an

Pruvodce Prítomností
Libuše Koubská

O
O

2

Poznámky

N

Midas není sám David Svoboda 3
Hybášková mluVÍ Tomáš K1vana 3
Bez omluvy Martin Jan Stránský 4
Neprímé indicie Milena Geussová 5

O
~

ta
.~

Komentár
Cekání na oblevu Tomáš K1vana 6
Tekavé oci vládní krize Jan Urban 9

Rozhovor
s písnickárem Vladimírem Mertou - Pryc od vudcu a fanatických mas

Irena Jirku

II

Téma: Hledá se vudce?
Vudcové, racte dál! Jan Hartl 14
Svetlonoši a žhári Jan Stejskal 16
Vudcí osobnosti dnešního sveta - skutecné a umelé Petr Robejšek
Mezi idealizací a devalvací Michael Šebek 20
Ženme vudce svinským krokem Luboš Dobrovský 22
Nehlucné vudcovstVÍ Jaroslava Šimsy Ctirad John 23
Nietzsche za fuhrera nemuže Petr Fleischmann 24
Rozdrcený ocas holubicky

Jirí Eduard Hermach

18

26

Povídka
Dvacet vterin

Jaroslav Rudiš 30

Domova svet
Amerika objevuje Evropu Zdenek Suda 32
Minuta ticha za zvuku petard Jaroslav Šonka 34
Ceští novinári se mají rádi Jirí Pehe 37
Nezdarený pokus o velkou reformu Bedrich Utitz

38

Téma: Tak je ti, Rumunsko?
Cestou z Blázn~va domu Daniel Anýž 40
JekyUa Hyde rumunské minulosti Miroslav Tejchman 44
Drákula není Rumun Jaromír Plíšek 46
Bukureštské biseríky a karpatský tesarik Jirí Teyssler 47
Obsluhoval jsem Jaroslava Haška Josef Prokop 48

Fejeton
Zápisky ze tmy

Libuše Koubská

43

Média
Ceské týdeníky dnes: Je dtlvod k radosti?

Martina Vojtechovská, Jan Jirák 50

Osobnost
Dusledky slavné exploze Otto M. Urban
Pitva duše Edvard Munch 54

52

Reminiscence
Ginsbergovo pražské dovádení Brian Kruzick Goodman
Jak se potkali s Ginsbergem 58

56

Nejde jen o slova
Vudcí s~boly

Jan Horálek 59

Post scriptum
Nažraní vlci a pasoucí se kozy Martin Jan Stránský

60

Autor obrazu na obálce je Jirí Eduard Hermach
Ctvrtletník Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue
Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dedovi soucasného vydavatele Martina Jana Stránského,
a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podarilo na stránkách Prítomnosti predstavit celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.

--------~IPRuvODcEPmTOMNOSTI

Milí ctenári,
v otázce vudcovství mám jasno od detstvÍ. "Kdo chce
býti vudce, nesmí býti svudce!" Nebo bíti? Rozhodne
jsme tohle porekadlo s potešením vykrikovali jako
osmiletí školáci. Vudce byl ovšem predevším ten, kdo ve
chvíli, kdy jeho strana ztrácela glanc, zarval: "Král vysílá
své vojsko, a to sám sebe!" Ta hra pak byla zakázaná, že
se prý pri ní priházelo moc úrazu. Na ty detské krále
nikdy nezapomenu. Jak do toho šli! Do ohne bych pro
ne skocila.
Tak jsme se do toho rozhodli jít taky a položit na stul
otázku: Potrebujeme vudce? Potrebujeme nekoho, kdo by
nám ukazoval cestu, kdo by nás kultivoval, chránil?
Muzikant a zpevák Vladimír Merta v rozhovoru s Irenou
Jirku jednoznacne prohlašuje, že je nám všem nejlépe co
nejdál od veškerých vudcu a jimi zfanatizovaných mas.
Sází jedine na vzdelání a na nenápadnou elitu ovlivnující
život bezprostredne kolem nás. Také Luboš Dobrovský se
domnívá, že jen slabí a sami sebou nejistí touží po charismatických typech. Doporucuje samostatnost, vzdelání
a osobní mravní integritu. Volá: "Ženme vudce svinským
krokem, dobre se nám povede!" Jan Hartl naopak otevírá
dvere: "Vudcové, racte dál! Protože bez silných vudcích
osobností by pokrok v naší spolecnosti byl daleko
pomalejšÍ. Vedle svévolných uzurpátoru moci jsou prece
také vudcové demokratického raženÍ. A otázkou ani není,
zda vudcí osobnost potrebujeme, jako spíš, kde ji vzít."
Rovnež Petr Robejšek si myslí, že demokracie potrebuje
vudce jako sul. Aspon obcas.
Své k tomuto hlavnímu tématu jarní Prítomnosti dále
rekli psychoanalytik, lékar, politolog, historik. Úspešný
mladý spisovatel Jaroslav Rudiš se vyjádril povídkou.
Tímto císlem s ním zahajujeme spolupráci, po exkluzivních povídkách, které pro jednotlivé rocníky Prítomnosti
psali na daný námet Jaromír Štetina a Ondrej Neff,
prichází další autor. Snad by Ferdinand Peroutka, který
rád a úspešne spolupracoval s literáty, byl spokojen.

Nekdo muže mít dojem, že to,
co jsem naznacila z obsahu
nového císla, pripomíná Hyde
Park, vykrikování rozmanitých,
treba i protichudných, nesmiritelných názoru. Takovou ambici
v redakci opravdu nemáme.
Máme jinou, jmenuje se polyfonie. Martin Jan Stránský v rubrice
Post scriptum kritizuje dosavadní
výsledek ankety o nejvetšího
Cecha. Soudí, že fakt, že v ní zatím vítezí Jára Cimrman,
znamená, že Ceši ztratili ideály. Me volba rodáka z Liptákova naopak okouzlila. Považuji ji za bezvadnou reakci na
stupiditu žebrícku, na jehož príckách se postrkují Karel IV.
s Karlem Gottem, hokejisti s Boženou Nemcovou ...
Když Argonauti vypluli za zlatým rounem, postavily se
jim v bosporské úžine do cesty dve obrovské skály. Velmi
rafinované a velmi ostré planktei petrai - bludné kameny,
co se po mori neustále pohybují, rozestupují se a zase
srážejí a cokoliv, co se mezi nimi ocitne, rozemelou na
kaši. Nacež se nevinne oddálí. Argonauti meli štestí,
potkali slepého, na smrt vyhladovelého starce, z nehož se
vyklubal proslulý jasnovidec, thrácký král Fíneus. Za to,
že ho zbavili Harpyjí, které mu kradly jídlo, a co se do
nich nevešlo, aspon pokálely, Fíneus Argonautum
poradil. Pošlete mezi skály napred holubici! A holubice
prolétla, ztratila jen cást ocasu. Tím, že se mezi zrádnými
skalami prosmýkl živý tvor, prišly definitivne o svoji
nicivou schopnost. Strnuly. Cesta vpred byla volná!
Slavné báje se v tomto císle Prítomnosti dotýká Jirí
Eduard Hermach, když píše o otázce vudcovstvÍ. A jsme
zase na zacátku. Potrebujeme vudce, kterí by nám
pomohli pri plavbe, nebo nepotrebujeme? Co si myslíte,
vy, naši ctenári?
Preji podnetné ctenÍ.
Libuše Koubská
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Midas není sám
Bájný král Midas trpel schopností
promenit ve zlato
cokoli, ceho se dotkl. Ceští politici mají podobné nadání
v palcivých otázkách národní minulosti; zlato to ovšem
není. Príbehu zákona o odškodnení
obetí triadvacetileté
sovetské návštevy po roce 1968 citelne chybí nezbytný
soulad rozumu a slušnosti. Má-Ii jako takový odrážet
myšlení našich zákonodárcu, je duvod být skleslý.
Navrhovatel zákona, nekdejší poslanec za ODS Hynek
Fajmon, zduvodnil svuj jiste dobre mínený krok selháním
státu v roli ochránce obcanu proti zvuli jiných. Tím své
1968
morální
pojetí
ceskoslovenské
tragédie
roku
ponekud
zproblematizoval.
Vytýkat státu, který byl
napaden, že neochránil své obcany, je zhruba totéž, jako
narezat díteti, které na ulici zmlátili chuligáni, že prišlo
domu s roztrhaným
trickem. Jako historik jiste ví, že
starost ,,0 ochranu obcanu pred nedozírnými
následky"
naopak projevoval
chátrající veterán východní fronty
Ludvík Svoboda. A že tato starostlivost
posloužila jako
paraván pro politiku nízkosti a zrady.
"Možná to mysleli dobre, ale jejich politika vedla k
opacným výsledkum," ríká pan Fajmon, když viní tehdejší
politické vedení z nezodpovedné
snivosti, která jako by
nedala kremelskému
medvedovi na vybranou. Nemuže
nevedet,
že k "opacným
výsledkum"
vedlo logické
a nezadržitelné
dychtení ceskoslovenské
spolecnosti po
politických
a kulturních
svobodách,
které za sebou
pocínaje lednem 1968 vlácelo bezradnou KSC jako splašený pes boudu. Ocernovat tímto zpusobem protagonisty
"obrodného
procesu", jakkoli ztrácejí ve svetle svého
posrpnového
chování nárok na sympatie, je resuscitací
nálad druhé republiky.
I pres jeho pochybné zduvodnení
nelze podnik pana
Fajmona než ctít. Tím spíše, že vláda Vladimíra Špidly,
shodou náhod také historika,
jej puvodne
odmítla
s tím, že obeti již byly odškodneny
podle smlouvy
o docasném pobytu sovetských vojsko Zdá se, že Vladimíru Špidlovi jaksi uniklo poucení z krizového vývoje
netreba mluvit, ti mají
let 1968-1989 (o komunistech
drzost v popisu práce). Situaci pochopil
lépe Pavel
Dostál, který správne
podotkl,
že nároky je treba
vymáhat na puvodci agrese. Rusko však o žádném neví
a slušnost vuci obetem a pozustalým
nám velí necekat
na jeho zázracné prozrenÍ.
Jakmile v této veci zavládla shoda, vstoupila záležitost do
svého druhého, kramárského dejství. ODS v návrhu ocenila lidský život na jeden milion korun, ovšem parlamentní
levice projevila proti svým zvyklostem netypickou úspornost: odškodnení by totiž neúmerne presáhlo cástky vyplácené obetem nacismu a stalinismu 50. let. Lidský život je
težké prepocítat na koruny. Težko ríct, zda stojí milion.
Zcela jiste ale nestojí 150 tisíc, na jaké jej srazila levá opozi-

ce. Když už relativizující sporivci z CSSD a KSCM nechteli
pozustalé preplácet, nemusejí je aspon urážet.
Je ovšem pozoruhodné,
jak se z našeho zorného pole
po anglicku vytratily krivdy a zlociny babího léta 1969.
Tem, kdo mají otázku náhrad za obeti okupace za príliš
"složitou",
první normalizacní
rok výrazne usnadnuje
práci - stríleli jsme my. V tomto kontextu prekvapí, že
po komunistech
nežádáme
náhradu
škod, ale zmenu
názvu. Vsadím se, že kdyby emotivní senátori nemávali
peticemi, ale úcty, ceští komunisté
by se prekrtili do
hodiny.

David Svoboda

Hybášková mluVÍ
Ceská republika je témer rok clenem klubu s dobrou
povestí, Evropské unie. Byt se hodnocení
zdá na první
pohled nadsazené - vždyt tu kolem nás neustále poletují
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pojmy jako "bruselská byrokracie", "demokratický
deficit" a "socialistický superstát" - ve skutecnosti má
Unie ve svete dobrý zvuk a fronta na vstup dokazuje její
pritažlivost.
Unie je však, a snad predevším, stav mysli. Považovat se
za jejího obcana a své francouzské, portugalské ci finské
bližní za spoluobcany je proces, evoluce nedokoncená ani
ve vedomí obcanu tradicních zemÍ. Nelze tedy Cechum
vycítat, že Unii podvedome stále považují za cizÍ.
Málokdo se v EU dovede pohybovat jako doma a brát se
za veci spolecného zájmu se samozrejmostí cloveka, jehož
horizont není omezen ceskými deníky a Televizními
novinami. Objeví-li se výjimka, poteší, a je-li taková
výjimka europoslankyní, poteší dvojnásob.
Jana Hybášková, do Evropského parlamentu zvolená za
Evropské demokraty, nedávno na seminári venovaném
blízkovýchodním médiím poukázala na vysílání nekterých arabských a perských sdelovacích prostredku, jež
nabízejí svým divákum extrémistickou propagandu
vybízející k násilÍ. Až donedávna treba v Evrope byl
k mání signál televize Al-Manar šírící takovou propagandu.
Otázku radikalizace evropské muslimské menšiny
zviditelnila lonská vražda holandského filmare Theo van
Gogha. Arabská média jsou pritom léta plná programu
šírících zlo a antisemitismus. Jedna vec však je, jde-li
o státem kontrolované kanály a noviny, druhá pak, jde-li
o elektronická média dostupná mimo islámský svet, do
nichž si vesele zadávají inzerci velké evropské firmy. Na
jejich spoluodpovednost
europoslankyne Hybášková
poukázala.
Klícový je tlak ze strany politiku a obcanské spolecnosti
na podnikatele, kterí byt neprímo dotují potlacování
obcanských svobod a šírení nenávisti. Je ošklivým
obchodním tajemstvím, že nekteré softwarové spolecnosti
výmenou za prístup na cínský trh fakticky spolupracují
s cínskou policií na vývoji technologií, které pak cínským
komunistum umožnují cenzurovat internet a stíhat
"samizdatové e-disidenty". Demokratické i republikánské
vlády ve Spojených státech o tom mlcí.
Hybášková mluví a my smekáme klobouk.
Tomáš Klvana

Bez omluvy
Zhruba pred ctyrmi lety jsem si povídal s kamarádem,
který se tehdy pohyboval ve vysoké politice. "Jestli budou
chtít jeden den shodit Grosse, at se ho zeptají na to, kde
dostal peníze na byt." Sdelil mi, že Stanislav Gross dostal
v kufríku deset miliónu korun v hotovosti s úkolem, že až
se stane ministrem vnitra, odvolá nejprve reditele policie,
pak reditele BIS a nahradí je "príznivejšími" osobami,

které by chránily hlavní oposmluvní cinitele, vcetne
Vladimíra Železného, od možných nepríjemných výslechu ci intervencí. Šéfové byli postupne odvoláni. Ten kufr
se fakticky samozrejme nedá doložit. Nicméne není
duvod, proc by Gross musel vytvorit vlastní tajný policejní útvar, ledaže by vedel, že ty existující mu nejen "nepatrí," ale trvale nad ním drží Damokluv mec. Proste hledal
jiné mece, které by on mohl povesit nad jiné hlavy.
Poté, co vypukl skandál, prišla Grossova omluva za to,
že nám vše špatne vysvetloval. Nikoliv tedy omluva za to,
že lhal, ani za to, že jako nezkušený, ubohý a zkorumpovaný chlapecek poškodil a dál poškozuje - ani ne tak
reputaci Ceské republiky, jako myšlení v Ceské republice.
Nenormální zustává normálním.
Vcera paní Petrová, která u nás pracuje už mnoho
desítek let, šla vyzvednout anopyrin z lékárny Gloria
v Mikulandské ulici. Mel jsem chripku, a tak se nabídla, že
pujde místo me. Lékárník poslal duchodkyni zpátky do
mrazu s receptem, že prý tam není dopsán kód pojištovny. Jak já jako lékar, tak naše poliklinika posíláme této
lékárne desítky pacientu týdne, jestli ne denne. Kód pojištovny na mých receptech je vždy stejný. Zatelefonoval
jsem tam, a ptal jsem se, proc mi nemohl lékárník zavolat,
a potvrdit a doplnit kód. Vždyt je to jednoduchá vec,
navíc slušná. Pred ním stála duchodkyne, venku snežilo.
Ne, prý to musí udelat lékar sám, tvrdil s pohrdáním. Paní
Petrové se neomluvil. Já ano, za nás oba.
Predevcírem jsem mel schuzku s jedním uchazecem
o práci. Udelal jsem si na nej cas. Neprišel. Ani se
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neomluvil.

Každé ráno vencím Vaška, mého zlatého retri-

evera. Cílem je Žofín, je to cesta pres tri jasne oznacené
prechody.
Minulý týden nás málem prejel uprostred
prechodu ridic. Prudce zastavil, vyskocil z auta a vynadal
mi. Když jsem ho upozornil, že na prechodu, navíc už
v pulce, mají prednost chodci, kricel ješte víc. Omluva
v tom hulákání nezaznela.
Ceši se jeden druhému odnaucili omlouvat. Postupne
to prestalo mít význam. Clovek stejne nemohl prijít
o práci, nebo podat stížnost ci žalobu, která by byla rádne
vyšetrena. Jako dnes. Ceši jeden druhého nemají rádi.
Nejsou na sebe hodní. A neomlouvají se za nic, ponevadž
všichni ostatní jsou prece blbci. Jen oni ne.
Martin

Jan Stránský

Neprímé indicie
Když šlechtic ci církev prohrají
v Ceské republice
nejaký soudní spor, nemusí se soudce obávat, že by za to
byl popotahován
treba v bulvárním poradu Kotel televize Nova. Mnohý ceský obcan totiž nemá rád ani šlechtu,
i když si o ní rád precte nejaké ty drby. A nemá rád ani
flandáky, jak predevším starší generace potupne nazývá
církevní hodnostáre ..
Když byl František Kinský úspešný v peti majetkových
žalobách v severních
Cechách,
nastal mezi politiky
poplach, který prenesli do médií. Kinský podal celkem
150 žalob na obce, mesta, firmy i soukromé
osoby: od
doby, co vešly jejich první výsledky ve verejnou známost,
už všechny spory prohrává.
Na internetu se na adrese zamekopocno.hyperlink.cz
ješte nyní doctete, že od 18. 7. 2003 je podle rozhodnutí
Krajského soudu v Hradci Králové vlastníkem nemovitostí v areálu zámku a parku v Opocne paní Kristina
Colloredo-Mansfeld.
A dále, že návštevnický provoz na
zámku zajištuje Národní památkový
ústav na základe
nájemní smlouvy.
Zatím to platí, ale Ústavní soud
rozhodnutí soudu prvního a druhého stupne zrušil. Léta
trvající restitucní spor se vrací zase na zacátek, ovšem za
ponekud jiných podmínek. Ústavní soud totiž pomerne
podrobne vysvetluje, jak mají nižší soudy prípad posoudit - v neprospech šlechtické restituentky.
Restitucní spory jsou samozrejme
velmi složité, takže
co právník, to právní názor, prípadne dva. Ústavní soud
však má pravomoc posvetit jeden jediný. A ten se obvykle
stává precedentem.
Národní památkový úrad Ion i podal
u Ústavního soudu minimálne
na dve desítky restitucních stížností, takže po kauze Opocno budou zrejme
následovat další.
Obavy, že po výrazné obmene
ústavních
soudcu
prezidentem
Václavem Klausem se tento soud do jisté
míry zpolitizuje,
lze odmítat,
protože
závislost
na

)

politických
zájmech
ci dokonce
tlacích nelze nijak
dokázat. Existují však také neprímé
indicie. Jednou
z nich jsou již zmínené "prohry" šlechticu ci církevních
subjektu,
které se po zmene v obsazení soudu stávají
pravidlem.
Silný argument
oponentum
však dodal predevším
premiér Stanislav Gross. V dobe vrcholící vládní krize si
v rozhovoru
v deníku Právo postežoval,
že je jako
premiér ve velkém tlaku. "Privatizace Telecomu, šetrení
kauzy Diag Human, prodej nejruznejších
dolu, restituce
majetku šlechty, spory o majetky sudetských
Nemcu,
majetkové zájmy církví..." A že prý, když nechce tancit,
jak nejruznejší skupiny pískají, hned na nej neco vytáhnou.
Nikoliv tedy nezávislé soudy ci vládní privatizacní
komise, ale premiér studuje prípady a kauzy a dává rady,
ci dokonce pokyny, jak rozhodnout.
Lobbisté tedy mají
opravdu
nezpochybnitelný
duvod, proc ho nahánejí.
Málokdy je uprímnost tak odzbrojující.
Milena

Geussová
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Cekání na oblevu
První ctvrtletí roku 2005 na mezinárodní scéne
TOMÁŠ KLVANA

A zase rudé prapory, žluté srpy s kladivy, pálení Strýcka Sama a jiná "dikobrazí" satira v ulicích Evropy pri
návšteve George Bushe. Tentokrát bylo protestujících
méne než pred válkou v Iráku, v Nemecku prý asi 12
tisíc, na Slovensku pak jen pár anarchistu.
Reditel nadace Clovek v tísni Tomáš Pojar se pred
casem v Lidových novinách v souvislosti s podobnými
demonstracemi pozastavil nad selektivností tercu techto
aktivistu - vždy Bush a Amerika, nikdy Fidel a Kuba.
A co Chu a Cína, která popravuje víc než všechny státy
dohromady a na rozdíl od Texasu tam nemají obvinení
právo na obhájce a nestranný soud? Co koncentracní
tábor jménem Severní Korea pod vedením dozorce
Kima? Nikdy.

Štouchance do žeber
Televizní prenos druhého inauguracního projevu
amerického prezidenta jsem na konci ledna sledoval
v Singapuru, vhodné lokalite k premýšlení o vztahu
mezi svobodou, prosperitou a stabilitou, tedy vyrcenými i naznacenými tématy projevu. Narozdíl skoro ode
všech bývalých amerických prezidentu má nynejší
obyvatel Oválné pracovny proti sobe sešikovanou
skupinu kritiku, kterí rozcupují cokoli, do ceho se pustí.
Prezident muže mluvit o demokracii a oni pocítají,
kolikrát použil slovo Buh. Muže se zmínit o plamenu
svobody a oni se s pozdviženým obocím dívají jeden na
druhého, aby si potvrdili, v cem mají dávno jasno: Bush
je fanatik.
O pár týdnu pozdeji na Hviezdoslavove námestí
v Bratislave Bush vzpomínal na "svíckovou demonstraci" za náboženskou svobodu v roce 1988, na kterou
komunistický režim nasadil vodní dela: "Úradum se
podarilo tehdejší projev rozbít. Se svíckami a modlitbou však
Bratislavané zapálili v ten den ohen svobody, ohen, který se
rychle rozšíril po celé zemi." Bushova slova, stejne jako

jeho zahranicní politika v podobe takzvané Bushovy
doktríny, pripomíná rétoriku a politiku Ronalda Reagana prede dvema dekádami. Nad jeho zretelnými kategoriemi dobra a zla, nad proklamovanou potrebou šírit
svobodu cynikové také zvedali oci v sloup. Jeho politika
formovaná mravním postojem však zustala symbolickým gestem solidarity.
V protikladu k idealismu Americanu byl projev
kanclére Gerharda Schrodera, kvuli jeho nemoci
prednesený ministrem obrany Peterem Struckem, na
konferenci o bezpecnosti v Mnichove. Politicky je to
lapsus nebo štouchnutí Bushe do žeber, z hlediska
analytického však nebyl jeho projev od veci. Severoatlantická aliance byla v posledních letech politicky

oslabena jak ze strany Evropanu (Francie, Nemecko,
obranná identita EU ústící v nove vytvárené bojové
skupiny), tak Americanu (odmítnutí clánku 5 Severoatlantické smlouvy o spolecné obrane po 11. zárí,
vedení války v Afghánistánu a Iráku mimo struktury
NATO). Schroder nyní navrhuje vytvorit skupinu
osobností z Evropy a Ameriky, která by se zabývala
nejakým jiným bezpecnostním usporádáním. Bylo by
dobré, kdyby nic takového nebylo potreba a kdyby se
Amerika s Evropou domluvily, že se terorismu globálního dosahu budou bránit v rámci NATO. To se však
nezdá realistické. Pokud by Schroderem navržená
skupina odborníku dokázala omezit na minimum
dublování bojových skupin EU s NATO, byla by to
výhra pro oba kontinenty. A za každým sebevedomým
vyjádrením z Berlína není hned nutné videt "nemeckou
hrozbu". Ceská republika by si i nadále mela uchovat
politiku obou nohou v obou obranných pilírích
Západu - tradicní alianci a vznikajících bojových skupinách.

Nadeje po malých doušcích
Úspech voleb v Iráku, stejne jako predtím v Afghánistánu, zapojení Evropské unie do oranžové revoluce
na Ukrajine, paradoxne nadejný vývoj v Libanonu po
zavraždení vlivného prozápadního opozicního politika,
bývalého premiéra Rafíka Harírího, stejne jako zvolení
Mahmúda Abbáse do cela palestinské samosprávy, byly
událostmi, jež v uplynulém ctvrtletí predstavovaly
blýskání na casy. V zahranicních vztazích nelze být
neskromný, vyplatí se širší pohled obdarený opatrným
optimismem,
jakýsi pohled prizmatem
"indické
demokracie". Na Indii lze rovnež pohlížet drobnohledem mnohých nedokonalostí, jakými jsou pandemická
korupce, sektárství, chudoba a negramotnost.
Pri
takovém pohledu ovšem uniká to podstatné, a sice že
Indie je už skoro šedesát let svobodnou, demokratickou
zemí. To je malý zázrak v tamních podmínkách etnické
a kulturní rozmanitosti a také kvuli desetiletí trvajícímu, teprve nedávno skoncenému flirtu se socialismem.
Proto nelze ani v Iráku, kde stále umírají desítky lidí
mesícne, Afghánistánu ci Palestine cekat velké zázraky,
jen ty malé.
Pohyb Ukrajiny k demokracii a Západu má pro nás
nejvetší bezprostrednost, nebot vývoj v této padesátimilionové zemi nás ovlivnuje vývozem pracovní síly
a zlocinnosti. Spolu s tisíci Ukrajinci pracujícími u nás
mnohdy v nuzných podmínkách jsme sledovali statecnost nového prezident Viktora Jušcenka, jehož se
Kucmuv režim skoro jiste pokusil zavraždit, stejne jako
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zrejme zavraždil nepohodlného
novmare Heorhije
Gongadzeho (pred uzáverkou tohoto císla byl na své
dace nalezen mrtev Kucmuv ministr vnitra Jurij
Kravcenko, jenž byl bud zavražden, ci se sám zabil tesne
predtím, než mel vypovídat v této kauze).
Sledovali jsme i nástup energické a krásné predsedkyne
vlády Julie Tymošenkové, podnikatelky a politicky, jež má
zatím podporu verejnosti zejména na pro evropském
západe zeme, a na Ukrajine se strídající delegace ze
Východ ceskýma ocima. Ceská mediální politika jako by se už patnáct let rídila
Západu nabízejí všemožnou pomoc; chystá se návšteva
ceského ministra zahranicí i prezidenta. Ukrajinský
heslem: Ruska se bojíme, Východem pohrdáme.
príbeh nadeje ješte samozrejme muže utonout v bahne
ko, Moldavsko a Ukrajinu - což mimo jiné znamená, že
korupce a rozlomení státu vedví, vývoj pocátkem roku
ceská diplomacie nemá dostatecnou diskusní oporu
však dosud nejsilneji naznacil jiné, štastnejší pokracování.
Méne optimisticky se odvíjí príbeh Moldavska. Na
a oponenturu v techto pro nás duležitých oblastech.
zacátku brezna vyhráli parlamentní
volby opet
Namísto toho prebíráme pohled anglosaský, prípadne
komunisté, kterí jsou sice kvuli své špatné zkušenosti
nemecký, který nám radí priority jinak. Ze sledování
s Moskvou prozápadne orientovaní, ale presto se pred
ceských novin se tedy clovek dozví víc o Abú Mazenovi
než o tom, co se deje v Polsku a Madarsku.
jejich kišinevskou centrálou skví nedávno vztycená
socha Lenina. Opozice má vÍC
hlasu než v roce 2001, a tak jich
Tanec s premiérkou
Bush i jeho státní tajemnice
komunisté tentokrát neposbírali
Chybí nám specialisté na zeme jako
Condoleeza Riceová vidí novou
dost ke znovuzvolení
svého
Belorusko, Moldavsko a Ukrajina.
šanci na Blízkém východe po
prezidenta Vladimira Voronina
Místo toho prebíráme pohled
iráckých volbách a ješte vetší na
v parlamentu.
Bud se tedy
budou
muset
domluvit
na
ustavení státu Palestina po
anglosaský, takže se z ceských novin
Abbásove zvolení. Washington
kompromisním
kandidátovi
clovek dozví víc o Abú Mazenovi než podporoval nekompromisního
s opozicí, nebo "premluví" tech
premiéra
Ariela
Šarona
nekolik opozicníku, kterí jim do o tom, co se deje v Polsku a Madarsku.
zvolení schází. Pokud nenastane
a potichu i výstavbu bezpecnostní bariéry, nekteré západoani jedna z techto variant, zemi
po nedohode cekají nové parlamentní volby.
evropské státy, zejména Francie a Skandinávci, podporovaly Jásira Arafáta a v Šaronovi videly div ne nacistu.
Ctyrmiliónové Moldavsko se politicky nachází nekde
mezi nadejnou Ukrajinou a zoufalým Beloruskem.
Dnes se všichni dívají do budoucna; klícem je, zda se
Abbásovi podarí neutralizovat extremisty.
V Kišineve je svobodneji než v Minsku, ale rozvoj zeme
Bush to však s optimismem prehnal, když tvrdil, že
brzdí korupce a manipulace médií ze strany komunistu,
jak EU, tak USA mají na širším Blízkém východe stejné
stejne jako nevyrešená otázka oddeleného Podnestrí,
cíle. Mnoho Západoevropanu se s neduverou dívá na
kde v Tiraspolu vládne mafie hrubého zrna za bezmocBushovu doktrínu, která zahrnuje jak preventivní válku,
ného prihlížení vlády v Kišineve. Komunisté vítezí také
proto, že nekolik set tisÍC schopných Moldavanu žije
tak vývoz demokracie. Vývoz demokracie do uzavrea pracuje v zahranicí a doma zustávají slabší, snáze
ných arabských monarchií a diktatur znamená docasmanipulovatelní.
nou destabilizaci regionu, a tedy i radikalizaci pocetné
Poznámka na okraj: clovek si už zvykl, že vetšina ceské
islámské menšiny v západní Evrope. Ani po vražde
holandského filmare Theo van Gogha islámským fanatižurnalistiky informuje o zahranicí nedostatecne, takže
kem, po ústupu vlády španelského premiéra Josého
zatímco treba pohyb v Libanonu byl zprávou císlo jedna
Zapatera tvárí v tvár AI-Káide a zapalování synagog ve
od Kanady po Dánsko, ceská žurnalistika jej rámuje
Francii zatím není jasné, jak se chce Unie s hrozbou
patricným nezájmem. Ješte horší je nedostatek vlastního
pohledu pri sledování zahranicí. Nemáme dost zpravoradikalismu uvnitr vlastne vyrovnat.
daju a nedáváme dost prostoru specialistum na zeme,
Blízkovýchodní pohyb v dusledku americké akce
které bychom meli sledovat bedlive - napríklad Belorusv Afghánistán u a Iráku je nyní evidentní. Po vražde
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pravdu v rozhodnutí, jež bude mít ohromný význam pro
Harírího došlo v Libanonu k masovým demonstracím,
regulaci nájemného v celé Unii, tedy i u nás. Podle verdiktu
jež svrhly prosyrskou vládu. Brutální atentát pripomnel
je umelé stlacování nájemného státem v rozporu s právem
obcanskou válku z let 1975-89. Syrské jednotky vstoupily do Libanonu
v roce 1976 jako "mírotvorci",
a už
svobodného užívání majetku. Soudní dvur stvrdil to, co
neodešly. Po stažení izraelské armády z jižního Libanoceští majitelé domu vedí dávno: regulované nájemné
nu se tlak na odchod poslední cizí armády stupnoval
neumožnuje majitelum investovat do oprav domu, takže
a loni vyvrcholil
rezolucí Rady bezpecnosti
spolecne
obecne smeruje k chátrání a snižování hodnoty majetku.
Rekneme-li to strucne, stát vlastníky nemovitostí vlastne
predloženou
Spojenými státy a Francií. Vražda bývalého premiéra zapusobila jako katalyzátor procesu. Bush,
skryte okrádá. Soud uznal solidaritu s chudými nájemníky
podporován
EU a dokonce i Moskvou, vyzval k urychza duležitou hodnotu, stát však podle nej nemuže prinutit
pronajímatele, aby ty nemajetné dotoval. Úcelnejší bude pro
lenému
odchodu
syrské armády.
Když se pridala
i Saúdská Arábie, ocitl se prezident Bašár Asad v defenstát vytvorit systém sociální podpory, který je spravedlivejší
a v konecném
dusledku
zíve. Asad, clen sekty alawitu, vládne syrské sunnitské
hospodársky
výhodnejší.
Víc než tretina milionu mrtvých, znicená
vetšine kombinací
korupce
Doufejme, že se rozhodnutí
a zastrašování
a zjevne se
soudu promítne i do ceských
mesta vyvolávající prízrak Atlantidy,
bojí
o kreslo.
Nejdríve
reálií, vždyt je pro nás právne
pravidelný západní vývoz tel k opálení
oznámil,
že vojska stáhne
závazné. Až bude pred prípada neutuchající zájem vizuální žurnalistiky
postupne,
ale poté je zacal
ným referendem
o ústavní
urychlene
presouvat
smlouve
zase
nekdo
vykládat
podnítily vlnu solidarity v desítkách státu sveta. o bruselském
socialismu
k hranicím. Úplný odchod je
a štrasburském diktátu, máme
otázkou
casu. Na rade je
o duvod naVÍc k pousmání.
syrská podpora teroristum v Hizballáhu, jenž v Libanonu zatím pusobí jako vlivná politická
strana, a také
Vlny
syrskými agenty prolezlá libanonská
tajná služba. Bez
Zmínené události a jejich váha bledly v porovnam
vyporádání
s temito ciniteli se v Libanonu
koreny
s tragédií
zpusobenou
podmorským
zemetresením
stabilní demokracie neuchytí.
a následnou vlnou tsunami na konci roku v jihovýchodní
Pohyb Americanu v islámském svete trochu pripomíAsii. Víc než tretina milionu mrtvých, znicená mesta
ná delikátní scénu z nedávného románu laureáta prestižvyvolávající prízrak Atlantidy, pravidelný západní vývoz tel
ní britské Man Booker Prize 2004 Alana Hollinghursta
k opáJení a k ješte pochybnejším radovánkám a neutuchajíLinie krásy. Hlavní hrdina knihy, homosexuál
Nick, se
cí zájem vizuální žurnalistiky
podnítily vlnu solidarity
Margaret
v roce 1986 ocitne na vecírku navštíveném
v desítkách státu sveta.
Thatcherovou
a za závistivé
pozornosti
poslancu
a byznysmenu
se posílen kokainem
odváží toho, ceho
oni ne: vyzve premiérku
k tanci. Dvema sklenickami
whisky uvolnená
dáma svolí. Nepravdepodobný
pár
vyjde z vily do stanu s tanecním parketem. Na nem Nick
"železnou dámu" rádne provede a na chvíli tak kontroluje stred spolecenské
gravitace. Ackoliv v Libanonu
Paríž s Washingtonem
spolupracovala,
jiste se jí
nezamlouvá agresivní tah prezidenta Bushe, nebot vývoj
zacíná dávat za pravdu tem, kterí se znalostí místního
prostredí
tvrdí, že blízkovýchodní
diktátori
slyší na
jediný argument, a tím je hrubá síla. Z Quai d'Orsay, kde
v Paríži sídlí ministerstvo
zahranicí,
možná americký
tanec s reformními
Araby vypadá jako troufalý nápad
nadopovaného
naivky z Texasu.

Pomoci je potreba, ješte víc je však treba vybudovat
kvalitní systémy vcasné výstrahy kombinované
s dobrými
pravidly rychlé evakuace, jaká existují napríklad ve Spojených státech a Japonsku a jaká každý rok zachrání mnoho
životu pred uragány. Dále se nabízí otázka, zda jsme jako
lidstvo opravdu schopni reagovat jen zpetne. O potrebe
popsaných oparení zejména v chudých státech se prece
dlouho ví a nebylo treba cekat na sourozence apokalypsy,
aby nás v ní utvrdil. Cemu jinému by se OSN treba ve
spolupráci se Svetovou bankou mela venovat než podobným, politicky sbližujícím projektum?

Duvod k pousmání
Evropský soud pro lidská práva rozhodl v kauze HuttenCzapska, polské majitelky nemovitosti léta se soudící se
státem o protiprávnosti regulace nájemného. Soud jí dal za

Tomáš Klvana (1966) je novinár, prednáší na Newyorské
univerzite v Praze a je clenem Ceské euroatlantické rady
a konzultantem spolecnosti PAN Solutions.
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Tekavé oci vládní krize
První ctvrtletí roku 2005 v Ceské republice
JAN URBAN

se ješte daly pricíst nervozite okamžiku. Nevyžehlená
"Ceská republika stojí pred mnoha výzvama," pravil
státní vlajka a brutálne nespisovná primitivní ceština
premiér clenského státu Evropské unie, predseda vlády
však svedcily o nepochopení vecí podstatnejších, než je
Ceské republiky Stanislav Gross. Ucinil tak v krátké
duležitost symbolu státu a úradu.
televizní reci, jejímž prostrednictvím se hodlal omluvit
celému národu a uzavrít tak svou zimní aféru s podezrelými zdroji svých financí. Místo aby je vysvetlil, naplnil své
Každý pátý pro komunisty
vystoupení až po okraj prázdnými klišé, obcas zpestrenýPracovní metodou predních politiku a novináru se
mi výroky jako "manželka ukoncí závazky" ci "nekteré
stává arogance. Pripomenme jenom prezíravost, s jakou
otázky znehodnocují naši demokracii". Stavební kameny
se nekterí ceští politici, a s nimi vetšina komentátoru,
jeho projevu k lidu tvorily výrazy "epizoda", "zamyslet se
vyjadrovali k legitimnosti a významu prvních parlamentních voleb v Iráku od svržení diktátorského režimu
nad fungováním demokracie", "zápas", "obrovský kus
práce", "dynamizovat" a "plnit povinnosti na sto
Sad dáma Husajna. Pres reálnou hrozbu teroristického
procent". Ty sklenuly jediný relevantní vzkaz poslední
násilí a pokusy zastrašit kandidáty i volice se únorových
voleb v Iráku zúcastnilo více
vety, urcený predsedovi KDUCSL Miroslavu Kalouskovi
než 57 procent všech, kdo se
a nenávideným
lidoveckým Nejde o zkoumání toho, zda se premiér, ci jich zúcastnit mohli.
ministrum v Grossove vláde:
V Cechách ohrnovaný nos
jeho žena, neceho opovrženíhodného
"At odejde, kdo nechce plnit
považuje za legitimní domácí
skutecne dopustili, ci nedopustili.
povinnosti!" Mezitím se tak
volby, ke kterým se urácí prijít
trochu "omluvil" za to, že se Jde o to, že se Gross projevil jako nemužný celých dvacet nikým neohrožovaných procent volicu, tedy
dopustil, rozumej pod tlakem
a neschopný clovek.
témer
trikrát
méne než
spiknutí úplatných novináru
v onom podcenovaném Iráku.
a zlotrilé opozice, "neštastných
Podle únorových pruzkumu verejného mínení v Ceské
výroku".
republice je pritom pouze 27 procent lidí rozhodnuto
urcite prijít k volbám. Neco málo pres 30 procent dalších
Proc nadávají zrovna mne?
se spíš kloní k možnosti, že k volbám pujdou, ale ješte se
Pri sledování zpusobu, jakým se premiér Ceské
nerozhodli. Zbytek o volební demokracii zájem nemá.
republiky pokusil zahladit podezrení o svojí neduveryMnozí z nich, protože mají pocit, že není koho volit.
hodnosti, lze dojít pouze k jedinému záveru. Pokud by
Každý pátý obcan Ceské republiky si pritom myslí, že
Stanislav Gross mel být predsedou vlády této zeme ve
komunistická diktatura byla lepší než dnešní demokraticchvíli skutecné mezinárodní krize, bylo by nejvhodnejší
ké pomery.
zacít se od této chvíle pripravovat bud na rychlou
Tohle, zdálo by se, je téma zásadní. V predjarní
emigraci, nebo na svržení vlády.
Nejde pritom o zkoumání toho, zda se premiér ci
"vládní krizi" o tom nepadlo ani slovo. Naopak, politicjeho žena neceho opovrženíhodného skutecne dopustili,
ké i mediální komentátorské elity se vzácne shodovaly
nebo nedopustili. Jde o to, že se Gross projevil jako
v posmešném odporu k petici za prosazení zákazu
propagace fašismu a komunismu v názvech politických
nemužný a neschopný clovek, který i pres pomoc týmu
poradcu a vedení sociální demokracie hned pri prvních
stran. Jako by nebylo jasné, že nejpozdeji po príštích
volbách bude poražená sociální demokracie donucena
osobních potížích lhal a selhal. Televizní vystoupení
hledat v opozici nový vztah ke komunistické strane. A že
k národu v hlavní zpravodajské relaci verejnoprávní
televize bylo jen potvrzením jeho osobní slabosti
tedy zbývá už jen málo casu na rozhodnutí, zda neco
a nedostatku stylu.
kolem petiny volicu bude i nadále vázáno na nereformoZároven je nutno se obávat, že jeho apel k volicum,
vanou prolhanou partu zastáncli památky diktatury.
tentokráte pod konecne opravdu uprímným sloganem
"jsme všichni stejní, tak proc se nadává zrovna mne?"
Jak to vidí prezident
mliže jeho politickou kariéru v pokleslém ceském
Prezident Václav Klaus prostrednictvím
tiskového
politickém prostredí zachránit. Tekající oci a nezapnuté
mluvcího a poklonkujících novináru ve chvíli vládní
sako obleku nad zacínajícím funkcionárským bríškem
krize velel, vyzýval, vyjadroval zklamání a kritizoval, aby
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pak v údajne nejkritictejším okamžiku údajné krize
odcestoval na další ze svých soukromých cest do
Texasu.
Ceský prezident se už stal skutecným mistrem
v nafukování niceho v údajné neco. Pokud se soustredí
na príliš nepremýšlející domácí scénu, jde o neškodnou
zábavu stárnoucího muže, který nezvládá své ego. Píše-li však ceský prezident pro domácí tisk svoje opovedné
listy proti Evropské unii a ústavní smlouve, vzbuzuje
v Evrope, s výjimkou Ruska, stále silnejší rozpaky.
Naposledy to byl predseda Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu Jo Leinen, který sice
s úsmevem, ale s použitím výrazu jako "cistá lež",
"hraní dvojí hry" nebo "myšlení minulého století"
komentoval Klausovo "desatero" proti evropské ústavní
smlouve, publikované v ceském tisku. Mladá fronta Dnes,
která Klausovy zjevne nesmyslné výpady nekriticky
pretiskuje, si takto závažné reakce nestacila príliš
všimnout. Lze tedy jenom doufat, že prezidentovo tolik
zduraznované
následování
módních
amerických
neokonzervativcu mu dovolí uprímne projít celou jimi
vyšlapanou cestou. Od zklamaných marxistu až po
vyznavace rodinných hodnot a antikomunistu
bez

Stále mezi námi žijí nájemní vrazi, o jejichž
zlocinech se ví, ale policie bud nechce, anebo
neumí jim tyto zlociny prokázat.
milenek. Urcite by pak zmizelo i jeho podivne obdivné
putinofilství, koketování s KSCM a ublížená podezíravost k obcanské spolecnosti.

Policie s. r. o.
Prišla a odešla vlna sdelovacími prostredky podporo'ihovýchodní Asie,
postiženymi prífivovou vlnou tsunami.
esky bulvár
mel žne, nebot mezi turisty bylo v postižené oblasti v té
dobe i neco ceských popových celebritek.
Po dlouhém a smutném umírání padla v bankrotu
stoletá sportovní legenda klubu Bohemians a ministerstvo zahranicí muselo rešit skandál svého diplomata,
který se, k radosti KGB a predstavitelu diktatury prezidenta Lukašenka, na verejných místech beloruského
Minsku objímal a líbal s mladými chlapci.
Ale kupodivu jen minimum pozornosti venovali
politici a novinári, o spolecnosti nemluve, provalení
naprosto zásadního skandálu, který by v každé o neco
sebevedomejší zemi musel vést k odstranení premiéra
a zrejme i celé vlády. Ješte predtím, než se stal Stanislav
Gross ministrem vnitra, došlo k tomu, co nelze chápat
jinak než jako dusledek neúcty k zákonu a k jeho prosazování vládami Václava Klause z první poloviny 90. let.
Skupina klícových policistu z útvaru pro boj s organizovaným zlocinem se propojila se zlocinci v oboustranne
výnosný podnik. Mluví se o tom, že "Policie s.r.o.", jak
údajne mezi sebou tito státem podporovaní gangsteri
svuj podnik žertem nazývali, je zodpovedná za více než
.1I1ého 7ájmu <Isolid<lrity e zememi
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tricet nájemných vražd na území státu. Pri jednáních
"u kulatého stolu" si policejní i nepolicejní šéfové gangu
rozdelovali práci i zisk. "Policie s.r.o." byla zastoupena
ve všech krajích. Policisté se úcastnili, kryli nebo využívali informace získané vydíráním, fyzickým i psychickým mucením, únosy detí a partneru. Dodnes není
cinnost tohoto gangu vyšetrena. Dodnes sedí ve vezení
lidé za vraždy, které nespáchali. Policie dodnes odmítá
vyšetrovat tento prípad jako zlocinné spiknutí a vyšetruje oddelene policisty a civilní osoby. Dodnes se
nevyšetruje mimo hlavní mesto. Dodnes spolu odmítají
jednotlivé složky policie pro boj s organizovaným zlocinem komunikovat,
protože "neúmyslnou
chybou"
došlo v Plzni k prozrazení totožnosti duležitých svedku
a jejich "poprave".

Jak se žije vrahum
Stále mezi námi žijí nájemní vrazi, o jejichž zlocinech
se ví, ale policie bud nechce, anebo neumí jim tyto
zlociny prokázat. Novinári Janek Kroupa a Josef Klíma,
kterí v televizi Nova na prípad propojení policie
a organizovaného zlocinu poukázali jako první, obcas
musejí používat ochranku. Ostatním novinárum to
nestojí za to, aby se politiku dnes a denne ptali, kdy
bude propojení státní moci s vražedným zlocinem
odhaleno a viníci potrestáni.
A proc si toho nevšímají politici, predevším ti
opozicní? Mají strach, nebo vlastní zájem? Stanislav
Gross nese za tuto sérii zlocinu politickou zodpovednost jako bývalý ministr vnitra i jako soucasný premiér. Z toho by se mel zodpovídat stokrát více, než
z nevkusných výmluv ohledne penez na získání údajne
luxusního bytu. Nikoho, zdá se, to nezajímá a zajímat
nebude, dokud se nenajde dostatecne zoufalá obet,
která zažaluje stát alespon o miliardovou náhradu za
to, že svojí letitou necinností nedokázal zabránit
vzniku škody. Bude stát pred soudem dokazovat, že
mucení ci vražda príbuzných. na kterém se podíleli jím
placeni policisté, je neco, na cem sám nenese žádnou
zodpovednost?
K letošnímu výrocí února 1948 komunisté v Praze
a v Brne porádali plesy. Na Staromestském námestí si
bývalí politictí vezni pripomínali spolu se signatári výše
zmínené petice jména více než tisícovky popravených,
zemrelých na následky mucení v komunistických
lágrech, zastrelených na úteku ci pri pokusu odejít ze
zadrátované a zotrocené zeme. Zjistilo se, že presný
pocet obetí není dodnes znám. Uvádí se kolem trí tisíc
mrtvých - tedy tech, kdo byli prímo zabiti rukama
prisluhovacu komunistické diktatury. Jména vrahu
techto obetí, tech, kterí ješte žijí a užívají si preferencních duchodu, patrí údajne rozhodnutím ministerstva
vnitra mezi utajované skutecnosti.

Jan Urban (1950) je vzdeláním historik, prednáší na
Newyorské univerzite v Praze.
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Pryc od VUdcu
a fanatických mas
S Vladimírem Mertou o osobní svobode, o tom,
proc nepotrebujeme vudce a o nenápadné elite
IRENA JIRKU

V kuchyni visí na dverích lednice podpisový arch petice
Zrušme komunisty. Vladimír Merta ji šírí mezi svými práteli

a známými - s rozporu plnými pocity. "Podepsal jsem ten
text, prestože se v nem poprvé po patnácti letech v této
zemi zase požaduje omezení práva svobod nekterých lidí
a já s necím takovým nemohu souhlasit. Typický príklad
cesko-intelektuálského postoje: neco jiného si myslíme
a neco jiného podepisujeme. Ale sám jsem nevymyslel lepší
formu, jak dát s tisíci jinými lidmi najevo, že už neduveruju
zpusobu, jak je veden tento stát," ríká muž, který v listopadu 1989 písní Kecy utišil zástupy pod balkonem Melantrichu. Nikdy se nepovažoval za vudcí osobnost, byl a stále je
však angažovaným intelektuálem. A mimochodem, vudce
považuje za smrtelne nebezpecné pro ceský národ.
Cítíte se dnes svobodný?
Vždycky se cítím sevrený konvencemi a dnes už i svou
pocínající stareckou malátností nebo nerudností, ale
rozhodne se necítím svázaný zvnejšku. Bylo by to absurdní,
obrovskou míru vnitrní svobody jsme si vydobyli i za
bolševismu. Svoboda není dar shury, existuje ve strachu, že
ji ztratíš.
Vždyt vás komunistický režim omezoval, jak jen mohl.
Ale já nebyl nesvobodný. Proste jsem si rekl, že mne
nestojí za to cestovat do zahranicí, nemusím si kupovat
desky a sledovat videoklipy, stacilo mi rádio. Polská
Svobodka, BBC a VOA. Byl jsem svobodný jako dnes, kdy
naopak obcas musím média vypínat. Ty dve doby si
z tohoto úhlu pohledu nemají co vycítat.
Nekterí písnickári meli na zacátku 90. let potíže, nevedeli,
o cem zpívat, když ztratili úhlavního neprítele. A my, vaše
publikum, jsme se museli zase odnaucit hledat v každé
metafore politickou narážku.
To mne bylo vždy pomerne cizÍ. S výjimkou písne
o strílení do pekingských studentu, kdy už mlcet opravdu
znamenalo souhlasit, jsem programove žádné agitky
nedelal. Ale je pravda, že jsem možná dobrou tretinu svého
života strávil premýšlením nad tím, co je tak svudného na
komunismu. Chápete, jak je možné, že nedávno zvolili
v ankete o nejvetšího Nemce Karla Marxe jako císlo 3?

Žida, který prožil valnou cást života v Anglii a který vlastne
zapocal celý ten obrovský rozruch pred nástupem nacionálního socialismu, pakliže ho prímo neinspiroval!
Vida, a já myslela, že takoVÍ lidé už dnes nemohou nikoho
zajímat, natož aby dokázali strhnout masy.
Svet je stále plný vudcu! Velký národ potrebuje vudce
k expanzi a malý národ potrebuje vudce, aby se vyrovnal
velkým národum. A v tom také spocívá tragédie malých
národu: vudcové je nicÍ. Vetšinou také nezvládají situaci
a nedovedou si vypracovat následovníky. Zatímco
blízkovýchodní nebo asijské kultury produkují nové
a nové imámy a nové Usámy, u nás jde o osamocené
osobnosti.
Jak to? To je naše specialita?
Ceští vudcové se chovají v bezvýchodných (pro vudce
ovšem nejvýhodnejších) situacích vlastne velmi podobne:
bud zemrou, emigrují, prodají zemi nejakému vlivnejšímu
pseudoochránci, anebo se nechají shodit z okna. Nemají
šanci bodovat ve všech tech pokleslých anketách a soutežích na téma významné osobnosti. Proc asi?
Národ se upíná k imaginárním postavám - ty nikdy
nezradí jeho vlastní predstavu o tom, koho snesou nad
sebou. Vudce vyžaduje naprosté podrízení. Vzhuru za
nejvetším Cechem s nemeckým jménem!
V Cechách lidé ovšem zrovna nemilují autority. A mne to
pripadá docela sympatické. Proc zrovna u nás vudcové, at už
jakéhokoliv druhu, nemohou doufat ve zbožnení?
Jako autority zklamali. Zkouškou pravdy pro každého
státníka, tedy cloveka, který sám nepracuje a pritom disponuje mocí a celou armádou jejích vykonavatelu, je cas, kdy
se stát ocitne v ohroženÍ. V tom momente se z bežného
politika muže stát vudce. Je cas velkých gest, plamenných
projevu, sebevražd, pokládání funkcí a mobilizací. A to naši
vudci nezvládají. Eduard Beneš behem ctrnácti dnu zmobilizoval celý národ a pak mu porucil, at jde kolaborovat.
Sám odjel do emigrace a jediný cin, který byl schopen
schválit, byla nekoordinovaná akce individuálního teroru.
Nedoplatil na ni ovšem ten, kdo ji vymyslel, ale lidi, kterí
tady zustali. Když si uvedomíte, že celýten atentát prozradil
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jeden z jeho úcastníku a že vyvraždení Lidic bylo zpusobeno chvástavostí mládence, který prespával, kde nemel. .. Po
sovetské okupaci a odvlecení vlády do Moskvy se žádný ze
zbožnovaných vudcu Pražského jara demonstrativne
neupálil. Naopak - symbol obrody podepsal pendrekový
zákon. Jediný, kdo si zachoval dustojnost hodnou vudce,
byl malý halicský žid, jak se vyjádril Brežnev o Krieglovi,
který odmítl podepsat moskevský protokol. Sametová
revoluce se ovšem bez Dubceka nedokázala obejít. Jakmile
vyjdou najevo okolnosti sametu, je náhle po autoritách.
Nebudeme jiste jediní Evropané, kterí trpí tímhle syndromem.
Bezesporu je nás víc a není to žádná tragédie. K cemu
potrebujeme vlastne vudce? Obvykle nastupují k moci,
když je zapotrebí sjednotit národ, oznacit mu neprítele,
vyzbrojit ho a pak ho vyhnat do nejaké tak zvane spravedlivé války. To je úloha vudce. Jinak nemá smysl nahrazovat
dvousetclenný sbor volených poslancu jednou pochybnou
figurou.
Pri pohledu na ciny, jichž se obcas parlament dopouští, se mi
nekdy teorie o vláde jednoho osvíceného diktátora zase
nezdá až tak špatná.

Osvícenský despotismus ... Americkou ústavu sepsali
otrokári, srdnate souložící se svými cernými služkami.
Izraelská demokracie osvícene delí obyvatelstvo na tzv.
arabskou cást, která treba nemá právo vlastnit pudu,
a na ty druhé, co rozhodují a vlastní, ale moc dobre vedí,
že bez Arabu by se jejich stát zhroutil. Vudcovství stojí
na jiném principu. Jde o povýšení úzké skupiny vyvolených nad zbytek národa, který musí ovšem svého vudce
demokraticky dosadit, pokud možno ve volbách. A když
je vudce takto formálne zvolen, pak legálne - po Hitlerove vzoru - nejprve omezí moc médií, pak všech dalších
kontrolních mechanismu, obsadí soudy, klícová ministerstva, zruší parlament a nakonec riskuje konflikt se
zbytkem sveta. Hitler se dostal do absolutní izolace, jako
každý duševne nízký a úchylný clovek, sežraný vlastní
tyranií. Vudce zustává vudcem i po smrti, den jeho
sebevraždy se slaví, proti rozširování jeho knihy povstávají soudy, Evropská unie navrhuje zrušení nacistických
symbolu ... Vudce je nebezpecný i po smrti.
Hitler je extrémní a veskrze záporný príklad. Proti nemu
stojí osobnosti, které sehrály pozitivní roli v dejinách zemí,
národu ci dokonce sveta. T. G. Masaryk, Winston Churchill,
Charles de Gaulle, Ronald Reagan, Václav Havel. Bral byste

Vladimír Merta (1946) vystudoval architekturu a režii na FAMU, od 60. let patrí k predním predstavitelum ceskéhofolku, kterého oficiální sdelovací prostredky až do roku 1989 takrka ignorovaly. Je autorem filmové a divadelní hudby, scénáru, režíruje dokumentární
a animované filmy, podílel se na koncertech C+K Vocalu a Spirituál kvintetu, prekládá z anglictiny, zhudebnuje básnické texty našich
i zahranicích autoru a predevším sám skládá, koncertuje a píše také obcansky angažované texty. Je ženatý, má dve dospelé dcery.
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Masaryka jako osobnost, kterou je treba následovat, která
vás muže okouzlit, získat?
Masaryk získal roli vudce pres pozici hluboce nenávideného a zesmešnovaného politického publicisty. Proces
hilsneriády jakoby predznamenal úlohu vudcu ceského
národa. U nás se žádá trpet, být zesmešnován, pokud
možno i veznen, nebo pobývat alespon ve vyhnanství.
Národ je sentimentální. Masaryk tyto podmínky bohate
splnil. Havlovi politická moc spadla do klína tím nejsmešnejším zpusobem (stoprocentní volbou stoupencu totalitního režimu, který chtel zlomit). Masarykuv mandát vznikl
obratnou diplomacií na pozadí snah vznikající Spolecnosti
národu. Jeho zakladatelský pocin byl veskrze prakticistní,
nebyl to akt vudcovství ve smyslu "my vám tady neco
sebereme a uhájíme to zbranemi, a vy nebudete mít
problém s rozhádanými státecky". Máme jej chápat jako
tvurce myšlenky, hodné následování? To nevím. Je už
nesnesitelne vzdálený. Jeho názory a ciny jsem nejak - byt
ne hloubkove - vstrebal, ale nefascinují mne. Prvek fascinace, ovlivnující davy, reci z balkonu, mel v únoru 1948
Gottwald. A pak ješte v listopadu 1989 Havel.
Tak vida, Václavovi Havlovi jeho vudcovskou roli neuprete.
Kdokoliv asi tehdy mohl vést národ, když by na Letné
vhodne oslovil masy. V prvních peti vetách vítezil
i Adamec. Než udelal chybu a rekl: "Jsem komunista
a zustanu komunistou!" Dav už ho naštestí nepustil ke
slovu. Ale bylo to slovo muže, ne politického manekýna.
Václavu Havlovi pomohl: k rozhodnutí prijmout roli
vudce, na niž se podvedome ci vedome pripravoval od
žiletkove presného dopisu pseudovudci Husákovi. Byl
národu zcela neznámý, nejméne zdiskreditovaný, navíc
romanticky nedokonalý, váhavý, s nalomeným zdraVÍmpo
veznení. Nehrímal, nesliboval, nesugeroval žádné pravdy
a hesla. Byl civilní a normální. Neprišel jako Kristus
s ohnem a mecem.
Až se chce ríct - ideální typ hrdiny pro vecné ceské posmevácky, co si neváží žádných sošných autorit.
Zarucoval také urcitou rodinnou kulturu, lidé mu práli
Lucernu a Barrandov, dodal lesk restitucím. Dlouhodobe
shrnoval názory opozice, vyjadroval skrytou vuli národa.
Byl vyzvednut režimem, proti kterému se po léta zdánlive
neúcinne stavel. Své slovo povýšil na národní zbran.
Tak potrebujeme vudce, nebo nepotrebujeme?
Zaplatpánbuh ne! Nejlépe nám bude co nejdál od nich
a od fanatických mas. Mejme své profesory, vyzáblé modelky, oštepare a chlapíky, kterí se umí sedmkrát otocit na
lyžích ve vzduchu. Klidne je považujme za symboly národa.
Je to stále bezpecnejší, než vzývat jednoho vudce.
Jenže svet okolo nás ješte není prost tech fanatických.
Budeme schopni se svým rozhádaným parlamentem celit
vudcum typu Usámy bin Ládina?
Ládin je ikona. Obrázek, vystavený v chudém príbytku
nebo jeskyni. V jeho pohledu vidí frustrovaní a zubožení
nadeji. Asi jako je ikonou Madona pro verící, nebo hubené
modelky pro holky s prebytecnými kily. Ikona ale nemá
prímý vliv, k tomu potrebuje fanatické vykonavatele.
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Ty ovšem bin Ládin má a celkem efektivne je ovládá.
Vudce, který neumí natocit ani porádný videozáznam,
který šušká pokyny z ucha do ucha nebo je posílá po
mezkovi do sousední vesnice, není nebezpecný. To je vudce
na úteku, krysa v díre.
Anebo krysar, který ztratil už všechno, a tak se rozhodne
pomstít. Vzpomínáte si jiste na tu legendu, vždyt jste pro
ni roku 1987 skládal hudbu a písne v divadle na Vinohradech.
Krysar nebyl vudce, ale boží trest. On byl jeho ztelesnením, prišel, aby potrestal hammelnské obcany, kterí byli
ochotni radeji obetovat své deti než ztratit bohatství. Je to
legenda - trest zkušenosti, projekce tužeb a obav. Krysar
rozmlouvá se svými obetmi, ptá se jich, dává jim šanci, ale
oni neposlouchají. Radeji obetují deti, než aby otevreli svá
srdce Bohu. Krysar jen vykonává vuli toho opravdového
vudce.
Také bin Ládin se muže cítit jako vykonavatel boží vule.
Boha, at ho nazýváme jakkoliv, mužeme chápat jako
vudce. Je-Ii nekdo zdánlive všudyprítomný, neviditelný
a všemocný, podobá se Bohu. Lepší atributy mu
nevymyslíte. Pak ale vzniká otázka, proc Buh-vudce
dlouhodobe dopouští násilí a utrpení nevinných. Jak to,
že je ochoten hovorit k pasáckum, a není ochoten sfouknout jedinou pec v Osvetimi? Teologové obvykle dojdou
k prirozené odpovedi: vždyt všemocný vudce muže
opravdu všechno. Kdo jsme my, abychom mu diktovali?
Ctu korán jako polovzdelanec, který se o nej zacíná
zajímat, až když už svet horí a padá. Mohamed, drobný
a negramotný prepadávac karavan, prišel se svou
náboženskou vizí v dobe, kdy už mocní vedeli, jak je
výhodné mít jednoho Boha. Jeho Buh mu proste opsal
kousky táry a Nového zákona, Mohamed to nedokázal
precíst, pomíchal agresi s láskou ...
Zadržte. To se ubíráme k jiné debate.
A dojdeme k totální pokore.
Jenže ta dnes nedominuje materiálnímu svetu. Sním hýbe...
. .. treba Bill Gates. Novodobý vudce své názory implantuje celému svetu, ani Usáma se neobejde bez jeho zatraceného internetu a jeho prohlížecu. Dnešním svetem nehýbe
žádný vojevudce, žádný ftlosof, vedec, dokonce možná ani
politik jako soucasný americký prezident Bush. Už vubec
ho neovlivní nejaký pan G. nebo jeho manželka Š.
Dominují mu síly informacního veku a nadnárodního
kapitálu, musíme-li už použít tento marxistický termín.
Pusobí na nás pres velkoplošné reklamy, zmanipulované
souteže, reality show, superstar. A priznejme - už nás dobre
ob lbly.
Existuje nejaká úcinná obrana?
Vsadil bych na vzdelání. A na nenápadnou elitu každodenne ovlivnující mikrosvet, život kolem sebe.

Irena jirku (1963) je publicistka, vystudovala bohemistiku
a historii, 15 let pracovaLajako redaktorka Mladé fronty Dnes.
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V udcové, racte dál!
Schopnost vést, prosazovat autoritu, je nezbytnou soucástí mechanismu
ovlivnování a prosazování moci, bez níž se politika ani spolecnost neobejde

Pri pohledu na naši politickou scénu pocitujeme rozpaky. Sociologické pruzkumy nasvedcují tomu, že naše
politická scéna je "rozbredlá", jak kdysi poznamenal
Václav Havel. Lidé se v politickém dení obtížne orientují,
nad stavem verejných vecí projevují rozmrzelost.

Neco tomu chybí
Jen málokoho soucasný stav naší politiky vyburcuje
k výraznejší aktivite - vzácná je nejen aktivní úcast
v politice, vedená snahou profilovat dení ve velkých
politických stranách, ale vzácné jsou též aktivní projevy
nesouhlasu ci protestu. Jako by se naše spolecnost ve
svých spolecenských premenách zastavila a již radu let
prešlapovala na míste.
Vzroste zájem lidí o veci verejné? Ztotožní se lidé se
základními institucemi, které si vytvorili pro demokratickou správu státu? Budou lidé schopni ve svém
vedomí prijmout soukromé vlastnictví jako ctnostný
a spravedlivý základ ekonomických vztahu a nebudou

Prestanme se opírat o invalidní berlicku
lidovosti a egalitárského pokrytectví.
jej šmahem ztotožnovat se slovem loupež? Budou
ochotni prekonat
omezenost
soukromých
zájmu
a vytváret soudržná a solidární spolecenství? Budou
schopni
prekonat
zápecnický
provincialismus
a prijmout výzvy spojené Evropy a globalizujícího se
sveta? Secteno a podtrženo - budeme schopni si pro
sebe a budoucí pokolení zajistit hodnotnou kvalitu
života, stav, kdy spolecnost má vuci svým obyvatelum
prátelskou tvár? To jsou jen nekteré otázky, které
soucasná situace navozuje.
Možná si ješte vzpomenete, jak kolem roku 1997 ožila
diskuse, zda naše spolecnost má vizi svého budoucího
rozvoje. Kdysi vlivná predstava dílcích pragmatických
krucku, které budou více méne automaticky dotváret
demokratickou politickou kulturu v naší zemi, dnes
nachází zretelne méne stoupencu než dríve. Vzpomenme
také, jak negativne byly oznacovány snahy "ruzných
sociálních inženýru" plánovat a rídit dení ve spolecnosti.
Nešlo pritom jenom o populistickou snahu snížit význam
intelektuálu ve spolecnosti, ale o hlubší nepochopení
spolecenských základu moci, v nemž se ztrácela rozmanitost vzorcu prosazování spolecenského a politického vlivu
prostrednictvím silných osobností, formálních i neformál-

ních seskupení a institucí obcanské spolecnosti. Cožpak se
lze v situaci, kdy se politikové teprve ucí roli demokratických reprezentantu a lidé se teprve ucí být demokratickou
verejností, klidne uvelebit pred televizí a z obývacího
pokoje sledovat, jak profesionálové na politiku vykonávají
své zamestnání jaksi v zájmu nás všech? Jak je zajišteno
odpovedné plnení jejich spolecenské role?

Kulhající trojúhelník
Role spolecenských elit je z jedné strany nepominutelná, z druhé strany ale není zdaleka samozrejmá. Vezmeme
už konecne na vedomí, že v každé spolecnosti je jen velmi
skrovný podíl lidí, kterí jsou schopni rešit veci s nadhledem, koncepcne, s vedomím podstatných a dlouhodobých dusledku jednání. A ješte méne je tech, kterí tyto
dovednosti dovedou uplatnit v mezilidské komunikaci
a v institucionálních souvislostech.
V každém oboru lidské cinnosti nalezneme špickové
jedince, již se vyznacují výjimecnou prestiží a vlivem.
Souhrn techto oborových elit, vcetne teprve rodící se elity
politické, vytvárí širší elity spolecenské. Prestanme se
opírat o invalidní berlicku lidovosti a egalitárského pokrytectví a priznejme si, že si žádná spolecnost nemuže
dovolit nechat jejich potenciál pri ovlivnování vecí verejných ležet ladem. Pripustme si, že mnoho problému naší
spolecnosti, které uvádím, lze nahlížet jako selhání našich
spolecenských elit. Ano, naše elity jsou slabé, nesourodé,
a vzorce prirozené prestiže, deklasované desetiletími
totalitních režimu, se obnovují jen pomalu a rozporne.
Navíc reprezentanti elit mnohdy teprve vytvárejí hmotné
predpoklady svého spolecenského statutu.
I naše instituce jsou obecne slabé. Nedarí se dosud
prekonat dedictví minulého režimu, v nemž vetšina institucí vystupovala vuci cloveku jako vnejší a cizí moc.
Vytvorili jsme nové demokratické instituce, ale dosud
v nich neproudí plnohodnotný život a vetšina verejnosti
je nebere za své. Není náhoda, že verejná služba zní uším
vetšiny našich lidí jako prázdná floskule a že casto užívaný
anglický termín "public servant" je krome humorné
varianty "verejný služebník" vlastne nepreložitelný.
Co tedy s tím? Naše spolecnost nemá pred sebou zretelnou vizi a úroven spolecenské diskuse o hlavních problémech naší zeme je nevalná a skomírá. Elity jsou slabé,
snaží se vylhat ze své spolecenské odpovednosti. Verejné
instituce (a odtud i verejné služby) jsou chatrné a jen
zvolna se etablují. Predstavme si politickou scénu jako
plochu trojúhelníka, jenž má v jednom vrcholu politické
osobnosti, v druhém vrcholu politické instituce a ve
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tretím vrcholu politická témata. Pro rádné fungování
politiky jsou potrebné všechny tri cásti stejným zpusobem, u nás však tuto rovnováhu nenacházíme. Nejslabším
clánkem u nás jsou politická témata, slabé jsou i politické
strany, které fungují spíše jako agentury zajištující jednotlivé politiky než jako samonosné instituce s pevným
zakotvením a pevnými standardy. Nejviditelnejší a relativne nejsilnejší jsou tak pri vší bíde politické osobnosti.
Politika v našem prevažujícím pojetí je tedy vlastne tvorena jen souhrnem jednotlivých politiku.

Kdopak by se vudcu bál
Není divu, že naše spolecnost pusobí na obcany neusporádaným dojmem. V bežné lidové moudrosti se zhusta
v rozhovoru dovíte, že v naší spolecnosti vládne neporádek. Podle výzkumu STEM zhruba dve tretiny lidí souhlasí
s výrokem, že v naší spolecnosti by mela vládnout pevná
ruka a nekdo by mel jasne urcit, co delat. Analýza pritom
ukáže, že to není volání po autoritárském režimu a že
nenese (zatím) nebezpecí rozšírení extremismu. Odkazuje
spíše na pocit nedostatecného vedení, na neschopnost
rídících orgánu, na nízkou akceschopnost vlády.
V našich dosavadních volebních kampaních jsme byli
nekolikrát svedky pokusu prezentovat urcitou stranu jako
tým výrazných osobností. Ve svetle výše uvedených
skutecností neprekvapí, že tyto pokusy z marketingového
hlediska propadly. At se nám to líbí nebo ne, jedna výrazná osobnost je oním povestným klícníkem, který muže
vetšine lidí zprostredkovat složité politické významy
a zhodnotit vývesní štít vlastní strany. Lidé od politika
vyžadují rozhodnost (ví, co chce) a akceschopnost (umí
svého cíle dosáhnout). Vudcí politická osobnost je ve své
funkci vlastne zástupným symbolem ztelesnujícím onu
rozhodnost a akceschopnost; je pro vetšinu lidí katalyzátorem politického zájmu a politické úcasti.
Potrebuje tedy naše spolecnost silného vudce?
Samozrejme ano. V minulosti ho mela ve Václavu Havlovi a Václavu Klausovi a je príznacné, že pro mnoho lidí
byli oba v polovine devadesátých let vlastne vzájemne se
doplnující dvojjedinou osobností. Nenechme se zmást
svým jazykovým citem, v nemž pojem vudce nese spíše
negativní konotace vudcu svetového proletariátu ci nacismu. Ze sociolingvistického hlediska asi není bez zajímavosti, že Masaryk byl pro mnoho lidí spíše otcem národa
než jeho vudcem, což vypovídá i neco o preferovaném
typu politické autority u nás.
Nebojme se termínu elity a nebojme se ani termínu
vudce. Schopnost vést, prosazovat autoritu, je nezbytnou
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soucástí mechanismu ovlivnování a prosazování moci,
bez níž se politika ani žádná spolecnost neobejde. Máme-li pod pojmem vudce na mysli silné vudcí osobnosti,
dovedeme si predstavit vedle svévolných uzurpátoru moci
i vudce demokratického typu. Otázkou ani tak není, zda
takovou osobnost potrebujeme, jako spíš, kde ji vzít.
V moderní politice, jejíž neoddelitelnou soucástí jsou
masové sdelovací prostredky, nejde jen o silnou vudcí
osobnost v bezprostredních rídících vazbách a mezilidských vztazích, ale také o silnou osobnost mediální, která
umí zprostredkovat politickou vizi a motivovat lidi do
budoucna.
Silné vudcí osobnosti lze cílevedome vyhledávat, posilovat a kultivovat. Leccos se dá vycvicit a zdokonalit marketingovými postupy. Mohou tak vznikat "vudcové stredního
dosahu" jako svým zpusobem mediální artefakt vyjadrující
výsledek soustredné práce odborných politických týmu.
Estetická nechut k necemu takovému není asi na míste,
doceníme-li skutecnost, že vetší cást politického umení je
dnes bezpochyby umením komunikace. Dovedu si predstavit pokrok v naší spolecnosti i bez silných vudcích osobností. Byl by však daleko pomalejší a méne výrazný.

Jan Hartl (1951) je sociolog.
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Svetlonoši a žhári
V evropských tužbách se Buh delil o místo s temi, kdo se mu meli podobat

V dobách, které byly svými soucasníky považovány za
úpadkové, rostla touha po vzorech, které se pohybovaly na
hranici mezi prorokem a mesiášem a v nichž se hrdinství,
odvaha a síla mísily se sebeobetováním. Starí Rekové chápali
pravé vudcovství jako ctnost a bríme soucasne. Vudcem byl
ten, kdo "jde ci jedná první, kdo vede, ukazuje cestu".

S prilbou nebo aureolou
Velikým dejinným vzorem byl nepochybne Alexander
Veliký ci pozdeji Caesar. Tito první velicí vudcové nepochybovali o svém dejinném úkolu a postarali se, aby se na ne
v následujících staletích nezapomnelo. Alexander zvecnil
své jméno v rade mest, která založil. Caesar tak ucinil nejen
svými skutky, ale i svou literární cinností. V jeho Zápiscích
vystupuje charismatický vojevudce, výjimecný svými schopnostmi i vedomostmi, ale i svou skromností - sdílí dobré

Pravým vudcem stredoveku byl Ježíš Kristus
a jeho pozemští následovníci. Reformace
s sebou prinesla absolutizaci svetské moci
s vyloucením role církve.
i zlé se svými muži jako jeden z nich a více radosti než vítezství mu prinese zpráva o záchrane druha ve zbrani. Geniální
státník, vojevudce a soucasne "jeden z nás", nezbytné to
atributy vudcovství, tak casto se objevující u podobných
postav dejin. Postava Caesara, "nového Alexandra" dejin, je
prototypem vudcovství napríšte napodobovaným mnohými pokracovateli a zvlášte jejich životopisci.
Príklady podobných reminiscencí nás provázejí témer
v každém století a není nutno zacházet príliš daleko - napríklad v ceských dejinách je Premysl Otakar pripodobnován
práve k Alexandru Velikému. Doba stredoveku však dává
prednost hrdinum jiného typu, hrdinum bojujícím za
velikost a království, které není z tohoto sveta. Vzorem
a pravým vudcem stredoveku je bez konkurence Ježíš
Kristus, jeho následovníci a nejbližší napodobitelé - svetci.
Se vznikem konsolidovaných teritorií se na mnoha místech
ustaluje kategorie jakýchsi vecných vládcu, at už je to svatý
Václav v Cechách, svatý Štepán v Uhrách ci svatý Olafve
Skandinávii. Jednotliví vládcové si pak po dobu své pozemské pouti jen "zapujcují" svuj majestát od takového vecného
knížete a vládu vykonávají jeho jménem a do jeho "rukou"
ji pak i skládají.
Až s príchodem renesance jsme o mnoho casteji svedky
pripomínání slávy dávných vudcu, což ovšem v žádném
prípade neznamená, že by výsadní postavení svetcu bylo
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ohroženo. Krestanský Západ však znal instituci rímského
císarství, která do znacné míry vyrostla na ideji antického
univerzálního vudcovství, na než se programove snažila
navazovat. Prímá kontinuita na Západe nejspíše neexistovala a pro mnohé soucasníky (vcetne byzantského císare) byla
císarská korunovace Karla Velikého v Ríme prekvapením.
Nadále je však pestován kult císarství navazujícího na
rímskou tradici, oživena je predstava tzv. prenášení vlády.
Kontinuita byzantská je opuštena a císarství je již napríšte
záležitostí germánskou.

Modré oci podmínkou
Pokusme se preklenout staletí vzmachu a úpadku Svaté
ríše rímské a prenesme se do moderní doby na prelom 19.
a 20. století. Císarství "obnovené" Karlem Velikým bylo
rozvráceno v prubehu napoleonských válek a idea univerzalismu Ríma definitivne zanikla. Na pocátku 70. let 19.století
bylo založeno císarství nové, ciste nemecké, které nemoWo
vycházet z tradice Svaté ríše rímské národa nemeckého.
Nebyla to již ani ríše svatá (byt jen formální svazek s papežstvím nebyl možný - Hohenzollernové byli luteráni), ani
rímská. Jediné, co zustalo, byl nemecký národ a na nem se
práve v této dobe zacalo budovat nové vudcovství.
Sledujeme zde však podstatný rozdíl od témer tisíciletého
vudcovství stredovekého typu. Reformace s sebou zvlášte ve
své luteránské podobe prinesla absolutizaci svetské moci.
Moci, která vyloucila jakoukoliv konkurenci církve, do té
doby sice problematickou, ale prece jen sehrávající jistou
kontrolní roli. Nemecko 19. století bylo prostorem zahrnujícím veliký pocet státu a státecku, jejichž vliv v Evrope
velmocí byl až na výjimky zanedbatelný. Zdaleka ne všichni
Nemci nespokojení se situací svých zemí byli presvedceni,
že práve pruský král je tím pravým vudcem a sjednotitelem.
Na sklonku 19. století se tvorí veliké množství intelektuálních spolecenství aktivne formulujících svuj program. Je
príznacné, že se povetšinou shodují na myšlence príchodu
"nového vudce", myšlence tentokrát plne propojené s ideou
germánské velikosti.
Povšimneme si aspon Stefana Georga (1868-1933) básníka, proroka mesiáše presvedceného o nenahraditelné
roli nových kulturních elit spojených ideou charismatického vudce. Georguv kruh mel své stoupence témer ve všech
sférách nemeckého kulturního života. V celé rade jeho
básní nalézáme oslavu síly a sebeobetování. Krome glorifikace germánství se v jeho kruhu objevují antisemitské
výpady ci dokonce nenávist vuci krestanstvÍ. S temito
smery se George osobne zrejme neztotožnoval- koneckoncu do kruhu patrily i osoby židovského puvodu. Mýtus
nového germánského vudce tedy musí cerpat z vetších
hloubek - z mýtické germánské minulosti. Caesar ci Karel
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Veliký uvolnují místo germánskému, plavovlasému
hrdinovi kypícímu mládím.
Stefan George je i po první svetové válce stredem pozornosti, vyhledávaným osobnostmi jako Claus Schenk von
Stauffenberg ci nechvalne proslulý ríšský velitel Hitlerjugend Baldur von Schirach. Hlásí se k nemu mladí výtecní
historikové Ernst H. Kantorowicz a Percy E. Schramm.
V životních príbezích obou mužu se snoubí široké klasické
vzdelání s frustrací, kterou pripravila celé generaci Nemcu
porážka v první svetové válce a potupný Versailleský mír,
v jehož dusledku vznikla Výmarská republika. Republika, jíž
snílci o novém vudci opovrhovali a která byla jen
"dekadentním a zkorumpovaným" stínem velikého, lec
zdecimovaného národa.
Stál jsem vedle Vudce
Ne náhodou pak mladí historikové sahají po tématech
spojených s "vudci Germánu", s muži obdarovanými vulí,
kterí si navíc byli vedomi svého nadlidského úkolu - vytvorit ci udržet Ríši a obetovat se pro ni. Schramm na sklonku
20. let vydal práci pojednávající o císari Ottovi III., nazvanou "Císar, Rím a obnova". Na príkladu mladického císare
aktivne uskutecnujícího sen o veliké ríši oživoval dávné
a možné príklady germánského vudcovství. Otto pro nej
nebyl "bežným" císarem. Schramm si podrobne všímal jeho
sasko-byzantského puvodu, jímž symbolicky preklenul oba
póly tehdejšího krestanského sveta. Soustredil se na jasný
a deklarovaný zámer obnovit ríši "od more k mori", ta se
stala smyslem Ottova císarství a predmetem Schrammovy
úcty. Schrammovy dejiny vyjevují svuj skrytý význam,
ducha v intencích hegeliánského idealismu. Nejen Ottuv
kratický životní príbeh, ale i predcasná mladíkova smrt
a s ní pád všech nadejí presne zapadaly do schématu ideálního, sebeobetujícího se vudce.
Vynikající Schrammova historická práce nebyla ve své
dobe osamoceným dílem takového druhu. Ernst H. Kantorowicz témer soucasne vydal práci týkající se "posledního
opravdového" císare Friedricha II., u nás nejcasteji spojovaného s tzv. Zlatou bulou sicilskou vydanou pro Premysla
Otakara I. Friedrichova silná osobnost Kantorowicze fascinovala neméne než Schramma císar Otto III. V podobne
mladém veku jako Otto se stal císarem a ríše, již vládl, v sobe
spojovala multikulturní a bohaté Stredomorí i nemecké
zeme sahající až k Severnímu mori. V Neapolsku i na Sicílii
jsou dodnes patrny monumentální pozustatky jeho aktivit
a Friedrichuv sarkofág v palermské katedrále je i po staletích
obložen venci nesoucími stuhy v nemeckých barvách
a znaky významných nemeckých mest.
Kantorowicz i Schramm si kladli otázku, která patrne
zaznívala v mnoha intelektuálních kruzích Výmarské

republiky: není možné opakovat ten príbeh, nenajde se
nový hrdina? Poptávka mela být brzy uspokojena, ale
nenechme se zmást - hledání vudce, který povede Nemecko
z versailleského marasmu, nemelo prvoplánove rasový
podtext. Kantorowiczuv Friedrich II. vyšel na sklonku 20.
let se svastikou na predsádce, byt autorem byla osoba židovského puvodu. Schramm i Kantorowicz snili o nové Ottove
ci Friedrichove ríši. Porádky, které nastaly po vypuknutí
války, patrne nebyly presne tím, po cem oba toužili, ale
nová Ríše "od more k mori", triumfující a tak rozdílná od
"ponižující" Výmarské republiky, tu byla. Schramm se dal
plne do jejích služeb a Kantorowicz by tak nejspíše ucinil
také, nebýt sílícího antisemitismu, který jej donutil
k americkému exilu. Po vypuknutí války Schramm oblékl
uniformu a celou dobu konfliktu sloužil v generálním štábu
wehrmachtu ve funkci oficiálního historika. Mel príležitost
trávit celé mesíce v prítomnosti Adolfa Hitlera, zvlášte poté,
kdy se vudce sám ujal vrchního velení armády.
Schramm zustal veren své historické profesi i po válce
a témer dvacet let po ní podal rozporuplnou zprávu o case
stráveném v prítomnosti Vudce. Ani v bezpecném odstupu
let nepsalo válecném zlocinci, ale o zbožnovaném muži
výtecné inteligence. Jen "tragické omyly" jej podle nej
privedly ke zkáze. Hitlera chápe jako "naprosto unikátní
zjev, který nelze uchopit tradicními pojmy a morálními
kategoriemi". Schramm proto cituje Goetha a hovorí
o výjimecných lidech, kterí mají v rukou "neuveritelnou
moc nad ostatními tvory a jen velmi vzácne naleznou ve své
dobe sobe rovné, a jediné, co je muže premoci, je samo
veškerenstvo, s nímž zapocali boj".
Opak je však pravdou. Na hodnocení osob podobných
Hitlerovi rozhodne "pojmy i morální kategorie" máme stací si zopakovat Desatero. Nejde o nic jiného, než o spojení silné osobnosti a shody okolností s pocitem vlastní
vyvolenosti a s patologickou absencí morálky. Tragickým
problémem fenoménu "vudcovstvÍ" je potenciální pripravenost jej prijmout. Vždyt prece nikdy nešlo o nic jiného než
porádek a bezpecnost, "klid na práci" a pokoj od všech
cizáku ujídajících z talíre.

Jan Stejskal (1970) je historik.
Pusobí v Centru pro teoretická studia pri Univerzite Karlove.
Literatura k tématu:
P. E. Schramm: Hitlers Tischgespriiche, Stuttgart 1963.
P. E. Schramm: Kaiser, Rom und Renovatio, Heidelberg 1928.
E. Voegelin: Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutecnosti, Praha
2000.
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Vudcí osobnosti dnešního sveta
Demokracie potrebuje vudce jako sul. Aspon obcas

Rané politologické studie se zabývaly teorií "velkého
muže", která predpokládala, že moc a vliv nad ostatními
má mít silná osobnost, která je schopna pevne ovládat
osudy lidí, národu, státu a ríší. Jedním z dusledku pojetí
vudce jako onoho velkého muže byl "železný zákon
oligarchie", formulovaný v roce 1911, založený na
nevyhnutelnosti nastolování vudcu do jejich postavení.
To bylo témer pred sto lety. A jak to vypadá s vudci
v dnešním svete?

je zažije) a zachránilo ho pred témer jistou volební porážkou.
Skutecný vudce se spolehlive proveruje ve všedních
dnech, tedy v dobe, kdy má opravdu možnost rozhodnout se nebo neudelat nic, kdy musí volit mezi dvema
zly. Helmut Schmidt se koncem sedmdesátých let zachoval jako skutecný vudce. Z pocitu zodpovednosti vuci
celé zemi a proti vuli své vlastní strany se rozhodl dislokovat rakety stredního doletu na nemeckém území.
Ztratil moc (svrhli ho jeho vlastní soudruzi), ale prispel
Demokratictí pohodári
k porážce komunismu a ke sjednocení Nemecka více než
Demokracie je nejdokonalejší metoda, jak harmonizojeho nástupce Helmut Kohl. Boris Jelcin byl (až na pár
vat odlišné názory a zájmy ruzne schopných lidí, ale
mesícu po srpnovém puci v roce 1990) po celou dobu své
vlády pouze umelý vudce ve službách kremelského klanu
s vudcem má velké problémy. Svou podstatou je plebeja vlastní ješitnosti. Naproti tomu mel Michail Gorbacov
ská, rídí se mínením vetšiny a odmítá výlucnost silné
(v prvních trech letech své vlády) blízko ke skutecnému
osobnosti. Demokracie rovná se kompromis; proto je
vudci. Svou politikou urychlil rozpad komunistického
casto nekonkrétní, vetšinou váhavá a vuci neprátelum
systému a zaplatil za to svou
bojácná. A konecne: demokracie je stejne kramárská a vypocípozicí.
tavá jako vetšina lidí. Vládnoucí
Také Margaret Thatcherová
Skutecný vudce musí být i dnes svou
jedinci se v demokracii chovají
byla vudkyní par exellence. Za
povahou válecník s archaickými reflexy: své vlády vedla válku a provedla
spíš "pohodove". Zajímá je
riskantní a bolestnou reformu
predevším (i v tom se podobají
silným mocenským instinktem,
vetšine) zvyšování vlastních
britské spolecnosti. Její kreslo
porcí heroismu, tvrdohlavosti,
nekolikrát zakolísalo, ale Velká
príjmu,
získávání
prestiže
a výkon moci.
Británie z tohoto období profisebejistoty, ale i otrlosti.
Politici vedí, že volici nesnátuje dodnes. Další britský
šejí špatné zprávy a hospodárské
ministerský predseda Tony
ztráty; udržení svých pozic si proto zajištují tím, že reagují
Blair podporoval z nejhlubšího presvedcení americký
opoždene a mekce. Práve proto demokracie vudce potrezásah v Iráku. Jednal ve jménu britských národních
buje jako sul, aspon obcas. Skutecný vudce zvolí jednu
zájmu, málem ho to stálo úrad a vdeku se jen tak
nedocká.
možnost a zamítne ostatní; provádí bolestná rozhodnutí
Vetšina soucasníku dodnes nechápe strategický a histoa vytrhne celou spolecnost z letargie.
rický význam odstranení Saddáma Husajna. Stejne jako
PreceDovanÍ a nedocenení
Ronald Reagan, bude i George W. Bush docenen teprve
Bez reptání snášíme skutecné vudce pouze v nouzi
budoucími historiky.
nejvyšší. Ve druhé svetové válce ci pri zániku komunismu
byla volba mezi dobrem a zlem jednoznacná a proud
Nejdrív vlivní, pak mocní
historických událostí nezvratný. Kdokoliv by se za
Skutecný vudce musí být i dnes svou povahou válecník
takových okolností pokoušelo totéž: bránit se nepríteli,
s archaickými reflexy: silným mocenským instinktem,
sjednocovat zemi, dorazit rozvrácený režim, modernizoporcí heroismu, tvrdohlavosti, sebejistoty, ale i otrlosti.
vat hospodárství a politiku. Historické události pomohou
Demokracie je totiž vzpurná a svou vdecnost dovedne
nahoru
nejen opravdovým
velikánum
(Winston
skrývá. Ani úspešnému vudci nepromine, že se pozvedl
Churchill, Charles de Gaulle), ale vyplaví na povrch
nad masu politikáru a donutil spolecnost k rozhodné akci.
i velmi prumerné osobnosti. Navíc ve výjimecných situaNavíc demokracie vudci neposkytuje dost casu. Proto je
cích bývají precenovány osobnosti a podcenovány
treba Viktor Jušcenko abonován již dnes do role tragickéokolnosti. Stát v cele proto ješte neznamená být skutecho hrdiny. Ukrajina je hospodársky tak zaostalá, že by ani
božská bytost nedokázala splnit to, co si od nové vlády
ným vudcem. Precenována je kupríkladu role Michaila
Gorbaceva a Helmuta Kohla pro nemecké sjednocení.
slibuje jásající oranžový dav.
V roce 1990 patril Gorbacov už pouze k doprovodnému
Predevším ale vudce potrebuje moc primerenou jeho
personálu dejinných událostí. Helmutu Kohlovi spadlo
úlohám. Generální tajemník OSN Kofi Annan je obklopen
sjednocení zeme do klína (podle vlastních slov neveril, že
úredníky, vyzbrojen patetickými frázemi a bezbrannými

- skutecné a umelé
PETR ROBEJŠEK
modrými helmami - a není tudíž (bohužel) skutecný
vudce. Americký prezident je na tom podstatne lépe, ale
ani on není tak mocný, jak se mnoZÍ domnívajÍ. Demokratické usporádání moci má zabránit zvuli vudcu. To je
dobre, jenže v praxi to mnohdy znamená, že demokratické
vlády nedokáží prosadit nepopulární kroky. Helmut Kohl
budoval svuj pomník sjednoditele zeme a vyhnul se
nepopulární reforme bezedného sociálního a zdravotního
systému. Tato necinnost vmanévrovala jeho nástupce
Gerharda SchrCldera do nedobrovolné pozice vudce.
Pokladny jsou prázdné, situace kritická; ted nezbývá než
jednat.
Moc je v demokratických spolecnostech rozdelena
ponekud paradoxne. Vlády sice nesou v ocích volicu
plnou zodpovednost, ale nemají odpovídající moc. Cást
moci si privlastnují politické strany, jak vládní, tak
opozicní, spoluvládnou také média. Vudce bud musí
demokracii rozmelnit, jako Vladimir Putin, nebo svou
pozici posílit jinak. Oc méne si toho mužete
v demokracii vynutit, o to více je treba presvedcovat.
Manipulace verejného mínení pomocí specialistu (spin
doctoring) je mnohdy témer nevyhnutelná. Riziko
tohoto postupu prokázala diskuse o neexistujících
iráckých zbraních hromadného nicenÍ.
Úcinnejší proto je, když se vudce pokusí trpelive,
realisticky a slovy, kterým všichni porozumí, nabídnout národu orientaci v chaotickém svete. Skutecný
vudce musí vládnout slovem. To se mu podarí, když
svou autoritu neodvozuje od propujcené mocenské
pozice, nýbrž od schopností, které má nezávisle na
svém úradu. Jeho postavení na špici pyramidy moci by
melo predcházet a podminovat postavení na pyramide
vlivu.

Co reknou budoucí historikové
Skutecný vudce je tedy prvotrídní analytik, vybavený
manažerskými schopnostmi, a pánembohem nadaný
komunikátor. Protože úspešná politika nemá svetový
názor ani spasitelskou perspektivu,
nýbrž sestává
z nekonecné rady pokusu o rešení nejpalcivejších
problému, spojených s dvema tématy: blahobytem
a bezpecností státu. Skutecný vudce chápe, že ideologie (zelené, rudé ci modré) nejsou studnicí inspirace
pro budování
všeobecného
blaha a smerovkou
k optimálne organizované spolecnosti. Skutecný vudce
není snílek, který chce zmenit podstatu politiky; je to
realista, který politiku pochopí a ovládne ji jako
remeslo.
Není náhoda, že nejúspešnejší vudci casto vycházejí
z anglosaské myšlenkové tradice. Vyznacuje ji jasné
myšlení a pragmatická rešení, dále nezakomplexovaný
vztah k moci, odvaha a snaha za své postavení bojovat
a riskovat pro ne.

Jde tedy pouze o technologii a politické remeslno?
A kde zustala morálka? Skutecný vudce merí svá rozhodnutí podle toho, zda obstojí pred jedinou instancí, kterou
sám nemuže ovlivnit: pred budoucími
historiky.
Úctyhodné je jiste jednání toho vudce, který respektuje
fakt, že politika patrí obcanum, nikoliv politikum.
U nás to má každý vudce težké. Sotva se dostane nahoru,
nemáme nic lepšího na práci než jej zacít demontovat. My,
volici, predstíráme, že v cele zeme tolerujeme pouze starozákonní proroky a poustevníky. Jako bychom se zapomneli
obcas podívat do zrcadla. Když kritizujeme nedostatky
našich vládcu, kritizujeme i sami sebe. Žurnalisté by meli
premýšlet o tom, kdo jim propujcil licenci k moralizovánÍ.
Jejich úkolem není tucný titulek, apelující na všudyprítomnou závistivost masy, nýbrž organizace spolecenského
dialogu o nejlepších možných rešeních pro celou zemi.
Od opozice kritiku vlády víceméne ocekáváme.
Neodpustitelné je však chování vnitrostranických rivalu:
prežvykují pojmy "vlast" a "spravedlnost",
a myslí
hlavne na svuj vzestup. Totéž platí v koalici. Pokud si
ministerský predseda s vudcem koalicní strany lidsky
nerozumí, je to jejich soukromá vec. Mohli by beze
všeho docházet treba na párovou terapii, ale nesmejí
zapomenout, že jejich jedinou povinností je spolecne
sloužit svým zamestnavatelum, tj. národu. Platí je totiž
i ti, kterí je nevolili.

Petr Robejšek (1948) je politolog a sociolog. Stojí vcele
Mezinárodního institutu pro politiku a hospodárství
v Hamburku.
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Mezi idealizací a devalvací
Vudcovství je dnes casto degradováno na soubor technik, kterým se lze naucit

cích vudcu autoritativního a také vyslovene podvodnického ci paranoidního zamerení existují vudci, kterí mohou
v reálné politice být pouze "dost dobrí". Pojem "dost
dobrý" pochází z psychologické teorie britského psychoanalytika Donalda Winnicotta. Winnicott vyšel z faktu, že
ideální matkalrodic vlastne neexistuje, prestože se stará
o své díte co možná nejlépe. Musí cástecne selhávat, nebot
uspokojit všechny potreby dítete tak, jak se objevují, nelze.
Matka muže být tedy jenom "dost dobrá", ne ideální a ne
bezchybná. Selhávání je nutnou komponentou života.
Politik muže být tedy nanejvýše jen "dost dobrý". Selhávání
patrí k vudcovstvi stejne jako k rodicovství.
Jedním z duvodu selhávání je existence nevedomé sféry
Jaký pán, takový lid
psychiky, z níž pramení láska i nenávist, dobro i zlo, kreatiPrestože je celkem srozumitelné, že silný vudce neodpovívita i destrukce. Psychika je "obojetná", stojí za úspechem
dá duchu doby, v temných a nevedomých místech psychiky
i za selháním. Jenže problém politické reality je všeobecná
jednotlivých obcanu má silný vudce stále velkou šanci.
neochota politiku priznat jakoukoli slabost nebo selhání,
Mnoho lidí se potrebuje identifikovat se silnou vudcí
což nutne nakonec snižuje jejich verohodnost.
osobností, která je pak snadno idealizována. Na základe
Jaké jsou alternativy "dost
idealizace jsou jí odpoušteny
dobrého"
vudcovství,
které
i takové veci, jako je lhaní pred
Erotický vudce používá vlastní
soudem. Poté, co se Billu Clintonabízí hlubinná psychologie
pocítající s nevedomím vudce
novi podarilo ustát nemanželský
eroticnost ke sdelování obcanum, že
i vedených? Zdá se, že racionální
milenecký pomer v postavení
prezidenta, je jasné, jaké je to jsou vzrušující, zajímaví, tvoriví a obdiv vudce, který dobre testuje realitu
prostoru,
sociálních
znamení pro obcana. Tomu je si zasluhující lidé, kterí mohou spolu na casu,
hodnot a lidských vztahu, je stále
nakonec príjemné, když mu
necem pracovat.
ideálem politické i manažerské
vzorový politik ukáže, že nevera
vlastne není nic zvláštního
sféry. Avšak racionalita ve spojení s vudcem je casto vnímána jako neemocionální a netreba si s ní lámat hlavu. Rozmanité "gates" významodosobnená technologie moci. Vudcovství je degradováno
ných politiku snižují ego-ideál obcanu. Nemá smysl být
na soubor technik, kterým se lze naucit v manažerském
lepším.
kurzu, a problém osobnosti je redukován na dobre nebo
Už Machiavelli psal, že nejhorší, co muže panovníka
špatne naucené komunikacní intervence. Existence
potkat, je ztráta duvery lidu. A také napsal, že jaký pán,
nevypocitatelného nevedomí je bud poprena, anebo se
takový lid a že nepoctivost lidu je zpravidla odrazem
pestuje víra, že naucené vedomé strategie nakonec prehluší
nepoctivosti vladare.
iracionální stránky psychiky. Jsou vubec alternativy, které
Jenže žádnému ze selhávajících politických vudcu se
pocítají s nevedomou sférou?
nechtelo a nechce ulehnout na psychoanalytické lužko
a dopátrat se pravdy o sobe. Soudobá oficiální politika je
Erotický vudce
machiavellistická v tom, že jí jde o vnejší vzhled (vypadat
Zmínený Samuels nabízí hned tri možnosti, které však
dobre, volitelne, mediálne), a ne o pravdu a o skutecné
nejsou nijak vycerpávající. Zajímavé je pojetí erotického
vudcovstvi. Politické vudcovstvi je redukováno na techniku
vládnutí, cili na to, jak se udržet u moci co nejdéle. Pritom
vudcovství, které ovšem nespocívá v tom, že vudce jde
mnozí vlivní vudcové místního i svetového významu mají
z jednoho sexuálního dobrodružství do druhého. Erotický
velkou schopnost polarizovat spolecnost (napr. Václav
vudce používá vlastní eroticnost ke sdelování obcanum, že
Klaus, George W. Bush), k cemuž silne napomáhají idealijsou vzrušující, zajímaví, tvoriví a obdiv si zasluhující lidé,
zace a devalvace.
kterí mohou spolu na necem pracovat. Získat obdiv
a vrelost stimuluje psychický vývoj od útlého detství
Nevedomí vudce i vedených
a i v dospelosti zlepšuje sebehodnocení a podnecuje tvoriExistuje vubec neco mezi idealizací a devalvací?Významvost. Obdiv stimuluje rozvoj vnitrní rozmanitosti a lidé
ný britský jungiánský terapeut Andrew Samuels nedávno
všech orientací sexuálních, hodnotových i politických se
cítí dobre.
napsal, že vedle typicky selhávajících a korupcne pusobíPolitické vudcovstvi v soucasném svete prochází vleklou
krizí. V dobe, kdy ceská média používají výraz Grossgate,
aby ukázala na jistou tragicnost korupcního politického
stylu a na ozvenu známé Watergate (ne proto, že by šlo
o totéž, ale pro podobnost demoralizujícího dopadu na
ego-ideál obcanu) není treba chodit pro príklady daleko.
Dejiny 20. století ovlivnily politickou kulturu Západu
prinejmenším v tom, že heroictí, mimorádne silní a charismatictí vudcové nebudí jen neduveru, ale prímo strach,
a to právem, nebot vetšina techto vudcu má mimorádnou
schopnost vyradit z moci dost velkou cást spolecnosti.
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v manažerském kursu
MICHAEL
Je-li erotickým vudcem muž, ženy se s ním cítí mnohem
více než jako pouhé matky a muži spoluvytvárejí "homosocialitu", politickou formu bratrství. Je-li erotickým vudcem
žena (jakou byla treba princezna Diana), mužum se nabízí
splývání s ženou, které nevede k povestnému strachu
z ženských autorit, ale spíše k džentlmenské obetavosti
a kooperaci. Erotické vudkyne zpusobují u žen homosocialitu stejne jako ambivalenci a konkurenci. Erotické vudcovství však nutne selhává minimálne ze dvou prícin. První
spocívá v neschopnosti obcana predat obdiv také svým
spoluobcanum a druhý v tom, že mnoho lidí má o sobe
chronicky špatné mínení, které svým obdivem politik
zmenit nedokáže.
Vudce podvodník
Zcela zvláštní formu vudcovství predstavuje Samuelsovo
pojetí podvodnického vudce. Samuels nemá na mysli skutecného psychopatického podvodníka, ale spíše snílka, vizionáre, mistra karnevalových prevleku, cloveka, který v jistém
smyslu je trochu mimo realitu a jehož cinnost vede k urcité
destabilizaci zavedených porádku.
Podvodnické zpusoby mají spíše ráz hravosti a tvorivosti.
Historicky mezi tento typ vudcu patril císar Rudolf II. se
svojí zálibou v magicnu. Vizionári a karnevaloví politici
sice vyvolávají pochybnosti a neduveru, ale politika stejne
jako ostatní cásti života potrebuje nové nápady a nové
pohledy a ty zpravidla nepricházejí z oficiálních politických
institucí. Kreativní politika vzniká spíš ve sfére spontánne
utvárených obcanských sdružení, k níž patrí rozmanitá
ekologická hnutí, hnutí za práva homosexuálu, organizace
na ochranu práv a duševního zdraví detí, instituce
pomáhající lidem v tísni apod. Ve vetších institucích bývají
vizionárští lídri casto skryti na nejnižších pozicích, a proto
nekteré firmy se snaží stimulovat kreativitu prímo
u montážních pracovníku.
Fakt, že podvodnický vudce nutne selhává, plyne už ze
samotného faktu, že v lidech budí zejména na pocátku
neduveru. Jiní si mohou zkazit povest fanatismem, který
muže nekdy prehlušit puvodne dobrou myšlenku ci zámer.
Sourozenecká varianta
Lákavým modelem je sourozenecká varianta vudcovství.
Cástecne se jedná o dekonstrukci vudcovství jako takového. Samuels má na mysli organizaci, která je budována
zezdola, je nehierarchická a funguje spíš jako horizontální
sít. Príkladem takové horizontální síte u nás je nedávno pod vlivem povodní a tsunami - vzniklá organizace poskytovatelu psychologické péce lidem, kterí utrpeli vlivem
živelné ci jiné katastrofy psychická traumata. Na pocátku
byli jednotlivci z rad psychologu, kterí se rozhodli pomáhat
lidem v tísni. Postupne zezdola vznikla organizace, která

ŠEBEK

vedle nich zahrnuje napr. i sociální pracovníky a duchovní.
Tyto ruzné profese stojí vedle sebe v síti jako rovnoprávné
subjekty. Vudcovství je vteleno do koordinacního centra.
Modelem sourozeneckého vudcovství jsou puvodní
a v psychologické rovine dobre popsané sourozenecké
vztahy: v první fázi je to koalice sourozencu proti rodicum,
ve druhé fázi pak rozpad této koalice v dobe dospívání, kdy
každý ze sourozencu si jde vlastní cestou a hledá spojenectví u svých prátel-vrstevníku. Tak vzniká generacní spolupráce. Sourozenecká politika v moderním smyslu chápe
obcany jako muže a ženy a jejím úkolem je sladit casto
odlišné zájmy obou pohlaví. Zdá se, že pro tento sourozenecký politický styl vedení není mnoho príkladu a fungujících modelu - zejména pro malou úcast žen v politice.
Prínosem žen do politiky by totiž mohl být jejich vetší
smysl a cit pro vztahy, což v soucasné politice vedené
prevážne muži pokulhává. Mezi klady "bratrsko-sesterské"
spolupráce patrí radikalismus a revolucnost, ochota
k reformám, které netrvají celá desetiletí, ale probehnou
vcelku rychle. Sklon sourozeneckých hnutí k politickému
extremismu je odsuzuje casto k neúspechu a jejich potenciál se vycerpá neefektivne.
Mít tak v Cechách Churchilla
Pak je tu ješte interpretativní forma vudcovství, kterou
popisuje americký psycholog Fred C. Alford. Interpretativní vudce usiluje o pravdivé pochopení a objasnení politické
reality, má vizi a dokáže se vcítit do úzkosti a bezmoci
obcanu, kterou v nich zpusobuje tíživá sociální realita. Jako
príklad je uváden Winston Churchill, který za bombardování Británie behem druhé svetové války dokázal aktivizovat zúzkostnelé Brity k velkým výkonum i obetem.
Avšak nejen válecná doba vyvolává úzkost a bezmoc.
Ceská spolecnost chronicky trpí obavami z tunelování,
krachu bank, ze zkorumpované policie, z nevýkonného
soudnictví, z arogance politických stran a je otrávená
cinností politiku, jejichž chování v dlouhé dobe mezi volbami nemuže prakticky nijak ovlivnit. Interpretativní, dúveryhodní vudcové nám citelne chybí.

Michael Šebek (1946) je psycholog a psychoanalytik, prednáší na
2. lékarské fakulte UK v Praze.
Literatura k tématu:
Machiavelli, N.: Úvahy o vládnutí a vojenství, Naše vojsko. Praha, 1986.
Samuels, A.: The good-enough leader. In: The Vision Thing, Ed.
Thomas Singer, Routledge. London, New York, 2000
Alford, C. F.: Leadership by !nterpretatioll ulld Holding. Organisationa!
and Social Dynamics, 2, 2201. str. 153-173
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LUBOŠ DOBROVSKÝ

V pameti se nám usazují ruzné významy slov. Jak tak
procházíme životem, jak vršíme zkušenost s tím ci
s oním, s tou ci onou událostí, zustává nám obraz prožitého, toho, s cím jsme se setkali, zaklet do slov, která,
ctena ve slovnících, jsou více méne neutralizována. Slovo
vudce me zasáhlo poprvé ve veku ješte velmi detském, ve
skautském oddíle. Vudce byl nositelem mravnosti, byl to
ucitel statecnosti a umírnenosti, jasného, mravního cíle
veškerého jednání, k nemuž jsme se odhodlávali, byl
vzorem a obrazem ctnosti.

Fiihrer a vožd
Netrvalo dlouho, porád jsem byl ješte díte, a vudce
predstavoval des a hruzu, ve kterou se promenil život
naší židovské rodiny. Vudce, to slovo, naplnilo nás
strachem z budoucnosti. Vudcovy zákony zbavily nás
dosavadních prátel, oznacily nás znakem vyrazenosti
a podradnosti. Vudce nebyl už vzorem, vudce byl fi.ihrer,
byl zlo, strach, nenávist. Nekdo prežil, nekdo ne, cas
preletel nad našimi životy jako spojenecká letadla
a nebylo již vudce. Naše nadeje, nadeje nekterých, osvítila nová možnost. Fi.ihrer byl mrtev, aniž by des z jeho
vudcovství se z pameti vytratil, a ejhle, byl zde vožd,
v nehož mnozí vkládali nadeji na zcela nové vedení do

jakési moderní zeme zaslíbené, v níž krivd a neštestí
a bídy a krutosti války už nikdy nebude. VoŽD více než
zklamal. Ukázal se neméne strašným a krutým a nevedl
nás tam, kam jsme se domnívali, že jdeme.

Hledejme sami sebe
Vudcu bylo v živém obsahu mého jazyka, v mé
pameti, dost. Nechci už žádného dalšího vudce. Však se
už ani to slovo v onom smyslu neužívá. Ted slabí a sami
sebou nejistí touží po charismatických osobnostech.
Charisma, to je to slovo, kterým slabí a v živote nejistí
nahrazují zkompromitovaného vudce. Politici se delí na
charismatické a ty ostatní. Charisma mají zrejme
i homunkulové uplácaní z žurnalistických klišé, jimž
souhrnne v Blesku ci v Mladé fronte Dnes ríkají celebrity. To oni mají nás vést. Od úspechu k úspechu.
A vedou?
Nevedou. Vedou nás, postrkováni PR agenturami
k plané, nicím nepodložené víre, že jejich príbehy,
naplnené štestím a takzvanými úspechy, jsou pravdivé,
k zapomnení na ctnosti, jakými jsou moudrost, statecnost a umerenost.
Není treba vudcu. Zejména dnes, kdy skautští již
nemají mediální podporu. Vzdelání je treba. Jen vzdelaní nevudci a sebevedomé necelebrity nesednou na lep
falešnému vudcovství tech, kdo jako Krysar z Hammeln
pískají své melodie zapomnení. Kdo jako falešní proroci
lákají do temnot zapomnení nabídkou jednoduchých
životu, tu v pecovatelském ráji sociálního státu, tu
v jistotách nanejvýše spravedlivé neviditelné ruky trhu,
nebezpecne pripravují pudu pro nové fi.ihrery a nové
vožde.

Pár dobrých doporucení k samostatnému životu bez
vudcu a charismatických celebrit nabídl nám kdysi
svými kamennými deskami MojŽíŠ. Kdo nemíní chodit
tak daleko do minulosti, nalezne nevudcovské príklady
hodné následování jiste i kolem sebe, ba i v sobe samém,
ve své jistote mravní.
Ženme vudce svinským krokem, odvrátíme neštestí.
Hledejme sami sebe, dobre se nám povede.

Luboš Dobrovský (1932) je novinár, prekladatel, politik.

Nehlucné VUdcovství
Jaroslava Šimsy
CTIRAD JOHN

V Ymce Masarykovy republiky se slovo vudce nikdy
nebralo nadarmo. Vyslovovalo se zrídka a jakoby jen
z výrazové nouze. Prece však rada z nás vzpomíná na
setkávání s vudcem rodem, se sekretárem Ymky Jaroslavem Šimsou. V mládí vedl skupinu setonovských skautu
z Ligy lesní moudrosti. Od roku 1929 byl nehlucným
vudcem mládeže v Akademické Ymce. Na letních studentských konferencích nemluvil z recnište. Jen výjimecne
vztycil pobourene ukazovák. Býval obklopen klubkem
mladých lidí, kterí ho zasypávali otázkami. Každý z nás byl
presvedcen, že práve jeho príbeh je ten pravý, který Šimsu
zaujme. Kolísavé a nepevné podpíral. Pevné a zdravé sílil
v jejich zdraví. S vášní a jako o život hrával volej bal. Ze
soustredeného nahrávace u síte se rázem umel promenit
ve zneklidnovace okoralého svedomí. Jen jakoby
mimochodem v nás prohluboval stopy krestanské morálky. O velkých náboženských osobnostech ríkal, že se nikdy
nerozvinuly v závetrí. V Krestanské revue, kterou redigoval,
napsal, že se "rodily z krize, v žáru boje o ujednocování
casto protilehlých prvku, které jsou v ní v sváru".
V útlé knížce "Vypravování o hrdinech" uvedl Masarykuv portrét výnatkem z reci Emanuela RádIa k vysokoškolákum. "Jest jediné možné ctení hrdinu: být hrdinou sám.
Život je boj a bude bojem i pro vás. Pravda, mravnost,
svoboda, rovnost mezi lidmi, cisté lidství bude potrebovat
statecných rytíru a bude porád množství tech, kterí budou
radit k úteku." Dát se vést hrdiny, v nich videt príklad
a vzor, to byl Šimsuv návod k cinnému životu. "Rekni mi
jméno svého hrdiny a já ti povím, jaký jsi."
Šimsa zduraznoval, že nás mohou vést jen hrdinové
"praví". Jejich výber byl pro duchovní klima v Akademické Ymce príznacný: Fridtjof Nansen, norský vedec,
moreplavec na slavné lodi Fram, organizátor "pomocné
Nansenovy akce" ve válkou rozvrácené Evrope a iniciátor
Nansenových pasu; Albert Schweitzer, hudebník, lékar,
evropský vzdelanec, který se vzdal osobní kariéry a odjel
v roce 1913 do Afriky organizovat lékarskou a pozdeji
i duchovní péci o domorodé obyvatelstvo; Jane Addamsová, zakladatelka chicagského útulku pro deti, slavného
Hull House, jehož hlavním programem byla "ochrana
detství"; Toyohiko Kavasa, hlasatel lásky k bližnímu,
která jediná je "úcinným jednáním proti pauperismu
a vykoristování chudých"; Leonhard Ragaz pranýrující
"nadutost rozumárských teologll, neveru krestanských
církví a nestatecné,
netecné krestanství";
Marie
Sklodowská-Curie, která se rozhodla vedou sloužit

Šimsa býval obklopen mladými, kterí ho zasypávali otázkami.

nemocným lidem a duchovní prevahou prospívat
sužované vlasti.
V dobách nacistické okupace Jaroslav Šimsa položil
základy jedné z odbojových organizací. Legendární se
staly jím vydávané protiokupantské tiskoviny, jimž dával
formu lákave upravených detektivek. V únoru 1940 byl
zatcen, po krutých výsleších veznen a potom poslán do
koncentracního tábora Dachau. Byl tam podle svedectví
spoluveznu stejne rovný a odhodlaný jako mezi práteli
v Ymce. Dával veznum nadeji a pomáhal jim prežít.
Zemrel 8. února 1945 na nákazu skvrnitým tyfem. Jsem
presvedcen, že ho mužeme zaradit mezi ty, které vybral ve
své knížce jako "pravé" hrdiny. František Laichter o nem
napsal: "Muž, jemuž jsem podobného nepoznal, vyznavac
proroku a mocný svedek Kristovy veci mezi Ihostejníky
a cyniky. Horel duší a srdcem, druhé roznecoval."

Ctirad John (1920) je imunolog a mikrobiolog.
Literatura k tématu:
Jaroslav Šimsa: V duchu TGM. Vydal Jan Laichter v rade Otázky
a názory, Praha 1946.
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Nietzsche za fiihrera
Obrana velkého nemeckého filosofa pred kanonádou autorit

Podíl nemeckého filosofa Friedricha Nietzscheho na
zrodu predstav, jež se posléze zhmotnily v nacistické ideologii a v nastolení fuhrera, je diskutován už po dlouhá desetiletí. Hledat prapuvod zel minulých, abychom se jim vyhnuli
v budoucnosti, je prirozené a bezpochyby chvályhodné.
Stejný souhlas však muže jen steží doprovázet prekotnou
snahu nastolit porádek v duchovních dejinách i za cenu
drastického narušení myšlenkových souvislostí a zbesile
Wedat ve staletích minulých viníky nedávných strastí.
Od filosofa k fuhrerovi?
Je možné, že intenzita, se kterou se obdobný nekdy až
policejne ladený trend prosazuje, je úmerná intenzite prožitých a nadále v myslích prožívaných traumat, jejich vzdálenosti v case a tedy schopnosti se od nich odpoutat. Traumatizovaní potrebují porádek, a to za jakoukoli cenu. Snad
i proto se treba naše porcelánová džungle spirituálních dejin
(mluvíme spíše o dnešku a jiných strastech než o tech
zpusobených prímo nacismem) stává místem, kde se volne
prohání kdejaký slon. Ale to už je jiný problém než nietzcheovský a bylo by prehnané tvrdit, že to je jen náš ceský
sklon.
Zhoubnost Nietzscheových myšlenek byla zduraznována
ješte dríve, než vubec nacismus vznikl, a to lidmi, kterí

nebyli žádnými slony, nýbrž jinak zcela úctyhodnými
autory.
Clovek se podobné nespravedlnosti neprestává divit a cím
víc se k Nietzschemu vrací, o to je jeho údiv vetší. Jak je to
vubec možné, že se tu nikdo nepozvedne, aby protestoval, když me
urážejí? ptá se Nietzsche ve svém dopise baronu Seydlitzovi

v roce 1888, maje na mysli urážky, jichž byl predmetem ve
své dobe, a predjímaje ty budoucí.
Tak i T. G. Masaryk, o jehož ušlechtilých úmyslech ve
vetšine toho, co podnikal, nelze pochybovat, ale o nemž
také víme, že i on si dokázal uzpusobovat minulost svým
ideologickým potrebám, považuje Nietzscheova nadcloveka za
darwinisticky konstruovaného dravce, hlásajícího pangermánské právo výboje a podrizující právo vubec násilí a moci.
Kde to Masaryk našel, je záhada. Nevadí mu, že Nietzsche
sám považuje obdiv k násilí za otrocký zlozvyk a praví, že je
nutné posilo vat spravedlnost a oslabovat násilnické pudy. Jako
"pangermanista" se Nietzsche choval opravdu podivne,
rozplakal se, když se dozvedelo požáru Paríže za francouzsko-pruské války v roce 1870. Presto za krizi v Evrope
a zejména v Nemecku muže již po desetiletí údajne on
a jeho fLlosofie... V tom smyslu zahrímal v roce 1935 pred
Dolní Snemovnou Sir Herbert Samuel, šéf britských liberálu, a deník Liverpool Evening Post, citovaný M.-P. Nicolasem,

Adolf Hitler hledí na bustu Friedricha Nietzscheho. Není však známo, že by precetl jediný rádek z filosofových knih.

o v

nemuze
PETR FLEISCHMANN

francouzským obhájcem nemeckého filosofa v knize De
Nietzsche a Hitler, oznacuje v témže roce Nietzscheho coby
"predhitlerovského cloveka". Za prototyp intelektuála, který
abdikoval na svou základní funkci celit nespravedlnosti
a násilí, považuje Nietzscheho ve své jinak velmi záslužné
knize, která vyšla v Ceskoslovensku pod titulem Zrada
vzdelancu, papež demokratu 30. a 40. let 20. století a jeden
z prvních analytiku totalitarismu, francouzský spisovatel
Julien Benda. Nietzsche je patronem soucasné nemecké cinnosti,
i když dnes by možná rekl, tohle jsem nechtel, dodává Benda ve
Velké zkoušce demokracií,
napsané za války v USA, jejíž
preklad do ceštiny nakladatelství Melantrich ješte stihlo
v osudném roce 1948.
Bezdomovec a Evropan
Podobné kanonáde ze strany pomazaných autorit není
snadné celit, zejména pro nekoho, kdo už delší dobu spocívá
v hrobe. Obhájcum nezbývá než veci uvádet na pravou míru:
aniž bychom se poušteli do úmorné citace celých pasáží
z (u nás absurdne zakázaného Mein Kampfu), rekneme si, že
Hitleruv "nadclovek" je prinejmenším bytost stádní. To, co
ho ciní nadclovekem a pred urcuje stát se vudcem, je jeho
prináležitost k presne vyhranenému kolektivu, jímž je
nemecký národ oproštený od Židu a jiných lidstvo rozkládajících bacil~l. Každý metar v Reichu je víc než král cizí zeme, blouzní Hitler ve svém veledíle. S podobnými "vizemi" jsme
každopádne na míle vzdáleni od ftlosofa, jenž závidí Epikurovi to nejvetší blaho, jehož muže clovek dosáhnout: Malou
zahrádku, pár fiKu, trochu sýra a k tomu tri, ctyri prátele. Že by se
vudce spokojil s podobným "lebensraumem" pro sebe a své
"soukmenovce"? Na svuj vlastní národ pohlíží Nietzsche
oním vecne kritickým okem všech tech nespokojencu, bez nichž
by se nikdy nezrodila

ona slavná schopnost Evropy se stále vyvijet.

Nekdy by clovek rekl, že je až nespravedlive krutý, v dobe,
kdy zlo nenacházelo v Nemecku o nic príznivejší terén
k seberealizaci než kdekoli jinde. Anebo že by to byl práve
on, kdo vycítilbudoucí kataklysmata?
Jsem jim cizí do morku kostí, píše autor Ecce Homo o svých
spoluobcanech a dodává, že stací, aby byl nejaký Nemec poblíž,
aby mu hned zacalo špatne trávit. Ti, kdo jsou bez vlasti - mezi
než se Nietzsche pocítá - nemají pražádnou chut se zúcastnovat celého toho etnického

sebeobdivování

který se Nemeckem

valí pod kokardami

movci jsou totiž

dobrými

bohatými

a plne obdarenými

Evropany,

a všeho toho hnusu,
loajality.
dedici

Tito bezdoEvropy,

jejími

dedici.

Na válecném poli metafyziky
Podobných citací bychom mohli hromadit desítky,
vcetne tech, kde Nietzsche vzdává hold svým židovským
spoluobcanum a židovskému národu vubec: Copak to

nebyli oni, Židé, židovští
v nejhlubším stredoveku
neetví a nezávislosti

svobodní

myslitelé,

vedci, lékari,

drželi vysoko zdvižený

kdo

prapor osvíce-

ducha, a kdo dali svetu cloveka, jenž je v~lbec

nejvíc hoden lásky (Krista),

nejduslednejšfho

myslitele (Spinozu),

Tak pravil
Nietzsche.
Dnes už tady prirozene nejde o to vést nejaké filosofické
debaty s nacisty, tak jak si to mohli sice naivne, ale zcela
legitimne predstavovat nekterí intelektuálové mezi dvema
válkami. Jde už jen o to pripomenout, že privlastnování si
Nietzscheho filosofie ze strany nacionálního socialismu,
stejne tak jako podléhání predstave, že za nacismus muže
Nietzsche, jsou jen rub a líc téže mince nepochopení základního ftlosofova vzkazu.
Nemuže-li tedy Nietzsche za to, že se "vudce nemeckého
národa" více než tricet let po jeho smrti nechal vyfotografovat pred jeho bustou, nemuže-Ii za svou sestru Elisabeth
Forsterovou, která ješte pár mesícu pred svou smrtí vzkazovala Hitlerovi, že v nem vidí "nadcloveka" oznamovaného
Zarathustrou, proc je tedy stále tolik lidí presvedceno o jeho
vine?
Hledání odpovedi by nás zavedlo bezpochyby hodne
daleko a tocilo by se kolem problému metafory ve ftlosofii
a ve filosofii 19. století obzvlášt. Urcite by se netýkalo jen
samotného Nietzscheho. V soumraku model si století v rade
svých predstavitelu ješte silneji než predešlá uvedomilo,
nakolik jsme vystaveni chladu nic neríkajícího a zejména nic
neslibujícího vesmíru a nakolik nejen naše víra, ale celá
forma našeho myšlení a poznávání podléhají pouhé potrebe
se uchlácholit.
Boj s dogmaty, at už náboženskými ci teprve se rodícími, jakož s neopodstatnenou triumfální vírou ve schopnost vedy vše vyrešit, si vyžadoval to, co Nietzsche nazýval
filosofováním
kladivem.
Rozbít, prerušit onu prokletou
tendenci západního myšlení, která se s lidstvem táhne
prinejmenším od Sokrata a která se zhruba projevuje
v mylné predstave, že veci se ztotožnují s myšlenkami
nacházejícími se jinde - v jiném svete - než veci samotné.
Jak ale myslet, poznávat, vedet s onemi omezenými
konceptualizacními schopnostmi, jimiž jsme obdarováni?
" Clo vek je neco, co musí být prekonáno," tak pravil Zarathustra. Nietzscheuv "nadclovek" je bytost, která se vymanila
z naší "lidské, príliš lidské" podmínky, neexistující metaforický vítez na válecném poli metafyziky, ve válce, která
nemá opravdu nic spolecného s tou, již vedli nacistictí
"nadlidé".
nejmocnejší

knihu

Petr F1eischmann

a nejvlivnejší

morální

zákon?

(1949) je politolog a publicista,

pracuje jako tajemník

Zahranicního

v soucasné dobe

výboru Senátu
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Rozdrcený ocas
holubicky
Co vidí fascinovaný dav a co ztelesnuje fascinující vudce

JIRÍ EDUARD HERMACH

Sociální a psychologický fenomén vudce a vudcovství
existoval od samého zacátku lidské existence. Clovek se
jiste od zacátku snažil zvládnout obtíže, se kterými se
v živote setkával, tedy také, vedome ci nevedome, prítomnost druhého cloveka. V naší moderní spolecnosti se
tento fenomén dostává do specifického kontextu. Vudce
a vudcovství se nemuže odvolávat na nadprirozený
princip. Vudcovská dogmata 20. století se nezakládají na
ontologické transcendenci, jako tomu bylo v prípade
stredovekého krestanského Boha, ale na psychologické
problematice fascinace, fanatizace, ztráty racionálního
a kritického odstupu.

Nezapomenout kapesní zrcátko
Prechod fenoménu vudcovství z ontologie do
psychologie na první pohled vypadá jako odlehcení
problému. Psychologické založení rasové nenávisti je
jiste zvládnutelnejší vhodnou pedagogikou, než kdyby
byl rasismus založen ontologicky. S tímto odlehcením
se však tato otázka predstaví v celé své tragice: moderní
clovek je schopen prilnout k absurdním myšlenkám,
bojovat za ne, umírat a vraždit, aniž by byl schopen
videt jejich tragikomickou
grimasu. Jako Medúzin
škleb, o kterém Perseus neví, jestli je úsmevem nebo
úšklebkem šeredné ženy, a tak se radeji dívá jen do
zrcadla svého krunýre. Zrcadlo všechno prevrátí. Co
bylo vpravo, je vlevo.
Perseus unikne zkamenení. Hejno krys ci zástup
lakomých meštanu však neunikne krysari a na useknuté
Medúzine hlave se stále svíjejí zmijí vlasy. Vudce je
Perseus - držitel Medúziny hlavy. Ti ozbrojení ve
zkamenelém davu si treba jen nevycistili zbroj, aby se
leskla, a ti neozbrojení si treba jen zapomneli doma
kapesní zrcátka.
Mezi clovekem a zdrojem jeho fascinace neco chybí,
neco, co není samo sebou, co je jen prostredkem odrazu
svetla. Fascinované "já" je nazírac ryzí platónské pravdy.
Je unášeno vírem absolutního videní, pohledem, který se
dívá sám na sebe, který vidí jen videní. Vudcovství je pak
pochopitelné jako pokus o dosažení tohoto absolutna.
Vudce, stejne jako fascinovaný dav, jde vždy až za meze
sebe sama. Jde dál než život sám. Obeti a obetování jsou
jeho denním chlebem. Vudcovství se tak neodvolává

k ontologické transcendentní instanci, ale predstavuje se
jako cin jejího vytvorení. Co je však tato instance?

Svet podle Reicha
V letech 1930 až 1933 píše rakouský psychoanalytik
Wilhelm Reich svoji "Psychologii fašistických mas".
Jednou ze základních tezí je zde druhotné postavení
Hitlera v nemecké tragédii 30. a 40. let. Rozhodující roli
a odpovednost mají podle Reicha lidové masy. Jsou
zdrojem revolucní prevratné síly a soucasne patologického fašistického zvratu. Kritický zvrat vzniká z potlacení
sexuální energie, kterým každý jedinec ve svém detství
prochází. Konstitutivní síla svobodné sexuality se tak
prevrací v psychopatickou, agresivní obranu. Zdrojem
perverze lidových mas je autoritativní patriarchální
rodina. Reich, Freuduv spolupracovník,
puvodem
z bohaté židovské rodiny v Halici, se pokouší o syntézu
marxismu a freudismu. Marx osvobodil spolecnost, Freud
jednotlivce.
Tradicní výchovou potlacená a pokrivená sexualita
otevírá cestu psychologické, stejne jako sociální patologii.
Zakládá tak vojenskou a prumyslovou disciplínu mas,
jejich krutost a poslušnost, zaslepenost a mysticismus.
Revolucní elán mas je predevším orgasmické uvolnení.
Ale sexuální osvobození je následováno archaickým
pocitem viny a z uvolnené sexuální energie se stane
mysticko-fašistické tmárství. Hitler tak užívá energii
uvolnenou predcházejícím revolucním komunistickým
hnutím v Nemecku po první svetové válce. Obdobným
zpusobem Stalin pretvárí elán bolševiku v byrokratický
aparát státu a jeho demagogii. Komunistické hnutí
zklamává ve všech zemích, protože osvobozující revolucní prevrat uvádí do chodu masový pocit viny, který má
své koreny v patriarchálním zákazu masturbace a orgastického uvolnení.
Ve smyslu svých myšlenek Wilhelm Reich zakládá
"Socialistickou spolecnost pro informaci a výzkum sexuality". Dále zakládá "Sexpol", tedy "Nemeckou spolecnost
pro sexuální politiku proletariátu", která cítá v roce 1934
40 tisíc clenu, a publikuje své první knihy, v jejichž stredu
je "sexuální revoluce".
Reichova popularita roste, následuje však perzekuce. Za
svuj pokus sloucit revolucní princip maxismu a freudismu

je Wilhelm Reich pronásledován po celý život. Je vyloucen
z Nemecké komunistické strany, jejímž byl aktivním
clenem, je vyloucen z Mezinárodní psychoanalytické
asociace, v roce 1934 nacisté pálí jeho knihy. Reich uprchne do Dánska, které ho ale vykáže. Odmítne ho i Švédsko.
Usídlí se tedy v norském Oslu, kde založí "Institut pro
biologický výzkum sexuální ekonomie". Když je vyhošten
i z Norska, odjede do USA. Nenapravitelný výzkumník
sexuality však pokracuje. Se svou tretí ženou založí
"Organon", výzkumný institut, kde zamestnává desítky
vedcu. V centru výzkumu je "orgon", podle Reicha biologická prvotní energie, prítomná všude v kosmu, a "bion",
její atom. Ale i ve Spojených státech je nakonec pronásledován a uvržen do vezení, ve kterém umírá.

Mezi bludnými balvany

prázdna nezávazného vedomí. Žije pak ve slovech
a tragédie nastane, když zacne slova a ciny smešovat.

Prožitek prevrácení historie
Fenomén vudcovského svedení ci vudcovského vytvorení mísí ciny a slova, materský archaismus cinu a otcovský archaismus slov, aby rozpustil jedno v druhém
a vymazal strukturu symbolického odstupu. V jedné
kapitole své knihy se Wilhelm Reich zabývá symbolikou
hákového kríže. Vidí v nem sexuální scénu. Vidí ji
dokonce dvakrát, jednou vestoje, po druhé vleže. Orgasmus jako kulminacní moment sexuální scény je v tomto
kontextu fašistickým mysticismem potlacen, aby se vrátil
jako pornografický kryptogram. Vudcovství se predstavuje jako ten holubiccin pochroumaný ocas a nekolik
pírek, která s bílou nevinností poletují v prázdnu za ním.
V centru fenoménu vudcovství se tak nachází prožitek
prevrácení historie. Budoucnost jásajících a odhodlaných
davu se odhalí jako teplý a domácí rodicovský koit, primární scéna našeho pocetí. Neexistuje krásnejší zpusob, jak sám
sebe vyloucit ze svého vlastního života. Jak sám sebe existenciálne zrušit a soucasne zustat doslova vtažen do své historie, do její atemporality, být vecný jako Buh. Vudce nabízí
práve toto: bubny a píštaly, svedené masy vzdávají cest
poletujícímu perí své nevinnosti. Vždyt ješte jako lidé ani
nejsou. Ciny jsou vždy spravedlivé a slova vždy pravdivá.

Vratme se však k problému vudcovství a k otázce, která
se objevila v jeho centru: co fascinovaný dav vlastne vidí
a co fascinující vudce vlastne ztelesnuje? Lidský jedinec
vzniká v materském tele. Prožívá v nem urcité období
svého života, které se po porodu ješte prodlouží materskou
láskou a pécí. Toto prvotní lidské bytí je však pouze
vývojovou etapou a není možné je prodlužovat za urcitou
hranici. Tato hranice je dána príchodem situace, ve které
díte samo sebe chápe jako od matky oddelenou bytost.
Nezbytnost vytvorit novou rovnováhu a také touha
vrátit se do prvotního stavu se realizuje jako oidipovský
komplex. Otcovský zákaz, at už je formulován otcem
Poletující perí
samotným, matkou anebo ješte jinou osobou ci instancí,
Vudce je žena a muž, androgyn, hybridní nadclovek
ukazuje díteti cestu k jeho
a prvotní bytost Platonova
osobnímu bytí. Individuální
absolutna. Ale bisexualita spí
a svobodné bytí však nastoluje
v každém z nás. Spí jako naše
Moderní clovek je schopen prilnout
konecnost a otcuv dar svobody
touha po absolutnu. Absolutno
k absurdním myšlenkám, bojovat za ne, je setkání se sebou samým. Já
je doprovázen úzkostí ze smrti.
Konecnost se vsákne do casu
se dívá samo na sebe a vidí jen
umírat a vraždit, aniž by byl schopen
našeho života a nasytí smrtí
pohled. Ale práve toto absolutvidet jejich tragikomickou grimasu.
no se rozpadne a predstaví se
každý náš krok. Kdo by pak
nezatoužil vrátit se k materství
jako prehistorie fascinovaného
biologické vecnosti ,at už se
Já, jako prvotní scéna jeho
vzniku. Kdo by však kvuli tomu vstupoval do NSDAP
jmenuje "orgon", nebo ideologie? Kdo by nepodekoval za
nebo do komunistické strany? Stací prijmout sebe sama
príležitost moci odložit své svobodné rozhodnutí?
ve své rozdílné sloucenosti. "Velký masturbant" SalváV základech zmeny pozitivní biologické energie
dora Dalího vyhoví jednem, Duchampovy "písty touhy
v "psychopatický krunýr" odhaluje Wilhelm Reich patriarsvlecené Nevesty" druhým. Tajemství vudce je uvedení
chální zákaz. Kde se však clovek ocitne? Vyloucen z materdynamiky bisexuálního obcování, tajemství vedeného je
ského ráje a zmrzacen otcovskou tyranií, hledá oporu.
zkamenení pred pravdou bisexuální totality.
Kdysi ji nacházel v napražené ruce dobrotivého Boha, dnes
Vudcovství je klíc k záhade narození a vudcova tvár
má jen svou vlastní historii a ta mu nabízí rozpor: na jedné
ukazuje nám nevinným, kým jsme, když ješte nejsme. Jako
strane archaický matriarchát biologické vegetace a na
druhé futuristický príslib nekrofilní svobody.
ten Hitleruv fousek premísteného ohambí pod hlízu cichajícího nosu a nad nenasytný vaginismus lacných úst. Vudce
Ani v tom nejlepším prípade clovek nepropluje jako
je držitel a strážce tajemství. My však už žádná tajemství
Odysseus mezi Charybdou a Scyllou do more prázdné
nemáme. Máme jen to zrcadlo nevinnosti a belobu poletubezmeznosti. Nepropluje mezi "bludnými kameny",
jícího perí svého vlastního Já. Kdo by byl ješte dnes clenem
které o sebe neustále narážejí, ale uvízne mezi nimi jako
lidových mas? Dvacáté století chmurných tvárí hystericocas ubohé holubicky, která posloužila Argonautum
coby lakmusový papírek. Clovek je vždy kulhající hrdina,
kých bisexuálu je za námi. A my, lidé nového století, jsme
jen bílá pírka nevinných her lásky šálivých.
Odysseus "zranený na stehne". Anebo Oidipus:
"s oteklou nohou". Kulhat bude po celý život, s hlavou
ve hvezdném symbolismu. Prímo a fyzicky clovek
nemuže žít skoro nic, neprímo a symbolicky skoro všechJirí Eduard Hermach (1948) je filosof, psycholog, architekt
no. Aniž by cokoliv vyrešil, presadí clovek všechno do
a spisovatel. Žije a pracuje ve Francii.
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POvíDKA

Dvacet vterin
Povídka o setkání s Platýzem a o srdci, které stálo na pocátku všech vecí

Pet set dvacet kroku. Kolem dokola. To kdybyste to
chteli obejít podél zdi, jak taky jinak. Myslím obejít barák,
kde pracuju. A kde se obcas natáhnu, koukám na strop
a nekdy premýšlím, co je nad ním. A kde si pritom obcas
rozepnu kalhoty. A kde poslouchám hudbu. Já k tomu totiž
potrebuju hudbu. Jenže rádio máme zakázané, a tak si
hudbu pouštím jen z míchacky.
Zakázané máme i cigarety. A sirky. Ale hlavne rádio.
Elektrické vlny nedelají dobre vlnám srdce, ríká šéf. Obcas
sem prijde.
"Pátek? Piánko? A co ten prach?!" zeptal se minule.
"Bezpecnost! Na tu musíš myslet. Ne jen na sebe. Ty si
delej, co chceš. Ale máš odpovednost za celý mesto.
Dovedeš si predstavit, kdyby tohle šlo do luftu?"
Prach kolem srdce prý snižuje kvalitu srdce. Šéfale neví, že
já ji zvyšuju. Šéf neví, že srdci ríkám srdce. To ví jen Platýz.
"Posloucháš me? Na co musíš furt myslet?"
"Jestli to nezapraská."
"A jak to zapraská?"
"Jako když preskocí jehla na gramofonu."
"No, tak nejak. A když to zapraská?"
"Pak mám dvacet vterin."
"Správne. Prušvih neceká," rekl šéf a zabouchl težká
vrata. Rána pomalu doznívala.
Zakázáno je všechno. Asi nejvíc strkat si srdce do kapsy
a vynášet ho ven. Sypat ho po svete ale zakázané není.
Nikoho to zatím asi nenapadlo. A tak to delám.

000
K vratum to mám sto dvacet kroku. Myslím od stolku,
kde sedím a cekám, až se umíchá srdce a já ho nasypu do
dalšího stroje, odkud vyjedou lesklé plátky. Ty rudé jazyky
naložím na vozík a odvezu ke dverím vedlejšího baráku.
Jednou ráno. Jednou odpoledne.
Vedle delá Charlie. Taky je na baráku sám. Prý kvuli
bezpecnosti. Z jazyku splétá ve velké mašine bochánky.
Charlie neví, co srdce presne je. A je mu to jedno. Je starší.
A ženatý.
Co vím je, že na jednom pytli je napsané S. Na druhém
RD+. Na tretím CE-KO.
"Jednou budeme všichni KO," ríká Platýz. Budeme prý
KO i bez srdce, které voní rybinou. A obcas trochu po
smetane, to když do nej pridám kapku sebe. Obcas to
delám. A Platýz me u toho jednou videl. Jen se usmál a pak
rekl, at v tom pokracuju. Platýz ví, co delá srdci dobre.
K míchacce to mám patnáct kroku. Koukám se do jejího
žaludku a pozoruju, jak se ty tri moje bílé kapky smíchávají
s metrákem cervené hmoty, s metrákem mazlavého srdce,
které proslavilo naše mesto po svete. Nikdo ho neumí
namíchat tak dobre, jako to umím já. Já a Platýz.

Nakláním se dovnitr. Míchacka se dusí obrí Žvýkackou,
nemám sluchátka, co kdyby to náhodou zapraskalo. Ten
hlomoz je k nevydržení, ale já vím, že hluk se dá stejne
jako každá jiná bolest premoci jen tak, že se mu poddáte.
A já tuhle hudbu miluju. Koukám se na prevalující se
hmotu a predstavuj u si, jak jsem soucástí srdce. Cestuju
v peclive strežených balíccích po Nemecku, Americe
i Bolívii, po všech stránkách z atlasu sveta, který mám
doma na policce.
Predstavuj u si, jak tisíce kilometru daleko mé tri kapky
pomáhají lidem, když staví domy, aby mohli zbourat ty
staré. Pomáhám jim, když na nové domy lámou skály, když
vylamují ze zeme celé kopce, celá pohorí, které pretavují
v cihly.
Pomáhám jim, to jsem zjistil, když jsem si kousek srdce
odnesl domu, dal do lahve a hodil z balkonu do tmy.
Balkon merí šest kroku. Zasvítilo to. Ten muj kousek srdce
vzbudil naráz celé sídlište. Ale nikdo na nic neprišel. Ani
máma. Ani její chlap. Ani poldové, když sesbírali strepy
a zjistili, že tohle bylo silnejší než obycejné srdce. Trvalo jim
to skoro do rána a nachodili pritom dva a pul tisíce kroku.
Hrubý odhad samozrejme. Jen ve fabrice zacali potom víc
kontrolovat. Ten zlepšovák jsem nenahlásil.
Míchacka se rozpadá hudbou a já cítím, že jsem pri tom,
když se k anglickým nebo cínským domum staví silnice
a tunely, když zeme sténá, protože to bolí, když nekomu
trháte zub nebo ruku, možná to ale bolí i chvíli predtím.
Možná, že presne tohle cítí rybár na obraze Vecer v prístavu,
co visí nad stolem v baráku a nikdo si nepamatuje, kdo sem
ten obraz povesil, ani to, jak je starý. To me trápí. V letopoctech mám rád jasno. Letopocty jsou jako lidské kroky:
1962 - rok narození srdce;
1975 - rok, kdy sem se narodil já.
Prístav na obraze nemá napríc víc než pet set kroku.
Molo zalévá nacervenalé svetlo. Rybár se dívá do dálky,
neusmívá se, nerozciluje, vlastne se nijak netvárí, ale každý
normální clovek, co se na ten obraz podívá, vidí, že rybár
taky neco vidí. Vidí neco pricházet, neco, co zmení jeho
život, lod nebo velkou vlnu. Každý to vidí, jen náš šéf ne,
protože ten vidí jen predpisy a svoje šéfy. A Charlie taky ne.
Ten za vším vidí jen roztažené ženské nohy. Ale nikdo jiný
než oni dva sem zase nechodí.
Na obraz se koukám rád. Mám more casu. Jedna smena
jsou jen dve dávky srdce a asi tak tri sta kroku po baráku.
Jinak sedím nebo se koukám do míchacky nebo na ten
obraz. Vím, že nejsem jako ten rybár. Sedím tady, ale
necekám se založenýma rukama, až me pohltí vlna nebo
odveze lod.
Já žiju.
Neco delám.

POVíDKA

JAROSLAV RUDIŠ

Experimentuju.
Nekdy.
A tak jsem zjistil, že srdce zrychluje srdecní tep. Všechno
je rychlejší. Myslím všechno - nepotrebujete k tomu ani
obrázky. Stací ho trochu olíznout a cekat, až vám cukne
v pravém oku. Pak to zacne. Platýz ríká, abych o tom
nikomu neríkal a že mu na to musím dát slovo. A tak to
neví ani Charlie, který o mne jinak ví všechno, protože to je
muj nejlepší kamarád. Víc než Charlie o mne ví jen Platýz.
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Tricet dva kroku. To kdybyste chteli obejít podél zdi
místnost, kde žiju. Kolem dokola, jak taky jinak. Když jsem
byl malý, bylo to šedesát kroku. Když jsem byl ješte menší,
bylo to osmdesát kroku. Clovek stárne a svet se zmenšuje.
Možná proto se dnes svet vejde do krabice od pocítace.
Mám ho na stole.
Nežiju sám. Ne, holku nemám, porád hledám. Pocítac
mi pritom pomáhá. Žiju s mámou. A s jejím chlapem, který
není muj fotr, ale obcas se tak tvárí. Muj pravej fotr už
zmizel.
Obcas ctu. Hlavne knížky, historie a tak. V dejinách je
porádek. Ne jak dneska. To, že rád ctu, jsem zdedil po
máme. Máma cte casopisy, kde ji radí, jak na to s vráskami.
S depresí. S šedými vlasy. Myslím, že to nepotrebuje. Máma
je porád krásná ženská. V tom má její chlap pravdu.
Její chlap taky rád cte - nejvíc kucharky. U postele mu
jich leží celý štos. Ceská venkovská kuchyne. Moravská venkovská kuchyne. Slovenská pod horská kuchyne. Obcas slyším, jak
máme pred spaním predcítá a jak se smeje a jak máma
potom vzdychá. Její chlap ted nejvíc cte Pravé bavorské speciality. Naši fabriku totiž pred mesícem koupili brátvursti.

000
Pozvali nás všechny do zasedacky. Zasedacka má tri sta
padesát kroku. Kolem dokola, jak taky jinak. Na stupínku
stáli tri chlapi v oblecích a jedna holka v cerném kostýmku,
s cernými vlasy nakrátko, co se leskly v kouscích slunce.
Mela brýle. Hezcí brýle jsem nikdy nikde nevidel. Ani na
internetu. Tam se na holky dívám nejcasteji, ale brýlaté
moc nevedou. Brýlaté holky se asi nefotí. Nebo se nefotí
tak, jak se fotí jiné holky na internetu. Takhle vypadala jako
doktorka. Nikdy jsem ji nevidel.
"Ty vole, ta je prísná," rekl Charlie. "Tu bych bral. Bral
bys ji?"
"Hezký brýle," rekl jsem.
"Brýle?Nohy! Ta se nade mnou rozkrocit, tak ... "
"Tak co?"
"Všechno!"
Chlápek v modrém obleku mluvilo tom, že jim jde

o kvalitu a naši dobrou práci. Mluvil nemecky a holka
v brýlích všechno prekládala. Lidi mu zatleskali. Pak rekl, že
za dobrou práci patrí dobrá odmena. Zase se tleskalo.
Nakonec rekl, že dobrou práci za dobrou odmenu si ale
nezaslouží každý. Fabrika bude muset pár lidí propustit.
Chlapi po sobe koukli, ale pak nekdo zacal tleskat, a tak se
všichni pridali.
Vyrazili sto lidí. Šéfa taky. Charlieho, me a mámina
chlapa ne. Zatím ne. On sedí vysoko a máma ríká, že dokud
tam sedí, nemám se ceho bát. A tak máma rekla, abych mu
nekdy koupil nejakou knížku, že mu udelám radost. Prála
by si, abychom si byli blíž.
Koupil jsem mu Mletá masa na sto zpusobu. Mel radost.
A ješte vetší po tom, když jsem máme do bavorské sekané
prisypal gram srdce.
"Nesmrdí to nejak po rybách?" zeptal se on.
"Mne se nezdá," rekla máma a zacala se smát.
Smáli se oba. A já taky. Dokonce jsem mel chvíli pocit, že
bych ho mohl mít rád. To by si máma prála. Jak taky jinak.
Její chlap si nalil pivo a vzpomínal na vojnu. Máma
vzpomínala na to, jak jako mladá úcetní prišla do našeho
mesta a jak se tu nedalo nic sehnat. Ani svícková. Ani
banány. Ani puncochy. A pak si vzpomnela na to, jak mi
sehnala práci.
"Konecne neco budeš!" rekla tenkrát, když mi její chlap
zarídil místo. Koupila mi nové montérky. Byly o dve císla
vetší. Máma ale zárila a já jí to nechtel zkazit. Když zárila,
byla štastná a zapomnela na to, co do me vkládala. Nestal
jsem se ani stavebním inženýrem, ani stavbyvedoucím, ani
vedoucím potravin na sídlišti. Sotva jsem prolezl prumyslovkou. A nakonec nastoupil do fabriky na srdce.
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Vstal jsem a odešel do koupelny. Doma jsem nejradši
v koupelne. Nikde v byte není takové ticho. Není tu slyšet
ani máma a už vubec ne smích jejího chlapa. Ne že by mi
vadil. Ale znáte to.
Koupelna merí dvanáct kroku. Kolem dokola, jak taky
jinak. Zamknul jsem a pustil vodu. Vodu mám rád. Voda
ocištuje. Stoupnul jsem si pred zrcadlo. Ucítil jsem, jak se
srdce zvetšuje. Stáhnul jsem si kalhoty. Vedlejší úcinek?
Hlavní úcinek? Zavrel jsem oci, myslel na novou holku
v brýlích a na dopis, který jsem jí napsal. Muj první dopis
v živote. Naved me do toho Charlie, když zjistil, co a jak.
Napsal jsem jí, co a jak a pozval ji, at si prijde prohlédnout
obraz nad mým stolem. Zatím neodpovedela.
Mackal jsem v kapse kus srdce a díval se do zrcadla.
Hladil jsem ji po tvárí, laskal její brýle. Druhou rukou jsem
hladil sám sebe, myslel jsem na ni a na srdce, na to skutecné
srdce a to mi zacalo bušit. Bušilo tak, až jsem mel strach, že

___

o

,_,_,_,

__

~

POvíDKA

by mohlo prasknout. A pak se to stalo, pak jsem ochutnal
kapku sebe. Chutnal jsem po rybine, ne po smetane.
Chutnal jsem stejne jako srdce.
"Svet je nespravedlivej.
Chlap maká a dostane za to
nejakých pet vterin. Holka ležÍ na zádech a užívá si to i pet
minut," spocítal jednou Charlie. "Každá holka dojde dál
než chlap."
Pet vterin. Tri sta vterin. Ale kolik kroku stihne udelat
clovek za dvacet vterin, když to v baráku zapraská? Když ví,
co mu za chvíli dýchne na záda? BežÍ, jde nebo se zastaví,
otocí a sleduje, co prichází?
Nekdo vzal za kliku koupelny. Máma. "Co tam deláš tak
dlouho?"

ODD
Kdy za mnou Platýz prišel poprvé, si už nepamatuju.
Vím jen, že bylo léto a já mel proti predpisu otevrené okno.
K oknu to mám dvanáct kroku. Žádné kroky jsem ale
neslyšel. Otocil jsem se a Platýz proste sedel na židli naproti.
"Jak se vede?" zeptal se.
"Dobre."
"Ale jak se ti vede doopravdy?"
Dlouho jsem nad tím musel premýšlet. Možná minutu.
Možná dve. Za dve minuty dokážu ujít minimálne dve ste
padesát kroku. Koukal jsem na Platýze, který si hrál
s krabickou zápalek.

"Jsi srab," rekl a zapálil si.
"Tady se nesmí kourit,"
usmál.

rekl jsem, ale Platýz se jen

"Ani za me se tady nesmelo kourit. Ale srdce je nehorlavý."
"Srdce?"
Platýz kývnu! smerem k míchacce.
"Tady jsem umíchal první dávku. Jsem rád, že v tom
nekdo pokracuje. Ale musíš toho zvládnout vÍC. Musíš me
poslouchat. Tenhle obraz jsem sem povesil já," rekl, típl
cigaretu a ukázal na Vecer v prístavu. "Líbí se ti?"
"Jo. Starej. Hezkej."
"NenÍ starej. Namaloval ho muj kluk."
"On u toho more byl?"
"Namaloval ho podle pohlednice."
"Hezký."
"Jo. Ale byl to srab."
"Proc?"
"Skocil pod vlak."
"Kvuli holce?"
"Kvuli me. Veríš v boha?"
"Nevím."
"Buh je srdce."
Byl to Platýz, kdo mi dal ten úkol. Chodit po svete,
pocítat dál své kroky a každý další krok upustit kousek
srdce. Malý, vetší, jak to prijde. Znelo to jednoduše: vrátit
srdce zpátky srdci. Srdci, které on vynalez. K srdci, které
stálo na pocátku všech vecí.
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"Všechno to tady zacalo jedním velkým výbuchem.
A všechno to jedním velkým výbuchem musí skoncit. Aby to
zase mohlo zacít. Nový. Cistý. Já už to nestihnu." Platýz mi
podal starý školní sešit. A já si cetl vystrižené clánky z novin,
cetl jsem si o letadle nad Skotskem, kterému srdce utrhlo
krídla. O vlaku v italských Alpách, kterému srdce ucpalo
tunel. O lodi, které u Sicílie srdce vypustilo z bricha vzduch.
O dalších tunelech, domech, silnicích v Cíne nebo Bolívii.
"To je muj život," rekl Platýz. "Nechci, aby se to opakovalo."
Když jsem se podíval po hlase, už tam nebyl.

000
Ta hra me zacala bavit. Denne ujdu dva tisíce kroku. Na
záchod. Do koupelny. Na trolejbus. K bráne fabriky. Po
baráku. Do hospody, ale tam zajdu jen obcas, když me
pozve Charlie. Pití me otravuje. Navíc pak nikdy neusnu
a musím myslet. Navíc nás ráno kontrolují. Kdo vecer pil,
má padáka. Nekdy ujdu i víc kroku, ale nikdy víc, než šest
tisíc. Proc? Kvuli fotrovi.
Byli jsme na horách, túra. Šlapali do kopce a fotr se
najednou svalil s rukou na srdci. Máma kricela, zkoušela ho
masírovat, pak vzala do ruky kameny a házela je po studeném tele a me najednou bylo tak úzko, že se mi srdce skoro
zastavilo. Pak se zase rozbehlo, ale mne bylo jasné, že
nesmím umrít, že na sebe musím dávat pozor, že musím
chodit jen málo a nikdy se nezapotit. Proto si kroky
pocítám. Proto se nepotím.
Do školy jsem to mel tisíc kroku, ale ted by to bylo mín.
Na nádraží to mám tisíc dve ste kroku. Dál než na nádraží
jsem nešel. Mohl bych jít do lesa. Ale co v lese?Když chci jít
dál, jedu vlakem. Treba do Prahy. Vzal me tam Charlie. Jel
nakupovat dárky. A desky.
Z polí za oknem startovala hejna ptáku, hledala smer,
utíkala pred zimou.
"Hnus," otrásl se Charlie zimou. "Tobe není zima?"
"Ne," rekl jsem a stisknul v kapse kousek srdce.
Když vlak zastavil, koupili jsme si párek v rohlíku. Ke
stánku to bylo dve ste kroku. Když se prodavacka
otocila, nadrobil jsem jí trochu srdce do horcice. Slyšel
jsem, jak se Platýz za mými zády zasmál. Otocil jsem se.
Nebyl to Platýz, ale Charlie. Smál se tomu, co cetl
v novinách.
Charlie me táhl po Václavském námestí. Odshora dolu
má šestnáct set kroku. Chodil jsem po námestí, v dlani
držel kousek srdce a drtil ho na malé kousícky. Díval jsem
se, jak je zobají holubi, jak se mísí s prachem, jak ho
podpatky holek zašlapávají do dlažby.
Cestou zpátky už byla tma. Charlie spal. Otevrel jsem
v kupé okno a nasypal trochu srdce do noci. V jedné stanici
rezali na vedlejší koleji autogenem staré lokomotivy.
Plameny prskaly na stranu a chvíli se zdálo, že chytne i náš
vlak. Zavrel jsem oci, zaposlouchal se do zvuku míchacky,
která se za pul minutu dvanáctkrát otocí, poslouchal jsem
dvanáct bluesových taktu z míchacky, a když jsem oci
otevrel, sedel naproti Platýz. Charlie byl pryc.
"Dobrá práce," pochválil me Platýz. "Zítra se to
stane."
Platýz zmizel a místo nej na sedacce chrápal Charlie.
Vlak brzdil ve stanici.
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Míchacka se zase tocila. Platýz sedel naproti a povídal.
O sobe. O srdci. Takže hlavne o sobe. A já si povídal
sním.
"Co to tady vyvádíte?" ozvalo se za mnou.
Otocil jsem se. Ve dverích stál nový šéf s holkou
v brýlích.
"S kým si to vykládáte?" zeptala se.
Platýz byl pryc.
"Vy si vykládáte s tím obrazem?"
"Chtel jsem vám ho ukázat," rekl jsem jí.
Dali mi dýchnout. Nenadýchal jsem nic. Pak mi ta
holka rekla, že už zítra nemusím chodit, že jsem stejne
nadbytecný, protože o srdce už není ve svete zájem.
Dokonce ani v Libyi. Natož v Americe. A najednou stál
Platýz za ní. Smál se. Smál se tak, že jsem se musel zacít
smát i já.
"Co je na tom k smíchu?" zeptala se holka v brýlích.
"Máte hezké brýle."
"To vy jste mi psal ten dopis?"
"Já... Ale nemyslete si... "
Holka v brýlích si nemyslela nic. Otocila se a odešla
s ostatními. Platýz se zase usmál a já zacal míchat svou
poslední dávku. Jeden pytel, druhý pytel, tretí pytel. Sto
kroku. Bylo mi líp, než kdykoli na svete.
Díval jsem se, jak se v míchacce prevaluje hmota, jak
vzniká poslední velké srdce. Upustil jsem do míchacky kus
sebe. Pár kapek na štastnou cestu. Ochutnal jsem a necítil
žádné zrychlení, ale klid, takový klid, že mi nevadilo ani
preskocení jehly, preskocení, po kterém každé písnicce
zbývá jen dvacet vterin a každému chodci jen pár posledních kroku.
Pocítal jsem vteriny a díval se, jak se srdce kroutí
v míchacce, jak vzdychá, rudne a je ho stále víc a pak jsem
se podíval na rybáre na obraze. More se zacalo vzdouvat
a já uvidel, co vidí pricházet ten rybár, videl jsem, jak se
more napíná, jak se do prístavu žene velká vlna, hlucnejší
než míchacka. Videl jsem, jak se na me ten rybár dívá. Videl
jsem, že to není rybár, ale Platýz.
V tom rachotu vody jsem zaslechl brýlatou holku, jak se
znovu ptá na muj dopis, zaslechl jsem mámu, jak ríká,
abych si vážil svojí práce a že je na me pyšná, zaslechl jsem
i smích jejího chlapa, jeho olíznutí nad kucharkou, zaslechl
jsem Charlieho, jak mluví o ženských nohách nad hlavou,
a pak to prišlo - uslyšel jsem poslední úder srdce mého
fotra. A v ten okamžik se voda vylila z obrazu do mého
baráku.
Udelal jsem pár kroku na stranu, ale voda me nadzvedla.
Já stoupal výš a výš. Barák byl plný ryb, voda otevrela strop
a nad ním se objevilo modré nebe. Modré, ale jen na malou
chvíli. Zaplavila ho voda. Voda a ticho.

Jaroslav Rudiš (1972) je spisovatel, hudebník a novinár.
Debutoval románem Nebe pod Berlínem, za nejž dostal cenu
Jirího Ortena. Je autorem dvou komiksových románu (spolecne
s Jaromírem 99) Alois Nebel: Hlavní nádraží a Alois Nebel:
Bílýpotok. Jejich dramatizaci uvádí nyní Cinoherní studio
Ústí nad Labem. Povídku Dvacet vterin napsal pro
Prítomnost v rámci jejího tématu "Hledá se vudce?".
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Atnerika objevuje
Prekvapení z pokroku evropské integrace

Euroamerické vztahy jsou v poslední dobe vystaveny
zatežkávací zkoušce. Hlavní prícinou je neshoda mezi
vládou Spojených státu a vedoucími evropskými mocnostmi v politice na Blízkém východe, ale pristupuje k ní
i nekolik jiných sporu, prevážne ekonomických. Odpovednost za nastalé ochlazení prisuzují Americané vcelku podle
stranické orientace; demokraté obvinují prezidenta Bushe,
republikáni spíš Francii a Nemecko. Oba tábory však
uznávají potrebu obnovit spojenectví, které se tolik osvedcilo v dávné i nedávné minulosti.

Evropa z Venuše, Amerika z Marsu
Nestranný pozorovatel se neubrání dojmu, že úspech
sjednocovacího procesu, zejména v jeho nynejší fázi, Americany dost prekvapil, že tu i "objevují Evropu". Amerika
s údivem konstatuje, že myšlenka, kterou její predstavitelé
po víc než pulstoletí nejen nadšene schvalovali, ale i aktivne
podporovali, se stává skutkem.
Reakce jednotlivých složek verejnosti je vetšinou kladná,
i když ne tak jednomyslná jako dríve. Mezi americkými
euroskeptiky si na predním míste zaslouží zmínky publicista
Robert Kagan, spolupracovník Carnegieho nadace pro
svetový mír a autor studie OJ Paradise and Power. Také on
soudí, že integrace Evropy je prospešná vec pro celý moderní svet. Domnívá se však, že príliš úzké soustredení na
výstavbu jednotného tržního hospodárství a nadnárodního
politického systému prozrazuje nedostatek smyslu pro realitu, odvádí pozornost evropských politiku od bezprostredních nebezpecí, zejména terorismu, a ztežuje tak nezbytný
spolecný postup Západu. Své pochyby vyjádril behem verejné debaty o oprávnenosti americké invaze do Iráku: Evropa
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prý pochází z Venuše, Amerika z Marsu. Evropané údajne
sní s osvícenským filosofem Immanuelem Kantem
o "trvalém míru" a nechtejí vzít na vedomí neúprosný fakt,
že násilí je stále ješte užívaným prostredkem v mezinárodní
politice. Americané se podle Kagana neostýchají použít
moci, Evropané se moci spíše bojí a v krizových situacích
dávají prednost necinnosti, prípadne ústupu.
Kagan a jemu blízcí politictí komentátori sice nedocenují
evropský projekt, neprojevují však vuci nemu obavy ani
vyložené neprátelství. To ponechali jiným, méne pocetným
kritikum. Jedním takovým je advokát a novinár Jeffrey L.
Cimbalo. Ten se svými výhradami vuci Evrope nijak netají.
Postup integrace vnímá jako nebezpecí pro Spojené státy
a celý americký aliancní systém, zejména pro NATO, jemuž
je treba celit. Cimbalovi zrejme vadí nadnárodní charakter
integracního projektu, v dané chvíli ale nejvíc kritizuje plán
spolecné evropské armády a jeho dosavadní realizace ve
forme "Evropského útvaru k rychlé obrane". Svuj príspevek
do známé politické revue Foreign Affairs nadepsal: "Jak
zachránit NATO pred Evropou?". Tvrdí, že Severoatlantický
pakt a Evropskou unii je nutno považovat za dva mezinárodní útvary stejné úrovne a duležitosti. Doporucuje, aby
americká diplomacie využila neshod mezi cleny EU stran
projektu evropské ústavy a snažila se odvrátit uskutecnení
plánu na spolecnou obrannou strukturu Unie. Ukazuje na
Velkou Británii jako prirozeného spojence v této snaze;
pritom projevuje i nadeji, že nekteré z nove pristoupivších
zemí, treba Polsko, by se daly získat pro tuto politiku.

Zaspaná revoluce
Toto uvažování se jeví absurdní každému, kdo zná
alespon elementární fakta moderních dejin. Cimbalo
prehlíží, že práve Spojené státy byly v posledním století vždy
neúprosne vtaženy do všech evropských válek, a že je tedy
v jejich zájmu, aby vojenské prostredky v této oblasti nesvádely ke konfliktum, nýbrž aby byly podrízeny spolecné
autorite.
Odmítání evropské iniciativy k ustavení vojenských
jednotek Unie je ostatne v rozporu i s oficiální americkou
kritikou malého evropského podílu na spolecné obrane
Západu. Na to upozornuje autor nedávné, velmi populární
knižní studie o evropském sjednocení, novinár a spisovatel
T. R. Reid. Svou knihu nazval "Spojené státy evropské".
Reid uznává, že Evropa investuje daleko méne než Amerika
do vojenského sektoru, ba spatruje v relativne nízkých
výdajích na obranu tajemství úspechu a rozvoje instituCÍ
sociálního zabezpecení ve všech pokrocilých evropských
zemích.
Jinak je objektivním pozorovatelem sjednocovacího
procesu, a pokud jde o postup evropské integrace, možná
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i príliš optimistickým; eventuální potíže a problémy
v budoucích fáZÍch vývoje nebere ani v úvahu. Vznik
integrované evropské federace podobné USA pokládá
víceméne za fait accompli, za hotovou vec. Je to podle jeho
názoru "geopolitická revoluce dejinného dosahu", kterou
Americané zaspali. Je nacase, aby procitli, protože úspech
této revoluce spolu urcí i budoucí osud Ameriky a bude
znamenat konec jejího výlucného postavení jako jediné
supervelmoci.
Vcelku se však zdá, že hlavním podnetem k výhradám
a obavám z pokroku evropské integrace, formulovaným ve
Spojených státech, je neco docela domácího, totiž nejistota, pokud jde o postavení Ameriky ve svete. Rezervovaný
postoj cásti amerických elit k Evropské unii je obdobou
jejich postoje k Organizaci spojených národu a k ní
pridruženým institucím. Tam je paradox amerických
rozpaku z mezinárodní autority, vytvorené vlastníma
rukama, snad ješte nápadnejší než americká bezradnost
tvárí v tvár integrované Evrope. Projevil se velmi výrazne
pri ustavení ci vlastne reaktivaci Mezinárodního soudního
dvora v Haagu, jehož pravomoc americká vláda odmítla
uznat. Haagský tribunál, jak známo, vdecí za svuj vznik
soukromé iniciative amerického prumyslníka a filantropa
Andrewa Carnegieho a za své zaclenení do struktury
mezinárodní justice americkému prezidentu F. D. Rooseveltovi.
Evropská unie na druhé strane predstavuje svým zpusobem i pokracování dlouhodobého úsilí, které zahájil na
konci první svetové války americký prezident Woodrow
Wilson. Nebyla by se však vytvorila bez francouzskonemeckého dorozumení, základu míru a spolupráce na
evropské pevnine, vyšlého ze samostatné evropské iniciativy. Tato iniciativa ale zase pomohla realizovat v nové
a konkrétnejší forme Wilsonovu vizi vlády práva v mezinárodních vztaZÍch.
Úspechy evropské myšlenky by tedy mely být i americkými úspechy, ovšem za predpokladu, že American,
který je hodnotí, se hlásí k univerzalistické tradici zahranicní politiky své zeme. V tom ohledu se nezdá na
americké scéne vládnout shoda, což zcásti vysvetluje
zminované protiklady a zmatek. Z Wilsonova slovníku
a ideové výzbroje si dnes vypujcují zastánci obou protikladných pojetí role Spojených státu ve svetové politice:
skutecní Wilsonovi nástupci a pokracovatelé v jeho
ctižádostivém,
témer eschatologickém
díle, jakož
i zastánci principu neomezené státní suverenity, ospravedlnujícího jakýkoli krok k obrane amerických zájmu.
Také ti hovorí o poslání Ameriky zabezpecit svet pro
demokracii, které Pražanum mezi obema svetovými
válkami pripomínal
nápis na podstavci pomníku

u Wilsonova nádraží. Na mysli však mají neco úplne
jiného a k Wilsonove tradici zcela urcite nepatrí.

Sourozenec za morem
Spor o pravé poslání Ameriky v soucasném svete oživil
tak i otázku o pomeru mezi Amerikou a Evropou, o jejich
vzájemných poutech a závislosti. Ona historická role, které
se tak hlasite dovolávají tvurci dnešní americké zahranicní
politiky, muže sotva být úspešne splnena Spojenými státy
samotnými; Amerika potrebuje partnery, avšak pri jejich
volbe nemá príliš na vybranou. Neokonzervativci rádi
spekulují o težišti svetové politiky umísteném mimo atlantickou oblast, napríklad o takzvaném tichomorském

Americký publicista Robert Kagan míní, že
zatímco Americané se neostýchají použít moci,
Evropané se moci spíš bojí a v krizových
situacích dávají prednost necinnosti.
obvodu, kde by Amerika spojila síly s Japonskem a Austrálií,
prípadne s Indií (Cína jako spojenec je zatím tabu). I oni
však patrne vedí, že skutecnost je jiná. Amerika se nemuže
vyvlécize svazku, který ji poutá k politickému a kulturnímu
centru na druhém brehu Atlantického oceánu.
Odtud pochází zárodek všeho, co tvorí Ameriku, jak ji svet
a dejiny znají, a odtud také pred zhruba ctvrttisíciletím vyšel
podnet k onomu jedinecnému americkému "experimentu".
Jak blízké obema je casto i to, co Americané pokládají za to,
co je práve od Evropy odlišuje! Mužeme zacít hned
s Kaganovou alegorií Venuše a Marsu, s tvrzením, že
Evropané se bojí, nebo dokonce štítí moci. Ve skutecnosti je
neduvera k moci americká jako Amerika sama. Dokladu
o tom je nekonecná rada, od soustavy brzd a rovnováh
v americké ústave až po Reaganuv "minimální stát". Setbu
k nim si ale privezli vystehovalci ve svých srdcích z Evropy.
Kantuv sen o trvalém míru, kterému se Kagan vysmívá, byl
její nedílnou cástí. V Americe na sebe vzal formu Jeffersonovy vidiny ideální republiky svobodných a rovných jedincu
v panenské zasltbené zemi, stranou všech válek a mezinárodního souperení. Duchovní pouto mezi Evropou a Amerikou
je nerozlucné - dostatecný duvod k ocekávání, že úspešná
integrace neoslabí, ale naopak posílí atlantickou solidaritu.

Zdenek Suda (1920) je sociologa dlouháletý spolupracovnfk
Rádia Svobodná Evropa, pusob{ na univerzite v Pittsburgu
v USA.
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Minuta ticha
za zvuku petard
Pred šedesáti lety skoncila druhá svetová válka. Vítezství nad nacismem ale
doprovázely i politováníhodné jevy
JAROSLAV ŠONKA

Mauthausen byl osvobozen 5. cervna 1945. Pojednou
byla péce o vezne v amerických rukou. Rada lidí umírala
presto na následky ke konci války vystupnovaného brutálního zacházení. V tábore byly i matka a dcera Weissovy
z Prahy. Než se daly na cestu domu, videly ješte, jak si
Dánské království slavnostne odváží "své" vezne.

Co hýbalo spolecností?
Po príjezdu do Prahy si dve podivne vypadající ženy
smely pozde v noci lehnout na nádraží do kouta. Cesta
k vlastnímu bytu byla namáhavá a byt byl již obsazen. Po
válecném záboru byl nyní pridelen Cechovi. Nárok? To se
bude muset úredne prezkoumat. U obou žen, infikovaných tyfem, propuká težká nemoc. Soused se o ne stará,
zatímco úrad namáhave pracuje na vrácení bytu. Když
o tri roky pozdeji Helga Weissová podává složku se svými
pracemi s prihláškou na Umelecko-prumyslovou školu, je
nejprve odmítnuta, protože její práce jsou ponuré
a nevyzarují budovatelský optimismus.
Lépe na tom byl ceský režisér, dramatik a hudební
skladatel E. F. Burian. Nebyla to však jeho vlast, která ho
z koncentráku odvezla, ale jeho verný kamarád. Novinár
A. J. Liehm zas vypráví o dobrodružství v poválecném
Nemecku, o shánení benzinu a o soukromé iniciative.
I když prezident Beneš mezi opatreními po konci války
jasne hovoril o organizaci návratu Cechu a Slováku
z Nemecka, nedostalo se na každého. A duch vetšinové
populace asi byl nekde jinde. Zatím chybí práce historika
o aktivitách obcanu v prvních poválecných dnech. Co
koho zajímalo? Co hýbalo spolecností?
Z vyprávení starších lidí je zrejmé, že bylo duležité
ukázat smýšlení. Místo hledání zmizelých sousedu se tedy
pálily vlajky s hákovým krížem, spontánne i organizovane
se porádal lov na Nemce po ulicích, ac mohlo být jasné, že
ti nejvetší zlocinci jsou již na dobre pripraveném úteku na
Západ. Na verejnosti se konaly brutální zákroky bez
soudního rozhodnutí. Nekomu pripadalo dokonce
duležité, zda se bude psát Nemec s velkým ci malým "n".
Angloamerické plány na obnovu evropských struktur,
vcetne transformace Nemecka, nesledoval témer nikdo.
Po dvou letech se poslušným odmítnutím Marshallova
plánu Ceskoslovensko zapojilo do druhé kolaborace.

Logika uvolneného ventilu
V rade obcí došlo k nepríjemnému prekvapení, že
nekterí Židé prežili. Židé z nemeckého kulturního
prostredí meli v poválecné dobe problém - jazyk. Problému se zbavili nejcasteji odchodem do zahranicí. Vetšina
Cechu se jiste tešila, že má brutální okupaci za sebou.
Hovorilo a psalo se o nových zítrcích, ale z nekterých
textu této doby, z novin, z projevu politiku, vyzaruje spíše
duch pomsty. I když se ozývá také "nejsme jako oni",
získává nejvetší váhu pomerne presná kopie totalitního
chování, nyní jen ponekud jinak orientovaného.
Potlacování nekterých skupin obyvatel nebylo v centru
verejné debaty. Co zažil ruský a ukrajinský protikomunistický exil z doby po roce 1917, kde skoncili jeho pocetní
zástupci? Jaké byly osudy tech Rusínu, kterí svuj osud spojili
s predválecným Ceskoslovenskem? A co zpusobilo, že vetšinová populace pro samé veselí tyto varující symptomy ani
nezpozorovala? Nebo zpozorovala a k temto smutným
výsledkum svetové války proste jen ze zvyku mlcela?
Tehdy byla hybným principem logika uvolneného
ventilu po dlouholetém útisku. V dusledku špatného
svedomí dnes príliš holdujeme tzv. prícinným souvislostem. Jiste je jasné, že na zacátku byla nacistická brutalita.
Ale být vuci ní v symetrické pozici a zacházet brutálne
s kýmkoli, když není pachatel po ruce, je smutné pochybení. A situace roku 1945 opravdu z nekolika úhlu vypadá
jako nacvicování na komunistickou spartakiádu dalších
brutalit. Chybí ješte práce historiku o tom, jak se "historické príciny" rozbehly z roku 1945 do prvního poválecného desetiletí. Opravdu je vším vinno jen nacistické
bezpráví a nikdo si nemá co vycítat? Kolik kolaborantu se
již tehdy uteklo ke komunismu - s patricnou drívejší
prupravou? Není dokonalou omalovánkou, že restitucní
zákonodárství zná komunistické bezpráví teprve od 25.
února 1948?

Pametní desky nestací
Soud o ruzných osobnostech první a druhé republiky,
jakož i protektorátu byl velmi rychlý. Po roce 1948
svobodná debata prestala existovat, a tak je naše kolektivní premýšlení prerušeno a snahy o navázání na radu dríve
tradovaných idejí a myšlenkových proudu jsou sporé.
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Kolik premýšlivých spoluobcanu, kterí si nevybrali cestu
cástecne v armáde britské. Na svuj domov mysleli velmi
zúrocenou po roce 1948 jako "hrdinství", dnes v naší
podobne jako Ceši a Slováci. Zatím jim nikdo príliš
povrchní perspektive spadá do negativní prihrádky?
nedekoval. Co by vzniklo, kdybychom se tehdy všichni
Hácha prožil léta duševní tísne spojené se snahou stále
chovali jinak? Pohled na sovetskou okupacní zónu vnucuneco zachranovat - treba i drívejší protektorátní vlády
je témer humornou otázku - jak pravoverní by byli pod
pred pozdejším nástupem odporných kolaborantu.
sovetským tlakem vzniklí sudetští komunisté?
Poválecné události jej doslova preválcovaly a smrt pro nej
Konjunkturalisté vyrostlí z vlastního mindráku zacali
byla vysvobozením.
ihned prosazovat selektivní videní sveta. Vznikal nebo
Generál Eliáš byl popraven jako nacistický vezen. Na
vlastne posiloval se národní patos a dostával se do služebhistorickou reflexi tento protektorátní ministerský predseda
ného postavení. I vynikající knihy jako Nemá barikáda
a zároven odbojár také ješte ceká. A co meli delat všichni ti
Jana Drdy se v tomto kontextu stávaly metlou v rukou
poštáci a zamestnanci dráhy, kterí videli, že v roce 1939
tech, kdo meli patent na interpretaci historie. Je pozoruvojsko zustalo v kasárnách? Nikdo nevidel do budoucnosti.
hodné, jak se muže stát mistrne napsaná vznešená
První nadšený odboj byl brzy zlomen a jeho pokracování
metafora stereotypem a pro následující generace bezcenbylo velmi obtížné. Hrdinu bylo málo: to, že transporty do
ným brakem. Komunistický ministr kultury Zdenek
vyhlazovacích táboru jely, byla také zásluha korektní obsluhy
Nejedlý a jeho tendencní vzdelanectví je snad nejlepším
výhybek a návestí. Takové fungování aparátu a jeho malých
príkladem. V komplexu jeho fatálního pusobení na
kolecek je v západním Nemecku
národní kulturu se skrývá
již po desetiletí predmetem
i paradoxní vina cloveka, který
národu kolektivne znechutil
diskusí. I malá spoluvina osoby
Je jasné, že na zacátku byla nacistická
obsluhující duležitou výhybku
umelce jako Aloise Jiráska ci
brutalita. Ale být vuci ní v symetrickém
muže mít dalekosáhlý dusledek.
Bedricha Smetanu. Oba jmenoAle bylo možné se této spoluvine postavení a zacházet brutálne s kýmkoli,
vaní za to opravdu nemohou
vyhnout? A kdy konecne prijme(a snad jsou v prícinných
když není pachatel po ruce?
souvislostech historie zahrnuti
me svého již i Hollywoodem
posveceného krajana Schindlera
ješte méne než Wagner ve
a návštevníci Brnence u Svitav nenarazí na udivené pohledy
vzestupu Hitlera). I pro ne budeme muset najít novou
obyvatel plných domnenek a nejistoty? Pametní desky nestaperspektivu.
cí. Ony totiž mlcí.

Vítezná historie

Exil a pohled na svet
Všichni Ceši nebyli v exilu. Exilovou kontinuitu republiky vydrela v Londýne a jinde v podstate mizivá menšina,
protože vetšinový odchod nebyl možný. Roky války zmenily pohled exulantu na svet a nekterí v kvetnu 1945 videli
vlast novýma ocima. Jejich vlast trpela polohou na hranici
mezi západním a východním svetem. Historické zklamání
západními spojenci zpusobilo Benešuv skok na ruský špek,
ale rada tech, kdo se vrátili obzvlášte ze západního exilu,
s sebou prinesla nové predstavy o politickém živote.
Benešova diplomacie a jen diplomacie, pohyb mezi extrémy a hysterické vyvažování pozice státu zpusobila odklon
od fungující demokracie a vstup na kluzkou plochu utopií.
Šikovné bylo v tomto ohledu spojení kapitalismu, imperialismu a fašismu v ústech komunistických ideologu.

Nejedlá minulost
Globální katastrofa druhé svetové války mela složitý
prubeh. Tato složitost nezmizela s koncem války. Jiste je
nutné si uvedomit podíl Sovetu na konecném vítezství.
Dnes nepostací do obrázku pribrat Americany a odstranit
sovetský tank. Byl by konec války myslitelný bez Stalina?
Kolik historických prací známe treba o osudech jednoduchého sovetského vojáka, který byl bez jakýchkoli vlastních práva podle Stalina nesmel padnout živý do zajetí?
Jiste, nekterí znásilnovali (ostatne jsou doklady i o podobných cinech amerických vojáku), mnozí však byli tak
vysílení, že na takové veci ani nepomysleli.
A jsou tu ješte i krajané-nekrajané. Exiloví sudetští
Nemci bojovali cástecne v Ceskoslovenské armáde,

Vlastní role roste stále do krásy. Panuje ovšem všeobecná
nejistota o tom, co ze zmen v nejistých letech okolo roku
1945 bylo oduvodneno brutalitou nacismu, co zpusobeno
komunismem,
co kompenzacním
chováním obetí
i kolaborantu a co je dodnes nezpochybnitelným pokrokem. Oddelit národní historii od hutného balíku pseudoargumentu, které mely sloužit jako zduvodnení kolaborace
následující, bude namáhavá práce. Národ tehdy zachvátila
jakási masová infekce, proti které si málokdo vyvinul
imunitu. V této souvislosti se dá citovat i z projevu prezidenta Beneše (Šest let exilu) o novém systému stran, o exilu
v Londýne i v Moskve atd. Vznikla tak jakási zamrzlá,
stabilní verze pohledu na konec války a další vývoj. S tímto
stavem je nutno se vyporádat.
Zatím však mává rada politiku a komentátoru nad
hlavou pendrekem: "Nepripustit revizi výsledku druhé
svetové války!" Ve zdánlivé ucelenosti našeho pohledu na
rok 1945, na jeho predpoklady a dusledky, je skryt selektivní pohled vítezu - nikoli vítezu druhé svetové války,
nýbrž vítezu tragického poválecného boje o demokracii.
Je naší povinností stát se archeology vlastní veci a pracovat nejen na obcerstvení barev našeho obrazu historie,
nýbrž namalovat si obraz nový. A jiste si musíme být
vedomi toho, že ani ten nebude definitivní. Identita a její
spravedlivý základ jsou pracné.
Jaroslav Šonka (1948) je publicista a biolog. Od roku 1968 žije
a pracuje v Nemecku. V soucasné dobe pusobí na Evropské
akademii v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních ved UK
v Praze.
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Ceští novinári se

mají rádi

Grossgate rozhodne není Watergate
JIRÍ PERE
Mediální smršt, která se v prvním ctvrtletí tohoto roku
rozpoutala okolo financování bytu premiéra Stanislava
Grosse, vyprovokovala nekteré politiky k protireakci:
sdelovací prostredky zacházejí s fakty úcelove, spoléhají na
anonymní zdroje, neodpovedne spekulují! Ministr kultury
Pavel Dostál dokonce navrhl, aby byl zprísnen tiskový
zákon a nekterí další politici - z vládní koalice i z opozice s Dostálem souhlasili.
Média se zacala bránit. Snaha politiku "vychovávat"
média restrikcemi je prece v každé demokracii oprávneným duvodem k pozdvižení. Stejne tak jsou novinári
v právu, když se ohrazují proti nedoloženým narcením, že
jejich odhalování nelegálního nebo neetického chování
politiku je rízenou, možná i zaplacenou kampaní.
Zároven je ale kontra produktivní, když sdelovací
prostredky "splachují" ruzná obvinení proti sobe paušálním odmítáním možných pochybení nebo dokonce
sebeoslavnými reakcemi. Behem Grossovy aféry jsme si
mohli precíst hned nekolik clánku, v nichž novinári
vysvetlovali, že sdelovací prostredky delají v této kauze
skvelou práci.
Není to ovšem tak jednoduché, že by na jedné strane
stála obecne špatná, zkorumpovaná politická elita, na
druhé dobrí, bezúhonní novinári. Pokud novinári chtejí
být respektovanými strážci demokracie, nemohou sami
pristupovat na normy chování, které u politiku kritizují.
Když požadují, aby politici odkryli své zdroje (financí,
informací, atd.), ale sami se klidne za anonymní zdroje až
príliš casto schovávají, oslabuje to jejich verohodnost.
A v dusledku to oslabuje také schopnost verejnosti politické provinilce skutecne dovést k odpovednosti, protože
i politici, kterí mají máslo na hlave, se mohou úspešne
bránit poukazy na nedostatek profesionality novináru
a odvádet pozornost od sebe samých.
V nejviditelnejší rovine stojí novinári a politici proti
sobe. Zároven ale na sobe také závisejí. Média poskytují
politikum jevište a politika zas dodává médiím potravu,
která se tak ci onak prodává. Na úspechu ci neúspechu
tohoto prodeje pak v mnohém závisí prežití zejména tech
médií, která se rídí motivy zisku.
Je to mocný imperativ a novinári i jejich editori, kterí si
povesti své profese skutecne váží, by si vždy meli klást
otázku, zda pri odhalování pravdy a nabízení objektivních
informací neprekrocili hranici, za níž už neinformují, ale
manipulují. Jinými slovy: nekteré príbehy se udrží na
prvních stránkách (a palcové titulky s nimi spojené se
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dobre prodávají), jen když se jim trochu "pomuže" - treba
nejakou tou neoverenou spekulací, na niž pak musejí
politici dál reagovat.
Další zdroj možné manipulace predstavují politické
preference novináru. Seriózní svetová média dobre vedí, že
i novinári jsou lidé s politickými názory, a snaží se proto
striktne oddelovat žánry - zvlášte komentár a zpravodajství. Ceská média udelala v tomto smeru znacný pokrok ve
srovnání s první polovinou 90. let, ale i tak je ješte dost
bežné, že politické názory novináru i prevažující politická
orientace daného sdelovacího prostredku prosakují do
zpravodajství.
Ceská média by také mela být strízlivejší v hodnocení
svých výkonu. Žádné množství sebeoslavných clánku,
které se snaží portrétovat investigativní cinnost ceské
žurnalistiky jako obdobu skvelé novinárské práce Boba
Woodwarda a Carla Bernsteina v afére Watergate, nemuže
zastrít skutecnost, že pátrací žurnalistika u nás trpí
nedostatkem financních prostredku, zdroju a zkušených
novináru.
Témer žádná ceská mediální organizace si nemuže
dovolit platit dlouhé mesíce lidi, kterí se plne venují jen
jedné kauze. Investigativní žurnalistika je tak až príliš casto
nucena spoléhat na "zarucené" informace od politických
a dalších "donašecu". Spoléhání na tento typ informací je
sice bežné i jinde, ale novinári v kvalitních médiích si je
musejí umet overit nebo mít cas i zdroje, aby mohli stopu
sledovat. Nemají-li je, stane se pátrací žurnalistika jen
soucástí politického boje, protože média zprostredkovávají
"odhalení", kterými je nekdo cílene krmí. Narcení
z kampaI'íovitosti se pak nelze divit.
Relativní ekonomická slabost tech ceských médií, která
jsou zamerena predevším na publicistiku a zpravodajství,
má také další dusledky. Ciní média zranitelná ve vztahu
k nejruznejším PR agenturám a lobbistickým organizacím
a oslabuje roli hlídacího psa ve vztahu k tem ekonomickým subjektum, které kupují na malém trhu v daném
médiu nejvíc reklamy. A protože v klientelistickém ceském
prostredí se ekonomické a politické zájmy casto proplétají,
muže se stát, že hlídací pes demokracie na nekteré politiky
radeji moc nešteká, prípadne šteká na ty, kterí jsou
takovým mocným ekonomickým subjektum trnem v oku.

Jirí Pehe (1955) je reditelem Newyorské university v Praze,
kde vyucuje politologii.
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Nezdarený pokus
Proc potrebuje nemecká ústava modernizaci

Je to témer jako znesvecení svátosti: revize základního
zákona - Grundgesetz - ústavy Spolkové republiky Nemecko.
Tento dokument
se stal opravdu základnou, na níž se
budovalo a vybudovalo
nové, demokratické
Nemecko.
V dobe, kdy se ješte neslušelo být nemeckým vlastencem,
kdy se ješte ztotožnoval patriotismus
s nacionalismem,
vyžadovalo se na Nemcích neco, co se nazývalo GrundgesetzPatriotismus - jakési náhradní vlastenectví, založené na
hrdosti na Grundgesetz.

Velké a malé ))s"
Mezitím se ovšem stalo umírnené, ba nekdy už i více než
jen umírnené vlastenectví, legitimní. Ale i Grundgesetz
potrebuje modernizaci. V soucasné dobe jde o reorganizaci
federálního zrízení. Je snad zvláštností nemecké ústavy, že ve
svém clánku 79/3 zakotvuje federální zrízení prakticky na
vecné casy. Zatúnco v jiných zásadních zásazích do ústavy je
zapotrebí dvoutretinová
vetšina zákonodárných
sboru, je
zmena, která by omezovala soucinnost zemí na zákonodárství, neprípustná.
Dosavadní praxe vztahu mezi voleným parlamentem,
Spolkovým snemem, a spolkovou radou, jmenovanou
zememi, se nevyvíjí zcela uspokojive. (Ceský pravopis, jako
by tušil príští problémy, píše Spolkový snem - Bundestag
s velkým "S", zatímco spolkovou radu, zemský snem,
Bundesrat, s malým "s". Ale to má snad duvody, které by
mel vysvetlit lingvista.)
Tvurci, nebo jak se jim casteji ríká, otcové Grundgesetzu
a zejména vítezné mocnosti se chteli po zkušenostech
s minulostí všemi prostredky vyhnout centrálne rízenému
obnovením
nebo znovuzrÍzením
státu. To si usnadnili

i

svébytných zemÍ. Bavorsko, Sasko a další historické, a tehdy
více ci méne svrchované zeme, se staly nyní spolkovými
zememi Spolkové republiky Nemecko. Vždyt již nekdejší
Nemecká ríše vznikla z bezpoctu menších a malých státu
a státecku. Ústrední parlament - Spolkový snem, v jehož cele
stojí spolková vláda, dostal jako jakýsi kontrolní orgán
spolkovou radu.
Jenže jak se dnes ukazuje, tvurci Grundgesetzu
vedouce ci nevedouce - vycházeli ze staré Bismarckovy
koncepce "zemských pánu". Cleny spolkové rady jsou
ministerští
predsedové
spolkových
zemí a jimi jmenovaní poslanci. Clenové spolkové rady nejsou tedy volení
a ani nemají individuální
právo hlasovat podle vlastní
úvahy, vlastního svedomí, jako to mohou delat poslanci
Spolkového
snemu. Hlasuje se podle zemí a zpravidla
podle politického složení té které zemské vlády. Základní rys demokraticnosti
zde tudíž chybí. Tyto poznatky
se dnes ovšem objevují pouze na okraji a v úvahách
fejetonu. V soucasné reforme má jít zejména o vztah
a rozdelení
pravomocí
obou
komor
parlamentu,

v zásade vlády a její
a spolkové rady.

vetšiny

ve Spolkovém

snemu

Co má v hrsti spolková rada
Postup zákonodárství je v praxi takový: zákon predložený
vládou je schválen vetšinou Spolkového snemu. Patrí-li do
príslušné kategorie, to znamená, že ke schválení je potrebný
souhlas spolkové rady, je postoupen této instituci k dodatecnému schválení. Pokud jej rada neschválí, je návrh zákona
postoupen meziparlamentnímu
výboru z clenu obou komor
a hledá se prijatelný kompromis. Nenajde-li se, zákon se
zpravidla neprijme.
Ve spolkových zemích jsou vlády nejruznejšího složení:
vlády odpovídající skladbou složení spolkové vlády, jiné
zemské vlády odpovídající opozici, ale jsou i vlády koalicní,
kde spolu vládnou strany, které v Berlíne stojí proti sobe.
Mají-li ve spolkové rade vetšinu zemské vlády, odpovídající
opozici ve Spolkovém snemu, mohou prakticky blokovat
veškeré zákonodárné iniciativy vlády.
To se již stalo, když vládla koalice vedená CDU. A deje se
to dnes, kdy vládne koalice vedená SPD. Není to pochopitelne v puvodním smyslu ústavního zákona, ale není to ani
nezákonné. Jsou zákony, které rada schvaluje, a jsou i hlasování, kde ruzne ovládané zemské vlády dávají prednost
zájmum své zeme pred stranickou disciplínou. Možnosti
jsou pestré, povážlivé ovšem je, že jak již receno, spolková
rada muže ochromit cinnost spolkové vlády. Navíc se
zákonodárství nesmírne prodlužuje a byrokratizuje.

Zemskopanský postoj
O shora uvedené nedostatky ovšem pri soucasné snaze
o reformu jde jen neprímo. V reformní komisi, kterou
rovnými právy rídí za Spolkový snem predseda SPD Franz
Miintefering a za spolkovou radu predseda CSU Edmund
Stoiber, jde predevším o rozsah pravomoci obou "souperu".
A podle prubehu se zdálo, že si predsedové rozumeli lépe než
16 zástupcu Spolkového snemu na jedné a 15 zemských
ministerských
predsedu (šestnáctý je Stoiber) na druhé
strane. Když už to vypadalo, že je dohoda na dosah ruky,
ztroskotalo
celé jednání na otázce svrchovanosti
zemí
v otázkách školství.
Což je o to pozoruhodnejší, že v celé rade zásadních otázek
již bylo dosaženo dohody. V otázkách financních i v omezení
velkého poctu zákonu, k jejichž schválení je treba souhlasu
spolkové rady. Dohoda nakonec ztroskotala na zemskopanském postoji ministerských predsedu v otázce svrchovanosti
ve školství všech stupnu a na neschopnosti vlády nabídnout
prijatelný kompromis.
O vážnejších problémech, jejichž rešení vyžaduje reformu,
se ovšem oficiálne zatím vubec nehovorí. Neoficiálne ano.
Tak treba o vysokém poctu - šestnácti - spolkových

zemí
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o velkou reformu
DTlrz

BEDRICH
velmi ruzné velikosti a velice rozdílné hospodárské kapacity.
Ústavním zákonem predepsaná podpora hospodársky
slabších zemí z "prebytku bohatších" naráží na rostoucí
odpor "bohatých". Argumentují mimo jiné tím, že touto
praxí chybí tem chudším potrebná pobídka k vetší vlastní
iniciative. Ovšem i prebujelá byrokracie a správní náklady
pri šestnácti zemských vládách hrají svou roli.
Ruznost hospodárské kapacity a životní úrovne není
pouze dusledek politiky posledních desetiletí. Ani ve východonemeckých zemích. Bohatší a chudší oblasti a zeme
existovalya existují i historicky. V západní i ve východní cásti
Nemecka. Nejinak než je tomu v Itálii, Velké Británii i ve
Spojených státech. Když na to nedávno upozornil spolkový
prezident Horst Ktihler, byl za to pranýrován.
Menit podobu spolkových zemí, nebo je dokonce slucovat, není snadná záležitost. Ani z hlediska vule obyvatelstva,
ani z pohledu státoprávního, ústavního. Príkladem snad
pujdou Braniborsko a také Berlín, který není jen hlavní
mesto, ale i samostatná zeme jako Hamburk a Brémy.
První pokus ztroskotal na negativním výsledku lidového
hlasovánÍ. Mezitím se nálada ovšem zmenila a pruzkum
naznacuje, že vule obyvatelstva se kloní ke slucovánÍ. Pocítá
se s tím do roku 2010. Stejná tendence se práve v poslední
dobe rýsuje ve vztahu mezi mestským státem Hamburk
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a spolkovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko. I tam se hovorí
o možném sloucení do deseti let.

Modernizace nutná
Ale i první a dosud základní veta ústavy "Dustojnost c10veka
je nedotknutelná" sice není ve své podstate zpochybnována,
ale názory se rozcházejí v otázce, ve kterém stádiu se dá
hovorit o "dustojnosti cloveka". Jde zejména o svobodu
vedcu pri bádání s lidskými embryi. Spor se vede uvážlive,
dotýká se vedeckých, politických i církevních oblastí
a nevede se v souvislosti s eventuální revizí ústavy. Prímo sejí
ale týká.
Do sporu o nutnosti reformy soudnictvi a právní praxe se
zapojila jedna z nejkompetentnejších osobností, prezident
spolkového ústavního soudu Hans-Jiirgen Papier. Podle
jeho názoru se Nemecko v politice a v právu stále VÍcblíží
centralistickému státu a zustávájen formálne federalistické.
Nejen spolkový prezident a spolkový kanclér, ale prakticky
všechny politické subjekty se sjednocují v názoru, že ztroskotání nynejšího jednání nesmí znamenat konec pokusu
o modernizaci politického zrízenÍ. Není ovšem snadné najít
novou základnu pro pokracování nebo obnovení dialogu.
Bedrich Utitz (1920) je publicista. Žije v Nemecku.
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Mosty vychádzajú nepretržite
od 28. apríla 1992.
Informujú

O

dianí

V

krajinách

Visegrádskej štvorky.
Poskytujú priestor názorom
na politické a morálne otázky
súcasnosti.
Informujú o knihách, filmoch
a divadelných predstaveniach.
Prinášajú vyznania a postrehy
zaujímavých rudí.
Nestrácajú humor.

PAVEL KOSATÍK: "Jednoduché je p,'emýšlet o lidech, jako byl Gottwald:jasných
zlocincích, o jejichž vine není pochyb. Ale "dole" mezi lidmi presná hranice mezi
pachateli a obetmi neexistuje."
KATARÍNA ZAVACKA: "Ked si niekto p1"ecítalLeninov Stát a revolúciu a nepostavili
sa mu vlasy dupkom, bol to gauner, alebo hlupák. Tá teória bola zvrátená od
samého zaciatku. "

MOSTY si mažete predplatit v SR na adrese: MOSTY, Sancova 70,814 99 Bratislava; e-mail: mosty@compllte1.sk • www.mosty.sk
• v CR na adrese: MOSTY,Vádavské nám. 37,11000 Praha 1, tel.: 00420-222246592. Ptijímame objednávky aj do clIdziny
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Cestou z Bláznova

domu
Smeruje Rumunsko ke štastnému konci svého transformacního príbehu?
DANIEL ANÝž
Mladý muž krácí Bukureští. Na zádech nese dvere. Zdá
se, že bloudí. Prostredí, v nemž se ocitá, se rychle strídá.
Cikánský konský povoz, svážející staré železo. Paneláky,
jejichž pochybne smontované díly hrozí vypadnutím z celé
konstrukce. Zelný trh po širým nebem, prodavacky
v šátcích louskají slunecnicová semínka. Odraz staré secesní
budovy v nablyštených oknech rádoby provokativní, ale
pritom tuctove nudné sklenené fasády moderní banky. Pak
cesta výmluvných obrazu a protikladu vcetne ostré
industriální hudby s motivy rumunského folklóru náhle
koncí. Muž sundává dvere ze zad, zapaluje si cigaretu
a unavene se rozhlédne. Jsem tady správne? Jsou mi dvere
jako plátek prítomnosti, jako spojnice mezi starým
a novým, v dnešním Rumunsku vubec k necemu platné?
Kontrasty
Tak by snad mohla znít jedna z interpretací videa
bukureštského výtvarníka Calina Dana. Jeho dvanáctiminutové dílo je soucástí expozice rumunských umelcu v jednom
z pater Národního muzea soucasného umení v Bukurešti.
Návštevník odtrhne oci od plátna, kam se promítaly obrazy,
udelá celem vzad a skrze okna muzea spatrí totéž ve skutecnosti. Soucasnost upletenou z kontrastu.
Ješte presneji - uvedomí si, že sám práve stojí uprostred
jednoho z nejpodivuhodnejších prusecíku, které tvorí
dnešní Rumunsko. Muzeum soucasného umení bylo Ion i
v ríjnu otevreno v zadní cásti Paláce republiky nebo také
Paláce lidu ci takzvaného Ceausescova paláce nebo proste
Bláznova domu, jak je ruzne nazývána obrí bílá stavba,
kterou nechal v Bukurešti vztycit komunistický monarcha
Nicolae Ceausescu. Uvnitr expozice, plné ironie na adresu
komunistického režimu, v architektonicky ciste provedeném designu interiéru se cítíte evropsky duverne a bezpecne. Moderní sklenený výtah ovšem nejezdí, pouští se jen pri
významných vernisážích. Sebehnete požárním schodištem,
pri odchodu z muzea vám neodpoví na pozdrav ani jeden
z pultuctu znudených clenu uniformované ochranky.
Venku pak zvednete hlavu, chvilku se marne snažíte spocítat nekonecné rady oken toho nesmyslného, bizarního
paláce, než vám dojde, že kamenné strepy u vašich nohou
byly ješte pred chvíli kdesi vysoko v nedohlednu travertinovým obkladem na betonové konstrukci, a radeji vyrazíte po
zabláceném chodníku ke vzdálené stanici metra.
Na prechodu pro chodce dostanete od ridice prednost,
ale jen tak, že vám neprejede pres paty jako upozornení, že

jste tuctový pešák, proste "Iooser", který už nemá ani na
ojetou Dacii. Na ministerstvu pro evropskou integraci vlaje
zástava Evropské unie. Na druhé strane budovy stojí na
plácku mezi paneláky bývalá kotelna. V léte v ní bydlí
bezdomovci a do zadního traktu ministerstva si chodí
s kýbly pro vodu. Pred vchodem do metra ješte jednou
zvednete hlavu, tentokrát k obrovským reklamám, které
zcela zakrývající fasádu nákupního komplexu. Uniformní
patra nekdejšího komunistického "obchodáku" byla rozbita do pestré tríšte luxusních butiku. Mnohé z toho, co
nabízejí, byste ovšem za prumerný mesícní rumunský
príjem okolo sto padesáti euro urcite neporídili.
Nejistota
Letos na konci dubna podepíše Rumunsko dohodu
o pristoupení k Evropské unii a 1. ledna 2007 se má stát
jejím clenem. Je to reálné? Nepujde o jakési papírové
clenství, jehož obsah pak bude zeme ve skutecnosti ješte
dlouho po vstupu naplnovat? Samozrejme, že i zatím
poslední vlnu rozšírení doprovázely obdobné pochyby.
V prípade dvaadvacetimilionového Rumunska, které se po
vstupu stane sedmým nejvetším unijním státem, jde ovšem
o nejistotu hlubší, evropskými institucemi opakovane
vyslovovanou.
Evropská komise sice schválila prístupový scénár,
zároven si ale vyhradila, že clenství Rumunska ješte muže
být nejméne o rok pozdrženo. Bukurešt má od Bruselu na
letošek rozepsány konkrétní úkoly a termíny, v kterých je
musí plnit. Letošní podzimní zpráva komise bude pro
Rumunsko klícová. A kdyby melo jeho unijním clenství
rozhodovat Evropský parlament, nebylo by už vubec jisté,
zda by zeme mela šanci na vstup v plánovaném termínu.
Rada poslancu je otevrene proti. V kritice Rumunska se
pri tom jako refrén opakují problémy s korupcí, soudnictvím, státní správou, s prežívajícími prvky monopolního
hospodárství a se životním prostredím. Dohromady je
tech výhrad tolik, že je až težké porozumet tomu, jak
Rumunsko loni v prosinci vubec mohlo uzavrít všechny
prístupové kapitoly.
Devastace
Stejne složité je vysvetlení, co k dnešnímu stavu vedlo,
proc zeme na své ceste do Evropy lehce pokulhává i za
sousedním Bulharskem. Zrejmé je, že Rumunsko utrpelo
za komunismu, zvlášte pak v jeho posledním desetiletí,

težší devastaci než vetšina ostatních obdobne postižených
zemí. Devastaci materiální i spolecenskou. Ta první je videt
na každém kroku. Ve stredovekých centrech transylvánských mest, kde se zatím jen horko težko darí brzdit chátraní, než aby se rozsáhle rekonstruovalo. Na silnicní síti, kde
vetšina atlasu klame a ukazuje v mape asfaltový povrch
i tam, kde je ve skutecnosti hlinený prach. V rezavejících
konstrukcích dnes už nefunkcních lyžarských vleku na
svazích Karpat. V Bukurešti, jejíž nekdejší "prvorepublikové" bulváry s noblesními budovami jsou ted plné vykotlaných proluk a šedi neudržovaných fasád.
Spolecenský úpadek je dnes hure uchopitelný, ale byl asi
ješte podstatnejší. Jeho symptomy jsou v principu stejné
jako ty ceské, ale jsou ješte mnohem výraznejší. Jsou videt
v neúcte k verejnému prostoru, za hranicí svého plotu lze
odhodit a nicit cokoli. V drzosti, s kterou se cíšník
s pobaveným úsmevem ani nesnaží predstírat, že cosi
naúctoval omylem. V nesmírném a vzhledem k rumunské
kulturní tradici sklicujícím apetitu, s kterým se spolecnost
po letech hladovení vrhla na to nejpokleslejší, co muže
zábavní bulvár nabídnout. V drobných, každodenních
malých lžích a výmluvách, proc je neco jinak, než znela
dohoda, proc se neco nestihlo vcas. A nebo také - snad
s výjimkou nejmladších generací - ve všeobecne tolerovaném predpokladu, že k funkcím a kreslum patrí nejaké ty
prebendy.

Promorení
Težce represivní Ceaucescuv režim vedl k tomu, že
v Rumunsku nemel kdo na konci roku 1989 prevzít moc.
Velkou cást tohoto mocenského vakua tak zaplnili
komunisté. Svoji materskou stranu sice rozpustili, ale jen
proto, aby se prelili do obnovené sociální demokracie, která
vládla zemi, krome ctyr let mezi roky 1996 -2000, až do
loúských prosincových voleb.
Nejbližší budoucnost Rumunska a osud jeho unijních
ambicí je nyní už v rukou nového stredo-pravého kabinetu
a nového pravicového prezidenta Traiana Basesca. Fakticky
ovšem bude soucasné vedení zeme determinováno tím, co
se v Rumunsku a v jeho vztahu k evropským institucím
událo práve v uplynulých ctyrech letech.
Tedy od zacátku roku 2001, kdy zemi vedli prezident Ion
lliescu - jedenasedmdesátiletý šikovný populista, který
pred rokem 1989 patril mezi možné nástupce Nicolae
Ceausesca - a o dvacet let mladší premiér Adrian Nastase,
který se rovnež pred zmenou režimu stacil v komunistické
nomenklature vyšplhat pomerne vysoko.
Nastaseho kabinet, receno slovy, kterým by on i Iliescu
dobre rozumeli, sice zaznamenal úspechy v materiální
základne, ale propadl v predmetu spolecenská nadstavba. Strucne: podarilo se zkrotit inflaci z dvouciferných
císel k hodnote 8 procent, hospodárský rust naopak
dosáhl necelých 6 procent, a pres velké prutahy a nejasnosti také konecne probehly duležité privatizace velkých
podniku.
Za oponou techto zisku se ale mezitím odehrála
monopolizace politického prostoru. Od místních pres
regionální až po vládní úroveú sociální demokraté propojili
politiku s byznysem. Ovládli nejen verejnoprávní, ale také
(ekonomickým vydíráním) nekterá duležitá privátní
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média, vcetne nejsledovanejší rumunské komercní televize.
Politický vliv pak promoril také státní správu a prosákl do
soudnictví.

Dohrýdojem
Evropská unie si toto vše zacala uvedomovat s urcitým
zpoždením, na prelomu let 2003 a 2004. Kritiku, která se
pak už do Rumunska valila vlna za vlnou, odstartovala
aféra s mezinárodním adopcemi detí, kdy se ukázalo, že
rumunská vláda nedodržuje embargo, ke kterému se dva
roky predtím zavázala. Ironií je, že samotná Unie se ovšem
v tomto prípade zachovala znacne licomerne, protože
nekteré její zeme o prubežném porušování embarga nejen
dlouho vedely, ale samy se na nem aktivne podílely. Causa
adopcí nicméne vedla Brusel k podrobnejšímu pohledu na
politický styl rumunské postkomunistické levice. Zacalo se
mluvit o tom, že do té doby soudržný tandem BulharskoRumunsko nemusí automaticky vstoupit do Unie spolecne.
Pred loúskými listopadovými prezidentskými a parlamentními volbami pruzkumy presto naznacovaly, že
sociálne demokratický kabinet obhájí vítezství i prezidentský úrad. Vláda dokázala s pomocí poslušných elektronických médií velmi úcinne mtrovat unijní kritiku a naopak
velmi zdarile prodávala "dukazy" svého stoupajícího
západního kreditu. Což melo a stále má v chápaní prevážne
vetšiny Rumunu, kterí trpí komplexem komunismem
zdecimované chudé zeme, velkou váhu. Predevším vstup
do NATO na konci roku 2002, který do nadšené Bukurešti
prijel Rumunsku oznámit americký prezident George
Bush, a dále pak úcast Rumunska v operacích v Afghánistánu a v Iráku vláde pomohly vytváret dojem, že Rumunsko
je pro Západ stále duveryhodnejší partner.
Tesne pred volbami se navíc zdálo, že i mnozí z tech,
kterí si uvedomovali, jak zkorumpovaný je celý zpusob
vládnutí sociálních demokratu, rezignovali na možnost
zmeny. Odpovedí na otázku, koho budou volit, bylo casto
bezmocné pokrcení ramen.

Malý zázrak
Pak se ovšem stalo neco, co v daný okamžik vypadalo
jako malý zázrak, co se ale ze zpetného pohledu ukazuje
jako dosavadní vyvrcholení delšího postupného procesu.
V Rumunsku se zformoval akcní nevládní obcanský
sektor. Sdružení nevládních organizací s názvem Koalice za
cistý parlament pred volbami prošla seznamy všech kandidátu. Hodnotila je napríklad z pohledu možných majetkových nesrovnalostí ci také podle toho, zda v minulosti
opakovane nemenili stranický dres. Pres sto dvacet kandidátu tímto sítem neprošlo. Opozice vetšinu svých "závadných" stáhla, sociální demokracie to odmítla.
Zcela zásadní pak bylo, že nevládní organizace vyslaly
prímo do voleb pres tri tisíce pozorovatelu. Správne
odhadly, že sociální demokracie se v deravém volebním
systému, který vytvárel prostor pro vícenásobné hlasování,
pokusí podvádet. A to presne se v prvním kole prezidentské
volby také stalo. Volební turistika, kdy volici prejíždejí
z místa na místo, se ovšem tentokrát vládnoucím postkomunistum vrátila jako bumerang. KOJ.1krétnezdokumentované prípady podvodu mely najednou zcela jinou váhu než
domnenky a spekulace. Pred hrozící mezinárodní blamáží

__

.=. _'

_t~I__

@

sociální demokraté uhnuli, v druhém kole voleb byla
možnost hlasování "na cestách" mimo své bydlište znacne
omezena.
Výsledek? Opozicní predák Traian Basescu, který ztrácel
na vládního kandidáta Adriana Nastaseho po prvním kole
sedm procent, byl v druhém kole zvolen novým rumunskÝm prezidentem.
Nová vláda pravého stredu pak v druhý den svého
úradování, loni na Štepána, splnila jeden ze svých klícových
predvolebních slibu, zavedla rovnou dan ve výši 16
procent. Složení mladého kabinetu je ve srovnání
s predchozími postkomunistickÝmi harcovníky osvežující.
Ministr zahranicí Razvan Ungureanu, vek 36, vystudoval
historii v Oxfordu, mluví ctyrmi jazyky. Ministryne spravedlnosti Monica Macoveiová vedla rumunskou sekci
Helsinského výboru na obranu lidských práv.

Konec fatalismu
Smeruje tedy Rumunsko ke štastnému konci svého
transformacního príbehu? Tak jednoduché to rozhodne
ješte nebude. Krehká trojclenná vládní koalice je klasickÝm
nerovným snatkem z rozumu. Na konci února, po dvou
mesících fungování kabinetu, se už mluvilo o možnosti
predcasných voleb. Nerízenou strelu pak pripomíná nový
prezident Traian Basescu. Ostrý jazyk a prudké ciny tohoto
nekdejšího námorního kapitána a do minulého roku
primátora Bukurešti jdou casto daleko za rámec jeho ústavních pravomocí.
Ale presto se zdá, že i ty horší scénáre z tech, které muže
mít Rumunsko v blízké budoucnosti pred sebou, zeme
nakonec zvládne. Její spolecnost, prinejmenším její cást,
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evidentne už nechce jen pasivne cekat, co prinese osud.
Tradicní rumunský fatalismus, oblíbený námet umeleckých del a intelektuálních diskusí, se možná konecne stává
více mytologií, než že by byl realitou.
Lehký smutek a nostalgii z nevyhnutelnosti ovšem
pocituje cestovatel po Rumunsku, když pozoruje, jak
nevratne se ta vzrušující zeme na postupu k branám Evropské unie vzdává mnohého ze své pestrosti a divokosti. "Vy
tady asi za dva roky už nebudete stát," rekne si turista
v duchu pri pohledu na prodavace domácích prebytku,
ovcího sýra, klobás, padancat a cujky (cili slivovice) u silnic
na hornatém venkove. Polovina rumunských mlékárenských a masných provozu bude muset být podle odhadu
Unie zavrena, a což teprve tihle drobní samovýrobci.
Ve stredoveké Sighisoare každým létem pribývají nové
cetky kýcovitého drákulovského byznysu. Ve meste Tirgu
Jiu za evropské peníze upravili park, kde stojí jedno ze
slavných del Constantina Brancusiho. Jeho Nekonecný
sloup se ted tycí uprostred vzorne sestriženého kruhového
trávníku, na který uniformovaný hlídac nikoho nepustí.
Pozorujete sloup z uctivé vzdálenosti a víte, že byste prísnému strážci marne vysvetlovali, že sám Brancusi to chtel tak,
aby lidé k jeho sloupu pristoupili až na dotek a pak pohlédli
vzhuru. Jedine tak lze prý dílo správne spatrit a pochopit.
Ale ne, snad to není symbol toho, že po vstupu do Unie
se mnohé z puvodního autentického Rumunska ztratí
uprostred rychle šlechtených trávníku.

Daniel Anýž (1963) je novinár, pracuje jako redaktor deníku
Mladá fronta Dnes.

Bukurešti. Ošumelá Dacia a výstavní vily bohatých Romu, kterí tvrdí, že peníze mají, protože našli zakopané turecké poklady .
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Zápisky ze tmy
.

Zašlý mramor haly hotelu Negoiu se jen obtížne
rozpomíná na lepší casy. Byly nekdy? Recepcní v oblýskaném, peclive vykartácovaném zimníku a podomácku
pletené šále až pod nos smeká klobouk: "Bienvenue,
madame!" Výtah nejede, ale liftboy, podobne naditý
jako recepcní, ochotne nese zavazadla do rozlehlého
pokoje. Žebra ústredního topení jsou ledová, nahore
u vysokého stropu poblikává jediné svetlo, žárovka
dvacítka. Ze zdobných mosazných kohoutku v koupelne
tece jen studená voda. Dávám chlapci nekolik lei.
Uklání se. Co si tu pocnu, na konci listopadu 1986, na
vrcholném zasedání Rady vzájemné hospodárské
pomoci? Umru chladem a hladem!
Puvodne jsem mela letet do Vancouveru na Svetovou
výstavu. Natácela jsem o príprave na ni nejaké porady
pro rozhlas a tvurci ceskoslovenského pavilonu me
pozvali. Soudruh šéfredaktor ale usoudil, že pojede on.
Že bude líp reprezentovat. A me, aby mi to nebylo líto,
poslal do Bukurešti. Je mi do breku. Z vrzající almary
beru další tenkou deku a s lahví rumu zalézám do
postele.
Ackoliv je Palác republiky pár kroku odtud, ráno pro
me prijíždí cerná Dacia se záclonkami. S tlumocníkem
z rumunštiny
a se šoférem. Tlumocník se jmenuje
Gabriel a už cestou z letište jsem si všimla, že mluví
velmi opatrne. Dacia se hodí, protože hlavní trída
Calea Victoriei je pro chodce uzavrena. Pouští tam jen
auta se speciálním oznacením a s predloženým povolením. V Paláci je teplo a svetlo. Od kolegy ze slovenského
rozhlasu se dozvídám, že máme velké štestí, ješte
s nekolika dalšími novinári z deníku nás prijme predseda ceskoslovenské vlády Lubomír Štrougal. Štrougaluv
tajemník, o kterém jeden z ceských novináru ríká, jo
Franta Kourilu, ten je dobrej, omluvne zakrývá vlastním telem otevrené dvere: "Chvilku strpení, soudruh
premiér hned prijde. " Za Frantovými zády zahlédnu
premiéra, jak pobíhá se spuštenými kšandami. Pak si je
natáhne a v dobré nálade vbehne pred žurnalisty. Mne
si ruce, zasedání se ocividne darí. Když lící utešené
perspektivy socialistického tábora, dostane nápad:
"Františku, dáme si whisky!"
"To tu ešte nebolo!" Pomeru znalý slovenský kolega
žasne a teší se na dobrého panáka. Predcasne. Franta
Kourilu prináší jen jednu sklenici a spolu s lahví ji staví
na stolecek u premiérova kresla. Novinári si uctive

píšou poznámky. Štrougal srší optimismem, do kterého
odvážne pribírá tu a tam i perestrojku, dokonce také
hostitelskou zemi. Novinári kladou neškodné otázky
a Franta nalévá do druhé nohy. Audience koncí, premiér se me rozverne ptá, co se mi na nem nelíbí, že jsem
se celou dobu tak mracila. Zbabele ríkám, že se mu to
jen zdálo.
Gabriel se šoférem už na me cekají. Mají za úkol me
zabavit. Jedeme na návštevu do Výzkumného ústavu
polovodicu. V zasedací místnosti je celé vedení ústavu,
oblýskané, vykartácované, noblesní. Nabízejí francouzštinu, anglictinu, nemcinu a caj. K nemu servírují
bonmot: pijte rychle, než dosáhne pokojové teploty.
Všichni, krome tlumocníka, se smejeme. Po kremíkových monokrystalech me pruvodci vezou do skansenu
na kraji mesta. Balkóny otrhaných paneláku, které
míjíme cestou, jsou završené drevem na topení. Gabriel
šeptem vypráví, jak ho težce shání pro své staré rodice.
Pozdeji, v úplne pustém skansenu, me zavede do
nejzazšího místa a u sedmihradské chalupy pod clonou
dešte a mlhy rychle ríká, že je to život k nevydržení a že
Ceausescu chce premístit celou Bukurešt, stejne jako už
zrušil a prestehoval nekolik tisíc vesnic.
Zrušil i poštu v hlavním meste, místo ní je ted
muzeum daru, které dostal od sprátelených státníku.
Tam se smím jít podívat sama. Je tam i lokomotiva.
Krucí mi v briše, ale v obchode mají jen dve sklenice
švestkového kompotu. Ve druhém ani to ne. A tretí už
nenacházím. Na zastávce mrzne dlouhá rada Bukureštanu. Zas ty z módy vyšlé plášte, klobouky dávných
elegánu ... Konecne prijede autobus. Je narvaný a na
drevoplyn. Zimníky nastupují, i když není kam, nestrkají se, dávají si prednost.
V nedeli vecer odlétám, den mám ješte pro sebe.
V bledém slunci jdu do mestského parku. Lidé se tam
svátecne procházejí, zastavují se spolu a príjemne,
chtelo by se ríci vybrane, konverzují. Zašívaní, utahaní,
s drívím na balkóne, sfízlem na každém rohu.
Záclon ková Dacia me odváží na ostre strežené a zcela
pusté letište Otopeni. Gabriel se odtažite loucí, šofér mi
podává kytici chryzantém. Koupil vám to sám za sebe,
prý jste mu sympatická, vysvetluje tlumocník. Zamávají a zmizí do tmy.
Libuše Koubská
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Jekyll a Hyde rumunské
"Musíme prevzít spoluzodpovednost

v léte 1944 Rumunsko zmenilo roli. Až dosud bylo aktivním spojencem fašistické Osy, po rozbití nemecko-rumunské fronty u Jasu a Kišineva po 20. srpnu byl však
v Bukurešti svržen fašizující diktátor Antonescu a nová
vláda vyhlásila válku Nemecku. Jednou z podmínek dohody
o prímerí podepsané v zárí v Moskve byla aktivní spoluúcast
rumunské armády na boji státu antihitlerovské koalice.
Další byl závazek potrestání válecných zlocincu.
V Bukurešti šlo o Prahu
Rumunská armáda, silne pošramocená predchozími
porážkami vojsk Osy u Stalingradu, na Krymu, Kubáni
a nakonec ve východním Moldavsku, se zaclenila do vítezících sovetských vojsk. Po vytlacení hitlerovcu ze Sedmihradska bojovali rumunští vojáci v Madarsku, Rakousku a také v Ceskoslovensku.
Dne 18. prosince 1944 prekrocili rumunští vojáci madar-

Když se zacalo zapomínat na osvoboditele
z Východu ve prospech tech z druhé strany,
už nikdo si nevzpomnel, že na záverecných
bojích na našem území se podílely
i desetitisíce rumunských vojáku.
sko-ceskoslovenské hranice. Více než deset rumunských
divizí zarazených do 2. ukrajinského frontu maršála
Jakubovského se zúcastnilo urputných boju v horském
masivu Javoriny, osvobodily Zvolen a podílely se na osvobození Banské Bystricea dalších slovenských mest. Jen v bojích
o Javorinu ztratila rumunská armáda 14 tisícvojáku.
V polovine dubna 1945 jednotky 1. rumunské armády,
zarazené v rámci 53. sovetské armády na styku se
4. ukrajinskou frontou, kde jejich sousedem byly jednotky
Ceskoslovenského armádního sboru, prekrocily slovenskomoravskou hranici a zahájily útok na Hodonín. Po nekolikadenních bojích prolomily dve divize horských myslivcu
nemeckou obranu a obe rumunské armády pokracovaly
v postupu na Moravu.
Ješte 7. dubna byli vojáci 1. rumunské armády
v Novém Meste, pak postupovali podél reky Moravy
a postupne vytlacili hitlerovce z Veselí (23. 4.) a Uherského Ostrohu (26. 4.). Ráno 5. kvetna zaútocily na Kromeríž a den nato osvobodily i Kojetín. Od 6. kvetna obe
rumunské armády dostaly rozkaz preskupit se na západní
Morave, aby se mohly zúcastnit útocné operace ve smeru

za temnou kapitolu našich moderních

Brno a Praha. Zapojily se tak do tzv. pražské operace
Rudé armády.
Rumunští vojáci se zúcastnili i sovetského útoku na
Prostejov, Olomouc a boju o vzdálené prístupy k hlavnímu
mestu. Poslední vetší boj Rumuni svedli u Plumlova 9.
kvetna 1945. Do 12. kvetna, kdy dostali rozkaz zastavit další
postup, pronikli do vzdálenosti 80 kilometru od Prahy.
Poslední výstrely vypálili 14. kvetna.
Po pet mesícu na území Ceskoslovenska bojovalo témer
200 tisíc rumunských vojáku. Prošli cestu dlouhou pres 500
kilometru, prekonali ctyri velké reky (Hron, Nitru, Váh
a Moravu), probojovali se pres deset pohorí a osvobodili 31
mest a 1691 obcÍ. V techto bojích vyradili z boje více než 22
tisíc neprátelských vojáku. Padlo tu ci bylo raneno pres 60
tisíc rumunských vojáku. Jen na hrbitove ve Zvolenu jich
bylo pohrbeno 11 tisíc.
Na rumunské vojáky se pak v dalších letech pri každorocním rituálním oslavování osvoboditelu více méne
zapomnelo. A když se zacalo zapomínat na osvoboditele
z Východu, ve prospech osvoboditelu z druhé strany, už
nikdo si nevzpomnel, že na záverecných bojích na našem
území se vedle tisíce polských vojáku podílely i deseti tisíce
rumunských.
Prelet upíra
Jedním ze závazku, které na sebe koncem léta 1944
prevzala nová rumunská vláda generála Snatescu dohodou
o prímerí, bylo potrestat "válecné zlocince". V roce 1946byl
v Bukurešti souzen a popraven bývalý rumunský vudce
a fašizující diktátor Ion Antonescu. Jeho odsouzení tehdy
odmítali rumunští fašisté a ultrapravicoví reakcionári, od
konce 70. let pak i nekterí historici, a po pádu komunistického režimu v prosinci 1989 se zacalo mluvit o Antoneskove
rehabilitaci. Objevily se oslavné publikace a zacaly se odhalovat maršálovy pomníky. Zatímco pronemecký diktátor mel
být vyzdvižen ze zapomenutí, na nekteré okolnosti spjaté
s jeho režimem se melo zapomenout.
V predválecném Rumunsku mel silnou tradici antisemitismus. První protižidovské zákony se objevily již v roce
1938 a režim, který se s Antoneskem dostal k moci v zárí
1940, se neslavne zapsal do tragédie holocaustu. Na pocátku
druhé svetové války žilo v zemi na 800 tisíc Židu. Konce
války se dockala necelá polovina z nich. Odpovednost za
smrt více než 150 tisíc Židu ze severního Sedmihradska,
které ješte v roce 1940 okupovalo horthyovské Madarsko,
patrí ovšem hitlerovcum a szalásiovcum.
Krátce po jednom z pogromu v Jasech na prelomu
cervna a cervence 1941, kde zemrelo nekolik tisíc lidí,

minulosti
dejin, « vyzývají rumunští politikové svuj národ
MIROSLAV TEJCHMAN

prohlásil Antonescu: "Nevadí mi, že do dejin vstoupíme
jako barbari. Nastala príhodná chvíle, abychom se zbavili
Židu. Pokud si to situace vyžádá, strílejte do nich..." Oficiálne bylo oznámeno popravení 500 "ideokomunistu", kterí
údajne stríleli na rumunské vojáky, ve skutecnosti bylo
jen v Jasech v onech dnech pobito na 10 tisíc lidí. Další
tisíce povraždili rumunští a nemectí vojáci v Bukovine,
Besarábii i severním Moldavsku. Pri zabíjení, drancování
a vypalování židovských domu byli velmi aktivní i fašisté
ze Železné gardy.
K jednem z nejohavnejších zlocinu, kterých se dopustila
rumunská armáda na sovetském území, patril pogrom na
Židy v Odese. Poté, co sovetští partyzáni vyhodili 22. ríjna
1941 do povetrí budovu, ve které sídlilo velitelství rumunských okupacních vojsk, povraždili vojáci na prímý Antoneskuv rozkaz ješte ten den v prístavu na 19 tisíc Židu. Zbývajících 40 tisíc v dalších dnech postríleli z kulometu za mestem.
V zárí a ríjnu 1941 zacaly deportace Židu z Besarábie
a Bukoviny do tzv. Transnistrie, území mezi rekami
Dnestrem a Bugem, jehož správu sverili hitlerovci
rumunské armáde. Celkem asi 180 tisíc lidí casto celé
týdny pešky putovalo do koncentracních táboru. V techto
tzv. pracovních táborech bylo zabito ci v nesnesitelných
podmínkách zemrelo jen do prosince 1941 na 50 tisíc
židovských mužu, žen a detí. V dalších mesících prišly
o život další desetitisíce Židu.
Metody likvidace židovských obyvatel byly casto
mnohem násilnejší než v nacistických vyhlazovacích
táborech v Polsku. Josef Goebbels si ješte v srpnu poznamenal do deníku: "Antonescu pristupuje k židovské otázce
radikálneji, než dosud postupovali Nemci." A podle historika Raula Hilberga se casto dokonce stalo, že Nemci museli
zasáhnout a "Rumuny pribrzdit". Ohavnost cinu Antoneskovy administrativy proti židovským obcanum, ale i cásti
rumunských Romu nemohla umenšit skutecnost, že vetšina
židovského obyvatelstva ve starém rumunském království,
tedy v hranicích pred rokem 1918, byla postižena "jen"
rasovou diskriminací nejhoršího zrna, vyplývající z protižidovských zákonu, z nichž nekteré platily již od roku 1938,
za Antoneskova predchudce krále Carola II. Neoslabuje ji
ani to, že cást Židu pred perzekucí a pronásledováním
uchránila tradicní korupcnost státních úredníku, ci, byt
v daleko menším merítku, osobní statecnost rumunských
spoluobcanu.

Ríjnové paprsky
Ješte v cervnu 1942 Antonescu a jeho vláda souhlasili
s konecným rešením židovské otázky, o kterém rozhodla

lednová konference ve Wannsee. Byli pripraveni souhlasit
s odesíláním transportu do likvidacních táboru v Polsku,
a jestliže Antonescu koncem léta souhlasil s pozastavením
transportu, nebylo tomu tak proto, že by na židovské spoluobcany zmenil názor.
První vetší americký nálet na naftová pole a rafinérie
kolem Ploiešti v cervnu 1942 pripomenul približující se
válku z druhé strany. Obrovské rumunské ztráty pri
dobývání Odesy byly ješte varovnejší. Konecne, bylo tu
i varování amerického prezidenta Roosevelta a britského
premiéra Churchilla, jakož i protesty predsedu nejvetších
predválecných politických stran lona Maniu a lona Br
tianu.
Koncem 90. let bylo Rumunsko tercem kritiky ze Západu,
zejména z USA, za projevy antisemitismu. Kritika souvisela

i

"Nevadí mi, že do dejin vstoupíme jako barbari.
Nastala príhodná chvíle, abychom se zbavili
Židu, « prohlásil rumunský diktátor Antonescu.
i s nekterými snahami o rehabilitaci Antoneska. Když byl
premiér Adrian Nastase na návšteve v USA pocátkem roku
2001, oznámil, že napríšte bude v Rumunsku zakázáno
uctívat osoby, které byly odsouzené za válecné zlociny.
A v breznu téhož roku se rumunská vláda zavázala, že
budou zakázány fašistické a rasistické organizace propagující xenofobii a trestné bude i popírání holocaustu. Radnicím
bylo prikázáno znovu prejmenovat ulice a námestí a sporné
sochy s bustami odstranit. Vetšinou se tak i stalo.
Teprve však v ríjnu 2004 Rumunsko oficiálne priznalo
odpovednost za holocaust. Soucasne rumunský prezident
Ion Iliescu odsoudil mnohé revizionistické historiky
a politiky, kterí chtejí "vše podsouvat Nemcum" a zbavit se
tak rumunské viny. "Musíme prevzít spoluzodpovednost za
tuto temnou kapitolu našich moderních dejin," vyzval
prezident Rumuny na vzpomínkovém aktu v Den obetí
holocaustu, který se v Bukurešti konal v úterý 12. ríjna
minulého roku.

Miroslav Tejchman (1938) je historik á šéfredaktor casopisu
Slovanskýprehled. Vyucuje dejiny Rumunska a Jugoslávie na
Fakulte sociálních ved Univerzity Karlovy.

Drákula není Rumun
Peripetie legendárního upíra
JAROMÍR PLíŠEK

Rumunsko? Jiste, Drákula, upíri, Transylvánské Alpy,
tajemný hrad, cesnek. Tak zpravidla reaguje na zmínku
o nejvetší zemi jihovýchodní Evropy nejen vetšina Cechu, ale
i jiných Evropanu a také Americanu. Kdo by se ale ješte pred
nekolika málo lety vypravil za vehlasem bájného upíra prímo
do Rumunska, byl by prekvapen, jak málo je Drákula ve své
údajné domovine vítán anebo vubec znám.

Pekné díky, pane Stokere ...
Rumuni sami totiž posedlost cizincu drákulovskými
legendami obvykle nesdílejí a nahlížejí na ni rezervovane
nebo prímo pohrdave, na cemž nic nemení ani v posledních
letech objevovaná
možnost využívat tohoto fenoménu
ke komercním úcelum.
Príciny radikální odlišnosti mezi vnímáním upírí legendy
v Rumunsku samotném a za jeho hranicemi pritom není
snadné postihnout.
Svoji roli hraje mytologizující vztah
Rumunu k vlastní historii a k historickým postavám, mezi
nimiž má své pevné místo valašský kníže Vlad Tepes-Dracula, proslulý jako udatný obránce stredovekého Valašského
knížectví,
území mezi jižními
Karpatami,
Dunajem
a Cerným morem, proti Turkum. Prídomek jeho jména Dracula - znamenal prý v tehdejším jazyce syn Dracul-uv.
Jméno Vladova otce, který se jmenoval rovnež Vlad, totiž
zdobil prídomek Dracul, a to na znamení, že byl v roce 1408
v Norimberku
od císare Zikmunda vyznamenán dracím
rádem. Dracula bylo tedy jméno nesoucí v sobe ve skrze
pozitivní odlesk vzácného rodového vyznamenání,
které
kníže Vlad údajne užíval s velkou oblibou a které nemelo
zhola nic spolecného s pozdejšími upírími legendami, ani
treba s tím, že slovícko drac znamená v dnešní rumunštine
cert ...
Kníže Vlad-Dracula
nicméne proslul v dobe své vlády
mezi lety 1456 a 1462 nevídanou krutostí vuci svým neprátelum, které nechával nabodávat na špicaté kuly. Práve touto
drsnou, byt zrejme pusobivou zastrašovací taktikou, které
užíval ve svých stretech s tureckou presilo u i s domácími
bojary, si vysloužil (údajne od Turku) svoji druhou prezdívku Tepes - nabodávac. Zvest o krutém valašském knížetinabodávaci, se rozšírila i na západ Evropy, kde zacala žít
svým vlastním životem. A v podání již znacne vzdáleném od
puvodní historické predlohy zrejme o staletí pozdeji dolehla
až k irskému spisovateli Bramu Stokerovi. Jeho slavný
román Dracula, který se pozdeji stal podkladem k mnoha
filmum a ke vzniku celého drákulovského
mýtu, vyšel
poprvé v roce 1897. Stoker se prý pritom rozhodl vypujcit si
jméno valašského knížete pro hlavní postavu svého díla až ve
fázi, kdy už bylo témer dopsáno.
Podle dnešních vykladacu Stokerova románu je i zemepisná blízkost pusobení obou postav na území dnešního
Rumunska náhodná. Autor prý chtel svuj príbeh puvodne

umístit kamsi do rakouského Štýrska. Svuj úmysl zmenil až
pod vlivem dobové literatury, v níž byla Transylvánie casto
užívaným obrazem pro tajemný odlehlý kraj s romantickými
horami a strašidelnými hrady (viz Verneuv Tajemný hrad
v Karpatech z roku 1892), obývaný zaostalými povercivými
venkovany, tajemnými bytostmi a strašidly.
Vezmeme-li v úvahu, že Transylvánie neboli Sedmihradsko je nejzápadnejší
ze trí historických
cástí dnešního
rumunského státu (Valašsko, Moldavsko, Sedmihradsko),
mužeme se domýšlet dalšího z duvodu rozpacitosti Rumunu
nad príbehy, které tento kraj lící jako jakýsi poverami
decimovaný konec civilizované Evropy, kam se vypraví leda
excentrický dobrodruh.

I love Dracula
Rumunum
je cizí i samotný pojem upír. Karpatské
podhurí sice oplývá jak na sedmihradské, tak i na valašské
a moldavské strane lidovými zvyky vycházejícími z mysticismu a žijícími casto v tesné symbióze s místním pravoslavím,
mýtické postavy domácí provenience jsou však vším jiným
než upíry, jež lze zahánet cesnekem.
Legendární upír je v Rumunsku nejcasteji vnímán jako
importovaný artikl vzniklý kombinací neznalosti rumunské
historie, zemepisu a kultury s predsudky a ignorantstvím.
Neviditelná ruka trhu ovšem prokazuje i zde svoji sílu
a vytvárí stále víc nabídek rumunských cestovních kancelárí
na zájezdy po stopách Drákuly, drákulovských suvenýru,
restaurací a dalších atrakcí.
Vrcholem se stal v roce 2001 zámer tehdejšího ministra
cestovního ruchu vybudovat v Rumunsku megalomanský
"Dracula
Land" amerického
strihu. Projekt vzbudil
u domácích ochráncu historického, kulturního a prírodního dedictví silné protesty, které donutily úrady koncepci nekolikrát
zmenit. Pod tlakem obcanských
iniciativ
také sešlo z jeho puvodne plánovaného umístení u sedmihradské
Sighišoary,
a zatím poslední
verze pocítají
s umístením
"Dracula
Parku" u Snagovského
jezera
nedaleko Bukurešti.
To ale neznamená,
že by snad nemelo být radno se
v Rumunsku o Drákulovi vubec zminovat. Cizinec stavející
v dobré víre na odiv své znalosti Drákuly riskuje jen tolik, že
si jej domácí zaradí mezi ty, kterí si nezaslouží víc, než zhlédnout nejaký ten Drákuluv hrad a koupit si tricko s nápisem
I love Dracula. Hradu a dalších pametních míst stále pribývá,
což je umožneno mimo jiné prolínáním údaju o historickém
knížeti Vladovi se znacne zmatenými zemepisnými údaji
romanopisce Stokera, který prý v kraji, do nehož umístil svuj
príbeh, sám v živote nebyl.

Jaromír PUšek(1955) je velvyslanec Ceské republiky v Rumunsku.

Bukureštské biseriky
a karpatský tesarík
JIRÍ TEYSSLER

Jen náhodou jsem si v roce 2003 v Bukurešti všiml
malého pravoslavného kostela, biseriky, doslova zastrceného mezi deseti poschodovými domy. Po pár desítkách
metru jsem uvidel další. A za chvilku ješte další. Najednou
tu byl fenomén, který nejdríve zarazil a pak fascinoval: ve
zbývajících dnech svého bukureštského pobytu jsem
objevil dvanáct biserik. Príští rok dalších patnáct a také
ctyri kostely v Brašove, tam mezi nimi byl i nejvýchodnejší gotický chrám - Biserica neagra, kostel sedmihradských
Nemcu, evangelíku luterského vyznání.
Obcané Rumunska se vetšinou hlásí k rumunské pravoslavné církvi; jsou tam ale také starokatolíci a luteráni,
rectí pravoslavní, židé i "neutri" cili bez vyznání.
Pravoslavné biseriky bývají obklopeny vzrostlými
stromy, nebo je vroubí alespon kvetinové zahrádky. Vetšinu dne mají otevrené dvere a je do nich volný prístup.
V jednom rumunsky psaném pruvodci jsem se docetl, že
roku 1872, ješte za knížete Carola, bylo v Bukurešti 365
kostelu. I když ateistický diktátor Nicolae Ceausescu
narídil radu kostelu zbourat, nekteré jen presunul.
O jejich existenci ale cestovní kanceláre nereferují.
Proto bych každému prál, aby si pri svých cestách
(kdekoliv na svete) také našel (jakýkoliv) fenomén, který
i bez oficiální ci mediální propagandy, na nej zapusobí do
té míry, že na nej bude vzpomínat nejen po návratu
z cesty - jako vzpomínám na bukureštské biseriky - ale
ješte po desítkách let, jako si pamatuji setkání s krasavcem
tesaríkem (Cerambyx) na zastávce lesní železnicky pri
návratu ze Sarmisegetuzy v rumunských Transylvánských

Alpách. Byl na 60 milimetru dlouhý s tykadly ješte o 15
milimetru delšími a s modrozelenou metalízou na
krovkách.
Jirí Teyssler (1919) je energetik a prekladatel z francouzštiny.

Obsluhoval jsem
Jaroslava Haška
S rumunským bohemistou a prekladatelem Jeanem Grosu o Smešných
láskách a úsmevných intervencích
JOSEF PROKOP

Když jste zacal v 50. letech prekládat Haškova Švejka do
rumunštiny, byli v Rumunsku známi pouze Karel Capek
a František Langer.
Ano, ti tu byli známi. Pred druhou svetovou válkou se
v bukureštském
Národním divadle hrála Capkova Matka.
Ovšem preložená z nemciny, a potom vyšla také casopisecky.
A Capkovy povídky, také preložené z nemciny.
Predloni u nás Švejk vyšel už po osmé, protože bylo 120.
výrocí Haškova narození. Na zacátku jsem ale mel se
Švejkem trochu problémy, protože se nekterí obávali, že
nastane rozkol v armáde. Ale naštestí se našli inteligentní
lidé, kterí se me zastali. Švejk je tady jako doma, jeho páté,
paperbackové vydání melo náklad 120 tisíc. Zdramatizovaný román se hrál v jedenácti divadlech a je uváden také
v podobe rozWasové hry, zlaté fonotéky, co se od roku 1959
vysílá témer nepretržite.
Jak to vypadá s prekladovou ceskou literaturu v Rumunsku
nyní?
Po roce 1989 u nás, ale i u vás zavládl snobismus, že všichni
vydavatelé chtejí vydávat západní literaturu. Já jsem jim ríkal,
takový Hrabal, to je svetový spisovatel. Jedno nakladatelství
ted vydává tri mé preklady z ceštiny: Obsluhoval jsem anglického krále od Hrabala, Prodavace humoru od Romana Ráže
a další svazek povídek od Jaroslava Haška.
V roce 1968 jste dostal od ceskoslovenského svazu spisovatelu
cenu, pak na vás ale zanevreli, protože jste preložil Milana
Kunderu.
To se stalo s vydáním Kunderových Smešných lásek. Tehdy
jsem udelal takovou hloupost. Casopisecky jsem uverejnil
povídku "Eduard a Buh" a u ní byla poznámka, že je z knižního souboru, který má vyjít následující mesíc. Na ceskoslovenské ambasáde byl tehdy na návšteve vysoký komunistický
funkcionár Jirí Hájek, zaprisáhlý neprítel Kundery. Dozvedel
se o chystaném vydání a zasadil se o to, aby poslali dopis na
ministerstvo zahranicních vecí, že Jean Grosu v Rumunsku
rozširuje protistátní literaturu. Knížka už šla do rotacky, ale
vydání bylo zastaveno. Preklad Smešných lásek byla pak po
revoluci prvni knížka, kterou jsem vydal.
Kundera se na me asi trochu zlobí, protože všude bývá
uvádeno, že je francouzský spisovatel ceského puvodu. Me to
trochu namícWo a všude jsem verejne prohlašoval, že Kundera je svetový spisovatel ceského puvodu.

Od Milana Kundery máte svolení prekládat jeho knihy prímo
z ceštiny?
Mám od nej dopis, ve kterém francouzsky píše, že si preje,
aby Jean Grosu prekládal jeho knihy z ceštiny. A já jsem mu
ríkal, jestli chceš, abych prekládal z francouzštiny, tak mi pošli
také ceské znení, protože když tvrdíš, že jsi francouzský spisovatel ceského puvodu, tak te muže prekládat jen ten, kdo umí
francouzsky i cesky. Poslední kniha, kterou jsem preložil, byla
Nesmrtelnost, další napsal pouze ve francouzštine a ty už tedy
prekládat nebudu.
Také Václav Havel jako dramatik je u vás znárný?
V roce 1964 jsem byl v Praze, kde už rok hráli Zahradní
slavnost. Prišel jsem tam, Havel už cekal, byl ješte v montérkách, vždyt delal kulisáka. To bylo v Divadle Na Zábradlí. Po
skoncení jsem mu šel gratulovat, a on to byl takový plachý
clovek, nechápu, jak dokázal stát se až prezidentem, a ptal se
me: "Líbilo se vám to?" A já odpovedel: "Já bych prosil text."
A on na to: "A opravdu se vám to líbilo?" "Já bych potreboval
text, pane Havle." Takhle se to nekolikrát opakovalo, až mi
nakonec prinesl text. Šel jsem potom do nejvýznamnejšího
divadla v Bukurešti a reditel rekl, výborná hra, budeme ji
inscenovat. Ale ceská strana se postarala o zmarení plánu. To
bylo v roce 1965.
Potom, když se Ceausescu nezúcastnil srpnové invaze do
Ceskoslovenska, jsem v roce 1969 hru zkusil nabídnout
v jiném divadle. Prijali to, v dubnu 1969 zacali zkoušet, hra
mela výborné obsazení, ale ceskoslovenské velvyslanectví se
zase zasadilo o to, aby hra nebyla uvedena. Tak jsme pozdeji
aspon udelali v rámci literárního kroužku našeho Svazu
spisovatelu dve ctená predstavení této hry s obsazením
divadla Notara, které to melo hrát. Ale zase se o tom dozvedeli na ceskoslovenské ambasáde, protože jsme ctení inzerovali v kulturním týdeníku, a bylo po všem.
Jsou v Rumunsku další prekladatelé z ceštiny?
Už o to nemají zájem - kvuli penezum. Sorosova nadace
po mne chtela, abych doporucil nejaké bohemisty. Doporucil
jsem dve bohemistky, které v Bukurešti studovaly ceštinu, na
letní školu. Dostaly velice slušné stipendium, vrátily se a šly
pracovat pro firmy. Protože za literaturu clovek dostane príliš
málo.
Josef Prokop (1971) je romanista
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Ceské týden'
dnes:
Je duvod k radosti?
MARTINA

Stací letmý pohled na libovolný novinový stánek a je
jasné, že v Ceské republice se vydává obrovské množství
casopiseckých titulu urcených široké verejnosti. Pri
ohledání zvenku zaujme predevším nápadná barevnost,
zárivé fotografie, orientace na známé tváre. Jaké jsou ale
ceské casopisy pri podrobnejším prozkoumání?
Vlasta a její družina
Uvolnení podmínek pro vydávání tisku po roce 1989 se
odrazilo v nástupu nových casopisu. Ale i mezi casopisy
se podobne jako u deníku objevují tituly, které navazují
na predlistopadovou minulost a teží z ní v podstate do
soucasnosti (Kvety, Vlasta, Mladý svet, Svet motoru, ABC
atp.), na rozdíl od deníku je konkurence mezi casopisy
vetší a prímocarejší a jejich postavení méne stabilizované.
Prestože treba Kvety nebo Vlasta se stále radí mezi nejprodávanejší casopisy, od roku 1989 jejich prodaný náklad
prubežne klesá. Tento vývoj je charakteristický pro
všechny dosud existující tituly vycházející pred rokem
1989, což dokládá, jak silná konkurence v tomto odvetví
panuje.
I když by se mohlo zdát, že periodicita je vcelku
podružné, mechanické trídicí hledisko, není tomu tak.
Casopisy s týdenní periodicitou mohou reagovat na
aktuální události, mohou v mnohém zastupovat deníky,
mají patrne velký podíl na promenách verejného mínení
(jen si vzpomenme na význam Mladého sveta v dobe
pražského jara a normalizace). Prestože v každé skupine
casopisu najdeme nejaký týdeník, obecne lze ríci, že
krome programových casopisu, pro než je týdenní periodicita základem, je týdenní frekvence vycházení nejvlastnejší zejména titulum politického a ekonomického
zpravodajství.
Res Respekt
Nelze prehlédnout, že jak politických, tak ekonomických týdeníku je ve srovnání s jinými skupinami casopisu
znatelne méne a jsou také stabilnejší. Politické a ekonomické týdeníky se rodily zcela nove na pocátku 90. let.
S výjimkou Eura se do poloviny 90. let kompletne zformovaly a od té doby je jejich pocet nemenný, což je vzhledem
k turbulenci na tiskovém trhu v prubehu následujících let
pozoruhodné.
Na politické zpravodajství aspirují pouze dva tituly Týden a Respekt, které se však v mnohém odlišují. Starší je

VOJTECHOVSKÁ)

JAN JlRÁK

Respekt, který zacal vycházet ješte v roce 1989 jako Informacní servis a svuj soucasný název získal až o rok pozdeji.

Dodnes si ale uchoval typický novinový vzhled, prevážne
cernobílý tisk, nápadité ilustrace, fotografie a strídmou
grafiku. Týden vstoupil na scénu až v roce 1994 a ceským
ctenárum nabídl do té doby chybející koncept zpravodajského týdeníku, urceného zejména strední tríde, jež má
vzory v magazínech jako jsou nemecký Focus nebo Der
Spiegel.
Respekt, predstavující spíš typ komentátorský,

staví na
vyhraneném prezentování casto ostre formulovaných
postoju k mainstreamovému politickému dení a znepokojivém odhalování kauz. Má pomerne malý prodaný
náklad, musí spoléhat na ruzné formy financní podpory,
ale patrí mezi periodika casto citovaná dalšími médii
(zvlášte televizí verejné služby). Respekt se musel od pocátku vyporádávat se slabými hospodárskými výsledky a byl
nucen hledat silného financního partnera, který by náklady na jeho chod pokryl. V roce 1994 se majoritním vlastníkem Respektu stává vydavatel deníku Mladá fronta
Dnes, spolecnost Mafra. Ani ta ale potrebnou financní
jistotu neprinesla a o dva roky pozdeji svúj podíl radeji
prodala bývalému hradnímu kancléri a dosavadnímu
majiteli Karlu Schwarzenbergovi. Nepríznivá financní
situace, do které se pocátkem 90. let Respekt dostal, se však
do soucasnosti nezlepšila, a Karel Schwarzenberg musí
nadále casopis dotovat, nebot príjmy nestací pokrývat
náklady. Prestože se Respekt nevyhnul pochybnostem
o obsahové blízkosti k politickému smýšlení svého majitele, je treba Schwarzenbergovu cinnost vnímat jako snahu
vybudovat liberální list kritický vuci vládnoucí politické
elite a stojící na strane obcanské verejnosti. Respekt nekolikrát ukázal, že tento typ žurnalistiky muže být politikum
trnem v oku. Na jeho postavení lze ale dobre ilustrovat,
jak težké je pro takto profilovaný titul prežívat v soucasných podmínkách tržní hegemonie. Protože je urcen
pouze úzkému okruhu ctenárú a navíc usiluje o kritickou
žurnalistiku, je pro inzerenty méne zajímavý, což zpúsobuje ekonomické problémy, které mohou být pro casopis
fatální. Vydavatel Respektu se dosud v ceských podmínkách choval ve srovnání se svými konkurenty ponekud
atypicky: vymenil vydavatelský zisk za jistou formu
politického vlivu. Otázka je, jak dlouho tento stav vydrží.
Schwarzenberguv zámer casopis prodat už není ani verejným tajemstvím.
.
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Štastný Týden
Týden, inklinující víc k typu zpravodajsko-reportážnímu, má podstatne
širší záber, orientuje se na strední
a vyšší strední vrstvy, názorove,
grafikou i tematicky
predstavuje ryzí mainstream.
Poté, co z Týdne odešel tým
v cele s Karlem Hvíždalou,
zacal prodaný náklad klesat
a casopis zápasilo
svoji budoucnost.
V roce 2000 se
novým kupcem stal švýcarský podnikatel s nemovitostmi Sebastian Pawlowski, který odvrátil vzrustající obavy,
zda je ceská verejnost na typ zpravodajského
týdeníku
vubec pripravena.
Po prevzetí novým majitelem se Týden stal investigativnejším a aktivnejším ve vyhledávání vlastních témat,
byt mnohdy inspirovaných
svými zahranicními
vzory.
Behem dvou let se prodaný náklad casopisu témer ztrojnásobil a úmerne tomu narustaly i príjmy z inzerce.
V soucasnosti
se Týden na tiskovém trhu radí k úspešným titulum, jež disponují stálým ctenárským okruhem
a pritahují
také zájem inzerentu.
Zcela jiste se Týdnu
podarilo vyplnit prostor a vybudovat
pozici, která je
adekvátní postavení zpravodajských
magazínu v zahranicí. Vlivem casového tlaku pri zpracování
textu však
také obcas sklouzává
ke klipovitosti
a povrchnosti.
I když je Týden rovnež komercne úspešný, nezdá se, že
by musel tlaku inzerentu vyložene podléhat. Presto ale
již na nej nekolikrát padl stín podezrení,
že praktikuje
takovou obsahovou politiku, která nenarušuje obchodní
zájmy Sebastiana Pawlowského.

Profit z ekonomie
Vstup podnikatele
Pawlowského
do Týdne je jedním
z nekolika trendu,
které se po roce 1989 v ceských
médiích prosadily. Tištené tituly byly rozvíjeny i mimo
etablované vydavatelské domy ci spolecnosti založené za
úcelem
vydávání
periodik.
Stále více spolecností
i z nemediálního
prostredí
zacalo objevovat výhody,
které by jim vydávání mohlo prinést. Platí to i pro oba
ekonomické týdeníky, Profit a Euro.
Profit zacal vycházet na novinovém
papíre už v roce
1991 pod názvem Ceskomoravský Profit ve vydavatelství
Ringier. Zameril se na rostoucí skupinu malých a stredních podnikatelu.
Na konci 90. let jej od Ringieru
odkoupil
Premysl
Svora, který casopis zpolitizoval
a redaktory od autorského psaní kvuli údajné korumpovatelnosti ekonomických
novináru odstavil. Vydavatelské nadšení však Svorovi príliš dlouho nevydrželo, a tak
nakonec casopis prodal soucasnému
majiteli - spolecnosti K&K Capital Group podnikatele
Karla Komárka
(napr. vlastník CK Fischer nebo Moravských naftových
dolu). Profit si dodnes uchovává
svoji orientaci
na
mikroekonomickou
problematiku,
chce být rádcem
nejen zacínajícím
podnikatelum,
ale všem, kterí se na
úrovni malého a stredního
podnikání
pohybují. Nelze
však ríci, že by si mezi odbornou
verejností vysloužil
významnejší
renomé. Po dlouhou dobu také z hlediska
celkové podoby casopisu zaostával za svými konkurenty.
Situace se zacala menit až letos, kdy Profit opustil
novinový papír a prešel na casopiseckou
vazbu, jeho
nejnovejší podoba však nápadne pripomíná konkurencní Euro.

To však neznamená,
že ekonomické
tituly jsou
výhradne výsledkem aktivit nemediálních
vydavatelu.
Mezi ekonomickými
týdeníky mel dlouhou dobu výsadní postavení Ekonom vydavatelského
domu Economia.
Tento v soucasnosti
nejctenejší ekonomický
titul zacal
vycházet jako magazínová
príloha Hospodárských novin,
a prestože mel jedinou konkurenci v podobe Profitu, tyto
tituly si vzájemne cesty nekrížily. Ekonom se zameril na
otázky makroekonomické,
na hospodárskou
politiku,
legislativu, bankovnictví,
kapitálový trh a až do konce
90. let byl u nás jediným takto koncipovaným
ekonomickým týdeníkem.
V roce 1998 však vznikla Ekonomu prímá konkurence,
když na trh vstoupil
nový týdeník Euro spolecnosti
Euronews.
Inspirován
casopisy Business Week a The
Economist s výrazne politickým
nádechem
a dravým
žurnalistickým
stylem, investigativními
reportážemi
a rozhovory s úspešnými manažery zamíril na podobnou
cílovou skupinu,
kterou oslovoval spíše akademický
Ekonom. Od pocátku se ale vedelo, že za spolecností
Euronews stojí financní skupina PPF, která o ctyri roky
pozdeji vstoupila do televize Nova, a že ve svém týdeníku není zcela nestranná
k jí ovládaným
spolecnostem
a že je vstrícná k pravicové cásti politického spektra. Vliv
majitele na podobu týdeníku byl s postupující
dobou
stále patrnejší,
navíc se navenek dostávaly informace
o dluzích, které vydávání Eura spolecnosti PPF prináší.
Také dosavadní vývoj ukazuje, že pro PPF je vydávání
Eura výhodné spíše z duvodu vlivových než financních.
Mezi ekonomické
tituly však Euro vneslo jednoznacne
oživení. V soucasnosti je souboj mezi Ekonomem a Eurem
vyrovnaný,
prodané náklady obou týdeníku dosahují
témer stejné úrovne a jsou prozatím stabilizované.

Spolecenské týdeníky: nas mnogo
Zatímco uvedené zpravodajské a ekonomické týdeníky
s výjimkou Ekonomu nejsou ve vlastnictví žádného silného zahranicního
vydavatelství, pro spolecenské týdeníky,
jako je treba casopis Reflex, tato teze neplatí.
Skupina spolecenských casopisu je nejen obsahove, ale
také pocetne
velmi široká, a mezi temito magazíny
panuje velká konkurence.
Casopisy jako Mladý svet nebo
Kvety se orientují
víceméne
na podobné
potenciální
ctenáre, snaží se je zaujmout velmi podobnými produkty
a celkove prispívají spíše k "zestejnování"
týdeníkové
nabídky - plné celebrit, probírání atraktivních spolecenských témat, afér a kauz a nabízení nejruznejších servisu
pro ctenáre. Typický je pro ne duraz na zábavnost
a konzumní zpusob života.
Ponekud anomální postavení má týdeník Reflex, který
jako kdyby z kontextu spolecenských casopisu vypadával
(i když se k tomuto typu sám hlásí) a vzhledem ke svému
pojetí a cástecne také zvolené cílové skupine byl konkurentem spíše pro Týden a vzdáleneji pro Respekt. Historie
Reflexu sahá až na zacátek 90. let minulého století, kdy jej
založila skupina ceských novináru. Trefným komentováním politických
a spolecenských
událostí, zajímavými
reportážemi,
rozhovory a oblíbenou rubrikou "Kauza" si
brzo získal povest atraktivního
spolecenského
týdeníku.
Krátce na to jej pod svá krídla získal vydavatelský dum
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Ringier. Prestože se ani Reflexu nevyhnul trend vlastní
vetšine ceských casopisu - klesající prodaný náklad
a ctenost - je stále považován za relativne úspešný spolecenský magazín, a to i z pohledu inzertního objemu.
Jelikož má Reflex za sebou silného vydavatele a na trhu
si již vybudoval jisté povedomí, nemusí rešit existencní
starosti tak intenzivne jako nekterí jeho konkurenti.
Po roce 1989 prevzal Reflex postavení po koncepcne
podobném týdeníku Mladý svet, který vycházel desítky let
již pred rokem 1989 a ješte v tomto roce dosahoval jeho
náklad pul milionu výtisku. S polistopadovým vývojem
se ale Mladý svet vyrovnat neumel, a proto následoval
strmý pád, který se zastavil až na pouhých 12 tisících
prodaných výtisku. Casté strídání majitelu mu príliš
neprospelo a jeho výsadní postavení nejen mezi mladými ctenári vzalo brzy za své. Dnes je soucasným majitelem spolecnost FTV Prima, držitel licence na vysílání
stejnojmenné komercní televize. Za poslední dva roky se
po nekolikáté promene, kdy se Mladý svet snažil oscilovat
mezi zpravodajským Týdnem a bulvárními týdeníky,
pozice casopisu cástecne stabilizovala, soucasné prodeje
se pohybují na úrovni 20 tisíc výtisku a týdeníku se
prekvapive darí oslovovat prevážne mladé ctenáre. Horší
to zrejme bude s financním zajištením, nebot inzertní
príjmy nedosahují takové výše jako treba u Reflexu.
Polistopadový vývoj se odrazil i na tradicním ceském
týdeníku Kvety, i když jeho vývoj nebyl poznamenán tak
citelne jako v prípade Mladého sveta. Kvety se totiž
i v soucasnosti radí k nejrozšírenejším a nejprodávanejším spolecenským týdeníkum. Obsahove se však od
Mladého sveta nebo Reflexu výrazne odlišují, nebot
v ceských podmínkách jako jediný spolecenský týdeník
naplnují koncept rodinného magazínu.

ce trhu pod velká vydavatelství, jejichž portfolio cítá více
titulu, znamená výhodnejší pozice pri sjednávání inzerce, která casopis prevážne živí.
V tomto smyslu tak mají tyto týdeníky - snad s výjimkou Respektu - výhodu oproti týdeníkum vycházejícím
v malých nákladech a stojícím mimo vetší vydavatelské
domy. Nastavené komercní podmínky totiž ztežují
existenci kulturních nebo specializovaných casopisu,
které si na sebe musejí vydelat pouze z prodeje casopisu
nebo je musí zachranovat dotace od státu ci nadacních
organizací. Jelikož není pravdepodobné, že by se další
tendence ke koncentraci vydavatelských aktivit mela
zastavit, lze pocítat s tím, že postavení alternativních
titulu bude i dále problematické a možná bude prubežne
slábnout a tlacit tyto tituly do stále vetší závislosti na
donátorech, vcetne státních grantových souteží. Je také
možné, že tituly se slabším postavením na trhu budou
strhávány vývojem do pozice casopiseckých alternativ
a postupne vytlacovány na okraj. Nejblíže k tomu má
nákladem i zamerením práve Respekt.
A konecne - je témer jisté, že další vývoj týdeníkové
nabídky, zretelne podrízené potrebe ekonomického
úspechu, bude stále více smerovat k zábavnosti, odlehcenosti a podpore spotrebního životního stylu.

Martina Vojtechovská (1974) je novinárka, pracuje
v týdeníku Marketing&Media.
Jan Jirák (1958) je vysokoškolský ucitel, prednáší na katedre
mediálních studií Fakulty sociálních ved UK.

Nejak bude
Obecne platí, že tituly politického a ekonomického
zamerení mají silnejší postavení u ctenáru-mužu,
žijících spíše ve vetších mestech, kterí se z hlediska
socioekonomických charakteristik radí k nejvyšší spolecenské tríde. Proto je jejich cílová skupina do jisté míry
omezena a tyto tituly nebudou nikdy dosahovat
takových prodeju, jaké vykazují nejprodávanejší spolecenské casopisy nebo casopisy pro ženy.
Nelze ale vyloucit, že v dohledné dobe dojde
k prehodnocení relativne nemenné situace mezi politickými a ekonomickými týdeníky. V této souvislosti se
uvažuje predevším o nové konkurenci pro Týden
v podobe ceské edice magazínu Newsweek. Zavádení
zpravodajských magazínu je ale financne a personálne
nesmírne nárocné a není jisté, zda by se v ceském
prostredí našlo dost schopných a zkušených novináru.
Týden, Reflex, Ekonom nebo Euro lze i pres limitovanou
cílovou skupinu považovat za mainstreamové casopisy
a vnímat tak jejich stávající postavení v kontrastu
k alternativním titulum. Postavení alternativních periodik, kam lze ze známejších zaradit treba kulturne spolecenský týdeník Literární noviny a které jsou zamereny na
užší ctenárskou obec, jsou obsahove nekonformní
a navíc jsou pro daného vydavatele pouze jediným
titulem, je v soucasnosti svízelné. Pokracující koncentra-
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Dusle
slavné
exploze
Pred sto lety se v Praze konala unikátní výstava Edvarda Muncha
GTTO

Práve pred sto lety explodovala v pavilonu spolku Mánes
v Praze silne traskavá výbušnina. Tak to alespon vnímali
návštevníci vubec první souborné výstavy del norského
malíre a grafIka Edvarda Muncha, která byla slavnostne
otevrena 4. února 1905 dopoledne. Výstava polarizovala
kritiky, umelce i umenímilovné
návštevníky galerií na dve
jasne odlišené skupiny.

Ikony moderního malírství
Munchovo dílo bylo bud nadšene prijato, nebo zcela
odmítnuto. Výstavu však nebylo možné ignorovat. Deníky
prinášely pravidelné zprávy o její návštevnosti, casopisy
tiskly recenze, karikaturisté ostrili svá pera a po Praze se
o výstave zpívala posmešná písnicka. Satirik z casopisu Šípy
chtel do Norvéžska vyslat jako odplatu nejakého anarchistu,
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nejen rozsahem, ale i kvalitou. Munch tehdy vystavil
osmdesát obrazu a více než ctyri desítky kreseb a grafických
listu. Z významných del, která se pozdeji stala ikonami
moderního malírství, v Praze nechybelo snad žádné, vcetne
Kriku, Madony nebo Veceru na tríde Karla Johana.
Munch také na Prahu velice rád vzpomínal, jakkoli výstava nebyla komercne príliš úspešná. Prodal pouze dva obrazy
a nekolik grafIckých listu. Cest spolku Mánes tehdy zachranoval sochar Stanislav Sucharda, který koupil významný
obraz Tanec na brehu, který je dnes v majetku Národní
galerie. Druhý, dnes bohužel nezvestný obraz, Háj studentu,
koupila básnírka Terezie Koseová. Munch venoval spolku
Mánes svuj Autoportrét s kostmi paže a nakreslil v Praze
i portrét architekta Jana Kotery.

Praha jako krásný sen

Ted se objeví mladícek z Norvéžska, který
štetcem rajduje po plátne, trefí-li cáru, trefí, je
dobre, netrefí-li, pretáhne, je ješte lepší.
Nadlidé by hned vypili benzin z ,umelcova'
automobilu a táhli by ho, za ty krivé,
netrefené cáry a fialové nohy, na gumových
kolách sami.
- Krenoslav Harfomil Špachtle
malír Bohumil
Kubišta
inzultoval
kolegu, který se
o Munchove výstave nevhodne vyjádril. Munch, který se
zúcastnil vernisáže, v Praze strávil ctyri dny, setkal se
s Milošem Jiránkem, Janem Preislerem, Jirím Karáskem ze
Lvovic a s dalšími umelci, v Národním
divadle zhlédl
Smetanovu
operu Prodaná nevesta, prošel se po Malé
Strane a Starém Meste. Presto, že výstava trvala pouhých pet
týdnu, navštívilo ji více než 3000 diváku.
Výstava v roce 1905 byla duležitá nejen pro ceské umelce,
ale mela zvláštní význam i pro samotného Muncha. Jednalo
se tehdy o jeho doposud nejvetší expozici. Vystavený soubor
poprvé prekonal sto exponátu a odstartoval celou sérii
velkých výstav, které v následujících letech Munch pripravil.
Soubor, který tehdy pražské publikum videlo, byl unikátní

Jen nekolik týdnu po skoncení výstavy, 2. kvetna 1905,
Munch napsal prekladateli Hugo Kosterkovi: A bylo již
dávno mým práním, abych Vám podekoval za srdecné prijetí,
kterého se mi dostalo od Vás ostatních prátel v Praze. Bylo pro
mne vzácnou radostí být ve spolecnosti tolika temperamentních
a laskavých umelcu v krásné a pozoruhodné Praze ... Doufám, že
brzy zase uvidím Prahu - Prahu - kde teplo paprsku prátelství
mne povzbuzovalo a posilovalo. V nedatovaném
dopise ze
stejného roku pak Munch Kosterkovi svá slova zopakoval:
Pripravili jste mi opravdu krásné a nezapomenutelné dny v Praze.
Zustane mi v pameti jako krásný sen - Bylo mi velkou radostí
setkati se s vážnými, nadanými a zdravými malíri, v jejichž umení
jsem cítil neco príbuzného našim snahám - stejnou touhu po
svobode - a zdraví, možná podobné podmínky - sociální a prírodní mají tu svou prícinu. Na svou pražskou výstavu Munch
casto vzpomínal i v následujících letech, presto Prahu již
nikdy znovu nenavštívil.
Munch a jeho dílo se však v Praze neobjevilo bez širších
souvislostí a specifického kontextu. Již deset let pred výstavou o Munchovi nadšene referoval na stránkách casopisu
Moderní revue Jirí Karásek. Munch se pro nej, stejne jako pro
další umelce z okruhu Moderní revue, stal symbolem moderní individuality, tvurce, jenž bezohledne bourá stávající klišé
a vytvárí dosud nevidené tvary a barevné kombinace. Záhy
po Karáskove textu otiskla Moderní revue rozsáhlou puvodní
studii Stanislawa Przybyszewského Edvard Munch. Przybyszewski patril v 90. letech do Munchova berlínského okruhu,
byli si velice blízcí a vzájemne se svou tvorbou ovlivnovali.
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Edvard Munch - Upír 1895-96
Przybyszewski byl tehdy dokonce jakýmsi neoficiálním
mluvcím a interpretem
Munchova díla. Jeho manželka,
záhadná femme fatale Dagny Juell, dokonce Munchovi
v roce 1897 napsala, že Praha je to pravé místo pro nej,
a navrhovala zde usporádat výstavu jeho obrazu a grafik.

Katalyzátor zásadních zmen
Výstava se tehdy neuskutecnila, presto se však Munchovo
dílo na konci 90. let v Praze objevilo. Na dvou výstavách
Krasoumné jednoty bylo vystaveno nekolik grafických listu.
Následne meli ceští umelci možnost videt Munchovu
tvorbu na výstavách v Berlíne, Dráždanech, Mnichove ci ve
Vídni. V roce 1904 se Munch v Praze poprvé predstavil
i jako malír, když se soubor šesti obrazu objevil opet na
výstave Krasoumné jednoty. Již dríve o jeho tvorbe nadšene
psal Emanuel z Lešehradu v knize Ideje zítrhl. Ješte pred
výstavou v roce 1905 se Munchem zacal intenzivne zabývat
i další kritik z okruhu Moderní revue Miloš Marten. Jeho
rozsáhlá studie Edvard Munch vyšla shodou okolností
v prubehu
výstavy. Marten pozoruhodným
zpusobem
analyzoval Munchovo dílo a jeho text patrí mezi to nejlepší,
co bylo o Munchovi napsáno.
Munchovo dílo se v Praze objevilo pred první svetovou
válkou ješte jednou. V roce 1910 vystavil soubor 211itografií
Alfa a Omega, který vytvoril jako výtvarný doprovod vlastního textu. Výstava už nemela takovou odezvu jako predcházející expozice, Munch byl již jakousi prirozenou soucástí
domácího umení. V roce 1908 byl jmenován
cestným
clenem Mánesa.
Výstava v roce 1905 však vyvolala klícovou diskusi i mezi
kritiky a teoretiky, názory F. X. Šaldy, Miloše Jiránka nebo
Miloše Martena ostre kontrastovaly s odmítavými stanovisky

predstavitelu konzervativního
krídla F. X. Harlase a K. B.
Mádla. Munchuv vliv na ceské umení se stal jedním z klícových témat domácích dejin umení, o Munchovi psal Jaromír
Pecírka, pozdeji pak Miroslav Lamac, Jirí Kotalík a Petr
Wittlich, autor zatím poslední Munchovy monografie.
Stejne jako v Berlíne na podzim roku 1892, i v Praze bylo
Munchovo dílo katalyzátorem zásadních diskusí a zmen.
Svým vlivem Munchova
výstava prekonala
i slavnou

Výstava explozivne rozbourila umelecký život,
stala se prvním pronikavým signálem odvratu
od impresionismu a zneklidnující predzvestí
expreslOlllsmu.
- Karel Teige
expozici soch Augusta Rodina z roku 1902 a natrvalo se
zapsala mezi nejvýznamnejší výstavy, které se kdy v Praze
uskutecnily. V následujících letech se pod vlivem Munchova
díla vyvíjela tvorba rady umelcu, od Bohumila Kubišty pres
Emila Fillu po Josefa Váchala ci Jana Zrzavého. Munch však
z ceského prostredí nezmizel ani v následujících desetiletích.
Novou dimenzi pak dostal v postmoderním prostredí 90. let
20. století v konceptuálních citacích v dílech Jirího Cernického ci Jirího Suruvky.

Otto M. Urban (1967) je historik umení, prednáší na Newyorské
univerzite v Praze.

o

'_'_I_I__

@--

OSOBNOST

Pitva duše
z U nás dosud

nepublikovaných, osobitých deníku Edvarda Muncha

o

deníky slavného norského malíre, který se narodil v roce
1863 v norském Hedmarku a zemrel v roce 1944 v Oslo,
pecuje Muzeum Edvarda Muncha v Oslo (umelec odkázal
své dílo práve hlavnímu mestu). Záznamy jsou utrídeny
pouze cástecne, potíž je v tom, že ne každý zápis je opatren
datem, a období jeho vzniku lze tudíž odhadnout jen podle
obsahu. Munchovy deníky není dovoleno kopírovat, a tak se
každý zájemce o jejich doslovné znení musí dostavit do
muzea osobne a zápisky si slovo za slovem opsat.
Prekladatelka
dlouhé rady titulu krásné literatury
z norštiny, švédštiny a anglictiny Jarka Vrbová to nyní
udelala, Munchovy deníky v Oslu opsala, preložila do ceštiny a výber z dosud u nás nepublikovaných
textu poskytla
Prítomnosti.

Zápis

Z

15. února 1929

Rozhodl jsem se všechny své deníkové zápisky pospojovat.
Jsou to zcásti skutecné události - a zcásti moje fantazie.
Své zážitky nemíním uvádet prímo. Chci hledat skryté síly vytahovat je na svetlo - pretváret je - umocnovat je, aby co
nejvíce vystoupily na povrch síly v mašinérii, která se nazývá
lidský život, a jeho strety s ostatními lidskými životy. Když
ted zápisky skládám dohromady - budou jiste poznamenány
mým soucasným duševním rozpoložením.
Už jejich volba a trídení jdou na vrub mé soucasné nálady.
Jak težké je poznat, co není pravé! Co je skrytý podvodsebeklam - anebo strach ukázat svou pravou tvár. A casto je
clovek k sobe nespravedlivý. To když jsem zapomnel ruzné
okolnosti, které onu událost rámovaly - a cinily ji tak
mnohem omluvitelnejší a nevinnejšÍ.
Následující poznámky jsou z doby po mém návratu
z kliniky v Kodani, kde jsem pobýval v letech 1908-1909.
Neblahý vliv alkoholu zpusobil rozštepení mysli ci duše až
na nejzazší mez a oba ty dva stavy jako dva srostlí divocí
ptáci chteli sklouznout každý na svou stranu a hrozili rozpadem nebo roztržením tela.

Ze sešitu Denfk št1eného básnfka
Tyto poznámky vypadají, jako by nebyly urceny ke zverejnenÍ.
Když je doprovázím kresbami - není to proto, že chci
vyprávet o svém živote. Je pro me duležité studovat jisté
dedicné jevy, které rozhodují o lidském živote a osudu - jako
projevy šílenosti ve všedním živote.
Provádím studium duše - vždyt mohu rovnou studovat
sám sebe - používat sám sebe jako anatomický duševní
preparát. Ale tam, kde je hlavní vytvorit umelecké dílo
a studovat duši, menil jsem a prehánel- a použil ke studiu
jiné lidi. Není tedy správné nahlížet na tyto poznámky jako
na osobní vyznání. Proto delím - podobne jako Soren
Kierkegaard - své dílo na dve cásti - Malír a jeho precitlivelý
prítel Básník.

Stejne jako Leonardo da Vinci studoval vnitrní usporádání
lidského tela a pitval mrtvolu - pouštím se já do pitvy duše.
On musel psát pozpátku, protože tehdy bylo pitvání mrtvol
zakázáno. Ted se pro zmenu považuje za lehkomyslné
a neslušné pitvat duševní jevy.
Když procházím své poznámky, shledávám je velice naivní
- a plné nárku na vlastní nevlídný osud, které nepusobí nijak
mužne. Zrejme jsem si je psal pro útechu. Ješte nevím, jak je
mám zpracovat a kam vlastne patrí. Musí se - protože deník
má také být umení - orezat a ciste náhodné výlevy odstranit.
Brzká smrt matky v mých peti letech - neustále prítomná
nemoc doma v podobe dedicné tuberkulózy - ve mne
upevnila dojem vrozeného prokletí - a nevlídného osudu.
Spolu se smrtí dedecka - zemrel na vysychání míchy - tu
byla i dedicná náklonnost k nervozite hranicící s duševní
chorobou.
Zacal jsem na novém obraze Tanec života.
Vprostred louky tancí jedné bílé letní noci mladý pastor
s ženou s rozpuštenými vlasy. Hledí jeden druhému do ocí a její vlasy mu omotávají hlavu.
Za nimi divoce vírí masa lidí - tlustí muži hryžou ženy do
šíjí - karikatury a silní muži objímající ženy. Zleva prichází
žena v kvetovaných šatech a sahá po kvetine.
Kopírovat prírodu. Stejne nikdy nemužeme dosáhnout její
dokonalosti -lépe je tedy predat o ní citový prožitek - svuj.
Jak by asi clovek podle skutecnosti namaloval opravdový
plác - který vychází z hloubi duše - a jakým plakala ta žena,
kterou jsem videl na venerologické klinice - s mrtvolne
bledým nahým dítetem v nárucí. Práve se dozvedela, že její
díte bylo hned po narození odsouzeno k smrti.
Ten zkrivený oblicej. Nateklé rty - karmínove rudá,
opuchlá tvár. Oci pouhé cárky, z nichž proudil vodopád slza purpurove rudý nos.
Zoufalstvím pokroucený oblicej se musel malovat tak, jak
jsem ho tehdy videl proti zelené nemocnicní zdi. A tázavé oci
trpícího dítete jsem musel namalovat tak, jak tehdy strnule
hledely z mrtvolne bledého detského telícka - bílého jako
prosteradlo, na nemž leželo.

Ze sešitu Umenf a príroda
U mení je opak prírody.
Umelecké dílo vychází výhradne z lidského nitra.
Umení je forma obrazu vzniknuvší skrze nervy - srdcemozek - oci cloveka.
Umení je touha cloveka po krystalizaci.
Príroda je vecná ríše, z níž umení cerpá ob živu.
Príroda není jen to, co je oku viditelné. Jsou to i vnitrní
obrazy duše - obrazy na odvrácené strane oka.
Príroda je volání o pomoc pro umení.
V prírode jsou dve pevne dané linie - dve hlavní linie.
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Horizontální znamená spocinutí a svislá - to je tíže. Kolem
nich se pohybují živé linie - ty rozbíjejí - a to je život.
V antickém umení prevažují dve hlavní pevné linie.
V Michelangelove stylu se objevují pohyblivé linie, které
život obohacují nejvíc - aby zlomily ony dve hlavní linie.
Nejlépe z celé živé prírody jsou obe hlavní linie videt
v jehlicnatém lese - vodorovná a vertikálnÍ. Vetve tu tvorí
rozbíjející pohyblivé linie - jako vzhuru se pnoucí šikmé
gotické prímky.
Umení obecne znamená
ním.

touhu cloveka sdelit neco ostat-

Každý prostredek je dobrý.
V malbe i v literature clovek casto zamenuje prostredek za
cíl. Príroda je prostredek - ne cíl. Pokud clovek dokáže neco
otevrít tím, že pozmení prírodu - musí to udelat.
V silném hnutí mysli udelá príroda na cloveka nejaký
dojem. Jejím ztvárnením dojde clovek k obrazu vlastní
nálady. Hlavní je pritom práve ona nálada. Príroda je pouhý
prostredek.
Dokud tedy obraz kopíruje prírodu, nemá co ríci. Vysvetlit obraz je nemožné. Práve proto, že ho clovek nemuže
vysvetlit jinak, než jak ho namaloval. Muže nanejvýš nepatrne ukázat prstem, jakým smerem míril.
Neverím na umení, které není napájeno touhou cloveka
otevrít své srdce.
Veškeré umení -literatura
stejne jako hudba - musí být
tvoreno krvácejícím srdcem.
Umení je umelcovo krvácející srdce.

Edvard Munch

Umení
smutku.

- Tanecživota

roste z radosti

1899-1900

a ze smutku.

Ale nejcasteji

ze

Vyrustá z lidského života.
Umení je popis tohoto života - tohoto pohybu. Clovek má
videt ruzné radosti, ruzná neštestÍ.

Ze sešitu Hudba a malírství
Jak cítí barvy svou hudbu a hudba své barvy.
(Poezie, rec je opakování hudby a barevných vjemu.)
Co slyšíme, jsou zvukové vlny, prijímané ušní blánou.
Co vidíme, jsou svetelné vlny, pusobící na ocní blánu.
Poezie je vnímání vln okem a uchem, procezené
mozku.

do

Malba je mozkový vjem procezený okem.

Ze sešitu básní
Umení a clovek

Evropa
Spojené státy evropské

Hogarth maloval

Takže touha

poživacnfkya

Londýna. Zemrel

poživacnosti
cistote. Ci

jako vážený meštan

touha cistoty

v kruhu rodiny.

pošpfne.

bohémy

po

Nemecko srdce - Francie
hlava

ma/{r

Umelec-lilie,

plivl mi do duše jedmávánfm kHdel

tou skHzf ovoce po celém svete

mi pomátl

-pokud však neprojde ústy
Francie

jež vyrustá

zemrel na syfilis.

na hnojišti.

nenf - v ohnivých octch Galu
opevováno jejich jazýcky

Shakespeare zemrel

Roste nejlépe tam.
Jak diamant
se odlišuje
od škeble.

Jakže - Nemecko srdce Evropy

Hogarth a Shakespeare.

rozum

ve slunci tropu

krásy a cistoty

jako ren tiér.

Pták dravec mi zavrtal drápy
do srdce-

Anglie pravá ruka Evropyse smfchem

Rafael-

Dravec

Projev moudrého

žaludek nechme být -

anglického pokrytectvf.

na srdce krásnejšf myslet než
na zaž[vánf Lec duležité je též -

(l chystané knihy o Edvardu
Munchovi, kterou pripravuje
nakladatelství Arbor Vitae.)
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Ginsbergovo pražské
Povzbudivá a skandální návšteva slavného beatnika v Praze se odehrála práve

V roce 1965 se na nekolik týdnu objevil v Praze nejvýznamnejší beatnický básník Allen Ginberg. Rychle zapadl
do pražské undergroundové literární scény a získal si
oblibu mezi pražskými studenty. 1. kvetna byl nominován
na krále Majálesu jednou z fakult Karlovy univerzity.
Prošel Prahou v cele necekane pocetného davu studentu,
kterí ho nakonec presvedcive zvolili králem.
Když se o tom dozvedel tehdejší ministr kultury,
okamžite narídil zrušení Ginsbergova vítezství. V následujících dnech pak byl Ginsberg sledován tajnou policií
a vyslýchán. Byl obtežován kvuli své homosexuální orientaci a napaden, když se priopilý procházel pražskými
ulicemi. Vše vyvrcholilo, když tajná policie ukradla
Ginsbergovi jeho zápisník, zatímco sedel s práteli v kavárne. Práve na základe záznamu v zápisníku byl vykázán
z Ceskoslovenska a znovu se do Prahy dostal až na pozvání Václava Havla po sametové revoluci.

V 60. letech byl Havel hezcí
Tenkrát, v únoru 1965, byl Ginsberguv príjezd do
Prahy ponekud prekvapivý. Kubánští vládní cinitelé ho
vykázali z Kuby, protože "porušil všechny zákony, které
mohl porušit". Posadili ho do prvního letadla do Ceskoslovenska. Své vyhoštení charakterizoval Ginsberg jako
"napul kafkovské a napul smešné" a vyjádril nadeji, že
jeho pražský pobyt nebude budit takovou pozornost. Po
príjezdu se spojil se spisovatelem Josefem Škvoreckým
a se svým prekladatelem Janem Zábranou. Ten ho
predstavil Ceskoslovenskému svazu spisovatelu, který byl
jeho oficiálním hostitelem.
"Praha je v malickostech snad krásnejší než Paríž,"
napsal Ginsberg Lawrenci Ferlinghettimu,
dalšímu
z beatniku. Stal se tu castým návštevníkem ctení poesie
a improvizovaných jazzových vystoupení v poetické
vinárne Viola. Na stenách visely obrázky z antologie The
Beat Scene, vcetne del Ginsbergových. Po pádu komunismu pripomnel Václav Havel Ginsbergovi jejich návštevy
ve Viole. "V 60. letech byl hezcí," vzpomínal Ginsberg na
Havla.
Po pouhých nekolika týdnech se Ginsberg stal známou
osobností pražské undergroundové scény, zejména mezi
studenty. Poznali jste ho snadno - výstrední bradka,
tenoucké kubánské tenisky. V soukromí nijak nepotlacoval svou homosexuální orientaci, 12. brezna 1965 napsal
Gregory Corsovi: "Jen abych neotevrel tu svou zpropadenou pusu, jako na Kube ... Užívám si s mladými chlapci,
chodím do sauny, delám to s chlapci od Vltavy a kourím
v temných ulickách."

Jeho ne)vyznamne)Slm vere)nym vystoupením ješte
pred Majálesem bylo ctení poesie na Karlove univerzite.
Precetl tam také svou básen Kvílení. Do zápisníku si
poznamenal: "Zustal jsem volný, mluvil jsem svobodne,
hradby nespadly."

Král Majálesu
Po krátkém výletu do Moskvy a do Varšavy se Ginsberg
den pred zacátkem Majálesu vrátil do Prahy. Soucástí
slavnosti, založené na stredoveké tradici, byla i volba krále
a královny Máje. Puvodne byl na krále nominován Josef
Škvorecký, ale když dostal chripku, navrhl, aby ho zastoupil práve Ginsberg. Posadili ho na vuz nacpaný basami
piva a on majestátne projel pražskými ulicemi plnými
rozjarených studentu. Prohlásil: "Budu prvním králem
svého druhu, podrídím se svým podrízeným, budu
prvním úplne prostým králem." Utvoril se necekane velký
dav zpívající mantru "Hare Om Namo Shiva".
Když dorazili ke Staromestskému námestí, už priopilý
Ginsberg volal: "Zasvetím slávu své koruny puvabnému
byrokratovi Franzi Kafkovi, který se narodil v jednom
dome tady za rohem." A po chvíli: "Po vaší levé ruce,
prátelé, je práve ted dum, kde Kafka žil, cistil si zuby
a psal své ohromné romány, které vaši soudruzi ani
nezverejnili. "
Pruvod došel k Parku kultury a oddechu Julia Fucíka,
kde bylo asi 100 tisíc nadšených a namnoze taky podnapilých studentu. Když Ginsberg cekal, kdo se stane královnou Máje, se kterou se chystal strávit noc, netušil ješte,
že celá ta legrace velice brzy skoncí a že bude ze svého
nového království do týdne vypovezen. Jirí Hendrych,
tajemník KSC pro kulturní záležitosti, byl zdešen, když
zjistil, že nevázaná zábava kolem pulnoci stále sílí. Byl
znechucen, že studenti zvolili králem Americana: "To
není možné. Musíte ho okamžite sesadit," kricel na
organizátory. Ješte ke všemu ti studenti, kterí meli na
starosti pokojný prubeh pruvodu, byli obleceni v uniformách americké vojenské policie, vypujcených pro tuto
príležitost od tvurcu filmu, jehož natácení v Praze práve
skoncilo. Studentští strážci porádku tedy sesadili Ginsberga z jeho trunu a na jeho místo posadili namátkou vybraného opilého ceského studenta,
který, zmatený
a neschopný souvislého projevu, mžoural z trunu na
obrovský dav.
Ukrivdený Ginsberg napsal svému príteli, básníku
Nicanoru Parraovi: "Královna Máje byla zvolena, ale
nemohl jsem se s ní oženit a vyspat, jak velí tradice. Jako
králi mi náleželo právo projet Prahou, delat, co se mi zlíbí,
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dovádení
pred ctyriceti lety
BRIAN KRUZICK GOODMAN

spát, s kým se mi zlíbí, a kdekoli se opít." Prubeh Majálesu se stal záminkou pro další pronásledování slavného
beatnika. Brzy poté zjistil, že chybí jeden z jeho zápisníku.
Byl to první signál nebezpecí, on však pokracoval ve svém
stylu - v rozhovorech pro nejruznejší studentské casopisy
se venoval rozmanitým tématum, od sexu až po poezii,
úcastnil se verejných ctení a koncertu, príležitostne spal
s chlapci, které potkal ve meste. Jednou se ve Viole stalo,
že ho dva solidne oblecení muži opíjeli vodkou, až se
Ginsberg nakonec vypotácel ven na ulici, zpívaje mantru.
Policie ho zastavila a odvezla na stanici. Brzy byl propušten, aniž by byl z neceho obvinen.
Situace se stupnovala až do 5. kvetna, kdy Ginsberga,
odcházejícího z Violy spolecne s mladým párem, napadl
neznámý muž, uderil ho do tváre a srazil k zemi. Pritom
ten muž, pozdeji se ukázalo, že šlo o príslušníka tajné
policie, kricel: "Buzerante! Buzerante!" Prijela policie
a odvezla Allena, útocníka i oba mladé lidi na policejní
stanici. Když se dožadoval prítomnosti právníka a telefonátu na americkou ambasádu, byl propušten.
Druhý den ke Ginsbergovi prišli dva policisté v civilu.
Rekli mu, že našli jeho ztracený zápisník a že mu ho vrátí,
pokud piijde s nimi a identifikuje ho. Do pulhodiny prý
bude zpátky. Když Ginsberg potvrdil, že je to jeho zápisník, sdelila mu policie své skutecné plány. Rekli mu:
"Zbežným prohlédnutím jsme zjistili, že tento zápisník
obsahuje nelegální texty. Proto ho zadržujeme pro prokurátora." Ginsberg byl zakrátko propušten. Den nato ho
titíž policisté informovali o verdiktu: "Pane Ginsbergu,
my, imigracní úredníci, jsme obdrželi od rodicu, vedcu
a pedagogu stížnosti týkajících se vašich sexuálních teorií,
které mají špatný vliv na naši mladou generaci. Proto
ukoncujeme platnost vašeho víza." Následující den
Ginsberga posadili do letadla smer Londýn. Po príštích 25
let se do Prahy nevrátil.
Cestou do Londýna napsal Ginsberg jednu ze svých
nejduležitejších spontánních básní, Král Majálesu, v níž
zachytil své pražské zážitky a ostre kritizoval režim, který
se postaralo jeho vyhoštení.

policejního státu, nicméne, jak soudil Igor Hájek v Literárních novinách, prícinou vetšiny potíží byla Ginsbergova
prirozená tendence k poburujícím aktivitám. Jako pravý
predstavitel nekonvencní spolecnosti nevenoval vubec
žádnu pozornost pravidlum slušnosti, která se v tehdejší
Praze predpokládala. Ginsberguv prítel a životopisec
Barry Miles souhlasí s Hájkem. Podle nej bylo Ginsbergovo chování politicky naivní; rada lidí byla kvuli nemu
vyslýchána tajnou policií.
V mnoha smerech daly okolnosti Ginsbergovy návštevy
príležitost stalinským složkám vlády pritvrdit svuj postoj
vuci liberálním skupinám a dílum, napríklad vuci Ceskoslovenskému svazu spisovatelu. Hájek sám byl kritizován
za svuj clánek o Ginsbergovi, když KSC narídila deníku
Mladá fronta otisknout clánek v rozsahu tiskové strany,
odsuzující Svaz spisovatelu, Literární noviny a také Hájka.

Nebezpecný symbol svobody
Je ironií osudu, že v roce 1965 dve ruzná politická zrízení shledala Ginsbergovy názory natolik nebezpecnými, že
je nelze prehlížet. Téhož Ginsberga, který byl korunován
králem Majálesu a vyhošten ceskoslovenskými úrady,
zaradila americká FBI do seznamu nebezpecných osob
(Dangerous Security List).
Ginsberg se v Praze jiste stal obetí intrik represivního

-----------------------------------

Ginsberga posadili na vuz nacpaný basami piva a on majestátne projíždel pražskými ulicemi.
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Rádio Svobodná Evropa odvysílalo shrnutí toho, jak
o Ginsbergove návšteve referoval ceskoslovenský tisk:
"Deník ceskoslovenské komunistické strany Rudé právo
obvinil amerického beatnika Allena Ginsberga ze zneužití
ceskoslovenské pohostinnosti a z toho, že hrube porušoval
pravidla slušného chování. Obvinení byla ucinena den
poté, co CTK informovala o Ginsbergove vyhoštení ze
zeme kvuli jeho negativnímu pusobení na mládež. V nedeli
CTK také citovala deník komunistické mládeže, Mladou
frontu, která otiskla citace z jeho osobního deníku. Rudé
právo tvrdí, že dokumenty pretištené Mladou frontou
dosvedcují, že Ginsberg trpí sexuální deviací a je závislý na
drogách. V deníku prý Ginsberg detailne popisuje sexuální
orgie s mladíky porádané na nejruznejších místech. Obraz
Ginsbergova charakteru je dokreslen poznámkou, v níž
Ginsberg opovržlive hovorí o naší republice a o jejích
obyvatelích, s nimiž se setkal a hovoriL"
Po roce 1965 už nebyla Ginsbergova poezie do ceštiny
legálne prekládána a Majáles byl zakázán. To však neodradilo studenty, treba Josefa Jaraba, od pašování Ginsbergových del do Ceskoslovenska. Jeho hlavním prekladatelem
byl Jan Zábrana. Oficiální státní kritika Ginsbergova
chování v ocích mnoha Cechu spíš posílila jeho význam.
Pro alternativní pražskou kulturní scénu poloviny 60. let
se Ginsberg stal základním symbolem svobody. Literární

díla beatniku byla chápána nejen jako kritika spolecnosti
a snaha najít nové postoje a nový životní styl, nejen jako
otevrený protest proti povrchnosti a bezohlednosti
soudobé civilizace, ale také jako potenciální nástroj
odporu proti totalite, v níž jsou lidé nuceni žít.

Králuv návrat
1. kvetna 1990 predstavil tehdejší pražský primátor
Jaroslav Korán nadšenému davu studentu Allena
Ginsberga jako nejdéle vládnoucího Krále Máje v historii.
Když precetl svou básen "Návrat krále Máje", predal
úradující král Allen Ginsberg papírovou korunu studentovi, který byl toho roku zvolen, aby nastoupil na jeho
místo. Den byl plný vzrušení pro všechny zúcastnené znamenal obnovu tradice, nadeji na rozvoj rodící se
demokracie a pro stárnoucího básníka uzavrení jednoho
príbehu. Pozdeji Ginsberg rekl, že "se uzavrel krásný,
velký kruh. Príbeh zacal a také skoncil poesií" ..
Tento text byl napsán behem autorova studia na New York
University in Prague v rámci tamejšího žurnalistického vzdelávacího programu.

Z anglictiny preložila Pavla Hulová.

Jak se potkali s Ginsbergem
Pavel Jurácek, filmový scenárista, dramaturg, režisér,
prozaik a básník, Deník (1959-1974):
Když prošel dvorem, na nemž jsou serazeny popelnice
a bedny prázdných lahví, Ginsberg v teniskách a ve
špinavém saku vstoupil dovnitr, zdálo se štamgastum, že
nastal konec sveta, Ladena Cerepková dostala hysterický
záchvat a Ginsberga obklícila smecka sedmnáctiletých
i starších ceských beatniku ochotná sloužit mu a uctívat
jej ve dne v noci po celou dobu jeho pražského pobytu.
Viola se toho casu stala pro spoustu lidí prinejmenším
kaplí. Vídal jsem v ní Ginsberga každou noc. Byl mi
nesympatický. Moc pil a navíc byl strašne špinavý. Po
nejakém case jsem ho zahlédl v podivné spolecnosti trí
mužu, kterí objednávali gruzínský konak po celých
lahvích. Ginsberg stál sotva na nohou, ti muži ho nezajímali, chtel k baru, cekalo tam na nej stádecko jeho ctitelu, ale ti tri ho nepoušteli od stolu, nutili ho pít a když
odešli, nemohl Ginsberg už ani mluvit. Potácel se
Violou a zmatene cosi hledal. Sedel jsem tenkrát
s Vaškem Havlem a oba jsme ho s jistým odporem
pozorovali. Za tri dni jsem se docetl, že nejaký obcan
nalezl na ulici anglický zápisník, v nemž pak bezpecnost
objevila Ginsbergovy poznámky o jeho homosexuálních
príhodách s pražskými chlapci. Došlo mi, kdo byli ti tri
ve Viole a co Ginsberg potom hledal. Príštího dne byl
vypovezen z Ceskoslovenska, Ostermanna vyhodili
z Violy a ctenári psali dennímu tisku, aby to doupe bylo
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neprodlene zavreno. Avšak jeho vehlas tehdy prekrocil
hranice republiky - Ginsberg o nem hovoril v Londýne
a Viola se zaradila mezi místa, jako jsou schody na
Španelském námestí v Ríme nebo práve Greenwich
Village.
Jan Zábrana, básník, prozaik, prekladatel z ruštiny
a anglictiny (také prekladatel Ginsbergovy poezie),
Celý život, výbor z deníku 1948 -1984:
I ten mimorádne a na všechno tak citlivý Ginsberg,
když ho odtud pred patnácti lety vypovídali a estébáci ho
odvezli z hotelu v aute na letište, dal prvnímu z nich pred
nástupem do letadla ctyri stovky a rekl mu: "To dlužím
Mr. Zábranovi, pujcil mi je, abych si mohl koupit boty,
než jsem odjel do Moskvy, budte tak laskav a príležitostne mu je vratte ... " Vykládat mu, že každý Cech ty tri
stovky s radostí oželí, než aby si ho fízlové dali do seznamu lidí, kterí meli s (vykonstruovaným) prípadem
"Ginsberg v Praze" neco spolecného, by zrejme nemelo
smysl. Ostatne z Ginsbergova deníku (který se mi po
letech dostal do rukou) jsem videl, v jakém neuveritelne
nechápavém zkreslení si zaznamenával fakta, která jsme
mu ríkali. (In margine: tenkrát byl rok 1965, ten fízl se
objevil v Klubu prátel poezie a zeptal se: Chodí sem pan
Z.?" Když mu rekli, že ano, nechal tam obálku se ctyrmi
stovkami se slovy: "Tak mu to príležitostne dejte, že mu
to poslal Allen Ginsberg z letište." Me vubec nevyhledal.)

NEJDE JEN O SLOVA

Pocátkem roku zaznel
ze Senátu našeho parlamentu hlas, aby se naše
národní pospolitost zbavila - cestou zákona toho, co ji transparentne
spojuje s její komunistickou minulostí. Totiž
slova komunistická v názvu jedné z parlamentních
stran, a symbolu s komunismem spojených. Hlavním duvodem byl fakt, že •
komunismus byl ústavním zákonem oznacen za •
zlocinnou
ideologii
a v praxi za zlocinný
systém. Jako symboly byly nekolikrát jmenovány srp
a kladivo (nikoli už peticípá hvezda - snad mimo jiné
proto, že je nedotknutelným symbolem Spojených státu,
liší se toliko barvou); argument pro zákaz užívání srpu
a kladiva znel, že jde o paralelu se svastikou jakožto
symbolem nacismu, s nímž je komunismus casto srovnáván.
Chtel bych pripomenout, že nejen grafická znacka, ale
i slovo je symbol; obojí zastupuje neco jiného jen proto,
že se na tom uživatelé jazykového nebo jiného znakového
kódu (treba systému dopravního znacení) dohodli. Je
ovšem treba priznat, že slova - symboly i tak internacionální, jako je komunismus, nabývají specifického smyslu
a hodnoty v ruzných jazycích i v ruzných historických
kontextech zvlášt. Slova komunismus nebo komunistický
mají v dnešní ceštine smysl rozhodne jiný než v ceštine
rekneme pred devadesáti ci sto triceti lety: dnešní smysl je
poznamenán zkušeností se ctyricetiletím vlády ideologie,
jež si tato slova privlastnila. (Arci mohl a mel být ovlivnen
už dríve zkušeností s praktikami sovetskými.) Ten smysl
je jiste jiný, než jaký mu prikládali napríklad parížští
komunardi, a nepochybne také odlišný od životní praxe
v izraelských kibucech, jež muže být v nekterých ohledech
chápána jako komunistictejší než všechny stalinské,
maoistické nebo polpotovské ideologie. Tato poznámka
se ovšem týká spíše cas od casu oblibovaných mediálních
úvah o tom, je-li komunismus nebezpecnejší nebo zlocinnejší než nacismus.
Avšak predešlá poznámka jazyková mírí k tomu, že se
symboly nejazykovými je to složité podobne. Zmínili jsme
dva symboly komunismu, jednak srp s kladivem, jednak
rudou (popr. na vlajce SSSR zlatou) hvezdu. Mezi temito
symboly je rozdíl: zatímco u hvezdy urcité barvy a poctu

úhlu je vztah mezi tím,
jak vypadá, a tím, co
znací, zcela abstraktní
a daný pouze konvencí,
u srpu i kladiva jejich
význam napovídá už
samo jejich formální
ztvárnení (takové znaky
se v sémiotice nazývají
ikonické, tj. zpodobující). Srp je od pradávna
symbolem zemedelské
práce a kladivo symbolem práce delnické.
Srovnávat srp a kladivo
s hákovým krížem je
smelé už práve sémioticky, znakoslovne. Svastika je prastarý orientální symbol
slunce, popr. ohne; tento vysoce abstraktní symbol si
prisvojil nacismus a posunul jej, lze-li tak ríci, do oblasti
ješte abstraktnejší. V našem kulturním, historickém
i sémiotickém kontextu má hákový kríž význam jednoznacný a výlucný. (Stejne jako nacismus, tak casto
zamenovaný s daleko méne významove jednoznacným
fašismem.)
Srp a kladivo, jak jsme rekli, má obsah a význam
daleko konkrétnejší. Navíc jejich puvodní a nezneužitý
obsah má hodnotu jednoznacne
pozitivní; težko
oznacit práci zemedelce ci delníka za zlocinnou. Lze
ríci, že takovéto symboly jsou proti jednoznacnému
zneužití odolnejší. Krome toho se k symbolu srpu
a kladiva nehlásí jen komunismus; nemeli bychom
zapomínat, že oba tyto symboly zdobí státní znak
Republiky Rakousko - trímá je ve spárech rakouská
orlice pretrhávající svá pouta s retezem. Nakonec
kdybychom chteli být duslední a odmítali uvedené
symboly i oddelene, meli bychom zmenit i znacení
pracovních dnu v jízdních rádech ...
Na zmínené senátorské iniciative, sebeuprímneji
motivované, me naplnuje obavami dojem, že odvádí
pozornost od reálných problému k problémum zástupným. Že útocí na symbol- virtualitu reality - místo na
realitu samu. Je to sice ve veku mediální virtualizace sveta
prirozené: zabijeme symbol, a nežádoucí realita zanikne
s ním. Tato logika se mi však zdá ponekud prevrácená.
Protivníka musíme, než nám odevzdá svuj prapor, mec
nebo jiné symboly moci, nejprve porazit.

lan Horálek
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Nažraní vlci a pasoucí se kozy
Zdálo by se, že skandál kolem aféry premiéra Grosse lomcuje
národem. Není to tak.
Politické skandály nejsou exkluzivitou Ceské republiky.
Avšak její exkluzivitou je, že tady politik kvuli skandálu
neodstoupí. A pokud se politik sám o sebe adekvátne nepostará,
národ zakrocí. Prestože celil obvinení z trestních cinu, zvolili
jsme Vladimíra Želeného do Senátu. Poté, co Senát odebral
tomu chudákovi imunitu, jsme ho opet zvolili, tentokrát na
vyšší, vzdálenejší a hlavne lépe placené místo v Bruselu, aby mel
po starostech.
Proc se takhle chováme? Od prohry na Bílé hore po zradu
a prodej národa v Mnichove po vyhasnutí nadeje v srpnu 1968
a následující normalizaci, naše dejiny jsou dejiny lidu odmítaného. To vedlo k tomu, že jsme byli tlaceni k prijetí taktiky
zvolení méne obtížné alternativy pro prežití. Dnes tento sklon
ovládá naše každodenní rozhodování. Problém je, že takovýto
sklon nadále potlacuje veškeré elementy, které zlepšují spolecnost. Proc verit, když mužeme být zrazeni? Proc bojovat
o spravedlnost, když to stejne nemusí nikam vést? Proc jít do
ulic a žádat, aby premiér odstoupil, když další nebude o nic
lepší? A pokud se do neceho odvážíme mluvit, sám prezident
nám vynadá, že "intelektualizujeme" a že jsme "nepraktictí."
Naši soucasní "vudci" nás vedou do slepé ulice: pokud neco
chceme zmenit, prý musíme vstoupit do systému. Tedy prekrocit tlustou cáru, prejít do tábora na Malé Strane a stát se
"skutecným hrácem", tentokrát ale na hrišti, na kterém úplatek
pro rozhodcího je normou, kde se dotace rozdávají, místo aby
se predávaly, a kde se vše tohle deje za zády diváku, kterí jsou
drženi mimo stadion nefunkcním justicním systémem.

Tak jsme se naucili - a jsme stále
nuceni - myslet jen na sebe. Prestali jsme
verit v budoucnost, ztratili jsme ideály.
Pouze 23 procent z nás verí, že zítrek
bude lepší než vcerejšek. Zustáváme
staženi do sebe, bez pozitivních vzoru, ve
spolecnosti, ve které slovo "elitní" je stále
bráno cynicky. "Vudce" je nežádoucí, ten muže jen zklamat.
Anonymita a svet pohádek je jediné, co nám nabízí jistý azyl.
Proto v nedávné ankete, v níž byla nastolena otázka "Kdo je
nejslavnejším Cechem?", vyhrál Jára Cimrman. Tedy fiktivní
postava, která z bežných událostí vytvorila horu epické slávy. Ve
skutecnosti nic z niceho, tedy nic.
Ceská duše je rozvrácená. Proto "krize" našich nažraných
politiku nás nezajímají, pokud nás nechají pást se v supermarketech a snít o Cimrmanovi. Nicméne verím, že je tu nadeje.
Ona nadeje vždy existuje, i když potlacená casem plným zlozvyku. Dnes lze spatrit tuto nadeji prece jen v urcitých lidech nejen
v tábore na Malé Strane, ale hlavne v regionech. Dále v médiích
a ve spoluobcanech, kterí stále verí, že zítrek bude lepší. Je to
tisk, který odhaluje skandál po skandálu, vcetne nynejšího.
Zmena k lepšímu je lehcí, než se zdá. Tím, že jsme se odnaucili,
že mužeme veci menit, se nám to tak možná nezdá. Výhra
nesouvisí s výsledkem, ale pouze s naší odvahou pustit se do
boje. Tentokrát proti nám totiž nestojí nikdo jiný, než my
samotní. Ten vudce musí vyjít z nás.

Martin Jan Stránský
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Akademický bulletin
je mesícník Akademie ved CR. Prináší clánky o cinnosti jednotlivých akademických pracovišt, reportáže
a fotoreportáže z významných událostí vedeckého sveta, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se známými vedci. Predstavuje historicky významné vedecké osobnosti, osobnosti vyznamenané cenami Akademie ved
CR, vedecké spolecnosti a ruzné projekty. Akademický bulletin také zverejnuje oficiální informace ze zasedání
Akademické rady AV CR a zasedání Rady pro výzkum a vývoj. Pravidelne prezentuje knihy vydávané nakladatelstvím Academia, Filosofia a jiných vydavatelu. Na jeho stránkách jsou zverejnována krátká oznámení,
inzeráty, grantové souteže, nabídky stipendií a stáží a konkurzy na pracovní místa v ústavech AV CR.
Vychází v nákladu 1800 výtisku a je bezplatne distribuován všem ústavum a pracovištím AV CR, vládním
orgánum, vysokým školám, vedeckým spolecnostem a na další místa.
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