemu i my - po kolikáté už? - a tak
jsme si jako jedno z témat vybrali Ráje na zemi. Historik
Jan Stejskal, novinár Bedrich Vtitz, sociolog Jirí Musil,
filosof Jirí Eduard Hermach a spisovatel Ondrej Neff 

každý po svém - uvažují o utopiích, vizích, rájích, lepším
príštím ...

A mezitím, cestou do ráje, jedni lidé zrudne ubližují

druhým. Mám ted na mysli teroristický masakr v Madridu.

A taky dopis, který priložil Jan Talafant ke své reportáži
jeden den v jeruzaléme. Napsal v nem mimo jiné: "Muj židov
ský deda Rudolf Beck prežil Osvetim, kde mu zahynul syn.

Muj mladší bratr využil možnosti odstehovat se do Izraele,
kde prijal obcanství, chvHi pracoval, chvHi studoval a pak šel
na vojnu. Asi po dvou letech v armáde, dva dny poté, co

s nejlepším hodnocením dokoncil dustojnický kurs, byl ve
veku 24 let 8. listopadu 1997 za nejasných okolností zastre
len v kibucu Megiddo. Proto tam "mužeme" na náklady

Izraele já a moji rodice každý rok jezdit. Já jsem tam byl
vlastne od bráchova pohrbu poprvé loni. A pred tím jen na
svatební ceste v roce 1995. Takže celkem trikrát." Tu repor

táž Vám, milí ctenári, taky doporucuju.

Libuše Koubská

Prítomnost
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Oc V Evropské unii
neprijdeme

Slovo suverenita, úmyslne rfkám "slovo" a nikoliv "pojem",

stalo se v ústech nekterých ceských politiku strašákem.

Obava o jeho utajovaný obsah má nás vést k opatrnosti pred
vstupem Ceské republiky do Evropské unie. Co se suvereni
tou rozumf, zustává nesdeleno, nepoznáno. Podobne jako ony
ceské ingredience národní, jejichž rozpuštenI' v EU máme se
obávat.

Obsah pojmu suverenity se vyvfjel od okamžiku podpisu

vestfálského mfru po dnešek velmi podstatne. Vyvfjf se i dnes

a bude tomu tak zrejme i zftra a pozftrf. Dávno prece nezna
mená právo suveréna delat si na území uzavreném neprostup

nými státnfmi hranicemi, co se mu zachce; minimálne pak od

Helsinské konference naprIldad stavet koncentráky, pripravo
vat válku, oslabovat svobodu slova, znecištovat ovzduší nebo

neudelit tem, kdo si to zaslouží, politický azyl.
Patrfm k tem, kterí nedajf na varovné hlasy, byt zaznfvajf

i z pražského Hradu. Nebojím se vstupu do EU jako obcan
o nic vfce ani o nic méne, než se obávám, že politická strana,

jejfmž kandidátum dávám svuj hlas, ve volbách nezfská vetši
nu. Má-li prezident Václav Klaus pravdu, když tvrdí, že

vstupem do EU prijdeme o cást své formálnf suverenity, pak
musfm mít pravdu i já, když reknu, že prezident pochybuje
o principu zastupitelské demokracie. Suverenita v modernfm

demokratickém smyslu se týká prece primárne obcana, jeho
svobod a práva je na nem, aby rozhodl, komu ve volbách
sverí cást své suverénnf obcanské svobody v nadeji, že takto

zvolený zástupce bude prosazovat a obhajovat jeho obcanský
zájem v parlamentnfch lavicich. Budou to prece opet obcané,
kterf ve volbách do Evropského parlamentu odevzdajf své
hlasy kandidátum, jejichž verohodnost, zkušenost a obcanská
cest, prípadne vernost politickému programu dá jim jistotu,

že budou jednat, jak by jednali oni sami v jejich pozicich.
Suverenita v tomto demokratickém, obcanském smyslu

nebude tedy oslabena o nic vfc, než tomu bývá vždy
v demokratických volbách, v systémech, které se rídf pravi
dlem vetšinového hlasovánf.

Ach ovšem, budeme mft v Evropském parlamentu méne
hlasu než nekteré jiné, co do poctu obyvatel vetšf clenské

zeme EU. Ani to mne nedesf. Jsem dávno zvyklý, že poslane
cti kandidáti politické strany, která svým programem nejlépe
vyjadruje muj obcanský zájem, nevyhrávají volby a v parla

mentu bývají v menšine. Presto však svou aktivitou, podporou
urcitého návrhu nebo naopak jeho odmftáním kvalifikovanou
vecnou argumentaci majf na konecná rozhodnutI' nezpochyb

nitelný vliv.A podobne prece tomu bude i v parlamentu evrop
ském. Pokud zvolíme správne. A v to snad mužeme doufat.

Konecne ješte jedna okolnost má mne k tomu, abych
varovánI' pred nebezpecfm ztráty suverenity videl jako

neopodstatnená: naše obcanská suverenita není clenstvfm
v EU omezena o nic vfc než suverenita všech ostatnfch

clenských ze mf. Omezujf-li státy vstupem do EU vlastnI'

suverenitu - chápanou dosud všemi strašici v neštastném

smyslu nacionálnfm - ve prospech suverenity obcanské, vfc
individuálnf než kmenové, vidfm to jako prínos k prekonávánI'

nacionálnfch konkurenci, které v evropských dejinách bývaly

až prIliš casto rešeny válkami.
Neobávejme se tudíž Evropské unie a clenstvi v nf. Nehrozí

nám žádná ztráta vlastní suverenity ve smyslu práva a svobo
dy rozhodovat o sobe jako o obcanech. Pouze k odpovednosti

za svobody vlastnI' pripojfme i spoluodpovednost za svobody
všech, kdo se rozhodli udržet v Evrope mír, spolupráci

a solidaritu, tedy všech, kdo nepovažují lidská a obcanská
práva za cosi zbytného, ba škodlivého.

Luboš Dobrovský

Zasloužil se o stát
Zasloužil se dr. Edvard Beneš o stát? Protože vetšina

ceských poslancu je o tom presvedcena, stvrdila 24. února

Benešovy zásluhy zákonem. Ironií jiste nechtenou tak ucinila
v predvecer šestactyricátého výrocf únorového komunistické
ho prevratu.

Zásluhy dr. Beneše o vznik prvnf republiky jsou nepochyb
né a o jejf poválecnou restituci rozhodujfcf. Zatimco TGM
v emigraci svým už známým jménem cesko(slovensko)u vec

reprezentoval na nejvyššf úrovni, vysedával mladý Beneš
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trpelive v predpokojích ministerských tajemníku dobre veda,

že ministri pricházejí a odcházejí s vládami, avšak tajemníci

vetšinou zustávají. Nedunel pateticky, ale trpelive z malých
úspechu lepil budoucí víteznou skládacku. Neopovrhoval

ovšem ani oportunismem. Když zjistil, že vítezící Francie je

proti jakýmkoliv ústupkum vuci Nemcum, pružne si zakázal
další premýšlení o možném odstoupení výbežku (Ašský,
Šluknovský apod.). Snad v záchvatu loajality vuci francouz

skému spojenci (a samozrejme v zájmu veci) vlastní statisti
kou snížil pocet ceských Nemcu o tretinu. Ostatne Masaryko

va slova ocenila Benešovy zásluhy více, než jakýkoliv zákon:
bez Beneše bychom republiku nemeli!

Poválecná restituce republiky byla už výhradne jeho dílo.

A byl to výkon vskutku heroický, vždyt ješte nekolik let po
Mnichovu obnova Ceskoslovenska v puvodních hranicích

nebyla vubec samozrejmá vec. Ne náhodou Benešovu
emigracní vládu uznal Londýn jako poslední ze všech podob

ných vlád. Tehdy Beneš ješte predpokládal, že se do Prahy
vrátí ze západu.

Mel-li dr. Beneš nesporné zásluhy o republiku predválec
nou a poválecnou, nesporný je také jeho díl viny na jejich

zániku. Jisteže celil tlakum, kterým by neodolal na jeho míste
nikdo. Historie však ucí, že prohrát se sice dá, duležitá je však

kvalita porážky. Ta totiž ovlivnuje kvalitu budoucnosti.

A v tomto ohledu zustal dr. Beneš státu hodne dlužen jak
v roce 1938, tak o deset let pozdeji. Pred válkou veril Francii,

i když už nebylo v co verit. Vedel, že ceskoslovenská armáda

bojovat nemuže, protože nic není pripraveno. S opevneními se

zacalo pozde, predpokládaný ústup bojem na Slovensko byla

chiméra. Chybela motorizace, chybely silnice, jediná výkon
nejší železnice byla v dosahu nemeckých del, na Slovensku
nebylo pripraveno nic. Dr. Beneš byl permanentním minist
rem zahranicí a od roku 1935 prezidentem. Odpovednosti

v tomto ohledu se zbýt nemuže.
Ješte tragictejší však byla Benešova cinnost válecná

a poválecná. Zalichotilo mu, když Stalin jeho vládu uznal dríve

než Londýn a že Moskva bez cavyku souhlasila s obnovením
republiky v puvodních hranicích. Zalichotilo mu, že Stalin se
k nemu choval jako k velkému státníkovi. Dr. Beneš uveril
sám sobe, že Stalinovi lze verit, a vsadil na nej. Není pravda,

že dr. Beneš privedl Stalina do strední Evropy. Tam ho prived
la Rudá armáda. Pravda však je, že Stalinovi umetal cesticky

jak u Roosevelta, tak doma. Únorový komunistický prevrat
zvládnout nemohl, mohl však prohrát dustojne a nesloužit
jako demokratický paraván teroristickému režimu.

A pak je zde samozrejme kapitola dr. Beneš a odsun
(vyhnání) ceských Nemcu. Po zkušenostech ze sedmileté
okupace nebylo tehdy jiné rešení, naši nekdejší nemectí

spoluobcané se u nás zadlužili príliš. Je spravedlivé uvést, že
dr. Beneš v emigraci puvodne koketoval se starou myšlenkou

odstoupení výbežku, pricemž by Nemecko vzalo asi pul
druhého miliónu ceských Nemcu nádavkem. Teprve když

mu ceský odboj vzkázal, že s takovou myšlenkou at se radeji
ani nevrací, že "pinslíci" (der Pinsel, štetka za kloboukem)

musí jít všichni, zmenil názor. Jeho vinu vidím v tom, že silou
své autority nezabránil vyhnání antinacistu (príslušníci soc.
dem. Republikanische Wehr v dobe Mnichova leželi s puškou
v ruce na hranici spolu s cs. armádou), dokonce ani nemecky

mluvících židu, vracejících se z koncentráku. Nepostavil se

dusledne proti vražedným excesum, provázejícím odsun.
Místo toho vyslovil strašlivá slova o "vylikvidování nemecké
ho problému".

Onen prijatý zákon o zásluhách dr. Beneše o stát nemá jiný
smysl, než píchnutí šídlem do vztahu s našimi bývalými

nemeckými obcany. S objektivním hodnocením dr. Beneše

nemá zákon spolecného nic. Ne náhodou pro zákon hlasovali
všichni komunistictí poslanci, vetšina poslancu CSSD a treti
na poslancu ODS. Kdyby byli duslední, vzali by si na hlasová

ní camary a sokolí pírko za kloboucek. Byl to totiž cin zpozdi
lého národovectví.

Jirí Hanák

Bulvár ani fachidioti nestací
Polemiky o registrovaném partnerství homosexuálu zatím

nikam nevedou - a nepovedou, nebude-li jasno, o cem je
vlastne rec. Ta by nemela být o tom, zda homosexuály tolero
vat, zde už není co rešit. Samozrejme tolerovat, a nejen jako

osoby, ale i jejich prípadné soužití. Rec by mela být o tom, zda

je ucinit právním institutem obdobným rodine, a predem si

Piitomnost
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ujasnit, co je to rodina a její místo ve spolecnosti. Ani tato

debata nebude schudná, dokud si neujasníme, zda je homose
xualita variantou normy, nebo abnormitou. Tot zadání pro

filosofickou antropologii, nikoli pro "vyvážené", lec bulvární
deníky ci týdeníky. Možná, že zklamane zjistíme, že fórum

pro takto kompetentní rozpravu neexistuje. - Prípadné námit

ce, že homosexualita byla vyškrtnuta z Mezinárodního statis
tického seznamu nemocí, poruch atd., lze kontrovat tím, že

ani tam se tak nestalo po filosofické rozprave, ale v dusledku

tlaku, které lze kvalifikovat jako politické.
Podobne se to má s pretrásaným klonováním cloveka. Ani

zde nelze rozumne pokrocit, vyhneme-li se rešení problému

ontologického statutu lidského embrya.
Preskakování techto prolegomenálních témat nedelá

rozprave dobre. Vyvolává pocit její nekompetentnosti a

snadno budí dojem úcelové manipulace. Priznám, že ten
dojem mám, zejména když se stírá rozdíl mezi klonováním

reprodukcním a tzv. terapeutickým; jindy zase mezi euthana
sií "aktivní" a "pasivní".

Postrádané fórum pro verohodnejší rozpravu by asi meli

vytvorit ti, od nichž se to jaksi ocekává, tedy odborníci.
Nemyslím "fachidioty", ale lidi, kterí svým odpovedným
myšlením dosáhli prirozené autority; vlastne nevím, jak je

presne charakterizovat. Malér je, že nejsou. Anebo jsou (?),
ale své projevy prizpusobují až príliš stylu onech "vyváže
ných" deníku a týdeníku.

Petr Prlhoda

Politická politika
Vedl se dlouho spor o Havlovo pojetí politiky jako "nepoli

tické". Výhrady k tomuto paradoxu vyslovil již kdekdo, nejvý

še postavené ústavní cinitele nevyjímaje. Spor ukoncen nebyl,
ba ani, zdá se mi, se již nevede. Václav Havel odsunul se, aniž

byl vyhnán, tedy z vlastního rozhodnutí, jak sám nedávno
potvrdil na. schuzce s novinári, z domácí politické scény.

Škoda. Ten spor, aniž by to jeho úcastníci verejne zaznamena
li, dostal nový impuls. Alespon pro mne.

Zacnu tím, co vidím jako politiku "politickou", která sebe
sama svými výkony charakterizuje jako úporný boj o moc.
Nebo, nejde-li to jinak, alespon o prestiž víteze v sázce, v níž

výhra jednoho muže být prohrou všech.
Vezmeme si príklad nad jiné výmluvný. Ceská vláda mela

vybrat do Evropské komise komisare. "Politická" politika
zacíná už tím, že vláda vybírá "našeho" komisare a vyvolává

ve verejnosti falešnou iluzi, že jde o cloveka, který se v Bruse
lu bude rvát o prosazení našich ceských zájmu. Protože však
naše ceské zájmy jsou definovány prostrednictvím "politické"

politiky jako zájmy té ci oné politické strany, která má svuj
ceský patent na rozum, musí být ten komisar prece z naší

partaje, jinak spláceme, tedy my Ceši, nad vejdelkem. "Politic
ký" premiér vybere tedy bez ohledu na "politické" partnery

a zejména "politické" oponenty nekoho, o nemž je si jist, že tu

jeho "politicky partajní" predstavu ideologicky naplní. Ozve

se krik veliký, protože prece nikoliv premiérova "politicky

partajní" predstava odráží skutecné ceské zájmy, ale ta naše.
Co z toho nutne muselo vzejít, všichni víme. Ostuda.

Nicméne drzé celo lepší než poplužní dvur, a tak z té

ostudy ven zase stejnou ostudnou cestou. Nikomu nic "politic

ký" politik nevysvetlí a rozhodne se opet bez debaty s jinými
"politickými" politiky. Z cehož je další duvod k hádce, která

v tak závažných vecech je ostudná.
A jak tedy melo by to být s tou již príslovecne vysrnívanou

politikou "nepolitickou"? No jakpak? Prece dohodou.
Dohodou o tom, jak vlastne budeme ty ceské zájmy chápat,

jak je budeme definovat a jak je podporíme. Jenže dohoda, jak

se zdá, nepatrí do instrumentáre "politické" politiky.
Pokud by snad nekdo nevedel, jaké jsou ty ceské zájmy

v Evropské unii, pak strucne podle mne tyto: rozhodli jsme se
vstoupit do instituce, která integrací tzv. národních státu
oslabuje neprostupnost jejich hranic a klade si za cíl posilovat

obcanský princip široké spoluodpovednosti za kvalitu života
všech, kdo ten náš evropský, propojující se kontinent míní
zbavit nacionalistických nenávistí a válek a bídy a nevraživosti

a výcitek, co kdo komu kdysi udelal zlého. "Nepolitický"
politik by vedel, že tu vskutku nejde o partaje a o partikulární
zájmy, ale o prosazení tech principu Evropské unie, k nimž

jsme se rozhodnutím o vstupu prihlásili. A ten, kdo bude tím
z Ceské republiky pocházejícím komisarem, mel by být

vybrán a schválen teprve tehdy, zaváže-li se zapomenout na
partaje a na malicherné prestižní zájmy vysílající zeme.

Jenom tak bude schopen naše skutecné zájmy prosazovat.

Kryštof Adam

Mezinárodní den banality
Zacalo to poslední únorovou nedelí roku 1908 a nebyl to

tehdy ješte trapas. V Americe vyšla ženská shromáždení do

ulic, aby pripomnela, že žena je svéprávnou bytostí s vlastními
právy. Ženské protesty v revolucním Petro hrade v roce 1917
pak natrvalo vdechly život osmému breznu. Tak vykrocil do
dejin Mezinárodní den žen.

Patnáct let od éry kremelské despocie, která snad s výjim
kou alkoholiku musela toto datum každému soudnému zoškli

vit, se s osmým breznem zacneme vítat znovu. Kterak to? Již

dríve panovala u vetšiny poslancu shoda, že 27. cerven nejlépe
sluší památce obetí komunismu. Podobne se usneslo, že na

leden pripadne vzpomínka na obeti holocaustu. Nato vstala
poslankyne Curdová z lavic sociálních demokratu a zacala

horovat pro znovuzavedení MDŽ. Podporu pro 27. cerven
podmínila zahrnutím "svého" svátku do souhrnné hlasovací

agendy. Tak se i stalo a Senát, instituce s prece jen konzerva

tivnejšími základy, tuto novotu Snemovne již nerozmluvil.
Odhlédneme od toho, že handlírské praktiky na posvátnou

pudu významných dnu nepatrí, a byla-li v sázce památka
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obetí totalit, platí to dvojná
sob. Jde o to, co se to má

vlastne opet slavit. Být
ženou není nemoc a není to

ani výsada, aby se to pripo
mínalo. Zastánci Meziná

rodního dne žen vyzdvihují,
že se ujal v celé rade
demokratických zemí. Jako

by Ceská republika jeho
zanedbáváním klesla na
úroven Saúdské Arábie. Pro

úplnost tedy dodejme, že
MDŽ zdomácnel i v zemích

zaostalých hospodársky,

a tím spíše mravne. Jalovost

tohoto svátku podtrhuje
fakt, že v Ceské republice 

a duchovne nakonec ani v arabských zemích - není postavení

žen zdaleka tak zoufalé v porovnání s tím, co snášejí v krajích
na východ od Košic. Kult Mezinárodního dne žen se tradicne
jakýmsi nedopatrením casove i místne kryl s nejhlubším

úpadkem, pokud jde o reálnou ženskou situaci. Není náhoda,
že se zrodil na Východe. Bolševici zpretrhali rodinná pouta
a za pokrokových zpevu nahnali ženy do výroby a jejich deti

do jeslí. Pracovní limity se co do fyzických možností ženy

u nás ctyricet let brutálne prekracovaly, na východe a jihový
chode Evropy tento obycej pretrval i rudé impérium.
Bohabojné patriarchální myšlení tam jde ruku v ruce
s domácím násilím a spolecne prispívají k tomu, že mezi
ženami a mezky je namnoze jediný rozdíl: mezci se nepudrují

a neslaví svuj mezinárodní den.
Jiste, 8. brezen se drží i ve "vyspelé" cizine. Jakou to má

váhu? Ty zeme nezískaly svou úroven svecením jednoho dne
v roce. Vedla k ní dlouhá cesta rozumné práce a slušného
vychování. A spolecnost rízená temito principy nepotrebuje

sektárské svátky, aby se utvrzovala ve své vrozené dobrote
k ženám. V tomto ohledu je Mezinárodní den žen pouze

nesmyslnou ozvenou pokrokárství raného 20. století.
Když se v roce 1990 zprofanovaný MDŽ v Ceskoslovensku

rušil, prohlásila jakási zástupkyne žen moudre: "Nám,

ceským ženám, postací, budou-li ceští muži pozorní a budou
se mýt." Myslím, že mela pravdu.

David Svoboda

Problém s tuhým
korínkem

Slovenský historik Lubomír Lipták pred nekolika lety
rekl, že romský problém zustává na Slovensku dlouhodobe

nerešený, nebot ho spolecnost stále ješte bere jako okraj 0-

vý a odmítá si uvedomit jeho prvoradou velikost a naléha

vost. Dospel tehdy k záveru, že se stane nejvážnejší sloven

skou otázkou 21. století. Mnohé nasvedcuje tomu, že to
byla prorocká slova.

Každá slovenská polistopadová vláda prijala nejaký více

ci méne koncepcní "materiál", jak bude rešit problémy
romské menšiny. Na jednání, které se roku 1993 zaobíralo
romskou otázkou, si zarecnil i Vladimír Meciar. O Romech

rekl: "Meli by být vnímáni jako problémová skupina, která
roste. To znamená, že pokud si s nimi neporadíme nyní my,
poradí si pozdeji oni s námi ... " Byl to výrok, který prozra

dil, že šéf výkonné moci na Slovensku vnímá romský
problém jako záležitost, ve které jde o to, kdo si s kým

a kdy "poradí". Není divu, že zahranicí zareagovalo se
zdešením. První Dzurindova vláda splnila alespon to, že
prijala strategii rešení této problematiky. Ale ve zpráve
o pokroku Slovenska v prípravách na vstup, kterou v roce

2000 vydala Evropská komise, se objevily vety: "Dokument

obsahuje seznam presvedcivých zámeru a dobrých projektu,

ale chybí v nem definice cílu, vyhodnocení dosavadního
pokroku, jasné vymezení financních prostredku a mechanis

mu jejich následného sledování. "Ukázalo se, že ani "dozor"
z Bruselu, od kterého mnozí ocekávali obrat, na zásadní
zmenu nestací.

Navzdory mnoha prohlášením se situace druhé nejpocet

nejší národnostní menšiny na Slovensku za poslední roky
menila jen k horšímu. Postupné omezování podpor
v nezamestnanosti a zprísnování systému sociálních dávek
zasáhlo podstatnou cást romské populace, odkázané na

pomoc státu. Situace v romských osadách, kde chybí
základní civilizacní infrastruktura, se s približováním

k Evropské unii nezlepšuje. Obcasné zahranicní návštevy,

které zhlédly nekterou z osad, musely priznat, že jsou
šokované, a z Bruselu pripomínali, že tento stav je neprija
telný.

Druhý Dzurinduv kabinet si dal do programového
prohlášení, že zvýší efektivnost sociálního systému.

Z evidence nezamestnaných vypadly nelegálne zamestnané
osoby, zneužívající sociální systém, snížily se dávky sociální
pomoci, což se oduvodnovalo tím, že státní rozpocet na

rozdávání nemá a že zprísnení sociálního systému bude
pusobit motivacne. Již v roce 2003 bylo toto snížení drastic
ké: suma použitá na tento úcel se snížila o ctvrtinu. Tento

rok se po prijetí nových zákonu zprísnení ješte prohloubilo.

Zlá predtucha lidí z "terénu", kterí vyslovili obavy z násled
ku, se naplnila. Došlo k necemu, co pametníci nepamatují
a co je prekvapením i pro odborníky. Zásah policie situaci

nereší, nebot represe nelécí nemoc, ale pouze zmírnuje její
príznaky. Pred nekolika lety vyjádril už citovaný Lubomír

Lipták názor, že pokud jde o romský problém, zdá se mu, že
se "v této chvíli všichni probudili". Bohužel se mýlil.

Marián Leško

Prítomnost
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JÍZDA DO EVROPy PRES
WATERLOO
První ctvrtletí roku 2004 v Ceské republice

JAN URBAN

,Jestliže si moc ve státe privlastnila banda gangsteru,

kterí vnucují národu svoji vuli, pak státotvorný postoj zname

ná normální spoluúcast na kriminálním cinu," napsal polský
disident a novinár Adam Michnik v roce 1982.

Pokud by uvažování o duši a posláni národního spolecen

ství skutecne melo být pro jeho životnost a budoucnost
duležitejší než vcerejší televizní zpravodajství, musíme za

jednu z nejpodstatnejších informací letošní ceské zimy

považovat oznámení z Hradu, že prezident Ceské republiky
Václav Klaus zacal pripravovat knihu, ve které vysvetlí, jak to

vlastne a skutecne bylo za komunismu. Máme se na co tešit.

Prezident se totiž minulostí zabývá casto. Onen výše uvede
ný citát Adama Michnika muže posloužit jako kontrast
k celoživotnímu a predevším politickému modu operandi

Václava Klause. Michnik tato slova napsal ve vezení v dobe
výjimecného stavu, kdy v Polsku vládla vojenská diktatura.
Když v roce 1989 nenásilnou cestou Poláci odstranili

komunisty od moci, tentýž Michnik nekolik let, a vlastne
dosud obhajoval a obhajuje bývalého šéfa oné "bandy
gangsteru" generála Jaruzelského, tedy cloveka, který ho

do vezení poslal. Cloveka, který vedl vojenský prevrat,
v jehož prubehu zahynula, ci presneji byla zavraždena rada
polských obcanu. A Jaruzelski, na druhou stranu, byl

v nových podmínkách schopen priznat svoji spoluzodpoved
no st za zlociny a dokonce pokorne požádat o odpuštení. Vše

ve jménu pocitu spoluzodpovednosti za Polsko.

Elita mediáltoro
Predstava, že by Václav Klaus a spolu s ním jakákoliv

významnejší cást ceské politické scény byla schopna uznat,

že Michnik mohl mít v obou prípadech pravdu, nepochází
z této zeme. Dnešní ceská spolecenská elita, tedy elita
politická, mediální a "lepší lidé vubec", ve své velké vetšine

nehledá o fakta oprenou pravdu o sobe a o minulosti spolec
nosti, jejíž by mela být soucástí a kterou dnes tím ci oním

zpusobem predstavuje a vede. Hledá jakoukoliv politicky
a mediálne zhodnotitelnou báchorku, která v této chvíli,

a klidne jen v této chvíli, prinese mediální oblibu. Protože
v dobe, kdy vcerejší zprávy neznamenají vubec nic, o nic

jiného než nejbližší pruzkum verejného mínení prece nejde.
Kdysi byli v podobném postavení neodpovednosti vuci vlast
ní historii snad jen rímští gladiátori, turectí janicári ci
komunistická nomenklatura. Príslušníci této dnešní ceské

mediáltorské (dovolte tento neologismus) elity ovšem na
rozdíl od gladiátoru ve skutecném živote neriskují vubec

nic. Když Michnik ve stejném dopisu z vezení popisoval
polské komunistické pohlaváry, napsalo nich, že "nemají
program, nemají charakter, nemají autoritu". Dodávám 

a presto, ci práve proto mají oblibu. Jak precizní popis ceské

mediáltorské elity pocátku tretího tisíciletí. Pocit spolecné
zodpovednosti za stát ci národní spolecenství, jeho tvár
a údel? Ale kdež, Klausova predvídatelná dezinterpretace

minulosti bude, pokud to bude potreba, místy balancovat na
hranici otevrené lži - a presto se jí ze strany devótních
a zglajchšaltovaných masových sdelovacích prostredku

dostane skvelého prijetí. Pocházejíce ze stejného kadlubu
bezpameti, totiž nemohou jinak. Populární nevkus velí vytvá
ret ikony bez pameti - a tak je pro marketingové zdraví

Nikdy V živote nepsal Václav Havel tak málo

jako ted. Dorostl do smutné bezradnosti bez

autority, spojené s poznáním, že v dnešní ceské

politice charakter spíš škodí.

kmene potrebné, aby se k prezidentove lidské tvári, byt
vylepšené drobnou plastickou operací, vyslovili v nekonec
ném seriálu i všichni rodinní príslušníci, vcetne milenek.

Otrok hledá pána
Šedesáté výrocí vyvraždení terezínského rodinného

tábora v koncentracním tábore v Osvetimi pripomnel snad

jenom jeden clánek Michala Frankla v Lidových novinách.

Ze sedmnácti a pul tisíce tam uveznených ceských 2idu
prežilo pouhých 1294. Nejvetší hromadnou vraždu ceskoslo

venských obcanu v dejinách státu zrejme nestojí za to pripo

mínat, když na stejný den prece lze ve verejnoprávních
i komercních televizích pripravit humorné piškuntálie
k Mezinárodnímu dni žen. Vídyt nám to i sami poslanci
nedávno odhlasovali jako jaksi rehabilitovaný pro stát
významný den.

Pro ceskomoravskoslezské národní spolecenství až

trochu mrazící vysvetlení tohoto paradoxu bezpameti lze

najít ve stejném Michnikove textu z jara pred dvaadvaceti
lety. Když s brutální otevreností analyzuje komunistický
režim i chyby disidentu, píše o vzpourách otroku, které mají
jen málo spolecného se skutecným hnutím za sociální nebo
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politické zmeny: "Vzbourený otrok - v nejlepším prípade
se rozhlíží po lepším pánovi, ale nedokáže se stát neotro

kem. Je zbaven kolektivního cítení, názoru, jazyka. Je zcela
sám se svou nenávistí, která se rovná bezradnosti."

I takto lze pripomenout ono zvláštním zpusobem obcháze

né výrocí odchodu naší posrpnové ceskoslovenské "bandy

gangsteru" od moci. Na rozdíl od Poláku jsme v soužití
s gangstery nikdy nezažili výbuchy zoufalství, zapálené

stranické sekretariáty a strelbu do demonstrujících delníku.
Až na výjimky se dalo prikrcit a všechno okecat. Heslo listo
padu osmdesát devet "nejsme jako oni" ztratilo význam ve

chvI1i, kdy jsme se neodvážili "je" nazvat a alespon symbolic
ky potrestat. Vzpoura otroku skoncila okamžikem odchodu

nepotrestaného pána do duchodu, a "nejsme jako oni" se
premenilo v apatické "všichni jsou stejní".

Kdo si dnes ješte vzpomene na zoufalé varování Ivana

Dejmala, který v dobe, kdy ješte šlo neco tvorit, navrhoval

rozpuštení všech starorežimních zastupitelských sboru
a jmenování direktoria, které by zemi rídilo do prvních

svobodných voleb. Nepovedlo se. Heslem se namísto sprave
dlnosti a narovnání pátere stala právní kontinuita. Otrok zacal
brzy nato hledat "lepšího pána", jen aby se sám nemusel

zmenit. Rok patnáctého výrocí listopadu a zároven i vstupu

Ceské republiky do Evropské unie jsme tedy zahájili symbo

licky ohlášením Klausovy prezidentské revize historie.

Klauni a švarní jonáci
Druhou stranou stejné mince bylo ovšem, a ve stejné dobe,

bezradné preludování na foukací harmoniku, kterým bývalá
ikona odporu proti normalizacnímu komunismu a bývalý
prezident Václav Havel zahájil rok po odchodu z funkce svoji

první schuzku s novinári. Havluv hlavní vzkaz spolecnosti - je
to složité, do politiky se už moc míchat nemohu, a Václav
Klaus me zase urazil. Nikdy v živote nepsal Václav Havel tak

málo. Dorostl do smutné bezradnosti bez autority, spojené
s poznáním, že v dnešní ceské politice charakter a vernost
težko medializovatelným hodnotám spíše škodí.

Poslední ceská zima pred evropská se ovšem pres veškeré

svoje snažení nemohla Evrope vyhnout. Lze prohlásit, že
pokud ješte Ceská republika mela v evropském kontextu

nekde schován zbytek dobré povesti, prišla o nej práve tuto
zimu. Obrazne receno, ne každý v Evrope smeruje do Bruse

lu pres Waterloo. Permanentní bunt, provádený formou
sebepoškozování, který provozuje sociálne demokratický
poslanecký klub vuci vlastní vláde a premiérovi, vyústi!

v kužvartiádu. Takovou blamáž ceská diplomacie nepamato
vala od dob Kavanových spanilých iniciativa dotazu, jakže se
prý dá vystoupit ze Severoatlantické aliance. Jako by Evropa
vstupovala do Ceské republiky, a ne naopak. Zájem pripodob

nit se stylu a zvyklostem velké Evropské unie najednou nebyl
duležitý. Evropa spolkne to, co jí dáme, takže je to jen a jen

otázka našich domácích zvyklostí a stylu. Stroj ceské politiky
zarachotil a pokleslá parlamentní aritmetika vyplivla toho
údajne nejlepšího. Designovaný ceský komisar Miloš
Kužvart potom prijel do Bruselu pozde, nikoho neznal,
v nicem se nevyznal a na povinné tiskové konferenci nerozu

mel v anglictine ani otázkám tamních zpocátku zdvorilých,
ale postupne stále otevreneji se posmívajících novináru, pro

které mel z Prahy na všechno nacvicenou jedinou odpoved:
"Vidím to optimisticky."

Odnekud z hloubi dejin se potom muže ozvat jediná
možná slušná, jemne pobavená a povinne dobrosrdecná

odpoved, pripomínající starického mocnáre Františka
Josefa, který prý jakékoliv návšteve z Cech ríkával "To

mnije tjéši, žeste Tšééši ... " Namísto toho, aby se toto faux

pas co nejrychleji prekrylo výkonem tichým a podstatne
profesionálnejším, byl Kužvart sice rychle nahrazen
v Bruselu ostríleným a známým diplomatem Pavlem Telic

kou, ale jeho kvalitu okamžite, verejne a opet zcela domácím
ceským zpusobem zpochybnili vládní koalicní partner
Miroslav Kalousek a v závesu za ním i prezident.

A aby ceským klaunským výstupum v Evrope nebyl
konec, zajel pár dní nato prezident do Bruselu, aby, aniž by

se s kýmkoliv doma poradil, prímo v srdci Dnie propagoval
leninské heslo ,,At platí bohatí!" Nijak jinak totiž nelze
vnímat Klausuv návrh, aby ty clenské zeme Dnie, které stojí
o další prohlubování integrace, platily víc než ostatní.

Shodou okolností totiž jde skutecne o ty nejbohatší, které už
beztak do fondu Dnie odvádejí za skrípení zubu svých volicu
mnoho násobky toho, co ostatní.



KOMENTÁR

Absurdnost Klausova prístupu vynikne, když si ctenár

vzpomene, že deset pristupujících zemí v této chvíli dohro

mady predstavuje neco málo pres pet procent hospodárské
ho výkonu spolecenství, do kterého vstupují. O jejich politic
ké a vojenské váze je možné, s opetovnou výjimkou Polska,

ríci totéž. Je to opravdu jako ze špatné národovecké zpeván
ky z devatenáctého století. Sic v seprané, záplatované, ale
cisté halene, jonák švarný a hrdý neskloní se pred nikým
a názoru cizímu naslouchati nebude, i kdyby melo jít o názor

nekoho vzdelanejšího, šikovnejšího, zkušenejšího - a, nedej
bože, bohatšího.

Ústup a rozklad
Stroj ceské politiky proste zatím nikoho jiného než švarné

jonáky ne a ne produkovat. Vládní koalice už vedle duvery
v prvním kvartále letošního roku ztratila i samu nadeji na
duveru. Jakoby po necelých dvou letech už prestalo být

duležité, co ješte chce dokázat. Dostala se do stavu, kdy
prestává být duležité, ceho dosáhla a ceho ješte dosáhnout
muže. Její zimní výkon nelze nazvat jinak než ústupem
a postupným rozkladem. Lidovecká tradice zradit v príhod

né chvI1ikaždého koalicního partnera, aby si vedení uchova
lo možnost úcinkování v koalici následující, privedla

KDU-CSL k výmene predsedy a zvolení Miroslava Kalouska

do cela strany. Rychlé príbližování k dosud opozicní ODS je
provádeno pres prezidenta Klause a jeho cenou bude
v nedaleké budoucnosti konecná likvidace zrejme nejúspeš

nejšího polistopadového ministra zahranicních vecí, lec
osobního Kalouskova neprítele, Cyrila Svobody.

Ješte hlubší rozklad zachvátil nejmenšího partnera ve
vládní koalici - Unii svobody. Zmizení nestabilního prvku

Demokratické unie se snad nekomu na chvíli mohlo jevit
jako jiskra nadeje na sjednocování ceské politické pravice,

ale následující vývoj ukázal, že ani tato politická formace
nepochopila, že ceský volic nestojí o nejistotu a medializaci
vnitrostranických rozbroju, a pokud nemá pocit klidu
a stability, ohlédne se jinde. Tomu zatím v ceské politice

rozumejí jenom komunisté a ODS. Prvním zákonem v obou
stranách se stalo nevynášet spory do médií.

Namísto toho, aby unionisté využívali pozice jazýcku na
vahách a neustále pripomínali, proc že tato vládní koalice

vznikla, pracují ke svému zmaru merou nevídanou. A jako
v jiných stranách, i zde k tomu znacne prispívají regionál
ní, presneji krajské organizace. Politická nezralost

a nepredvídavost dosahuje u nekterých unionistu nových
rozmeru. Nekterí z nich dokonce novinárum duverne

sdelili, že hlavním motivem snah o další výmenu vedení

strany je protlacení ministra místního hospodárství Pavla
Nemce na místo predsedy. Prý se tak snáze dostanou
k dotacím z Nemcova ministerstva. Jako by mnohem

pravdepodobnejší nebylo, že stále nervóznejší sociální

demokraté svého stále nepohodlnejšího a nespolehlivejší
ho koalicního partnera proste propustí ze svazku.

A naivním unionistickým regionum nezbude žádný minis
tr, natož chiméra slibovaných dotací. Nejpravdepodobnejší

formou sebevraždy se pro unionisty zdá být dobrovolný
odchod z vládní koalice.

Sebevražedné jednání
To mimorádne vyhovuje podobne sebevražedne naladené

velké cásti sociálne demokratických poslancu ve Snemovne.
Jejich klub v zime dokoncil prípravu k vnitrostranickému

prevratu a z premiéra Spidly udelal obklícenou pevnost bez
kontaktu s okolním svetem. Seznam kandidátu této strany
do Evropského parlamentu se kryje se seznamem nejméne
úspešných, nejzkompromitovanejších a nejméne populár
ních osobností sociální demokracie éry Miloše Zemana.

Premiér už není respektován jako vudce strany a vzbourení
poslanci i cást kabinetu v cele s ministrem Zdenkem

Skromachem otevrene jednají o vytvorení menšinového
kabinetu. A pro jistotu ješte pomáhají nicit nezávislost verej

no právních sdelovacích prostredku.
Zvlášt z tohoto ohledu vejde sociálne demokratické parla

mentní pocínání této zimy do dejin politické neprozíravosti.

Dezorientovaná spolecnost prestává politiku vnímat jako
prostor pro rešení spolecných problému. Možná proto, že
jde o politiku politiku bez programu, bez charakteru a bez

autority. Pro mnohé je pak blížící se vstup do Evropské unie

Permanentní bunt, provádený formou

sebepoškozování, který provozuje sociálne

demokratický poslanecký klub vuci vlastní

vláde a premiérovi, vyústil v kužvartiádu.

úlevou u vidiny sametového protektorátu, který snad

nedopustí ješte další zhoršení stylu.
Symbolem poslední ceské predevropské zimy pak mohou

být i zjevy jako jednodenní potemkinovská premiéra ledové

plochy v supernové hale Sazky, kterou bylo nutné zase
rozpustit, aby se v hale vubec mohlo dál pracovat. Nikdo
sice nevi, kdo a jak dostavbu haly, nad jejímž využitím panují

prinejmenším rozpaky, nakonec zaplatí, ale o tom, že na
jednodenním ledu bruslilo pár minut nekolik celebrit, úsluž
ne referovaly všechny sdelovací prostredky.

Ale je tu ješte silnejší kafe, totiž další opakování fízlovské
ho televizního seriálu o Honzovi Zemanovi, hrdinném

majoru Státní bezpecnosti. Jak už mnohokrát prohlásily

obeti komunistického režimu, kdyby v Nemecku patnáct let
po válce, tedy v roce 1960, nekdo chtel vysílat od zacátku do

konce vylhaný seriál z dob Tretí ríše, jehož hrdinou by byl

esesák, pronásledující antifašisty, nemecká spolecnost by to
nedovolila.

Telicka vadí, komercne vysílaný major Zeman nevadí.
I tuto zimu prežili ikony i producenti komunistického

zábavního prumyslu bez úhony. Sílu zábavy pochopili
i další - ODS a Policie CR ohlásily vytvorení vlastních
popových kapel. Báje a bohy, kterým a ve které by se dalo

verit, se najít nepodarilo. Zustává blábol- a jeho bohem je
zábava.

JAN URBAN (1950) JE NOVlNÁR.
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ROZHOVOR

CEŠI SE NECHOVAJÍ JAKO
Irák byl na tom pred nezákonnou a nelegitimní americkou okupací
lépe, ríká bývalý šéf zbrojních inspektoru OSN Scott Ritter

COILÍN O'CONNOR

Scott Ritter je jako nekdejší hlava zbrojních inspektoru ze Speciální komise OSN pro Irák pokládán za prední
ho amerického experta na zbrane hromadného nicení, problematiku Iráku i americkou politiku vuci této zemi.

V roli zbrojního inspektora na sebe Ritter poprvé upozornil prohlášením, že vláda Spojených státu soustavne
zasahovala, marila a pokoušela se zneužít inspekcní úsilí OSN. Ritter byl neúnavným kritikem války v Iráku
a vubec americké politiky v tamejší oblasti; na toto téma publikoval radu knih.

O soucasné situaci v Iráku a o svých zkušenostech zbrojního inspektora mluvil Scott Ritter na pražské konferen
ci porádané spolecností American Voices Abroad, zastoupené Americany žijícími v zahranicí, kterí se staví kriticky
k zahranicní politice soucasného prezidenta George W. Bushe. Prítomnost ho pri této príležitosti vyzpovídala.

Pane Rittere, ocitl jste se nyní v samotném srdci toho,

co by americký ministr obrany Donald Rumsfeld nazval
,,Nová Evropa". Jak na vás stihla zapusobit?

Po príjezdu do Prahy jsem zjistil, jak rozšírená je mezi

Cechy duvera, že Spojené státy jednají správne a že jsou garan

tem svobody. Ruku v ruce s tím jde neochota prijmout jakou
koli kritiku USA a jejich politiky; to se pokládá za zradu zeme,
která se podle mnohých Cechu zasadila o jejich nove nabytou
svobodu.

Pro me je samozrejme težké to pochopit, protože nejsem

Cech, nežil jsem léta pod sovetskou nadvládou a neznám
z vlastní zkušenosti brutální potlacování lidských práv; vím

ovšem, co je to být American a co znamená svoboda z americ
kého pohledu. Ta má svuj základ v zákonu: zákonu vyjádre
ném ústavou Spojených státu amerických. A když pošlapete

zákony, už nereprezentujete svobodu.
Bylo by dobré nejak informovat ceské obcany, že Spojené

státy, kterým vzdávají pocty, už techto poct nejsou hodny,
protože jednají zpusobem, který se rozchází se zásadami

mezinárodního práva. Jak chcete mit svobodu, když nerespek
tujete právo? Jak ji chcete nekomu vnutit, když to provedete

nezákonne a nelegitimne? Jediné, co se v tomto prípade snad
dá delat - pokud ctíte zásadu svobody a jste prítelem Spoje
ných státu - je vstát a ríct jsme proti takové politice. Neslucuje

se to s principy, které sami hlásáte. Svobodu nemužete dosadit
na špickách bajonetu. Demokracii nelze na nekoho uvalit, ta se

vyvíjí zevnitr. Popíráte to, k cemu se sami hlásíte". Tohle by
udelal prítel. Podle me se Ceši nechovají jako opravdoví práte
lé Ameriky, protože prítel nestojí tiše vpovzdálí, natož aby

podporoval druhého prítele ve špatném jednání.

Rlkáte, že svobodu nebo demokracii nelze dosadit na

špicce bajonetu, ovšem je tu casto citovaný prtldad
Nemecka a Japonska z druhé svetové války. Mysllte si,
že je to správné srovnánl?

Ne, podle me to žádné srovnání není. Japonsko a Nemecko

predstavovaly jasnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpec

nost. Japonská ríše ohrožovala celý region. Nacistické Nemec-

ko okupovalo celou Evropu a napadlo Rusko. To byla skutecná

hrozba. A byly to Spojené státy, kdo vedl svetovou koalici, aby
se s temito zememi stretly a okupovaly je.

Jednou z vecí, které se zrodily po druhé svetové válce, byla

charta Spojených národu, která odrnltá válku jako prostredek
rešení mezinárodních sporu. A to se týká i zásady, že žádný

stát nebo skupina státu nemá právo mocensky si podrobovat
suverénní národy. Takže príklad Japonska a Nemecka opet

pouze ubírá na legitimite tomu, co Spojené státy podnikly
v Iráku. Jediné, ceho jsme dosáhli nelegálním vstupem do
Iráku a porušením mezinárodního práva, bylo ocištení Saddá
ma Husajna v ocích mnoha Irácanu. Posílili jsme tím odpor
v zemi a jenom zkomplikovali poválecnou situaci.

Než jste se uchýlil do ústranl, byl jste radu let zbrojnlm

inspektorem. Chápu správne, že vaše problémy zacaly
za Clintonovy administrativy?

Problémy vlastne zacaly za prezidentství Bushe staršího.
Zbrojním inspektorem jsem byl v letech 1991 až 1998. Co se

týce Iráku, jde o složitou situaci. Jisteže Saddám nese hlavní

díl odpovednosti za problémy, které museli inspektori preko
návat. Kdyby Irácané odzbrojili okamžite a v souladu se

svými závazky, nebyli bychom tam, kde jsme. Irák lhal. Irák
mlžil. Proto se inspekcní režim výrazne lišil od toho puvodne

zamýšleného. Ale jako inspektori jsme prosadili svou. Poradi
li jsme si s jejich lhaním, zastíráním a manévry. V letech
1995-1996 jsme Irák primeli k poslušnosti a registrovali jsme
90 až 95 procent produkce zbraní hromadného nicenÍ. Irák

v té dobe nepredstavoval hlavní problém. Tím byly Spojené
státy, které sledovaly svuj jednostranný politický zámer

odstranit režim jako takový, pricemž inspekcní procedury
používaly jako nástroj k dosažení tohoto zámeru. USA samy
jednaly v rozporu s mezinárodním právem.

Rada bezpecnosti OSN v rámci svého mandátu, kterým

bylo odzbrojení Iráku, uvalila na Irák hospodárské sankce.

Byla to celo plošná opatrení, která mela otresný dopad na
irácký lid. Jakmile by se Irák podrídil, sankce mely být zruše

ny. Také Spojené státy jako clen Rady bezpecnosti pro tyto

Pfttomnost
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PRÁTELÉ AMERIKY
rezoluce - požadující odzbrojení Iráku výmenou za zrušení
sankcí - hlasovaly. A presto od roku 1991 americká politika

usilovala o to, aby sankce zustaly v platnosti, dokud bude

u moci Saddám, trebaže by irácká vláda dostála svým závaz
kum. Tak kdo tu tedy porušuje právo?

Tri prezidentské garnitury - George Bushe staršího, Billa

Clintona a soucasného prezidenta Bushe - prijaly direktivy na
zpusob rozsudku smrti. CIA se v nich zmocnuje delat všechno

možné pro to, aby byl Saddám Husajn svržen, vcetne vytvorení
takových situací, které by vedly k diktátorove smrti. Cili

pokud jste v roli irácké vlády, máte spolupracovat se zbrojnírru
inspektory a za zády pritom máte ClA, která používá inspekcní

aktivity jako nástroj nikoli k odzbrojení Iráku, nýbrž ke

shromaždování informací o irácké bezpecnosti. Pochopitelne
budete cinnosti inspektoru aktivne bránit, jestliže jejich práce

podle vás neodpovidá odzbroj ovacím úcelum. Myslím, že

historie ukáže, že jednostranná politika USA vuci Iráku byla
naprosto chybná ..

Nesvetí ale nakonec úcel prostredky? Tony Blair rekl, že
bez oWedu na soucasné problémy jsou na tom Irácané
lépe než za Saddámova režimu ...

Ta otázka obsahuje dva problémy. Ospravedlnuje úcel
prostredky? Ne tak v demokracii. Ne ve spolecnosti, která ctí
zákon. Zákony jsou od toho, abyste z nich vycházeli: aby cíle

nesvetily prostredky. A když máte stát jako USA, který vynáší

vládu práva, aby ji pak v zájmu dosažení nejakého cíle porušil,
co to o nem vypovídá?

Predevším musím ríct, že cesta vedoucí k válce s Irákem

predstavuje velice vážnou hrozbu pro zásady práva a demokra
cie jak ve Spojených státech, tak v Británii. Obe zeme utrpely

touto válkou znacnou ztrátu, pokud jde o dopad, jaký mela
válka na jejich morální autoritu. Nemužete se chlubit tím, že

máte skvelou ústavu, když pošlapáváte vládu zákona, kterou
tato ústava zarucuje.

A jestli je Irák na tom dnes lépe než za Sad dáma?
Troufám si ríct, že je na tom hur. Máme za sebou deset
mesícu nezákonné okupace zeme, pri které americtí

vojáci každou noc vyrážejí dvere stovek, ne-Ii tisícu

domácností, vyhánejí z nich muže, kterí se nicím neprovi
nili, aby je terorizovali, ponižovali a nekdy i zabíjeli pred

zraky jejich rodin. Nastalo bezvládí a chaos. Ústrední

autorita, zákon a porádek zmizely. Ropa se neteží. Takže
jsem nucen konstatovat, že Irák byl na tom lépe pred
nezákonnou a nelegitimní americkou okupací.

Pripustine, že máte pravdu. Jakým zpusobem je možné
tuto situaci napravit nebo se jí aspon vyvarovat do
budoucna?

Klícem k tomuto problému jsou obcané Spojených státu.
Nezapomínejte, že nežijeme v diktature. Naše vláda vychází

z lidu, je lidem volena a je mu odpovedná. Pokud americká

vláda, Ihostejno zda demokratická ci republikánská, jedná

v rozporu se zákonem, s ústavou Spojených státu a chartou

OSN, pak musí být hnána k odpovednosti. To je jediné výcho
disko z takové situace: americtí obcané musí cinit ty, které
zvolí do vyšších pozic, odpovednými za všechno, co delají
jejich jménem. Jakmile prijmete princip odpovednosti, budoucí

vlády si napríšte rozmyslí delat politiku protichudnou predsta
vám amerického národa.

Sloužil jste dvanáct let v armáde a neco již o tomto
zpusobu života víte. Co podle vás práve prožívají americ
tí vojáci v Iráku?

Nejprve se zamysleme nad tím, proc lidé vstupují do

armády. Všimneme si napríklad prísahy, kterou skládá každý

príslušník armády. Prísahá, že bude podporovat a hájit ústavu
Spojených státu amerických proti všem vnejším i domácím

neprátelum. Když se dáte k armáde, deláte to proto, abyste

chránil svou zemi a obetoval za ni svuj život. Do války jdete
proti tem, kterí ji ohrožují. Ve válce jsem byl a reknu vám, že to

není hezká vec. Ale clovek je ochoten se obetovat ve jménu
vyššího dobra.

Mnoho vojáku, námorníku a pilotu v Iráku podle me nyní

stojí pred zjištením, že delají neco, co se neslucuje s jejich
prísahou. Reklo se jim, že jdou do války, aby znicili zbrane
hromadného nicení, ale žádné takové zbrane tam nenacházejí.
Ríkali jim, že jdou válcit, protože Sad dám byl napojen na
mezinárodní terorismus, ale žádná taková spojitost tam

nebyla. Jediná spojitost se sílícím terorismem nyní souvisí
s americkými akcemi. Vojáci slyšeli, že jedou do Iráku osvobo
dit tamní lid, jsou však svedky jeho rostoucího neprátelství.

Nevedí, kde hledat neprítele. Není jím už ten zlý diktátorský
režím, ale sami lidé, které meli prijít osvobodit. Vládne kolem

toho spousta zmatku a obet vlasti, ke které byli vojáci povolá
ni, se jeví jako zbytecná.

Cást rozhovoru vysílal Ceský rozhlas 7- Radio Praha.
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DOMOV A SVET

FIWSOF NA HRADE
Jaká je politická filosofie Václava Klause?

JIRÍ PEHE

Je težké považovat za liberála ci

konzervativce nekoho, kdo nauku

svými politickými ciny porušuje.

Klause politika je pritom témer
nemožné oddelit od Klause teoretika.

Soucasný ceský prezident Václav Klaus je nejcasteji lícen

jako liberál ci konzervativec, který se ovšem v praktické
politice svými názory ne vždy rídí. Z analýzy Klausových

projevu, eseju a knih vyplývá, že politická filosofie ceského
prezidenta je pomerne eklektickým kompilátem názoru,

a definovat ji jako liberalismus, konzervatizmus ci smes

obojího je dost problematické.

Liberál s. r. o.
Liberalismus a konzervatizmus jejich zakladatelé nechá

pali jen jako teorie, ale jako praktické návody pro chování

lidí. Je proto težké považovat - i treba jen v teoretické rovine
- za liberála ci konzervativce nekoho, kdo nauku svými
politickými ciny porušuje. Klause politika je pritom témer
nemožné oddelit od Klause teoretika.

Zarazení Václava Klause ke klasickému liberalismu si

zaslouží nekolik korekcí. Predevším Klaus de facto odmítá

myšlenku prirozených práv, z níž vyšli zakladatelé "predde
mokratického" liberalismu (zejména anglický filosof 17.
století, teoretik státu a práva

John Locke), která stojí v pozadí

moderní teorie lidských práv
i americké ústavy. Klaus koncept

lidských práv kritizuje jako
sociální konstrukt ohrožující

svobodu. Stejne skeptický je vuci
liberálním racionalistum, kterí

navázali na Lockovu teorii spole
censké smlouvy a verili, že

spravedlivý spolecenský porádek je možné stvorit s pomocí
rozumu.

Klaus mnohem víc vychází z jiného Brita, státníka, politic

kého filosofa a estetika Edmunda Burkeho, který kritizoval
francouzskou revoluci - racionální konstrukci spolecenské

ho rádu, vytrženou z historického a kulturního kontextu
(tradic). Burke, jenž je považován za zakladatele moderního

konzervatizmu, odmítal revolucní rešení a prosazoval
postupná, organická rešení problému v rámci konstituciona
lismu.

Blíže než klasickým liberálum je Klaus rovnež anglickým
utilitaristum Jamesi Millovi a Jeremy Benthamovi, kterí

tvrdili, že hlavním motivem lidského jednání je maximaliza
ce slasti a minimalizace strastí. Také oni odmítli ideje priro
zených práva jako zásadní formy ochrany individuálních

svobod prosazovali roli zastupitelské formy vlády.
Až britský pozitivista John Stuart Mill dokoncil myšlenko

vý proces propojení liberálního konstitucionalismu se zastu
pitelskou demokracií a je dnes obecne pokládán za ideového

otce liberální demokracie. Klause není ale možné priradit

jednoznacne ani k Millovi, protože ten ve svém konceptu

"vývojové demokracie" kladl velký duraz na snahy zlepšovat
cloveka i spolecnost a spojil zastupitelskou demokracii
s výchovou obcanu. Tuto roli mela podle nej v zájmu spole
cenského pokroku plnit vláda. Klaus ovšem myšlenku

pretvárení obcanu s pomocí výchovy, napríklad v lepší
demokraty, v podstate odmítá jako projekt sociálního
inženýrství.

Klaus a Hayek
Sám Václav Klaus se casto oznacuje za obdivovatele

rakouského ekonoma Friedricha von Hayeka, jehož ucení

v sobe propojuje nekteré aspekty liberalismu a konzervatiz
mu. Názorovou shodu mezi Klausem a Hayekem lze jiste
nalézt, pokud jde o Hayekovu teorii "spontánního rádu",

která de facto odmítá ideu spolecnosti jako racionální
konstrukce a naopak klade duraz na spolecenský rád jako
výsledek postupného prijímaní urcitých pravidel, která se
historicky osvedcila.

Klaus se shodne s Hayekem

i pokud jde o Hayekuv koncept
tržního státu a jeho kritiku státu
sociálního. Není ovšem Hayeko

vým následovníkem, pokud jde
o koncept demokracie. Hayek

a nekterí další autori, naposled
treba americký polito log Fareed
Zakaria, soudí, že pro ochranu

svobody je procedurální
demokracie méne duležitá než liberální konstitucionalis

mus. Podle nich demokracie v podobe pravidelných voleb
a dalších procedur i mechanismu ješte nezarucuje lidskou
svobodu. Zakaria varuje pred neliberálními demokraciemi,

které mohou být zploieny s pomocí demokratických mecha
nismu.

Klaus mluví casto o svobode jako o hlavní hodnote, ale její

ochranu nevidí zdaleka tolik jako Hayek, klasictí liberálové
i konzervativci ve vláde zákona, zejména v liberálním konsti

tucionalismu, ale naopak klade duraz na procedurální strán
ku demokracie.

Demokracie jako diskuse
Klaus se neshodne s Hayekem ani v otázce obcanské

spolecnosti. Ackoliv Hayek tohoto oznacení explicitne
nepoužívá, vidí jako jednu z hradeb proti rozpínavosti státu

dobrovolná sdružení. Jako zásadní korektiv politické moci
vnímá také verejné mínení, ale chápe ho jinak než Klaus

a mnoho dalších politiku - tedy než jen jakýsi diktát verej
nosti, jemuž se má politika populisticky podbízet. Jde podle
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nej spíše o strukturovaný proces, který se vytvárí v rámci

verejnosti.
Nemecký filosof a sociolog Jtirgen Habermas a kanadský

filosof Charles Taylor pozdeji popsali verejnost jako prostor
racionálního diskursu - jednu formu obcanské spolecnosti 

v jejímž rámci se v podobe verejného mínení vytvárejí racio
nální názory, které mají být vodítkem pro politickou moc.
Tu musí kontrolovat a držet v šachu nejaká vnejší instance.
Tato instance není v moderních demokraciích už definována

jako boží vule ci prirozené právo, nýbrž jako jistý druh
diskursu, který vychází z rozumu. S tímto chápáním verej

nosti a verejného mínení souvisí i Habermasuv koncept
diskursní etiky, která má blízko k pojmu tzv. deliberativní
demokracie, o které se dnes hojne diskutuje. Oba koncepty
kladou velký duraz na hledání spolecenské shody na racio
nálních rešeních prostrednictvím strukturovaného diskursu

v rámci obcanské verejnosti a demokratické politiky.
V ceském prostredí lze nalézt stopy tohoto myšlení

v Masarykove "demokracie je diskuse", tedy v jednom
proudu ceského humanismu. K1aus do této tradice, na rozdíl

od svého prezidentského predchudce Václava Havla,

rozhodne nepatrí. V jeho esejích i projevech nacházíme
mnoho kritiky "nepolitické politiky", jakož i odkazu k férové

politické souteži, roli politických stran, standardním mecha
nismum ci k volbám.

Pryc s elitári
V tomto ohledu Václav K1aus navazuje na rakouského

ekonoma Josepha A. Schumpetera, otce tzv. demokratické
ho revizionismu. Schumpeter byl kritikem klasických teorií,

v nichž je demokracie považována za "vládu lidu, skrze lid

a pro lid". Skutecná vláda lidu je podle nej jen iluze.

Demokracie je procedura, institucní rámec pro zabezpecení

politických rozhodnutí. Nemuže být cílem sama o sobe.
Schumpeter považuje za rozhodující prvek demokracie

konkurenci mezi ruznými skupinami elit - zejména pravidel

né volby, v nichž se ucházejí o prízen volicu politické strany
a jejich vudci. Ackoliv K1aus vychází ze Schumpetera, jehož
teorie demokracie je nekdy také oznacována za "kompetitiv

ní elitismus", K1aus sám ponekud paradoxne casto kritizuje
tzv. elitáre a vládu elit.

K1aus ovšem smešuje dva koncepty: politické elity repre

zentované politickými stranami (které obhajuje) a elity

intelektuální (které kritizuje). I ve svém antiintelektualismu
jasne navazuje na Schumpetera, který tvrdí, že pro kapitalis
mus je nejvetším nebezpecím vrstva frustrovaných intelek
tuálu. Tato exponenciálne rostoucí skupina, zplozená

úspechem kapitalismu, je ke kapitalismu silne kritická
a vytvárí podle Schumpetera sebedestruktivní potenciál.

Václav Klaus, zdá se, možná dochází ke komplexnejšímu pojetí

demokracie, které se oproštuje od puvodne silného ekonomizu

jícího a ideologického prístupu.

V jednote je síla
Václava K1ause není možné priradit k modernímu

komunitarismu v tom smyslu, v jakém se komunitaristictí

myslitelé utkávají s liberály. K1aus stojí jasne nejen na
strane procedurální demokracie, kterou hájí Schumpeter,

ale v jeho díle najdeme odkazy, v nichž sympatizuje také
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Ve svém antiintelektualismu Klaus

navazuje na rakouského ekonoma

Schumpetera, který tvrdí, že pro

kapitalismus je nejvetším nebezpecím

vrstva frustrovaných intelektuálu.

s tzv. procedurálním liberalismem, který hájí napríklad
americtí politictí filosofové Robert Nozick, Ronald
Dworkin a John Rawls.

Zatímco procedurální liberalismus klade duraz na
etickou neutralitu státu a pojmy práva i spravedlnosti
konstruuje abstraktne z autonomního postavení svobod
ných jedincu, komunitarismus klade do popredí pojem
obecne sdíleného dobra. Klaus obecne sdílené ideje blaha
a dobra odmítá, jakožto koneckoncu explicitne i samotný
komunitarismus.

Spolecné pojetí dobra muže vzniknout podle komunita
ristu - jako jsou Michael Sandel, Michael Walzer nebo
Charles Taylor - jen ve spolecenství sdílených osudu.
Nekterí komunitaristé pritom navazují na tzv. republika
nismus, jehož jedna vetev zacíná už ucením Nicola Machi·
avelliho. Ten zduraznuje aktivní politickou participaci
založenou na obcanských ctnostech.

Francouzský historik, sociálne politický myslitel
a politik Alexis de Tocqueville napsal už v první puli 19.
století, že jedinec je tím nejhorším neprítelem obcana.
Obcan je clovek, který usiluje o své blaho skrze blaho
obce, kdežto jedinec je v záležitostech jakoverejné zájmy,
obecné blaho nebo spravedlivá
spolecnost skeptický a opatrný.
Klaus jasne dává prednost
pojmu "jedinec" pred pojmem
"obcan". Chápání spolecnosti,
které zduraznuje obcanskou
angažovanost, obcanské ctnosti
a solidaritu jako podmínky
úspešné demokracie, je mu
cizí.

Klasický republikanismus
podobne jako liberalismus zduraznuje vládu práva, ale na
rozdíl od liberalismu kritizuje tzv. negativní svobodu coby
individualisticky chápanou svobodu jedincu. Naopak
akcentuje aktivní participaci v politickém procesu, tedy
svobodu k necemu - svobodu pozitivní.

Pregnantne vyjádrila toto rozlišení nemecká filosofka
Hannah Arendtová, když napsala: "Lidé jsou svobodní 
na rozdíl od pouhé dispozice ke svobode - pokud jednají,
pred tím ani potom svobodní nejsou. Nebot být svoboden
a jednat je totéž." Klaus casto mluví o svobode jako
o základní hodnote, ale pojem svobody hloubeji neanaly
zuje - pritom zejména jasnejší rozlišení mezi negativní
a pozitivní svobodou bychom práve od nej mohli cekat.

Komunitarismus má ovšem i svou odvrácenou tvár,
protože nekterí autori vyzdvihují jako spolecenství,
v nichž se formují sdílené ideály dobra, zejména národy
a etnické komunity. Zde jsou komunitaristé, predevším ti,
kterí požadují treba kolektivní práva pro takové komunity,
snadno zranitelní z pozic liberální kritiky.

Názory Václava Klause na roli národního spolecenství
se paradoxne protínají s tímto chápáním komunitarismu.
Národ v jeho pojetí je chápán predevším herderovsky
jako komunita sdíleného jazyka a kultury. Zároven Klaus
casto hovorí o národních zájmech tak, jako by vycházely

ze sdílených ideálu národního spolecenství a nemusejí
tudíž být ani definovány. V tzv. Manifestu srdce a rozumu
predneseném v Plzni 15. 10. 2000 Klaus rekl: "Složité

dejiny našeho národa nás naucily spoléhat na zdravý

rozum a duverovat mu. Mnozí se mu posmívají, zesmešnují

ho, spílají mu, ale to je také všechno, co proti nemu mohou

delat. Rozum prevážné vetšiny našich lidí je svéhlavý.

A práve tomuto našemu zdravému rozumu vdecíme za to,
že jsme jako národ dnes ješte zde. Máme své zvyky, tradice,

zpusob života, kulturní projevy. Ty nám odpovídají a ty

nám vyhovují. Chceme žít co nejlépe. Chceme žít podle

merítek, která jsou našimi merítky. "

Klausovo chápání národa má tak prekvapive blízko
k holistickým teoriím komunitárních nacionalistu.
Zároven zpochybnuje jeho tvrzení, že má názorove blízko
k americké politické filosofii. Amerika je politický národ,
který se definuje prihlášením se k základním ideovým
postulátum - "obcanskému náboženství". Klausovo pojetí
národa je naopak typicky "stredoevropské".

Vetšina západoevropských národu, jak podotýká
britský filosof, sociolog a sociální antropolog Ernest
Gellner, vznikla jako národy politické, které stmelila

kombinace vysoké kultury
a státu opírajícího se o byrokra
cii a národotvorný konstitucio
nalismus. Ve strední Evrope si
ruzné etnické skupiny své státy
vymyslely a spolu s nimi
sjednocující mýtus - nebo, jak
ríká Gellner, "pupek". Klaus je
v mnoha smerech pokracovate
lem této tendence, která svým
puvodem patrí do 19. století.

Národ je v jeho pojetí nezpochybnitelným zdrojem dobra
a Klaus o nem casto hovorí v podobe "my", "náš" atd.

Jak na demokracii
Dvema základními modely fungování demokracie jsou

demokracie konkurencní a demokracie konsensuální. Na

první pohled se muže zdát, že Klaus je jasným zastáncem
konkurencní demokracie, nebot to byl práve on, kdo mezi
ceskými politiky opakovane zduraznoval politickou soutež
a potrebu formovat jasne profilované vlády. Klaus také
opakovane obhajoval vetšinový systém, který konkurenc
ní demokracii umožnuje lépe, než systém pomerného
zastoupení, jenž má naopak tendenci produkovat slabé
koalicní vlády.

Jednou z forem konsensuální demokracie je ovšem
i tzv. konsociacní demokracie, kterou teoreticky popsal
holandský politolog Arend Lijphart. Ta se uplatnila zejmé
na v sociálne, nábožensky nebo etnicky silne fragmento
vaných spolecnostech:v nichž se politické elity z ruzných
cástí politického spektra rozhodly v zájmu stability spolu
pracovat. Holandsko nebo Belgie jsou hojne uvádenými
príklady.

Lze ovšem argumentovat, že formou konsociacní
demokracie byla i opozicní smlouva, jejímž duchovním
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otcem byl práve Klaus. I v ceském prípade se rozhodly
v údajném zájmu politické stability spolupracovat dve
souperící politické formace. V homogenní Ceské republi
ce ovšem neexistovaly pro zavedení tohoto modelu
demokracie duvody, o kterých píše Lijphart. Paradoxne
byl tento model zaveden údajne predevším kvuli potrebe
zmenit volební pravidla tak, aby mohla být vytvorena
skutecná konkurencní demokracie. Zároven ale obe
spolupracující strany - Klausovi obcanští demokraté
a sociální demokraté Miloše Zemana - puvodne predpo
kládaly, že by tato forma tiché skryté koalice mohla
pokracovat i po dalších volbách.

Strany a dost
K1ausovapolitická filosofie není také príliš jasná, pokud

jde o jeho chápání role, kterou v demokracii hraje soupe
rení zájmu. I když opakovane popisuje demokracii jako
kolbište, na nemž se stretávají ruzné legitimní zájmy, má
na mysli predevším zájmy "svobodných jedincu". Takové
zájmy na sebe sice berou institucionalizovanou podobu,
ale v K1ausovepojetí jsou standardní formou takové insti
tucionalizace vlastne jen politické strany.

Je-li ale politika stretáváním agregovaných individuál
ních zájmu, je nevyhnutelné, že se tyto zájmy budou insti
tucionalizovat i v jiných podobách, než jsou politické
strany, a není jasné, proc Klaus prisuzuje legitimitu prede
vším jen politickým stranám. Zejména ve Spojených
státech velmi vlivná teorie pluralismu tvrdí, že všechny
existující zájmy ve spolecnosti jsou nejakým zpusobem
organizovány, konkurují si v prístupu k politice a pokou
šejí se ze svého pohledu ovlivnit cinnost sátu. "Pluralisté"
zduraznují, že názory a zájmy jednotlivcu jsou tvoreny
príslušností ke skupinám. Politika je konflikt mezi skupi
nami, pricemž se jedná o konflikty v rámci jistých hranic.
Klaus spojuje skupinové zájmy s nebezpecím korporati
vismu a varuje pred srustáním ruzných zájmových skupin
se státem. Nevysvetluje ovšem uspokojive, proc by
vuci tomuto nebezpecí mely být imunní politické strany.
Italské a nemecké zkušenosti po první svetové válce jasne
ukázaly, že korporativismu se nedá zamezit jen volnou
souteží politických stran.

Nemilovaní obcané
Posledne zmínený problém nás privádí k otázce obcan

ské spolecnosti, kterou Klaus odmítá jako kolektivistický
koncept, zatímco nekterí teoretici, k nimž se hlásí, ji
naopak považují za potrebný nástroj kontroly a omezování
politické moci. Mnoho teoretiku demokracie také vyzdvi
huje obcanskou spolecnost jako obsahovou stránku
demokracie - tedy jako prostredí, v nemž se obcané,
svobodne se sdružující za úcelem dosažení nejruznejších
cílu mimo mocenské struktury státu, ucí obcanským
ctnostem i aktivnímu obcanství a stávají se tak lepšími
demokraty.

Podle nekterých teoretiku obcanská spolecnost
automaticky vyrustá z tendence svobodných jedincu
sdružovat se za urcitými, casto nepolitickými cíli, a je

tudíž zcela prirozeným dusledkem liberálního pojetí
demokracie. Práve proto je Klausuv odpor vuci obcanské
spolecnosti težko pochopitelný. Obcanskou spolecnost by
K1ausmohl snadno prijmout prinejmenším v její minima
listické podobe, protože pocínaje skotským osvícencem
Adamem Fergusonem celá rada teoretiku spojovala
obcanskou spolecnost predevším s trhem. Tržní hospo
dárství jako oblast svobody, individualismu a soukromého
práva bylo chápáno jako základní forma obcanské spolec
nosti.

Václav Klaus: odkud a kam
Klausova politická filosofie je pomerne pestrobarevným

kompilátem ruzných teorií a vlastních záveru. V rovine
cisté teorie se Klaus cítí být ekonomickým liberálem,
jehož nejvetší inspirací jsou myšlenky amerického ekono
ma Miltona Friedmana. I v oblasti politické filosofie
ovšem K1austíhne k ekonomizujícímu pojetí demokracie
a v jeho názorech lze najít mnohem casteji stopy schum
peterovského demokratického revizionismu než hayekov
ského chápání liberalismu a demokracie.

V ceském kontextu Klaus vychází z politických tradic
ceského národního populismu, který reprezentovali
za první republiky zejména národní demokraté. Ackoliv
Klaus casto kritizuje velký stát, ve shode se zmínenou
politickou tradicí obhajuje zároven silný národní stát. Ten
definuje predevším jako ochránce ceských národních
zájmu. Jeho kritika Evropské unie vychází nejen z nekte
rých postulátu liberalismu, na který se casto odvolává,
když EU kritizuje za její údajný socialismus, ale také
z jeho chápání role národa.

Klausuv eklekticismus nelze plne oddelit od intelektu
ální atmosféry normalizacní éry, v níž se jeho pohled na
svet dotvárel. Mnohé jeho názory spadající do oblasti
politické teorie jsou pohledy samouka ovlivneného tehdy
dostupnou samizdatovou politickou ekonomií, zejména
rakouskými a americkými národohospodárskými škola
mi.

V poslední dobe bylo ovšem možné zaznamenat urcité
posuny v K1ausovechápání demokracie a svobody. Nejen
že v jednom ze svých projevu pred zvolením do funkce
prezidenta mluvil vubec poprvé o obcanské spolecnosti
jako o existujícím organismu, ale nove také hovorí
o potrebe hledání spolecenského konsensu prostrednic
tvím demokratické diskuse nebo uznává jako jeden
z platných prístupu k demokracii názor, že svoboda
nemuže fungovat bez základní shody v tom, co je morální
a dobré - jakkoliv on tento "komunitaristický" pohled
nesdílí. V roli prezidenta Klaus také varoval pred príliš
nou mocí politiku. Jinými slovy, zdá se, že se možná
posunuje ke komplexnejšímu chápání demokracie, které
se oproštuje od puvodne silného ekonomizujícího
a ideologického prístupu.

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

VYUCUJE POLlTOLOGlI.
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SVOBODA, DOBRO A - PRAVDA
Príspevek k diskusi, k nÍŽvyzval Václav Klaus

LADISLAV HEJDÁNEK

Dobrá a špatná svoboda
Smysl svobody je nepochybne v kultivaci cloveka a jeho

života; ale svoboda není nic predem daného. A už vubec ne
"od prírody", jak notoricky opakují i mezinárodní dokumen

ty. Ke "své" svobode musí být každý jedinec veden a vycho
váván, a to temi, kdo už aspon trochu svobodni jsou. F. X.

Když nás nikdo neopraví
Není pochyb o tom, že jsme casto postaveni do situace,

kdy volíme bez rozmýšlení anebo kdy situaci dobre nerozu

míme, a proto nedokážeme správne posoudit, co je dobré
a co špatné (eventuálne co lepší a co horší, nebot nekdy

jsme - treba pod tlakem - nuceni volit menší zlo proti vetší

mu, ale to je jiný problém). Muže se stát, že se rozhodneme
- v rámci své svobody - nesprávne, a na základe této zkuše

nosti mužeme svá príští hodnocení upravit a opravit. To se

však nedeje výlucne a jednoznacne na základe povrchního
videní výsledku (úspechu a neúspechu): jsou úspechy

a vítezství, které nás dríve nebo pozdeji uvrhnou do otroce
ní, zatímco jindy muže náš neúspech a prohra mít neoceká
vaný osvobozující efekt. Což je duležitý argument proti faleš

ne interpretované hegelovské myšlence "pochopené
nutnosti". Práve z toho duvodu nesmíme zamenovat povahu
svého chápání dobrého a zlého na jedné strane (které muže

Podivná dvojice váhat i tápat) a povahu neceho skutecne dobrého nebo zlého.
Po mém soudu je v zájmu "kvality diskuse" o vztahu Naše chápání a vubec všechno poznávání se jiste "tvorí

mezi svobodou a dobrem predevším pojmové vyjasnení reálným životem"; jiste se ucíme tím, že neco deláme.

tématizovaných clenu vztahu. Problém je jen v tom, že když ten
Z toho duvodu jsem spíše "reálný život" není docela

kl v d' t o tV Proc by mely proti sobe stát svoboda "dk " kd v o d b o"na onen lSPU aClm, sou s re- "v pora u, yz nem" o ry ,

deným k jednomu tématu, než a dobro? Obvykle se má za to, že proti tj. správne orientovaný, pokud jde
diskusím, které se - již v puvod- o rozdíl mezi dobrým a špatným,
ním smyslu - mohou rozbíhat svobode stojí otroctví, zatímco proti ucíme se nikoli dobre, ale špatne

mnoha smery, rozptylovat se dobru zlo nebo špatnost. - ne v tom smyslu, že se neucíme
a dokonce tekat. Proto si kladu vubec nebo jen málo, ale že tím

hned na pocátku otázku, proc zhoršujeme a degradujeme svuj

by mely v záležitosti "priority" být proti sobe postaveny vlastní život stále dál a víc.
svoboda a dobro. Melo by to být zduvodneno, protože To ostatne platí pro všechen lidský život a pro veškeré
obvykle se má za to, že proti svobode stojí otroctví (nejen cinnosti: vedle získávání remeslné zrucnosti (na kterou
v sociálním a politickém smyslu, ale každé otrocení), s vážností pamatuje i kapsár a snatkový podvodník) je tu

zatímco proti dobru stojí na druhé strane zlo nebo ješte kultivace úrovne života, napr. smyslu pro umeleckou
špatnost. nebo myšlenkovou krásu a velikost, a také získávání

A pak tu jsou ješte další nesnáze. Svoboda má smysl jen odolnosti proti svodum pozlátek, kýcovitosti a "vlezlému
tam, kde mužeme volit mezi dvema nebo vÍCe eventualita- oblažování", jak to vyjádril Hermann Broch. Pokud nedelá-

mi; v našem prípade by šlo o volbu mezi dobrým me neco dobre nebo neco dobrého, není nám žádné
a špatným, eventuálne lepším a horším. Svobodná volba "learning by doing" k nicemu. To ví treba každý tlumocník

ovšem nespocívá v tom, že je nedeterminovaná nebo nebo prekladatel z dob svých pocátku: stací dvakrát trikrát
nemotivovaná, dokonce snad nevedoucí a tudíž nahodilá: udelat chybu (a nikdo nás pritom neopraví) - a máme
svobodne volit dobré proti špatnému (nebo zlému) napríšte dojem, že to tak je správne.

mužeme jen tehdy, když dokážeme obojí od sebe odlišit.

Práve proto však musí nejaké vedení o dobrém (i zlém)
fakticky predcházet každému svobodnému rozhodnutí,
každé svobodné volbe, a to bez ohledu na to, nakolik to

dobre víme a zda to správne hodnotíme. Jak by ostatne

mohla svoboda být "dobrá sama o sobe", kdyby jí "dobro"
(a také "zlo") nepredcházelo?

Prezident republiky Václav Klaus vyzval v novinách
k "široké intelektuální diskusi" a k "intelektuálním sporum",
a také varoval pred "mlcením"; jako téma jedné takové
diskuse navrhl otázku, "co drív", zda "svobodu nebo dobro".

(Václav Klaus zastává názor, že svoboda je predpokladem
a soucasne i mechanismem vzniku dobrého lidského chování 

pozn. red,) Nekteré intelektuály (snad jako známé firmy)

vyvolal prezident jménem (a zároven v zájmu "kvality disku
se" i napomenul); cílem má být podle nej "pripomenout

nebo vyjasnit nekteré výchozí koncepty a postoje", které prý

bývají leckdy zamlcovány. A pak už byli potenciální diskutují
cí rozdeleni do dvou táboru na základe "dvou bazálních

svetových názoru"; kdo by se chtel držet mimo, je predem
diskvalifikován, že propadl "móde povrchnÍCh politiku

a politických komentátoru", spocívající v udržování jakési
strední pozice "a žádný silný názor nemít".

Prítomnost
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Salda napr. ríká, že umení a speciálne poezie "vychází
z jakési svobody nižší, aby se dotvorila svobody vyšší; ze

svobody jaksi záporné, aby se dotvorila svobody kladnejší,

a ovšem, možno-li, té nejkladnejší, kde již se necítí rozpor
mezi ní a zákonem, kde obojí vyrovnává se v lásce". A tomu

práve rozumí jako zpusobu, jak "se nechat opravovat ...

životem, rozumej empiriÍ životnou". Oe tam nicméne skrytá
chyba, že svoboda je postavena proti zákonu, zatímco ve

skutecnosti bez zákona není svobody.)
K prohloubení, zintenzivnenÍ vlastní svobody se však

muže clovek dopracovat jen tak, že se neceho z dosavadní

jednodušší, nižší svobody vzdá, že dokonce neco opustí
a zavrhne. A vždycky je tu otázka: ve jménu ceho se
vzdáváme neceho ze své nižší svobody, abychom se dopra

covali k svobode vyšší? Nemuže to nekdy být také omyl
a klam? Zase tu máme doklad toho, jakou duležitost má
naše poznání a vedení o tom, co je dobré a co méne dobré
nebo špatné.

Svoboda muže být funkcní, tj. dobrá, jen tam, kde je

nejaké "nahore" a "dole", které nevytváríme teprve svým
rozhodnutím, nejakou volbou nazdarbuh. Svoboda je dobrá,
když volí dobro a vede k dobrému (nebo aspon k lepšímu),

a je špatná, když volí zlo a vede ke špatnosti. Smysl svobody
spocívá v tom, že mužeme volit dobré; nikdy bych nerekl, že
dobré je "vedlejším produktem samotného žití", protože

volit dobré není nikdy jen "produktem" Oépe snad: výsled
kem) volby. Zejména však to není "vedlejší" produkt. Ale

i kdybychom tuto hrubou formulaci prijali, pak platí spíše to,
že zlo (ve smyslu zlého rozhodnutí, zlé volby, zlého projek
tu) je - vskutku - "vedlejším produktem" života, totiž

produktem zneužití svobody. A zneužití svobody je vždycky
úpadkem, omezením, redukcí svobody, at už vlastní, zvlášte

však tech druhých.
Je-li jedním z cílu a posláním pravého užití svobody,

aby se i naše svoboda kultivovala, aby rostla a byla stále
hlubší a kvalitnejšÍ, je tomu tak jen díky tomu, že vyšší
svobody mužeme dosíci nejen prijetím pravidel, rádu,

závazku (a to je jiste základní podmínkou), ale také rozpo
znáním a prevzetím pravidel a závazku vyšších, než jaké

nám kdo mohl predat, protože závazku nových, svobodne
zvolených. Jen nekdy je pro otevrení možnosti, jak prevzít

taková nová pravidla a závazky, nezbytné a "dobré"
opustit pravidla a závazky staré. To je pak ovšem nezbyt
nost zcela jiného druhu než nejaký vnejší tlak a vnejší
nutnost.

Dluhy a práva
Svoboda tedy není žádnou skutecností "sama o sobe", ale

vždycky jen v souvislosti s nekým a necím; svoboda je vždy

Ke svobode musí každý clovek nejdríve dorust; musí k ní být

vychováván, pripravován a veden, a to - práve! - temi druhými.

relativní, je to necí (vetší nebo menšO svoboda, a je vztažena
k necemu, co si sama nevytvárí, ale co nejak musí respekto

vat, chce-li zustat svobodou, resp. nabýt tak jako svoboda
vyšší úrovne a dosáhnout vlády nad tím, co musí respekto

vat. - Velmi podobne tomu však je i s "dobrem": není žádné
ho "dobra o sobe". Také dobro je vždy dobrem pro nekoho,
a to bud pro jednotlivce, pro skupinu nebo pro celé spole

cenství (a mohli bychom jít ješte dál, treba pro celou biosfé
ru atd.). Ale platí to vždy pro konkrétní svobodu a konkrétní
dobro - také dobro je vždy "relativní", k nekomu a necemu
"vztažené".

To pochopitelne vubec neznamená, že relativní svoboda

nebo relativní dobro jsou jen "subjektivní" záležitostí; práve
naopak predstavují velmi významnou, zejména pro budouc

nost, komponentu skutecného sveta. A to nejen individuál
ního, ale i spolecenského, a nejen lidského, nýbrž i prírod
ního.

Už ponekud obnošená teze, že naše svoboda koncí tam,

kde zacíná svoboda druhého, potrebuje naléhave jako

doplnek obrácenou, ne méne zjednodušující formulaci:
naše vlastní svoboda zacíná být legitimní až tam, kde koncí

svoboda tech druhých. Pravá liberálnost spocívá na
prvním míste ve vztahu ke svobode (a svobodám) našich

spolulidí. Svoboda tech druhých je pro nás tak cenná, že
jsme ochotni ji podporovat - treba i na úkor svobody vlast
ní. Kdyby se matka malého dítete, lékar nad nemocným

pacientem, ucitel pred neposednými žáky apod. rídili
heslem "laissez passer", tak by sice svet ješte nejaký cas

šel a klopýtal dál, ale nutne od deseti k peti (tak, jako

jaro 2004
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upadá všechno, co proste "necháme být" a oc ustavicne Pravda osvobozuje
nepecujeme, treba jen, abychom to "zachovali" ve slušném A podobne je tomu se svobodou: ke svobode musí každý
stavu). Z novorozence, který si neosvojil vztah duvery byt clovek nejdríve dorust, presneji: musí k ní být vychováván,

jen k jediné osobe v prvním roce svého života, vyroste pripravován a veden, a to - práve! - temi druhými. Mohli
poškozený jedinec, který po celý život ponese vetší nebo bychom to snad nejzretelneji vyjádrit tak, že každý clovek
menší bremeno deprivovanosti. musí být ke svému lidství a ke své lidské svobode "osvobo-

Objev Adolfa Portmanna, že se lidské mláde rodí zován", protože svoboda, skutecná svoboda má své specific-
predcasne, totiž pred polovinou svého embryonálního ké predpoklady. Když ty nejsou splneny, stává se ze svobody
období, se zdá naznacovat, že bylo zapotrebí obrovského pouhá nahodilost, svévole nebo libovule.

zásahu do prirozeného vývoje individua: kdyby nemohl Svobodný cin je jen tenkrát skutecne svobodný, když ten,
"prírodní" clovek navázat sociální a jazykové kontakty ješte kdo jej vykonává, ví, co delá a jaké to bude mít následky
v druhé polovine svého embryonálního stadia, nikdy by se (aspon ty nejbližší a dohledné). Práve proto je každá svobo-

z neho nemohl stát clovek "lidský". Povaha lidského chová- da jen cástecná, jen relativní, protože závislá na našich
ní a jednání není tedy "velicinou endogenní", ale je znalostech, ale také na naší ochote onech znalostí, vedomos-

umožnena a založena vykrocením z pouhé endogenní tí, dovedností atd. maximálne využít, ale nezneužívat jich
"danosti" (vlastne jejím "prolomením") a vstupem do sveta proti jiným lidem. Proto francouzské revolucní heslo

již lidského, ovšemže vždy "dejinne" již nejak situovaného. nezustalo jen u svobody, ale se stejným durazem byla hlásá-
A tento vstup se novorozenci otvírá v príchodu a prístupu na a požadována i rovnost a bratrství.
blízkých bytostí, které s ním již jako s plnohodnotným Kdo zneužívá výhod proti druhým lidem, nezvetšuje svou

clovekem pocítají. Kdyby nebylo tech nejbližších, kterí se svobodu, ale stává se spíše otrokem nejaké hybris (a to

nad dítetem skloní a sklenou i když na to nejsou žádné
nad ním jakousi ochrannou péci, paragrafy!), která muže ohrožo-

zustalo by díte jen nejvyšším Odmítat prioritu dobra pred vat i jeho samého, a nekdy

primátem (presneji a vecneji: svobodou znamená osekat fenomén dokonce vubec všechny a všech-
takové díte by vubec neprežilo). no. (Hybris, ústrední pojem

Napred musí k díteti prijít svobody na pouhou nahodilost z reckého náboženství, znamená

"dobro" - a spolu s jinými a svobodné jednání na pouhou "zlocin" nebo "pýchu" a týká se"dobry" pak muže být zaseta cloveka, který prekracuje jemu

a pestována, rozmnožována libovuli. dané hranice a osobuje si práva

a dále kultivována i jeho "svobo- vyhrazená bohum - pozn. red.)

cla". ------------------- A navíc tím takový clovek doklá-
Každý lidský život zacíná tak, že jedinec stále bere, že dá, že zapomnel, jakým je od svého narození dlužníkem a že

stále neco potrebuje a druhým - práve tem nejbližším - je je jako každý povinen i tyto své nikde nezapsané a neevido-
jaksi "na obtíž"; clovek není jen celoživotne "nedostatková vané dluhy splácet. A to pak nutne znamená, že cím je

bytost", jak to hodnotí antropologové, ale stává se od pocát- clovek svobodnejší, tím je vnitrne zavázanejší tem, kterí mu

ku a ješte i po narození každým dnem vetším dlužníkem: tu jeho svobodu ukazovali jako cíl a kterí mu k ní dopomáha-
dlouho, velmi dlouho za vše, cím je a co má, dekuje pouze li tím, že svou vlastní svobodu omezili v jeho prospech.
a výhradne druhým lidem. Práve proto jsou ony známé Ani nejsvobodnejší clovek nesmí nikdy prestat mít na

formulace, deklarující lidská práva a svobody jako pochá- pameti ten velký svuj dluh, který by mel celým svým
zející "od prírody", filosoficky neudržitelné. To však ješte životem a pusobením jakoby vracet. I když jej nikdy nemuže
nemusí a ani nesmí znamenat žádné poprení ani zpochyb- vrátit tem, od nichž jej získal.

není tech "práv" a "svobod" samých, nýbrž jen kritické Odmítat prioritu dobra pred svobodou znamená osekat

odmítnutí zpusobu, jak byly historicky myšleny a formulo- fenomén svobody na pouhou nahodilost a svobodné jednání
vány. na pouhou libovuli. Cena svobody stoupá spolu s tím, jak

Lidské embryo není ani v tele matky, ani ve svém extra- postupuje presnost našeho rozpoznávání dobrého od zlého -

uterinním období (tj. behem prvního roku po narození) proto ríkáme, že "pravda osvobozuje" -, ale také jak se
žádným "vlastníkem" svých práv, a není ani "svobodné", prohlubuje naše oddanost "vpravde dobrému", nebot vposle-

nýbrž témer zcela závislé na lidech kolem sebe. Do svých du rozhoduje pravda.
"práv" se však narodilo, a na všech lidech je, aby tato jeho Chtel jsem pripomenout jen nekolik skutecností a zkuše-
práva respektovali. Uvažme, že prece máme respektovat ností, které nejsou nicím tak moc novým, jenom snad trochu

základní lidská práva i tech budoucích generací, jejichž upadají v zapomenutí. Nešlo mi ani o to prezentovat nejaký
rodice a prarodice se ješte nenarodili. Také ti budoucí mají "silný názor"; pred "silným" názorem dávám vždycky

"právo" na vzduch bez jedovatých zplodin, na cistou vodu, prednost názoru pravdivému, prinejmenším však rádne

na zdravé prostredí prírodní i spolecenské atd., takže ona podloženému.
tzv. lidská práva zjevne každému cloveku predcházejí, nebot

musejí být - a mají být - respektována ješte daleko dríve,
než se tito lidé narodili.

Pritomnost
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PROC JE VÁClAV KIAUS
TAK POP '" '"?

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Václav Havel- jako první odcházející polistopadový prezi

dent - ponekud zanedbal zásadní úkol, totiž zahájit debatu

o roli úradu prezidenta a o tom, jaký by prezident vlastne
mel být. Úrad prezidenta Ceské republiky tedy zustává

úradem definovaným pouze osobností. Má to tak být? Jaký
má být náš prezident? Urcite se shodneme na tom, že prezi

dent má mít charakteristiky obecne žádané i takové, které

prispívají k pozitivní národní budoucnosti. V tomto ohledu
analýza Václava lGause po roce prezidentování nabízí
mnoho duležitého.

Vychází z ceského stredu
Václav lGaus nebyl prezidentem ani pár minut a už se na

nádvorí Pražského hradu jeho príznivci poprali s jeho odpur
ci. Cím to je, že lGaus dokáže vzbuzovat vysoce negativní
emoce u urcitých lidí, pricemž ho vetšina národa hodnotí

pozitivne? Duvody jsou dva.
Za prvé, lGaus vychází z ceského stredu. Své první zkuše

nosti nabral v prostredí pražského Tylova námestí, jeho

prvním vozem byl trabant. Mládí a studia, byt s výlety do
Itálie (1966) a USA (1969), prožil v komunistickém státe.

Jako vetšina zdejších obcanu se díval na svet brýlemi
normalizacního období. Jako vetšina obcanu neudelal nic, co
by vedlo k odstranení komunistického režimu. Na rozdíl od

svého predchudce Havla patril totiž lGaus do "mlcící vetši

ny." Je tedy ,jedním z nás."
Druhým duvodem je, že charakteristiky u lGause, kterým

dáváme prednost, se rovnají naší soucasné psychologické
potrebe. V nedávném pruzkumu, v nemž lidé odpovídali na

to, kterých Klausových kvalit si váží nejvíce, zaznelo, že je to
politická schopnost, inteligence a reprezentativnost. Nechy

bely výrazy jako "silný" a "fešák."
Co se týce morálního kreditu a poctivosti, bylo hodnocení

našeho prezidenta pouze prumerné. Tento pruzkum o nás

hodne vypovídá. Jak vyplývá i z naší historie, místo politic

kých systému a principu zduraznujeme autoritu a vlastní
pocity, pohlazení pred kritikou a jistotu pred nejasností.

Psycholog Slavomil Hubálek konstatuje, že "nezralá
spolecnost vyzdvihne do svého cela extrémní typy osobnos

tí, extrémní v míre narcismu a egocentrismu.Tito lidé slouží

jako jakési totemy. Klausovo tvrzení, že jsme nejlepší, a jeho
poukazování na to, že morálka je·zbytecné moralizování,

jsou postoje, které mnozí z nás cntejí slyšet. Tak pomáhá
Klaus zvednout spolecnosti její sebevedomí".

Klaus všemu tomu velice dobre rozumí, a hraje tedy na

patricnou strunu. Výsledkem je, že mu dovolujeme, aby

existoval stav, který nás formuje tak, abychom nehledali
vlastní hodnoty, ale spíše se "vzájemne podporovali."

V takové situaci se nabízí otázka, do jaké míry slouží Klaus
nám a do jaké míry my jemu?

Odpoved lze najít pri posuzování psychologie soucasné
ho prezidenta. Psychologický rozbor lGausovy osobnosti
potvrzuje silný narcisismus. Narcisismus pramení z toho,

že clovek - vetšinou v mládí - projde negativní zkušeností,
z níž si vyvodí, že si ho lidé neváží, že není "dost dobrý".

Uverí tomu, a aby potlacil (nikoliv vylécil) tyto pocity,
mnohokrát se odrazí opacným smerem. Stane se neuveritel

ne pilný s touhou po uznání. Obklopuje se lidmi, u kterých
sklízí obdiv. Vyhledává postavení, která jsou verejne
uznávaná.

Pro narcisistního cloveka není duležité, co si myslí a ríká,

duležité je jen to, aby byl populární. Na podporu této touhy

Cím to je, že Klaus dokáže vzbuzovat vysoce

negativní emoce u urcitých lidí, pricemž ho

vetšina národa hodnotí pozitivne?

vykazuje až zarážející sebejistotu. Jeho "já" musí zustat

nedotcené. I naprosto triviální události mohou "ohrozit" jeho

ego do takové míry, že reaguje neprimerene (treba když
Klaus vytrhl z ruky jednomu ceskému fotografovi zvonící

mobil z ruky a mrštil s ním proti zdi).
Narcisista bere veškerou kritiku osobne. Pri zatcení

Milana Srejbra za pochybné financní machinace rekl Klaus,
že to byla vlastne provokace proti nemu. Narcisista totiž

vždy dá prednost vlastnímu "já" i na úkor spravedlnosti.
Prostor pro konstruktivní debatu neexistuje. Narcisistní

clovek delí svet na lidi, kterí jsou "pro" nej anebo "proti"
nemu. Je to svet, který je polarizován, ve kterém se nesmí
odpouštet, jen vyhrát.

Fundované debaty jsou nebezpecné
Metodologický repertoár narcisisty je sestaven z metod,

které jsou prevážne destruktivní. První je již zmínená potre
ba delení lidí na "dobré" obdivovatele a "zlé" kritiky. Proto

oznacuje lGaus intelektuály, disidenty, studenty, politology,
novináre a obcanské skupiny za "výrazne levicové, etatické,
neliberální, standardními demokratickými mechanismy
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pohrdající, kýcovite moralizující, realitou nepoucené,
nepraktické a nepragmatické".

Pro zvýšení popularity používá Klaus vágní, populistická
tvrzení. Napríklad stále tvrdí, že hájí naše "ceské" zájmy,

aniž by nekdy vysvetlil, jak a v cem se naše zájmy liší od
zájmu jiných Evropanu. Podle Klause skutecná evropská
rovnice by vznikla, kdyby všichni zúcastnení nastavili

"správné" parametry odpovídající reálným postojum obyva
tel jednotlivých evropských státu. O jakých parametrech to
mluví? Zamítnutí nedávného pokusu o Evropskou ústavu

Polskem a Španelskem je prímým protidukazem.
Útoky mnohokrát reší Klaus prevádením viny. Stací pripo

menout "sarajevský atentát", kde Klaus využil vlastní

bojovou schopnost v kombinaci s touto již zmínenou schop
ností metodologickou, a tak se stal nikoliv viníkem, ale

"obetí spiknuti".
Další castý zpusob je prosté odreknutí. V poradu BBC

World (vysílán do dvou set zemO po dotazu ohledne diskri
minace v Ceské republice oznacil náš prezident organizaci

Amnesty International za neduveryhodnou a komentoval

kritiku britského parlamentu týkající se diskriminace
ceských Romu slovy "to je taková hloupost a nesmysl, že na
to nebudu ani reagovat".

Pro udržování potreby sledovanosti existují dve

metody. První je prímý tlak na média. Potom, co si

Pokud se postbolševické chování v ceské

spolecnosti bude menit k lepšímu, stane se tak

pouze pomocí mechanismu, které jsou Václavu

Klausovi cizí, nebo jimi opovrhuje.

"nikdo nevšiml" jeho nedávné cesty do USA, podal Klaus
prostrednictvím reditele hradního politického odboru

Mravce stížnost do Mladé fronty Dnes. Druhou je
neuznávání osob ci institucí, které mohou ohrožovat

sledovanost. Když byl Václavu Havlovi udelen Rád Bíleho
Lva a Rád TGM, kancelár prezidenta poslala omluvu, že

se prezident nezúcastní z duvodu pracovního pretížení
a predem dohodnutého programu. Stejne se omluvili

komunisté. Institut ombudsmana (na nejž se ke dnešku

obrátily desítky tisíc obcanu) hodnotí Klaus slovy "je to
pro nekoho docela dobrá trafika".

Masaryk tvrdil, že demokracie je diskuse. Pro narcisistu

predstavují fundované diskuse nebezpecí. Debaty s Klausem
se tedy konají pouze s jistými, predem odsouhlasenými
"oponenty", jako jsou známí opotrebovaní politici, nebo
s osobami typu moderátorky Bobošíkové v komercní televizi

Nova. Klaus se totiž nikdy neocitne v debate s fundovaným
žurnalistou ci politologem, který má skutecne co ríci a na co

se ptát.
V duležitých otázkách volí Klaus vždy cestu odmítnutí

konfrontace, což ho zbavuje rizika ztráty popularity. Tp
vysvetluje, proc odmítl vyložit princip rozhodování pri užívá
ní ústavního práva udelování milostí a sdelit, jak volil

v referendu o vstupu do EU.V zemi se zavedenou demokra

cií je takový postup hlavy státu nepredstavitelný.

Lidská práva ohrožují svobodu
Co se týce demokracie, Klaus mnohem casteji odkazuje na

princip "svobodného chování" a na svobodu samotnou. Oceká

vá, "že budeme vystupovat jako jednotlivci". Pro nej je svoboda
sama od sebe "predpokladem a soucasne i mechanismem
vzniku dobrého lidského chování". Krok mezi tzv. "svobod

ným" chováním jednotlivce a kolektivním demokratickým
chováním prl1išnevysvetluje. Podle nej svobodné pomery jsou

totiž "tim jediným, co vede ke smysluplné budoucnosti". Rada
príkladu - od Indie po britskou ríši až k dnešní situaci na Haiti
- svedcí o tom, že svoboda sama o sobe zdaleka nestací.

Klaus tedy odstranuje myšlenku, na které vetšina lidí stavi

demokracii, totiž, že existují prirozená lidská práva. Klaus
vnímá tato práva hlavne jako sociální konstrukt, který
ohrožuje svobodu.

Pokud jde o politiku, verí, že má-Ii obcan co o ní ríci, má
do ní vstoupit. Podle nej si obcanské skupiny a iniciativy
"usurpují moc, která prísluší politikum". Hlavní nebezpecí

spatruje pan prezident pri "vytlacování politiku alternativní
mi politickými procedurami, založenými na komunitarismu,
NGOismu, korporativismu".

Rozhodující princip demokracie je princip mandátu
obcana, pri kterém obcan predává hlas (rozumí se pránO
jinému obcanovi s predpokladem, že ten druhý to bude

respektovat. Byla to opozicní smlouva, jejímž duchovním
otcem byl Václav Klaus, která vytunelovala tento klícový
mechanismus. Navíc vedla k nemožnosti odvolat vládu

pomocí vyslovení neduvery. Oddelení vlády a opozice zmize

lo, což vedlo k tomu, že hospodárské tunelování se snadneji
propojilo s politikou. Tím vznikly pevné klientelistické struk
tury, dnes rozeseté ve všech stranách, které se nakonec

nakonec spojily a zvolily Klause prezidentem.
Klaus tedy vnímá demokracii jako ciste procedurální

rámec pro zabezpecení politické elitní garnitury. Podstatne
odbornejší argumentace potvrzuje, že Klausovo chápání
demokracie je naivní a nahodilé, podle potreby. Z toho vyplý

vá, že Klausova touha po vítezství a popularite mu nedovolí
podporovat demokratické mechanismy, jakými jsou debata
a kompromis, ani predstavovat konkrétní demokratické cíle.

Výhody normalizace
Jedna z podstatných otázek úradu prezidenta zní, jak má

prezident zacházet s komunistickou stranou a její minulosti?

Má otevírat otázky - jako je kolektivní svedomí ci národní

identita - s timto bodem úzce spjaté?
Klaus sám na to odpovídá: "Vyrovnání se s minulostí

a'prípadný pocit viny vidím jako individuální problém každé
ho z nás. Hovorit nahlas o morálce druhých mi vždy pripa
dalo trochu nepatricné. Neverím, že se s minulosti muže
vyrovnat abstraktní entita zvaná spolecnost."

Klausova zkušenost a vnímání komunistického režimu

a éry normalizace reprezentují protipól Václava Havla. Podle
Klausova názoru taková povolání jako hlídac nebo topic,

k nimž byli nuceni uchýlit se lidé, kterí nesouhlasili s norma-
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lizací, skýtala jistou nepravidelnost, cas treba pro studium

Heideggera ... "Mnoho z tech, kterí byli vyhozeni po osmaše
desátém roce, mohlo jít delat úredníka, ale nechteli se
zabývat nevábnou každodenní prácí. Byla to jejich volba."

Normalizace predstavovala pro Klause zrejme i urcité
výhody. "Rekl bych, že nám individuální konfrontace každé

ho z nás se systémem útlaku a nesvobody, v nemž byla
hranice mezi dobrem a zlem zretelná, v mnoha smerech

dala v morální orientaci urcitou výhodu oproti lidem žijícím
nepretržite ve svobodné spolecnosti," tvrdí Klaus. Dále ríká,
že "je príznacné, že komunismus, v jehož jménu se lidé

dopoušteli tech nejstrašnejších zlocinu, vytvorili a uskutec

novali lidé, kterí puvodne žili a byli vychováni ve svobode ...".
Klausuv nejznámejší postoj ke komunistum v minulosti

vyšel pred pár mesíci, když predložil princip "nekomunis

mu". V této souvislosti uvedl, že obycejný obcan prispel
k pádu komunistického režimu cistou pasivitou. Pritom

komunistum pasivní mlcenlivec nevadil, naopak. V tomtéž

období Václav Klaus jako obycejný a pasivní obcan odmítl
podepsat dopis k propuštení Václava Havla z vezení.

Dusledkem je, že Klausuv postoj ke komunistum

v minulosti vede k tolerování praktik a moresu bývalého
režimu, a tak je prenáší do soucasnosti. To mu umožnuje
predvádet se jako reprezentant "všech obycených lidí".

Otázky kolem národního svedomí a morálky bude Klaus
nadále považovat za zbytecné. Otázky kolem komunistické

strany rozhodne ciste podle toho, jak mu to zrovna poslouží.

Dnes tvrdí, že komunisté jsou rádne zvoleni obcany, a tak
reprezentují urcitou cást populace. Tudíž je logické, že se

zúcastnili jednání i na úrovni prezidentské.
Na základe uvedených postoju bude Klaus považován za

ztelesnení "transformacního" období, tedy období, které
melo podstatne blíže ke komunistické minulosti než ke
zdravé budoucnosti.

Pozor na kosmopolitní intelektuály
Za dva mesíce budeme právoplatnými cleny Evropské

unie. Bežný obcan ale zatím nemá jasnou predstavu, jak
bude jeho život ovlivnen vstupem do EU. Je povinností prezi

denta, aby nám tu budoucnost objasnil. Kolik ale ví Klaus
o Unii a co nám o ní a naší budoucnosti v ní ríká?

Pro Klause prináší clenství v EU prevážne oslabení jeho

role "hlavního" domácího politika. Podle výše uvedené
metodologie reaguje Klaus protiútokem.Tvrdí, že "zviáštní

koalice evropské politické elity, bruselské byrokracie

a kosmopolitní intelektuální skupiny urychlují evropský
integracní vlak bez ohledu na skutecné zájmy obcanu
Evropy." O kom to mluví? Jsou Nemci, Francouzi, Britové

a další Evropané všichni tak naivní, že dovolují, aby na ne

pusobily "zvláštní koalice" v jejich neprospech?
Ve veci konkrétního soužití našeho národa v Evropské

unii soucasný ceský prezident zatím nenabídl žádné faktické
informace. Místo toho se jeho projevy soustredují na prosa
zování "ceského stanoviska" v organizaci, která nás muže 
podle Klause - pohltit a uškodit nám. Jak se "ceské stanovis

ko" konkrétne liší od jiných zemí v EU? Bývalý ministr

zahranicí Josef Zieleniec poznamenal, že dnes existují pouze

dve stanoviska - evropské a americké. Jakékoliv jiné
(ceské) nahrává tretí strane - Rusku.

Místo informací tedy prezident nabízí prevážne hrozby:
vstup do EU je "past, ze které se nedovedeme dostat"
a která navíc vede k "oslabování standardních demokratic

kých procesu". Jakých? Vždyt EU má parlamentní systém
založený na stejném principu reprezentace jako naše zeme.

Když všechny pruzkumy dokazují, že stav korupce je u nás
horší než v zemích EU, jak muže náš vstup do této organiza
ce znamenat ohrožení?

Prezidentovo chování u obcanu pusobí schizofrenní stav,

kdy obcan není schopen predvidat, jak vstup do EU ovlivní

jeho finance, rodinu, existenci, ne mluve o tom, jak si má
vubec moderní Evropu predstavovat. Prezident tu ve své roli
nejen selhává, ale tragicky podkopává národní budoucnost.

Zametání pod koberec
Prezident reprezentuje celý stát, ne jen sebe. Obcany má

vnímat jako lidi, jejichž je predstavitelem, dokonce jako své
zamestnavatele. Prezident nesmí stavet obcany proti sobe.

Je tedy neprípustné, aby urážel urcité skupiny spoluobcanu
za to, že pouze vyjadrují svuj názor.

Prezident nesmí lhát. Když Klaus publikoval v Lidových
novinách clánek, ve kterém odmítl antikomunismus a nato

pozval na jednání do Lán predsedu KSCM Miroslava Grebe

nícka, poslal mu dopis predseda politických veznu Stanislav
Stránský (autor clánku s ním není v žádném príbuzenském

vztahu - pozn. red.) , ve kterém psal Klausovi, že jeho "výrok
o komunistech ho velice prekvapil". Místo diskuse odpove
del prezident slovy: "Vám jde pouze o útok na moji osobu
jako na cloveka, se kterým politicky nesouhlasíte ...

S komunisty jsem já nikdy nevedl žádné politické jednání."
Prezident má nabízet pozitivní cíle a budoucnost. Pri proce

su transformace nemá podporovat status quo, ale nabízet

program ke zlepšení. Nemel by zapomínat, že populismus
vede ke škode národa (Meciar, Miloševié, Lukašenko).

Jsou okamžiky a doby, v nichž se tvorí hodnotové základy

spolecnosti pro další generace. Verím, že nyní prožíváme
takové chvíle. Pokud existuje hlas národa, tento hlas patrí
predevším tem, kterí národu dali nejvíc, a zvlášt tem, kterí
trpeli, aby zlepšili život spoluobcanu. Klausovo neuznávání

a urážení skupin studentu, disidentu, obcanu a politických
veznu dává záruku, že zustaneme bez hodnot, které jsou
nezbytné pro budování dobrého zítr1m.

Klausova úcelová dezinterpretace našich dejin vede

k tomu, že všechny nepohodlné otázky, od stretu zájmu po
sudetské Nemce, jsou zametány pod koberec. Klausovo
propagování citu místo pravdivých faktu a jeho uprednostne
ní vlastního "já" pred debatou vede k udržování naší závis

losti na pocitech, a tak posiluje normalizacní hodnoty
a existující status quo.

Pokud se postbolševické chování v ceské spolecnosti
bude menit k lepšímu, stane se tak pouze pomocí mechanis

mu, které jsou Václavu Klausovi cizí, nebo jimi opovrhuje.
Tedy nebude to kvuli, ale spíše navzdory prezidentovi.

Ve zkrácené verzi vyšlo v Lidových novinách 11. 3. 2004.
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TÉMA

BUDOUCNOsr ZE VŠECH
Predstavy o budoucnosti se po staletí odvíjely od predstav
náboženských. Verí-li lidé, že smrtí vše nekoncí, mení se podstatne
i jejich život

Náš evropský kulturní okruh byl po tisíciletí zcela pod
vlivem náboženství, a to od mytologických pocátku až k "veku

rozumu", prumyslové revoluci, leckde i déle. Uvažujeme-Ii
o víre ve svetlé pozemské zítr'Ky,pohybujeme se až na výjimky
v posledních dvou staletích. V úvahu však musíme vzít roli,
jakou víra v lepší pozemskou budoucnost mela v celé spole

censké šíri. Pokud tak uciníme, zjistíme, že se mnohdy jednalo

pouze o více ci méne hypotetické úvahy nevelkých skupin
vyhranených intelektuálu, jejichž ohlas byl ješte v 19. století

zcela mizivý. Soustredme se proto spíše na nejširší vrstvy

a jejich predstavy o budoucnosti. Pocátky techto predstav
musíme hledat práve v predhistorické, "mytologické" dobe.

Smrtí nic nekoncí
Ve staré indické spolecnosti je nejvernejším obrazem

predstavo budoucnosti kastovní systém, vzniklý v historicky

dlouhém védském období (1500-500 pr. Kr.). Védy jsou velmi
rozsáhlé náboženské spisy - jakési prírucky indických kneží

obsahující hymny, obetní formule a vše nutné k náboženským

obradum. Kastovní systém, puvodne sloužící k oddelení
vládnoucích od ovládaných, se postupne vyvinul v rozsáhlý

systém kast a podkast, které žily ve vzájemné izolaci. Tento

systém zacal pozvolna erodovat s evropskou kolonizací,
nicméne u hinduistické populace Indie je patrný dodnes.

Na sklonku védského období vznikaly tzv. upanišady, sbírky

esoterických textu soustredujících se na pochopení života jako
strasti. Myšlenky v nich obsažené vedly cloveka k soustredení

se na základní pravdy, které nebyly prístupny rozumovou
cestou, ale jen prostrednictvím dlouhé kontemplace, askeze,

zreknutí se' smyslového sveta i vlastního ,já", Tato cesta však

nebyla jednoduše prístupná, bylo nutné ji nastoupit již v útlém
veku a projít všemi jejími stádii - v mládí jako student svatých
textu, pozdeji jako hospodár a otec vychovávající deti
a nakonec jako clovek uchylující se do samoty, jejímž vyvrcho
lením na sklonku života bylo vzdání se majetku a putování

v žebráckém rouše. Jedine tak bylo možno dosáhnout
moudrosti.

Tyto snahy úzce souvisely s predstavami o budoucnosti,

v níž smrtí nic nekoncí a každý se opet zrodí podle toho, jak
se choval ve svém posledním živote. Budoucnost se tak stala
cyklem smrti a znovuzrození. Cílem však, v rozporu s mnohý

mi evropskými predstavami, nebylo zrodit se v budoucím
živote ve vyšším stupni, ale spíše zarazit konecne tento

kolobeh a dosáhnout úplné spásy a splynutí s jednou duší
sveta. Dalo se toho dosáhnout ctnostným životem, askezí,

vedením. Individualita existence cloveka ci jeho duše je

nepodstatná v okamžiku spásy. Štastná budoucnost vedla
skrze odmítnutí sveta a kontemplaci ke konecné spáse 

splynutí.

Soudy a apokalypsy
Ve starém Egypte existovala v predstavách budoucnosti

myšlenka posmrtného soudu, pri nemž byli všichni roztrídeni
na štastné a zatracené, jejichž ortelem byl život v odloucenosti
od bohu, casto doprovázený krutými tresty. I ve starovekém

Recku a Ríme existovaly barvité predstavy o lidské budouc

nosti - známé jsou sestupy do podsvetí, ale i vize budoucnosti,
která predstavovala stehování duší - reinkarnaci. Melo se tak

dít dle míry provinení behem života, Cím vetší bylo, tím více

degradující byla promena.
Jistou odlišnost mužeme pozorovat ve víre Židu. Soustredí

se na budoucnost, ale posmrtný život v ní nehraje nejpodstat
nejší roli. Buh Židu je bohem živých, bohem, který se svým
lidem uzavrel smlouvu, kterou dodržuje. Verí-Ii tedy starozá

konní Židé ve "štastné zítrky", pak jedine v závislosti na
naplnení smlouvy. Jakékoliv zakolísání vyvoleného národa

zashbenou zemi vzdaluje. Starozákonní Hospodin na dodržo
vání smlouvy trvá, neúspechy a problémy jeho lidu tak vždy

souvisejí s chováním jich samých ci jejich vudcu. Díky
mnohým zakolísáním nedostatecných lidí se smyslem dejin

stává exodus a ani nejvetší hrdinové s Mojžíšem vcele
nedostávají z tohoto pravidla výjimku.

Krestané predstavy o budoucnosti doplnují mnohými

vizemi, které casto prerostly v široká hnutí. První krestané od
pozemského sveta necekají žádné zázraky a príliš s ním své

štestí nespojují. Apokalypsa sv, Jana je po dlouhý cas oblíbe
ným a nescetnekrát citovaným textem, lícícím barvite poslední

veci tohoto sveta. Dejiny sveta byly v dávné, již predkrestan

ské tradici líceny jako po sobe jdoucí epochy, jejichž sled se
podle hojne rozšírených predstav s krestanstvím uzavrel.

Nemelo tedy valného smyslu verit, že krome blízkého zániku

svet ješte neco nadejného ceká.

Velké cekání
Po prelomu prvního tisíciletí, v dobe, kdy bylo jasné, že se

obecne ocekávané eschatologické vize nenaplnily, vystupují na

povrch i jiné proudy, které nad svetem a jeho budoucností
ješte nezlomily hul. Podle nich zavládne tesne pred koncem

sveta na zemi jakýsi ideální stav. Bude to doba, v níž se objeví
poslední císar, který si podrobí všechen krestanský lid, sjedno
tí všechna království a nastane klid a mír. Jeho vláda potrvá

pres sto let a skóncí, až se císar odebere na Olivetskou horu,
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kde odloží svou korunu. V tu chvíli prijde na scénu Antikrist
a nastane konec sveta.

Antikrist, jehož príchod mel predznamenat konec sveta, mel
v krestanském stredoveku mnohé podoby - casto byl soucas

níky vždy podle potreby ztotožnován s vládnoucími císari ci
naopak papeži. Podobnému prirovnání svého casu neunikl ani

rímský císar a ceský král KareIIV. Mnozí se však nenechali
vyvést z míry a ocekávali jakési "utišení pred bourí Posledmbo
soudu", období "velikého klidu" ci "ocištení a preveliké rados

ti". Objevovaly se i vize poucující, že takového "klidu, ocištení
a radosti" nebude možné dosáhnout bez násilí. Aby k onomu

ocištení mohlo dojít, bylo nezbytné odejmout zkažené církvi
její majetek silou. Z tohoto násilí pak mela vzejít církev nová

a cistá, která do svých rad prijme mnohé neverící a naplní svet
mÍrem a spravedlností. Ani to však nezabrání Poslednímu
soudu.

Dejiny sveta nabývají novou podobu v ucení joachimitu,

delících dejiny na veky Otce, Syna a Ducha svatého - poslední
jmenované období melo teprve nastat a s ním i období oceká·
vání Krista. Prechod z veku Syna do epochy Ducha svatého

však nemel probehnout zcela bez potíží. Zkažený svet mely
cekat mnohé útrapy - muslimskou invazí pocínaje a odporem

zkorumpované církve v cele s papežem konce. Nástrojem
ocisty mely být predevším tehdy vzniklé žebravé rády. Toto
ucení, které se v nekterých svých podobách zvrhlo v násilí,
bylo opakovane oficiálními strukturami zakazováno. Obcas

však ožívalo v nových podobách. V husitských Cechách
zavládla na pocátku dvacátých let 15. století vize, podle níž se
"spravedliví" uchylovali do nekolika málo míst, kde bylo

možné uniknout pricházejícímu božímu trestu. Ocekávání
trestu se nenaplnila, a tak se mnozí radikální husité stali jeho

vykonavateli. Násilím chteli nastolit Kristovo království na
zemi, v nemž si budou všichni rovni a soukromé vlastnictví

bude zrušeno. Adamité šli ve svém konání ješte dál napodobo

váním života prvních lidí. Tyto výstrelky však byly brzy pacifi
kovány.

Snením proti nerádum
Na samotném sklonku stredoveku se mnozí kazatelé,

obzvlášte v mohutne se rozvíjejících italským mestech, pokou
šeli poukázat na zkaženost sveta i na možnou cestu k náprave,
byt docasné - stále prece ocekávali Poslední soud a konec
sveta. Savonarolovi se dokonce podaril pokus o nastolení

"spravedlivé" vlády ve Florencii. Zklamání z nenaplneného

ocekávání Florentanu jej zavedlo až na hranici, kde zemrel
s cejchem heretika. Jeho proces však byl casem revidován a je

možné, že se brzy dockáme nového svatého.
Následující epocha novoveku, která s sebou prinesla

obdivovaná díla humanistického ducha, v žádném prípade
neznamenala odklon od Boha a základního ucení církve.

Lidský život neprestal být jen docasným pobytem, cekárnou
na život pravý, vecný. Mnohé problémy kritizované v minulosti

zustávaly aktuální. Nove se však objevují ojedinelé, avšak o to

zajímavejší návrhy na jejich rešení - "utopie". Ideální stát,
Utopie, kterou Thomas More ve svém stejnojmenném díle
umístil na ostrov, byl nácrtem spravedlivého zrízení, jehož
hlavním cílem byl život ve štestí. Pomoc druhým, vzájemná

podpora, spolecnost, která by byla založena na spolecném
vlastníctví a neexistenci privilegií, je patrne Morovou odpovedí
na neutešené pomery v Anglii jeho doby. More se ve svém

ideálním státe nevzdává náboženství, je však (zrejme vlivem

náboženské nesnášenlivosti, která prostupovala nejen jeho
vlastí) pro vzájemnou toleranci, dokonce i vuci neverícím.

Morova Utopie, v jejíž uskutecnení sám autor nedoufal, dala

mnohým pokracovatelum nejen název, ale i vzor principu
nenásilí a neuskutecnitelnosti. Utopie tak historicky byly spíše

obžalobami stávajících spolecenských nespravedlností než

reálnými návody k jejich odstranení. Na pocátku moderní
doby však dosud neotresitelné náboženství, vcetne k aktivite
vybízejícího kalvinismu, ztratilo své výsadní postavení a s ním
i víru ve vecný život.

Do ráje bez Boha
V polovine 19. století opakuje predstavu o dejinách jako

o zákonitém smerování k cíli Karel Marx. Cílem však není

spása, vecný život. Dejiny mají dospet k svému naplnení bez
BOŽÍúcasti. Jejich cílem je spolecnost bez tríd a prostredkem

revoluce, tedy násilí. Svým následovníkum Marx pridal i radu:
k nastolení beztrídního stavu revolucí je treba lidi vychovávat,
aktivne pripravovat. Revolucní komunismus reprezentovaný
Uljanovem-Leninem byl realizován ruskou revolucí. I ten se

odvolával na svetlé zítrky, nicméne stalinismus se svou

hruznou tyranií boj o svetlé zítrky prohrál. Duvera v nej se
však stala pro mnohé novým náboženstvím a tento kult i pres

zjevné a katastrofální neúspechy své blouznivé vyznavace stále
ješte zcela neztratil.

JAN SmsKAL (1970) JE HISTORIK. PuSOBl v Cmrnu PRO n:OREllcKA

SI1JDIA pRI UNIVERZTffi KARLovE.

literatura k tématu:

More, Thomas: Utopie. Praha 1978.

Le Goff, Jacques: Zrození ocistce. Praha 2003.
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UTOPIE, NEBO VIZE?
Nehojme se vizí. Ve srovnání s utopiemi mají
reálnou šanci uspet

BEDRICH UTlTZ

Po zhroucení komunismu mnozí narfkali, že lidstvo prišlo
o poslední utopii. Což nemuselo znamenat 1ftost nad

koncem jmenovite této utopie, ale snad 1ftost nad tim, že na
její místo nenastoupila nejaká nová, pozitivnejší. Lidé si

ovšem casto pletou utopii s vizí. Utopie je neco fantastické
ho, nereálného, vetšinou nerealizovatelného, zatimco vize je
neco, co se muže zdát fantastické, v dané dobe zdánlive

nerealizovatelné, ale nakonec prece jen proveditelné.

Sny z masa a kostí
Vize, která vznikla vlastne ješte v predminulém, devate

náctém století, spatrila svetlo sveta ve forme románu
Theodora HerzelaAltneuland - Staronová zeme. Byla to vize
o židovském státu v Palestine, na území biblického Izraele.

Nechme stranou historii vzniku tohoto státu. Skutecnost je,
že stát Izrael, se všemi svými chybami a nedostatky, je dnes

realitou. Dokonce jeho arabšti odpurci a neprátelé kladou na

Kdo V petactyricátém roce veril, že morálne,

hospodársky a psychicky zdevastované
Nemecko bude za krátkou dobu

respektovaným clenem demokratické Evropy,
musel verit vizi.

tento stát ruzné požadavky, existenci státu, této nekdejší
vize, však již nezpochybnují.

Jako další prfklad muže sloužit dnešní Nemecko. Žádný

evropský stát se v novodobých dejinách nedopustil tak
zrudných zlocinu jako Nemecko za 12 let existence Treti

nše. Kdo v petactyricátém roce veril, že toto Nemecko, které

bylo morálne, hospodársky a psychicky na mizine, bude za
historicky krátkou dobu respektovaným clenem sourucen

stvf evropských demokratických státu, musel verit vizi.
Ve vizi verili Konrad Adenauer a Charles de Gaulle, když

položili základy francouzsko-nemecké vzájemnosti. Dnes je

nemyslitelné, že by mezi Nemeckem a Francií, nekdejšími
úhlavními nepráteli, kten byly puvodci ci aktéry nejkrvavej

ších evropských válek, mohlo ješte jednou dojít k válecnému
stretnuti.

Když de Gasperi a Schuman podepisovali první vskutku
evropské smlouvy, Evropa ve své nynejší - byt stále ješte
nedokonalé - podobe snad nebyla ješte ani zcela jasnou vizí.

Jako taková se ovšem vyklubala, a snad se dá nci i prekona

la, ve forme Evropské unie se spolecnou menou a hospodár

sko-politickým celkem, který mení tvár sveta.

Nadeje tu je
Pritažlivost Evropské Unie, této nedávné vize, dokazuje

nejen její stálý rust, ale též prání dalších zemí, které zcásti
nejsou zemepisne ani soucásti Evropy, stát se jejími cleny.
Nekolik desetileti po reformách Kemala Atattirka, které

približovaly orientální Turecko kontinentální Evrope, prime
la vize clenství v Evropské unii soucasnou tureckou vládu
k reformám, jejichž tempo a dosah jsou v dejinách Turecka

bezprfkladné.
Další prfklad se snad muže zdát predcasný, ba zpochybni

telný. Ale presto: na oprávnenost, prubeh i následky války

v Iráku existují ruzné názory. Zde jde jen o následky. Že
v Iráku samém jsou tyto jiné, než si státy, které válku vedly,

predstavovaly, je evidentní. Predpovídalo se ovšem také, že

tento zásah vyvolá válecný požár proti Západu a v celém
arabském svete. Skutecnost vypadá jinak: sponzor a muž

v pozadf nejhruznejších teroristických akcí v minulosti, libyj

ský vládce Kaddáfi, priznává svou vinu a odškodnuje obeti
teroristických akcí. Otevrel svou zemi zbrojním inspekto

rum OSN a usiluje o návrat Libye do spolecenství demokra
tických státu. Sýrie se snaží rozptylovat veškerá podezrení,

že podporuje terorismus. Nabízí dokonce Izraeli nová
mírová jednání. Irán, pres fundamentalisty zmanipulované

volby, prizpusobuje zbrojnf program požadavkum Spojených

národu a pouští jejich inspektory do své zeme. Ochotu
k dohode o svém programu atomových zbraní projevuje

dokonce - byt velmi váhave - i komunistická Severní Korea.
Jiste ne bez nátlaku demokratického sveta dochází k pokusu
o zabránenf válecnému konfliktu a o mírové urovnánf sporu

mezi Indií a Pákistánem. A nakonec: vývoj v Saudské Arábii
a ješte výrazneji v Maroku naznacuje, že i tyto zeme se

približují, byt váhave, demokratickým rádum.
Pomery v tomto svete zavdávají v mnohém prícinu

k pesimismu, ba k zoufalství. Vidíme ovšem, že se naplnily

a naplnují nekteré vize, z nichž lze cerpat i nadeje. Vize jsou
vizemi tehdy, jsou-li doprovázeny pochybnostmi, ale posky

tují i prostor pro nadeji. Já osobne trpím dokonce vizí, že
tato zeme jednou bude mít vládu a parlament odpovídající
tradicím Komenského, Palackého a Masaryka.

BEDmCH Umz (1920) JE PUBUCISfA, lIJE v NEMECKU.
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Evropa: sen o dynamickém unikátu
JIRí MUSIL

Uprostred diskusí o tom, jakou bychom chteli mít Evrop

skou unii a zejména, jak bychom se v ní meli chovat, je
užitecné precíst si útlou knihu Helmuta Schmidta Sebezácho

va Evropy, vydanou nakladatelstvím Paseka
Helmut Schmidt, narozený roku 1918 v Hamburku, je realis

tický politik a myslitel se zkušeností cloveka, který zažil nacis

mus, za války prošel wehrmachtem a úcastnil se poválecné
obnovy západního Nemecka, aby se v letech 1974 až 1982 stal
kanclérem Spolkové republiky Nemecko. V nemecké sociální

demokracii patril spíše k jejímu pravému krídlu, obhajoval
vojenskou spolupráci Evropy a Nemecka s USA a zároven
prosazoval Brandtovu východní politiku. Cást osmašedesátní

ku jej opovržlive oznacovala za praktika bez teorie. On sám se
naopak považoval za pragmatika, který navazuje na hansovní
tradici svého rodného Hamburku a který obdivuje názory

filosofa Karla Poppera o cílevedomém, avšak postupném
pretvárení politických a spolecenských pomeru.

Humanista bez iluzí
Jeho životní filosofii vyjadruje skutecnost, že mnoho let byl

spolecne s Marion Donhoffovou vydavatelem velkého sociál

ne liberálního týdeníku Die Zeit. Byl typickým predstavitelem
onoho druhu politiku, kterí nemají iluze o lidech a politice,

avšak zustávají zodpovednými a hlubokými humanisty.
Schmidtova kniha je jakýmsi odkazem tem, kdo ponesou

zodpovednost za budoucí dení v Evrope. Jádrem autorova

sdelení je názor, že v príštích desetiletích pujde o sebezáchovu
evropských národu. Pouze EU, která bude schopna jednat,

muže vzhledem k hrozícím celosvetovým nebezpecím 21. století

zachovat primerenou míru sebeurcení evropských národu i vuci

svetovým velmocem. K temto nebezpecím pocítá rust obyvatel
stva, zmeny klimatu, tendenci k regionálním a místním válkám
a soucasnou globalizaci financních trhu. Je zrejmé, že sem

Schmidt již nestacil zahrnout mezinárodní terorismus a politic
ké reakce na nej.

Dynamický unikát
Hlavním argumentem pro integraci Evropy je skutecnost,

že národní státy nebudou schopny jednotlive celit nebezpecím,
která nás cekají. Proto je pro Schmidta Evropská unie prede
vším záchranným spolecenstvím. K trem známým strategic
kým principum, které vedly k jejímu vzniku, ~. k obrane pred

politickým a ekonomickým ohrožením ze strany Sovetského
svazu, zaclenení Nemecka do prostoru evropských demokra

cií a k ekonomickým a sociálním výhodám plynoucím ze
spolecného evropského trhu, pripojuje Schmidt nový motiv:
sebezáchovu, cili akceschopnost EU navenek.

První princip, který také zduraznoval vnejší nebezpecí,
ztratil význam. Ale prvek vnejšího nebezpecí se vynoril v nové

podobe. Z toho pak vyplývá i nutnost vytvorit spolecnou zahra-

nicní a obrannou politiku Evropské unie. Ta pritom není, a ani

by nemela usilovat o to, stát se spolkovým soustátím. Schmidt

neverí v možnost vzniku Spojených státu evropských po vzoru
USA, což zduvodnuje historickými a kulturními argumenty,

jako je existence odlišných jazyku, tradic, mentalit. Soucasne
však Unie není ani klasickou konfederací. Tak jako rada
autoru i Schmidt soudí, že v Evrope vzniká neco úplne

nového, a oznacuje tuto formu za dynamický unikát, který

hodlá své úkoly menit a rozširovat.

Na mnoha místech Schmidt opakovane zduraznuje, že

národní stát je a v dohledné budoucnosti zustane základem

politické a kulturní identity jednotlivých evropských národu.
Proto se tak kriticky vyjadruje k centralistickým tendencím

Bruselu a pripojuje se ke kritice tech, kdo poukazují na nebez

pecí centralistické byrokracie. Ale pritom zároven zduraznuje,
že bez vetší integrace v rámci Unie by v budoucnosti jednotli

vé evropské státy neobstály pred tlaky a nebezpecími prichá
zejícími zvenku.

Odkud, kam a kudy?
Z knihy je zrejmé, že vztah mezi orgány EU, pocínaje parla

mentem na jedné a jednotlivými clenskými státy na druhé

strane, autor považuje za nejduležitejší a nejobtížneji rešitelný
problém Unie. Snaží se zachovat rovnováhu mezi realistickým

vedomím, že unie musí prohlubovat svou integraci, to jest

musí se vyvíjet k jednotnejšímu politickému celku, a že
zároven musí být zachovány národní státy. Duraz na integraci

plyne i z jeho obav, že nedojde-li k hlubší integraci, EU se
muže zacít rozpadat. Ale stejne snadno lze v knize najít vety,

které jednoznacne obhajují nutnost národních státu. Z pozná
mek o nutnosti spolecné bezpecnostní a zahranicní politiky

EU lze však odvodit, že Schmidt ve velice dlouhodobé
perspektive predpokládá, že Evropská unie se bude vyvíjet

k zvláštnímu federálnímu usporádání s unikátními mechanis
my, vyvažujícími práva a povinnosti clenských státu a centrál

ních orgánu Unie. Zdarí se to pouze tehdy, když se to nestane
príliš rychle, ale soucasne zustane zachován jasný smer:
posílení akceschopnosti navenek.

Ceský ctenár rovnež ocení, že Schmidt si je plne vedom
toho, že bez kultivace spolecné evropské etiky, bez uvedomení

si spolecných, byt pluralitních, duchovních základu Evropy by
zustalo všechno úsilí o hospodárskou i politickou integraci

neúspešné. Není proto divu, že v knize vysoce ocenil Havlovo
volání po verejné diskusi o spolecné identite Evropanu. A to je
nepochybne i výzva ceským intelektuálum. Potrebujeme nejen
diskuse o našem postavení v Unii, nýbrž také vážný pohled na

budoucí osud Evropy ve svete.

JIR! MUSIL (1928) JE SOCIOLOG.
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HAD V ROZESPALÉ
Ráj v ére operativní kultury

~

E
JIRÍ EDUARD HERMACH

Když píšu v podtitulku o operativní kulture, prebírám

termín "operativní" z psychoanalytické literatury, ve které
"operativní postoj" znamená sjednocení vedomí a skutecnos

ti tak, že vjem neotvírá žádný prostor predstavy nebo symbo

lu. Vnímaná vec je absolutne a jednoznacne prítomná.
Vylucuje presah sebe samé. At už se jedná o presah smyslu,
funkce nebo estetiky. Obecne receno vylucuje estetiku,

politiku a etiku, tri základní vedy presahu.
Pritom tyto tri vedy presahu rozvíjejí bytí veci. Jsou

povereny úkolem starat se o její rozvoj, její šírení a množení,
o její propagacní a reklamní dopad atd. Estetika, politika

a etika tak ztrácejí nejen své puvodní postavení, svuj puvodní

smysl, stávají se z nich prostredky produkce veci, at už se
jedná o umelecký predmet, o užitkovou vec, o kulturní

a intelektuální dílo, o idelogii, o národ, o urcité skupinové
presvedcení ci o urcitou sociální a politickou formaci. Veci,

Po zahrade snu a splnených prání prichází ráj

touhy, co jen touží a nedá se nachytat na žádné

vyplnení.

jsoucna, myšlenky, bytosti a formace jsou dnes samy sebou.
Neotvírají odstup od sebe samých a neprekracují se v té ci

oné perspektive estetického, etického nebo politického
smyslu. Jejich vztahová prítomnost byla nahrazena jejich
produktivní expanzí. Být znamená mít a tedy zahltit svet

a veškerenstvo všeobecnou továrností své výrobní obsese.

Padající mýtus
A co ráj v ére této operativní kultury? Ráj predstavuje

predevším pád mýtu. Nejedná se pouze o krestanský ci jiný

mýtu s ráje, ale o mýtus vubec. Mýtus je vymazán jako
symbol, jako exteriorita a tedy transcendence veci. Veci
a jsoucna zustávají uzavreny v sobe samých. Pád mýtu je tak

pádem jedné ze základních dimenzí lidské identity. Nezna
mená to však, že v soucasné spolecnosti mýtus neexistuje.

Nejedná se o vymazání mýtu, ale o jeho destrukturaci.
Padající mýtus je mýtem, který ztrácí svuj základ, svuj smysl
a svuj cíl. Na druhé strane tato destrukturace uvozuje jeho

rozptýlení. Mýtus je náhle všude a nikde. Je všudyprítomný
a nenalezitelný.

Padající mýtus o zahrade Eden není Adam, kterému telo

jeho tela a duše jeho duše nabídla prekrocit sama sebe.
Nejedná se ani o nabídnuté jablko lásky, kterým Eva prosí
Adama, aby zradil sám sebe, protože láska je vždy zrada

sama sebe. Nejedná se ani o klauna Hada, který se jen svíjí

Piitomnost
26

a sycí. Had touhy uprostred ráje. Padající mýtus se rozpustí
jako kostka cukru v caji. Ráj je náhle všude a nikde.

Destrukturace ráje však zpusobí, že clovek neví, je-li
Adamem, Evou, hadem ci jablkem. Možná, že je jen bujnou
vegetací ci hojnou zverí, anebo ješte treba cherubínem ci

andelem strážným. V tomto roztoku, jako v každé homogen
ní látce, hraje základní roli stred. A ve stredu ráje rozpušte

ného mýtu je prece jen had. Had - distributor události, had 

disident, had - touha sama. Had, který nemuže být v ráji nic
jiného než nenávist, zášt a bolest.

Ráj sám zná jen ukojenou touhu. Znamená to, že základní

rys touhy mu uniká. Ráji uniká dokonce samotná esence

touhy: toužit. Horkost, lež a bolest nabízí lásku, protože
láska je zrada a zrada je láska. Kroky osudové lásky mírí

nevyhnutelne mimo ráj. Mírí k bráne, kterou hlídají cherubí
ni a archandelé s plamennými meci. Mírí tam, k bráne zloci

nu, která je zde, práve uprostred ráje. Láska a zlocin

a horkost a touha nám tak odhalí ráj práve ve chvíli, kdy se
podlaha hroutí, trámy praskají a strecha se bortí. Dum se
rozpadá, dum - zahrada Eden, a my víme všechno, všechno
je videt. Všechno jsme poznali. Všechno, co se hroutí a padá,

zmizí dnes, ješte pred západem slunce, pred lhostejnýma
ocima armády cherubínu, pred lhostejnou krásou sveta.
Možná, že jen ti starší z andelu si zajdou pro nektar, co
omámí smysly, a pak budou pozde do noci falešne vrískat
s hadem opilecké popevky.

Hodinky na jazyku
Jak už bylo receno, ráj v ére operativního myšlení je

predevším pád mýtu. Kdesi smerem na východ, mezi

ctyrmi rekami buh Jahve stvoril zahradu Eden. Osázel ji
stromy, co nesly chutné ovoce, a uvedl do ní cloveka, aby
ji hlídal a obdelával. Buh stvoril pro cloveka zahradu

splnených prání. Touha je již odpovedí a prání se naplnují
spolu se svou žádostí. Lovci loví hojnou zver, pijáci pijí ta
nejchutnejší vína, milovníci milují ty nejkrásnejší ženy
a milovnice milují ty nejkrásnejší muže ... Eden, zahrada

snu: pestrobarevné ptactvo a bujná vegetace, zvírata
zadumaná ve svém zvírectví a první lidský pár milující
prázdno svých tel. Jen touha umí naplnit lidské telo, dát

mu obsah a tak ho uložit mimo sebe, do krajiny Eden.
Neposkvrnený Adam se zde ztrácí, ztrácí své prázdné telo

v tom teplém a prívetivém, prázdném vzduchu. První láska
je svetlo, barva a vzduch. Ješte není lidská. Je jen vlastní

a ryzí. Nebeský Jeruzalém prání plnících se spolu
s touhou, kterou mela probudit. Spolu se srdcem, kterému

mela pripomenout, že je už ráno a že musí vstát. Ale touha
se sama naplní, a tak srdce muže zase usnout. Adam se
budí a usíná. Usíná a budí se soucasne. Všechno s ním se
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budí a usíná. Rozespalá zahrada Eden se vznáší v mlze
rána a soumraku, mísí den a noc, ráno a vecer.
A uprostred toho polosvetla buzení a usínání se plazí had.

Chvílemi ze zastaví, zvedne hlavu a vysune svuj rozeklaný

jazyk. Zatrepe jím rychle nahoru a dolu v prázdném
vzduchu. Had se prý tak orientuje a cítí, co je kolem nej,

vnímá vune a pohyb. Ale v ráji had pohybem svého jazyka

uvádí do chodu cas. Had v ráji je pán vecnosti a buditel
casu. Plazí se travou až doprostred ráje jako vecnost, která

prináší cas. Zastaví se chvílemi a zvedne hlavu, aby natáhl
ty hodinky, které má na jazyku.

Ráj pokušení
Mýtus v ére operativní kultury je všude. Plazí se jako had

a natahuje své hodinky touhy. Té nové touhy, strachu
a pláce. Touhy, která se chce znát, touhy strachu, pláce
a neštestí, protože clovek potrebuje strach, plác a bolest, aby

se poznal. Kastrace je nevyhnutelná, o'kají Sigmund Freud
a Jacques Lacan a celá psychoanalýza po nich. Jak jinak by

se clovek dokázal vytvorit. Clovek-touha opouští sám sebe,

aby se poznal. Opouští ráj svého bytí, jde pryc, pryc od sebe
sama, vyhnán z ráje své vlastní identity. Adam vyhnaný z ráje
padá do bezedna své hadí vášne casu. Jde pryc i v okamžiku

své vlastní touhy ohlédnout se. Ztratit sama sebe je jako
nalézt ránu zející uprostred sveta, najít své vlastní krvácející
srdce zde, pred sebou, ve stredu sveta. Ctyri reky prýští

z toho pramene a rozlévají se do ctyr svetových stran.
Ctyrmi branami ráje se hrnou veletoky krve. Reky jako hadí
vecnost uprostred trávy, reky jako hadí vynález casu. Když
se zastaví, zvedne hlavu a veletok se hrne do bezedných

propastí vesmíru.
Uprostred zahrady Eden starozákonní Buh zasadil strom

poznání. Buh tam nezasadil strom touhy, ale jen strom
poznání. Touhu už nechal na cloveku. Jablko touhy nikde

neroste, už proto, že není samo sebou. Touha není nikdy
sama sebou. Lovit hojnou zver v lesích ji nudí, krásné ženy
jsou po1iš poddajné a krásní muži po1iš fádní. Byronuv Kain

a Goetheuv Werther hadího odkladu ráje na nás vyplazují
jazyk casu: Adame, kousni si!...

V naší ére operativní kultury umíme všichni sníst jakékoliv
jablko.Víme, že ráj není jediný. Ráje jsou dva. Had všechno
všem vyzvonil, takže si ani nikdo nemuže hrát na držitele

tajemství. Ráj je stav a ráj je cin. Po zahrade snu a splnených
prání prichází ráj touhy, co jen touží a nedá se nachytat na

žádné vyplnení. Ze stavu do cinu a z cinu do stavu, nacházíme
jedno a ztrácíme druhé. Ztrácíme jedno pro druhé a toužíme

po ztraceném. Slepota je brána štestí, o'kal Friedrich Nietzs
che a Ivan Sviták dodával, že každý mluví o tom, co nemá.

Clovek se zastavil jako vecnost a vyplazuje jazyk casu, aby

zjistil, co kolem nej vlastne je. Nejaký ten vábivý ráj? Dnes

každý ví, že se do ráje dostane. Má dokonce na vybranou: ráj

stav a ráj cin. Ráj je zde, jen si musíme ješte chvilku pockat.
Ale ráj-stav nás znudil a touha nás unavila. Všichni dnes stojí

me pred branami ráje a nevíme, co nás vlastne ceká. Ráj

pokušení. Všichni jsme sami sebou, stav vyloucil cin a cin
vyloucil stav. Ráj pokušení je mimo oba, mimo cin a mimo
stav. Pokušení je definitivní rešení problému ráje. "Trvání,"

ríkal Henri Bergson, ale kdo vlastne ví, co je to "trvání"?
"Trvání" trvá, protože pomíjí a pomíjí, protože trvá. Had

pokušitel konecne vyrešil nesmyslnou syntézu casu. Pokuše
ní trvá, protože pomíjí a pomíjí, protože trvá.

Uprostred ráje se v dnešní ére operativní kultury nachází

naše vlastní srdce, systola cinu a diastolu stavu. Srdce je naše,
ale krev je hadí. My všichni Adamové v pokušení sedíme za
branami. Nikdo nás ješte nevyhnal, ale už jsme venku. Nic

jsme ješte nejedli, jen se budíme do zamlženého rána. Možná,

že jsme spali celý den a ted je vecer. Had nakonec všechno
dobre zarídil. Ráj pokušitele je bez stavu a bez cinu. Sedli

jsme si všichni i s hadem za plot, na samý okraj bytí a hrajeme
velkou hru pokušení. Had vsadil svou krev. Svou krev pokuši
telku. ChvI1emi se priplazí a lehce nám jazykem olízne tvár. Ví

o všem. Všechno nám pripomene. Všechny krásné vzpomín
ky na neexistující prítomnost. Jen jablko nemá. Hrajeme celu

noc. Pak prijde kalné svítání a my všichni Adamové za brana
mi ráje a na samém okraji bytí zíráme na Evu. Pomalu žvýká.

V koutku úst jí visí kousek ocásku.
"Evo! Cos to udelala?! Kde je had?!"

]ffiI EDUARD HERMACH (1948) JE FlWSOF, PSYCHOLOG A ARCHITEKT. ŽUE

A PRACUJE VE FRANCII.

jaro 2004
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VSTUP DO SVETLÉHO
Povídka o zkušenostech svatebního svedka

ONDREJ NEFF

Je to od tebe hezké, príteli, že me žádáš, abych byl svedkem

pri tvé svatbe. Mrzí me, že ti nemohu vyhovet a že za svedka
nepujdu.

Nenaléhej, prosím.

Nejprve bych te rád ujistil, že si nemyslím, že všechny
svatby nutne vyústí do katastrofálního manželství. Nebyla by

to pravda. Znám mnoho manželských páru, které spolu žijí
spokojene, ba ve štestí. I oni prožili jeden svatební den a ten
skutecne byl úvodem do štastného príští jejich životu. Oprav

du nejsem škarohlíd a nikdy bych si netroufl lámat nad institu
tem manželství hul.

Potíž je v tom, že na jejich svatbe jsem svedkem nebyl.

Zato jsem byl svedkem na mnoha svatbách, nejeden pár

jsem privádel do skvelé budoucnosti, a vždycky ta manželství,
jež za mého dozoru a prispení vznikla, skoncila, proc neužít
toho slova, katastrofou.

že preháním, že mi nemužeš verit?
Prosím, abys veril každému mému slovu. Nosím smulu,

príteli, jsem nositel jakéhosi prokletí, tech ph1<ladu už bylo
phliš mnoho na to, aby šlo o náhodu. Prípady se vymykají
statistické chybe.

Mám ti to doložit? Pokud tedy máš cas a trpelivost vyslech
nout mé vyprávení, pak prosím.

Manželství první
Poprvé v živote jsem byl svedkem na svatbe príteli Vladi

mírovi. Bral si ženu jménem Petra, ženu snad o patnáct let
starší, než byl on sám. Mela za sebou jedno nepodarené

manželství. Z neho jí zbyl synek a presvedcení, že muži jsou
tlupa sobeckých, namyšlených idiotu, jimž je nejlépe se

vyhnout na sto honu. Své sexuální potreby uspokojovala
mechanickým utešovadlem a byla odhodlána u neho zustat,

dokud nezestárne a neztratí apetýt. Pak prišel Vladimír
a svou veselou kamarádskou náturou ji presvedcil, že je i jiná
budoucnost, než šedá, že je možno mít nadeji a tešit se na

"skvelé príští".
Chodili spolu pul roku, až si usmysleli, že se vezmou.

Ani Vladimírovi se do svatby príliš nechtelo. Ion, prestože

byl mladý, mel za sebou jeden prudký vztah, který skoncil
špatne. Nakonec svolil, ale mel jednu podmínku.

"Dobre, ožením se," rekl. ,,Ale nebudu se ženit tady, v Praze.

Chci se ženit na radnici v Kašperských Horách na Sumave."
Byl jsem dokonce svedkem i tohoto rozhovoru.
Petra se usmála. Vladimír prekypoval romantickými nápady

a tenhle byl zrejme jeden z nich.

,.A proc zrovna v Kašperských Horách?"
"Protože na radnici v Kašperských Horách je hned vedle

vchodu pametní deska na pocest americké armády, která
západní Cechy osvobodila."

Psal se rok 1973.

"To není možné," mínila Petra. "Takové desky musely jít
dolu už dávno."

"Vidíš, a v Kašperských Horách si ji uhájili. Je to skvelé
mestecko, Kašperské Hory. V hospode na námestí tam visí po

nemeckém zvyku zvon. Kdo nezná, niceho netuše zazvoní
a musí zaplatit rundu celé hospode. Místní koumáci tam cíhají
na príchozí a teší se, který že všetecka bude chtít overit, zda

ten zvon má srdce. To jsou zásadovi lidé, Kašperáci. Nechali
by se rozsekat na kusy, než aby vydali tu desku."

Domluveno, ujednáno.
V den svatby jsme se vypravili z Prahy autem do Kašper

ských Hor. Mela to být skromná svatba, bez hostu. Ženich
rídil, nevesta sedela vedle neho a já vzadu s druhým svedkem.

Ve skvelé nálade jsme dojeli do Kašperských Hor. Jestli je den
svatby brána do "skvelého príští", pak tento den byl pro takový
úcel stvorený. Hory jiskrily, sršely svežestí a mestecko bylo jak

vymalované. Projeli jsme kolem hospody, kde místní obcané
cíhají na všetecné turisty. Byla samozrejme zavrená, sem

pujdeme až v poledne, na svatební obed. Dáme si sekanou
a bramborovou kaši.

Vladimír zastavil nedaleko radnice. Vystoupili jsme. Hned

jsem si všiml, že je pred radnicí nejaký ruch. Nejdrív me
pošetile napadlo, že se místní prišli podívat na Vladimírovu
a Petrinu svatbu. Ti by ale neprišli v montérkách a v rukou by

nemeli palicky a majzlíky, spíš by drželi kvetiny.
Byli to kameníci a peclive, soustredene, roztloukali desku

pripomínající osvobození kraje americkou armádou
"Co to deláte, chlapi?" oboril se na ne Vladimír.
"Predseda narídil."
,,Aleproc?"
Kameník mlcky ukázal na papundeklovou ceduli pritluce

nou na zdi. Bylo na ní napsáno:
SEJMUTÍM DESKY PRIPOMÍNAJÍCÍ AMERICKOU

OKUPACI ZÁPADNÍCH CECH PRACUJÍCÍ KASPERSKÝCH
HOR PROTESTUJÍ PROTI IMPERIALISTICKÉ AGRESI
PROTI HRDINNÉMU VlETNAMSKÉMU LIDU.

,Jedem," rekl Vladimír.
"Kam jedeme, Vladimírku?" chtela vedet Petra.

"Do Prahy. Tady se ženit nebudu."
,,Ale Vladimírku, vždyt na v Praze nemají na radnici desku

oslavující americkou armádu."
"Nebudu se ženit na žádné radnici. Odjíždíme."

Petra zacala plakat.
"Copak se stalo, mladá pani?" ptal se jeden z kameníku.

Vysvetlil jsem mu, co se stalo a co se deje.

"Mno," rekl ten muž a vysmrkal se. "Deska ješte není úplne
dole. My bysme mohli jít na svacinu, vid, Jindro? Pujdeme na

svacinu a vy si to mužete odbejt."

Prítomnost
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"Slyšíš, Vladimírku? Pujdou na pivo!"

"Pujdu s nima."
"Dobre, ale až po obradu."
Váhal Vladimír, než svoli!. Obrad se konal a Vladimír, když

ríkal "ano". myslel na zmrzacenou desku vedle vchodu. jíž

prodloužil svou neústupností život o chabou hodinku. Pak ji
donicí, poslední pametní desku americké armády a on bude
zase ženatý, jako už jednou, a jak to tenkrát dopadlo.

Tentokrát to dopadne hur, rozhodl se. a co si usmyslel,
splnil.

Vimto.

Byl jsem svedek.
000
Co tomu ríkáš. príteli? Že jsme o trícet let dál, že pametních

desek oslavujících americkou armádu je v západních Cechách
habadej a že nemám plést frustrace té doby do epochy soucas
né, svobodné, nadejeplné? Možná. že budu muset pridat další

vyprávení, abych te presvedcil, že já nejsem ten správný
clovek, který by mel nekoho uvádet do skvelé budoucnosti.

Manželství druhé
Jaromíra znám doslova od detství. Prožil jsem s ním detské

hry i mladické divociny. Prošli jsme spolecne vekem. kdy
mladí muži nemyslí tolik na city jako na sex a kdy berou
milostné vztahy jako sportovní disciplinu. Jaromír byl, musím

pripustit. šikovnejší než já. Kosil dívky, jako zrucný žnec
máchá kosou. a kdyby si mel delat zárezy na pomyslné pažbe,
musela by to být pažba velikosti futrálu na basu.

Jenže kosa narazila na kámen a on poznal Evelynu.

Vyníkala jakousi zadumanou exotickou krásou. Byla nápad

ne vysoká, své tmavé, skoro cerné vlasy nechávala splývat na
ponekud široká ramena a v podlouhlém snedém obliceji se jí

trpytily velikánské oci.
Trvalo mu dlouho, než ji dobyl. a když se tak stalo. vedel. že

už nechce žádnou jinou dobývat. že dospel na konec jedné

cesty, a že práve s ní, Evelynou, chce zacít pout po ceste nové,
spolecné, vedoucí do skvelých zítr"'kU.

Evelyna nechtela o svatbe ani slyšet.
"Vim o tobe všechno." h'kala mu. "Nevycítám ti, že jsi mel

prede mnou tolik holek. Jenom mám strach, že budu jen další

jedna v rade."
Zaprísahal se, že se rozešel s minulostí. Chce žít jenom s ní

a pro ni. Když se jí podívá do ocí, vídí v nich budoucnost a ta je
potažena plátkovým zlatem.

,J ellŽe já nechci být milenka. Já nechci být jenom manželka.
Chci být matkou!"

Radoval se, jako by už stál nad kocárkem.
"Taky chci detátko, Evelyno! Budeme mít spolu to nejkrás

nejší díte na svete!"

Dlouho ji premlouval, až ji premluví!. Oba pak premluvíli me

a byl jsem tedy jedním z dvou svedku na jejich svatbe. Byl to
úplne jinak režírovaný obrad. než Vladimírova svatba. Hostu
bylo na dve stovky a Evelyna predstírala že si nevšimla, že tu

a tam pokukuje mladá dáma, která bezpochyby byla na
Jaromírove seznamu dobytých, nu, kdybych rekl srdcí, nebylo
by to zcela presné anatomické urcení.

Takže se vzali. Po case jsem Jaromíra potkal.

Nezdálo se, že je štastný.
"Nemužeme mít deti."

,Jak to. že nemžete mít deti?" chtel jsem vedet.
,Jsem neplodný. Já se opravdu snažím, ver mi."
Nedalo mi moc práce mu uverit. Jaromír byl vždycky velmi

snaživý, od chvl1e, kdy se z chlapce stal mužem.
"Milujeme se noc co noc. Už sotva pletu nohama. A výsle

dek veškerý žádný."

Tak to trvalo pul roku. Kdykoli me potkal, vyprável mi
o vývoji situace. Štastná budoucnost? Ani nápad. Bylo to živou
cí peklo. Evelyna objevíla prícinu jeho neplodnosti:

.,zavínil to tvuj nemravný život. Kolik devek jsi vystrídal. jen
se priznej, kurevníku? Nekolik tisíc!"

"To preháníš. milácku!"

"Neríkej mi milácku. Jsi vyšeptalej kanec. Vysth'kal jsi svou
mužnost a nezbylo v tobe nic. Jsi k nicemu. Jsi kapoun. Jsi

vyždímaný hadr."
Dohnala ho na vyšetrenÍ. Tam mu tlustá sestrícka vrazila

šampusku do ruky a hnala ho pres celou cekárnu plnu lidí na

záchod pro vzorek. Naznacil, že by mu pomohly pornocasopi
sy. IDucne se tomu zasmála a nahlas komentovala. aby všichni
slyšeli:

"Tady nejste pro zábavu, milej pane. pornocasopisy? Tohle
je socialistický zdravotnictví!"

Zahnala ho na záchod a už po minute bušila na dvere, že
nebude cekat vecnost

Vrátil se domu zdeptaný. Cekal ho tam výsmech.

"To jsem moc zvedavá na ten výsledek! Spermií tam budeš

mít tak málo, že budou trpet agorafobií!"
Trásly se mu ruce nervozitou. Málokdy kouril, ale v tu

chvl1i mel na cigaretu chut. Nikde cigarety nenašel. pak ho

napadlo, že by Evelyna mohla mít krabicku ve svém nocním
stolku, v šupliku.

V šupliku krabicku cigaret nenašel. Zato tam našel okrouh
lou plastikovou krabicku s pruhledným víckem. V jamkách

opatrených daty vezely cervené antikoncepcní pilulky.
000
Tak co h'káš. príteli? Mám být pyšný na to. že jsem tomuto

svedcil? Brzy následoval rozvod a já se tehdy zarekl, že už
nikdy svedcit nebudu.

Dobrá, namítáš, že tehdy byla jiná doba. Mladí lidé nemeli
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žádnou perspektivu a marnili cas v radovánkách. Neslýchaná

promiskuita vládla všude, v Praze obzvlášt. Dnes je to jiné.

Každý svého štesti strujcem. Nekdo si budoucnost staví s pílí
a imaginací, nekdo nedbá a veze se na vlecnáku a pozdeji
spláce nad výdelkem. Ty nejsi z líného testa a tvoje Sabina

taky ne. Nepochybuju o tom. Potiž je v tom, že proste nosím
manželským párum smulu. Neveríš? Pridám ješte jeden
prIbeh, který už spadá do dnešní doby.

Manželství tretí
Sandra byla skvelá dívka a stala se z ní skvelá žena. Znal

jsem ji od jejích družickovských let a jí jsem byl za svedka,

když si brala Zdenka. Co ji poutalo k autoklempírovi, ji, absol
ventku filosofické fakulty? Byl to mužný typ, to beze sporu.

Vysoký, urostlý, a fyzická práce z neho vytepala Herkula. Navíc
nebyl omezený. Nebyl to žádný ukoptený remeslník, který ve

ctyri zatáhne roletu ajde na pivo. Sandra ho vodila na koncerty

a na výstavy a on krok po kroku rozširoval svuj obzor. Byla
s ním štastná. Meli spolu puvabnou holcicku, krásnou

a nadanou. Zdedila po obou rodicích to nejlepší, co mohla

zdedit, po matce inteligenci, po otci pracovitost a cílevedomost.
Darilo se jim skvele. Na sklonku minulého režimu se už

pootevrela dvírka k soukromému podnikání a Zdenek založil

v podstate soukromou autoklempírnu. Sandra se starala
o ekonomický beh podniku. Vymyslela systém, jak vydelávat

peníze. Brali jen pojištené zákazníky. Meli podplaceného

odhadce pojištovny. "On nefiksluje," vysvetlovala mi Sandra
podstatu celého triku. ,Jemu ale neunikne žádná závada. Jede

na maximum Zdenda s partou auto opraví a já vystavím

maximální úcet. Zákazník platí skutecnou práci, výdaj mu
hradí pojištovna a diference nám jde do kapsy."

Tak to fungovalo mnoho let a všichni byli štastni, zákazníci,

podplacený pojištovák, Sandra, holcicka i Zdenek.
Zdenek do jisté míry.

Osud mu vrhnul na život jeden krute temný stín.

Trpel bolestmi hlavy. Byly to neutuchající migrény. Nikdy
v bdelém stavu nebyl úplne bez bolesti, ale obcas se nová vlna

bolesti priplížila a ochromila ho na nekolik okamžiku. Tehdy
v dílne prestávalo zvonit jeho kladivo. Odkládal je a tiše stál,
zatimco jeho delníci po nem soucitne pokukovali a snažili se

tropit co nejméne hluku. A to není v autoklempírne ten
nejsnazší úkol. Pak vlna opadla, on se plaše, omluvne, usmál

a chopil se kladiva a bušil dál a snažil se hlukem zaplašit obavy

z chvíle, kdy se vlna vráti, a že se vráti, o tom nemel pochyby.
Znal jsem je dobre oba. Dokonce jsem byl obcas i jejich

zákazník - ne snad, že bych já boural, ale zprostredkoval jsem
opravu nekolika známým. Sandra nemohla onu osvedcenou
metodu aplikovat na každého zákazníka - pestovala si okruh

duveryhodných kuncoftu a mezi ne jsem, pochopitelne, patril
i já. Tenkrát jsem poznal i jejího pojištováka.

Byl to muž znacne letitý, dalo by se ríci starec. Velmi zacho

valý, šll'hlý,vzprímený, jiskrné oci.
Vezl jsem ho jednoho vecera domu. Pochvalne jsem pozna

menal cosi o jeho fyzickém stavu.
"Chci se dožít," vysvetlil proste. Chtel se dožít, až komunísté

odtáhnou tam, kam patrí. Proto nepije, nekourí, cvicí, živí se

zeleninou a vlákninami, pije ovocné džusy, hodne spí.

"Dožiju se," opakoval.
Poznamenal jsem, že se mu ted dobre darí a že si po

hmotné stránce sotva muže stežovat.

"Mne se skvele darí a nikdy v živote jsem nemel tolik penez,

jako ted," pripustil s udivující uprímnosti. ,,A prece se upínám
k té nádherné chvHi, až pujdou k certu. Ajá se jí dockám."

Vysvetlil, proc je v nem tolik hnevu. Jako mladý muž

vybudoval velký moderní autoservis. Prišel únor 1948, servis
mu sebrali.

"Kdyby v nem pracovali dál, nerekl bych nic, tenkrát. Ale

oni vymontovali stroje, vyvezli na dvur a nechali je stát na

dešti. Byly to švýcarské a italské stroje. Nezáleží na tom, že
jsem za ne dal výsledek svého dosavadního úsilí. Byly to
krásné stroje, chápete? Oni je nechali znicit a pak je odvezli do

huti a z mé dílny udelali sklad harampádí. A já se dockám
chvíle, až pujdou do prdele."

Prekvapilo me hrubé slovo, neužíval je vubec, natož pak

casto - jen jedinkrát jsem ho uslyšel, v této souvislosti.
Nakonec se dockal. Myslel jsem na neho oné silvestrovské

noci, když jsem zvolna krácel radosti trešticím VácIavským
námestim a pod nohama davu krupal sníh z drcených strepu

lahví šampanského. Jiste se dožil a je štastný.
Asi po dvou letech jsem potkal Sandru. Nevypadala štastne.

Co se stalo, chtel jsem vedet.
"Pan Hrubec umrel."

Ano, Hrubec, tak se jmenoval ten pojištovák. Cekal a dockal

se a umrel. Mel štastnou smrt. Poznamenal jsem neco v tom
smyslu.

"Zdenka prestala bolet hlava," pokracovala. To je bájecné,

radoval jsem se. Ano, bájecné. Jakmile padnul režim, do'

republiky zacaly chodit moderní léky z celého sveta. Lékar
specialista, jeden ze zákazníku servisu, rychle našel vhodný

lék a po trech mesících mel Zdenek pokoj.
"No to je úžasné!" radoval jsem se. Zustávala vážná.

"Nikdy jsem nevidela štastnejšího cloveka. Celý záril. R1'kal,

že je to, jako kdyby videl poprvé slunce a modrou oblohu, že
až do té chvíle jeho nebe bylo plné temných mraku."

"To je ale dobre, ne?" ptal jsem se nechápave.

,,Ano. V jistém smyslu. On pod tou modrou oblohou v zári
slunce potkal blondýnu a nabrnknul si ji. Servis prodal a utekl
s ní do Itálie i s penezi. Me nechal s malou na holickách. Ted

delám za pár šupu referentku ve statistickém úrade a bydlím
v jedna plus jedna v paneláku."

Dívala se na me vážne, smrtelne vážne.

Ty jsi byl svedek na mé svatbe, byl jsi muj svedek. I ty na

tom neseš vinu. I tebe nenávidím, dobytku.
000
Ani tentokrát jsem te nepresvedcil? Neveríš, že nosím

smulu? Tak dobre. Reknu ti poslední argument, proc ti nechci
jít za svedka na tvou svatbu, která se koná první sobotu príšti

ho mesíce. Nechci, protože nemužu. A nemužu proto, že v tu
sobotu se žením sám a cekám od té svatby, že vstoupím do

štastné budoucnosti, do svetlého zítr"ka.

ONDREJ NEFF (1945) JE NOVlNAA A SPISOVATEL. POVlDKU VSTUP DO

SvtrLÉHO ztrnKU NAPSAL PRO PfIlTOMNOST V MMCl JEJtHO TI:MATU RAJE

NA ZEMI.
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Cestou do eldoráda

Jako malé díte jsem chápala eldorádo jako divoké skáká
ní do trampolíny manželské postele rodicu. Otec totiž
jednou do roka, vetšinou tak den pred Silvestrem, rekl:

"Dneska si udeláme eldorádo!" A pak jsme se po hlavách

vrhali do vysoko nastlaných perin, zkoušeli kotrmelce
plavmo a stojky a váleli se v belostném damašku s matciný

mi ozdobne vyšitými monogramy. Ve svatyni ložnice se
strhla temperamentní polštárová bitva, andelské perí lítalo,
drátenky pištely, pelesti sténaly a blaho zalykave prostupo

valo celým telem dopadajícím znova a znova do mekké
náruce. Pak se na prahu objevila matka, rekla "tak snad už

dost!" a narovnala tou vravou zasažený obraz nad postelí.
Byla na nem cerným uhlem vyvedená nahá krasavice líne

se protahující na buclatém boku. Doma se ríkalo, že je
cenný, od významného malíre, mne se zdál divný, hrozivý.
Krasavice se zamracila a eldorádo pro letošek skoncilo.

Když jsem se pri procházce Nerudovou ulicí zeptala,

proc socha - podstatne útlejší krásky - drží v ruce jablko,

rekli mi, že se jmenuje Eva, a prihlásili me na náboženství.
V jinak dost nudné prvouce Církve ceskoslovenské, která

se jmenovala Seménka, byl zajímavý obrázek, pod nímž
stálo: Vyhnáni z ráje. Statný Adam v hrube tkaných cárech
a s namíchnutým výrazem krácel pryc, po boku Evu, která
se ho krecovite držela. U nohou se jim vlnil usmevavý had,

za nimi mával prísný andel ohnivým mecem.

Pak prišel další pojem, jak se pozdeji ukázalo, príbuzný.
Eden. Sansoniérka Ljuba Hermanová zpívala v televizi já

jsem holka svédéná, chtela jsem do édena, ted jsem v peklé

místo v ráji, naši se me porád ptají, z cého jsem tak zvédéná.

A taky ješte - néchtejté prijít do ráje, ikdyž chlap jak hora je ...
Za pár let príšel chlap jako hora a vzal me do Slovenské

ho ráje. Lezli jsme tam namáhave po železných žebrících
závratnými tiesnavami nahoru dolu, z vodopádu teklo za

krk a všechny ty nádherné náprstníky rostoucí kolem byly
prý moje.

V jakémsi beznadejném listopadu tesne pred pulnocí

jsem stála na Hlavním nádraží, nebo, jak se ríkalo doma 

na Wilzonáku. Vlak pripravený k odjezdu bylliduprázdný.
Vyprovázela jsem jednoho Holandana. Mel ružové

manšestrové džíny a krásné jméno: Jan van Paradijs.
"Chápu tvoje pocity, je strašné být tu takhle zavrená v šedi

a beznadeji." Nastoupil, zamával a odjel. Do toho svého

ráje svobody a hojnosti.
To divadelní predstavení už si skoro nepamatuju, ale

jeho název ano. Cesta do Edessy. Jednalo se snad o první

križáckou výpravu, jejímž cílem bylo dobýt Kristuv hrob
a zrejme taky mesto Edessa. Hlavní hrdina plál touhou, už

aby tam byli. A ve finále prišel na to, že Edessa za nic

nestojí, že nejlepší byla ta cesta. Protože ráj není, je jen
cesta do ráje.

... nadeje z ráje, který je jen nekoncící pocátek, píše

básnírka Viola Fischerová. A T. S. Eliot mi zas na nemecky
psané pohlednici prišpendlené na nástence v predsíni

každé ráno hlásí, žefeder Tag ist ein neuer Anfangl S tím se
dá prežít! Nebo ne?

Když si otevrete internet a zadáte ráj, strnete nad tou

nabídkou. Baby ráj (kocárky, dudlíky, monitory dechu).

Veteránský ráj, Bast1íruv ráj. Ráj nemovitostí. Kuráku
(exkluzívní dovozce cigaretových papírku), kozí (obrázky

mohutných poprsí), poutníku (penzión pod horami), snu

(matrace, deky, cíchy). Kurecí ráj u Cáru (prodej mražené
a chlazené drubeže). Nakladatelství v Ráji, kapela Tisíc let
od ráje. Tabule nad obchody kricí: Ráj kabelek, Ráj kostý
mu, Ráj snubních prstenu. Ale to už je docela bežné. Zato
v Dobríši, v Dobríši mají neco mimorádného. Krámek

s nápisem Levný ráj.
A kudy do levného ráje? Kousek zpátky od autobusové

zastávky na námestí smerem k zámku. Nebo na úplne jinou
stranu. Epikuros prece ucil, že se nesmíme hned vrhat po

každé rozkoši. Že jsou prípady, v nichž se vzdáme príjem

ností, pokud by z nich plynula premíra nepríjemností, a na
druhé strane dáváme prednost bolestem, když nám z jejich
snášení vzroste o to vetší rozkoš.

Vlastne je lhostejné, jestli clovek jde do ráje nebo z nej,

hlavne, aby v nem neuvízl. Co by si v té idyle pocal? Po

cem by toužil, o co by usiloval? Zalknul by se tupým
blahem, tupou nudou. Z toho eldoráda v perinách me taky
vždycky nakonec vyhnali. Materská ruka s plamenným
mecem byla neúprosná, stejne jako Schopenhauer vedela,
že ráj znicí každé štestí.

Libuše Koubská
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CEKÁNÍ NA ŠANCI
S blížícím se dnem vstupu Ceské republiky do Evropské unie
bývá naše verejnost stále casteji zaskocena podrobnejšími
informacemi o podmínkách, které ceská strana prijala pri
prístupových jednáních INGEBORG NEMcovA

Dalším zdrojem údivu jsou nové spolecné predpisy pro
ruzné oblasti evropského života. Hlavní duvod techto prekva

pení hledejme v tom, jak se obsahu dohod zhostili vládní
úredníci a jak domysleli jejich dusledky.

Evropské kdo s koho
Na jedné strane máme mírne skeptické, ponekud vydešené

a nejisté obyvatele nových clenských zemí. Vedí, že jejich

stávající životní úroven je zlomkem té, kterou mají soucasné
clenské státy. Vedí ale také, že cena jejich práce - rozumej
pracovní náklady - jsou v tomto srovnání rovnež nepatrné.
Produkty domácí výroby, které zatím jsou konkurenceschop

né, budou po rozšírení nejen konfrontovány se širší konkuren
cí, ale také budou muset splnovat tvrdší požadavky co do kvali

ty a výrobní technologie.
Na strane druhé, ve stávajících clenských státech lidé na

nadcházející východní rozšírení hledí s obavou, že nové
clenské zeme odcerpají rozsáhlou financní pomoc z unijního

rozpoctu. Zároven se obávají, že levné pracovní síly z východu
zaplaví jejich domácí trh nebo že se cást pracovních míst
presune do nových clenských zemí. Soucasnou legislativu,

která se dosud snažila tento proces brzdit (napr. v Belgii),
nelze v rámci vnitrního trhu použít. Odlivu pracovních míst tak

nelze zabránit. Pripravenost francouzských firem na takové
presuny pri své podzimní návšteve v Praze potvrdil prezident
konfederace francouzských podnikatelu. Strach ze ztráty
pracovních míst a z dávek vyžadované solidarity s východními

clenskými zememi ve forme príspevku do spolecného rozpo

ctu EU jsou patrné u širokých vrstev obyvatel. Situace se
nekdy podává jako ostre vyhrocená hra kdo s koho.

Zastavte odliv
Za alternativní cestu, jak dodatecne odlivu kapitálu a pracov

ních míst bránit, je nekdy považováno umelé zvyšování stávají
cích nákladu v nových clenských zemích. Neprímou cestou

k tomu muže být dusledné trvání na standardech ochrany

zdraví a bezpecnosti pri práci, dodržování standardu v ochrane
spotrebitele i pravidel ekologické politiky, která pro velké

provozy (puvodne dobrovolne, dnes povinne) požaduje použít

ekologicky šetrnejší technologie. Tyto standardy budou nutne
vyžadovat dodatecné investice, prípadne zmenu technologií.
Pri naivním pohledu pak lze ocekávat, že se takové investice
firmám už nevyplatí a zustanou tam, kde jsou - tedy ve stávají
cích clenských zemích.

Ve skutecnosti procesu odlivu pracovních míst nelze úcinne

celit dlouhodobe. Podobným prístupem se mení jen cílová

zeme, kam firmy svou výrobu presunou. Rozhodnutí je pouze
v rukách firem. Pracovní náklady jsou duležité, ale každý

podnik, každý investor zvažuje celkové náklady a v úvahu bere
celkové riziko.

Dukazem je dlouhodobý vývoj ekonomiky USA v posled

ních 10 letech, kdy probíhá intenzivní restrukturalizace:
americké firmy využívají internacionalizaci a globalizaci svých
výrobních procesu. Práce, které lze a vyplatí se automatizovat,

se automatizují a práce, které nejsou bezprostredne vázány na

místo svého výkonu nebo nevyžadují speciální kvalifikaci, se
presouvají do zemí, kde náklady jsou nižší. A to bez ohledu na

zájmy zamestnancu a bez ochrany vlastního pracovru11Otrhu.

Struktura míst na pracovním trhu USA se tak výrazne zmenila:
zustávají manažerská pracovní místa, místa plus práce kreativ

ního charakteru a místa ve službách, která jsou vázána na
lokalitu poskytování.

Do zahranicí se presouvají zejména tradicní pracovní místa

z prumyslu a ze služeb, která vázána na lokalitu nejsou. Firmy

využívají nejen integracní pásmo NAFfA, ale i zeme kdekoliv
ve svete, kde se to ukáže možné a výhodné. Po vstupu Cíny do
WTO je to napríklad cínské vnitrozemí, kam pracovní místa
smerují. Vždyt cena práce v Cíne je v prumeru odhadována na
jednu tricetinu ceny v USA Duležitým poznatkem však je, že

proces restrukturalizace pracovního trhu nebyl provázen
dlouhodobou vysokou nezamestnaností. Prubežne nová
pracovní místa vznikala. Poslední údaje o vývoji nezamestna

nosti sice naznacují její mírný rust, ale dosavadní zkušenost
zatím nevyvrátily.

Náklady v císlech
Jak vypadá situace v Evrope, ukazují statistiky. Podle nich

byly prumerné náklady práce v prumyslu a ve sluz"hách v CR
3,9 euro na hodinu. Ve Francii to bylo 23,8, v Nemecku 27

a nejdražší bylo Rakousko s 27,2 euro/hod. Keltský tygr Irsko
mel šestnáct, levnejší než on byli Spanelé (15,3 euro/hod.),
Rekové (11,8 euro/hod.) a Portugalci (7 euro/hod.).

Porovnáme-li se s nekterými dalšími pristupujícími a kandi

dátskými státy, byla CR levnejší než Slovinsko (9 euro/hod.),
dokonce i než Polsko (4,5). Madari byli na tom témer stejne
(3,8) a Slovensko plus pobaltské republiky se pohybovaly
v rozmezí 2,5-3 euro na hodinu. Nejnižší pracovní náklady

byly v Bulharsku a Rumunsku (1,5).

Je tedy zrejmé, že východní rozšírení slibuje nadeji na

zlevnení produkce - at už se presunou levnejší pracovní síly

z východu na západ, nebo, což se zdá díky prechodnému
období omezení pohybu pracovních sil pravdepodobnejší, se
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budou presouvat firmy, resp. jejich cásti za levnejší pracovní

silou. Levnejší výroba pri zachování prijatelné kvality znamená
pak zvýšení konkurenceschopnosti. A konkurenceschopnost
je to, o co ve svetové konkurenci trí nejrozvinutejších oblastí 

USA, Japonska a západní Evropy - jde.
Dlouhodobe je z nich Evropa nejslabší. Již zmínené prumer

né náklady práce to také odrážejí. Prumer za EU byl 21,5
euro/hod. Tím se prtliš nelišil od Japonska (21,9), ale byl
prekvapive vyšší než v USA (17,8).

Rust pracovních nákladu v USA za posledních 20-25 let je

v porovnání s ostatními pomerne pomalý. Pokud budeme brát
USA jen jako uzavrenou ekonomiku, bude to vypadat jako
záhada. Zahrneme-li ale do našeho pohledu i jihovýchodní

Asii, zejména tzv. tygrí ekonomiky Oižní Korea, Malajsie,
Singapur atd.), a podíváme-li se bliže na jejich strategii rustu,
pak jsme svedky dlouhodobé spolupráce, která byla pro obe

strany výhodná. Asijští tygri se dlouhodobe exportne oriento
vali na USA a na tom zakládali svuj dlouhodobý ekonomický
rust doprovázený rustem ekonomické a životní úrovne. Pro
USA levnejší dovozy zejména spotrebrnllO zboží umožnovaly

hlavne v 90. letech zvyšovat skutecnou materiální spotrebu
a tím i životni úroven, aniž by stejným tempem rostly náklady
práce.

Príjemné s užitecným
Ptáme-li se, zda existuje v prípade východního rozšírení

Unie nejaká oboustranne výhodná, tzv. win-win strategie
spolupráce, pak práve na základe asijské zkušenosti mužeme

ríci, že ano. Je pravda, že v první fázi asijské zkušenosti se tyto
zeme zamerovaly hlavne na spotrební zboží, které bezpro

stredne svou cenou ovlivnovalo spotrebu v USA a tím i cenu

pracovní síly. Predstava, že se nové clenské zeme budou speci
alizovat hlavne na spotrební obory, se sice do znacné míry

naplnuje, ale trhy spotreby tohoto zboží jsou zatím hlavne
v techto státech a ne v západní cásti Unie. Proto vliv takové

restrukturalizace výroby a její optimalizace ceká na své
naplnení. Je ale také pravdepodobné, že restrukturalizaci

budou provádet i firmy, které neprodukují spotrební zboží.

Jejich postup bývá nekdy pomalejší a opatrnejší.
Je tu tedy urcitá možnost zopakovat win-win zkušenost.

Zdá se, že by stacilo, aby spolecný jednotný vnitrní trh EU
dostal jen šanci plne pracovat, a dodatecné náklady by
v konkrétnich prípadech nemely presmerovat kapitál, pracov
ní místa a ekonomickou aktivitu mimo rozšírenou unii. Pak

mají všichni šanci na úspech v podobe ekonomického rustu
a rustu konkurenceschopnosti ve svetovém merítku, noví

clenové ekonomickou aktivitu a ekonomický rust, puvodní

clenové rust spotreby bez rustu nákladu práce a ohrožení své
konkurenceschopnosti. Co se absolutního poklesu poctu

pracovních míst týce, tady by bylo treba podrobne analyzovat

vznik nových pracovních míst, který kompenzoval v USA
dlouhodobe jejich ztrátu ve prospech automatizace a zahrani

cí. Je tu však urcitá možnost zopakovat i toto.

Firmy rozhodnou
Nakolik se podarilo vytvorit podmínky pro zopakování

uvedené win-win strategie v rámci našich prístupových

dohod, je nyní jen obtížne odhadnutelné bez znalostí konkrét
ních kalkulací. Na kalkulacích, které pocítají s konkrétními

náklady, cenamÍ a nikoli s odhady a prumery oficiální statisti
ky, staVÍfirmy své kroky. Pomerují nejen pracovní náklady pro

dané pracovní operace, které jsou duležité hlavne u pracovne
nárocných technologií. Vzdálenost od trhu ci návazných

výrobních procesu podtrhuje duležitost dopravních nákladu.

K tomu musí brát v úvahu další náklady - kapitálové, režijní
atd., které nemusí být sice tak pruhledné, ale v konecných
nákladech mohou hrát zásadní roli. NaVÍc musí kalkulovat

s rizikem, lépe receno s jeho ruznýmí typy a druhy.
Bude se tedy jednat vždy o konkrétní rozhodnutí firem,

které bude pro urcitou produkci porovnávat náklady a rizika
v jednotlivých lokalitách, porovnávat konkurenceschopnost

techto míst. A nebudou se omezovat jen na rozšírenou Unii.
Nové clenské státy v tomto porovnávání mohou mít výhody,
ale ne záruky.

INGEBORGNf:McovA(1957) VVUCUjENAVYSOKf:SKOtEEKONOMICKf:
v PRAzE.

jaro 2004
33



DOMOV A SVET

SVETOVÁOBCHODNÍPOLnlKA
Žádná zeme dnes nemuže spoléhat na klidné ústraní

BLANKA KAuNovA

Na první pohled to vypadá, že svetová obchodní politika

není ani tématem pro ceskou vládu, ani nemusí príliš

vzrušovat bežné obcany. Vstupem do Evropské unie se
rozhodování o ceské zahranicní obchodní politice v podsta

te presunuje do Bruselu, nebot v této oblasti dávají clenské

státy mandát Evropské komisi jednat jejich jménem na
mezinárodních fórech. Svetové antiglobalizacní diskuse

a akce také nejsou v centru pozornosti na domácí scéne
a videno zvnejšku "Ceši neprotestují", jak znel nedávný
titulek ve francouzském Le Monde.

Tentýž list také poznamenal, že na Evropském sociálním

fóru, které se konalo v parížském predmestí loni v listopa

du, se semináru venovaných zemím strední a východní
Evropy zúcastnili cetní predstavitelé Madarska, Polska
a Ruska, zatímco Ceskou republiku reprezentoval zástupce
Komunistického svazu mládeže. Opravdu se nás svetová
obchodní politika netýká?

Pochybnosti o globalizaci
Seattle 1999, Dauha 2001 ci Cancún 2003 byly víc než

mamutí schuze svetových profesionálních diplomatu stretá

vajících se s lépe ci hure kontrolovanými protesty svetové
ho mínení reprezentovaného tzv. nevládními organizacemi,

jejichž profesionalita se však stále zlepšuje. Po fiasku
v americkem Seattlu se v katarské metropoli podarilo - jiste

hlavne pod vlivem šoku 11. zárí 2001- prosadit další kolo
multilaterálních obchodních rozhovoru, které si daly za

úkol vyjít vstríc predevším rozvojovým zemim.
Mexický Cancún, který mel vyhodnotit plnení dríve

dohodnutého pracovního programu, však skoncil neúspe

chem. Úcastníci jednání v Mexiku se rozešli, aniž by se
domluvili na dalších spolecných krocích. Svetová obchodní

organizace (World Trade Organisation - WTO), která

vznikla v roce 1995 z poválecného GA1T po predcházejícím
kole multilaterálnich jednání (tzv. Uruguay Round), tak

zustala bez jasného mandátu pro další jednání o mezinárod
ní obchodní liberalizaci.

Zdánlive jde jenom o zpoždení v komplexním mezinárod

ním jednání, jak tomu vetšinou bývá pri podobných rozho
vorech. Neshoda v Cancúnu však má hlubší koreny

a možná také dalekosáhlejší dusledky. Za prvé se tak znovu
potvrdil rozpor mezi odborníky a názorem širší verejnosti.
Moderní ekonomická veda, vycházející z klasické teorie

Davida Ricarda, dokazuje, že obchod je jedním z hlavních
motoru hospodárského rozvoje, a dokumentuje tuto tezi

mimo jiné konkrétním príkladem zemí jihovýchodní

a východní Asie, predevším Tchaj-wanu a Jižní Koreje,
které se práve rozvojem zahranicní výmeny dostaly

v relativne krátkém období mezi nejvyspelejší ekonomiky.
Svetový obchod roste rychleji než svetová produkce. Za

posledních dvacet let se zvetšil ctyrnásobne a dosahuje dnes
8 000 miliard dolaru, což odpovídá rocní produkci jedenácti

zemi eurozóny plus Velké Británie. Svetová banka odhaduje,
že odstranením obchodních bariér by svetová výroba mohla
do roku 2015 vzrust o 2400 miliard eur, z toho jen v rozvojo

vých zemích o 1500 miliard. Tato argumentace však naráží

na pochyby nekterých uznávaných ekonomu, rady oficiál
ních predstavitelu rozvojových zemí a predevším na nesou

hlas nevládních organizací, vcetne tech, které vznikly ve

vyspelých zemích. Jejich výhrady jsou teoretické (prímá
závislost mezi rychlým hospodárským rozvojem a rustem

obchodu není tak jednoznacná), ale hlavne ideologické.

V zásade zpochybnují pozitivní úcinky globalizace na hospo
dárský rozvoj, zamestnanost, životní úroven a celkovou

kvalitu životního prostredí.

Rozvojové ekonomiky se brání
Rozhodné zpochybnování samotných základu moderního

hospodárského rozvoje vyhranuje pozice uvnitr vyspelých
zemí a vytvárí frontu zastáncu pokracující integrace svetové
ekonomiky a frontu odpurcu této integrace jako zdroje rady

potenciálne velmi nebezpecných rizik. Prosazující se Sveto
vé sociální fórum, které vzniklo v 2001 v Porto Alegre

v Brazílii jako protiváha ke každorocnímu Svetovému
ekonomickému fóru v Davosu a které se konalo letos

v lednu v Indii, ukazuje, že se nejedná jenom o revoltu

nekolika levicových ztreštencu. Bezpochyby odráží pocity
nemalé cásti sveta, která se cítí být ohrožena stoupající

mezinárodní konkurencí a vyrazena z delby narustajícího
blahobytu. Politická reprezentace ve vyspelých zemích
musí vzít tyto názory v úvahu, i když s nimi treba príliš

nesympatizuje.
Rozlišná interpretace podmínek moderního hospodár

ského rozvoje a z ní vycházející rozdílný postoj k meziná
rodní obchodní spolupráci jsou také prícinou stále viditel
nejších rozporu mezi vyspelými a rozvojovými zememi.
Jako by se tak znovu rozjitrila stará roztržka mezi svetovým

Jihem a svetovým Severem, prestože se zdálo na konci 20.
století, že je minulostí a že zmizela v propadlišti dejin spolu
s rozdelením sveta na Východ a Západ.

Vyostrení polemiky mezi rozvojovými a vyspelými ekono

mikami se projevilo práve v Cancúnu vznikem zatím neofici-
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SENÁS

BlANKA KALlNovA (1947) PRACUJE JAKO EKONOMICKÁ EXPERTKA

v PAJUZSKf:M SEKRETARJÁTU ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI

A ROZVOJ OECD.

Konec klidných ústraní
Všechny tyto zdáiJlive ryze obchodní spory mohou mít

dalekosáhlé politické a hospodárské dusledky pro meziná
rodní scénu a jednotlivé zeme. Predevším vyhranení pozic

a obnovené rozdelení na Sever a Jih je nebezpecné pro celý
svet, který je už dost poznamenán otevrenými i latentními
roztržkami v nekolika citlivých regionech. Obchod se

zbožím a cím dál tím více také se službami, doprovázený
migrací osob a investic, je duležitý pro obeh názoru

a myšlenek a také prispívá ke vzájemnému sbližování
a porozumení. Zabarikádovat se za stenou obchodních
bariér je nebezpecné nejen pro samotnou výmenu zboží, ale

zpomaluje také hospodárský rozvoj a izoluje zeme od
technického rozvoje, jak mohou nejlépe z vlastní zkušenosti
dosvedcit bývalé socialistické zeme.

ální skupiny G-22 pod vedením Indie, Brazílie a Jižní Afriky. Soucasná neduvera k multilaterálním jednáním má
Skupina chce dusledne prosazovat obchodní zájmy cásti ješte další stinnou stránku. Silní partneri jako treba
rozvojových zemí a vyžaduje predevším odstranení Spojené státy nebo EU mají možnost prosadit obchodní

masových vývozních subvencí a podpor, poskytovaných liberalizaci na bilaterální úrovni, a to uzavíráním smluv
zemedelské výrobe v nejvyspelejších zemích, hlavne v EU, o volném obchode s jednotlivými zememi nebo urcitými
Spojených státech a Japonsku. Oprávnene pritom poukazu- regionálními skupinami. Po smlouve o volném obchodu

je na to, že celkový objem zemedelských podpor a subvencí s Kanadou a Mexikem jednají nyní Spojené státy o rozší-
ekonomicky vyspelých zemí dosahuje rocne cástky 300 rení volného obchodu na celý americký kontinent. Ostat-
miliard dolaru, tedy šestinásobku celkové zahranicní ne rozšírení EU je také provázeno vznikem sféry volného

pomoci techto vyspelých státu rozvojovému svetu. obchodu, která nyní pokryje velkou cást evropského
V Cancúnu odolaly zeme sdružené v G-22 ofenzíve vyspe- kontinentu. Asie, která donedávna zustávala stranou

lých zemí, které se pokoušely tohoto trendu, se rovnež zacíná

rozšírit multilaterální obchodní organizovat do regionálních
jednání o tzv. nová témata, mimo Svetové sociální fórum, které vzniklo seskupení s cílem postupne

jiné o zahranicní investice jako protiváha ke Svetovému v daném teritoriu liberalizovat
a konkurencní politiku. V tomto obchodní výmenu. Tento trend

smeru jejich hlavní argumentace ekonomickému fóru, ukazuje, že se má jasný duvod, nebot mezi

spocívá v tvrzení, že soucasný nejedná jenom o revoltu nekolika nekolika partnery, kterí mají
mezinárodní obchodní systém je k sobe blízko nejenom teritori-

už dostatecne komplexní, protože levicových ztreštencu. álne, ale i kulturne a mohou se
obsahuje nárocné požadavky vzájemne dobre doplnovat po

týkající se treba obchodu se ------------------- hospodárské stránce, lze snáze
službami nebo intelektuálních práv. Vyhovet temto nárokum dospet ke kompromisum. Zároven však tato tendence

je nákladné a obtížné a navíc nejsou pro rozvojové zeme skrývá jisté riziko, že vetší pocet takových bloku povede

jednoznacne výhodné. G-22 také upozornuje na to, že další k obchodním rivalitám s potenciálne vážnými politickými
rozšírení kompetencí WTO by znamenalo ješte výraznejší následky. Zkušenost také ukazuje, že pri vyjednávání
mezinárodní zasahování do hospodárské politiky jednotli- menší skupiny zemí muže politicky a hospodársky silnej-

vých zemí a zbavilo by je tak casto duležitých instrumentu ší úcastník snáze prosadit svoje zájmy než v prípade, že
hospodárské politiky (treba obchodní protekcní politiky), ke by se jednalo v multilaterálním kontextu.
kterým se vyspelé zeme dríve samy casto uchylovaly. Ekonomický multilateralismus a mezinárodní obchodní

agenda jsou dnes složitejší než drív, už jenom proto, že
Svetová organizace obchodu má v soucasnosti 148 clenu,

pricemž další státy - jako treba Rusko - usilují o vstup. Na
první pohled nejasné a odtažité otázky, o kterých dnes
clenské zeme diskutují, budou mít velký vliv na další vývoj

mezinárodního dení a na vztahy mezi zememi a kontinenty.
Prestože do nich nemužeme prímo zasahovat, meli bychom
se o ne zajímat. Urcite totiž poznamenají politickou budouc
nost sveta, v nemž už dnes žádná zeme nemuže spoléhat na

nejaké klidné ústraní.
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OVÉ7APO
Proc selhalo moderní arabství?

ZDENEK MULLER

Italská novinárka Oriana Fallaciová tvrdí ve své knize

Zurivost a nadutost (La rabbia e l'orgoglio), že Arabové jsou

novodobí barbari, zuriví a nadutí. Americký historik
Bernard Lewis zase píše v knize Co špatného se stalo? Stret

islámu a modernizace na Stredním východe (What went

wrong? The Clash Between lslam and Modernity in the

Middle East), že soucasní Arabové jsou pasivní a umrtvuje je
totalizující pojetí islámu. Pro nekoho je pojmenování Arabo

vé skoro nadávkou. Pro jiného jde o obeti zaostalosti
a nezvládnutých resentimentu z dob evropské kolonizace.
Nekomu zní Arabové pejorativne jako kdysi slovo Zidé.
Jinému jsou synonymem predvoje civilizacních válek, které

nás prý v budoucnosti neminou.
At je tomu jakkoli, v soucasné dobe žije na svete na 280

miliónu Arabu.

Zlatý vek a pád na okraj
Arabové mají nejvetší svetové zásoby ropy. A závislost

západního sveta na arabské rope vnáší do jeho postoju
k Arabum nervozitu a zbrklost a do postoju Arabu k Západu

chytracení. Není to ale jen ropa, co diktuje nepríliš vítané

soužití s Araby. Je to také relativní geografická blízkost a silný
podíl arabské populace na svetové migraci. Oddelit Araby od
ostatních Africanu a Asijcu, které žene na Západ vidina lepší

ho života, chudoba a politická nesvoboda, proste nelze.
Obecne se dává slovo Arabové do souvislosti s islámským

náboženstvím. Ale vetšina muslimu není arabská a všichni

Arabové nejsou muslimové. Islám vznikl na Arabském
poloostrove a nepochybne poznamenal zdejší arabské
kmeny. Také tím, že z nich po smrti proroka islámu Muham
mada udelal národ dobyvatelu. Pocátkem 8. století ovládli

obrovské území od Spanelska k lránu a založili jednu
z velkých lidských civilizací, byt široce ovlivnenou kulturou
perskou.

Arabská civilizace zažila svuj zlatý vek mezi 8. a 12. stole

tím, tedy v dobe, kdy Západ rozdrobený na feudální državy
se teprve zacínal rodit z barbarských století. Arabové tehdy
dosahovali úspechy ve vede, budovali pozoruhodná mesta,

prekládali reckou filosofii a sepisovali inspirativní literární
díla. Delo se tak až do chvíle, kdy se tato velká civilizace
dostala do slepé ulicky. Arabové byli posléze premoženi

Turky a pak kolonizování Evropany. Ocitli se na okraji dejin.
Po vzmachu a rozkvetu se dostavil úpadek.

Arabštejší než Arab
Arabství znamenalo puvodne etnickou príslušnost

a vztahovalo se ke kocovníkum z Arabského poloostrova.

V dusledku islámského výboje, který byl nesen zprvu

Araby, se postupne oslabil nekdejší výlucne etnický
význam pojmu arabství a za Araby se zacaly pokládat
i národy a etnické skupiny, které s islámem prijaly také

arabštinu a arabskou kulturu. Z takových puvodne nearab

ských populací se ve 20. století rekrutovali nejhorlivejší
zastánci arabského nacionalismu, jako byl Egyptan Gamál

Abdal Násir, Libyjec Muammar Kaddáfí ci Alžíran Ben
Bella.

Jako kdysi pomohl islám k rozmachu arabské kultury

a arabství, tak je pozdeji tentýž islám privádí k úpadku.
Arabové záhy pochopili, že jsou díky koránu zjevenému
v arabštine vlastne privilegováni. Od tohoto vedomí nebylo

daleko k názoru, že islám a Arabové spolu tesne souvisejí
a že na svazku arabštiny a koránu spocívá zvláštní a jedinec

né postavení Arabu v muslimské svete, dokonce snad
i právo arabizovat islamizovaná etnická spolecenství.
Nekolik staletí se to darilo, ale pak se ukázalo, že islám je

natolik univerzalistický, že jeho poselství muže šírit každý
národ, jenž si ho osvojí a má dostatek moci a vojenské síly.
Ani arabství, ani arabština koránu neuchránila Araby pred

tureckou expanzí a následným úpadkem.

Tradice versus modernita
Impuls pro obnovu arabského sveta vzešel v 18. století

znovu z Arábie a byl spojen s náboženským a politickým
hnutím. Jeho zakladatel Ibn Abd al-Waháb vytvoril teologic

kou a právní školu, nazvanou po nem wahábíja. Od ní se

odvíjelo politické hnutí obnovy islámu v puvodní cistote
a projekt islámského státu, který by spojil všechna území

obývaná Araby. Wahábíja byla protiíránská, nebot odmítala
šíitskou variantu islámu, a zároven byla protiturecká, nebot
osmanské chalífy považovala za usurpátory vládnoucí
Arabum. Pro wahábovskou doktrínu byl získán kmenový
vudce Muhammad Ibn Saúd a vzešel z toho

nábožensko-politický pakt, jehož dusledky se na území
Arábie projevují dodneška.

Arabství ovšem našlo i další pól své obnovy. Byl jím

Egypt, v nemž se pocátkem 19. století dostal k moci vojen
ský guvernér albánského puvodu Mehmet Alí. Nejprve
vojensky pomohl osmanským sultánum vrátit pod jejich
kontrolu posvátná mista na Arabském poloostrove, obsaze
ná v 18. století Saúdovci spraženými s wahábovskou doktrí
nou. Odmenou za službu prokázanou Osmancum byla
Mehmetu Alímu relativní nezávislost. Nový vládce Egypta si

našel ideovou oporu v hnutí nahda, které hlásalo obnovu
a modernizaci islámu na bázi moderní vedy.
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ZDENtK MULLER (1947) JE ARABISTA, SPISOVATEL A NOVlNÁR. ŽUE

A PRACUJE V PAAJ2I.

Islamismus živený krizí
Proc Arabové nedokázali po vzoru moderních evropských

národu dotáhnout integraci menších celku a etnických
skupin na bázi spolecného jazyka, historie a kultury do
životaschopného státního celku? Arabové prošli procesem
národního uvedomování,které se zprvu projevilov moderni
zacních reformách egyptského chedíva Mehmeta A1ího
a pozdejive 20. století v Násirove panarabismu a v baasismu
Syranu a lrácanu. Proc se však nakonec toto moderní
arabství nevtisklo do nejakou stabilního státní útvaru, který
by byl liberální, demokratický a sekulární?

Tyto otázky dnes zamestnávají nejen svetové arabisty, ale
také arabské intelektuály. Nesou na tom vinu arabská
zaostalost, predsudky a naivita arabských vudcu, nebo spíš
nepríznivá svetová konstelace, ci dokonce spiknutí Západu
a sionistu? Z tohoto názorového vejíre at vytahuje hotové
odpovedi papoušek jako v loterii. Ve skutecnosti jasná
odpoved neexistuje. A i kdyby byla, stejne by dnešním
Arabum nepomohla. Prešlapují na míste a nevedí, jak dál.
Neduverují modernizaci, ale zároven nechtejí návrat do
minulosti.

Krize arabského sveta se stala živnou pudou pro islamis
mus. Jedná se svým zpusobem o spolecensko-politickou
revoltu, která se maskuje požadavky nábožensko-spolecen-

lslámský modernismus šírený z Egypta reagoval na ského rázu. Fenomén návratu k islámu, islámským funda-
vedecké poznání a osvícenství,zatímco wahábíjazahnaná do mentum, a náboženská integrita, spojující v jedno nábožen-
pouští Arábie omílala v izolaci od okolního sveta staré skou a spolecenskou praxi, je reakcí na selhání urcitého
a vecné pravdy koránu a tradic. Oba proudy mely v následu- typu modernizace, který se v arabském svete uplatnoval
jících dvou staletích velký vliv na arabské a muslimské v predchozích desetiletích. Byla nacionalistická, etatistická
náboženské a politické myšlení. lslámský fundamentalismus a sekulární s rysy politického totalitarismu a kultu vudce.
navazovalv jistém smyslu na tradicionalismus a puritánství Pritom k neúspechu této cesty možná prispely svým dílem
wahábovcu, zatímco moderní arabský nacionalismus se jak sovetské impérium, které si národní zápas Arabu chtelo
inspiroval nahdou. Tradicionalis- ideologicky a politicky privlast-
mus a modernismus se nikdy nit, tak Západ, jenž z obavy pred
nesmírily. Arabský svet trpí predevším tím, že touto hrozbou radeji sekularizo-

Dnešní radikální zastánci h b d d vanou modernizaci arabskéhomu sc ází svo o a VYJ. a rování,islamismu tvrdí, že muslimové sveta pridusil.

sledující modernizaci po vzoru vzdelání a ženská emancipace. lslamismus a jeho rétoriku
nahdy se dostali do slepé ulicky, prijímá cást arabské verejnosti
mimo jiné i proto, že v tomto ------------------- jako reakci na aktuální stav
modernizacním proudu se angažovali také arabští krestané. arabského sveta. Nejde pritom ani tak o islám, kulturní
Tem ovšem prý nešlo o islám a jeho obnovu, nýbrž jen tradice, nesouhlas s modernizaci, touhu po autenticite ci
o zájmy Západu. Podle kritiku prinesly nahda a arabský nejaké specifice a výlucnosti, i když se to na první pohled
nacionalismus škody jak islámu, tak Arabum. Nacionalisté tak jeví. Jde predevším o hledání cesty z dlouhodobé spole-
a modernisté prý privedli k rozvratu tureckou ríši islámu censké krize a zpusobu, jak získat nebo si vynutit podíl na
a oslabilia rozložiliarabský svet. globalizaci.

Pohled na arabský svet zvencí zkresluje. Excesy islamis
mu a obavy z terorismu zatemnují realitu. Ta je ovšem
v podstate jiná. Sociálne, hospodársky i kulturne. Stací
odkázat na nedávno zverejnenou kritickou zprávu Rozvojo
vého programu OSN, která upozornuje na základní
nedostatky soudobých arabských spolecnosti. Arabský
svet trpí, ríká se tu, predevším tím, že mu schází "svoboda
vyjadrování, vzdelání a ženská emancipace". Vzdelávání,
kdysi veliký trumf nezávislosti, se rozchází s potrebami
a realitami doby. Na boj s negramotností se v rade zemí
rezignovalo. Arabské školy neposkytují mladým lidem
velký rozhled ani dost návodu, jak se integrovat do soucas
ného sveta. Politické systémy spoléhají na vojenské
a byrokratické metody. Spoluúcast verejnosti na tvorbe
politiky není právne zarucena a osobní názor jednotlivcu se
neprijímá, nekultivuje a nerespektuje. Ackoliv se
v arabských státech rychle šírí nová technika a ony se
ekonomicky modernizují, obcanská a individuální autono
mie se v této technologicko-hospodárské modernizaci
nerozvíjí. Arabové následkem toho umejí jen obsluhovat,
ale zcela zapomneli vynalézat.
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CESKÝ LEV V AFRICE
Proc se Ceskoslovensko Antonína Novotného pustilo
do vlastního "afrického dobrodružství"?

KAREL SIEBER

Chteli predstavitelé komunistického režimu realizovat

své predstavy o pomoci "národum osvobozeným od koloni
álního útlaku" A, nebo jen bezvýhradne plnili úkol "revoluc
ní mise" podle sovetského zadání? Nebo vycházela tehdejší

politika Prahy vuci deko Ionizované Africe z jiných zámeru?

Pražské jaro ahické

Na konci padesátých let se ceskoslovenská zahranicní

politika vzepjala k novému rozmachu - v centru její pozor
nosti se tentokrát ocitly rozvojové zeme. Vtažení tretího
sveta do studené války se nevyhnula ani cerstve dekoloni

zovaná africká území. Vedle Egypta, Súdánu a Etiopie

Praha navázala vztahy také s Guineou (1958), Ghanou
(1959) a Mali (1960), tremi nove samostatnými státy usilu

jícími o spojenectví s komunistickými zememi v zájmu
vetší nezávislosti na bývalých koloniálních mocnostech.
Tím ovšem ceskoslovenská diplomatická expanze neskon

cila - behem "roku Afriky" byly ceskoslovenské vládní
delegace prítomny na oslavách vyhlášení nezávislosti
dalších afrických zemí Gen v roce 1960 jich pribylo na
mape Afriky sedmnáct) .

Rostoucí zájem o Afriku byl samozrejme na zacátku

šedesátých let charakteristický i pro jiné zeme, presto se

neubráníme dojmu, že velkorysost ceskoslovenské africké
koncepce byla opravdu ojedinelá. Nedávno zrízený desátý

teritoriální odbor ministerstva zahranicí rychle zrizoval

ceskoslovenské zastupitelské úrady všude tam, kde to jen
bylo možné. Vedle existujících ambasád v Káhire, Addis

Abebe, Konakry, Akkre, Chartúmu, Rabatu a Tunisu byla
ustavena další diplomatická zastoupení také v Léopoldvillu,

Tripolisu, Bamaku, Mogadišu nebo dokonce v Lomé,
hlavním meste nevelkého Toga. V následujících letech pak

pribyla také velvyslanectví v Alžíru, Lagosu a Dáresalámu.

Na jih!
Na rozdíl od mnoha evropských národu - Anglicanu,

Francouzu, Portugalcu nebo dokonce Belgicanu - pritom

Ceši až do té doby nenalezli k africkému kontinentu žádný
výraznejší vztah. Nelze jiste prehlédnout pusobení nekolik

výjimecných jedincu z devatenáctého nebo první poloviny
dvacátého století (napríklad cestovatelu Emila Holuba
nebo Ladislava Mikeše Parízka), obecne však platí, že

Afrika zustávala dlouho neznámým exotickým teritoriem

s nekolika málo záchytnými body. Ovšem i ty mohly sehrát
významnou roli ve chvíli, kdy se Africe dostalo pozornosti

sovetské politiky, která fakticky na všech úrovních ovlivno

vala i ceskoslovenské smerování. Na konci padesátých let

dokázalo Ceskoslovensko i pres odpor belgických úradu

prosadit obsazení svého konzulátu v Belgickém Kongu,
který byl v podstate jediným zastoupením komunistických

státu v cerné Africe na jih od rovníku. Jediný pracovník
konzulátu Josef Virius pracoval v Léopoldvillu za velmi

obtížných podmínek - na ministerstvu zahranicí se ješte
dlouho poté pripomínala charakteristická historka o tom,
jak bylo s konzulátem na dlouhou dobu prerušeno spojení,

když se Viriusova diplomatická šifra ocitla v žaludku jakési
opice. Konzul ale i presto zásoboval ústredí pomerne

zasvecenými informacemi o vnitropolitickém vývoji
v kolonii a zprostredkoval Praze také žádost predstavitelu

konžské domorodé strany ABAKO o poskytnutí pomoci.
Vedle ministerstva zahranicí se tahounem ceskosloven

ského pusobení v Africe staly i další instituce, jako jedna

z prvních také ceskoslovenská rozvedka. Afroasijský
odbor I. správy ministerstva vnitra se už dlouho predtím

venoval kontaktum s Africany žijícími v Paríži, Londýne

a Káhire, jeho pracovníci pak využili i možnosti diplomatic
ké legalizace vyplývající z ustavení nových ceskosloven
ských ambasád. Behem šedesátých let už experti minister

stva vnitra pracovali jako oficiální poradci napríklad
v Guineji, Mali a Kongu-Brazzaville, stejne jako pri party
zánských oddílech Africké strany za nezávislost Guineje

a Kapverdských ostrovu (PAlGC), jejíž generální tajemník
Ami1car Cabral byl dokonce ceskoslovenskou rezidenturou

v Konakry získán pod krycím jménem "SEKRETÁR" jako

agent. Ministerstvo zahranicí stejne jako rozvedka navíc
mely možnost v Africe operovat prostrednictvím dalších,

prevážne krycích organizací, jako byl Mezinárodní svaz
studentstva, Svetová odborová federace, Ceskoslovenská

spolecnost pro mezinárodní styky nebo Ceskoslovenský
výbor solidarity s národy Afriky a Asie.

Prátelství za babku
O ceskoslovenské angažovanosti ve tretím svete se

obvykle soudí, že byla urcena sovetským zadáním, že

vycházela ze strategie poskytování štedré pomoci nejruz
nejším povstaleckým hnutím a revolucním režimum a že

tedy byla pro Ceskoslovenska nevýhodná. Dokumenty

z ceských archívu tuto domnenku do jisté míry potvrzují,
avšak práve jen do jisté míry. Vyplývá z nich spíše, že
Moskva ponechávala svým satelitum v rade prípadu volnou

ruku, pricemž iniciativa a nedogmaticnost byly navenek

zakrývány a kamuflovány prosovetskými frázemi, aniž by
podle nich pracovníci ministerstva zahranicních vecí

skutecne jednali.
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Nelze poprít, že ceskoslovenští diplomaté udržovali

kontakty s radou skupin, které se oznacovaly za "národne

osvobozenecké". Konkrétní prípady nicméne svedcí o tom,
že pomoc, kterou jim poskytovali, byla casto velmi opatrná
a pragmatická. Napríklad zprávy zasílané pracovníky

ambasády v Lagosu popisovaly až do konce šedesátých let
nigerijské ultralevicové a marxistické frakce jako skupiny
rozhádaných a navzájem se udávajících zoufalcu s nulový

mi volebními výsledky - šlo tedy o popis mimorádne realis
tický. Prakticky stejne vyznívají dokumenty zachycující
situaci konžských levicových povstalcu po smrti Patrice

Lumumby, podobne popisoval ceskoslovenský velvyslanec
v Léopoldvillu a zakladatel afrického odboru na minister

stvu zahranicí Bedrich Hruška i situaci v angolském exilu.

Ten byl rozdelen na dve zneprátelené skupiny, provýchod
ní Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA) a prozápad
ní Národní frontu osvobození Angoly (FNLA). Hruška na
podzim 1963 doporucil podporovat MPLA v navazování

kontaktu se západními státy, protože tak poklesly nároky
na ceskoslovenskou financní pomoc MPLA, a na jare 1964

dokonce pragmaticky doporucoval dát pred MPLA
prednost FNLA, když o to politicky úspešnejší predstavite

lé FNLA projevili zájem.
Ceskoslovenský státní zájem nakonec prevážil i v jednání

s "revolucne demokratickými" africkými vládami. Praha
sice puvodne uzavrela napríklad ambiciózní obchodní

dohodu, podle níž mela Republika Mali za dodané ceskoslo
venské zboží platit dodávkami podzemnice olejné, hlavní

(presneji receno témer jediné) místní komodity. Když se

ovšem ukázalo, že jeden rok postihla zemi neúroda a že
v dalším roce nemohlo Ceskoslovensko pro dvacet tisíc tun

arašídu najít odberatele, dostaly se vzájemné vztahy obou
zemí do vážné krize. Jinde - napríklad v Ghane - nedokáza

ly ceskoslovenské podniky celit úspešnejší západní obchod
ní konkurenci. Vzhledem k hospodárské krizi, která posti

hla špatne pripravenou a mnoha nepríznivými skutecnostmi
ohroženou ceskoslovenskou petiletku 1960-1964, se zacala
v praxi prosazovat úsporná opatrení, zahrnující také zrušení

nekterých ceskoslovenských zastoupení.

Studenti a revolvery
Mnohem vetší ohlas než v zahranicí vedená politická

jednání mela v Ceskoslovensku prítomnost afrických
studentu. V kvetnu 1961 rozhodlo politické byro ÚV KSC
o zrízení Univerzity 17. listopadu. Zatímco v roce 1958

studovalo v Ceskoslovensku jen 43 Mricanu, v roce 1962
už jich bylo celkem 627. Nová pražská vysoká škola jim

mela dát nejen odpovídající odborné vzdelání, ale také je
politicky orientovat smerem k idejím marxismu-leninis

mu. Tento cíl byl nicméne naplnován jen obtížne - mnozí

africtí vysokoškoláci si studium platili sami, na ceskoslo
venskou sociální a ekonomickou realitu pohlíželi s neskrý
vaným odporem a hlasite si stežovali na projevy xenofobie.

Stejne tak ceskoslovenské úrady neváhaly "problémové"
cizince oznacovat za "exponenty reakcních kruhuH.
Dodnes nejasné jsou okolnosti, za nichž probehlo nekolik

demonstrací ústících v násilné útoky proti ambasádám

západních státu v Praze - podle nekterých indicií byly
manipulovány Státní bezpecností, jiné prameny zase svedcí

o tom, že je ceskoslovenští predstavitelé kritizovali coby
výtržnosti.

Zajímavým vývojem prošel klícový faktor ceskosloven
ského zbrojního vývozu do Mriky. Export "speciálu", jak

byla v žargonu zahranicního obchodu oznacována vyváže
ná vojenská technika, byl vlastne zahájen už slavným

"vládním úkolem 105", dodávkou zbraní Násirovu Egyptu

v predvecer suezské krize. Na zacátku šedesátých let pak
prožívala hlavní technická správa ministerstva zahranicní

ho obchodu (HTS), operující pod krytím "podniku zahra
nicního obchodu Omnipol", svuj zlatý vek. Bylo tomu tak

predevším proto, že se v její práci postupne prosadila orien
tace na zákazníky platící v devizách. Ceskoslovensko sice

vyváželo zbrane i na dluh nebo dokonce zadarmo, v techto
prípadech šlo ale zejména o dodávky staršího, nekdy
dokonce koristního válecného materiálu, který tak ve

forme daru získaly ruzné partyzánské skupiny nebo vlády
naklonené politice "zemí socialistického tábora". Novejší

výzbroj pak zamírila napríklad do Maroka, Ugandy nebo

Nigérie. Pred ideologickými proklamacemi tady dostával
prednost obchod. Bylo tomu tak i tam, kde šlo o dodávky
ponekud problematické. Napríklad v roce 1959 dokázala

hlavní technická správa prosadit dodávku 24 letounu DC-3
francouzské armáde s oduvodnením, že "nemají vojenské

Rostoucí zájem o Afriku byl v 60. letech

charakteristický i pro jiné zeme, presto se

neubráníme dojmu, že velkorysost

ceskoslovenské africké koncepce byla ojedinelá.

využití", ackoli velmi dobre vedela, že budou používány
k doprave vojáku bojujících ve válce v Alžírsku. (Ve

stejném roce mimochodem francouzské námornictvo
zadrželo ceskoslovenskou lod Lidice prevážející zbrane do

Maroka, kde jimi meli být vybaveni bojovníci alžírské
Fronty národního osvobození.)

Stejne úcelová zduvodnení používali pracovníci minister
stva zahranicního obchodu pri prosazování jiných devizove
atraktivních kontraktu, jako byly napríklad dodávky cesko

slovenských zbraní do Nigérie na podzim roku 1967. Ackoli
ministerstvo zahranicí upozornovalo na to, že vyvážet
zbrane do zeme zachvácené obcanskou válkou povesti
Ceskoslovenska nijak zvlášt neprospeje, hlavní technická

správa presto dodala nigerijské federální vláde osm letadel

L-29 Delfín. Ve stejné dobe ovšem neváhala obchodovat ani
s firmou, o nÍŽvedela, že dodává zbrane povstalecké Biafre.

Když na jare 1968 po pádu Antonína Novotného zacalo nové
ceskoslovenské vedení otázku dodávek do Nigérie znovu

projednávat, tvrdil ministr zahranicního obchodu František
Hamouz predsednictvu ÚV KSC, že "Delfíny" L-29 (které
byly do Nigérie dodávány i s bombami a leteckými raketami
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a které už delší dobu bombardovaly Biafru) jsou jen "cvicné

letouny". O míre ceskoslovenského pragmatismu spojeného
s dodávkami zbraní svedcí také prípad Ugandy. Spolecne
s dodávkou dvanácti letadel L-29 tam byl jako velitel skupi

ny ceskoslovenských instruktoru vyslán plukovník Jaroslav
Hlado, ve druhé svetové válce velitel ceskoslovenského

wingu RAF ve Velké Británii. Takzvaná "technická pomoc",

krycí oznacení pro pusobení expertu na vojenský výcvik,
patrila k významným ceskoslovenským obchodním komodi
tám.

Peníze až v první rade
Pokud politické zájmy prevážily nad zájmem hospodár

ským, bylo to jen tam, kde bylo ciste obchodní hledisko už

nadále neudržitelné. Príkladem muže být kauza ceskoslo
venského generálního konzulátu v Jižní Africe, jehož
existence mela své koreny už v období pred válkou. Na

zacátku šedesátých let zustávala Jihoafrická unie (pozdeji
Jihoafrická republika) významným ceskoslovenským
hospodárským partnerem, predevším díky své úloze

odbytište pro ceskoslovenské spotrební zboží. Jihoafrický
režim, hlásící se k zásadám apartheidu a antikomunismu,

vypovedel prakticky všechny diplomaty zemí sovetského
bloku - s jedinou výjimkou ceskoslovenského generálního

konzulátu v Johannesburgu, jemuž byla podle svedectví

tehdejšího konzula Tomáše Lahody venována zvláštní
péce. Vláda v Pretorii si neprála, aby ceskoslovenští diplo

maté ze zeme odešli, a to predevším proto, že jejich prítom
nost mohla být užívána jako argument o neverohodnosti

politiky komunistických státu. Ceskoslovensko pak své
obchodní zájmy preferovalo dokonce ješte ve chvíli, kdy

o zrušení konzulátu žádal sám generální tajemník Jihoafric

ké komunistické strany Joe Slovo. Teprve na jare 1963
ceskoslovenská vláda ustoupila a narídila likvidaci konzulá

tu. Obchodní vztahy však byly s Jihoafrickou republikou
udržovány ješte témer rok, prestože v té dobe už Ceskoslo
vensko zahájilo výcvik nekolika clenu Afrického národního

kongresu (ANC) na vojenské akademii v Bme.

Politika, nebo obchod?
Jak s odstupem ctyriceti let ukazují archívy a svedectví

pametníku, motivy a faktory ceskoslovenského pusobení

v Africe nelze redukovat na jednoduché schéma pouhé
prevodní páky sovetských rozhodnutí. Ackoli se Ceskoslo

vensko odchylovalo od sovetského kursu jen tam, kde o to
Soveti sami požádali (napríklad pokud ceskoslovenským

prostrednictvím chteli udržovat nejaké neoficiální kontak

ty), nacházelo v nekterých prípadech v "africkém dobro
družství" i možnost vyjádrení vlastních obchodní zájmu. Ve

výsledku tak komunistický režim paradoxne rešil otázku

"politika, nebo obchod", tedy dilema, jehož rešení (byt
v obmenené verzi, v níž je koncepce vývozu revoluce
zamenena nesrovnatelne úctyhodnejší koncepcí lidských
práv) neprestává být aktuální ani dnes.

KAREL SIEBER (1978) PRACUJE v ARCHIVU ZPRAVODAJsrv1 CESKÉ

TELEVIZE.

Mosty, ceskoslovenský
dvojtýždenník, vychádzajúci

každý druhý utorok nepretržite
od 28. apríla 1992.

Informujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, porskej, Madarskej

republike.

Zoznamujú slušných rudí
s názormi niekedy celkom

odlišných slušných l'udí
Informujú o knihách, hudbe,

mmoch a divadeiných
predstaveniach.

Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých l'udí.

Nestrácajú humor.

Kmenov{ sympatizanti MOSTOV.Senátorka Tána Fischerová a slovenský
eurokomisár lán Figel:

MOSTY si móžete predplatit v SR na adrese: MOSTY, Šancova 70,81499 Bratislava
e-mail: mosty@computel.sk _ www.mosty.sk _ v CR na adrese: MOSTY,Václavské nám.

37,11000 Praha 1, tel.: 00420-222246592 _ Prijímame objednávky aj do cudziny
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JEDEN DEN V JERUZALÉME
Reportáž o noži, o žebravých "rabínech" i o hrobe,
ve kterém se mužete smát

JAN TALAFANT

Nuž
"Ne, opravdu si nechci nic koupit."

"Nemusíte si nic koupit, jen se pojdte podívat dovnitr, co

máme. Zajímá vás neco konkrétního?"
"Snad ... , muj táta sbírá nože, máte nejaké?"

"Samozrejme pane, tady jsou. Který se vám líbí? Ten

velký zahnutý? Ten je jen za 450 šekelu!"
"R.!'kaljsem vám, že nechci nic kupovat."

,Já vím, já vím. A co tenhle menší, s pochvou vyrezávanou
z olivového dreva, ten je jen za 250. Dobre, tak ten ne. A ten,
co se vám líbí, já vím, že ho nechcete koupit, ale schválne,

reknete, když se vám líbí, urcite existuje cástka, za kterou

byste ho koupil. Kolik, kolik byste za nej dal?"
"Neprišel jsem nakupovat. A kdybych rekl cástku, kterou

bych za ten nuž byl ochoten dát, urazil byste se."
"Neurazím se, jen reknete cástku."

"Padesát šekelu."

,,Ale to je hrozne málo ... "
"Vždyt jsem vám to ríkal. Tak dekuju za ukázku zboží

a nashledanou, už musím jít."
"Ne, pockejte, já vám tedy slevím, mužete ho mít za tri sta

padesát. Ne? Tak dve ste padesát, sto osmdesát, sto
padesát. .. Pockejte, zastavte se, prece za vámi nepobežím
pres celé mesto. Tak ho vemte za sto dvacet šekelu. Proc

jste tak tvrdý? Aspon stovku dejte, tak osmdesát, sedmdesát,
šedesát. .. Dobre, vyhrál jste, je váš za padesát šekelu."

Je úterý ráno 11. listopadu 2003, a po osmi letech jdu opet
ulickami Starého Jeruzaléma smerem k Západní zdi. Tento

krát moji cestu nelemují stovky obchudku a neproplétám se

mezi tisícovkami turistu ze všech koncin sveta. Ulicky jsou
témer liduprázdné, na jeden otevrený krámek pripadá tak

tricatero zamcených zelených vrat.
I prístup k Západní zdi se zmenil. Pres celou šírku ulicky

stojí prosklené stanovište armády s bezpecnostním rámem

a pásovým rentgenovým prístrojem na kontrolu zavazadel.
Samozrejme, vždyt hrozba dalších sebevražedných teroris
tických útoku prináší nutnost podobných kontrol, které

probíhají témer všude - na autobusovém nádraží, u vchodu

do obchodu i škol. V náprsní kapse me tíží ctvrtmetrový
nuž. Radeji ho vytahuji hned a ukazuji asi dvacetileté dívce

s cernými vlasy, prísným pohledem a samopalem.
"Ne, s tím tam nemužete."

,,A mohl bych si ho u vás schovat, než se za chvíli vrátím?"
"Ne, to nemohl. Vy jste ten nuž dnes koupi!? Tak si ho

schovejte v krámku, kde jste ho koupil. Tady zustat nemuže."

Prestala si me všímat a pokracovala v prerušeném rozho

voru s dalším vojákem izraelské armády. Chci jít k Západní
zdi, ale nemužu, protože mám nuž, který jsem nechtel. Do
krámku se vracet nebudu, to bych si tam urcite musel

koupit ješte neco. Dívám se skrz ostnatý drát na slavnou
Západní zed. Nad ní, na návrší hory Mória, zárí v ranních
paprscích slunce zlatá dominanta Starého Jeruzaléma,

kopule, která skrývá kus skály, ze které se Mohameduv kun

údajne odrazil ke svému skoku do nebe ...
O pár kroku dál nacházím nenápadné vyhlídkové místo

a po odchodu dvou francouzsky mluvících kneží schovávám

svuj nuž pod velký kámen, který tu neprirozene leží na
rovné dlažbe. Snad me nikdo nevidel. A i kdyby ano, vždyt
jsem ho ani nechtel a nebyl tak drahý.

Hrst mincí
Tentokrát již bez problému vcházím na prostranství pred

Západní zdí. Dlouho jsem se na tento okamžik tešil. Pred
lety jsem zde nemel ani klid ani cas. Dnes se tu tedy budu

moci svobodne zastavit a venovat modlitbe a premýšlení,
kolik jen casu budu chtít. Je mi jedno, co si o mne pomyslí
místní i nemnozí turisté. Dotýkám se rukama chladných

kamenu, které podpíraly západní stenu chrámu zvoleného
za místo svého prebývání na Zemi a zjevování se lidem
Stvoritelem našeho sveta, chrámu, do kterého pred dvema

tisícovkami let vcházel Ježíš a nazýval ho domem svého
Otce.

Po nekolika vterinách cítím až otcovské objetí kolem
ramen. Prekvapene se dívám na asi padesátiletého muže

s cernými vousy, cerným kloboukem, v cerném obleku.

,Jsem rabín. Rád bych se modlil za požehnání pro tvoji
manželku a tvé deti. Jak se jmenují?" Jeho zájem je mi
príjemný a jména mu sdeluji. Stále me drží kolem ramen
a hebrejsky zpívá modlitbu požehnání. Ihned po modlitbe

však nastavuje dlan: ,,A ted dej príspevek na synagogu!"
Trochu se stydím za svoji naivitu. Také mi hlavou bleskne,
že už vím, proc se k Západní zdi nesmí nosit nože. Krcím

rameny a vkládám mu do dlane primerenou cástku penez.
"Pojdte, ukážu vám naši synagogu." Odvádí me do "tunelu",

který se opírá o Západní zed. Vede me prímo k muži

s dlouhými bílými vousy. "To je hlavní rabín, i on se za tebe
bude modlit." "Ne, dekuji, takovou výsadu nemohu
prijmout," snažím se rychle uniknout. Starý rabín však
vysoko zvedá své dlouhé vousy a odhaluje jakési "chrchlát

ko" zastrcené do otvoru v krku. "Tak mu alespon dej taky
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nejaké peníze, vždyt vidíš, jak je na tom špatne," radí mi ten

"muj" rabín. ,,A jestli nemáš drobné, rád ti rozmením,"

ochotne se nabízí. Abych se nejak dostal ven, dávám
i chrchlavému rabínovi primerenou cástku penez. Ale ješte

to nekoncí. Do cesty se mi staví další chlapík s nataženou
rukou.

"To nebyli žádní rabíni. Ale já jsem chudák, dej peníze
mne."

"Prominte pane, já už odcházím, nevím proc bych vám
mel neco dávat, jako chudák nevypadáte," zacíná mne už
docházet trpelivost.

"Dej mi peníze!" 11ací se na me a odmítá me pustit ven.
Zoufale sahám do kapsy a dávám mu hrst mincí,

celkem docela dost penez: "Dobre tady máte, a nechte

mne už jít."
Muž se však podíval do své dlane a s hnevem mrštil

mincemi proti "svaté" zdi. Ty se rozkutálely po celém
prostoru synagogy. Rychle pred ním prchám pryc pres
námestí pred zdí, beru po dvou schody, procházím kolem

stejné dívky s cernými vlasy, prísným pohledem a samopa
lem. Otácí se za mnou a uzavírá muj "hluboký duchovní

zážitek" docela prívetivým: "Šalom."

Absolón
Klidné místo pro premýšlení i modlitbu jsem našel venku

za hradbami nedaleko "hory" Sion. Sedím na zídce oddelují
cí pravoslavný krestanský hrbitov od basketbalového hrište

plynule precházejícího v provizorní skládku. Všímám si
ružového poupete, které se protáhlo nahé, bez jediného
listu, prasklinou v pude, která i po nekolika prvních podzim
ních deštích stále tvarem pripomíná, že dešte predcházelo
dlouhé období sucha.

Dobre mi je i dole v údolí Kidron. Nad zubatými hradbami

východní strany Starého mesta se pri pohledu z údolí modrá
obloha s nekolika mrácky. Jsem dostatecne nízko, aby

nebyla videt mešita AI-km ani zlatá kopule Dómu skály.

Klidne si mužu predstavovat, že na hore Mória stojí chrám.

Zrejme stejný pohled se odtud naskýtal i pred 100 nebo 2000
lety. Louskám pistáciové oríšky na kameni za Absolónovou

hrobkou, o které se ví jiste jen jedna jediná vec - že není
Absolónova.

Absolón byl královským synem, ale bylo mu to málo,

chtel se stát králem. Kolik casu a sebe mu asi venoval jeho

otec David? Udelal neco špatne pri jeho výchove? Jak se
muže syn rozhodnout, že zabije svého otce? Byl na neho
David moc tvrdý, nebo ho moc rozmazloval? Saša Vulfin mi

pred tremi dny v Megiddu vyprável, jak zásadne se zmenil
jeho postoj k výchove detí pred trinácti lety, když prišel
z Charkova do Izraele: "Zjistil jsem, že když dám svým
detem svuj cas, své srdce a mnoho trpelivosti, nikdy je

nemusím fyzicky trestat - jak jsem byl zvyklý, že se to delá
na Ukrajine. Když byly naší llínce asi dva roky, postavila se
na židlicku a vzala ze stolu krehkou vázu. Lena jí vázu vzala

nežne z ruky, sundala Ilínku ze stolicky a rekla, že to
nemuže delat. To celé se opakovalo dvaasedmdesátkrát. Bez
kriku a hnevu. Pak to llínce došlo. Poznala hranici, kterou

nemá prekracovat, a už to nikdy nedelala. Chodil jsem do

práce a pritom jsem se musel ucit hebrejsky a stíhat ješte
spoustu dalších vecí. Jednou jsem si stežoval svému souse

dovi, že me deti ruší, když se chci doma ucit. Rekl mi: Jak

ruší? Když prijdeš z práce, tvuj cas patrí tvým detem, uc se,
až když je dáš spát. Zlobí te, protože se jim nevenuješ.~
Nikdo samozrejme není dokonalým rodicem, ale výprask?
Tomu rozumí sabáka ... Chceš snad ponižovat své deti na
úroven psu? Výprask díte ponižuje, láme jeho charakter

a nicí jeho budoucnost. Ale pokud na své deti nemáš cas,

musíš je samozrejme trestat, jinak by nebyly poslušné
vubec. Ale je tu vyšší cesta ... "

Vlajky a mír
"Z Ceské republiky. A odkud jste vy?"

,Já jsem zdejší."
"To jste se tu narodil?"

"Samozrejme. "
Pozoruji správce kaple tvaru slzy "Dominus flevit" (Pán

zaplakal) v trepkách a cerné kutne prevázané hrubým
provazem, jak se snaží sundat ze stožáru potrhanou vatikán
skou vlajku. Lanko je však zamotané a mnich pomalu ztrácí
trpelivost.

,,Akdyž jste zdejší, která vlajka je vlastne vaše?" pokládám
trochu nevhodnou otázku.

Místo odpovedi prudce trhl zamotaným lankem a opotre

bovaná zlatobílá vlajka spadla k jeho nohám do prachu mezi

rozšlapané olivy. Bez zvláštní úcty ji zvedl a zadíval se na
protejší kopec, kde majestátne vlála modrá Davidova hvezda

na bílém poli, lemována dvema pruhy. Možná to mela být
prece jen odpoved na moji otázku.

"Tady máte ode me dárek." Podává mi ješte dve brožurky

popisující význam toho místa, jednu dokonce v ceštine:
"Když už byl blízko a uzrel mesto, dal se nad ním Oežíš) do
pláce a rekl: Kdybys poznalo také v tento den, co ti prináší

mír ... " (Lukáš 19:41 a 42).
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Jeruzalém ani v tento den neví, co prináší mír. Stres,
nepokoj a nejistota se snaží ovládat toto zrejme nejslavnejší
mesto sveta. Každý, s kým jsem mluvil, má zkušenost

s teroristickými útoky z první ruky. Yona prijíždela na

zastávku v autobuse následujícím po tom, který vybuchl,
a vše videla. Další lidé znali osobne mrtvé nebo stále navšte·

vují zranené a zmrzacené prátele. Prázdné restaurace
krachují a obchodníci i pruvodci turistu se ani nesnaží
zakrývat smes hnevu a marnosti. Možná proto tolik vybuchl

ten "muj" žebrák pred Západní zdí.

Zahrada Gentsemanská
"Ne, nechci se nechat vyfotit na velbloudovi. Ani obrázek

Jeruzaléma nechci. Ne, ani za pet šekelu, ani zadarmo."

Rulicku s obrázkem, kterou mi palestinský mladík vtiskl do
ruky, pokládám na zem. Uznává to jako argument a aspon si

stežuje: ,Jediný autobus za celé dopoledne, a ješte

poloprázdný. Pred pár lety jich tu stálo padesát v rade ... "
Rychle odchází k taxíku, ze kterého vystupuje jakási žena.

Doléhá sem smutný zpev rabína ze židovského pohrbu pod
námi.

Teším se na ni už od rána. Sednu si v zahrade pod olivu

a prectu si v evangeliích, co tu prožil Ježíš. A budu tu, jak

dlouho chci. Hm, nebudu. Vede tu jen vydláždený
chodník do kaple ukrývající údajne ten pravý kámen, na

kterém se Pán Ježíš modlil. Gentsemanská zahrada je
neprístupná a oddelená plotem. Místní "otec" mi po
porade s dalšími dvema muži na nekolik desítek vterin
milostive dovolil vstoupit do ohrazeného prostoru

a udelat nekolik fotografií prastarých olivových stromu.
Foták cvakl, vteriny ubehly a opet stojím venku mezi

troubícími auty. Vydávám se na cestu arabskou ctvrtí
smerem k jiné zahrade.

Hrob
Samir odkládá kytaru a zvedave se me ptá: ,,A co si myslíš

ty? Je to opravdu Ježíšuv hrob?"
"Dost možná je. Ale i kdyby nebyl, Ježíšuv hrob takhle

nejak urcite vypadal. Takže na tom vlastne ani nezáleží. Je to
krásné místo."

Samir a Ibrahim jsou Palestinci a chodí sem pravidelne
zpívat a chválit Ježíše.

Ostatní prítomní jsou Nemci a Americané. Krásná, cistá
a udržovaná zahrada leží v nevýrazné, špinavé a neudržo
vané ulici nedaleko Damašské brány. Skrývá mnoho
príjemných zákoutí k posezení a zcela výjimecný hrob.

Hrob, ve kterém je povoleno zpívat, hlasite si povídat
i smát se. Hrob je prázdný a na dverích je anglický nápis:
"N ení tady."

Na pátou jdu se Samirem na setkání palestinských

krestanu, kterí zpívají chvály Ježíši a modlí se za požehnání
a pokoj pro Jeruzalém a židovský národ. Stejné rysy,
oblecení a zevnejšek jako u Arabu na ulicích, jen nevyzpy

tatelný a nepokojný stín v ocích byl vymenen za hrejivou
a laskavou zári lidí, kterí se v srdci setkali se vzkríšeným
Mesiášem. Tito lidé poznali, co Jeruzalému prináší v tento
den mír.

---""'-~---

Všichni za jednoho
Už skoro usínám, ale ješte premýšlím o predvcerejším

rozhodnutí izraelské vlády. O jediný hlas, myslím, že 13:12,
vláda odsouhlasila dohodu s teroristickou organizací
Hamás. Izraelci propustí na svobodu 400 palestinských

teroristu a Hamás za to vydá Izraeli tri tela zabitých izrael

ských vojáku a jednoho živého podnikatele, k tomu clove
ka, který bude s nejvetší pravdepodobností odsouzen

k delšímu pobytu ve vezení za nejaké financní podvody.
Všech dvanáct ministru, kterí hlasovali proti, vlastne
nebylo proti, jen chteli, aby se soucástí této dohody staly

i informace o pohrešovaném izraelském pilotovi, který byl
pred sedmnácti lety sestrelen nad Libanonem. Kdyby tyto

informace byly soucástí dohody, výsledek hlasování by byl
25:0 pro. Všichni Izraelci, se kterými jsem mluvil, považují

rozhodnutí vlády za samozrejmé a správné. Jeden, byt

zrejme nepoctivý podnikatel, je pro ne cennejší než ctyri
sta neprátel. Jsou pripraveni zachránit jednoho "svého"

a nést spolecne následky této matematicky nevýhodné
výmeny. Lidský život je v této zemi duležitejší než ideolo
gie, než peníze, než náboženství, než logika.

Lena mi k tomu rekla: "Proto jsem ráda, že žiju tady
a proto jsem ráda, že jsem pryc z Ruska a Ukrajiny - Stalin
totiž nevymenil ani svého syna za nemeckého generála, ale
my tady jednoho možná podvodníka zachráníme i za vyšší
cenu ... "

JAN TAlAFANT (1970) VEDL OSM LIT CESKOU POBOCKU MEZlNARODN!

HUMANrrARNI ORGANIZACE "FEED THE HUNGRv", NYN! PRACUJE JAKO

OBCHODNI MANA2ER.
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STRANÍK SVOBODNÉ VuLE
Jak císt odkaz, který svým životem napsal Jirí Loewy

JAROSLAV ŠONKA

Po roce 1989 to byla duležitá

otázka: je stranictví (s tou minulou
odporne dominantní stranou
v pameti) duležitým aspektem

moderní spolecnosti? Nejaký cas

se všichni radeji sjednocovali do
"fór" a "hnutí". Dnešní prezident

Václav Klaus vizionársky prekonal

naivní snahy Obcanského fóra
udržet rozplihlou nadstranickost

a stvoril stranu modrého ptáka,

který je dodnes populárním
živocichem. Existence stran

ovšem nastoluje i otázku, zda
príslušnost k nim ješte pripouští

nezávislý úsudek. Tentýž prezi
dent, který prekonal nefunkcní
nadstranickost, zacal bez slitováni
zadupávat do prachu politického

kolbište kohokoli, kdo vypadal
jako nezávisle myslící intelektuál,

byt byl i clenem jeho strany.
Intelektuál, potažmo nezávislý, se

pro vetšinovou verejnost stal neškodným, pomýleným
strašidlem.

Je tedy omezenost - ci formulováno pozitivne - je jasne

nasmerovaný pohled výsledkem stranictví? Vznikl další
konflikt, který je typicky ceský. Chartisté si jako platformu
proti tržním nadšencum ochocili obcanskou spolecnost. To se

nelíbilo hospodársky orientovaným starým ani novým struk
turám. A "kdo není s námi, je proti nám" se stávalo nevyslove

ným, ale jasne implikovaným heslem potírajících se spolecen
ských skupin. Musí tedy každý jednoznacne nekam patrit? Je
nezávislost opravdu jen iluze pro poustevníky?

A prece jen zde byl po celou tuto dobu nekdo, jehož samot

ná existence odporovala temto stereotypum a jejich vyhrocení
do cynicky rozdeleného obrazu sveta. Jirí Loewy se narodil

roku 1930 v severních Cechách jako syn židovského otce
a katolické matky. Svuj první jazyk, nemcinu, zacal odmítat,

když se za protektorátu setkal s Nemci fanatickými a brutálni

mi. Žlutou hvezdu, která by ho jako patnáctiletého na posled
ní chvíli ješte privedla do Terezína, v roce 1945 odložil, prežil

v ilegalite a po válce hledal, jak zmenit svet. Nadšení osvobo

diteli ho brzy prešlo a jako mladý sociální demokrat odešel do
Liberce, kde pomáhal sociálnedemokratickému politikovi
Veverkovi rešit problémy vzniklé odsunem - co treba se

smíšenými manželstvími? A pojednou bylo užívání nemciny

nutné a pomáhalo konkrétním lidem v rešení konkrétních

problému.
Nesouhlas s osudem sociální demokracie po roce 1948

privedl Loewyho do vezení, tri roky strávil i v Jáchymove. Po

propuštení se taktak uchytil v nepolitické novinárské branži.
Exil byl po roce 1969 na základe životních zkušeností logic
kou reakcí. V dlouholetém sídle své rodiny ve Wuppertalu
Loewy pracoval na rodinné existenci, ale i na oživení exilové

sociální demokracie. Nekolik let pred pádem železné opony
byl jejím generálním tajemníkem. A vydával dlouhá léta Právo

lidu, jeden z duležitých listu ceskoslovenského exilu. "Obeta
vý sociální demokrat," mohlo by znít resumé do tohoto

okamžiku. Shrnutí snad naivní, protože ze své stranické
príslušnosti nic nemel.

Ale musí být ješte rec o tom, cím byl Jirí Loewy po prevra
tu. Jako vetšina exilových aktivistu si zvolil nevýnosného

konícka - pracovat na zlepšení pomeru doma. Zacal psát do
novin - nejdríve do Ceského deníku, pak do Lidovek ci do
Reflexu. Nová mediální scéna Ceské republiky tehdy práve

debatovala o tom, zda novinár muže být clenem strany. Mladí
novinári, ze kterých ideologická zabednenost jen kapala (co
je to "správná pravicová politika" byl jeden z jejich hlavních

problému), ohrnovali nad clenstvím ve stranách verejne nos.
Mezi jejich "jedine správnými" príspevky od pocátku zárily
clánky Jirího Loewyho jako poselství z jiného sveta. Clen
Ceské strany sociálne demokratické, dokonce tak duležitý, že

na základe jeho výpovedi strane zustal zachován lidový dum,
byl opravdu nezávislým novinárem. Strana pro nej byla

výrazem lidského presvedcení. A novinárství bylo povolání,
ke kterému patrí urcitá pravidla. V neposlední rade to byla
peclivá rešerše a nezávislý úsudek. Ze nezávislému novinári

príslušnost k politické strane úsudek nekalí, bylo jasne videt

v reakcích Loewyho na dení v CSSD. Kriticky reagoval na
neurvalost Miloše Zemana, ale jeho nezávislost byla viditelná
i na jeho postoji vuci osudu sudetských Nemcu. Clovek, který
vedel, jaký je to pocit, chodit se žlutou hvezdou, porozumel
i jiné situaci: co to znamená vyclenit nekoho z lidské spolec

nosti a promítat do nej veci, jejichž pocátek leží nekde jinde.
Loewy nebylo nic méne sociálním demokratem, i když se
v této otázce diametrálne lišil od své strany. Jeho zarytost

vyrovnávat se s problémy na základe vlastní úvahy je pn1dad
ná. Loewy zemrell. ledna 2004 na následky dávného dobývá
nísmolince.

JAROSLAV SoNKA (1948) JE BIOLOG A PUBUClSfA. ZUE A PRACUJE

V NllMECKU.

Prítomnost
44



PETR F1.EISCHMANN (1949) JE POLITOWG A PUBUCISfA, v SOUCASNE:

DOBE: PRACUJE JAKO TAjEMNIK ZAHRANICNIHO VÝBORU SENATU CR.

Bernard-Henri Lévy, Sartrovo století. Nakladatelství HOST, Brno,

2003, 471 stran, preklad Michal Novotný, doslov Petr Horák.

RECENZE

Chvála tápání
Nad ceským vydáním "Sartrova století" francouzského :filosofa
Bernard-Henri Lévyho

PETR FLEISCHMANN

Nekomu by se mohlo zdát, že vracet se k Jean-Paul mu predmetu a potažmo reflexí o roli intelektuála ve spolec-
Sartrovi je zbytecná ztráta casu, že jeho prípad vyrešily nosti. Pohoršoval-li se v padesátých letech a právem
dejiny samy a pozrely ho do svých príslovecných popelnic se Raymond Aron - Sartruv historický "bráška" a odpurce -
všemi bludy a omyly, které napáchal. Zaslouží si snad jiný v nedávno cesky vydaném Opiu intelektuálu (Mladá Fronta,
osud myslitel, který sice v padesátých letech existenci Praha, 2001) nad lehkostí, se kterou mnozí intelektuálové
gulagu pripustil, což mu nezabranovalo psát, že v SSSRje podléhali konstrukcím neobhajitelným, a to práve z intelek-
absolutní svoboda kritiky, a odsuzovat ty, kdo vlast socialis- tuálního hlediska, Bernard-Henri Lévy nám nabízí uchvacu-
mu napadají? Má vubec cenu se zabývat autorem, který jící expedici do nitra jednoho z predních a svetove nejproslu-
podporoval kdejakou tyranii a který po dlouhá desetiletí lejších obhájcu neobhajitelného.
podporoval myšlenky, o kterých dnes celý svet ví, že byly Jean-Paul Sartre je dnes casto schématicky prezentován
scestné a prímo zhoubné pro národy, které se dostaly do jako ten, který se, na rozdíl od pravdeverného Arona,
jejich spáru? s urputnou pravidelností vždy mýlil. Coje ale pravda, "jaké

Sartrovo století, první velký pruzkum Sartrova vesmíru místo má omyl v živote intelektuála", ptá se "BHL"v jedné
z brilantního pera francouzského filosofa Bernard-Henri z filosofickynejhloubavejšíchkapitol své knihy, kde kritizuje
Lévyho, které nedávno vyšlo ------------------ onu v nás lidech zakorenenou
cesky ve skvelém prekladu dogmatickou predstavu situující
Michala Novotného, tuto nekým Bernard-Henri Lévy nám nabízí pravdu do jakéhosi ideálního

levne nabytou predstavu uchvacující expedici do nitra jednoho sveta a mimo proces, který vede
o nepotrebnosti jakéhokoli k jejímu odkrývání. Omyl,
zamyšlení nad sartrovským Z predních a svetove nejproslulejších v sartrovské perspektive, kterou

bloudením vyvrací. To je nejen obhájcu neobhajitelného. by ostatne aronovská epistemo-
potrebné, ale, jak naznacuje logie nepoprela, se jeví jako
samotný titul tohoto témer stadium pravdy: "Pravdyse staly,
petisetstránkového "filosofického zkoumání", prímo a duležitá je pouze cesta, která k nim vede, práce, kterou
nepostradatelné k pochopení 20. století jako takového. vykonáváme sami na sobe i s druhými, abychom k pravde
Nepostradatelné, dodejme,jak pro ty,kdo ješte ne tak dávno, dospeli- bez této práce je pravda jen a jen velký omyl."
zejména na Západe, v iluzi revolucní transformace žili, tak V této spleti co je tedy vetší, pravda, nebo omyl?Sartrovy
i ty, kdo se u nás živímylnou predstavou, že práve byvše po omyly mají fascinující efekt, což možná vysvetluje zrod
dlouhá léta obetí pokusu o tuto transformaci, veci dríve onoho vuci Aronovi natolik nespravedlivého rcení: ,Je lepší
a lépe pochopili. Pripustme si, že dejiny intelektuální levice se mýlit se Sartrem, než mít pravdu s Aronem." Ale protože
jsou tématem, kolem kterého se soucasné ceské myšlení nejsme bozi, Sartruv existencionalismus vnímáme jako
zatím motá jak kolem horké kaše, Marx se u nás div že humanismus, za který se vydával, a ochotne prijmeme
nehází do téhož pytle s Pol Potem, Sartre s Ceauceskem, což filosofovoheslo, podle nejž "existence predchází podstate"
veru ztežuje ono námi tolik reklamované "vyporádání se ~,L'existence précede l'essence"). Svet omylu a tápání je
s minulostí". Nemáme-li nikoho, kdo by za nás a pro nás mnohem víc svetem odpovídajícímnaší zkušenosti - tak jak
vymyslel metodologii rozplétání intelektuálních dejin 20. ho známe - než svet pravdy a jistoty. V tom je Sartrova
století, proc by nám zde nepomohl ve Francii proslulý velikost. Je-li na pravde tím nejzajímavejším práve ono
Bernard-Henri Lévy,55letýexlevicák,který dríve než mnozí tápání, pak je Sartre nejvetším filosofemstoletí.
jiní ve Francii odhodil svou mladistvou revolucní kutnu
a vysloužilsi tak na pocátku sedmdesátých let zarazení mezi
takzvané "novéfilosofy".

Filosofem "BRL" opravdu je, a navíc tak trochu takovým,
který si prošel cestu, po níž se pohyboval Sartre samotný
a která vede od nadšení pro daný ideál ke zpochybnení
tohoto ideálu. Lévyhokniha není pouze intelektuální biogra
fií jednoho z ve své dobe nejctenejších autoru, ale také
úvahou o funkci myšlení samotného, o jeho vztahu k vlastní-

jaro 2004
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DRAVCI MEZI NÁMI
o agresivním chování v soucasné ceské spolecnosti

ALENA VODAKOvA

Následující obrazy se vyskytují bežne, v ruzných
obmenách.

Obraz první: Deti se v houfu hrnou ze školní budovy. Pospí

chají, tlací se, kricí, razí si cestu lokty, rozdávají štulce, kopan
ce. Nekteré ale spíš uhýbají, zustávají vzadu. Vidíme obliceje

uvolnené, spokojené i urputné, nebo úzkostné. Tu a tam
smích, tu a tam plác.

Obraz druhý: V plaveckém bazénu v hodinách pro verejnost
se kondicne snaží nebo plácá nekolik bežných návštevníku,

vetšinou duchodcu nebo studentu. Najednou se objeví dve
sportovní postavy a zacnou krížit bazén rychlým kraulem.

Nehledí vpravo vlevo. Ostatní jim vyklízejí cestu, stahují se do

méne nebezpecných koncin bazénu. Nekterí hned, jiní po
zásahu atletické nohy.

Obraz tretí: Na pracovní porade se diskutuje o problému.
Slovo si stále casteji bere clovek, který hájí svuj názor nejen

velice durazne, ale i tím, že napadá druhé, osocuje, obvinuje,
shazuje. Ostatní bud vracejí urážky, snaží se chovat stejne,
nebo se pokoušejí vrátit do diskuse racionální, neosobní tón,

nebo proste mlcí. Bojí se, je jim trapne, nejradeji by odešli.
Obraz ctvrtý: V Praze na úpatí Petrína je sousoší symbolizu

jící obeti komunismu, vytvorené a pojmenované na jejich
pocest Jednoho rána mají sochy rozervaná bricha výbuchem,
trcí z nich pahýly rukou, nohou.

Obraz pátý: Na televizní obrazovce se tuží oblíbený hrdina,
tvrdý hoch: rozdává dobre mírené rány, eskaluje honicku,

strJ1ídrív než ostatní, majetek nešetrí, životy nekdy. S násilím
bojuje násilím, krve se nezalekne. Vetšinou jedná podle vlast
ních, nekdy težko rozpoznatelných pravidel. Je ale sympatic
ký a vyhrává.

Hranice výbojného chování
Podle povrchních shodných rysu se utvorilo a v obecném

vedomí zabydlelo souhrnné oznacení útocného a ubližujícího
chování, respektive chování, které se objevuje ve všech

našich obrazech. Hovorí se o agresivite. Pro mnohé teoretiky
i laiky jsou to príliš široké, zamlžené pojmy, které navíc vnáše

jí záporné hodnocení už do posuzování pouhé výbojnosti, ke
které nekterí rodice povzbuzují své deti ve snaze usnadnit jim

cestu za úspechy, životní kariérou.
Kde ale leží hranice mezi výbojným chováním, které

druhým ješte neubližuje, a které už jim ubližuje? Kdy nastává

nebezpecí zvratu pouhého výbojného chování v chování
extrémne destruktivní? Tato otázka je dnes vysoce aktuální.

Souvisí s polistopadovou spolecenskou atmosférou, s otevre

ním phležitostí k seberealizaci, s otázkami svobody a kontro
ly. Má své politické pozadí a právní konotace - a samozrejme

i psychologická, sociobiologická ci filosofická vysvetlení.
Obraz detí i dospelých rozdávajících kolem sebe rány

nepromyšlene, z náhlého popudu, ve snaze neco ukoristit, ale

i neco poškodit, nekomu ublížit, se jeví jako cosi spontánního,
prirozeného, jakýsi primární vzorec chování životaschopného
tvora. Hluboké zakotvení tohoto chování v lidské historii

i obdoby v živocišné ríši motivovaly vznik ruzných teoretic
kých hypotéz, vetšinou psychoanalyticky zamerených:
o vrozených sklonech, souperících instinktech, specifickém

energetickém potenciálu, který se musí nejak vybít nebo
usmernit, prevést treba v neškodné rituální chování. Nebo

sublímovat v umelecké dHo.Vesmes se predpokládá, že "priro

zenosti" agresivního chování musejí být kladeny urcité
prekážky a že úcinnejší než vnejší spolecenská kontrola je
prijetí norem prípustného chování v podobe morálních
zábran.

Na jedné strane se tedy mužeme domnívat, že lidé v sobe

nosí jakési prirozené, nemenné disposice k agresivnímu
chování, na druhé strane je zjevné, že nekteré projevy techto

dispozic potlacují nebo se snaží potlacovat - pod vlivem

spolecnosti a morálky. Které projevy to jsou a jakým zpuso
bem se potlacují, je ovlivneno konkrétní kulturou, dobou,
politickým systémem.

Demokracie si casto neví rady
Totalitní režimy se vždycky snaží usmernovat agresivní

chování. Uvolnují a podporují dispozice k nemu ve svém

zájmu, k plnení svých cílu, a tvrde trestají jakékoliv jeho
známky u svých ideologických odpurcu. Na jedné strane

"banalizují zlo", které jim slouží, na druhé strane démonizují
jakýkoliv odpor. Stací si vzpomenout na benevolenci vuci
sadistickým dozorcum v nacistických i komunistických
koncentrácích a na tvrdé tresty pro ty, kterí byli obvineni

z pouhého plánování ozbrojeného odporu proti režimu.
I v bežném živote se jakékoliv výbojné, útocné chování
pripouštelo jen u širitelu správné ideologie a bojovníku za
správnou vec, všichni ostatní se meli chovat mírumilovne,
vstrícne, prípadne apaticky a poraženecky. Pod bedlivou

kontrolou príslušných orgánu se tak skutecne chovali.
Na rozdH od poválecné doby naše "sametová" revoluce

v roce 1989 odvrhla a odsoudila neagresivním zpusobem

veškerou predchozí agresivitu a následný demokratický
režim ji do svých služeb nezapojil. Osvobození od ideologic
kého nátlaku s sebou prineslo i zmírnení kontroly chování

lidí. Dokonce lze ríci, že kontrolní mechanismy získaly vlivem
vzpomínek a snahy "nebýt jako oni" pejorativní príchut. Byly
casto staveny do protikladu ke svobode a k možnostem prosa
zování vlastní individuality, nesvázané vulí kolektivu Takže na

druhé strane drobné projevy agresivity byly nejen tolerovány,
ale v urcitých situacích i vítány a chváleny. Každý získal právo
vydobýt si svoje místo pod sluncem tvrdými lokty.
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Spontánní agresivita v honbe za ziskem, za lepším zamest

náním, za kouskem moci nad jinými je casto považována za

jakési prirozené právo, které nám bylo dlouho upíráno. Praco
vište križují bezohlední plavci, kterí nechtejí nic víc než
volnou cestu pro uskutecnení svých plánu a rozdávají rány,

jen když se jim nekdo do té cesty priplete. Realizují tím svoji
svobodu i svoje ambice. Jejich cílem není nekomu ublížit, ale
nezajímá je, zda k tomu dochází. Ti nejtvrdší a nejrychlejší se

záhy dostali do výšin kapitalistického podnikání nebo politic
kého života. Pusobí jako "prirození dravci", a i když se nevyží

vají v ubližování jiným, rádi nad nimi uplatnují moc.
Spolecnost se jen zvolna a opatrne zacíná bránit, distanco

vat od výrazných projevu tohoto typu zpocátku zdánlive

neškodné ci dokonce žádoucí agresivity. Merítko úspechu
a bohatstvi sice stále zastinuje metody, které byly pri ceste za
kariérou, mocí a bohatstvím použity, ale pozvolna jsou odhalo

vány "kriklavé prípady" lidí, kterí na své ceste vzhuru evident
ne ignorovali jakékoliv prekážky, vcetne zákonu. Problém je,

že zákony byly a stále do znacné míry jsou deravé, interpreto
vatelné nejruznejším zpusobem, a že soudci jsou zrejme casto

nejen pretížení, ale i zmatení. I to lze považovat za "nezamýš

lený dusledek" otevrení prostoru svobody a za potvrzení
známé skutecnosti, že demokracie si casto s agresivním

chováním neví rady.

Beránka vlku se zachtelo
V našem tretím obraze ze soucasného života se objevuje

rovnež ambiciózní jedinec deroucí se bojovne vpred - k dobré

mu postavení, vlivu, moci, bohatství, který má ale zároven
težko ovladatelnou potrebu urážet a srážet z podobné cesty lidi

ze svého okolí. Nad jinými možnostmi preferuje dosažení

úspechu prostrednictvim ponížení jiných, jejich škody, jejich
trápení. Nekdy se tento zpusob stane nutkavou potrebou.
I když nikdo nestojí v ceste, je vyhledáván skrytý neprítel
a nemilosrdne stíhán. Obcas potreba ubližovat, destruovat
prevládne nad puvodním kariérovým cílem, mení se v samoú

cel a kariéru prípadne i nicí, misto aby ji pomáhala budovat.
Tento typ "dravce" mívá jen docasné, krátkodobé spojence,

protože je snadno mení na cíle svých agresivních výpadu.

Krome toho provokuje uvolnení agresivity k odvetnému chová
ní u lidí alespon trochu k takovému chování disponovaných
a nekdy se vytvorí fronta tichého odporu jeho "obetních berán
ku" , q. tech, kterí se stali náhradním objektem jeho agrese pri

nedostatku nebo nedostupnosti skutecných neprátel.
Jestliže první výše popsaný typ necílene ubližujícího chová

ní bývá považován za neco normálního, prirozeného a v jisté

míre a za jistých okolností i pozitivního, tento druhý typ je
vnímán jako vybocující z normality a nebezpecný už proto, že

narušuje možnosti dohod, spolupráce, spolecenského

konsensu. I když je nekdy pri rešení komunikacního problé
mu eskalace konfliktu svým zpusobem prospešná, protože
umožní cistší, nekompromisní rešení, neregulovatelný

agresivní jedinec casto zamezí tomu, aby probehla poslední
fáze rešení konfliktu, která obnovuje konsensus na nové bázi.
Krome toho tento popsaný zpusob agresivního chování
vzbuzuje strach, a to obzvlášte u tech, kterí se nemohou

bránit - bud že z ruzných duvodu nedokáží uvolnit potrebnou
obranou agresivitu, nebo jim to okolnosti neumožní.

Daný typ agresivity se snaží vysvetlit frustracní ci reaktivní

teorie. Základem je hypotéza, že nekterí jedinci, dlouho,
opakovane, ale marne usilující o nejaký cíl (obzvlášte cíl

vysoký, težko dosažitelný v rámci jejich schopností a možnos
tí), propadají frustraci a reagují agresivními výpady proti
tomu, kdo jim podle jejich mínení brání v dosažení žádoucího

cíle. Uspokojení z poškození, znicení domnelého viníka vlast
ního neúspechu ci neštestí muže být tak silné, že se zmení
v samoúcelné "trestání" a vyvolává potrebu opakování takové

odplaty na stejném nebo podobném objektu. Jestliže je totiž
osoba, skupina ci instituce podezrívaná z blokace cíle nedosa
žitelná, nenapadnutelná, je vybírán podle urcitých shodných

rysu nebo i náhodne náhradní objekt, na který agresivní
chování lze zamerit a z nejž lze udelat obetního beránka.

Obetním beránkem nemusí být jen vybrané osoby jako

v uvedeném prípade pracovních a podobných klání, ale i celé
skupiny lidí - vetšinou skupiny oslabené, menšinové, prípad
ne verejností neoblíbené, s malou možností bránit se, získat
spojence.
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Ovšem i frustrovaný jedinec se muže spojit s jinými podob

ne motivovanými lidmi ke spolecným agresivním výpadum.
A ve skupine, v davu se snáze uvolnují i naplnují agresivní
tendence. Zdání síly a anonymity ruší morální zábrany. Odtud

se odvíjí hlavní nebezpecí chtene destruktivní agresivity
,,frustrovaných dravcu": za urcitých okolností muže prerust

v etnické cistky, pogromy, války.

Za co muže komunismus, m co nový režim
Velkým nebezpecím je také snadná manipulovatelnost

agresivne ladenými osobami a skupinami. Pro príjemný proži
tek odplaty, trestání, moci nad jinými lidmi si nekdy nechají
vnutit obetního beránka. Krome toho se mohou v prípade

potreby i sami pred sebou zaštítit autoritou, ideologií, mohou
"banalizovat zlo". Nutno ovšem dodat, že ideologická ci
náboženská konverze, ztráta autority nebo zmena manipuláto

ra jim mohou privodit pocity viny za násilné chování a zpuso
bit obrácení agresivity proti vlastní osobe.

Extrémní príklady skupinového agresivruno chování a jeho
úcelové regulace najdeme opet v totalitních režimech z nedáv

né minulosti. "Krištálová noc" je príkladem umne rízeného

židovského pogromu, dokumenty z druhé svetové války
ukazují, jak byla povzbuzována agresivita umdlévajících

nemeckých i sovetských vojáku. Obcasné agresivní chování
vuci nemeckým obcanum vysídlovaným z naší republiky po
válce budí spíš dojem neregulované reakce na predchozí
frustraci. Ovšem poulicní demonstrace v únoru 1948 nespor

ne manipulovány byly, stejne jako pronásledování trídního
neprítele v následném komunistickém režimu. Zejména na
jeho pocátku se objevily silné snahy naladit agresivne celý

národ proti "zrádcum" odsuzovaným v inscenovaných proce
sech. Krome žádoucího ohlasu ve zfanatizovaných skupinách
to však budilo spíš strach, apatii, pocity bezmocnosti, poraže
nosti.

Víc než ctyricet let komunistického režimu byla cást našich

obcanu trvale frustrována, protože nedosáhla na své profesní,

kariérové, politické cíle. Tito frustrovaní ambiciózní jedinci se
v nekterých prípadech zacali po roce 1989 chovat jako osoba
z našeho trelJno obrazu.

Otevrení možností, svobodný prístup prakticky do všech

spolecenských struktur sice mohly tyto lidi zbavit frustrací 

a jiste se tak mnohdy stalo, zároven jim ale umožnily
a umožnují opakovane reagovat agresivne vuci svému okolí.

Zdroje této hypotetické frustrace ovšem nemužeme hledat

jen v minulém režimu. Objevuje se nová dlouhodobejší frust
race z neúspechu v zamestnání, v politickém i osobním živote.
Mety úspechu a blahobytu se zvýšily, težko se na ne dosahu

je. Na druhé strane se nabízejí hromadní obetní beránci
v podobe Romu, pristehovalcu, pro nekoho treba i duchodcu.

Manipulativní techniky leadru vetšinou neoperují s rasistický
mi teoriemi, sázejí na obecný odpor k urcitým rysum chování

daných skupin, poukazují na jejich vetší kriminalitu, na to, že

je "platíme z daní" apod.
Specifickou skupinu nove frustrovaných tvorí bezesporu

lidé, kterí zmenou režimu prišli o své místo na slunci, respek
tive na vyšších príckách stratifikacního žebrícku, nedokázali

se dobre adaptovat na nové požadavky. Jejich tendence

k agresivite je nekdy i priznane ideologicky motivovaná, ale

díky situaci "poražených" je jimi samotnými potlacována.
Rozpaky demokracie nad eventuálním nebezpecím ze strany
zastáncu starých, kdysi mocných ideologií (nejen komunis

mu, ale i fašismu) se projevuje cas od casu u soudu s vydava
teli a pisateli agresivních slovních výpadu i s mladistvými
poulicními bojovru'ky za etnickou ci rasovou cistotu. Vyvstává

otázka, kam sahají hranice svobody, respektive komu a za
jakých okolností lze uprít realizaci svobody podle vlastních
predstav.

Útocnost je v móde
I když se agresivita casto jeví jako spontánní a težko zvlada

telný projev lidské prirozenosti nebo patologického uzpuso
bení osobnosti, nelze opominout prípady, kdy se podobá spíše
naucenému chování, promyšlené taktice. Pro nikoho není

obtížné zjistit, že v urcitých situacích je výhodné použít nekte
rých prvku agresivního chování, protože to muže pusobit

dojmem síly a lze tím získat prívržence a zastrašit odpurce.
Využití takové zkušenosti nápodobou odpozorovaného chová

ní muže být instinktivní a poté i návykové, muže ale jít o pecli
ve pripravovaný, promyšlený tah.

V houfu školních detí lze rozpoznat snáze, kdo zurí, bojuje
doopravdy, kdo se o to úporne snaží, aby se pripodobnil obdivo

vanému vzoru nebo neztratil renomé, a kdo jen hraje a chladne
pritom kalkuluje. U dospelých bývá obtížnejší odhalit motivy
agresivruno chování. Jedine podle toho, že dobre vykalkulova
ná agresivita se lehce mení v mírumilovné a vstrícné chování,

pokud slibuje vetší zisky, a že spontánní zlocinci z vášne bývají
snadneji dopadnutelní než chladnokrevní vrazi.

Je logické, že naucenou a taktickou agresivitu najdeme
skoro ve všech komunikacních situacích: rodic predstírá, že se

zlobí na díte a trestá ho, díte preventivne útocí proti spolužá
kum, aby ho neobtežovali nebo aby získalo prestiž, vedoucí

napadá durazne podrízené, aby nedelali chyby v práci nebo pro

získání vlastní autority, poslanec nevybírave útocí na politické
ho odpurce, aby ukázal svoji rozhodnost a zahbi! se volicum.

I tyto praktiky podléhají vlivu spolecnosti a doby. Tam, kde
je prostor pro urcitý typ agresivruno chování, je prostor i pro

jeho napodobování. Prijetí urcité bojovné ideologie muže vést
ke snaze nebo dokonce povinnosti ucit se agresivnímu chová

ní v jejím zájmu, v jejích službách. Smerovat k ryze vlastnímu
prospechu nekdy vyžaduje zdánlivé prijetí urcité ideologie,

nekdy vymanení se z jakékoliv ideologie. To všechno platí

i pro naši komunistickou minulost, s jejím regulovaným
prostorem agresivity.

Naše soucasná spolecnost poskytuje relativne stejne velký
a stejne se menící prostor pro spontánní i naucenou agresivitu.

Nicméne se zdá, že urcité úspechy "osvobozené agresivity"
svádejí nekde a nekdy k vetšímu následování, než by se cekalo.

Doložit to lze na projevech politiku, parlamentních i televizních
diskusích i novinových komentárích. Prestože se stále hovorí
o zlepšení komunikace, je útocnost v móde, vyžaduje se.

Dokonce i ta osobní, zranující, podpásová. A predpokládá se, že
obcanum se to hbí, že to obdivují nebo se tím baví.

ALENA VODAKovA (1938) JE SOCIOWZKA A VYSOKOSKOLSKA uCITELKA.
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MÍSTO CINU: RODINA
"Ta žehlicka me popálila úplne náhodou celkem petkrát."

LUDMILA CÍRTKOvA

Každý šestý obcan Ceské republiky priznává násilí uvnitr
svého partnerského vztahu. To znamená, že u nás postihuje
domácí násilí minimálne 16 procent populace ve veku nad

patnáct let. V 84 procentech domácností zasažených násilím
vyrustají deti. V 69 procentech z techto domácností se násilí

mezi dospelými partnery dokonce odehrává v prítomnosti
detí. K tomuto záveru dospel první reprezentativní sociologic

ký výzkum na téma domácí násilí v CR, který uskutecnila
agentura STEM.

Syndrom týraného partnera
Vetšina postupu proti násilí, které garantuje náš stát, je

zatím vyladena na násilí mezi cizími lidmi.Trestní zákon velmi
dobre funguje tam, kde jsou jasne oddelené role pachatele

a poškozeného. Vyjma trestného cinu je nic nespojuje, nebydlí
spolu, nevedou spolecné lože a stul, nemají spolu potomky.

Domácí násilí se však od toho bežného, kriminálního odlišu

je hned v nekolika podstatných ohledech. Predevším se
odehrává mezi blízkými lidmi. Nejedná se tedy jen o cisté
ublížení na zdraví, újma jde mnohem dál, zasahuje nejen

samotné fyzické zdraví obeti, ale vždy i její lidskou dustojnost,

její integritu. Každé domácí násilí vážne poškozuje predevším
psychiku obeti. Ackoliv je to obtížné, jsme obvykle schopni se
vyrovnat s faktem, že nás prepadne cizí clovek na ulici. Pak si

utíkáme lécit rány do bezpecí domova.

V prípade domácího násilí je vše naruby. Nejbližší clovek se
stává nebezpecným, rodina, která nás má chránit, je najednou

místem krajního ohrožení. Není kam utéct. Místo bezpecí
neexistuje. Dobro a zlo ztratily svoji jednoznacnost, hranice
mezi nimi jsou slité. Pro takovou životní situaci nejsme vybave

ni žádnými scénári jednání. U obeti dlouhodobého domácího
násilí dochází proto ke ztráte schopností racionálne rešit svuj

problém, vzniká syndrom týraného partnera. Hledat pomoc,
podat trestní oznámení, svedcit je nesmírne obtížné, navíc

v situaci, kdy se obet denne ocitá s agresorem o samote. A tak
se setkáváme s prípady, které vystihuje motto jedné z kampani
proti domácímu násilí: ". .. ta žehlicka me popálila úplne
náhodou celkem petkrát. .."

Trestný cin na pokracování
Z hlediska prosazování zákonu lze ríci: u násilí mezi cizími

je klícovou osobou pachatel ajeho stíhání, u násilí mezi blízký

mi je klícovou osobou obet a její ochrana.
Domácí násilí není jednorázovým skutkem, má povahu

opakující se smycky ci cyklu.

Specifickým znakem domácího násilí je opakování a postup
ný rust intenzity jednotlivých incidentu. V rodine se strídá

období klídu s bourí násilí. Práve toto strídání je natolik
decimující, že prolomí schopnosti obeti vcas jednat. Navíc

první incidenty zpravidla nedosahují prahu trestné cinnosti.

V oficiální reakci je tudíž lze bagatelizovat ci zcela prehlížet.
V praxi to znamená, že obet musí pockat, až to bude horší, q.

dokud u ní nenastanou takové následky, které evídentne

prekrocí šedou zónu mezi prestupkem a trestným cinem.
V té dobe už je ale domácí násilí rozjeté a zásah zvencí

podle stávajících pravidel se míjí úcinkem! Obeti chybí ochra
na, proto bere trestní oznámení zpet, pachateli nehrozí
okamžitá citelná sankce, nemá tudíž duvod své chování

zmenit. Domácí násilí se tedy liší i v tom, že predstavuje
"trestný cin na pokracování". V soucasné dobe jsme schopni
postihnout až konecné fáze, vetšina prípadu zustává mimo

dosah trestnl110 práva.

Svedkové nejsou nebo mlcí
Domácí agresori jsou témer z osmdesáti procent "specia

listé", soustredují se pouze na násilí vuci životnímu partnerovi,

a to za zavrenými dvermi, tedy v soukromí. Jinak to bývají
celkem slušní lidé. V zamestnání, na verejnosti vystupují
sporádane, vuci cizím respektují dobré mravy. Tato skrytost
pred ocima verejnosti tvorí podstatu domácího násilí. Verejný

a proti tomu soukromý prostor znamenají ale zásadne jiné
možnosti pro rychlou intervenci ze strany tech institucí, které

mají garantovat rád a hlavne bezpecnost. Právní nástroje, které
spolehlive úcinkují ve verejném prostoru, nemusejí fungovat

na privátním území. Vstup policie do soukromí není jednodu
chý. Svedkové nejsou anebo mlcí.

Momentálne jsme v bode zlomu. Pomoc obetem domácího

násilí zatím prinášejí predevším nestátní organizace. Ty se ale

už dostaly ke stropu svých možností. V panujícím právním
prostredí nemohou víc udelat, jenom mírní dopad domácího
násilí na obet. Na obzoru jsou však první posuny vpred.

Zákonodárci schválili intenzívne probíraný paragraf 215a,
který do trestního zákona zavádí nový skutek, a to týrání
osoby žijící ve spolecném obydlí. Týráním se pritom rozumí

zlé nakládání s blízkou osobou, zacházení vyznacující se
vyšším stupnem hrubosti a bezcitnosti a hlavne urcitou

trvalostí, kterou týraná osoba pocituje jako težké príkorí.
Podle tohoto paragrafu je tudíž možné uplatnit sankce

i v prípadech, kdy ješte nevznikly závažné následky na zdraví.
Návrh, který prošel obema komorami parlamentu, nyní leží
k podpisu u prezidenta republiky. Když všechno dobre dopad

ne, mohl by vstoupit v platnost v druhé polovine letošního
roku.

Možnost vcasnejšího postihu pachatele za opakované násilí

uvnitr rodiny je urcite dobrou zprávou. Predpokládá to však
jednu podstatnou okolnost totíž že dojde k oznámení skutku.
A tady je zakopaný pes. Po dlouhodobém týrání nezrídka
chybí obeti síla i odvaha vyjít se svým trápením ven.
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Je to soukromá vec
Pri diskusích o domácím násilí je témer vždy prítomen

podtext ženského a mužského prístupu k problému. Automa

ticky se predpokládá, že postoje populace dospelých mužu
a žen k problému domácího násilí se od sebe diametrálne liší.
Nekteré soucasné výzkumy v zahranicí takovou zásadní posto

jovou diferenciaci zpochybnují. Statisticky významné odlišnos
ti shledávají spíš mezi jednotlivými vrstvami spolecnosti

definovanými dosaženým vzdeláním a také celkovou materiál
ní a sociální úrovní. Cím nižší vzdelání a celkový sociální

status, tím vetší je tendence respondentu problém bagatelizo
vat ci vnímat zkreslene. Naopak se zvyšujícím se stupnem
dosaženého vzdelání roste vnímavost k fenoménum domácího
násilí.

Tato zjištení by nemela prekvapit, korespondují i s výsledky

výzkumu zamerených na citlivost k násilí vubec v rozvinutých
demokratických spolecnostech. Pokud však jde o postoje

ceské verejnosti, rozdíly mezi ženami a muži zatím nelze
prehlédnout.

V breznu 2001 se uskutecnil první reprezentativní

výzkum STEM o postojích k domácímu násilí. Ukázalo se,

Každý tretí muž v Ceské republice má blízko

k názoru, že domácí násilí muže tvorit

prirozenou soucást partnerských vztahu.

že v ceské verejnosti zatím nelze mluvit o prevládajícím
vyhraneném a jednotném prístupu k domácímu násilí.
Uvnitr populace se objevují znacne rozporuplné, cástecne
protichudné anebo nejisté soudy. Nejistota zrejme pramení

z pochybností, zda násilí mezi partnery není ciste soukro

mou záležitostí rodiny. 71 procent lidí je presvedceno, že na
rešení problému domácího násilí rodina sama nestací, ale

požadavek na intervenci zvencí vyslovují obcané jen
v podobe váhavého, nejistého souhlasu. 43 procent populace

(vetšinou muži) dokonce jedním decherp soudí, že násilí
mezi partnery je soukromou vecí, a to i když se predtím
alespon vlažne ztotožnili s názorem, že soukrome se domácí

násilí ukoncit nedá. Pro ceskou soucasnost je typické, že
postojová rozdílnost mezi ženami a muži se koncentruje do
urcitých citlivých bodu, jako jsou otázky tolerance k domácí

mu násilí a otázky oficiálních reakcí vuci pachatelum
domácího násilí. Zhruba každý druhý (57 procent dotáza

ných) pokládá sice násilí na blízké osobe za horší prohrešek

než stejné násilí vuci cizí osobe, ale s uplatnováním trestního
postihu by souhlasil pouze v prípadech, které koncí vážným
telesným zranením.

Mýtus typické obeti
Na otázku, zda násilí mezi partnery je problém zvelicova

ný feministkami nebo ženskými organizacemi, odpovedelo

72 procent dotázaných záporne. Dve tretiny ceské verejnosti
soudí, že násilí uvnitr partnerských vztahu je závažný

problém, o kterém nelze mlcet. 80 procent obcanu starších

patnácti let zná sice pojem domácího násilí, ale jen 18
procent uvádí, že tomuto pojmu presne rozumi a že má také
dostatek informací, jak se tvárí v tvár domácímu násilí

zachovat. Malá osveta verejnosti se potvrdila i pri zjištování
výskytu mýtu. Výzkum potvrdil, že v ceské populaci jsou

silne zakoreneny falešné predstavy predevším o obetech

a pachatelích domácího násilí. Muži, ale i ženy témer
shodne podléhají mýtum o typické obeti. Tri petiny lidí jsou

presvedceny, že obetí domácího násilí se stávají slabé

a bojácné ženy. V podtextu je prítomna laická a naivní teorie,
že domácí násilí postihuje závislé a nesamostatné ženy,

které si nechají všechno líbit.
Mýty vázané na pachatele jsou v ceské populaci ješte výraz

nejší. Dve tretiny obcanu soudí, že lidé, kterí jsou známi svým
slušným a korektním vystupováním na verejnosti, se domácí

ho násilí nedopouštejí. Názory a postoje obcanu na pachatele

a obeti domácí násilí jsou v mnoha ohledech nekonzistentní
a rozporuplné. Ackoli vetšina populace na obecné, abstraktní

úrovni pripouští, že domácí násilí prochází napríc spolecen

ským spektrem, opouští zrejme tuto VÍru pri posuzování
konkrétních prípadu. Sociální stereotypy vázané na profese,

vzdelání ci zdánlivou solidnost zkreslují pohled na domácí

agresory. Dve petiny ceské populace verí, že k domácímu
násilí dochází hlavne mezi nevzdelanými partnery, a každý

druhý clovek se kloní k názoru, že se domácí násilí týká sociál

ne slabých rodin. V každém prípade platí, že zkreslující mýty,
kterými trpí ceská verejnost, prospívají pachatelum a pošpinují
obeti domácího násilí.

Obcas pár facek neuškodí?
Výraznejší rozdíly mezi ženami a muži ve vztahu k domácí

mu násilí existují zejména v oblasti kontaktu s informacemi

a ve vztahu k osvete. ženy jsou novým informacím o domácím
násilí otevrené, aktivne je prijímají, projevují zájem o další.
Ceští muži jsou naopak vuci informacím o domácím násilí
rezistentní, nezajímají se o ne nebo je i bagatelizují. Prehlížení

ci odmítání informací o domácím násilí není pritom zpusobeno
tím, že by se cítili VÍcpouceni. Pravdepodobne je ve hre pocit
vlastní suverenity, kontroly a moci.

Muži se od žen odlišují také v postojích týkajících se reakcí

na domácí násilí. Ve skupine, která má uvnitr ceské populace

sklon zlehcovat závažnost problému, figurují predevším muži.
Zdá se, že každý tretí muž má blízko k názoru, že domácí násilí

muže tvorit prirozenou soucást partnerských vztahu. To se

promitá i do postoju na postih. Muži podminují trestne právní
sankce závažností zpusobeného zranení. Teprve vážné zranení

napadené osoby považují za akceptovatelný predpoklad pro to,
aby domácí násilí bylo posuzováno jako trestný cin.

Ze stejného soudku pocházejí i postoje mužu na privátnost
domácího násilí. Ve skupine tech, kterí vnímají domácí násilí

jako soukromý problém partneru, statisticky významne preva
žují muži. Ovšem rovnež 36 procent žen bylo ochotno akcepto

vat názor, že domácí násilí je soukromou záležitostí postižené
rodiny.

Muži také podle výsledku výzkumu STEM nadprumerne

casto odmítají oficiální intervenci ze strany státu jako vmešová-
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ní do vnitrních záležitostí rodiny. Zdá se, že u mužu vyvolává
predstava o vetší aktivite státu spíše asociace na represivní

sankce (trest, vezení atd.). U žen je aktivnejší role státu spojo
vána spíše s pozitivními asociacemi (ochrana pred útoky násil
níka, pomoc týraným osobám v rodine).

Rozvod mnohdy nic nereší
Tolik, pokud jde o postoje a nyní k faktum. Rozdelení rolí

pachatel-obet mezi obe pohlavi je jednoznacné. Vetšinovými
obetmi domácího násilí jsou v CR ženy: až 98 procent z celko
vého poctu. Podle statistik poradenských center se pocet

mužských obetí domácího násilí pohybuje kolem dvou
procent. V ceských rodinách dominuje fyzické a psychické

násilí, seícuální není tak casté. Presneji receno v jednotlivých
incidentech je vždy zastoupeno fyzické napadání obeti

a soucasne i její psychické ponižování, vyhrožování atd., zatím

co k sexuálnímu obtežování a vynucování sexu dochází

"pouze" u poloviny známých prípadu.
Nejvyšší výskyt domácího násilí je registrován mezi manže

li. Ve srovnání s násilím mezi manželi není výskyt násilných

incidentu uvnitr volného partnerského vztahu typu
druh-družka tak castým jevem.

Znacným problémem je zejména domácí násilí, které pretr

vává i po rozvodu partneru. Rozvod v našich podmínkách

mnohdy nic nereší. Partneri jsou nuceni i nadále bydlet
spolecne. Hlavní okolností pro pokracující týrání je ovšem fakt,

že agresori se nemusejí bát citelného postihu, a proto je nic

nevede k tomu, aby s násilím prestali.
Zajímavé jsou rovnež údaje o dosaženém stupni vzdelání

týraných žen. V pruzkumu Bílého kruhu bezpecí dosáhlo
pres 50 procent týraných žen alespon stredoškolského
vzdelání. To znamená, že domácím násilím nejsou zdaleka

postihovány pouze ženy, kterým chybí vzdelání, rozhled
a schopnosti kvalifikovane se uplatnit ve svete práce. Toto

zjištení také potvrzuje predpoklad, že neexistuje typická obet
domácího násilí a že je nesmírne težké se jevum domácího
násilí bránit pouze privátne bez oficiální podpory od státních

a nestátních institucí. Dokonce i když obet je pracovne
a spolecensky zdatná, muže být zcela bezbranná vuci domácí
mu násilí.

Týrání není normální
Prumerná doba trvání a soucasne utajování domácího násilí

se drív pohybovala kolem šesti let. Týraná obet hledala pomoc
až ve skutecné krizi, když se cítila ohrožena na živote. Domácí
násilí bylo u nás totiž dlouho podcenováno, nehovorilo se

o nem, a tudíž obeti casto vubec nevedely, zda chování partne

ra je morálne ci právne neprijatelné a zda se vubec na domácí
násilí vztahují nejaké sankce.

V posledních letech se situace zmenila. Do povedomí verej
nosti se zapsaly nestátní organizace poskytující pomoc obetem

domácího násilí jako treba Rosa ci Bílý kruh bezpecí. V roce
2001 vnikla nonstop linka DONA, která se specializuje na

telefonní pomoc pro obeti domácího násilí. Výsledky už se

dostavují. Podle údaju z linky DONA se zdá, že interval od
vzniku partnerského násilí do okamžiku vyhledání první

pomoci se zkrátil zhruba na tri roky. Takže i u nás se pomalu

upevnuJe presvedcení
o tom, že týrání partnera
není normální, a nelze je
tudíž tolerovat.

Instituty vyká2ání
a zákazu vstupu

Uplynulý rok byl ve

znamení zájmu o domácí
násilí. Situace obetí se

sice zatím výrazne nezlep
šila, ale zdá se, že skonci

lo ignorování problému
ajeho odkládání na vedlej

ší kolej. Hledají se fakta
o podobách a tvárích
domácího násilí v Ceské

republice, popisují se
slabá místa v dosavadních

prístupech policie, justice

a zdravotnictví k živým

prípadum domácího
násilí. Poprvé se hlasite
mluVÍo prevenci a hlavne o systémovém rešení.

To vše se odehrávalo také kolem šesti kulatých stolu, které

Obetí domácího násilí jsou u nás prevážne ženy.

Až 98 procent z celkového poctu.

se konaly pod krkolomným názvem "Modelový mezioborový

projekt k vytvorení právního rámce a metodických postupu

pro zavedení interdisciplinárních týmu, spojujících zdravotní,
sociální a policejní pomoc pri odhalování a stíhání prípadu

domácího násilí". Na zacátku tohoto projektu stál úkol formu
lovaný vládou CR pro oblast prosazování rovnosti mužu a žen.
Resumé stolu byla predložena letos v lednu. Promítnou se do

zprávy, kterou v polovine roku dostane vláda. Inspirací pro
ceskou cestu je rakouský model založený na zákone na ochra

nu rodiny pred násilím. Ten byl vyhodnocen jako nejlepší
i v poradních komisích Evropské unie.

Novinkami by se v ceském právu mely stát dva instituty:

institut vykázání a institut zákazu vstupu. Oba smerují
k vcasné ochrane obeti pred násilím uvnítr rodiny.

Ke stejnému cíli mírí i Aliance proti domácímu násilí.

Vznikla pred rokem a pul z iniciativy Bílého kruhu bezpecí

a mezi jejími cleny je i místopredseda vlády a ministr vnitra
Stanislav Gross. Cleny Aliance spojuje myšlenka prosazovat

zmeny, které by Ceskou republiku zaradily - pokud jde
o prístup k domácím násilí - mezi zralé demokratické spolec
nosti.

LuDMIlA ClRTKOVA (1954) JE PSYCHOLOZKA, VEDoucl KATEDRY

SPOLECENSKÝCH Vf:D NA POUCEJNI AKADEMII CR V PRAzE.
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o NEJPRVNEJŠÍM
ZDROnZWBY

Když místo základní duvery zaujme základní neduvera
PETR PRíHODA

Maminka tlací sporták s rocním capartem. Má usouženou

tvár. Copak? Inu, je to už k nevydržení. Porád mezi ctyrmi
stenami, od sporáku k pracce, od pracky k lince, to zpitomí

každý. 0, jak se teší, až zase nastoupí do práce ...
Ráno ve školce: v šatne je plno, maminky (výjimecne tatín

kové) chvatne prevlékají a prezouvají deti do školkového.
Napul probuzené deti se tomu pasivne poddávají. Nejcasteji je

slyšet: "Delej, delej!" Nakonec zazní: "Tak ahoj. A utíkej!"
Auto prudce zabrzdílo pred deckem asi ctyrletým, které

mu necekane vbehlo do cesty. Pozde: levým blatníkem je

odhodilo na blízké zaparkované auto. Náraz zpusobil na tvári
krvácející ránu. Jiná zranení zatím o sobe nedala vedet. Díte
v šoku zapomnelo plakat. Z obchodu s parfémy vybehla
elegantní maminka a - díte na míste serezala. Teprve pak

propuklo v plác. Nespokojeným okolostojícím se dostalo
rozcíleného vysvetlení: zítra mela rodina odjet na dovolenou

"do Jugošky", zrejme z toho sejde.

Matka a díte jako dvojhvezda
Ach, ty maminky (ano, ta tretí je výjimka)! Tatínkové jsou

prý zatím z obliga. Zatím? Jak kdy. Tady jde zrovna jedna,
spechá, drží za ruku klopýtající díte, které jí nestací. Mladšim
chlapum v protismeru hledí do tváre se zájmem, který prozra

zuje erotický podtón. Není divu: opuštená samice hledá
partnera. Díte se s tím musí smírit. Je bremenem. Prekáží
cemu? Matcine seberealizaci.

Od svého pocetí se díte chová jako parazit v tele hostitele.
Po narození se na tom zmení jen málo. Jen krátce pripravuje
matku o substance jejího tela, ale pak hlavne o cas, jehož je

zapotrebí k jiným vecem. Otec je z obliga jen zdánlive. Je to

jako s horolezci. Jeho úkolem je jistit matku, aby ona mohla
plnit ten svuj. Z obliga není, ale stává se stále casteji, že se po

nem slehla zem. I jemu jde o seberealizaci.
Nikdo to nepamatujeme, ale snad lze prirovnat náš príchod

z nicoty do života k astronautickému výkonu. Prenatální život,
tot let vesmírným korábem. Koncí pristáním na neznámé
planete. Jaké bude privítání? A první krucky? Velmi na tom

záleží. Naštestí je pripraven mekký dopad - maminka. Je

zárukou, že jsme vítáni. Naším prvním úkolem na planete je
totiž získání pocitu základní duvery. Že jsme doma a že to je
fajn. Nezbytná podmínka: nový obyvatel planety musí být
matce po jistou dobu absolutní jednickou. Ona se mu jí stává

automaticky. Oba musejí vytvorit dvojhvezdu. Pekne to
znázornují staré ikony, zejména východní: hlavy Madony

i Dítete, obdarené zárivými korunami, jsou stejne velké a ve
stejné výši.

Autodestrukce, nebo nenávist vuci svetu
A tatínek? Má se starat ze všech sil, aby se toto povedlo.

Materská láska je heroický výkon. Seberealizace jde stranou

a ciní místo sebeobeti. Bez mužova jištení to žena plne nesve
de. - I když odmyslíme možnost nijak vzácnou, že vesmírný

koráb bude výstrelem z rodicovské planety likvidován ješte

pred pristáním, je to velmi zranitelný projekt. Jsou tisíce
zpusobu, jak jej zmarnit. Mnohé jsou založeny v osobnosti
matky, která je tou První, a otce, který je tím Druhým. A výsle
dek? Místo základní duvery zaujme základní neduvera. "Svet",
který se predvedl jako místo nejisté a nebezpecné, je svetem

zlým. Jak asi odpoví clovícek na zlobu sveta? Opet zlobou.
Záleží pak na okolnostech, bude-li zamerena dovnitr, anebo
ven. Autodestrukce, anebo nenávist vuci svetu.

Ješte není vše ztraceno. Dusledkem neblahého prvního
predznamenání nemusí být nutne sebevražda nebo kriminali
ta. Muže se stát zázrak, setkání s láskou (taky cítíte, jak je toto
slovo zneváženo?), kterou nabídne "pozitivní identifikacní

model", receno odborne. Muže jím být konkrétní clovek
i spolecenství. Pravdepodobnost takového rozuzlení si netrou
fám posoudit; není však zcela nulová. Atmosféra kulturního

prostredí ji muže zvyšovat a naopak.

Na rozdíl od zvírat
Aggredior (odtud agrese) znamenalo puvodne vykrocit,

pristoupit, pustit se do neceho, prípadne napadnout. Však
také puvodním smyslem agrese je vyporádání se s prekážkou

nebo hrozbou. V subhumánním svete je - za normálních, lj.
nepatologických okolností - vesmes zachováván. ,,Agrese

v rádu a pravde," mohli bychom ríci, kdybychom tu soudili

podle lidských merítek. Na rozdíl od zvírat, která svuj rád
mají v sobe již hotový, musí se lidé tomu svému ucit. "Zub za

zub" znamená za zub zase jen jeden zub, nikoli všechny.
Muže se ale stát, že rád vecí lidských upadá v zapomnení

a prestane být predáván. Muže tomu tak být od samého
pocátku jednotlivého lidského života.

PETR PRlHODA (1939) JE PSYCHIATR A PUBUCISfA.
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PARANI A IAMY
J sou mladí, skutecná realita pro ne skoro neexistuje, zato v té pseudovirtuální jsou jako

doma. Tráví hodiny hraním brutálních pocítacových her, neumejí se porádne verbálne vyjadro

vat, zajímají se pouze o pocítace. Toto si vetšina lidí predstaví pod pojmem hrác pocítacových

her. Jací jsou však parani, jak se sami slangove oznacují, ve skutecnosti?

JIRÍ HRSTKA

Suterén paláce Metro na Národní tríde je hotový ráj pro

hráce. Cestou do pocítacové herny G8 (cti gejt) míjím nekolik
herních automatu. Chcete se behem jedné hodiny projet na
motorce, v aute nebo si zalyžovat na nejstrmejších svazích

Alp? Není problém. Pokud vám ovšem místo skutecné reality
stací ta virtuální. Postává zde v hlouccích kolem dvou desítek

"paranu" (mužský tvar je na míste, protože "paranky" zde

skutecne nenajdeme). Prevládají mezi nimi kluci zhruba na
prelomu základní a strední školy, vidím tu i nekolik vysoko

školáku a jednoho odhadem devitiletého kluka.

Úvod a rozlosování
Hra Day of Defeat (DoD) se odehrává za druhé svetové

války. Bojují proti sobe dva klany (týmy), jeden za spojence,
druhý za Nemce. Body hráci dostávají za vztycení své vlajky
na jednom ze šesti míst mapy. Podarí-li se jim vztycit všech

šest vlajek, takzvaný "Full cap", získávají prémii 50 bodu.
Úkolem je tedy vztycit co nejvíc vlajek a zároven zabránit

protihráci, aby je vztycil on. K tomu slouží široká plejáda
zbraní od lehkých samopalu pres odstrelovací pušku až

k težkému kulometu. Každá ze zbraní má urcitou nevýhodu,

odpovídající reálným vlastnostem, napríklad s težkým
kulometem není možné behat, odstrelovací puška nemá

hledácek na blízko apod. Hrác, který je zabit, ceká až 30
sekund na "oživení" a až pak se muže znova zapojit do hry.
Hra obsahuje více "map" neboli území z ruzných prostredí.

(mesto, vesnice, pevnosti), kde se jednotlivé souboje
odehrávají.

Turnaj se hraje upraveným vyrazovacím zpusobem, tzv.

winners/losers bracket. Tým, který prohraje v prvním nebo
druhém kole, má ješte jednu šanci hrát o další postup
s ostatními vyrazenými.

Po rozdelení do klanu (probehlo celkem rychle, všichni

už byli de facto rozdeleni pred turnajem) probíhá rozlosová
ní, který tým bude hrát s kterým v prvním kole. Jestli jste
cekali nejakou rafinovanou losovací techniku, zklamu vás.

Lístecky a cepice fungují i zde. V G8 je dvanáct pocítacu,
takže proti sobe vždy hrají dve dvojice klanu. Každý klan má
deset minut na roztrénování a pak se už muže hrát naostro.

První zápasy
Mesíce tréninku jsou znát. Hráci vetšinou presne vedí,

kde je jaká prekážka, která poskytne kýžený úkryt pred
neprátelskými kulkami, kudy protihráci pravdepodobne

pujdou - a kam tudíž hodit granát. Hráci, kterí zrovna nehra
jí, vetšinou postávají kolem hrajících kolegu a cas od casu
okomentují významnou událost.

Klan císlo 8 hraje s týmem císlo jedna. Pokud by se tento
zápas odehrával v reálu, vítez by byl jasný. Protože však

v techto soubojích nezáleží na stárí, váze a svalech, dva
ctrnácti1eti kluci spolu s jedním jedenáctiletým po dvou

minutách suverénne dávají Full Cap a ujímají se vedení.
Daleko zkušenejší a starší klan c.l je zpocátku zaskocen.
Pak se však projeví prevaha zkušeností a sehranosti a klan

cj vyhrává jak první, tak i druhý zápas.
V prestávkách, kdy zrovna nehrají, hráci hodnotí uplynulý

zápas, jdou si ven zakourít nebo si koupit neco k jídlu. Od
Johnyho XXX z klanu c.8 se dozvídám, že na zacátku udelal

chybu a vzal si zbran, se kterou tolik neumí. Johny XXXnení
jeho pravé jméno, to tady ostatne ani neuslyšíte. Každý hrác

má nick - prezdívku, pod kterou vystupuje. Prezdívky jsou
obvykle cizí slova, jako napr. Sicco, deLonge, Yarrick,

Deimos, Aibo, Redwolf, obcas obsahují i nestandardní znaky
jako napr. sllmEca (cti šmíca), nekdy mají i základ v ceštine,

jako napr. Egzot nebo Kilík nebo treba prosté ZLO.

Klan nade vše
Vetšina klanu na tomto turnaji nemá žádné jméno. Jednou

z výjimek jsou Peacemakers, což zde pusobí trošku jako

protimluv Gejich název se dá preložit jako "tvurci míru'~.
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SLOVNíCEK PARANA

Stejne jako ve všech odvetvích lidské cinnosti, i hráci pocítacových her používají svuj vlastní slang. Zde jsou nekteré z nejpo-

užívanejších termínu.
Alíci

Zdrobnelina slova "alliance" (spojenci).

Frag

Zabití. Ve vetšine her (ale ne v 000) vítezí hrác, který má nejvíc fragu (tj. zabil co nejvíc protihrácu).

Kemper

Hrác, který hraje stylem, že nekam zaleze a pak prekvapí protihráce, místo aby aktivne behal

a bojoval. Jedná se o lehcí urážku.
Klan

Sdružení hrácu, cosi jako tým ci družstvo pri sportovních hrách.

Lag

Dlouhá prodleva pri spojení mezi více pocítaci v pocítacové síti. Používá se zejména pri hraní

po Internetu. "Mne to už zase laguje" znamená "Už mi zase zlobí spojení, nemužu hrát".
Lama

Ten, kdo to zkazil, ten kdo hraje špatne, nestrategicky, novácek. ,,Já jsem ale Ioma, " komentují

casto hráci své neúspechy.
LOL

Z angl. )ot of laugh" - hodne smíchu - používá se zejména pri komunikaci po chatu jako znamení,

že pisatele neco rozesmálo.
Noob [cti núb]

Zacátecník

OMG

Oh my God. - Ach muj bože.

paran

Hrác hrající pocítacové hry. Od toho se i odvíjí sloveso "parit" (napríklad. ,,zaparíme CSko."

znamená "Pujdeme si zahrát pocítacovou hru Counter Strike?"
Ruler, skiller

Zkušený hrác

Rulez

Pravidla

Zakempovat se

Skrýt se a prekvapit (zabít) spoluhráce.

"To nemá cenu, já vybehnu, nikoho nevidím, a jsem

mrtvej," komentuje výkon hráce sf\mEcho JohnnyxXx

z protejšího týmu. Dívat se na sf\mEcho je skutecne pastva
pro oci. Každý pohyb je peclive vypocítaný, nic nedelá

zbytecne. Jakmile nekoho zahlédne, ihned si prepne na své
pušce na dalekohled, vystrelí, vzápetí dalekohled opet vypne
a schová se za prekážku nebo do stínu. Zdá se, že ani
nepotrebuje koukat na obrazovku, mapu zná dokonale,
presne ví, kam si stoupnout, aby jej neprátelé nemeli šanci

zasáhnout. První hru Peacemakers jasne vyhrávají 365:69.

Klan C. 1 se domlouvá o zmene taktiky OohnnyxXx by si mel
vzít sniperku) a jdou do druhé hry. Mapu, kterou zvolili, již

Peacemakers nemají tak "prochozenou", a tak je výsledek
do poslední chvíle nejistý. Nakonec se však Peacemakers

podarí Full Cap a vítezí 84:31. Klan C. 1 putuje do skupiny
poražených a slibuje Peacemakers odvetu ve finále.

Klany na tomto turnaji predstavují sice malé, tríclenné

skupinky, vetšinou však obsahují mnohem víc hrácu, desítky
i stovky, ze kterých "vysílají" nekolikaclenné skupinky na

jednotlivé turnaje. Príslušnost ke klanu by se dala s trochou

nadsázky prirovnat k príslušnosti ke gangu. Clenové klanu

jsou na svuj klan patricne hrdí, casto uvádejí nejdríve jméno

klanu a pak teprve svuj nick. Známejší a úspešnejší klany si
vybírají nové cleny ze slabších klanu. Klany mají pusobnost po
celé republice. Jejich clenové se casto znají pouze pod nickem.
Nejúspešnejší klany z jednotlivých zemí (u nás naph'klad klan

Neophyte) se pak utkají na mezinárodních turnajích. Tyto
klany mívají své sponzory, kterí hradí jejich pocítacové vybave
ní. Nejúspešnejší hráci se dokonce hraním pocítacových her
živí. "Profesionální príprava vyžaduje i strídat hry, cvicit urcité

dovednosti. Proto profesionální hráci trénují na ruzných hrách,"
objasnuje Deimos z klanu Peacemakers.

Mrtví nemluví
"Mrtví nemluví, " ozve se cas od casu od pocítacu, kde

práve zurí krvavé bitvy. Ptám se vedle stojícího nehrajícího

Redwolfa, co znamená tento na první pohled nesmyslný
výrok: "Hrác, který je zabit, behem cekání na oživení kouká

na monitor spoluhráce a upozornuje ho napríklad na místo,

kde byl zabit. Není to prímo zakázáno v pravidlech, ale podle
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nepsaných pravidel se to nedelá. "Obcas ale hráci podlehnou
a vidíce svého souputníka bežet vstríc jisté smrti, upozorní
ho.

Cím dál tím víc jsou patrné rozdíly mezi staršími a mladší
mi hráci. Klany složené z tech druhých, vetšinou žáku
základních škol, jsou daleko rozhádanejší, víc na sebe kricí

a jsou daleko méne sehrané.

Mladí, mladší, nejmladší
Kdo vubec jsou návštevníci G8? "Hráce je možné rozdelit

do trí kategorií. Dopoledne a do 2 hodin odpoledne pricházejí

žáci základních škol. Vetšinou nemají moc penez, prijdou, když

nejaké dostanou, a hrají treba jenom tri ctvrte hodiny za speci

ální cenu 50 Kc, "vysvetluje Akim, provozovatel a spolumaji
tel G8. "Další kategorii tvorí žáci stredních škol. Chodí od 14

do cca. 18 hodin. Jsou už daleko organizovanejší, casto chodí
ispolecne trénovat. Od 18 hodin pak nastupují vysokoškoláci

a pracující. Tem už vetšinou na penezích nezáleží, casto tu

sedí až do trí do rána. " Zmínka o penezích není samoúcelná.

G8 rozhodne nepatrí mezi nejlevnejší. Hodina hraní zde stojí
69 Kc. Pokud chodí zákazník casteji, muže se stát clenem

klubu G8 a hrát za levnejší sazbu, ale porád je to znacná

"pálka". V Praze jsou pouze další dve podobné herny. Ostat
ní jsou sice levnejší, ale podmínky k hraní jsou daleko horší,
casto se hraje na nelegálním softwaru. Proc však nekdo

vydává takové cástky za hraní, když si muže porídit vlastní
pocítac a hrát doma? G8 podle Akima navštevují jednak

hráci, kterí sice doma pocítac mají, ale chodí trénovat spolu,
jednak jedinci, kterí se nechtejí o nic starat, nic instalovat,
proste jen chtejí prijít a hrát.

Když jsem prišel do G8, ocekával jsem, že hráci budou
odpovídat známému profilu. Prihrblého, uhrovatého studen
tíka, neschopného pronést souvislou vetu jsem tady však

nenašel ani jednoho. Naopak mi pripadalo, že se zde vysky
tuje plnohodnotný vzorek populace náctiletých. Všichni
hráci ze stredních škol, které jsem oslovil, plánují jít na

vysokou školu, a ackoli jsem cekal daleko víc pocítacového
slangu, vyjadrovali se srozumitelnou ceštinou. Webové

stránky klanu Neophyte hlásají" Tak jako si ostatní chodí

zahrát hokej nebo fotbal, my si chodíme zahrát pocítacové

hry". Zrejme to bude mít neco do sebe.

Jak ovlivnují hry, v nichž se hráci zabíjí casto i nekolikrát

za minutu, psychiku hrácu? Nepovzbuzují v nich agresivitu?
"Normálním lidem to nic neudelá, ale pokud je nekdo psychic

ky labilní, tak mu to ublíží," ríká Redwolf. "Když je to nejakej

clovek, kterej vstane v pet, jde hrát a pak vypne pocítac a jde
spát, tak to je špatný. " Nekterí úcastníci turnaje však na

otázku, jak casto a jak moc trénují, odpovedeli se smíchem
"hodne" ...

Rucicky hodin se již prehouply pres pátou hodinu a turnaj
se zvolna blíží ke svému záveru. Nápis na barelu u vstupu do

herny upozornuje neplatící návštevníky na nízkou teplotu
vody v Orlické nádrži. Klan cj i Peacemakers s prehledem

porážejí ostatní klany a zdá se, že klan c.l to s odplatou ve
finále myslel vážne.

Finále
A je tu vyvrcholení. Akim slavnostne odstartuje zápas

o první místo. Yarick od sebe odhání mladší hráce z již

vypadlých týmu. "Nikdo se o me nebude otírat, nikdo na me

nebude mluvit, nikdo mi nebude šahat do klávesnice. Všichni

budou takhle ode me, " ríká a rukou naznacuje, kde se mají

držet diváci. Zpocátku Peacemakers vedou, ale klan c.l se
dostává do vedení. Bude odplata? Peacemakers se však
nenechávají vyvést z míry, pomalu získávají vedení a vítezí.

Následuje potrásání rukou mezi vítezným a druhým
týmem a predání cen. Vetšina hrácu sem kvuli cenám nepri
šla, jejich hlavním motivem bylo zahrát si a pomerit své
schopnosti s ostatními. Presto se 500 Kc pro každého clena

vítezného klanu + 2 volné hodiny v G8 pro každého, kdo se

umístil na pomyslném stupni vítezu, bude urcite hodit.
Clenové prvních trech klanu také získávají jednu volnou hru

v Laser game aréne. "Dáme si tu hru ted, "navrhuje Kilík, ale
ostatní jsou proti. Duvod? ,Jsem unavenej. Jdu domu. "

]IrU HRSTKA (1980) JE SfUDENT VYsoKE SKOLY EKONOMICKE V PRAZE.

Co ríká bojovým hrám detský psycholog?
Co do psychického dopadu mají hry s bojovou tématikou dve tváre. Na jedné strane vyhovují jedincum s agresiv

ními sklony, které si lze na "bojišti" úcinne odreagovat. V takovém prípade je ovšem riziko, že se tyto tendence

mohou casem umocnit. Druhou hlavní skupinou jsou lidé úzkostní: tem tato zábava umožnuje uvolnit své tenze,

na hrišti se docasne stávají hrdiny. Hraní si na vojáky odráží prirozenost silnejšího pohlaví. Sklon "poprat" se

s problémy, proti necemu" válcit" je nám dán odnepameti. V drívejších dobách se hraní však odbývalo meci

a kaštany, technické pomucky, jaké známe dnes, nebyly, a tak se i "zabíjelo" v menším merítku. Duležitá zásada

pri všech hrách podobného druhu je tedy: neublížit.

Zdenek Matejcek
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BRITSKO-CESKA "vysoKA
Krása je soucástí logiky, tvrdí Eva Jiricná

RADEK VANA

"Každý v soucasné dobe bojuje o svá individuální práva

a všichni se dnes ekonomicky navzájem potrebují. Možná po

ekonomické stránce se vztahy udrží, ale potreba individuál
ních projevu bude znovu cím dál silnejší," n'ká svetove uznáva
ná architektka ceského puvodu Eva JiriCná. Její nezamenitelný

a velmi individuální high-tech rukopis známe také z nekolika
tuzemských realizaCÍ. Neprehlédnutelná strIbrná struktura

Oranžérie patrí k jednem z nekolika soucasných intervenCÍ do

architektonické podoby areálu Pražského hradu. lnteriéry
kancelárí pro konzultacní firmu Andersen Consulting v Tancí

CÍmdome na pražském RašÍnove nábreží asi navštívi málokdo,
naopak nedávno dokoncené prostory Britské rady v Bredov

ském dvore v centru hlavního mesta jsou otevrené všem.
Svetlo, prusvitnost, kov a sklo jsou hlavní poznávaCÍ znamení
tvorby Evy Jiricné.

Ze Zlína do Londýna
Eva Jiricná se narodila v 3. brezna 1939 v rodine architekta

JirIllOJiricného ve Zline. Pražská studia na fakulte pozemního

stavitelství a architektury CVUT absolvovala v letech
1956-1962. Poté pusobila nekolik let v pražském Útvaru

hlavního architekta. "V okamžiku, kdy jsem rekla, že bych se
chtela zabývat architekturou, všichni mi zacali vysvetlovat, že

to nejde. Že architektura není pro ženský, at radší studuju

interiér, protože jinak se v nejlepším prípade mužu stát archi
tektovou ženou. Protože jsem již od narození hereticka,

neustoupila jsem a od té doby jsem toho nikdy nelitovala," n'ká
dnes k volbe svého celoživotního povolání.

Deziluze a nemožnost svobodné realizace pro ni znamena

ly rozhodnutí opustit v roce 1968 tehdejší Ceskoslovensko.

Byla to totiž doba nekolika panelových systému a naprosté
degradace tvurcího povolání architekta. Odešla do Londýna,
kde zacala pracovat nejprve v ateliéru Louise de Soissons.
Tam se podílela na projektu rozsáhlého prístavište s hotely

a obchodními plochami v Brightonu. Pozdejší spolupráce
s architektem Richardem Rogersem na interiérech známé

pojištovny Lloyds a velmi dobrá znalost konstrukcních

a technologických postupu se bezesporu promítly také do
krystalizace dnes osobitého a nezamenitelného stylu Evy
Jiricné. Zapomenout samozrejme nemužeme ani na vlnu

britského stylu high-tech, který v osmdesátých letech inspi
rativne poznamenal její tvorbu. "Krása je soucástí logiky,"
rekla v jednom z rozhovoru: tato analytická a technicky

vybroušená schopnost vnímání prostoru se bezesporu
promítá nejen do proslulých sklenených schodišt, ale také do
vzdušných, strídmých a pusobivých interiéru, které Eva Jiric

ná realizovala po celém svete.

Obhbené lodní okénko
V roce 1976 Eva Jiricná získala britské obcanství a uplynulo

ješte celých ctrnáct let, než poprvé znovu navštívila svou vlast.
V roce 1986 založila v Londýne vlastní architektonickou kance

lár Eva Jiricná Associated Limited (EJAL) a její interiéry, casto

publikované v casopisech, zacaly získávat na proslulosti. Prišla
rada zajímavých zakázek: interiéry prodejny obuvi Joan &
David v Los Angeles, salon firmy Vidal Sassoon ve Frankfurtu

nad Mohanem nebo Joe's Café v Londýne. Všechny tyto
elegantní interiéry spojuje technicistní - pro nekoho možná až

chladne odosobnený - výraz, umerené a velmi citlivé zaujetí

pro jednotu materiálu a formy.
,Její obchody pusobí jako oáza klidu, v níž se nakupování

odehrává jako slavnostní obrad. Strídmost v množství i pojetí

zarizovacích predmetu zduraznuje vzdušnost a celistvost vnitr
ního prostoru. Zároven to však není prostor statický: oblé linie

predmetu, casto zvlnené plochy sten, nekdy též prekvapive

objemné sloupy vzbuzují pocit plynoucího prostoru. Tento
dynamický prostorový koncept uplatnuje i u bytu a kancelárí,

kde prostor jako by nemel ostré hrany, ale plynule precházel

z místnosti do místnosti," hodnotí její prístup teoretik architek
tury Petr Kratochvi1.

Bílá v interiéru, sklenené posuvné dvere, nerezová táhla
a priznané precizní konstrukce se brzy staly poznávaCÍm

znamením této architektky. Ajiste nesmíme zapomenout na
oblIbené lodní okénko: v kulaté ci podlouhlé variante se casto

objevuje ve dverích ci stenách vytvorených Evou Jiricnou.
Najdete ho u nedávno dokonceného obchodního domu

v pražské Ulici 28. ríjna, stejne jako v už zminovaných "tancí
cích" kancelárích.

Architektura: res publica
"Role architekta se podle mne nezmenila, ale musí se

zmenit její vnímání spolecností. Když architekt nemel žádnou
roli, spolecnost vubec nevnímala, že existuje. Architekt je

vždycky agent svého klienta. Zarucuje mu, že kvalita jeho
práce, kontrola výstavby architektonického objektu se odehrá

vá v rámci profesionálních možností," ríká Eva Jiricná. Ctyricet
let degradace profese a ošumelé panelové domy, v nichž nyni

bydlí tretina populace Ceské republiky, samozrejme k renomé
a vnímání spolecenské role architekta neprispely. Zkušenosti,
které Eva Jiricná v prubehu let v zahranicí pri práci pro nároc

né klienty získala, jsou odlišné od tuzemských podmínek.

"Když se najednou zrušil socialismus a ted tady stál clovek
bez zkušeností, který byl ješte ke všemu financne závislý na
tom, kdo ho zamestná, tak musel z ciste ekonomických

duvodu delat, co mu nekdo rekl. A klienti jsou casto lidé, kterí
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mají peníze, ale jsou destruktivní a arogantní. Architekt musí

za sebou neco mít, aby klienta presvedcil, že on toho ví vÍCe
než klient." Proto také rada staveb a dlouholeté pusob,ení

v zahranicí byly pro Evu Jiricnou po návratu v roce 1990 príno
sem a náskokem oproti tuzemským architektum.

Ceské stavby
Jedním z prvnÍCh byla Oranžérie postavená v letech 1997 až

1998 na hrane mezi Královskou zahradou a Jelením prI'kopem

na Pražském hrade. Stavba mela splnit nejen ryze úcelové
funkce, ale také zkultivovat prostredí a vytvorit príjemnou
a jedinecnou atmosféru v místech Hradu prístupných verej
nosti. To se válcovitému smornému UFO objektu o délce 84

metru podarilo: skleník je ocenován doma i v zahranicí.
Stejne kladného prijetí se dostalo i designu hotelu Josef,

který se pred dvema lety otevíral v Rybné ulici v centru Prahy.
Zatímco skleník na Pražském hrade je utilitární stavba urcená

technickému provozu, hotel jako místo prechodného pobytu
na cestách musí splnovat odlišné technické i provozní

parametry. Sklenené steny, strídmé až asepticky koncipované
prostory design hotelu rozhodne nesmerují k mainstreamové

skupinové turistice, ale jsou orientovány na návštevníky, kterí
standard a vybraný design ocení.

Jiste, interiéry a design Evy Jiricné mají punc exkluzivity

pevne vepsaný v genetickém kódu. Ackoliv muže být její tvorba
vnímána jako výlucná ci pro vybranou - velmi úzkou klientelu 

najdeme i realizace "verejného" charakteru. Z nich jednou
z posledních jsou prostory Britské rady v Praze. Znalost

britských stavebních norem prinesla i zajímavou skutecnost,
kdy pro britského investora v Cechách staví ceská architektka

pracující v Anglii. Interiéry se nesou v podobném materiálove
i barevne vytrIoeném stylu. Ze všech interiéru - protože ty jsou
doménou Evy Jiricné predevším - jsou cítit aluze k silné tradici

ceského funkcionalismu, k predválecné generaci Ladislava
2áka ci Pavla Janáka. Charakterizuje je myšlenka, že design,
který nepodporuje úcel predmetu, nemá smysl.

Škola a radost ucit
Eva Jiricná po svém návratu do Cech zacala také pusobit jako

pedagog na Vysoké škole umeleckoprumyslové v Praze. Od
roku 1996 tady se svým asistentem Radkem Kolaríkem vede

ateliér architektury. Ackoliv si nekterí studenti stežují, že paní
Evu ve školním ateliéru prI1išcasto nevidí, je pro ni pedagogic

ké pusobení na pražské škole a možnost vychovávat mladé
architekty radosti. Na druhou stranu, svetové renomé a pozor
nost, kterou na sebe tato architektka poutá, prospívá i škole.

Cteme-li pozorne naprI'klad korespondenci Josipa Plecnika

Eva jiricná za svým okénkem

a Jana Kotery, kterí na pražské VŠUP také pusobili, stížnosti na
nedostatek pozornosti pedagogu se objevovaly i tehdy.

"Zdejší studenti mají prece jen VÍcvztah k realite, ale mrzí

me, že toho velice málo precetli. Ale zase: každý rok, když
prijde na odevzdávání diplomových prací a vidíte, že jste šest
let ucil nekoho, kdo nebyl schopen vzít tuz"kunebo udelat dve

cáry v pocítaci, a nakonec se neco naucil, je to velká satisfakce.
Ve srovnání s anglickými studenty jsou ti místní méne komuni

kativní a nejsou školním systémem nuceni tolik císt a vzdelá
vat se v jiných oblastech, treba v politice," ríká Eva JiriCná.

Povolání: architekt(ka)
Mezi autorkami predstavenými na výstave Povolání: archi

tekt(ka), která se uskutecnila na sklonku lonského roku

v Praze a nyní cestuje jako putovní výstava po republice,
nemohla Eva Jiricná chybet. Její prednáška v zaplnené aule
Právnícké fakulty, která výstavní projekt doprovázela, leccos

napovedela o inspiracních zdrojích, stejne jako o východiscích
britsko-ceské architektky. Ke svému celoživotnímu povolání
rekla: "Nevím, jestli se muj prístup k architekture liší od mužu,

ale vím, že jsou lidé velmi casto prekvapeni, když zjisti, že

autorkou toho ci onoho projektu je žena. Pokud máme na
mysli humánní prístup a umerené sebevedomí na rozdíl od

neúmerného, nejaký rozdíl mezi ženským a mužským prístu

pem k architektonické profesi tu snad je, nikdy si tím ale
nemohu být zcela jistá."

RADEK VÁNA (1974) JE stFREDAKI'OR REVUE FORUM ARCHITEK7lJlIY

A STAVlTELS7V!.
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Prítomnosti k osmdesátým narozeninám
Prvorepubliková Prítomnost je až dosud neco jako Úvod do ceskoslovenské, ceské politiky. Základní standardy novinárské

profese i profese politika byly nastaveny tenkrát, když do Prítomnosti psal a nárocne ji redigoval Ferdinand Peroutka. Tyto
standardy se týkají vytríbeného jazyka onoho týdeníku, jeho univerzálního záberu od národohospodárství po užitou psycholo
gii, mimorádné péce o komunikaci se ctenárskou obcí ,a predevším nadhledu, který nikdy nebyl alibistickou neutrálností.

Zejména v tom prvním a posledním, v jazyce a v postoji úcastného nadhledu, je Peroutkuv prínos nezamenitelný.
Neprítomnost Prítomnosti od konce první republiky je neklamným znamením, že v zemi není neco podstatného v porádku.

Tehdy se Prítomnost nesmi jmenovat Prítomnost, ale jen Dnešek, anebo je rozmnožována na cyklostylu ve švýcarském exilu

jako Skutecnost.

Na Prítomnost jsme proto mysleli v posledních letech pred listopadem 1989. V posledních mesících jsme ji dokonce zacali

prakticky pripravovat. Pak se do zeme vrátila a od té doby prošla nejednou promenou.
Dnes je Prítomnost opet prítomna díky obdivuhodnému pocitu rodového závazku, který se všemi riziky cítí a uskutecnuje

její soucasný vydavatel Martin Stránský. Za to zasluhuje nejen naše podekování. Porád však doufám, že v dnešní podobe je tu
Prítomnost jaksi "na semeno", jako genetická banka špickové ceské žurnalistiky, a že se jednou vrátí v plné síle a vlivu.

K tomu Vám, nám všem preji hodne sil a vytrvalosti.

Petr Pithart, predseda Senátu CR, Praha

Kundera v životní krizi?
V Prítomnosti - podzim 2003 podrobil Jirí Eduard

Hermach v recenzi Kunderovo zápraží života prísné kriti
ce poslední opus Milana Kundery "L'Ignorance".

Prelouskal jsem tento román a musím ríct, že moje kriti

ka je ješte prísnejší. Nevím, jestli se Kundera nalézá
v životní krizi, jestli si myslí, že muže své ctenáre opít
rohlíkem, rozhodne ale toto dílo nebude patrit k tomu

nejlepšímu, co kdy napsal. Mela to být historie emigrace
a návratu, ale ctyri protagonisté nenalezli jiné rešení než

ploché erotické vztahy. Kundera zrejme pokracuje ve své
zapocaté linii - "Nesnesitelná lehkost" bytí, "Zivot je

jinde" - a zapadá do hluboké skepse. Dokonce i sám
editor shledává, že je to až príliš, a pokouší se na záložce

(!) knihy o jakési vysvetlení. Skoda, pricházíme tak
o kdysi uznávaného spisovatele.

J. 1. Krivánek, Švýcarsko

Marihuana neškodí zdraví?
Možná jsem, vážený pane Franku, práve Vámi zminova

ný nelaskavý ctenár a dopouštím se dezinterpretace, když
chápu Vaši poznámku Nesmrtelná Eulálie v zimním

císle Prítomnosti jako otázku, proc marihuanu zakazovat,
když není zdraví extrémne škodlivá. Nicméne mela jsem

príležitost poznat nekolik lidi, kterí kourili "trávu" pravi

delne po dobu cca jednoho až dvou let, ve vysoké frekven
ci, a mohu vás ubezpecit, že její následky byly na psychi

ce techto lidi jasne patrné. Nemluvím ted o psychické
závislosti, ale ciste o zretelném poklesu duševních schop
ností (bežná ceština má pro tento jev krásný název

"vymazaná hlava").
Nepru se o porovnání nebezpecnosti "trávy" a alkoholu,

jen nechápu, proc by se mela uzákonovat jakákoli droga
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jen proto, že patrí k životnímu stylu nejaké skupiny obyva
tel.

Z. M. Dolejšová, Praha
Domácí vs. reemigranti

Clánek Zdenka R. Nešpora Most, nebo propast
v Prítomnosti z podzimu 2003, která se venovala otázkám
exilu a návratu, považuji za dobrý, s mnoha duležitými

postrehy. Jen ta formulace problému je ponekud zavádející.
"Domácí" samozrejme tvorí homogenní ceské prostredí.
Ne ale reemigranti - ti se vracejí z ruzných zemí, ovlivneni

ruznými kulturami, jsou tedy vzorkem heterogenním.
Jestliže presto zjištujeme pravidelné rozdíly mezi soubo

rem "domácích" a souborem "reemigrantu", pak nezbytne
popisují pouze specifika "domácích" kulturních vzorcu 

tedy víceméne "národní vlastnosti". Mohu to potvrdit
i empiricky: na hodnocení ceské spolecnosti se velmi
rychle shodnou emigranti s nejruznejším hodnotovým
zázemím. Spíše než prosté konstatování kulturních rozdílu

mezi vzorky "domácích" a "reemigrantu" by proto mela být
záverem kritická reflexe vlastních specifik a duvodu jejich
odlišnosti.

Premysl Janýr, Víden

Pripomíná Husáka
Závidím panu Luboši Dobrovskému (poznámka

"Obycejný prezident", Prítomnost, zima 2004) precizní

formulaci. Naprosto s ním souhlasím. ° panu Klausovi

bych v živote nemusel slyšet, císt, videt a vedet víc, než to,
že se dohodl s Meciarem a podporoval ho a že žebral

u komunistu, aby se mohl stát prezidentem. Oešteže je
jiná doba, silne mi pripomíná onoho mocichtivého 
Husáka).

R. Zattovic, Slovensko



NEJDE JEN O SLOVA

Sycení a nenasytnost
Sytý hladovému neverí,

praví lidová moudrost;

sytost je tedy opakem
hladu. Zmínené úsloví

ovšem nemá na mysli jen
momentální potrebu
nutnosti jíst; zahrnuje též

hlad jako pruvodní stav
nouze ci bídy. Momentální

a docasný hlad jen posiluje
apetyt; ne nadarmo se

o nem ríká, že je nejlepším
kucharem. Avšak hlad

jako stav nouze predstavu

je jakousi krajní mez, práh,
pod nejž již nelze sestou
pit. Stav sytosti by mel být pak krajní mezí opacnou.

V neživé prírode to platí. Nasycený roztok už nepojme víc

rozpouštené látky; nasycená pára je v rovnováze se svou
kapalinou, té už se vÍCneodparí; nasycený elektrický proud

dosáhl maximální hodnoty v daném obvodu; atd. Ve svete lidí
je to však odlišné. lidé samozrejme touží po sytosti, její meze

jsou však promenlivé. Rekne-Ii kdo o sobe, že je sytý k prask

nutí, svedcí to už o stavu presycení. Casteji zajisté nasycený
pouze ,,nemuže"; to ale lze chápat tak, že se svým stavem není

spokojen. Clovek není rád, když neco nemuže, a posouvání
hranic možností patrí k jeho prirozenosti.

Nezustaneme-Ii u sycení potravou, kde existují fyzická, tedy

prirozená omezení, bude to daleko zretelnejší. Odbocme
k zdánlive nesouvisícímu pojmu štedrosti. Tato lidská vlast
nost je krásná a vrozená vetšine z nás. Historie jejího pojmeno

vání však ukazuje zajímavé souvislosti. Slovo štedrý totiž

puvodne znamenalo ,,nadbytecne dávající, rozhazující, plýtvají
cí necím"; teprve v krestanské spolecnosti se stala štedrost
milosrdenstvím. Ale i v krestanském stredoveku se štedrost

velmožu a panovníku mohla projevovat jako plýtvání, naprí
klad rozhazováním penez ci drahokamu mezi zástupy. Z toho
vyplývá, že potrebe štedrosti predchází potreba presycenosti

majetkem; a že ani morální korektiv krestanství tento lidský
sklon nepotlacil. (pro dnešní dobu to s jemnou ironií glosuje
Jirotka v Saturninovi, ve kterém nekolikrát štastne ovdovelá
kvetinárka Marta konecne zbohatne natolik, že muže obcas

prispet i na dobrocinné úcely.)
Clovek nikdy nemá dost. Spolecenský "welfare" systém,

v nemž žijeme, chápeme jako spolecenství dostatku; ten také

mužeme klidne nazvat sytostí. Jeho hnacím motorem je zvyšo
vání spotreby (dokonce i program obecne považovaný za

ekologický se hlásí k "trvale udržitelnému rozvoji"); prubež
ným ideálním cílem je potom presycování. K tomu pristupuje
okolnost, že dalším charakteristickým rysem našeho usporá

dání je masovost - komunikace, lidských práv a nároku,
výroby, spotreby. Masovost má ovšem dve stránky. Jak ukazují
studie masmediálních odborníku (v USA už od 30. let), média

Sl nejen masove komunikují,
"aJ

ou nýbrž i nakládají s adresát-I..

'E skou verejností jakol s masou a vedome z ní
masu vytvárejí. Masa je
snáze manipulovatelná a je
pak samozrejme snazší
urcovat, cím ji sytit. Z toho

plyne, že starost o sycení 
a presycování - je sejmuta
z beder spotrebitele; ovšem

i svoboda volby. A vubec to

neplatí jen u sdelovacích
médií.

Jdete si koupit kyselku.
Protože jste vyrostli v zemi,

jež oplývá minerálními prameny, dáte si pozor, aby byla
"prírodní". Pohlédnete-li pozorne na etiketu, najdete vždycky

nenápadný nápis "sycená", Zdánlive snad proto, aby se

množstvím bublinek vyrovnala kokakolám, prípadne aby
dodatecná úprava ospravedlnila cenu; euroskeptik dodá, že to

je urcite podle predepsaných norem, Ve skutecnosti jde
o samoprodukt presycování. Tento jev doráží i na další naše

smysly, vtírave a agresivne. Vune deodorantu, osvežovacu
vzduchu, zápalných tycinek jsou stále intenzivnejší, barvy

reklam a obalu stále sytejší. A reprodukované zvuky!
Ješte za blahých 60. let byla ideálem reprodukce "high

fidelity", vysoká vernost. Kdepak dnes - ideálem je zvuk sytý.
Slovník spisovného jazyka ceského vysvetluje sytý hlas jako

"plný". Plný však ceho? Plností reprodukovaného zvuku se
dnes zrejme rozumí presycenost basu, takže reprodukovaná
hudba treba v restauraci buší do neuvyklých uší masáží

techno-party, Zvlášt silne se to vnutilo do biografu. Prvne
jsem to zažil pred lety na filmovém zpracování Demlova

Zapomenutého svetla - hlas Boleslava Polívky dunel jak
z prsou ruského bombardovacího medveda. Lidé si na to,

samozrejme, zvykli. Ne tak dávno vysvetlovala jakási dáma,
proc odmítá chodit do ješte neinovovaného kina: "Sedadla jsou
tam tvrdý a zvuk je vo nicem!"

Presycování smyslu nás ohrožuje nejvíc tím, jak mu uvyká
me. Agresi nouze je snazší se ubránít, alespon morálne; ale co

s tou presycující, která nás vlastne obohacuje? Ne-li nás, tedy
masu ostatních; v cím dál presycenejším verejném prostoru 

pribývá totiž nejen podnetu, ale i lidí - každý náš pokus
o sebeomezení pusobí jako omezování druhých. A každý

program dobrovolné skromnosti jako by hrozil otrást pilíri
spolecnosti. Copak jíst dopolosyta a pít dopolopita, aby naplno

vyšla léta - na to stací trocha silné vule; ale s priškrcováním

jiných "syticích vstupu" to tak snadné není, Ostatne kdyby i na
to došlo, své prirozenosti se stejne nezbavíme: nejspíš bychom

byli nenasytní i ve své skromnosti, a zacali ji vnucovat druhým.

Jan Horálek

jaro 2004
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Budoucnosti vstríc
Za pár týdnu budeme v Evropské unii. Politické strany si toho

zacínají všímat a pripravují kandidátní listiny pro další duležitý krok 
zvolení našich reprezentantu do Evropského parlamentu. K dnešnímu

dni pouze KDU-CSL oficiálne rozjela kampan pod hesly "Evropy se
nebojíme" a ,Jsme silní". Premiér Špidla mezitím jmenoval Miloše
Kužvarta ceským komisarem v EU. Kužvart brzy na to rezignoval
kvuli "nedostatecné podpore." Nato prerruér fyzicky zkolaboval.

Je politováníhodné, že ceská politická garnitura opet povede
kampan jediným stylem, který umí: demagogií a populismem. Pre

rruér Špidla selhává ve své povínnosti korigovat náš vstup do EU. Mel
sestavit multilaterální komisi, která by na základe odborné analýzy
doporucila našeho korrusare do EU. Místo toho se hrála fraška. Stejná
komise by bývala mela ujasnit konkrétní body (naph1dad zmeny

v danovém systému, v informování verejnosti apod.) Místo toho

sledujeme nekompetentnost. Místo faktu populistické bláboly typu
,Jsme silní". Je smutné, že když se neco týká budoucnosti celého

národa, politická paralýza zasahuje do všech koutu.
Pres to všechno se bude muset volic rozhodnout, koho volit. Znovu

mu nezbude nic jiného, než volit na základe kultu osobnosti a rezigno
vane pocítat s tím, že jeho mandát vlastne slouží pouze k posílení pozic

volené strany. Stejne jako v domácí politice, existují partajní stanovis

ka k duležitým bodum týkajícím se EU pouze na papíre, pokud existu
jí vubec.

Nicméne je tu i dobrá zpráva. V našich dejinách jsme nikdy nemeli
možnost neprerušené svrchovanosti. Místo toho jsme patrili do
nadnárodních struktur, ve kterých jsme se schopne adaptovali, bez

ohledu na nový jazyk ci politická pravidla. Se vstupem do EU se tedy

vracíme do jakési prirozené polohy. Naše schopnost adaptace povede
k úspechu; v prípade nezdaru máme zas na koho svádet vínu.

Pri vstupu do EU se pro nás prestehuje
habsburská Víden do Bruselu. Na rozdíl od

tehdejšího stavu máme výhodu, že budeme

cástí celku se zavedenou demokracií. Korupce
je tam nižší než u nás. To znamená, že navzdo
ry našemu postkomunistickému stavu povede
prijetí pravidel a standardu EU k postupnému

poklesu korupce.
Volby do Evropského parlamentu nabízejí možnost dát hlas novým

a kvalifikovaným politickým seskupením. V prípade, že by se taková
seskupení dostala do Bruselu, znamenalo by to významnou promenu
dosavadní mafiánské ceské politické scény k lepšímu.

Naši politici, kterí vedli jednání o vstupu do Unie, se vrátili domu
významne "zkultivovaní". Není vylouceno, že totéž potká i ty, kterí
pribudou v kvetnu. Noví clenové, hlavne ti, kterí pocházejí z bývalých

komunistických zemí, poznají, že tvorí mocnou skupinu pro vyjedná

vání. Za prvé, privádejí do EU desítky miliónu nových obyvatel. Za
druhé, jejich zkušenosti jsou jiné než západoevropské, a tak dodají

jiný pohled. Za tretí, zmizí nacionalistická a populistická rétorika
místních politiku, kterí tvrdí, že EU ohrožuje národní suverenitu.

Spojení Polska se Španelskem, jež vedlo k zamítnutí návrhu Evropské
ústavy, slouží jako dukaz, že tomu tak není. To vše posílí nové cleny

vcetne jejich odvahy.
Je paradoxní, že nová EU vlastne bude mít podstatne blíže ke "staré

známé" Evrope. Bude to Evropa, ve které existují tradicní hranice

místo jednoduchého delení, ve které rozdíly mezi temi, kterí "mají"
a terru, kterí "nemají", budou vetší, a ve které etnické tlaky porostou,

nikoliv naopak. Je to práve taková Evropa, která zrodila dve svetové
války. Doufejme, že EU splní své hlavní poslání - nedovolit aby vznik
la válka další.

Martin Jan Stránský
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1/2 10 800 13 200
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1/4 3800 4900
1/8 2 000 2 900

Vnitrní str. obálky 17500 21500
Zadní str. obálky 27000 31400
Objednávky zašlete na: Prítomnost, Národní 11, 110 00 Praha 1, tel. 222 075 600,

fax 222 075605.; e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz
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