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Milí ctenári,
sebrali jsme veškerou odvahu a jako hlavní téma zimní
Prítomnosti jsme pripravili "Strach na pocátku 21. století". Proc? Proto, že za dlouhých mrazivých veceru se mají
vyprávet u kamen horrory? Nebo proto, že chceme zjistit,
jak vypadají strašidla v postmoderním
lese? Nebo že
postupujeme stejne jako ostatní média, která senzacechtive prinášejí zlociny, války, blížící se apokalypsy?
Strach a úzkost patrí k základním lidským emocím.
Ctyri prízracní jezdci cválají dejinami. A spolu s nimi i ten
pátý, neviditelný. Všichni, nebo skoro všichni Uak píše
lékar František Koukolík, lidí s antisociální poruchou
osobnosti se to netýká) ho známe. V prítomném, znejistelém svete roste pocet jevu a situací, které strach vyvolávají, roste pocet vysokých rizik. Ovšem riziko, tvrdí novinár
Tomáš Klvana, je ustavujícím momentem moderního
sveta, je i klícem k úspechu.
Seneca radí: zbav se nadeje a zbavíš se strachu.
Prítomnost naopak prostrednictvím
psychiatra
Petra
Príhody nadeji jako terapii proti strachu doporucuje.
Strachu a úzkosti sice nelze uniknout, je však možné jim
celit. Ne euforií nebo agresí nebo ústraním, ale tím, že se
pro nadeji rozhodneme
a to rozhodnutí
osvedcíme
cinem, konáním neceho pozitivního, užitecného, neceho,
co má smysl - ve svém dosahu. Také filmová režisérka
Helena Treštíková ve velmi otevreném rozhovoru

..-

zduraznuje, že delá všechno pro
to, aby strach nemela. Ze zásadní
je
být
aktivní,
nepropadat
marnosti, znovu a znovu v sobe obnovovat tendenci
o neco usilovat, nekam jít a neustrnout.
Když mluví
o svém základním životním pocitu, ríká: "Musím se umet
se vším vyrovnat. At se deje, co se deje, musím vždycky
najít cestu. Casto to není lehké. Ale vzdát se proste
nemužete. Jinak padnete."
Je tomu práve deset let, co se Prítomnosti
ujal její
soucasný vydavatel Martin Jan Stránský. Rozhodl se
navázat
na bohatou
a úspešnou
rodinnou
tradici
a v casech rychle se menících mediálních titulu tak ciní
dodnes. Ukázka neceho pozitivního, co muže clovek delat
- ve svém dosahu. Za ctenáre, redakci, redakcní radu
a vubec okruh prátel Prítomnosti vyslovuj u uznání a díky.
Letošní rok je einsteinovský, práve pred sto lety napsal
geniální fyzik své legendární clánky o teorii relativity,
kvantové teorii a teorii Brownova pohybu. Ceští fyzikové
na svých internetových stránkách píšou, že rok 1905 byl
zázracný. Prítomnost Vám díky Bedrichu Utitzoví nabízí
unikátní ukázky z témer neznámé osobní korespondence
Alberta Einsteina. A preje Vám, aby ten rok 2005, když ne
zázracný, byl aspon dobrý v tom, že Vás strach a úzkosti
nedostanou.
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spolecnost sama. A zlociny páchané policisty jsou jen
povestná špicka ledovce - který se nyní v Cechách táhne
od Snežky až po Boubín.

Nižší princip mravní
Policista

okradl

duchodce.

Na Ostravsku.

Kuriózní

Václav Mezrický

banalita. I u policie se mohou vyskytnout lidé se sklonem
ke zlocinu. Jenomže spolupracují-Ii dokonce vysoce postavení policisté s organizovaným
zlocinem, který vydírá
a vraždí, nebo jsou-Ii policisté pachateli bankovních loupeží, které jejich kolegové kryjí, nelze to již odbýt mávnutím
rukou. Ale i kdybychom prohlásili, že se jedná jen o ojedinelé a zejména výjimecné prípady, šlo by o sebeobelhávání.
Trestných cinu, které policisté páchají, je príliš mnoho na
to, aby je bylo možné prehlížet. Je pritom príznacné, že
zájem politiku tato situace nevyvolává. Trochu se jen
zakymácela
židle pod policejním reditelem
Kolárem
v souvislosti s vyšetrováním prípadu Koristka a s údajnými
odposlechy Václava Klause, ale stále vyjeveneji hledící
ministr vnitra František Bublan ji podeprel.
Nepochybne také americká policie má ve svých análech
radu podobných a možná horších prípadu. Spolupráce
policistu s americkou mafií nebyla ve 20. a zejména ve 30.
letech nicím príliš výjimecným. Léta krize, prohibice byly
iniciacními momenty. Zdálo by se tedy, že definované
sociální príciny nedobré morální, obcanské, ale i profesní
(viz nedávné vraždy na Kutnohorsku kvalifikované jako
náhlá úmrtí, sebevraždy aj.) úrovne ceských policistu
zjednají jasno o možnostech úcinné nápravy.
Jiste, že jeden z duvodu je tradice, v níž cást policie
(mimochodem: nevíme ani, jak velká) byla vychovávána
predlistopadovým režimem: krik bitých a jinak mucených
se usazuje v podvedomí vychovatelu i žáku, i když už se ani
jedno ani druhé nekoná. Respekt k právu nebyl ani zdaleka
nejsilnejší stránkou profesní a morální výbavy tehdejších
policistu. Volnost a svoboda polistopadového
režimu
otevrely dvere príležitostem,
které starý režim neznal.
Zlocin ze služeben mohl vykrocit do ulic. Postavit pak do
cela "kozáku", kterí se proválcili pres listopadové události
a clenství v KSC a StB až do vysokých policejních funkcí,
chlapecka, kterému sotva oschl diplom právnické fakulty,
je typická ukázka neumetelství
predchozího
premiéra
Vladimíra Špidly.
Znepokojivé je, že policie, která se dopouští zlocinu,
svým jednáním "klade zákon" Gak správne konstatuje
Jacques Derrida ) a petrifikuje morálku a motivace, proti
kterým má jako instituce vystupovat a potírat je. Protizákonné prubehy verejných souteží, tunelování fondu a bank,
korupce a nakonec nájemní vraždy ... Fatálne to zároven
znamená vytesnování spravedlnosti ve prospech majitelu
mocenských pozic.
Podprumerné mravní nároky kladené soucasným prezidentem Václavem Klausem jsou pro "mlcící vetšinu" tím,
co nakonec ospravedlnuje chování nejen proti "dobrým
mravum". Policie muže težko mít lepší morálku, než má

Co se to s námi
za sto let stalo?
Letos uplyne sto let od dramatických
událostí, které
vyvrcholily prijetím všeobecného
a rovného volebního
práva v rakousko-uherské
monarchii. Nemalou roli v tom
sehrály ceské politické strany, petice osmi set ceských
obcí, cetné delnické demonstrace,
ale také "svedomité
obstrukce"
železnicáru
dodržujících
dusledne
platné
drážní predpisy. Na demonstracích
v Praze a na Kladne
tekla krev. Ceši byli tehdy nepochybne významnou složkou
úsilí o modernizaci
a demokratizaci
staré ríše. Úsilí
širokých vrstev lidí zasahovat do vecí verejných prostrednictvím voleb, úcastí na politickém živote obcí, ale také
cinností v dobrovolných sdruženích bylo i v evropském
merítku nebývalé. Totéž platí o meziválecném Ceskoslovensku. Dnes je situace velmi odlišná.
Politické katastrofy 20. století a morální rozklad s tím
spojený naši politickou kulturu zasáhly hloubeji, než jsme
si mysleli brzy po roce 1989. Neduvera k demokratickým
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zatímco okolnosti, ze kterých vzešla první jiskra, nakvap
objasnuje až post factum a s náležitou povrchností.
My jsme si na Ukrajine všímali práve jen tech obcasných gejzíru: když se dohodla s Rusy ve veci krymské
flotily nebo když byl brutálne zavražden nepohodlný
novinár. Ostatní vraždy a prušvihy zustaly nepovšimnuty;
když kucmokrature spí1aly demonstrace obsazením slabší
než ty nedávné, zato poctive rozohnené a taktéž poctive
mlácené, zdejší tisk si hovel v príjemné iluzi, že Ukrajina
neexistuje. Ten, kdo se nespokojí s konspirací Martanu,
musí se ješte dlouho ptát, proc vlastne.
Bez ohledu na svuj výsledek ukrajinská krize dospela
do zdárného,
protože demokratického
záveru. Role
kladného hrdiny v ní pripadla Viktoru Jušcenkovi, v merítcích klasické tragédie je ovšem skutecným
herojem
Viktor Janukovyc. Byl to on, kdo za Kucmuv tábor nabídl
svuj dábelský zjev, kriminální profi! a zfalšované volební
pocty, aby dramatu dodal licenci stretu dobra se zlem. Bez
jeho drzosti, se kterou vsadil na osvedcené prepisování
voleb, by se z Ukrajincu v ocích Evropy nikdy nestal
Národ. Kdo mel oci k videní, už dávno predem tušil, co
tento nekalý postup vyvolá v širokém
ukrajinském
podzámcí. To, že se toho nedovtípil Viktor Janukovyc, ve
svých dusledcích
zajistilo zemi reklamní kampan k
nezaplacení.
Ledascehos jsme se ovšem nedovtípili ani my spolecne
se Západem. Kdybychom brali Ukrajinu na vedomí už drív,
neprobehlo by naše seznámení s Viktorem Jušcenkem
v tak trapném shonu. Odpustili bychom si možná instantní
rozumy o jeho vítezství jako menším ze dvou zel, oprené
o vdecný obraz Východu jako bahenního kolbište sviní,
které jako v prípade války v Jugoslávii vede nakonec
k cynickému stírání hranic mezi viníky a obetmi. Prokoukli bychom mnohem dríve separatistický truc východních
regionu jako manáskové divadlo principála Janukovyce
a mohli jsme se zdržet jalových apelu na jednotu zeme
v dobe, kdy byla rozdelena pouze morálne. A tajemné
pojmy fanukovic, Timošenková ci Cernigov by nestrašily
v denním zpravodajství. Ale co bychom chteli. Vždyt jsme
na to meli pouhých trináct let.

institucím, politickým stranám a mnoha politikum však
roste i nyní. Zacíná se také drolit presvedcení
o naší
nekdejší hluboké demokraticnosti
a o snadné možnosti
vrátit se k této tradici. V roce 1990 se zúcastnilo voleb do
poslanecké snemovny CR 97 procent volicu, v roce 1996
76 procent a v roce 2002 už jen 58. Jak nízká byla úcast na
posledních
krajských
a senátních
volbách, je v živé
pameti.
To, že lidé chodí stále méne k volbám, je celoevropským
problémem. Mimorádný pokles vykazuje jedna z nejstarších demokracií Evropy, Svýcarsko. Z 65 procent v šedesátých letech tam klesla úcast na 42 procent ke konci 90. let.
Mužeme však závidet skandinávským
zemím a staré
Spolkové republice Nemecko, kde se dlouhá desetiletí tato
úcast pohybuje zhruba mezí 80 až 90 procenty. Ješte více
znepokojující
jsou nekteré
názory
našich
obcanu.
Podle pruzkumu verejného mínení z roku 2003 jen 7,4
procenta obcanu soudí, že mají možnost ovlivnit rešení
celostátních problému. Poslanecké snemovne a senátu
duveruje méne než polovina obcanu a politickým stranám
jen jedna desetina lidí. Jsme uprostred krize naší demokracie. Nechceme-Ii demokracii znovu ztratit - a to stále vetšina z nás nechce - musíme hledat hlubší príciny tohoto
stavu. Mnohé z nich jsou zretelné: odcizení politiku
a obcanu. Neexistence silných a pro obcany pritažlivých
vizí budoucnosti.
Uzavrenost vedení politických stran
novým lidem. Nedostatek pochopení toho, že plujeme na
jedné lodi. Prílišné prolínání politiky a ekonomiky. Otevrená i skrytá korupce.
Prehnaná
hašterivost,
hrubost
a plochost diskusí mezi politickými protivníky, stimulovaná
médii, zejména televizí.
Co se to s námi za sto let stalo?

Jirí Musil

Oranžové osvícení
Noviny, které by na sklonku uplynulého roku nemely
alespon nekolik dní po sobe na titulní stránce Ukrajinu,
aspirovaly by na cenu Waltera Durantyho. Tento novinár
jako dopisovatel listu The New York Times v Moskve
v roce 1932 poprel, že by na Ukrajine, sužované tehdy
stalinským hladomorem, kdokoli hladovel. Popíral tedy
deje, bez kterých byla tvár doby neúplná. A Západ mu až
na výjimky preochotne naslouchal.
Jakkoli se ten prímer zdá tvrdý, od vzniku ukrajinského
státu Durantyho strašidlo obcházelo naším i západním
tiskem dlouhých trináct let. Je pravda, že intenzitou
zpravodajství z Východu v posledních týdnech by se tento
dluh mohl zdát splacený. Ale není a být ani nemuže.
Sezónní novinárství je totiž protimluv a zproneveruje se
poslání sedmé velmoci; servíruje skutecnost v dialektických prískocích, takže si všímá až šlehajících plamenu,

David Svoboda

Budoucnost minulosti
v Cechách?
Pred mým stále ješte tázavým pohledem se nonšalantne
povaluje cervenomodrobí1á
víceméne oficiální brožura
urcená cizincum, kterí se chtejí seznámit s ceskou
minulostí. Povaluje se dokonce ctyrikrát, v nemecké,
anglické, francouzské a - snad pro kontrolu - ceské verzi.
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V té poslední si ctu o ceských králích, jako vždy jaksepatrí
oslnen jejich slávou. Proc ale - k certu - se z nich ve
francouzštine stávají "rois tchéques" a v anglictine "Czech
kings" ?! Kam se podeli oni pro naše francouzské a britské
prátele tak trochu exotictí, ale povedomí "rois de Bohéme"
anebo "kings of Bohemia"? Že by chyba prekladu? Možná.
Spíš ale bohužel neco hlubšího a tíže odstranitelného.
Naše národní obrození v 19. století záhy pochopilo, že
obroda národa není de facto nicím jiným než znovu privlastnením si národního jazyka. Cas ale pokrocil, boj
o jazyk byl dobojován: ceský národ na svém území
šprechtí, jak mu zobák narost. Proc tedy "rois tchéques"
anebo "Czech kings" v prekladu termínu "ceský král",
o nemž by snad každý mohl tušit, že neznamená
nic
jiného než "král Cech"? Chtejí snad naši autori zduraznit
etnický puvod dotycných králu, což je, mluve o stredoveku a vysoké šlechte, ke které takoví králové bezpochyby
patrili, zcela absurdní a nepotrebné? Aby si snad nekdo
nemyslel, že nebyli Ceši? Proc, jdeme-li dál, nemecká
verze nazývá Prahu "Prag" - zachování ceského jména
v nemeckém
textu by vypadalo
opravdu
divne a zároven sdeluje, že se Freud narodil v Príboru, prestože Nemci mají pro toto moravské
mestecko
jméno
Freiberg? Že by to vypadalo, jako že se Príboru vzdáváme a že ho symbolicky ponecháváme
Nemcum? Znovu,
absurdní! Copak si, my, privlastnujeme Aachen, když je
nazýváme Cáchy, anebo "odrakouštujeme"
Linz, když
mluvíme o Linci ... ?

Šusterové, že si už neváží Arnošta Lustiga? A ta Mf Dnes to
vcera definitivne prehnala se svým ódésáctvím. Už ji
nebudu brát do ruky. Škoda casu a ocí. Snad Hospodárky,
ale ty jsou zas moc odborné?" Další den uslyšíte podobnou
variaci na stejné téma, a tak porád dokola.
Urcitou pomoc všem, které už z nejakého duvodu
neteší denne rýžovat zrnka pravdy z glos, sloupku
a komentáru ci pokusu o ne v ceských médiích, predstaNázor. Na adrese
vuje
nový
internetový
titul
www.nazor.cz lze každodenne
najít to nejzajímavejší
z aktuální produkce ceských komentátoru vcetne nekolika dní predchozích.
Prehlédnout tri ctyri úvodní rádky,
titulek a rozhodnout se. Chci to, nechci to? Také když vás
nekdo upozorní na neco, co už do ruky neberete, pohodlne si príslušný text vyhledáte, potešene pokýváte hlavou,
rozzuríte se, jak je ctená libost.
Na prelomu sedmdesátých a osmdesátých let, približne
v dobe, kdy se objevila muzikantská
skupina Pražský
výber, zacal na Slovensku vycházet týdeník Výber. Byl
stejne fantastický jako legendární ceští rockeri. Citlive
a statecne prinášel ukázky zajímavých komentáru
ze
sveta. Jedna moje známá tvrdila, že si podle nej utvárí
svetový názor. Z výberu komentáru
z ceského tisku,
o kterém píšu, lze taky leccos získat. Prinejmenším
prehled, o cem a jak uvažují ta naše ruzná svedomí.

My porád jakoby ne a ne vyjít ze svého obrozeneckého
dospívání a s ním spojeného toponymického hašterení. Asi
se nikdy nedožijeme oné kýžené národní dospelosti. Je tu
ale alternativa. Zakrníme, vrátíme se do detského veku
a budeme žvatlat - tentokrát v "ceštine" a v oficiálních
ucebnicích dejin - cosi o "králích Ceska". Budoucnost je,
že už té své minulosti nebudeme zbla rozumet.

Petr Fleischmann

Utvorte si svetový názor
Komentár je svedomí listu, tvrdíval brilantní sloupkar
a vysoce respektovaný
americký politický komentátor
Walter Lipman. Mel by být! K tomu je ovšem zapotrebí
komentátorská osobnost, na jejíž postoje ctenári cekají, at
už proto, že jim potvrzuje jejich vlastní stanovisko a ješte
to protistrane trefne naservíruje, ci že jim pomuže názor
zformulovat. Nebo naopak, že se mohou hned u snídane
rozzurit: "Podívej, Anco, co zas ten idiot Hanák, Franek,
Steigerwald, Komárek, Cermák. .. píše."
Ceské deníky sice dnes pripomínají spíš Hyde Park, kde
nesvedomite povykuje každý, kdo dokáže vylézt na bednicku od ovoce, ale presto, ten zvyk snad zustává. Ješte porád
si lidi mezi sebou povídají: "Cos ríkal v Lidovkách Petrušce

Libuše Koubská
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NENÍ KOHO VOUf?
Ceská republika - patnáct let po prevratu
JAN URBAN
Morto: "Soud muže za marnotratníka
svou nouzi vydává".

toho prohlásiti, kdož jmení své tak nerozumným zpusobem promrhává, že sebe a rodinu
Domácí advokát, spolehlivý a úplný rádce ve veškerých soukromých
a verejných záležitostech právních pro každého obcana vubec; Hofer a Kloucek, Praha 1873

15. výrocí prišlo a odešlo

otrocká prísaha jakési - v reálném živote neexistující - pravicovosti ci levicovosti. Takový prístup je, bohu budiž žalováno, výraznou tradicí ceského verejného života: Už od konce
19. století umožnuje hrát si v ceském rybníku na politiku.
Zkombinován a podmínen neochotou k pameti, neúctou
k hodnotám a k právu, obsahuje jednu smrtící slabinu v každé krizi vede k selhání. Tomáš Garrigue Masaryk byl
do první svetové války ceským politickým establishmentem
i verejností spíše nenávidenou výjimkou, které by ceská
politika mimo krizi nikdy nedovolila vystoupit na vlivné
pozice. Když už ho po válce nemohli nenávidet, udelali z nej
"milovanou" ikonu, jejíž názory byly spíše sabotovány, než
respektovány. Byl vudcem v krizi - a to patrí do legendy
více, než do ceské politiky. Je zajímavé, že i Masaryka lze
jen obtížne zaradit podle levicovosti ci pravicovosti jeho
názoru.

"Tak nám voslavili Listopad, paní Miillerová," prohlásil by
po 17. listopadu 2004 od dob Františka Josefa všem režimum
neškodný Josef Švejk, a i s podebraným kolenem by se
vydal do nekterého ze svých oblíbených hostincu, aby se
svými kumpány žvanil a žvanil a žvanil... Mladými novinárskými kandrdásky by pak byl osloven a jeho tupý názor
predveden v televizi.
Ceští novinári i politici jako na povel zacali, a o týden ci
dva pozdeji, opet jako na povel, skoncili s oslavnými výklady
a kritickými analýzami patnáctého výrocí listopadového
prevratu. Namísto historické reflexe publikum trávilo
príslušne pribarvené legendy ve prospech té které politické
strany. Hopsající bavic potom na lidové veselici na Národní
tríde v prímém televizním prenosu pateticky pohovoril
z pódia o "hrdinech z Národní trídy" a "bojovnících za svobodu", ac smyslem celé "show" - i tak to pruvodci vecerem
nazvali - bylo umožnit v prímém prenosu vystoupení panu
prezidentovi a pražskému primátorovi. Zaplatbuh za dnešní
studenty, za jejich spíše protestní pruvod a za nerozbitne
poctivého Johna Boka, který vylezl na pódium, vzal konsternovanému starostovi z ruky mikrofon a umožnil studentum
projít veselícím se davem na Václavské námestí. Kamery
Ceské televize se pro jistotu neodvážily údajne nekolikatisícový pruvod ukázat. Co kdyby nekoho z diváku a dohlížejících poslancu urazilo, že hned nekolik hesel hlásalo, že
NENÍ KOHO VOLIT. Vždyt patnácté výrocí "naší" "sametové" "revoluce" je príležitostí k radostnému bla, bla, bla,
a míti jiný než optimistický názor není dostatecne verejnoprávní.
A ješte necím byla tato veselice zajímavá. Její organizátori
lhali už pri její príprave. Slibovali ve sdelovacích prostredcích a na plakátech vystoupení lidí, spojených ciny s listopadem 1989, aniž by je, jako v prípade Jaroslava Hutky, vubec
oslovili. I to u nás patrilo k tónu podzimu 2004. Patnácté
výrocí tedy prišlo a odešlo, aniž by zanechalo sebemenší
stopy ve vedomí a svedomí národní pospolitosti.

Pokud z tohoto pohledu zkoumáme sedmnáctý listopad
roku 1989, musíme dojít k záveru, že šlo také o nejvetší
selhání ceské intelektuální elity v moderní historii. Bez
ohledu na levicovost ci pravicovost názoru, ci príslušnost
a vztah k režimu, nebyl nikdo na zmenu pripraven a nikdo
se na ni nepripravoval. Pripravovat se na krizi, vedet, jak
mohu a budu postupovat, a hlavne kam chci s dobytou
možností zmeny postupovat, je neco jiného, než obsadit
prostor pred první krizí uprchlého prestárlého komunistického režimu a zacít souperení o uvolnené mocenské posty.
To platí pro všechny v ceské intelektuální elite - disidenty,
komunisty i "šedou zónu". Levicovost ci pravicovost s tím
nemá nic spolecného. Jestliže mnozí studenti roku 2004
a s nimi ona absolutní vetšina spolecnosti, která nechodí
k volbám, mají pocit, že NENÍ KOHO VOLIT, není to pocit
ani pravicový, ani levicový. Krize ceské politiky je predevším
krizí rituálu spolecenské slušnosti - a stejne tak i krizí
odvahy. Jenom odvaha, vyjádrená otevreností k verejnosti
i ochotou politiky podrídit se zákonu, umení unést prohru
vuci právu a pravde, jenom to muže pripravit politika na
zvládání krize.

Dvojí zhloupnutí

Právo je jako pavucina

A bude tomu tak do té doby, než pomine dvojí zhloupnutí
ceského národního rozhovoru. Zhloupnutím prvním je
simplicistní predstava o politice jako nadrazené a jedine
možné vše rešící forme tohoto národního rozhovoru.

Naše politika se s právem stretává jen dvema naucenými
technikami - ignorováním a zlehcováním práva na strane
jedné, a všerelativizujícím legalistickým hnidopišstvím na
strane druhé. Velkým tématem podzimu byla ostre medializovaná kauza poslance Zdenka Koristky. Ten byl novinári
Mladé fronty Dnes donucen zverejnit informace o schuzce

A druhým zhloupnutím je prevládající nepraktická predstava
o tom, že jediným možným predmetem politické souteže je
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odpovednost. Soud možná za pár let prokáže "omyl" správce
dane, ale ten úspešný podnik bude znicen a prevzat politicky
lépe zakotvenou konkurencí.
Elitní policejní útvar pro boj s organizovaným zlocinem
byl alespon cástecne usvedcen z toho, že byl útvarem
elitních policejních vyderacu a únoscu. Padlo se na falšované verejné zakázky a uplacené dotace obcím. Fingované
konkursy. K nezávislosti justice prispel i prezident, který
výrok soudu oznacil za útok na politickou svobodu. Ministr
obrany a poslanci branne bezpecnostního výboru Snemovny
se zase navlékli do maskovacích

s emisary ODS, pri které mu meli nabídnout úplatek, pokud
bude ve prospech ODS hlasovat proti svojí vláde. Poslanec
Koristka tedy ucinil pod tlakem mimorádne odvážné rozhodnuti a rekl nahlas neco, o cem se dosud pouze tiše spekulovalo. Podporil ho jen málokdo. ODS i novinári proti nemu
zahájili štvanici. Jako jediný z úcastníku schuzky mel
odvahu sednout si na detektor lži. Ostatní to odmítli

s nemužnou výmluvou, že to stejne není stoprocentne prokazatelná a právem vymahatelná procedura. Koristka prý na
detektoru uspel s osmdesáti procenty nezpochybnitelne
pravdivých odpovedí. Nikdo jiný
z aktéru nemel odvahu riskovat,
uniforem a odleteli na jeden den
Senátní volby prokázaly, že ve velkých navštívit naše vojáky do Iráku.
že by mohl mít méne, ale za to je
nikdo nekritizoval.
Tématem
Urcite nevedeli, že mezinárodní
mestech je možné vítezství zajímavých válecné právo uznává kohokoliv,
kriku politiku i médií se stalo
kdo si navlékne uniformu, za
onech údajných dvacet procent
a na velkých stranách nezávislých
legitimní terc.
Koristkovy "ne-pravdy". Osmdekandidátu, nespojených s nicím jiným,
sát procent
nezpochybnené
Neznalost práva a neúcta
pravdy bylo hozeno do popelni- než se svojí osobní historií a integritou. k nemu mají za následek, že
Ceskou republiku
stále více
ce a zacalo se vyhrožovat žalobami. Všerelativizující legalistické
ovládá zájem skupiny politiky
hnidopišství melo opet navrch.
pasoucích
reditelu
velkých
Príkladu ignorování a zlehcopodniku. Tato nová generace
vyrostla v tiché opozici proti stranickému establishmentu
vání práva je ješte mnohem více. Ústavní soud na podzim
devadesátých let a v té dobe se spojila s tehdejšími stranicrozhodl, že postup bývalé ministryne zdravotnictví Marie
kými outsidery. Nyní nastala jejich doba. Podzimní sklizen
Souckové byl právne vadný. Úrad pro ochranu hospodárské
souteže dokonce usoudil, že porušila zákon. Vyšetrovací
naznacila, že proti demokratické prorustání hospodárské,
komise Snemovny v téže veci ovšem nevidí nic špatného
mediální a politické moci je možné v prípade Ceské republiky mít za dokoncené.
a pro jistotu tlací na Státní zastupitelství, aby zacalo vyšetroTento proces má už i první obeti mezi politiky.
vat jedince, který se v této pri odvážilo svoje práva s paní
S velkým prásknutím splaskla bublina jménem Stanislav
ministryní soudit. Novinári si toho ledva všimnou - tak na
pár rádkovou "kulicku" na treti strane - a ostatním politikum
Gross. Byl sociálne demokratickým
mágem a promotéto nestojí ani za povzdech. Pritom jde o vec naprosto zásadrem tohoto prorustání a mel za to, že jeho osobní úspech
ní. Clen vlády, tedy stát, vedome porušil zákon. Nic. Ticho.
nikdy neskoncí. Zradil Miloše Zemana i Vladimíra Spidlu,
Na renesancní radnici v Prachaticích je na krásne zdobené
a jeho ciste mediální úspech ve funkci premiéra trval
fasáde povzdech: "Právo je jako pavucina - malá moucha
méne než sto dní. Jeho trvající bezradnost po prohraných
v ní uvízne. Velká proletí." Jenomže tehdy tomu alespon
volbách ovšem není výsledkem obavo levicový projekt ci
ceskou sociální demokracii. Spíše už pochopil, že se pro
neríkali demokracie a právní stát.
skutecnou
moc stal zbytecným a muže být kdykoliv
obetován.
Protidemokratické prorustání
Sociální demokracie dnes nemá vudce a nemá program.
Jako memento by jí mela znít obhroublá slova samým sebou
nadšeného komunisty Grebenícka o zmrzlé oprati, kterou je
treba naplácat neverným pres hubu. Pronesl je v prímém
televizním prenosu zasedání Snemovny k výrocí 17. listopa-

Podzim tedy byl casem sklizne, kdy se ukázalo, že ceští
politici ješte nepochopili, že místo nich už v zemi hospodarí
nekdo jiný. Ve své zbabelosti mohou jenom prihlížet tomu,
že v této zemi je možné znicit prosperující exportní podnik
"nepovedenou" danovou kontrolou, za kterou nikdo nenese
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a necistou kampan i v dalších volebních obvodech, treba
v Pardubicích, kde magistrát ODS aktivne bránil volební
kampani senátorky Jaroslavy Moserové?
Politickou podlost, stejne jako korupci, nelze zaradit
pravicove ci levicove. Politická podlost a korupce nicí celý
spolecenský, a tím i politický systém. Ješteže je z podzimu
2004 slyšet a videt i pozitivní zprávy. Senátní volby prokázaly, že ve velkých mestech je možné vítezství zajímavých a na
velkých stranách nezávislých kandidátu,
nespojených
s nicím jiným, než se svojí osobní historií a integritou.
A z koho jiného by Senát mel být složen? Karel Schwarzenberg i Jaromír Štetina porazili kandidáty jinak jednoznacne
vítezné ODS silou svojí osobnosti.
Cenu za nejlepší ilustraci politické a charakterové
nemohoucnosti by v této souvislosti dostal Stanislav Gross,
který po porážce CSSD v senátních volbách navrhoval
zamyslet se nad možností Senát radeji zrušit. Škoda, že totéž
pred casem nepronesl i vuci parlamentu evropskému poté,
kdy kandidáti CSSD propadli i v nich. Konjunkturální protievropská koalice prezidenta, komunistu, ideologizující cásti
ODS a Stanislava Grosse by byla nejlepším pomníkem
zmíneného Josefa Švejka.

du - a v prítomnosti prezidenta republiky. Lze si jenom prát
co nejvetší úspech pripravované celonárodní petice za
vydání zákona, který by zakázal slova "nacistický", ,,fašistický" a "komunistický" v názvech politických stran. Nebot
v ceském kontextu by komunisté, kterí by si nemohli ríkat
komunisté, predstavovali jenom jinou formu Grossovy
bezradnosti. Ceská levice vstupuje do nejvetší krize od roku
1989.

Schwarzenberg

a Štetina

Krize ceské levice je ale jen jedním z projevu celkové
krize ceské politiky. Dosud není jasné, jestli se Obcanská
demokratická strana pod svým šéfem Mirkem Topolánkem
dokáže zbavit odéru korupcních praktik z devadesátých let.
ODS ohlásila, že prípravuje odborné týmy, které by mely, po
ocekávaném vítezství ve volbách, nejen prebírat výkon
exekutivní moci na ministerstvech, ale mely by v té chvHi už
mít jasno, kam budou smerovat. Chtelo by se tleskat a volat
"konecne"! Konecne je v ceské politice nekdo, kdo chce být
pripraven na zmenu. Jenomže zodpovedná skepse velí
pockat.
Vztah a zodpovednost k právu je zatím v ODS na úrovni
devadesátých let. Nejvyšší správní soud prohlásil senátní
volební kampan starosty Prahy 11 za ODS za necistou
a necestnou. Proc to neudelala ješte pred volbami sama
ODS? Proc neodsoudila zneužívání verejných prostredku

JAN URBAN

(1950) JE VZDElANIM

HlSfORlK,

pREDNASf NA NEWYORSKE

UNIVERZITf: v PRAzE.

Mosty, ceskoslovenský
dvojtýždenník, vychádzajúci
každý druhý utorok nepretržite
od 28. apríla 1992.
lnformujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, Polskej a Mad\lfskej
republike.
Zoznamujú slušných ludí
s názormi niekedy celkom
odlišných slušných rudí.
Informujú o knihách, hudbe,
fiJmoch a divadelných
predstaveniach.
Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých ludí.
Nestrácajú humor.

Miroslav KusÝ, Jirina Siklová, Juraj Alner - stretnutie na Duchovnom
parlamente v Brne bolo dobrou prl1ežitostou na rozhovor
MOSTY si móžete predplatit v SR na adrese: MOSTY, Šancova 70,814 99 Brdtislava
e-mail: mosty@computel.sk _ www.mosty.sk _ v CR na adrese: MOSTY,Václavské nám. 37,
11000 Ptaha 1, tel.: 00420-2222 46592 _ PrijÚTIame objednávky aj do cudziny
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JAsffi' A PlÁc HORKÉHO
ClVRTÉHO KVARTALU
Co si neseme do roku 2005 na mezinárodní scéne
TOMAS KLVANA

Zemrel J ásir Arafat a podle nekterých se v sousedství
klinické smrti ocitla americká demokracie po znovuzvolení
George Walkera Bushe prezidentem. Svým zpusobem není
pravda ani jedno. Vudce jako Arafat nikdy úplne nezemre,
a pokud jde o americký experiment, prežil otroctví, prohibici
a Richarda Nixona.

euroskepticismem.
Kandidaturu na šéfa strany postavil na
odporu k návrhu ústavní smlouvy EU - a jasne prohrál.
Ústava se mu oproti pravicovým euro skeptikum zdá neoliberální, omezující obcanskou solidaritu tolik opatrovanou
všemi politickými proudy ve Francii. Nejlépe, protože
lapidárne, zhodnotil hlasování socialistu predseda Evropské
komise José Manuel Durao Barroso, podle kterého nejde
delat prehnané závery z politického kroku jednoho hnutí
v jedné clenské zemi. Hezká urážka.
Snad se Barroso ješte neotrepal z toho, že na neho vycenil
zuby Evropský parlament a kvuli italskému konzervativnímu katolíku Roccovi Buttiglionemu mu nedovolil hladce
schválit jeho tým. Zprvu neústupný italský predseda vlády
Silvio Berlusconi nakonec povolil, na svém konzervativci
netrval a schválení komise umožnil. Ukázalo se, co mnoho
z nás netušilo - že Evropský parlament zuby má a že pri
novém linkování hrací plochy Unie se je nebojí ukázat. To je

Dvojbarevné bomby
Jako clen Ceské euroatlantické rady jsem byl na podzim
2004 v Belehrade v delegaci zvolna testující, zda jsou
Srbsko a Cerná hora pripraveny na sblížení s NATO.
Hlavní mesto, kdysi významná metropole jihovýchodní
Evropy, pripomíná Prahu v roce 1990. Investice a genius
loci krní v osmdesátých letech. Srbové snad rozumove
chápou, kam je uvrhl zlý flirt s Miloševicem, ale spojenecké bombardování v roce 1999 je porád v pameti. Jeho
následky v podobe nekolika neodklizených ruin pak stále
pred ocima. V muzeu letectví u letište je vystavena troska
amerického bombardéru F-117.

Republikáni vyhráli volby do Kongresu V roce
2002 i letos. Na rozdíl od Clintona, který se od
levicových demokratu sunul do stredu
a distancoval se od nich, je Bush opravdovým
šéfem své pravicové strany.

V dobe boju o Fallúdžu a Mosul, kdy skoro každý den
v Iráku vybuchují bomby, je užitecné pripomenout si
predchozí "humanitární intervenci" na Balkáne. Jak je dnes
hodnocena? Záleží na tom, koho se ptáte. Kdo s bombardováním nesouhlasil, tvrdí, že akce NATO nic nevyrešila.
Poukazuje na nedávné nepokoje v Mitrovici, srbský exodus
z území, které všichni Srbové považují za kolébku své kultury, a šírící se mafiánské zpusoby v albánském teritoriu.
Jejich oponenti argumentují, že nálety zastavily vyvraždování kosovských Albáncu srbskou armádou a že byly posledním úderem režimu, který se zpoždením padl. Dnes jsou
Srbové ochotni udelat skoro všechno pro to, aby se vrátili
tam, kde si myslí, že byli v dobe liberálního posttitovského
komunismu. O okolním svete toho vedí málo a ješte méne
chápou. Jejich zahranicní prioritou je dostat se do programu
Partnerství pro mír, který Ceské republice sloužil jako
predstupen clenství v NATO. Zároven nedelají nic pro to,
aby k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu putovali
Radovan Karadžié a nekolik Miloševicových generálu,
z nichž nekterí se volne procházejí po Belehrade a do médií
vyhlašují, že se dobrovolne nevzdají.

dobre bez ohledu na to, co si myslíte o názorech Buttiglioneho na ženy a homosexuály.
V Ríme vládlo na podzim blues, jako kdyby je inscenoval
básník Václav Hrabe. Listopadová manifestace a generální stávka proti Berlusconiho ekonomickému programu je
druhou fází útoku na premiéra, jehož kontrola televizí je
nebezpecím pro demokracii. Berlusconi se snaží politicky vybudovat imunitu kolem svého pochybného podnikání, ale presto predsedá nejstabilnejší
vláde v poválecné
historii zeme. Moji levicoví prátelé si mezitím stežují na
zaostávání dríve skvelé italské ekonomiky, odliv pracovních míst do levnejších zemí, na podprumerné
a drahé
služby, klesající atraktivitu zeme pro turisty a špatnou
kvalitu stredního
školství. V porovnání
s Varšavou,
Prahou a Bratislavou pusobí omšelý Rím opravdu letargicky.

Invaze skeptiku
Opozicní francouzské socialisty víc, než bylo nutné,
vydesil bývalý premiér Laurent Fabius svým levicovým
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Ješte nám ukázal

Jeho hlavní slabinou není neochota menit kurs. Válka
v Iráku byla odvážným pokusem liberalizovat region topící
se v tmárství, postupným a dlouhodobým vývozem univerzálních hodnot demokracie. Po druhé svetové válce a válce

Americké prezidentské
volby budily vášne, protože
kontroverzní
prezident opet vyhrál, a to podle vzorce
Podcuíte me a já vám ukážu, kdo opravdu jsem. "Nechápu,
jak mužu prohrávat s tímhle idiotem ..." vyjelo podle
Newsweeku behem kampane na adresu prezidenta z trustrovaného senátora Johna Kerryho, kandidáta demokratu.
Jistý typ levicového intelektuála považuje za idiota témer
každého, kdo není jistým typem levicového intelektuála.
Bush, pravda, není scetlý jako AJ Gore, Bili Clinton
nebo Kerry. Gramaticky správné vyjadrování mu delá
potíž a do jeho mluvy se loudí malapropismy - chybne
užívané ci komolené cizí výrazy. Bush není ani zdatným
manažerem, jak se obcas snaží vnuknout pravicová legenda. Jeho podnikání se odvíjelo od príslušnosti k vlivné
rodine a nebylo nijak úspešné. Zcela neoddiskutovatelne
má však prezident vynikající talent pro politiku. Byl disciplinovaným kandidátem, dokáže sdelovat efektivne a držet
se strategie.

studené je to tretí vlna takového vývozu. Je absolutne nutné,
aby Spojené státy vytrvaly a neopustily Irák predcasne, což
by v prípade vítezství Kerryho bylo vetším nebezpecím než
nyní.
Hlavní prezidentovou
slabinou je vlastnost, která je
ústrední operativní hodnotou politického klanu Bushu:
sázka na loajalitu. Za skandál mucení veznu v Abú Ghraib
a v jiných amerických veznicích melo padat víc hlav. Za
nezvládnutí chaotické situace ihned po invazi totéž. Za
chybné informace o zbraních hromadného znicení, údajne
v Saddámove moci, a za jejich vyhodnocení melo mnohem
drív dojít k reforme výzvedných institucí. Bush rád mluví
o odpovednosti, ale nerad ji vztahuje na vlastní vládu. To, že
v jeho týmu zustává málo úspešný, diplomaticky neobratný
ministr obrany Donald Rumsfeld, svedcí o tom, že prezident
vyžaduje stoprocentní loajalitu a je ochoten ji v težkých
casech svým podrízeným vracet, ne však o kvalite jeho
politickém úsudku.

To, že bezzásadový a politicky hluchý Arafat
skoro ctyricet let zastupoval ve svete národní
aspirace Palestincu, zprítomnuje morální
úpadek palestinské politické obce. Palestinci
nikdy nemeli štestí na lídry.

Kyselé gratulace
Bezprostredne po Bushove výhre se v médiích probíralo,
že rozhodly hlasy krestanské konzervativní pravice, která
na rozdíl od voleb pred ctyrmi lety prišla k urnám ve velkém
poctu podporit prezidenta. Ackoliv tato podpora prezidentovi pomohla napríklad v kritickém Ohiu, ve volbách rozhodne
nebyla nejduležitejší.
Pozdejší spolehlivejší pruzkumy verejného mínení prozradily, že ústredním tématem voleb byly od zacátku otázky
spojené s národní bezpecností, tedy válka proti terorismu
a Irák. Kerry strávil príliš mnoho casu vyprávením o své
minulosti válecného hrdiny z Vietnamu a jeho sdelení k
Iráku byla nejasná; dodnes vlastne není zretelné, jestli válku
podporuje a co by ohledne ní delal, krome naivního ujištení,
že by víc spolupracoval se spojenci v OSN.
Otázka zní, zda Kerry mohl vyhrát jako kandidát
demokratu. Kdyby se jednoznacne od zacátku do konce
postavil za válku v Iráku, nedostal by asi demokratickou
nominaci. Aktivisté a levicove liberální elita na obou

V porovnání s Kerrym, jehož tým prožíval chaotická
období, byl Bush víceméne "v pohode". Jeho zásadovost
muže vypadat jako tvrdohlavost. Na jedné tiskové konferenci
ho žádali, aby jmenoval chyby, jichž se ve svém prvním prezidentském termínu dopusti!. Odvetil, že si nemuže na žádnou
vzpomenout. To vyvolalo rozhorcenou kritiku a posílilo obraz
politika neschopného reflektovat sebe sama, neschopného
pripustit si chybu a zmenit kurz. Naše doba, která tak preje
pop-psychoterapii pred televizní kamerou, nám vštepuje, že
není nic divného na tom, mluvit o vlastních chybách na verejnosti. Totéž ocekává od politiku. Bush ale správne odmítá
hrát tuto hru - tiskové konference nejsou zpovednicemi ani
treudovskými pohovkami. Bush je zásadový, a když necemu
verí, neohlíží se na to, je-li to politicky populární.
Prezident se nebojí riskovat, což ho odlišuje od prízemní
politiky jeho predchudce, Bi11aClintona. Radikální zmena
zahranicní a bezpecnostní politiky, ve svete nepopulární, je
jedním príkladem. Dalším je jeho nedocenený úspech v roce
2002. Ve volbách uprostred prezidentského mandátu prezidentova strana v Kongresu vetšinou ztrácí. Prezidenti se
uchylují do ústraní a jezdí na zahranicní cesty. Bush se
nejenže nestáhl, ale postavil se do cela republikánského boje
a objíždel klícové distrikty. Proti ocekávání republikáni
ted v listopadu. Na rozdíl od
vyhráli, což se opakovalo
Clintona, který se od levicových demokratu sunul do stredu
a distancoval se od nich, je Bush opravdovým šéfem své
pravicové strany.

pobrežích
dnes považuje situaci v Iráku za prohru
a kolosální chybu, a tato skupina má dnes v Demokratické
strane navrch. To však není prevažující naladení americké
verejnosti, jež je obecne konzervativnejší
a dnes má
k dispozici mnohem víc informací z pravicoveji orientovaných médií. Televize FOX News Channel, rozhlasové
porady, konzervativní nakladatelství, to vše dríve neexistovalo. Vysokoškoláci se po desetiletích levicového aktivismu zvolna posunují doprava. Zatímco profesorské sbory
univerzit jsou v drtivé vetšine demokratické, posluchárny
jsou rozloženy rovnomerneji, a to i v takových levicových
baštách, jakými jsou Harvard nebo Kolumbijská univerzita
v NewYorku.

i

Snad proto je levicová hysterie hlasitejší. Demagog
Michael Moore platí za seriózního aktivistu. Od jednoho
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významného newyorského intelektuála a akademika, drív
stredového
antikomunisty,
jsem slyšel o "fašizujících
tendencích" Bushovy vlády. Cloveku se nemusí hbit omezení obcanských svobod, které v rámci ochrany pred prípadným teroristickým útokem jadernou zbraní Bushova vláda
navrhla a Kongres schválil, ani její konzervativne orientovaná sociální politika. Používat ale extremistický
slovník
v souvislosti s debatou, která neopouští politický hlavní
proud, je rezignací na zdravý úsudek. Potraty zustanou
legální, jde jen o jejich zákonná omezení v posledním
trimestru nebo pro nezletilé. Prezident nesouhlasí se snatky
homosexuálu, je však v rozporu s volebním programem své
strany pro registrované partnerství. A i ta nejvíc znepokojující opatrení v takzvaném Patriot Act, která omezují obcanské
svobody, mají úcinnost omezenou pevným datem a Kongres
je nemusí obnovit.
Podobne jsou na tom evropské elity, které diktují
agendu diskuse o Spojených státech, namnoze jednostrannou a obcas i antiamerickou.
Kdyby se americké volby
konaly v Evrope, Bush by mel zrejme šanci jen v Polsku.
Evropsko-americké
vztahy neceká snadné období. Bush
nemá duvod menit svoji politiku, snad bude jen verbálne
vstrícnejší vuci západní cásti Evropy. Francie a Nemecko
se víc obávají moci Spojených státu než vzrustajícího vlivu
islámského fundamentalismu
a budou blokovat jakékoliv
úcinné zapojení svých armád v Iráku, kde je zajímá jediné:
stabilita a kontrakty pro vlastní firmy. Irák zustane americkou vecí. O euroamerických
vztazích napoví víc otázka
Íránu, jenž sice pozastavil obohacování uranu, ale jde
o docasnou politiku. Za soucasné konstelace se Amerika
s Evropou k vyrešení této otázky vzájemne potrebují.
Dokáží-Ii spolupracovat
na mírové promene
státu
v demokracii, nebude to se soumrakem euroatlantické osy
tak horké.

ly prulomovou šanci. Podle Clintona a jeho vyjednavace,
zvláštního emisara Denise Rosse, Arafat na konci jeho vlády
Clintonovi dekoval za úspechy, jichž americký prezident
údajne na Blízkém východe dosáhl. Clinton se na Palestince
podíval a s potlacovaným hnevem odvetil: "Ne, pane predsedo, já nejsem vítez, já reprezentuji selhání a vy jste toho
prícinou."
Arafatovi obhájci tvrdí, že vudce nikdy nedostal písemne
návrh na vrácení asi 96 procent západního brehu Jordánu,
ustavení hlavního mesta Palestiny ve východním Jeruzaléme, správu mešity AI Aksá na Chrámové hore a další návrhy.
Spíš to však bude tak, že Arafat cítil, že ani z izraelské strany
tak velkorysé návrhy neprijme vetšina Palestincu pozitivne.
V tom mel pravdu, ale on sám od roku 1993, kdy v Bílém
dome tiskl ruku Jicchaku Rabinovi a posléze dostal Nobelovu cenu míru, neudelal nic pro to, aby své Palestince pripravil na bolestné kompromisy. Vlastne delal opak - pokracoval
v protiizraelské rétorice, nadbíhal nejnižším antisemitským
pudum, vzbuzoval falešné nadeje maximalistickou rétorikou
a poté vyprovokoval druhou intifádu, kterou v záveru už
steží kontroloval.
Jásir Arafat nebyl vudce, ale obratný herec bez kvalitního
scénáre. Rozumel tomu, jak si vytvorit identitu v mediálním
veku a jak politicky prežít zákulisní intrikou. O tom, jak
jedná opravdový státník, nemel ani potuchy. Snad bude jeho
smrt pro palestinskou vec znamenat nový zacátek.

ToMAS

KLvANA

(1966) JE NOVINAA, pREDNAS! NA NEWYORSKÉ UNlVERZTIT

v PRAzE A JE CLEN EM CESKÉ EUROATlANTICKÉ
SPOLECNOSTI PAN

Derniéra obratného herce
Málokdo symbolizoval zoufalý stav palestinského národovectví jako jeho vudce, Jásir Arafat. To, že tento bezzásadový, zkorumpovaný a politicky hluchý aktivista skoro ctyricet
let zastupoval ve svete národní aspirace Palestincu, že byl
jimi uznáván a snad i milován jako Abú Ammar, Otec boje,
zprítomnuje morální úpadek palestinské politické obce.
Palestinci nikdy nemeli štestí na lídry. V minulém století se
v kritických chvílích staveli na špatnou stranu, stranu
politického
a lidského temna: byli v tábore Hitlera,
komunistu, spojili se se Saddámem a v 90. letech, kdy se
jim zacala rýsovat obrovská šance, dali svetu sebevražedného atentátníka. Pritom je to národ s legitimním právem na
území, která nárokuje, národ, který prošel dejinnou
krivdou.
To jen ilustruje podstatnost politické akce v lidských
záležitostech - politika se musí umet, má mravní rozmer
a bez obratnosti v ní se národ satisfakce nedocká. Jenže
Palestinci nemeli Walesu, Havla, Aung San Su-Tij, Oswalda
Payu nebo Ben Guriona; dosud meli jenom Arafata. Casto
se cituje Arafatova neschopnost pochopit, že Clintonovy
návrhy z Camp Davidu a Táby v roce 2000 pro nej znamena-
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S Helenou TreštJ.'kovouo zmenách doby. O tom, že se necítí
diskriminována jako žena, a o tom, jak celit strachu
IRENA JIRKú
Nedivím se, mají strach. A koneckoncu,
není dobre,
že se už dovedou
jasne vyjádrit
a nenechají
se
manipulovat médii?
Je to posun, rekneme, smerem k obcanské spolecnosti.
I když mi to komplikuje práci, mužu být jedine ráda, že si
lidi uvedomují svoje práva i možnosti.

Svuj první dokumentární cyklus natocila Helena Treštíková v polovine 80. let a nazvala ho Manželské efudy. Šest roku
tehdy s kamerou sledovala šest mladých páru - na svatbe,
v prvním byte, s detmi, v casech radostných i méne radostných. ,Je to pohled na všednodennost,
na drobnosti,
z kterých se skládá," ríká. Ted zrovna ve strižnách Ceské
televize dokoncuje Manželské etudy po dvaceti letech. Verna
své casosberné metode, díky níž si v ceském filmovém
dokumentu vybudovala neprehlédnutelnou a velmi osobitou
pozici, se s odstupem takrka ctvrt století vrátila do stejných
domácností. Cyklus, který vznikal v letech 1999 až 2005,
bude jiste nejen zajímavým pohledem na osudy dvanácti lidí
a jejich rodin, ale také neobvyklým portrétem doby zmen,
kterou jsme všichni prošli.

A jak to vidí oni sami? Je jim dnes všem okolo ctyriceti, jsou na vrcholu sil, mají velké deti. Jsou více méne
spokojeni se svým zpusobem života?
Ne všichni. To mne, musím ríct, také prekvapilo. Lidé
mají asi tendence videt spíš negativa než pozitiva. Dám vám
phKlad z dílu, který jsme práve dokoncili: otec si tam povídá
se synem o tom, proc otec byl v jedenadvaceti už ženatý
a proc syn v jeho tehdejším veku nemá ani vážnou známost.
Syn argumentuje, že se nikam nežene, protože je to težké
s bydlením. A jeho táta? Prizvukuje mu, tvrdí, že to bylo
s byty za socialismu mnohem jednoduššÍ. Jako by si už
nevzpomínal, že první byt získal spíš náhodou po babicce
a dobré dva roky ho horko težko s manželkou dávali dohromady. Nemeli peníze, bydleli pri té rekonstrukci u rodicu,
tam jsme je tocili, a tak také víme, že bydlení bylo tehdy
velkým problémem jejich života.

Kdy jste si poprvé pri tomto natácení uvedomila,
že
žijeme v naprosto
jiné spolecnosti
než pred dvaceti
lety?
Oslovili jsme znovu všech šest manželských
dvojic
a všichni, s výjimkou jednoho muže, byli ochotni s námi
spolupracovat. Ale - každý do jiné míry. To byl základní
rozdíl s dobou pred dvaceti roky, kdy souhlasili s filmováním
všichni bez rozdílu a bez podmínek. Za tech dvacet let se
zásadne zmenil vztah k médiím. Lidé jsou mnohem více
ostražití, víc chápou, co to znamená, dát se všanc kamere.
Pred dvaceti lety to všichni považovali za zajímavé dobrodružství, nic moc nedomýšleli a nechali se natácet. Posléze
si možná sice prožili horké chvilky pred televizí, setkali se
s ruznými reakcemi svého okolí, ale snad je to zásadne
nezasáhlo. Dnes je všechno jinak.
To má na svedomí

Možná ten sebeklam plyne z toho, že dnes byty stojí
miliony. Zatímco za socialismu
"stály" jen nejaký ten
podvod ci podvudek, nebo bylo potreba mít správnou
clenskou legitimaci ci strýcka na správném míste.
Nechápu tohle uvažovánÍ. Se svým mužem jsem prvních
sedm let po svatbe žila u rodicu. Nebyla to sice taková
katastrofa, protože byt byl dost velký, ale stejne to nebylo
úplne jednoduché. Jsem presvedcena,
že dnes bychom
samostatné bydlení proste sehnali. Tehdy to bylo nemožné.
Jak nekdo mohl na to zapomenout?

bulvár?

Rekla bych, že to je dusledek predevším pusobení
komercních televizÍ. Ten jejich nemilosrdný styl ve spouste
lidí vzbuzuje strach a nekteré veci proste nechtejí zverejnit.
Samozrejme,
ruzní lidé nechtejí zverejnit ruzné veci
v ruzných situacích.

Ceši jsou skeptictí. Bojí se budoucnosti?
Na šesti dvojicích se dá težko zobecnovat, sociologicky je
to vzorek velmi malý. I když - v rozvodovosti zrovna presne
kopíruje statistiky: tri páry se rozvedly a tri nerozvedly. Jestliže si mám troufnout zobecnit, tak bych snad rekla, že kdo byl
šikovný za socialismu, tak je dnes šikovný a schopný
i v kapitalismu. Možná dnes jsou vetší rozdíly mezi tou schopností a neschopností. A dopady na život méne schopných jsou
tvrdší, zatímco podnikaví mají vetší šanci vyrust. Pomyslné
nužky se rozevirají, posiluje se pocit nejistoty a lidé se skutec-

Napríklad?
Nechtejí, aby se natácelo u nich v byte. A to je pro nás,
když jsme první cyklus doslova tocili u nich v kuchyni,
skutecne problém. Anebo další lidé zase odmítli postavit
pred kameru své deti, byt jsme je kdysi natáceli jako úplne
malinké ješte v perince. Dnes odmítají a my nemáme logické protiargumenty.
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HlEDATC
ne asi víc bojí. Mají strach, že ztratí práci a mohli by se
propadnout. Možnost propadu je velmi aktuální.
Budete své hrdiny dál sledovat? Bylo by jiste zajímavé
je videt, až jim bude padesát nebo šedesát
Velmiráda bych je dál tocila a oni také tuší, když se s nimi
dnes loucím, že možná ješte prijdu. Otázkou ovšem zustává,
jestli na to seženu peníze.
Televize je nemá, nebo o taková "všední" témata nemá
zájem?
Kdyžjsem v roce 1998prišla s nápadem natocit Manželské
etudy po dvaceti letech, televize ho vzala a dala mi peníze.
Dneska už taková situace témer není možná, na takto
dlouhodobý projekt musím sehnat granty. Když je seženu,
televize pak k natácení možná pristoupí, ale dá mi v nejlepším prípade pouze techniku a strižny.
A kde Wedáte granty?
Hlavním zdrojem je pro nás Státní fond CR pro podporu
a rozvoj ceské kinematografie, který se pokouší podporovat
dokumenty i hrané filmy.Jde mu to ovšem ztežka, má zoufale málo penez. A tak jsem se pokusila zrovna letos na jare
o takrka prukopnický cin, když jsem požádala o grant
u Evropské unie. Byla to zajímavá, byt nárocná zkušenost,
obrovské papírování, pri nemž si uvedomíte, že za tricet let
kariéry tady už máte nejaké jméno, povest, kus práce za
vámi stojí, ale v Evrope jste zcela neznámý žadatel o peníze.
Musela jsem vysvetlit každý krok, který zamýšlím udelat.
Nakonec se to povedlo. Dostanu nejaké peníze, abych
mohla pripravit pokracování dokumentu o Reném.

Helena Treštíková (1949) použila casosbernou metodu poprvé už pri svém
studiu na filmové fakulte, když v roce 1972 natocila príbeh jednoho zatopeného
mestecka na ielivce. Cas hrál významnou roli i v jejích dalších dokumentech:
treba v krátkém filmu Zázrak (1975) zachytila zrození cloveka - od tehotenství
až po první mesíce života, v Manželských etudách (1987 a 2004) sledovala
dlouhodobe šest manželských páru, v cyklu o mladistvých delikventech zase
popsala každodenní život narkomanky nebo zlodeju. Velký ohlas sklidily
v poslední dobe také její casosberné dokumenty o ženách na konci tisíciletí
(pripomenme alespon osobitý pohled na pet let života zpevacek Dagmar Peckové
ci Báry Basikové), stejne jako portréty lidí, kterí prežili fašistickou a komunistickou persekuci.
Helena Treštíková je vdaná, její muž - Michael Treštík - je publicista a
nakladatel; mají syna a dceru.

o tom zlodeji, co vás na záver natácení vykradl? Jak
dnes žije?
Strídave stejne: svoboda, vezení, svoboda,vezení... Ale on
je moc chytrý clovek, vydal knihu, když je ve vezení, píše.
Ted má dokonce hezkou prítelkyni ze Slovenska.

bud v sobe mela od zacátku, nebo jsem si ji vybudovala.
Ale není to lhostejnost. Stále to prožívám, obcas mne to
i deptá: zvlášte zmarneno st lidských životu. A když
objevím jiskricku nadeje, tak mne to lidsky povzbuzuje,
i když vím, že veci beznadejné jsou filmarsky vdecnejší. Ta
nadeje muže nekdy na obrazovce nebo plátne pusobit jako
vyspekulovaná.

Ten clovek vám vstoupil do soukromí, stal se doslova
vaším ph behem. Jiste není lehké udržet si pri
takovém zpusobu práce odstup. Není tech osudu
fetáku, zlodeju, prostitutek anebo jen nepovedených
manželstvi až obcas nad síly jednoho smrtelníka?
Kdyby mne každý ten príbeh mel citove zasáhnout, tak
bych tu práci nemohla delat. Urcitou míru otrlosti jsem
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Necítíte se obcas jako príživník,
osudech?

co se pase na cizích

nemužu, protože jsem ženská. Jestli neco nemužu, tak
jedine proto, že nejsem dost šikovná a schopná. Vyrustala
jsem v prostredí, kde všechny ženy pracovaly a v práci byly
spokojené a pomerne úspešné, takže mne ani nenapadlo
uvažovat o tom, že jsou nejak znevýhodnené. A sama jsem
se nikdy v nevýhode také necítila. Vzpomínám si, jak jsem
mela strach, že se nedostanu na výtvarnou školu, protože mi
máma - skvelá a dobre etablovaná výtvarnice - rekla, že
toho zrovna dvakrát neumím. A tak jsem dva roky, od sedmé
do deváté trídy základní školy makala a kreslila, abych
uspela. Na školu jsem se dostala, a když jsem se rozhodla
posléze jít na FAMU, udelala jsem zkoušky, byla prijata a po
celé studium jsem zase nemela pocit, že jsem znevýhodnená, protože jsem ženská. Já proste ten pocit diskriminace ze
sebe nevydoluju.

Otázka voyerismu je samozrejme zásadní. Obcas si to
uvedomuju, ale na druhou misku vah v takovém prípade
dávám prostý fakt, že zverejnení príbehu muže mít pozitivní
vliv na nekoho dalšího. V minulém týdnu se muj film
o narkomance promítal v Sedlcanech. Do kina prišly deti
z gymnázia, s nimiž jsem si potom povídala. Potešilo mne, že
ty deti samy shledaly onen snímek jako odrazující. Mužete
to brát jako polehcující okolnost pro mne.
Pred casem jsem mela podobnou debatu na FAMU.
Famáci jsou nejnárocnejší publikum, které znám: jsou
nekompromisní kritici. Jeden kluk mi rekl, že se chovám
jako hyena. Pripouštím, že tyto aspekty moje práce v sobe
má. Snažím se sama sebe jako hyenu kultivovat a pracovat
na sobe.

A nálepka ženy, co tocí ženské filmy, vám nevadí?
Vždyt i já vás temito svými dotazy vlastne radím do
jakési ,,ženské skupiny".
Uvedomuju si, že jsem jiná než kolegové-muži, a tudíž
jinak tocím. Ale nevšimla jsem si, že u nás mají ženy podstatne nižší šance než muži.

Hned nekolik filmových režisérek
se dnes angažuje
v ženském politickém hnutí. Jak to vidí Helena Treštíková, pujde si také pro legitimaci nové strany?
To tedy nepujdu. Obecne si myslím, že je dobre, když se
o takovém tématu diskutuje, ale ten zpusob mi nesedí.
Proc?

Asi se dá prokázat, že na nekterých místech jsou hure
placeny.
Je-li to tak, tak mi to samozrejme a zásadne vadí. Ale zase
si nejsem jistá, jestli ta císla jsou presná. Nevycházejí treba

Protože se s názorem, že ženy u nás jsou diskriminovány,
nemohu ztotožnit a také ho ani nemohu doložit svým
životem. Nikdy se ve mne nevytvorila predstava, že neco

Ve svém casosberném dokumentárním filmu Ženy na prelomu tisíciletí (y pasti) se Helena Treštíková po pet let venovala snaze
mladé narkomanky zbavit se své závislosti. "Byla jsem pripravená jí pomoci najít cestu zpátky. To se ale nepodarilo," rekla režisérka v jednom z rozhovoru.
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zásadní je být aktivní. Nemít strach a nepropadat
pocitum marnosti. Stále znovu a znovu je potreba v sobe
obnovovat tendenci usilovat, o neco se snažit, nekam jít
a neustrnout.

z všeobecného prumeru a nepocítají se do toho treba
i zkrácené pracovní úvazky?Když byly moje deti malé, brala
jsem podstatne mín penez než moji kolegové ve stejném
postavení, protože jsem tocila mín filmu.Ale já jsme ten cas
nepovažovala za ztrátový. Uvedomovala jsem si, že to, co
jsem natocila nebo nenatocila, je méne duležité než to, že
jsem s detmi. Pracovala jsem méne, cas od casu jsem
samozrejme mela stres a nervy, jak to všechno skloubím, ale
takových chvil bylo méne, než toho zásadního dobrého
pocitu, že ty deti mám. A tak mi dnes vadí, když se materství
vnímá jako akt diskriminace. Skoro bych rekla, že muži,
kterí mají jen a jen svou neprerušenou kariéru, jsou
paradoxne o neco zásadního ošizeni.

A co když vás zaskocí nemoc?
Jsem presvedcená, že všechna hruza a bezmoc se dá
pretavit v ciny a v aktivitu. I zdánlive neovlivnitelné veci
jako nemoc je možné takhle pretavit. Kdo se chce uzdravit, má šanci se· uzdravit vetší než ten, který propadne
pocitu, že je nemocný a nedá se s tím nic delat. Verím
tomu. Moje máma umrela pri operaci kycelního kloubu
v 62 letech. Neprobrala se z narkózy, což byla šílená
událost, která rozhodila celou naši rodinu. Muj táta, který
šel v tu dobu do duchodu, aby mohl jí pomáhat v období
rehabilitace, do roka umrel. Podle mne - na ztrátu motivace žít.

Ani jedna z1racená príležitost vás z té doby nemrzí?
První díte jsem mela v devetadvaceti, byla jsem tri roky
vdaná a v té dobe byla dost pracovne rozjetá. Ale chteli jsme
díte, pripravili jsme se s mužem na nej, rozhodli se a do
mesíce jsem také otehotnela. Filmy,které jsem mela rozpracované, jsem dokoncila a pak se venovala svému díteti. Brala
jsem to jako duležitou zkušenost, dejme tomu - jako akt
pokory. Když v tom kariérním vlaku jedete, jedete a stále
jedete, tak možná už nekteré veci ani nevnímáte. Ztratíte
schopnost je vnímat.

Namítnu vám, že zase muj táta chtel žít a rakovina ho
stejne zadávila.
Já vím, kdyby to tak bylo, jak já ríkám, lidi by vubec
neumírali a hromadili se na zemekouli. Ale stejne verím
na to, že když se nebojíte, když bojujete, máte vetší šanci.
Víte, já jsem roky trpela nepríjemnými pocity úzkosti.
Dostavovaly se vždy na jare, v tech nejkrásnejších dnech:
modré nebe, zárivé slunce a vy se ve ctyri hodiny ráno
vzbudíte s pocitem tísne, strachu a hruzy. A na té hruze
bylo hrozné to, že byla iracionální. Temi stavy jsem trpela
od doby, co se mi narodily deti a sama si je diagnostikovala jako depresi bez zjevné príciny, myslím, že se tomu ríká
endogenní deprese. Porád jsem si ríkala, že bych to mela
nejak rešit, roky ubíhaly, až jsem jednoho jara, asi pred
tremi lety, když se zase blížily ty strašné krásné dny,
sebrala odvahu a zašla do nejbližší ordinace. Popsala jsem
psychiatrovi príznaky, on potvrdil mou soukromou
diagnózu a predepsal mi nejlehcí antidepresiva a ješte
polovicní dávku. Zabralo to neuveritelne. Úlevu, která
prišla, prirovnám k momentu, kdy jedete dlouho v aute se
zataženou rucní brzdou a pak ji najednou povolíte. Prožívám pocit vysvobození, ta úzkost mi spalovala strašne
energie.
Víte, možná strach v nás je celkem prostého zrna: telu
chybí nejaká chemie. Nebo alespon mne chybela a já jsem
ráda, že jsem si to dokázala priznat a neco podniknout. Ne
že bych už úzkost vubec neznala, mám dál své obvyklé
pochyby a strachy, ale ty ztrácejí na iracionálnosti.
A z toho plyne muj základní životní pocit: Musím se umet
se vším vyrovnat. At se deje, co se deje, musím vždycky
najít cestu.

Dnes jsou vaše deti už dospelé, žijí v jiném svete, než
v jakém vám bylo dvacet nebo petadvacet. Máte o ne
strach?
Jestliže mám z neceho opravdovou a zásadní hruzu, tak je
to, že by se mým detem neco stalo za mého života, že bych
je prežila. Nic snad strašnejšího není. Mám prítelkyni, které
zabili devatenáctiletého syna. To je situace, proti níž nemáte
obrany. Když deti vyrostou, už je nemáte pod krídly, jen
mužete prihlížet, jak odcházejí o pulnoci do klubu, jak
startují auto, jak se vydávajína daleké cesty... Drogy s nimi
už snad rešit nemusím, z toho jsou venku, ale je tolik jiných
situací, kterých je treba se obávat, nebo mít alespon z nich
respekt.
Nemají vaši hrdinové tedy pravdu, když rí'kají, že dnes
žijeme podstatne složitejší cas, než jaký byl ten
komunistický? Možná je ten jejich strach prirozený
a normální.
Já se snažím nemít strach. Delám všechno proto, abych
ho nemela. V poslední letech jsem se zabývala ješte
projektem Osudy 20. století. Setkávala jsem se pri nem
opakovane s lidmi, kterí zažili ústrky a persekuce, které
prinesly dve totality do našeho prostoru. A když posloucháte ty lidi, co museli prekonat, tak si to musíte vztáh·
nout i na sebe. Ptáte se: vydržela bych to? Kde bych
skoncila? Mezi temi, kterí byli silní a prežili, anebo mezi
temi, co tam nekde padli, protože vnitrní sílu už v sobe
nedokázali vybudit, vzdali to a v tom momente byl s nimi
konec?
A protože jsem se s temi lidmi zas a znova setkávala
(protože mám pocit, že takové filmy jsou potreba a mají
smysl!), tak si znovu a znovu pro svuj život opakuju:

To není casto vubec lehké.
NenÍ.Ale vzdát se proste nemužete. Jinak padnete.

IRENA ]IRKu
A HISTORlI,
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"PROBOHA, CO SE MNOU
Naše sestra úzkost na pocátku 21. století
PETR PRÍHODA
Ríká se, že úzkost je duši totéž, co bolest telu: signálem
ohrožení. Duši bolí i deprese, ale ta je dusledkem neceho,
co se už stalo. Úzkost upozornuje, že se neco muže stát.

smyslu, tedy života. Takto odvozené anihilacní úzkosti se
ríkává úzkost existenciální.

Nestrukturovaný strach

Se strachem se mohu sverit, ten druhý po nezbytném
vysvetlení porozumí. Úzkost je nevysvetlitelná, tedy nesdelitelná. Je privatissimem. Lze ji nanejvýš sdílet (což není totéž,
co sdelovat) s nekým, kdo ji taky má. Príležitost ke spolecnému srozumení v úzkosti nenastává casto. Pokud se tak

Srozumení v úzkosti
Od Kierkegaarda
známe rozlišení úzkosti a strachu.
Strach je predjímáním hrozby konkrétní. Víme, ceho se
bojíme. I úzkost je zlovestná, ale ohlášené ohrožení je
neurcité. Proto úzkost demobilizuje. Strach je prý lepší,
muže mobilizovat odpovídající obranu. Psychoanalytici
vedí, že práve proto si clovek úzkost radeji konkretizuje ve
strach, i když k tomu není vecný duvod, ale je to snesitelnejší. Tak vznikají bludy, fobie, ba i konspirativní teorie dejin.
Napríklad budoucímu antisemitovi se uleví, když si vyloží
nesrozumitelnost
sveta konstrukcí univerzálního neprítele
-Žida.

stane po nejaké události velkému spolecenství lidí, zpravidla
nejde o "politikum", ale o "historikum". Ceská spolecnost je
zaznamenala behem pulstoletí trikrát. Pokaždé se tím uvedla
nová epocha. Bývá oznacována podle zakládající (politické)
události: Mnichov 1938, únor 1948 a srpen 1968. To je treba
vždy doplnit knižní zkratkou "a násl.".
Mnichovské trauma, s nímž spojujeme i nacistický teror
1939-1945, v nás vezí hluboko, a to navzdory casté úcelovosti jeho pripomínání a neverohodnosti mnohých, kdo tak ciní.
Pametníci jsou na vymrení. Presto pokusy o jeho prekonání
ústí do stále nesmiritelných polemik. Tento spolecný zážitek
anihilacní úzkosti, v dosahu kolektivní i historické pameti
patrne nejhlubší, bude mít asi ješte dlouhou setrvacnost.
Trauma "Února a násl." má sice více pametníku, zasáhlo
však jen cást naší národní komunity. Zatímco - mám ten
dojem - "Mnichova násl." neciní ani dnes nikoho lhostejným, je dost tech, jimž pripomínka teroru padesátých let
vadí, a oni ho (i jeho obeti, z nichž mnohé žijí) ve své agende
vyzmizíkovali.
"Srpen a násl." je dostupnejší. Jeho vedomé stopy nesou
všichni od petadvaceti výše. Pusobení hromadne sdílené
úzkosti lze tu sledovat nejsnáze.
Po sovetské okupaci 1968 propadla vetšina z nás na cas
depresi, ale v pozadí znela úzkost, nejvíc u vyznavacu "socialismu s lidskou tvárí", jimž se zhroutil svet: proboha, co
s námi (se mnou) bude? - Lidé se pak z toho dostávali
ruzne. Mnozí se adaptovali na nové pomery na úkor vlastního Já. Jiní podstoupili bolestnou ideovou a hodnotovou
reorientaci a na troskách rozpadlého sveta si zacali stavet
svet nový, nekonformní,
ale pravdivejší. Bylo i dost
takových, jichž se to všechno príliš nedotýkalo. Težko
soudit, kolik bylo kterých, ale rekl bych, že bezprostrední
srozumení v úzkosti bylo vetšinové. Tech, co meli radost.
bylo pramálo a dlouho ji tajili.

Úzkosti nelze uniknout. Je však možné jí celit.
Ne euforií, ale tím, že se rozhodneme pro nadeji
a to rozhodnutí osvedcíme cinem.
To ale platí jen v omezeném rozsahu zkušenosti.
V mezních situacích se odlišnost úzkosti a strachu vytrácí.
Jak je asi uneseným rukojmím v ocekávání, že jim islamisté
podrežou hrdlo?
Zpet k psychoanalýze. Chce nám pomoci mapováním
situací, které úzkost vyvolávají. Rozlišuje úzkost vyvolanou
tím, že budeme zbaveni neceho duležitého, co je naší
soucástí. Ríká jí kastracní. Dále je tu perspektiva možné
ztráty životadárného zdroje, úzkost separacní. Ta je horší.
A konecne to nejhorší, úzkost z hrozícího nebytí, ze zániku,
z nicoty, úzkost anihilacní.
Život nám ty modality neodkrývá tak usporádane. První
reakcí na porod, náš "velký tresk", je krik. Úzkost z bytí,
anebo z nebytí? Opuštení bezpecí delohy je modelem té
separacní, ale nutnost prijmout existenci na vlastní pest
znamená, že o ni mohu snadno prijít. Zdá se, že práve úzkost
anihilacní, daná možností našeho zániku, je "cantus firmu s",
základní melodie k tvorení všech podob úzkosti, ba i všech
strachu, jakkoli konkrétních.
Nebo treba ztráta úspor. Leccos si nedopreji (úzkost
kastracní). Budu živorit (úzkost separacní). Neuživím se
(úzkost anihilacní). Nedoprát si (treba potešení, že vlastním
modrého mauricia) je pro nekoho (pro Maxmiliána Drába,
znalci Rychlých šípu vedí, o koho jde) rovno ztráte životního

To byly predehry. A co dnes?
Pametníkovi onech casu se zdá (zcásti právem), že se po
"sametové revoluci" - pres tu krátkodobou euforii - setkává
s reakcemi obdobnými tem, jaké pozoroval po fiasku
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pražského jara. I tentokrát se mnohým zhroutil svet a oni na
to reagují adaptací na nové pomery na úkor vlastního Já.
Z tohoto hlediska není podstatný rozdíl, zda se rídí smernicí
"zachran se, kdo mužeš" a (úspešnou) snahou "být za
vodou", anebo se naopak hromadne opevnují ve skansenu
nekdejších jistot. Jsou tu však rozdíly.
Tehdy v osmašedesátém to byl "domácí" karambol: kdesi
byl tzv. svobodný svet, i v té mizérii zdroj nadejí. Nyní (1989
a násl.) se vnímáme jako soucást celku sveta, jehož pomery
nejsou povzbudivejší než ty domácí, ba práve naopak. Lokálne specifickou ohroženost vystrídala ohroženost globální.
Sdílená (casto i sdelovaná) úzkost rozšírila svuj obzor. Není
to jen úzkost z našeho príštího v této zemi, ale úzkost
z budoucnosti sveta.
Také se zmenila struktura nabízené životní zkušenosti

nevyvolává úzkost, nýbrž úžas a úctu. V praxi ale vidíme, že
vliv institucí, které mají probouzení víry v náplni práce, tedy
církví, vucihledne klesá. Co tedy delat, nechceme-li té
úzkosti propadnout?
Snad pomuže zkušenost z pred listopadových casu. Vetšina tehdy tonula v beznadeji (= predchudkyni dnešní "blbé
nálady"), jakkoli prehlušované. Kdo se ale rozhodl delat
neco pozitivního, užitecného, smysluplného, kdo se tedy stal
"disidentem" Civ širším smyslu), mel od úzkosti a deprese
pokoj. Nikoli od strachu: mohl cekat domovní prohlídku,
celu predbežného zadržení, vyhazov, soud i kriminál. Ale
strach nerozleptává tolik jako úzkost.
Úzkost je a vždycky byla cloveku stálou pruvodkyní,
takrka sestrou. Upomíná nás na nezajištenost naší existence ve svete. Ten dnes vnímáme "globálneji", jeho mizérie
nám vyplní zorné pole snáze. Proto i naše úzkost snadno
nabývá podoby úzkosti ze sveta, jemuž "není pomoci".
Nemá smysl ji prehlušovat fabrikovanou euforií, ani reagovat kamkoli zamerenou agresí, ani se stahovat do privátního
ghetta. Nelze jí totiž uniknout. Je však možné jí celit. A to
tak, že se - stejne jako posledne - rozhodneme pro nadeji
a to rozhodnutí osvedcíme cinem, tj. konáním neceho
pozitivního, užitecného, smysluplného - ve svém dosahu.
Nikomu z nás není dáno "spasit svet". Aspirovat na neco
takového (a ostatním pohrdat) je velikášstvím. Mužeme
zlepšit svuj "mikrosvet". Ten velký svet ~,starý podlý", jak
praví dávná revolucní písen) se skládá práve z takových
"mikrosvetu" a jeho stav je výslednicí jejich pomeru. Pokud se to podarí, tlak úzkosti pomine. I pak bude ale
nutno ohlídat pokušení netrpelivosti, nebot - jak rekl klasik
- "pro netrpelivost byli vyhnáni z ráje a pro netrpelivost se
do nej nevrátí ... "

a s ní i dostupné zdroje nadeje. Tehdy (1968) ješte dozníval
étos "starých zlatých casu", dost lidí cerpalo z lepší cásti
odkazu první republiky, kterou zažili a chteli obnovit. Ti
mezitím vymreli. Ze jsme jiní, vidíme na tech "mladých".
I u nich je ale záhodno rozlišovat podle toho, v jakých
pomerech vyrostli.
Pokušením tech, co dospívali za "normalizace" (1969 až
1989), je cynismus. Zachovali si ponetí životního projektu
a volí prostredky jeho realizace. Dle možnosti strádají (nebo
by tak rádi cinili), prípadne investují. To z nich se rekrutují
ti, co chtejí "být za vodou". - Ti mladší, polistopadoví, o to
nestojí, chtejí vytežit okamžik, nebot existuje jen "hic et
nunc", zde a ted. Rodicovská zkušenost je jim bezcenná.
Zdarile reprezentují tzv. prožitkovou generaci.
Zjištuji-li trendy, generalizuji, nelze jinak. Vím, že mezi
"posrpnovými" je i diaspora tzv. slušných lidí, kterí usilují
o morálne prijatelný životní projekt, jsou však menšinou;
bezradnou,
rekl bych. Ani ti "polistopadoví"
nejsou
homogenní, potkáme tam napr. radikální ideology i beznadejné toxikomany.

Ne euforie, ale nadeje
Proti depresi stojí euforie, proti úzkosti nadeje. Je dobré
ten rozdíl znát. Nemá smysl celit úzkosti ze sveta, šírící se
Západem, honbou za euforií. Vetšina tak ciní - a stává se
spolecností zábavy (entertainment
society, Spa8gesel1schaft). Je to zábava na palube Titaniku. Proti pólem úzkosti
není euforie, nýbrž nadeje.
Je-li zdrojem úzkosti stav sveta, pak bude zdroj nadeje,
je-li jaký, spíše mimo nej, jeho povaha je transcendentní. Pak
je nasnade, že postojem, který onu úzkost zažehná, je
náboženská víra Oe synonymem i lásky a nadeje). Ta
umožnuje vnímat hrozivé neznámo jako tajemství, které

PETR PlUH ODA
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NASTAL VEK ÚZKOSTI?
Proc, jak, ceho a odkdy se bojíme
FRANTIŠEK KOUKOLÍK
Asi to bude jedna z nespocetných
anekdot historie,
onoho, jak pravil posmutnelý
klasik,
souboru
lží
o vecech, co se nestaly, vyprávených lidmi, kterí u nich
nebyli. Je však príznacná, takže se opisuje. Roku 1932
objevil James Chadwick, pozdejší Sir, neutron. "Nastal
vek úzkosti," pronesl prý tehdy. Pochopil, že se otevrela
cesta k nukleární zbrani. Lidé, kterí tuto vetu opakují,
obvykle chtejí ríci, že se ve druhé polovine minulého
století díky vynálezu, prvnímu užití a následující hrozbe
globální nukleární války stala úzkost nevídanou epidemií, která neskoncila. Myslím, že je to nepresné ze dvou
duvodu.

vetšiny lidí na svete. Lidé se báli a bojí velkých promen
kulturního pole, jimž ríkají apokalyptictí jezdci - moru,
války, hladu a smrti. Krome toho obvykle i bohu, skrítku,
zlých víl, trolJu, panstva a jeho lokaju, faráru, závistivých
sousedu i náhod. Jinak receno: normální i patologický
strach a úzkost nás doprovázejí celé dejiny.

Vule k životu
Z filosofu to nejlépe vysvetlil Baruch Spinoza pred 360
lety. Vuli k životu, úsilí setrvat ve svém bytí jako trvalé
smerování
k sebezáchove
nazval pojmem conatus.
V neuronálních
pojmech jde o základní projev cinnosti
citového mozku a homeostatického systému, jímž je citový
mozek zpetnovazebne propojen s každými patnácti kubickými mikrometry našich tel. Vysoustruhovala jej evoluce:
nadeje na prežití a potomstvo živocichu, kterí jej mají
a funguje jim dobre, je vyšší než tech, kterí jej nemají nebo
jim funguje hur.
Kdybych prírodu a její evoluci antropomorfizoval,
rekl
bych, že nemyslí ani necítí. My lidé jsme pro ne duležití
stejne jako jakýkoli jiný druh života jen v té míre, v níž
dokážeme prenést život do další generace. Jakmile jsme
starší než, dejme tomu, 30-35 let, dostáváme se do
"postevolucního
veku", stáváme se "evolucne nezajímaví". Život našeho druhu v krehké skorápce, které ríkáme
civilizace a kultura, je ovšem neco dalšího. "Conatus"
v našich mozcích žije s námi a u vetšiny z nás zoufale
kricí ne!, ne! i tam, kde už to nemá žádný biologický
smysl, kdy nám je treba kolem osmdesátky, jsme nemocní, bezmocní, závislí, ze života nemáme nic a presto se
nám nechce ani trochu umrít, to jest prijít o sebeuvedomování, a vrátit se tam, odkud jsme prišli. Kulturne je to
pochopitelné - jen té literatury o smrti a umírání! Biologicky jde o nedorozumení.
Živá príroda a její evoluce
s námi po petatricítce nepocítají. Strach ze smrti je pro
ne výhodný jen z hlediska vyšší nadeje na potomstvo
a tím na další krok živého bytí.

Nic nového pod sluncem
První, ponekud overitelnejší
duvod ríká, že stavba
a cinnost citového mozku, funkcního systému odpovídajícího za rozlišování a zpracovávání emocí a pocitu, je naší
soucástí od chvíle, v níž jsme se vylíhli jako druh i jako
jedinci. Jestliže má citový mozek nejaký evolucní smysl, je
jím homeostáza, dynamická rovnováha mezi promenami
vnitrního prostredí
organismu
a promenami
zevního
sveta. Citový mozek za sebou má predlouhé dejiny. Sahají
ke zrodu složitejších bunek. Molekuly, které lidský citový
mozek užívá k prenosu informací, lze najít v obalu prvoku,
stejne jako v mozku vcel - chcete-li techto 960 000 neuronu v objemu 1 mm3 nazvat mozkem.
Je zrejmé, že živé organismy s jakkoli jednoduchou
nervovou soustavou, ve které promena zevního prostredí
probudí emoci, jejíž vedomé podobe ríkáme strach nebo
úzkost, snadneji prežijí a mají potomstvo, než organismy,
které tuto vymoženost
nemají. Predpokladem
je, že
soucasne mají možnost odpovedet na takovou emoci treba
útekem nebo útokem.
Abych nevzbudil nedorozumení, musím odbocit.
Mají vývojove jednodušší živo cichové emoce? Ze stavby
a funkce jejich nervových soustav bych rekl, že mají.
Z toho však neplyne, že si je uvedomují. Podobne si svoje
emoce neuvedomujeme
my, lidé. Tohle je vecí debaty
i dalšího vývoje poznání, nicméne jedna ze soucasných
vlivných vetví afektivní neurovedy dokazuje, že pouze ty
emoce, které si uvedomujeme,
jsou pocity. Emoce si
neuvedomujeme, podobne jako si neuvedomujeme naprostou vetšinu další, neemocní cinnosti svého mozku. Z toho
však opet neplyne, že je mozek rozsáhle nezpracovává
a "nepromítá" do cinnosti vnitrních orgánu.
Druhý, hure overitelný duvod ríká, že v kulturním poli
všech lidských skupin celé dejiny byl a pravdepodobne
i bude dostatecný pocet signálu, které strach a úzkost
budí. Život krátký, ohyzdný a krutý byl a dosud je údelem

Kde je citový mozek
Otázka, kde sídlí citový mozek, by zabrala menSl
ucebnici. Stací, pomyslíme-li na nekteré uzly, úzké profily
jeho informacního
chodu. Predevším jsou to nekteré
oblasti vnitrní a spodní plochy celních laloku mozku spolu
se zevní horní cástí laloku spánkových. Potom amygdaly,
mandlová jádra, nakupení neuronu v prední cásti spánkových laloku mozku. Opravdu pripomínají
baculatou
mandli, jedna je vlevo, druhá vpravo. Hipokampy, svérázné, vývojove prastaré cásti kury vnitrní cásti spánkových
laloku Soucástí systému jsou nekteré cásti mezimozku
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a mozkového kmene, to je strední mozek, most a prodloužená mícha. A nekterá místa mozecku.

varování drtivá úzkost. Muže je skolit tak, že se dostanou
na jednotku intenzivní péce s podezrením
na srdecní
infarkt. Pri generalizované
úzkostné poruše prostupuje
život lidí úzkost jako mlha les. Sociální fobie se diagnostikuje u plachých lidí, kterí jsou úzkostní z toho, co o nich
soudí druzí. Je castá, má dedicné zázemí a nicí i velmi
talentované lidi. Specifických fobií z konkrétního podnetu
popsali psychiatri snad stovky: des mohou budit pavouci,
hadi, krysy, ale i jízda vlakem, což má kouzelné oznacení
siderodromofobie.

U zvírat je možné zavádet do všech techto oblastí mikroelektrody, pak vystavit zvíre podnetu probouzejícímu
strach a sledovat, co se deje. U lidí chystaných k neurochirurgické operaci, kterí s pokusem souhlasí, také. Ale to je
vzácné. Lepší je sledování promen cinnosti techto cástí
mozku funkcními zobrazovacími metodami. A to jak u lidí
zdravých, tak stižených chorobnými podobami strachu
a úzkosti, jejichž jednoduché rozlišování h1<á,že strach má
konkrétní podnet, treba jedovatého hada, zatímco úzkost
nikoli, tím pripomíná mlhu v lese.

Posttraumatická
stresová porucha muže být v težkých
prípadech celoživotním onemocnením. V nejaké podobe
postihuje až ctyricet procent válecných veteránu z první
Špendlík v dlani
linie boju a všechny další lidi, kterí prošli "zkušeností
Dnes
témer
neznámý
presahující bežné meze", napríženevský
neurolog
Edouard
klad
teroristickým
útokem,
Existuje druh lidí, kterí vubec
Claparéde udelal pred sto lety
únosem, nebo byli svedky, jak
jednoduchý pokus. Vešel jím do
jejich prátelé hynou. To se stává
nevedí, co je úzkost nebo strach.
hasicum, policistum a úcastnídejin. Mezi jeho pacienty byla
Tato vlastnost je soucástí
paní trpící poruchou
vedomé
kum dopravních nehod, obetem
pameti. Claparéde k ní pristoupil
znásilnení, težké šikany a zneužíantisociální poruchy osobnosti.
a podal jí ruku. Po nekolika
vání. Variantou této poruchy je
desítkách
sekund si paní nic
syndrom
prežití
a syndrom
nepamatovala. Pak k ní pristoupil
holocaustu. O prvním vám budou
- neradi - vyprávet lidé, kterí prežili težkou živelnou
znovu, opet jí podal ruku, ale v dlani mel schovaný špendlík. Pri podání ruky pacientku lehce píchl. Prekvapene
katastrofu.
Obetí druhého jsou lidé z vyhlazovacích
táboru.
ucukla. Po nekolika desítkách sekund si opet nic nepamaA obsedantne nutkavý syndrom? V lehoucké podobe postihuje podstatnou cásti lidí. Kdo by neznal stav, kdy mu v hlave
hodiny krouží lepkavá melodie? V težké podobe syndrom
vyrazuje ze života. Všechny tyto poruchy se dají a mají lécit
Obvykle pomuže dobrá psychoterapie kombinovaná s farmaky. Poctivé je ríci, že ne vždy se dají úplne vylécit.

tovala. Jakmile jí však Claparéde zase podal ruku, pacientka svou ruku nepodala. Proc ji nepodala, nedokázala
vysvetlit. Claparéde presne usoudil, že jsme nositeli
vedomé a nevedomé pameti, v tomto prípade nevedomé
emocní pameti. Popsal tím rozdíl mezi emocí a pocitem.
Pacientka
mela nepríjemnou
emoci, její mozek si ji
zapamatoval, ale nikoli v té oblasti pameti, která je prístupná vedomé pozornosti. Poškození jejího mozku zamezilo
promene emoce na pocit.
Emocní pamet zpracovávají dva systémy. Težištem
jednoho je amygdala, druhého hipokampus. Oba systémy
užívají nekteré cásti mozku spolecne. Prožíváte-Ii intenzivní emoci, kterou si uvedomujete, napríklad akutní zamilovanost nebo akutní strach, je vysoce aktivní systém první
križovatky. Vzpomínáte-Ii si bez vetšího prožitku, jaké to
bylo, když jste byli akutne zamilovaní nebo jste meli
strach, je vysoce aktivní systém druhé križovatky.

Rambové a geniální asociálové
Jako všechny lidské vlastnosti jsou strach a úzkost
u nekterých lidí vyjádreny více, u jiných méne. Ženy, což
je evolucne opet pochopitelné, bývají úzkostnejší - a méne
útocné - než muži. Lidé, kterí jsou skutecní hrdinové,
skoro vždy poctive reknou: mel jsem strach. Tvrdý výcvik
jedincu vybraných na základe nízké hladiny úzkosti treba
do speciálních jednotek muže v kritických situacích jejich
strach a úzkost podstatne omezit. Obvykle tím, že z nich
udelá druh robota, jenž nemyslí a naprosto automaticky,
mechanicky, bez uvažování a velmi rychle jedná.
Ovšem deprogramovat tyto lidi bývá obtížné.
Existuje nebezpecný druh lidí, kterí bez výcviku témer
nebo vubec nevedí, co je úzkost nebo strach. Tato vlastnost je soucástí antisociální poruchy osobnosti. Podobne

Šest podob chorobného strachu
Uvádí se, že až 25 procent dospelých lidí onemocní
v nekterém období svého života jednou ze šesti podob
úzkostných poruch. Pri panické poruše prepadne lidi bez
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jako strach jim chybí empatie, schopnost vcítit se, treba do
utrpení druhého cloveka, a jakákoli morálka. Tito lidé bez
srdce nekdy dokážou svou poruchu doslova geniálne
prekrýt mimorádne vysokým intelektem. Absolvují vysoké
školy a mohou být mimorádne
úspešní v politice,
v armáde, ve zpravodajských službách i na mnoha jiných
místech spolecnosti. Náplní jejich života je dosahování,
udržování a rozmnožování moci a majetku - bez ohledu na
cokoliv dalšího. Typické jsou pro ne pohrdání hodnotami,
krajní egocentrismus,
karikatura náboženské víry, pocit
vyvolenosti, hluboké pohrdání lidmi.
Fundamentální
soucástí takové machiaveliánské
inteli-

gence je zastírání - doprovázené manipulací okolím. Jestliže ješte pred jednou ci dvema generacemi
bylo nutné
manipulovat lidmi policejní mocí, dnes je k dispozici jiný
bic: strach ze ztráty práce a z chudoby a masová úzkost
z terorismu. Moderní propaganda je klícový nástroj moci.
Prakticky se jí nedá uniknout. Mnoha lidem bere rozum
i srdce.

FRANTISEK

KOUKOLlK

THOMAYEROVY

(1941) JE PRlMÁR PATOLOGIE

NEMOCNICE.

VZTAHU MEZI MOZKEM

JAKO NEUROPATOLOG

pRAZsKJ::
SE vENUJE

pllEOEvSIM

A cHovANIM.

DNEšNÍM MÉDIÍM NAVZDORY
Informace je to, co nás zbavuje základního strachu. Strachu ze
sveta, v nemž nejsme zorientováni
MICHAL

RÚŽI(;KA

prostor, v nemž se zbavujeme strachu z nejistoty vlastní
zkušeností anebo zpracováváním sdelení, kterým ríkáme
informace.

Na první pohled se casto zdá, že práve informace je to,
co strach vyvolává; není to snad vždycky o strach, ocekávat zmenu ve vlastním svete? Jenže podstatnejší pro prekonání strachu je nakonec prece jen spíš úleva z konce nejistoty než odkládané poznání faktu, že "svet je jinak".

Tento model je prirozený a pomerne jednoduchý;
ovšem bohužel v této panenské verzi vlastne neexistuje.
Od chvíle, kdy do nej vstoupily abstraktní vztahy mediální
"globální vesnice", clovek jakoby se ztratil:
Ve vesnici nedaleko filipínské Manily zabily sesuvy pudy
stovky lidí; jihoamerické trhy s traktory jsou v krizi; mafie
na jihu Itálie unesla dva soudce; vedoucí mužstvo finské
fotbalové ligy Haka Velkeakoski prohrálo 0:3 s jasným outsiderem.
Zbavují nás snad podobné zprávy strachu? Orientují nás
v tom našem svete? Nikoli; pouze prohlubují iluzi, že
schopnost cloveka rozhodovat a jednat dostala planetární
rozmery. Ve skutecnosti se podobné zprávy stanou informacemi pro minimální skupinu expertu, jejíž zájem "být
orientován" není bytostný, ale profesionální,
prípadne
soukrome vášnivý. Totiž: vztáhnout do vlastního života
informace o dení v tech cástech sveta, jež by byly prirozenou, neelektronickou komunikací nedosažitelné, vyžaduje
dopustit se znacné abstrakce; abstrakce, která je pro radu
lidí nejen nedosažitelná, ale i neužitecná.
Na druhou stranu skutecnost, že média dnes dokáží
detailne informovat i o svete, v nemž se jejich diváci,
posluchaci nebo ctenári orientovat nepotrebují, pochopitelne neznamená, že tyto príbehy nevyvolávají zájem. Ba
naopak: protože v onech zprávách "nejde o život" z našeho
sveta, a tudíž neprovokují k jakémukoli cinu, je možné
proste jen zírat - a dobre se bavit. Anebo - to v lepším

Náš svet a ten druhý
Struktura lidských strachu je složitá a kopíruje stejne
složité vztahování se cloveka k vlastnímu svetu. To, co se
obcas vydává za strach z informací, je ve skutecnosti

Bojím se chvI1e,kdy v médiích už nenajdu ani
jednu informaci, která by mne dokázala zbavit
aspon minimální vrstvy mého bytostného
strachu. Strachu z toho, že se nedokáži poucene
rozhodovat.
strachem z odpovednosti za vlastní rozhodování. A podobne: sdelení, která se nekdy vydávají za informace, nejsou
casto schopna zbavit cloveka jakéhokoli strachu, natožpak
strachu
zásadnejšího.
Proste proto, že nepocházejí
z "našeho sveta".
Co se v tomto prípade myslí svetem? Svet je ten
prostor, v nemž se neustále bojíme, že mu prestáváme
rozumet; prostor, v nemž se bytostne potrebujeme orientovat, abychom dokázali cinit praktická
rozhodnutí;
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prípade - neco obecne lidského cítit. Zkrátka, zatímco
informace z našeho sveta zbavují strachu vyplývajícího
z nejistoty, zprávy pricházející zpoza jeho hranice vyvolávají spíš zájem (ve smyslu "zájem o zajímavost"), soucit,
anebo úcast.

Podstoupit riziko prekvapení
Z povahy sveta, jak zde byl definován, samo sebou
nevyplývá, že mluvíme o hranicích
definovatelných
jakkoli geograficky
ci metricky. At už titulní strany
bulvárního listu sídlícího ve vašem sousedství pusobí
sebesugestivneji,
nabízené zprávy se strachem ze sveta,
v nemž nejsme zorientováni, ani nehnou. Pokud nepojednávají zrovna o vašem novém úcesu, o vašich starých
bikinách ci o milenci vaší dcery, lze opet jenom bez
užitku zírat. Anebo, což je horší, podlehnout
další
z mediálních iluzí. Totiž: že se není ceho bát, vždyt svet
je stále srozumitelný (!), a pohled na nej se tímto zábavným bulvárem vycerpává.
S obema popsanými
typy
mediálních iluzí samozrejme více ci méne obratne pracují
všechna marketingove
zamerená
média. Praktickým
vyvrcholením prvního prípadu je skutecnost, že vetši~
zahranicních
zpráv musí naplnovat kategorii tak zvané
zajímavosti, což vede k podvedomému
"škrtání" i tech
informací ze zahranicí, které se životem v "našem svete"
opravdu souvisejí. V prípade druhém jsou pak nasnade
dva druhy vlivu.
Jednak zábava, jež nahrazuje
užitecné informace,
predstavuje spolehlivou obranu pred vlastním strachem;
ovšem nikoli pred strachem z dezorientace,
nýbrž pred
strachem z priznání, že neco takového vubec existuje,
z priznání, že je treba porozumení svetu neustále lopotne
dobývat. A pak, ony zajímavosti nacházející se v místech,
kde v médiích vždycky bývaly tak zvané duležité informace, spolehlive
odnaucují
verit, že se kupríkladu
v novinách vubec kdy ješte nalezne cosi užitecného, co
má skutecnou, hlubokou souvislost s praktickým rozhodováním jednotlivce.
Ostatne již sám marketingový
(ci spotrební) prístup

k provozování médií je jistým protimluvem: jestliže se
v nadeji, že prodám co nejvetší porci svého média, ptám
svých zákazníku, co chtejí slyšet, takrka spolehlive bráním
tomu, že je svou informacní službou zbavím strachu.
Protože zbavit se strachu z nejistoty neznamená potvrzovat si svou ustálenou orientaci ve svete, nýbrž podstoupit
riziko prekvapení. Ejhle, tohle opravdu není zábava, tohle
je výzva k cinu.
Není to tak dávno, co jsme trpeli nedostatkem pravdivých zpráv. Komunistický
režim dobre chápal povahu
informací; nehodlal dopustit, abychom se zbavili strachu
tím, že se zorientujeme.
Nyní je cenzura pryc a obcanstvo se takzvane baví. A výsledek? Bojím se chvíle, kdy
v médiích už nenajdu ani jednu informaci, která by mne
dokázala zbavit alespon minimální vrstvy mého bytostného strachu. Strachu z toho, že se nedokáži poucene
rozhodovat. Strachu z toho, že jsem totálne dezorientován.
Nakonec ale priznávám, že muže jít o strach spíše profesionální. Informace, jež jsou cloveku bytostne duležité,
budou nejak kolovat vždycky - médiím trebas navzdory.

MICHAL
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CH ZE ZATMENÍ
Islámské osVÍcení lze sotva cekat
ZDENEK MULLER
V knize nesoucí název Republika strachu, publikované v roce
1989, popsal její autor Samír al-Chalíl pomery v Iráku za Saddáma Husajna. Irácký emigrant, jemuž samotnému strach nedovolil podepsat knihu pod vlastním jménem Kanan Makíja, mluví
o tehdejším režímu jako o "podivném politickém útvaru, jehož
pojítkem je strach".

Islám bez Voltaira
Pokud by Saddámuv režim vycházel z ideologie obnovy
islámského státu, krátce receno islamismu nebo islámského
fundamentalismu, dala by se tato vláda strachu snadneji pripsat
na úcet nejaké islámské specifiky. Avšak východiska tu byla
kdysi puvodne docela nenáboženská a cíle velmi žádoucí:
moderní stát a demokracie. že to skoncilo ,,republikou strachu",
je dílem nejen selhání vudcu, ale predevším neschopnosti
a malé odvahy spolecenských aktéru vzdát se nekterých tradic
náboženské, politické a kulturní povahy a predevším dusledne
oddelit islám a stát, vcetne nezbytných politických opatrení.
Neochota nebo strach zaplatit za svoji modernízaci vede v islámském, predevším arabském svete k tomu, že tamní spolecnosti
vegetují v polovicaté modernite, v níž náboženství vždy zustává
posledním slovem.
V dejinách islámu jdou protivy ruku v ruce do takové míry, že
se dá mluvit o náboženství rovnováhy, jež zustává moderním,
ale vezícím v tradici; zastávajícím legalitu, avšak nezkrotném;
tolerantním, ovšem bojujícím za víru; demokratickém, ale
neprejícím verejnému prostredí; necírkevním, ale zároven
fundamentalistickém. Toto klubko rozporu je dodnes natolik
dominantní, že v dané chvíli si spolecnost, stát a jednotlivce
v muslimských zemích bez jeho všestranného dopadu lze jen
težko predstavit. Za soucasné situace se sotva zrodí nejaký
Voltaire, jenž by dokázal zesmešnit svet islámských duchovních, a patrne se ani neobjeví nejaký Luther nebo Kalvín, aby
islám reformovali. Sotva lze cekat, že prijde muslimská obdoba
židovských osvícencu typu Barucha Spinozy nebo Mosese
Mendelsohna, kterí by provedli islámské osvícení. Presto nelze
vyloucit, že cestný rozchod s minulostí je i v islámském svete
možný a že se muslimská spolecnost jednou dokáže vzdát teologicko-politické specifiky a snad se i demokratizovat.

Státy nad propasti
Dnes se však politika v muslímském svete nachází v pasti.
Hraje si sice s náboženstvím, ale mnoho príznivcu k sobe nepripoutává. Stát je plný uprímných nebo navenek se uprímne tvárících muslimu, ale to nebrání tomu, aby byl kritizován, že delá
pro náboženství málo. Soucasný stát v muslimských zemích se
nachází stejne tak daleko od nenáboženskosti jako od "božího
zákona" - šaríi a pritom ideální predstava o nutné jednote

islámu a státu je fakticky narušena. Protože zároven šaríu nelze
teoreticky ani zrušit, ani jako celek prakticky aplikovat, stala se
z ní hracka v rukou spolecenských aktéru. Stát, jenž je mezi
nimi aktérem hlavním, si kupuje poslušnost obcanu ústupky
vuci islámu a svou moc se snaží zvýšit tím, že zmnožuje formální projevy své oddanosti náboženství.
Islamisté, zastánci islamizace verejného života, nemají sice do
vlády prístup, ale vzdor tomu diktují spolecenské normy.
Dobrým dokladem muže být aféra egyptského profesora Nasr
Hámida Abú Zajda, odehrávající se v letech 1992 - 2000. Za
jednu svoji prednášku, považovanou islamisty za kacírskou, byl
tento profesor obvinen islámskými advokáty z odpadlictví od
víry. Stalo se tak na základe stredovekého morálrullo ustanovení
zvaného hisba, v Egypte dosud platného, podle nehož je každý
muslim povinen hájit dobro a bránit zlu G,obvinený zjevne
zanedbal poukázat na to, co je dobré, a hájil otevrene to, co je
špatné"). Žalobcum se podarilo u soudu prosadit, aby manželství obvineného bylo na základe jeho odpadlictví zrušeno, nebot
jako odpadlik od islámu nemohl podle šaríi žít nadále s mus\imkou. Aféra vyvolala silnou mezinárodní odezvu, jež prinutila
egyptský stát provést v roce 1996 zákonnou úpravu hisby a na
tomto základe pak mohl prokurátor požádat v roce 2000
o obnovu procesu. Takových prípadu není sice mnoho, ale
dokazují, že celá muslimská obec se muže postavit proti jedinci
a zacít ho nemilosrdne pronásledovat Byl snad prípad honby na
Salmana Rushdieho jen výtvorem senzacechtivosti západních
médií?
Je možné si položit otázku, proc rovnou nezrušit zákon.
Odpoved je jednoduchá. Protože egyptský stát je ve všech
smerech slabý. Ekonomicky, nebot žije z pujcek, a rovnež spolecensky, nebot nedokáže zvládat vnitrní konflikty. Nedokáže
modernizovat spolecnost, napríklad pokud jde o demografický
rust nebo emancipaci žen. Naopak prijal strategii prežívání a je
nucen, protože spolecnost je silnejší, ustupovat jejím tlakum
a primitivní religiozite. Co platí pro Egypt, týká se i ostatních
islámských státu. Nemají jiný zpusob, jak vyrovnat propast, jež
je oddeluje od spolecnosti, než ji plnit islámem.

Bez dobra, nebo s dobrem?
Obhájci islámu tvrdi, že toto náboženství uznává lidská práva.
Kdo je však soudcem, když se stretnou ruzné výklady toho, co
je islám a co lidská práva? Jsou to intelektuálové, jimž jde pri
verejných diskusích predevším o popularitu, nebo moc, jež si
hraje na vykladace? Bohužel islámský stát si svévolne prisvojuje
právo na výklad smyslu islámu a ti, kterí mají jiný názor, jsou
odmítáni jako kacíri a vyháneni do ilegality. Pokud stát zacne
koketovat s odlukou od náboženství, nevydrží dlouho. Dostane
strach, že ostatní aktéri budou zatahovat náboženství do politiky
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dávkou své "komunitní príslušnosti" jen obcas, v podmínkách
státu, kde prevládá islám, je situace zcela jiná. Vetšina tezí
o islámu a sekularismu, islámu a lidských právech, islámu
a demokracii, islámu a modernite ukazuje, že islám má "pochopení" a že na vše najde svou náboženskou odpoved. Islámský
stát dává najevo, že je také prodchnut liberálním duchem, ale
ciní tak vždy s cilem prospechu islámu a jeho státu, nikoliv
svobody. Není divu, že v islámském státe, byt s jakkoliv deklarovaným liberalismem, neprestává mít náboženská idea dobra
prioritu a stát se témer v nicem neoddeluje od tradice.
Problém má ješte další stránku. Muslimové by se sice mohli
shodnout na tom, že odmítnou fanatismus i násilí, ale nedelají
to, nebot by si tak vytvorili težko zdolatelný vnitrní konflikt
Pokud totiž takové odmítnuti není zakotveno v islámu, znamená
neco neprípustného, nebot pridává k islámu cosi, co tam nenÍ.
Z hlediska toho, že islámem se musí vše pomerovat a nic
k nemu nelze pridávat, je výše nabízený liberalismus jako cesta

a budou ji islamizovat Vzniká zacarovaný kruh vzájemne propojeného strachu. Stát se bojí islamistu a islamisté se obávají, že
pozbudou práva na morální kontrolu spolecnosti. I když
budeme ignorovat extremisty a teroristy, zustává k rešení
problém islámu jako náboženství komunitní, z nehož není
úniku, protože je to nemyslitelné nábožensky (muslim nemuže
beztrestne odstoupit od víry) a riskantní politicky (islamisté
jsou ve strehu a hrOZl).
Existuje východisko, jež lze nazvat procedurálním nebo
smluvním liberalismem. Spocívá v tom, brát islám takový, jaký
je, a snažit se s ním dospet ke smlouve o neutralite verejných
a politických institucí. Jinými slovy rešení nabízí liberální stát,
jenž neprosazuje žádnou zvláštní náboženskou nebo morální
koncepci a neklade si otázku, co je dobro. Stací mu vytváret
podmínky pro spolecenský pluralismus a opírat se o neutrální
politickou teorii. Liberální stát spocívá na základní tezi, kterou
jedna z nejvlivnejších osobnosti politického myšlení 2. poloviny
20. stoleti, profesor harvardské uníverzity John Rawls, formuluje tak, že "rovnoprávní obcané mají rozdílné a nesoumeritelné
predstavy dobra". Nechce posuzovat názory, jež mají lidé
o dobrém a štastném živote, nechce soudit jejich zájmy a záliby.
Muže však nabídnout shodu o základních svobodách všech

lslámský stát se bojí islamistu,
zatímco ti se obávají, že pozbudou práva
na morální kontrolu spolecnosti.

obcanu bez rozdílu presvedcení, což jde sice v právním státe,
nikoliv však ve státe náboženském. Uznané základní svobody
mohou být dílcím zpusobem omezované, a to z rady duvodu,
mezi nimiž mohou figurovat bezpecnostní zájmy, ohledy na
ostatní. Ideální by bylo, kdyby se taková omezení delala jen ve
jménu svobody samé, tedy tak, že redukování svobody by
znamenalo zároven posilení celého systému svobod.
Takový holý liberalismus považují za nemožný zastánci
komunitního prístupu, jenž tvrdí, že liberalismus se v praxi
neobejde bez jistých hodnot a kultury. Rawlsova teze je podle
nich prIliš formalistická a vychází z abstraktního lidského já,
zbaveného korenu a souvislosti. I ve vyspelých demokratických
zemích, které mají nejblíže k liberálnímu ideálu, je stát obcas
nucen rešit otázky, co s náboženskými školami, jaký postoj
zaujmout k politickým stranám, jež jsou netolerantní, jak naplnovat práva menšin, co s homosexualitou, bioetikou, euthanasií
nebo islámských šátkem. Stát musí o takových záležitostech
rozhodnout, a když urcuje platné normy, nechová se zpravidla
zcela neutrálne a výhradne jen na základe principu svobody. Do
jeho rozhodování více ci méne vstupují jak vetšinový hodnotový
systém, tak težko potlacitelná setrvacnost tradic.

k soužiti spolecnosti v podmínkách modernismu a demokracie
pro muslimy jednak težko prijatelnou formou ontologické
beznadeje, jednak neprijatelnou rezignací na islámské pojeti
dobra V takové podobe muže vést bud k obcanské válce, nebo
zreknuti se islámu, což tak ci onak vyvolává strach.
Protože nabízené rešení je jen politické a nikoliv náboženské,
nechává zcela stranou otázku, zda tradice již takové východisko
predpokládala a zda zvažovala možnost být dobrým muslimem,
tolerantním a mírumilovným clovekem a zároven demokratem
a moderním obcanem. Islámský modernistický vykladac se nás
sice bude snažit presvedcit, že tomu tak je, ale my víme, že je to
jen zbožné pránÍ. Skutecnost je ponekud jinde. Jako se stát
a spolecnost v muslimském svete ocitají v zacarovaném kruhu
podezírání, strachu a obav, žije muslim v zajeti minulosti a tradice, jež v nem budí hruzu z prekrocení mezí vlastních islámu. Je
veden k tomu šlechtit minulost, byt o ní má jen silne zprostredkovaná svedectví, a neduverovat prítomnosti zbavené jasného
horizontu tradice. Indiference k islámskému hledání dobra
v moderní liberální spolecnosti ho desí, nebot pred neho staví
jako perspektivu prototyp cloveka zlomeného srdce, o nemž
mluví korán, cloveka odsouzeného k vecnému sebezpytování
a neschopného nalézt východisko ani v Alláhovi, ani mezi lidmi.

Hruza z prekrocení
Debata o strachu z modernizace

a odvaze státu vzdát se

náboženské berlicky je tedy obecnejší a netýká se jen muslimského sveta. Pokud na Západe korigují státy liberalismus jistou
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STRAšIDlA
V POSTMODERNÍM LESE
Naše éra v mnohém pripomíná stredovek. Temné síly však
reprezentuje clovek sám
TOMAS KLVANA
Britský sociolog Anthony Giddens, jeden z myslitelu
rekonstrukce
evropské levice a obcasný poradce Tonyho
Blaira, oznacil pojem rizika za jeden z klícu k pochopení
moderní civilizace. Riziku zasvetil jednu ze série peti Reithových prednášek pro stanici BBC (nanejvýš prestižní britské
vedecké vystoupení - pozn. red.), v nichž se zamýšlel nad
globalizací, a pozdeji ji vydal v útlé knížce The Ruanaway
World.

Život s rizikem
Proc je risk tak podstatný? Prináší s sebou nejistotu, která
nejenže je soucástí moderního sveta, ona je jeho ustavujícím
momentem a klícem k úspechu. Kalkulace, rizika a následné
jednání s vedomou možností ztráty je ústredním motivem
tržního hospodárství, demokratického vládnutí a jakéhokoli
konání vedoucího k možnému úspechu. Ve spolecnostech
založených na tradici a vire v osud není pro risk misto. Takové
pospolitosti jsou zamereny na prítomnost a minulost. Teprve
spolecnost orientovaná na budoucnost poznává, že riziko je
trvalým doprovodem jakékoliv cinnosti, a naucí se s ním žít,
pocítat a omezovat je.
Kapitalismus od rizika nejde oddelit. Jeho zdokonalování
vedlo až k naší technické civilizaci, jež má k dispozici komunikacní a kontrolní technologie, které omezují nebezpecí drívejších hrozeb. Lidé ve vyspelých státech se tolik nebojí prírodních katastrof, nebot predpokládají, že technika je pred nimi
bude s dostatecným casovým predstihem varovat. Kontrast
mezi spolecnostmi je v tomto ohledu poucný. Floridu, Jižní
a Severní Karolínu a Louisianu zasahují každý rok stejné
hurikány jako Haiti a strední Ameriku. Zatímco ve Spojených
státech jsou díky systému vcasné výstrahy a dobrým evakuacním pravidlum ztráty na životech spíš výjimecné, v chudých
státech Karibiku, kde podobné preventivní systémy neexistují,
jsou desítky mrtvých bežné.
Postmoderní kosmopolitní civilizace se zkrátka, jak píše
Giddens, víc obává nových rizik, která nevyplývají z prírody,
ale z lidské cinnosti. Jde hlavne o následky zmeny klimatu
a ohrožení zbranemi hromadného nicení.

krát je jeho podoba emocionálnejší než za studené války.
Behem existence Sovetského svazu se bezpecnost Ameriky
opírala o teorii vzájemne zarucené destrukce. Obe strany
mely ve svém arzenálu dostatek zbraní k tomu, aby vyhladily lidstvo a znicily zemekouli, a obe to o sobe vedely. Každá
si uvedomovala, že kdyby zaútocila první, spáchala by
sebevraždu.
Spojeným státum šlo tehdy o samotnou existenci. O tu dnes
nejde. Jakkoliv je desivé o tom spekulovat, nejhorší možná
varianta pocítá s výbuchem nekolika jaderných zbraní
v nekolika mestech. To by mohlo znamenat stovky tisíc,
možná milióny mrtvých a zranených, devastaci hospodárství
a globální ekonomickou krizi, ale o prežití celé zeme tak, jak
o ne šlo behem studené války, se nejedná.
Hrozba je tedy menší, zato reálnejší. Na rozdíl od
komunistického Sovetského svazu se u islámských teroristu
nedá pocítat s racionálním kalkulem, jenž by je od použití
i tech nejhorších zbraní odradil. Teroristé zatím jaderné
zbrane zrejme nemají a ješte snad nejakou dobu mít
nebudou, snaží se však dobrat relativne dostupnejších radiologických, chemických ci bakteriologických výbušnin. Ani
to neprispeje ke klidnejšímu spaní. Skutecnost, že od 1lo
zárí 2001 v USA k nedošlo k útoku, naznacuje, že fanatici se
už nespokojí s "obycejným" atentátem na nádraží nebo
v samoobsluze, ale že chtejí latku, kterou si sami nasadili,
ješte prekonat.

Návrat do stredoveku
Strach je v USA usazen melce pod povrchem. Zviditelnují
ho ruzná bezpecnostní opatrení. Má však jinou podobu
a deformuje psychiku jinak než treba v sedmdesátých letech.
New York, ctrnáctimilionová megapolis, je jakousi laboratorí
pusobení strachu na velké spolecenství vmestnané na malý
prostor. Jedním z obdivuhodných rysu zárijových útoku na
Svetové obchodní stredisko byla témer kompletní absence
paniky uvnitr zasažených budova v jejich okolí. Lidé - nejen
hasici, ale i obeti útoku - se chovali sporádane, relativne
klidne a mnozí se snažili pomáhat bližním v neštestí. Podobne
když loni v léte prestala fungovat elektrina a mesto se
katastroficky potopilo do tmy, nedošlo k projevum chaosu,
v kontrastu oproti stejné situaci v roce 1977, po níž chudinský
Harlem zachvátily nepokoje, rabování a policie hodiny
bezmocne hledela na zkázu. Hlavní otázka vcerejška znela: je
tak velké mesto vubec možné rídit? Hlavní otázka dneška: dá

Od spektakulárního
útoku teroristu
na newyorské
mrakodrapy je nocní murou mnoha Americanu atomová
puma v rukou náboženských fundamentalistu. Na rozdíl od
prezidentských voleb pred ctyrmi lety, v nichž se o zahranicí sotva promluvilo, tocily se letošní volby kolem zahranicního bezpecnostního rizika. Strach z pumy se vrátil a tento-
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se tak velké mesto ubránit
dosahu?

pred terorismem

globálního

V románu Fury (Zurivost) odehrávajícím se na Manhattanu
pred rokem 2001 spekuluje Salman Rushdie prostrednictvím
hlavního hrdiny, profesora Solanky, o ztencování reality
v postmoderním veku. Dojem vyrustá ze ztráty obdivu k realite poté, co nám technologie pomohla odkrýt její ruzná zákoutí
a zároven ji donekonecna a podle libosti nahrazuje a simuluje
ruznými druhy virtuálna. Urcující je prožitek úhlu pohledu.
Plavete-li v jezere, máte k nemu jiný vztah, než plujete-li po
nem v plachetnici nebo se na nem proháníte ve vodním
skútru. Ten vám je umožní projet raz dva. Po opojení rychlostí
však zbude nejasné prázdno, vjem, že jezero je malé a nepodstatné. Opravdová technika, filmové náhražky a pocítacové
modelování nám nabízejí pohled z kosmu i projíždku prostorem molekuly a vnucují nám tím optiku jezera z uhánejícího
vodní skútru.
Spisovatel Umberto Eco prirovnal pocátek postmoderní
fragmentace k návratu stredoveku. Izolace bohatých západních univerzit je stejná jako vydelení klášteru pred mnoha sty
lety. Poutníci vydávající se na nebezpecnou cestu ve futuristicky zarízených terminálech letišt, v lesích cíhající teroristé cili
loupeživé bandy, zlocin organizovaný a zasahující státní aparáty chudých a zaostalých. Na jedné strane našel kapitalismus
model prosperity; její zóna se rozširuje. Na strane druhé
sekty nespokojencu bicují sebe a druhé v ulicních karnevalech putujících od mesta k mestu.
Nedávno jsem na mezinárodním letišti pozoroval plazmovou obrazovku na stene. Pod ní sedela rodina ortodoxních

Neklidný americký sen
Politika manipulovala strach od vzniku politické obce. V roce
1964 byla ona manipulace povýšena na metafyzickou roven.
V kampani mezi prezidentem Lyndonem Johnsonem a republikánem Barrym Goldwaterem nechal prezidentuv tým odvysílat
dnes památný reklamní spot zvaný Sedmikráska. Úvodní záber
je celek devcátka v bílých šatech sedícího na louce. Otrhává
lístky kvetiny a pritom odpocítává od sedmi k nule. Kamera
najíždí detail tváre, posléze oka, zatímco odpocítávají hlas se
mení v mužský, rvoucí z megafonu 3-2-1. To už divák vidí
detail ocní panenky a v ní odraz vzdáleného výbuchu atomové
pumy. Prezident tak sugeroval volicum, že antikomunista
Goldwater je moc nestabilní na to, aby mu byl sveren jaderný
kód.
I v letošní prezidentské kampani hrál strach prominentní
roli. Viceprezident Richard Cheney prohlásil, že kdyby Americané zvolili prezidentem Johna Kerryho, zeme by byla ve
vetším ohrožení ze strany teroristu. Mnoho komentátoru
a listu, nejvýrazneji deník New York Times, zase karikovalo
prezidenta Bushe jako náboženského fanatika, který o sobe
tvrdí, že je Bohem vyvolen vést Ameriku težkou zkouškou,
a který verí, že má s Bohem prímou komunikacní linku.
Americká demokracie je postavena na otevrenosti a duvere,
že je možné zdokonalovat cloveka a jeho praxi na zemi. Tato
víra v budoucnost, která si je zároven vedoma rizik vyplývajících z otevrenosti spolecnosti orientované na budoucnost,
pusobí na mnoho Evropanu jako naivita. Pocit evropské nadrazenosti však v posledních dvou desetiletích ustal, nebot
americký model se ukazuje jako úspešnejší, a Evropa dnes
vedle cástecného napodobování amerického ekonomického
modelu a jiných soucástí verejného života prebírá také úzkost
a defenzivní reakce.

Zidu. Politické debate na obrazovce nevenovala pozornost.
Svetová televize i fundamenta1istická rodina jsou neparadoxními soucástmi rozkouskovaného sveta. Spojení minulosti, jež
odmítla umrít, a soucasnosti hrající na futuristickou strunu
okupuje naše vnímaní a vyvolává iluzi jednoty. K ní pak dochází ve vznikající kosmopolitní kulture, životním stylu strední
trídy mestských center, jenž se podobá, at už jste v Soulu,
Buffalu nebo Montevideu.
Práve na tuto kosmopolitní civilizaci reagují islámští fundamentalisté jako na smrtelné ohroženÍ. A Spojené státy jsou
generátorem oné civilizace, a proto jsou tercem císlo jedna.
Strach terce dnes politicky i jinak rozdelenou Ameriku spojuje.
Aspon po jistou dobu je strach motivacním faktorem. Využívají
toho média, která nám predkládají rizikové situace v podobe
zlocinnosti, prirodních katastrof a válek, aby nám neprimo
zduvodnila svoji užitecnost. Reklamní a marketingový prumysl
je obratným manipulátorem strachu a nejistot - deodorant
zažene strach ze spolecenského znemožnení, vetší prsa
a viagra zaženou do kouta mindrák (tedy strach) a životní
pojištení uklidní rodinu.

Osud otevrené globální spolecnosti iníciované americkým
modelem je dnes v sázce a nemálo bude záležet na tom, jestli
se prirozený strach podari institucionalizovat tak, aby étos
otevrenosti a duvery fatálne nenarušil.
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Zkamenet strachem znamená nad strachem zvítezit
JIRÍ EDUARD

Kdo by se cas od casu nepokusil zvítezit nad svým vlastním strachem? Kdo je však naším neprítelem a nad kým
vlastne chceme vyhrát?
Osud pudu je zemrít, ríká Sigmund Freud. Pud, jeho
energetická aktivace, skutecne zmizí v okamžiku uspokojení. Uvede tak do naší osobní historie jeden z prvních
zážitku smrti. Jestliže na pocátku života díte ješte nevyvinulo ostatní složky své osobnosti, prvotní pudové bytí je
nasytí zvraty pudové žádosti. Bytí malého dítete je tento
vír pudové rozvrácenosti,
ze kterého
kojenec uniká
postupným
vytvorením
stálosti. Takto vzniká vlastní
kojencovo "já". ,Já" zakládá osobní historii lidského jedince. Približne kolem šestého mesíce kojencova veku
zacíná vznikat ,Já" jako osamelé, oddelené a strukturované jsoucno.
Zároven s ním vzniká strach jako ohrožení címsi
neurcitým, temným, které na sebe muže brát tu ci onu

HERMACH

podobu. Vedle Freudova stínu objektu, kterým bývá
zmizelá milovaná osoba, existuje také stín subjektu jako
permanentní ztemnelá prítomnost, která doprovází lidské
"já". "Post equittem sedat artra eura," ríká Horatius a tato
jeho chmurná starost, která sedí za jezdcem, se stane
temným zosobnením obavy individuálního
bytí o sebe
sama. Lze ríci, že "já" je jediné a urcité, na druhé strane
jeho temný pruvodce je mnohý a neurcitý, cerpá svoji sílu
z energetiky pudové dynamiky a z rozdílu, ve kterých se
lidské "já" samo našlo a vydelilo. Temný pruvodce však
není jednoznacne negativní "osoba". Pripomíná už vytvorenému "já" kontext jeho vzniku, jeho vazbu na pudový
archaismus
a také na jiná vzdálená ci blízká jsoucna.
Strach jako vztah k temnému pruvodci není pouze
negativní. Je dokonce vyhledáván jako zážitek, který
umožnuje reaktivaci kontextu vzniku lidského "já". Každý
z nás si tak vytvorí urcitou a sobe vlastní ekonomiku
strachu, ekonomiku
prítomnosti
temného
spolecníka
svého vlastního "já".

Don Juan
Hruza, nebo obdiv a fascinace, erotizace ci potreba
chladného zvládnutí, odmítnutí a vykázání ze dverí své
osobnosti, aby se pak podle známého zákona ono desivé
vrátilo oknem, takové jsou varianty našeho postoje.
Literatura nám nabízí príbehy ci osobnosti, které se
strukturují kolem tohoto stretnutí s temným pruvodcem
svého "já". Príbeh Dona Juana je pochopitelný
jako
problém vzniku svého vlastního "já". Mýtus seviIIského
svudce vzniká na úsvitu moderního sveta, kdy lidské "já"
prejímá roli stredovekého
transcendentálního
Boha.
Osobnost Dona Juana propadá obsesi svého "já", doslova
se tocí kolem pochybností o jeho existenci, a Don Juan
hledá jeho potvrzení. Možná však také touží po jeho
ztracení. Hledá temného pruvodce, který by potvrdil jeho
existenci, anebo by mu otevrel náruc zmizení. Základní
kontext zmizení je pro lidské "já" reaktivace pudové
rozvrácené dynamiky. Svudce tak nehledá ženu, se kterou
by mohl žít, ale ženu, u které by mohl umrít, zmizet
v absolutnu pudového víru.
Ale i svudce chce zvítezit nad svým vlastním strachem,
podrobit si temného spolecníka svých cest. Jeho cesty
jsou cestami touhy. Efemérnost touhy ho vrací k sobe
samému. Touha a její zmar potvrzuje svudníkovo "já". Don
Juan prežije svou touhu a spolu s horkostí jejího vychladnutí prožívá uspokojení. Potvrzení vlastního "já" je soucasne výsmechem. Absolutní a všestravující vášen byla jen
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chvilková hrícka. Strach je prekonán, ale "já" je znovu
nejisté samo sebou. Don Juan stále krouží kolem stejného
momentu konfrontace až do chvíle, kdy se setká s vlastním zákonem zvratu touhy do prázdna uspokojení, zvratu
pudu do satisfakce. Zákon pudu je zde jako setkání
s kamenností smrti. Své vítezství zaplatí Don Juan svým
vlastním životem, protože "já" je pro cloveka synonymem
žití.

vlastního "já". ,Já" je vždy jediné a osamelé, zatímco jeho
pruvodce je neurcitý, temný, prebývá v archaismu pudového rozvráceného bytí. De Saduv postoj muže vždy usvedcit lidské "já" z jeho fiktivní povahy. Identita lidského "já"
je tím znicena. Pozice zla jako zla však nemuže být jednoduše dána. Existuje pouze jako projekce hruzy a vztahuje
se tak k vlastnímu "já". Realizuje jeho osamení jako nekoncící proces jeho destrukturace. Ke konecnému zmizení
však nesmí dojít, bolest je bezednost vecnosti.
Odysseus
Markýz se tak nutne uchyluje k manipulativní mech aniJinou kamennost predstavuje Odysseus pri svém návrace a k ritualizaci organizace svých scén. Jeho setmelá
tu z Trójské války. Kamennost se zde skrývá pod hladinou
totožnost potrebuje doprovod osamelého a zraneného "já".
rozboureného more, po chmurném nebi létají podivní
Markýz obsadil pozici strachu, strach však nezvládl, pouze
ptáci. Recký hrdina chce slyšet ------------------premísti!. Potrebuje
strach
zpev Sirén, nechce však riskodruhých stejne tak, jako potrevat své vlastní "já". Není jako
Kolem šestého mesíce kojeneckého
buje, aby jejich "já" prežilo
moderní Evropan. Nepotrebuje
si své "já" dokazovat. Muže ho
dokonce uzavrít v závorkách,

veku zacíná vznikat ,Já" a zároven
S

ním vzniká strach jako ohrožení
címsi neurcitým, temným.

odložit ho po dobu nebezpecné
plavby. Odysseu s se nechá
pripoutat ke stožáru a svým
veslarum dá zalepit uši. Sirény jsou neodolatelné svudkyne. Svádí námorníky svým hlasem. Vnukají jim touhu po
svém nedostupném tele. Zavedou je na místa, kde se pod
hladinou skrývají ostrá skaliska, a tam svedené námorníky utopí. Utopí se dokonce i s nimi, aspon podle urcitých
textu. Což pripomíná Don Juanuv zákon touhy, ale
Odysseuv postoj je jiný. Odysseu s odloží své vlastní "já"
a pak jde prímo k cíli. Cíl mine, ale prožitek zvratu touhy,
krásy a hruzy si uchová v pameti. Zachrání ho hluší veslari, muži úkolu, mimo touhu a mimo svobodu a mimo "já".
Jeho cesta je prímá a lživá svým preložením do nejsoucího.

a bálo se dál. Markýzova kamennost není Don Juanuv komtur,
kolem kterého krouží mury

pochyb a touhy zamenujíce
nehu žen za chlad náhrobní
sochy. Není to ani Odysseovo
odsunutí nevyhnutelných úskalí slasti. De Sadova kamennost je pouze vypálenou hlínou bastillských cihel, mezi
kterými strávil markýz skoro celý život. Kámen tak poukazuje na plamen, kterým se vytvárí.
+++

Tri literární celky se tak predstavují jako tri geometrizace strachu, jako setkání s temným pruvodcem lidského
"já". Kroužení Dona Juana kolem, Odysseova prímá cesta
v situaci odložení a de Sadovo obsazení setmelo sti a systematizace zla. Nekdy je možné pouze se ohlédnout
uprostred dne a na osvetleném míste, aby naše "já" zrušilo
své vlastní dejiny a ocitlo se znovu na zacátku, který je
vlastne jeho koncem. ,Já" a jeho dejinnost je skutecne jen
fikcí. Je tedy tím jediným, cím mužeme odmítnout zlo,
a prijmout setmelost jako svého pruvodce.

Markýz de Sade
Zcela jinou situaci predstavuje markýz de Sade. Surrealisté rozpoznali v jeho spisech skvostný vstup do alternativy rozpadu lidské osobnosti. Oslavné clánky, které psali
Paul Eluard, Maurice Heine ci René Char, i kamenný
markýzuv portrét od Mana Raye to dokládají.
Francouzský spisovatel úsvitu moderního myšlení
opustí postoj svého vlastního "já" a temnému pruvodci
otevre dvere. Markýz de Sade tak umístí identitu své vlastní osobnosti do objektu strachu, do jeho zdroje. Tímto
prenosem markýz de Sade vytvorí zlo jako vlastní identitu
lidské osobnosti. Pozice zla je vždy silnejší než pozice
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pOHÁDKY HOILYWOODSKÉ
Obavy z vedy a obavy vedcu
PETR JAKES
Tajemný oblak zla

Guru ochráncu životního prostredí James Lovelock,
britský vedec a autor hypotézy Gaia, podle níž je planeta
Zeme živoucím organismem
schopným seberegulace,
napsal do londýnského listu The lndependent: "Opozice
k nukleární energii je založena na iracionálním strachu
krmeném
pohádkami
hollywoodského
stylu, lobbisty
zelených a sdelovacími prostredky. I kdyby meli pravdu a oni ji nemají - predstavuje celosvetové užívání jaderné
energie jako hlavního zdroje nevýznamné ohrožení ve
srovnání s nebezpecím stoupání hladiny morí. Nemáme cas
experimentovat s vizionárskými zdroji energie. CiVilizace je
prímo ohrožena a musí užít jaderný, bezpecný a dostupný
zdroj energie už nyní, nebo vytrpet bolest, kterou nám
uštedrí naše potupená planeta."

Ti, kterí si umeli položit otázky týkající se planet, celosvetové potopy, stárí Zeme nebo puvodu sopek, hledali odpovedi a našli je, skoncili jako kacíri. Obycejne nešlo o nic jiného
než o ohrožení establishmentu - tehdy církevního. Koperník, Kepler a Galileo byli - na základe pozorování - presvedceni o heliocentrickém svete. Ale z nového, nepochopeného
poznání šel strach. Což nebylo jen specifikum dogmatického
stredoveku, takový stav trvá. Jedine snad, že za dnešními
mesty nehorí hranice.
S neporozumením
se setkávají experimenty s klonováním, s geneticky modifikovanými rostlinami. O pokusech
a experimentech (nikoliv o užití) rozhodují lidé nedotcení
vedou (parlamenty),
kterí mají z nepoznaného
strach.
Proto volí status quo. Nacházejí odvahu zakazovat proto, že
"ne" znamená menší riziko. A s menším rizikem i méne
strachu.
Ješte o neco hure než legislativci si pocínají postmodernisté, lidé borící predstavy o stávajících hierarchiích, hledající alternativy v mnohocetných pravdách a popírající raci onalitu prírodovedy. Práve oni vedu zahalují do tajemného
oblaku zla. Prícinou je nepochopení, pohodlnost, neschopnost se ve svete klipu soustredit.
I vedci mají strach, jsou to také lidé z masa a kostí. Mají
obavy ze zneužití své práce. Ocelovým nožem lze zabít
i ukrojit chleba. Vedci se také obávají, aby se jejich výzkum
nedostal do slepé ulicky, což casto znamená ztrátu financovánÍ. Když se snažili v 50. letech v americkém Denveru delit
cas na miliardtiny sekundy, hodnotícím grémiím se toto úsilí
zdálo nepraktické a zbytecné, nikdo nechtel výzkum platit.
Dnes si neumíme svet bez laserových merení vzdáleností,
orientace moreplavcu, navigace letadel a GPS, které práve
na takové delení casu spoléhají, vubec predstavit..
Komunikace vedcu s verejností prostrednictvím
médií
vzbuzuje obavy z nesprávné interpretace ve smyslu prílišného optimismu nebo úplného zatracenÍ.
Soucasná veda má blízko k odpovedi na otázku, zda je ci
není ve vesmíru život. Kdyby se podarilo život prokázat,
výrazne by to posunulo naše myšlenÍ. Z nás "výjimecných"
by to ucinilo cosi tuctového, obycejného a ve vesmíru
opakovatelného. Historickou paralelu lze najít v premene
zemestredného ptolemaiovského sveta na svet slunce stredný - koperníkovský. I ze ztráty výjimecnosti muže jít strach.
Lze si predstavit scénár, že se "oni" do nás pustí. Ajsme opet
na zacátku. U toho, cemu Lovelock ríká hollywoodská
pohádka.

Atomový reaktor silnejší je než traktor
Statistika ríká, že na jeden gigawatt vyrobené energie
rocne v jaderných elektrárnách zemre 0,1 cloveka (cernobylská havárie v roce 1986 zapoctena). Na stejný gigawatt
energie, který je vyroben v tepelné elektrárne, je to deset
úmrtí, tedy stonásobne víc. Smrt v uhelném dole je cosi
"normálního", a tak se nikdo nepozastaví nad tím, že pri
dulním neštestí v Cíne zahyne dve ste horníku, dvacet
v Donbasu ci dva na Ostravsku.
Z jaderné energie však jde (oprávnený?) strach. U jeho
zrodu jsou obrazy Hirošimy a Nagasaki a nebezpecí jaderného potenciálu Ruska, Cíny, Indie, Pákistánu, Íránu ci Severní
Koreje. Pak jsou tu i dve jaderné katastrofy: Three Mile
Island v USA a Cernobyl na Ukrajine.
Nejsem si jist, zda by Enrico Fermi spouštel svuj reaktor
na chicagském stadionu, kdyby vedel, že jaderné reakce
budou prícinou podobného strachu. Jsem si však jist, že by
jaderný reaktor rozjeli jiní, o rok ci dva pozdeji.
Privilegované,
vyspelé cásti soucasného
sveta nabízí
veda lehkost bytí, snadnost komunikace
i konzumace.
Vedecké poznávání je obecne prijímáno jako podstata
pokroku, ovšem klícová je schopnost dokázat poznatky
vedy použít. Protože se výsledky výzkumu promítají do
života s jistým zpoždením, záleží i na pružnosti spolecnosti, na jejím porozumení vede. Bohužel ta soucasná, zejména špicková, je málo srozumitelná, protože je specializovaná, a to i ve zpusobech, jakými výsledky získává. Nestací
jen myšlenÍ. Duležité je navržení experimentu, jeho opakování jinými badateli, slepé pokusy, analýza, statistika chyb,
.zase opakovaný experiment a teprve potom záver. Cas
renesancních
badatelu typu Leonarda da Vinci skoncil.
Existují delníci vedy specializovaní až do té míry, že jeden
druhému - i v oborech blízkých - nerozumÍ. Jak potom
chtít, aby vede rozumela verejnost, byt vzdelaná?

PETR JAKES
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Dívka s tvárí z mramoru
Povídka o oprávneném desu tech, kterí nekoho prejeli
Škoda Favorit vjíždela opatrnou šedesátkou do zatácky.
U volantu sedel Jan Ptácník, povoláním skladník firmy
HUTAZO Pribyslav. Jeho paní, Vera Ptácníková, by mu
nedovolila jet rychleji. Bylo šero, vozovku pokrýval slizovitý
film a naVÍcna zadním sedadle sedely dve z jejich trí, sed miletá Miluška a dvouletý Lukášek. Nejstarší díte, desetiletá
Markétka, zustala u strýce Miloše a tety Sandry.
"Bud tady hodná," rekla jí maminka, když odjíždeli. "Vrátíme se za dve hodiny."
Nebyla to její vina, že se nepodarilo slib splnit. Odhadla
reálne dobu, za kterou se dá stihnout návšteva u Sejkotu,
Jarka Sejkotováješte Lukáška nevidela a Milušku videla, když
ješte byla v perince. Vinu jednoznacne nesl Lumír Havrda,
ridic trJ1itrového mercedesu. Byl opilý, na tachometru mel sto
petactyricet a na letních gumách mel na podzimní vozovce
nulovou šanci. Svetla protijedoucí škodovky zahlédl v posledním zlomku vteriny. Ani se nepokusil zareagovat. Plnou
rychlostí napálil predek vozu. Škodovka se roztrhla, jako by
v ní vybuchla puma. Sloupek rízení urazil Ptácníkovi hlavu, tu
našli až ráno, když se rozednilo, ležela osmdesát metru od
místa stretu, ve škarpe, oblicejem nahoru. Muž, který ji
objevil, se pozvracel, trebaže vedel, co hledá, a mel predstavu,
jak to bude vypadat, až to najde. Mel to rychle odbyté, Jan
Ptácník. Ani vlastne moc nevedel, co se stalo. Také Lukášek
zhasnul, jako když pukne lusk. Zborcený skelet karoserie ho
rozmáckl i s bezpecnostní sedackou. Miluška žila ješte dve
hodiny, naštestí byla v bezvedomí, takže zemrela bez utrpení.
Nejhur do odnesla Vera Ptácníková. Nárazem se auto jako by
rozpulilo, a levá ruka a levá noha zustala v té pulce, co ji
odnesl mercedes. Neco se stalo a smrtelne zranená žena

príkopu jako v mamincine náruci. Ani motor nechcípnul,
pomyslil si Havrda. Vylezl z auta a šel se podívat na predek.
Byl porádne pomuchlaný, obe svetla vyražená a mercedesovská hvezda byla pryc.
"Kurva!" rekl Havrda, když to videl. "Kerej kokot tady zase
jel jako curák?"
Vypotácel se na silnici, aby šel kokotovi vynadat. Nevedel,
že zmínený kokot nemá hlavu a ta že leží osmdesát metru od
místa, kudy jel šedesátikilometrovou
rychlostí zrovna
v místech, která byla vyhrazena pro smykový prujezd mercedesu ve sto petactyricetikilometrové
rychlosti. Když prijela
záchranka a po ní policajti, poprosil o baterku. Chtel se
podívat, jestli tu nekde neleží mercedesovská hvezda. Rád by
ji našel drív, než ji nejaká svine ukradne.

***
Prípad dopadl dobre.
Soudní znalec prokázal, že vuz Jana Ptácníka mel volantovou vuli presahující povolenou normu a že pneumatika na
levém zadním kole byla Barum, kdežto tri zbylé Matador, což
odporuje vyhlášce. Ani on, ani jeho žena nebyli pripoutaní.
Vysvetlení Lumíra Havrdy, že ho Ptácníkovo auto oslnilo, se
jevilo jako pravdepodobné.
Žádné brzdné stopy zjišteny
nebyly ani po jednom, ani po druhém aute, ale jelikož Ptácníkovo auto bylo po nehode ve výrazne horším stavu než
mercedes, bylo pravdepodobné, že Ptácník jel pn1iš rychle
a neprizpusobil jízdu stavu silnice. Krevní vzorek odebraný
Lumírovi Havrdovi se bohužel ztratil, ale podle výpovedi
policistu zasahujících na míste poškozený nejevil známky
požití alkoholu. Vinu podle všeho nesl Jan Ptácník. Oprava
byla hrazena z povinného rucení Favorita.
No a Markétka zustala u strýce a tety, takže se jí vlastne
taky nestalo nic zlého
Takže prípad opravdu dopadl dobre.
Až na další.

neztratila vedomí. Kricela celou dobu, než prijela úrazovka,
a prestala, až když jí doktor píchnul injekci. Bylo mu to divné,
jak to, že žila tak dlouho. Ztráta krve ji mela pripravit nejen
o vedomí, nemela už právo žít
To bylo opravdu divné.
Divné bylo, že v okamžiku nárazu desetiletá Markétka
sedela u vecere. Zbledla a odložila pnbor.
"Co je ti, Markétko? Nechutná?" ptala se teta Sandra.
"Neco se stalo tatínkovi a mamince a Milušce a Lukáškovi."
"Prosím tebe," rekla teta Sandra. "Copak by se jim mohlo
stát?"

***
Markétce Ptácníkové vysvetlili, že tatínek jel neopatrne
a že málem zabil jednoho moc významného pána, pana
Havrdu.
Tedy, pokoušeli se jí to vysvetlit. Prišli za ní páni od policie.
Strýc Miloš a teta Sandra se mohli pretrhnout, aby jim udelali
dobre. Pochopili jejich poselství: když budou sekat dobrotu,
mohou se o Markétku starat. Když ne, stát si devce vezme do
péce v nekterém z detských domovu. Tam se naucí fetovat,
souložit za peníze a krást, což jsou samé užitecné veci pro
život, ale nikoli nezbytné. Takže at si to eventuální pestouni
rozmyslí. Nerozmýšleli se dlouho. Meli Markétku rádi
a nestáli o to, aby ji stát ucil užitecné veci pro život. Budou ji
ucit sami jiné užitecné veci.

"Nevím. Asi umreli," rekla dívenka, smekla se ze židle
a odbehla do ložnice.
Lumírovi Havrdovi se nestalo nic.
Trebaže byl opilý, nezapomnel se pripoutat. Rád ríkal, že
kdo se nepoutá, je kokot. V okamžiku nárazu vybuchly airbagy, oba prední a taky bocní. Težký vuz projel chatrnou
stavbou sedmnáct let starého favoritu jako kozím chlívkem.
Ani mu neprasklo celní sklo. Vuz letel ješte trícet metru, sjel
ze silnice, ale minul kmen lípy a spocinul v širokánském
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Ani páni policisté, ani oni dva netušili, co se Markétka
naucila užitecného oné noci, kdy mercedes rízený opilým
majitelem herny plné zfikslovaných hracích automatu zabil
jejího otce, matku, sestru a bratra.
Netušil to samozrejme ani Lumír Havrda.
Mel štestí, že to netušil, protože neprožíval žádný strach
celou tu dobu, kdy se blížil výrocní den tragédie.
Žil v klidu, radoval se z penez a devek a chlastu a rychlých
aut a všeho možného i nemožného, práve až do toho vecera.
Pak ho neco popadlo, spoutalo ho na tele i duši a prinutilo
jít k nejbližší železnicní trati a tam ulehl tesne pred tím, než jel
kolem nákladní vlak, a položil krk na kolejnici a kolo vlaku mu
ušmiklo hlavu, tak šikovne, že nadskocila, další náprava ji
zachytila a vrazila na pražec, nacež se zase odrazila a tak si
hlavu vlak chvilku pinkal, než ji odhodil stranou.
Nevypadala pekne, když ji ráno našel clovek spechající do
práce. Pozvracel se, takže i tato tradice zustala zachována.

penez, kolik chce. Markéte rozdrtil pánev. Žila pet dní.
Zemrela na sepsi, za strašných bolestí. Práli bychom si, aby
on taky tak umrel."
"My vás chápeme," ríkal strýc Miloš, bledý, ruce roztresené. "Chápeme vaši bolest. Jenže vy pochopte, že nemužeme
nic delat."
"My víme, že nebudete nic delat. Treba to pujde samo."
,Jak to myslíte?" opakoval se strýc Miloš.
"Nemyslíme. Setkali jsme se s panem redaktorem Novin
Pelhrimovska. Sdelili jsme mu jméno toho cloveka. Pokud
budete mít zájem, tady máte telefonní císlo."
Žena vytáhla z kabelky papírek a postrcila ho po desce
stolu k strýci Milošovi.
Strýc Miloš papírek roztrhal.
"Nezlobte se," breptal. ,Jde nám o Markétku. Seberou nám
ji. Strcí do ústavu. Oni mohou všechno, všechno zlé. Neudelají nic dobrého, ale zlé, to ano, vždyt víte. Nezaplétejte nás do
niceho!"

***

"Stací zavolat na centrálu Novin Pelhrimska," opakovala
žena jednotvárným hlasem. "Oni vás spojí s panem redaktorem a ten vám rekne to jméno."
"Nepotrebuj u znát to jméno," ozvala se Markéta.
Sedela zatím tiše, beze slova, na druhém konci stolu. Dívala
se strídave na muže a na ženu. Oblicej mela z mramoru.
,,Ano, ano," brebentil strýc Miloš.
"Nepotrebuj u znát jeho jméno," opakovala Markéta. ,Já ho
vidím."

Markéta, už jedenáctiletá, netušila, co se s Havrdou stalo.
Jenže se to dozvedel zpravodaj listu Noviny Pelhrimovska
a napsal clánek pod titulkem Osud uderil.
Popsal v nem prípad podivuhodné shody, kdy jistý L. H.
tragicky zahynul, když uklouzl a spadl hlavou pod vlak,
pricemž týž L. H. byl presne na den a takrka na hodinu
presne úcastníkem automobilové nehody, v niž jistý ]. P. také
prišel o hlavu.
Clánek vyšel na druhé strane listu a prece jen vyvolal jistou
pozornost.
Vždyt kdekdo vedel, co to bylo za hnusnou krysu, ten
Lumír Havrda, vrabci si na plote štebetali o zkorumpovaných
policistech a o vazbách hajzla Havrdy na místní smetánku,
která tahá za nitky na radnici. Všichni drželi hubu.
Ješte téhož dne se o clánku dovedeli i strýc Miloš s tetou
Sandrou.

***
Tomu, kdo není schopen videt oblicej toho muže, bude
možná užitecné sdelení, že se jmenuje Aleš Konupek, vek
jednatricet let. Ve chvI1i,kdy rodice dívky, kterou zabil v aute,
nevedomky predávali jeho podobu Markéte Ptácníkové,
mlátil pres hubu devku známou pod jménem Hulizna, protože
se pokusila ulejt prachy vycorované jednomu blbému Helmutovi. Samozrejme, že nejmín mesíc se Hulizna nebude válet
v klubu Skarlett a pujde šlapat na silnici. Pak se uvidí, co s ní
dál.

Vydesilo je, co noviny psaly, protože se báli pomsty místní
smetánky spolcené s policajty. Báli se, že prijdou lidé z úradu
a Markétku jim seberou.
Ješte téhož dne zazvonila velmi ponurá dvojice u jejich
dverí.

V ten den mu zbývaly tri mesíce života.
Pak udelal neco nepochopitelného.
Svedci vypovedeli, že ho vídali už nekolik dní okounet
kolem stavby obchodního komplexu Supershop. Osudného
dne se zase vypravil na stavenište. Vycíhal si - tak to svedkové ríkali, vycíhal si okamžik, kdy autojeráb skládal panely na
improvizovanou dráhu pro nákladní vozy. V okamžiku, kdy
panel byl pul metru nad zemí, Konupek priskocil a vklouznul
dolní polovinou pod ctyrtunové bremeno. Jerábník to nevidel
a dokoncil práci. Konupek zakricel a pak už jen volal a sténal
a naríkal.

Teta vyhlédla špehýrkou. Videla dva vážné obliceje,
ponekud pobledlé, s prísnými vráskami kolem úst. Muž
a žena a vypadali, jako by je nekdo vyrobil ze stejného kadlubu.
Septem se radila s mužem, zda pustit ci nevpustit.
"Není zbyti, Sandinko, není zbytí," potrásal Miloš hlavou.
Jenže ti dva nebyli z úradu.
Byli to rodice devatenáctileté dívky, kterou zabil opilý ridic,
když stála na refýži tramvaje a cekala na nocní spoj. Stalo se to
v Plzni, pred tri ctvrti rokem.
"Cetli jsme, co se stalo na trati," ríkala ta paní. "Tak nás
napadlo, jestli by nešlo zjednat spravedlnost."
"Pockejte, co tím myslíte?" ptal se strýc Miloš. "Snad
nechcete ríct, že my ... nebo tady Markétka ... "
"Nic nemyslíme," ríkala žena. ,Jsme zoufalí. Tomu vrahovi
se nic nestalo. Nic se mu nestane. Ze soudu se vykrucuje.
Ztratily se spisy. Policisti mu jdou na ruku. Pase devky, má

"Von tam vklouz jak pod perinu," vykládal jeden ze svedku,
kterí to videli.
Zmínený redaktor Novin Pelhrimovska se o kuriózní
nehode dozvedel takrka okamžite. Posichroval si to. Vedel,
kdy se stala autonehoda, a chtel vedet, jestli se Alešovi
Konupkovi ve výrocní den neco stane. A ono se stalo. Zahynul
prakticky na stejné zranení jako devce, které porazil autem.
Tak tohle byla bomba.
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Redaktor o prípadu uvedomil domovskou redakci, která
všechny lokální redakce spravuje a rídí, a zpráva se dostala
i do jiných regionálních novin pod titulkem Osudová náhoda.
Prípad A K byl jen v záveru spojen s prípadem L. H., jemuž
se stalo neco podobného.
Clánek cetli i strýc Miloš a teta Sandra.
V noci, když Markéta už spala, si oba povídali v kuchyni.
"To je strašný, Sandinko," ríkal Miloš.
"Nemužu se z toho vzpamatovat," prisvedcovala Sandra.
Co chvíli zahlíželi úkosem ke dverím, za nimiž spala
Markéta.
,Ješte aby nás do neceho zapletla."
"To by nám scházelo."
"Treba by jí v tom detském domove bylo nejlíp," mínil
Miloš.
"V detském kolektivu," souhlasila Sandra.
"Prece jenom, je to školený personál. My moc nevíme, co
s devcetem, na které ceká puberta!"
,,Ano, moc velká odpovednost!"
Toho vecera se rozhodli, že ješte pockají. Treba z toho nic
nebude. Treba se jedná o náhodu.
Dva dny nato pristihli Markétu pri ctení dopisu.
"Co to cteš?"
"Nic."
Sebrali jí ten dopis. Nekdo tam popisoval prípad starý tri
roky. Nekdo zabil v aute a ujel. Nikdo nikdy nevypátral, kdo to
byl. Mohla by slecna Ptácníková zjednat spravedlnost?
"Markéto! To je bláznovství! Prijdeš o rozum! My prijdeme
o rozum!" kricela teta Sandra. Strýc Miloš ji uklidnoval.
"Neblázni. Vždyt ho nikdo nevypátral. Nikdo neví, kdo to
byl."
Markéta mela mramorový oblicej.
,Já ho vidím. Ano, vidím. Už trpí."
Pohladila si trup hranou pravé ruky. Zacala na hrudníku,
kde se už rýsovaly náznaky nader a pak jela dolu, pres pupek
až k podbrišku.
Ve stejnou chvíli jistý Šimon Weinfurter zrovna vecerel
v kruhu své rodiny. Odložil príbor, vstal, odešel a k desu
všech prítomných, své ženy a dvou malých detí, pristoupil
k príborníku, otevrel zásuvku, vytáhl velký kuchynský nuž
a vrazil si ho do bricha, pekne nahore, ostrím dolu, a pomalicku jel za ohlušujícího kriku a pohyboval jím tam a zpet, jako
když si deti hrají: režme dríví na polínka, at má cím topit
maminka.
Pak padl a zemrel a louže temné krve se šírila po podlaze.
Podobná louže byla na vozovce u rozsekaného osobního
auta, které preválcoval v opilosti nákladákem a ujel.

***
O tomto prípadu se noviny ani nemohly dozvedet. Byla to
jen kuriózní sebevražda, kterou si nikdo nedal dohromady
s neštestím, které se stalo nekolik set kilometru odsud.
Dozvedeli se to ale pisatelé dopisu, v nemž popisovali ten tri
roky starý prípad. Vypráveli o tom známým a jeden z nich byl
práskac a udal vše na policii.
Policajti prijeli a Markétu sebrali.
Strýc Miloš a teta Sandra zustali doma a jeceli na sebe:

,Já to vedela! Já to ríkal! Co jsi vedela, já ríkal, že ... Tys
neríkal nic, že prej pockej, je to náhoda, a že chudák holka ... "
To ale není ani podstatné a ani moc zajímavé.
To podstatné je to, co se stalo s Markétou.
Policajti ji odvezli na místní služebnu. Tam už cekali páni
z Prahy a odvezli ji do hlavního mesta.
Celou cestu ani jeden nepromluvil slovo. Mlcela i Markéta.
Dívala se z okna. Obcas zahlédla pomnícek nebo krížek
u silnice. V takových okamžicích se jí neco delo s oblicejem.
Jeden z mužu si toho všiml a jemne na to upozornil kývnutím brady toho druhého.
Oba napadlo, že v tu chvíli má holka oblicej jako z mramoru.
Napadlo je také, že v ten okamžik cosi, nebo kohosi vidí.
Zavezli ji do mesta. Zapnuli houkacku. aby se prodrali
hustým provozem, který je v Praze mnohem hustší, než by
musel být, vinou kriminálních idiotu rozhodujících o mestské
doprave.
,Jedte opatrneji," ozvala se tiše. "Nebo nekomu neco udeláte."
To byla jediná slova, která pronesla za celou dobu jízdy.
"Nemej strach, holcicko," rekl muž u volantu a pokusil se
zasmát. Nepodarilo se mu to. Vedel, z ceho ji podezírají.
Sevrel se mu žaludek a odlehcil nohu na plynu.
Zavezli ji do Bartolomejské ulice.
Vedli ji dlouhými chodbami.
Najednou se Markéta zastavila.
Byla velmi bledá.
"Stalo se ti neco?"
Neodpovedela. Byla podobná soše, bílé mramorové soše.
Dívala se nekam do nedohledna. Nebyl to strnulý pohled.
Vypadalo to, že neco nebo nekoho uprene sleduje, jako kdyby
stála na balkóne a dole pod ní dav a ona sledovala obliceje lidí
pod sebou a snažila se vštípit jejich podoby do pameti.
"Dobehnete pro lékare!"
,,Aby sebou nesekla. Je to hysterka."
Bylo jich kolem ní pet v tu chvHi.
A toho nejchytrejšího napadlo si všimnout, kde vlastne
jsou. Podíval se na štítek na dverích.
Uvedomil si, co je za nimi.
Uvnitr místnosti stál pocítací stroj, silná ctyrprocesorová
mašina s diskovým polem o šesti ctyrsetrnegových discích.
Na discích byla data o živých prípadech. Dopravní nehody.
Protokoly. Pitevní zprávy. Jména a adresy a obliceje mužu
a žen, kterí zabili za volantem, pod vlivem alkoholu nebo
drog, kvuli únave, z nepozornosti nebo proste kvuli tomu, že
jeli agresivne, moc rychle.
Na toho výjimecne chytrého policajta padla hruza.
"Pryc s ní odsud!"
Priskocil k ní, popadl ji za paži a vlekl ji chodbou pryc od
místnosti s databází dopravních nehod.
Jestli tam mají i vaše jméno v databázi smrtáku, udelejte
poslední vuli.
Nezbývá vám moc casu.
ONDREJ NEFF

(1945) JE NOVINAA A SPISOVATEL. PovlDKU

z MRAMORU NAPSAL PRO PRtroMNOsr
POCATKU
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Pro radost z myšlení
Ctrnáctero vycházek Zdenka Neubauera a Ivana M. Havla
VERA JIROUSOVÁ

V knize Sidonia a Sakateky ctrnáctero vykrocení, kterou
na sklonku roku 2004 vydalo pražské nakladatelství Sofis,
najdou ctenári zábavné, pro potešení autoru i nás ostatních zaznamenané
disputace. Rozhovory se slibnými
názvy, treba Dialog o otázkách, Dialog o snení, Tázání na
poušti nebo Kam se dejí casy, O kráse a ošklivosti, Cestou
k zásvetí a všechny další, až po záverecný Dialog cestou
ne cestou nám predvádejí, že pro tuhle dvojici prátel je
myšlení živlem, v jehož proudech se pohybují hrave jako
ryby ve vode; navíc ukazují i to, že dovedou dobre vycházet se skutecností.
Hned úvodní Dialog o páté ceste nás uvede na scénu,
tedy do krajiny, kde se setkávají Sidonius (filosof a biolog
Zdenek Neubauer)
a Sakateka
(filosof a matematik
Ivan M. Havel); ti se spolecne vydávají na vycházku podél
meandru rícky Ilissa. Nezasvecený ctenár si patrne položí
otázku, kde se ty rozmluvy opravdu dejí, zatím co ti
zbehlejší v antické filosofii tu odhalí doslovný citát z Platonova dialogu Faidros, jenž napovídá, že jsme se s disputujícími ocitli ve výsostné krajine mýtu a archetypu, prímo
v recké kolébce myšlení, kde se z prírody, prirozenosti
a ze samotného nezámerného odvíjení významu a zurcení
intonacních
intervalu reci rodí první krucky a gesta
myšlenek.
Jsem presvedcena, že ti, kdo se pri cetbe dialogu nechají vést Sidoniem a Sakatekou po krivolakých, nepredvídaných stezkách myšlení, dosáhnou bohaté odmeny, tj.
podílu na dobrodružství,
které se v dnešních mdlých
casech vyvažuje zlatem. Snad nebudou zklamáni, až si
v zevrubném doslovu Karla Palka prectou, že dialogy,
jejichž spontánní
kroky a obraty sledovali, vznikaly
písemne a znacne složitou metodou s mnoha replikami,
z nichž zustaly zachovány pouze nosné mustky, vedoucí
k jen tušenému místu na horizontu. Je zrejmé, že byly
sepisovány
mnohem
déle a pracneji.
Prvních
pet,
vydaných v samizdatové edici Expedice (1984-1987), se
strídalo mezi disputanty obvykle 3-4 mesíce, u dalších
dialogu (zapsaných do roku 1994) trvalo casto i celý rok,
než byly definitivne zformovány.
Behem této své ponorné fáze putoval každý rozepsaný
dialog mezi Sidoniem a Sakatekou v obálce, na níž postupne vznikala kresba, kterou vytvorili oba autori spolecne.
Deset zachovaných kreseb provází text knihy jako pozoruhodné ilustrace, které leccos napoví o strukture výstavby

Obálka používaná k transportu 11. dialogu
dialogu i o zdroji mnoha prekvapivých promen, odehrávajících se na této pouti za smyslem vecí. Zmínené kresby
jsou jen steží definovatelné, uchopitelné asi podobne jako
létající talíre. Snad si je dokážeme predstavit jako vizuální
formu "logické poezie", použijeme-li zkusmé urcení
povahy textu z Palkova doslovu. Jisté je jen to, že jsou
svým vizuálním výrazem naprosto situovány v kontextu
soucasného umení. Na hrane predmetných a abstraktních
forem skládají ze znaku a zlomku v proudu prapodivnou
tríšt vecnosti, v níž mužeme pozorovat, jak se snoubí
chaos a rád.

VIORA ]IROUSOVÁ

(1944)

JE BÁSN!RKA A VÝTVARNÁ KRITICKA.

Ivan M. Havel, Zdenek Neubauer,
vykrocení. Sofis, Praha 2004

zima 2005

33

Sidonia a Sakateky ctrnáctero

DOMOV

A

SVET

v DOKONALÉ úCfE Z témer neznámé osobní korespondence lidsky, sociálne
a politicky angažovaného génia
BEDRICH
Za jedné návštevy v New Yorku me muj prítel predstavil
svému zajímavému známému - více než devadesátiletému
profesorovi hospodárských ved Ottovi Nathanovi. Nathan
býval vehlasným odborníkem pruského státu, jako vedoucí
cinovník ministerstva hospodárství zastupoval Nemecko na
mezinárodních konferencích a po nástupu nacistu emigroval
do USA. Tam prednášel na predních universitách. V dobe,
kdy svet ješte veril Hitlerove prísahání na mír, Nathan ve
svých knihách dokazoval na základe vedeckých analýz
nemeckého hospodárství jednoznacnou prípravu války.

40tisíckrát Eiostein
Pusobil na špickové univerzite v Princetonu a tam poznal
Alberta Einsteina, když tam Einstein prišel jako emigrant.
Nabídl mu pomoc a byl tak zaujat Einsteinovou osobností, že
vlastní kariéru obetoval tomu, že celý další život sloužil
Einsteinovi jako pomocník, duverník a verný prítel.
Když jsem profesora Nathana poznal, byl- spolu s Einsteinovou bývalou sekretárkou Helen Dukasovou - správcem
Einsteinovy pozustalosti. S pruskou a stareckou zatvrzelostí
se soudil patnáct let s Princetonskou univerzitou o zpusob
vydání Einsteinových spisu, které se v dusledku toho zdrželo
práve po tuto dobu. Po smrti obou správcu byla celá pozustalost v souladu s Einsteinovou závetí odevzdána Hebrejské
univerzite v Jeruzaléme.
Nathan ve mne vyvolal velký zájem o cloveka Einsteina,
což mne dovedlo k tomu, že jsem strávil dlouhé dny v archivu Jeruzalémské
univerzity. Tam jsem prostudoval cásti
tehdy ješte nepublikované Einsteinovy (nevedecké) korespondence. Archiv soustreduje pres 40 tisíc jednotlivých
písemností.
Vybral jsem dopisy, které v prurezu charakterizují Einsteina mimo vedeckou oblast, se kterou je zpravidla ztotožnován.
Jako lidsky, sociálne a politicky angažovaného cloveka.
Vynechávám nekterá vice méne známá témata - jeho nevalný
rodinný život, jeho vztah k Izraeli, jeho rozpolcenost v souvislosti s atomovou pumou.

Duch si ztvárnil telo
Príznacné je hodnocení Einsteina vzácným vedcem
a humanistou Albertem Schweitzerem. V dopise, v nemž
dekuje za dar bedny medikamentu, píše mimo jiné: ,jsme
v myšlenkách spojeni, i když si nepíšeme ... Spolu se strachujeme o osud lidstva ... Když jsme se v Berlíne setkali, netušil
jsem, že mezi námi se jednou vyvine taková sounáležitost. Je
zajímavé, jak casto se naše jména objevují vedle sebe. Libí se
mi, že máme stejná krestní jména ..."

DTITZ

Albert Schweitzer, tenkrát osmdesátiletý, si pak stežuje, že
musí osobne rídit výstavbu nové nemocnice, protože
domorodí pracovníci poslouchají jedine "nácelníka", tedy
jeho. Schweitzer prežil Einsteina o víc než deset let. Po
Einsteinove smrti mu napsala Einsteinova dlouholetá sekretárka Helen Dukasová: ,jiste Vám casto ríkali, jak se
i vnejškem podobáte. A ty, kterí to poznali, to bralo za srdce.
Není divu, vynorí-li se pak známá myšlenka ,je to duch,
který si ztvární telo".
Walter Rathenau byl jednou z nejpozoruhodnejších
a zároven nejkomplexnejších postav Nemecka v dobe mezi
císarem Vilémem a Adolfem Hitlerem. Filosof, publicista, ale
i podnikatel, známý predevším jako nemecký ministr zahranicí. V této funkci byl také zavražden. Nevi se, zda to bylo pro
jeho židovský puvod, pro jeho liberální politiku nebo z obou
duvodu.
S Einsteinem si vymenoval dlouhé dopisy, v nichž Rathenau vyjadroval svuj obdiv k vedcove osobnosti a reagoval na
Einsteinovy myšlenky filosofickými úvahami, které jsou
neméne složité než teorie relativity. V nekrologu príteli píše
Einstein svým osobitým stylem: "Není težké být idealistou, žije
-li clovek ve vzdušných zámcích. On však byl idealista presto, že
žil na zemi a znal její pachy lépe než vetšina ostatních. "
Einstein se stal clenem, pozdeji predsedou nadace WaJtera
Rathenaua. Vedle židovského nositele Nobelovy ceny sedel
reditel ríšské banky a pozdeji Hitleruv ministr Hjalmar
Schacht, židovský bankér Max Warburg, ministr branné
moci dr. Gessler, generál von Seeckt a další. Sledovat osudy
clenu tohoto grémia by vydalo na objevnou práci.

Nemohu podepsat
Einsteinova korespondence ovšem není vždy jen prátelská.
To se treba ukazuje v dopisech známému francouzskému
komunistickému spisovateli Henri Barbussovi. Ten požádal
Einsteina, aby se pripojil k podpisové akci proti japonským
hrozbám Sovetskému svazu. Einstein mu píše: "Nemohu
podepsat Vaši výzvu, protože obsahuje glori/ikaci sovetského
Ruska. Velice jsem se v poslední dobe snažil dospet k úsudku
o tamejším vývoji a dospel jsem k chmurným záverum. Nahore
boj mocichtivých osob nejzavrženíhodnejšími prostredky z ciste
sobeckých motivu. Smerem dolu dokonalé potlacování osobnosti
a výmeny názoru. fakýpak má život za techto podmínek cenu?
To neznamená, že nepovažuji japonské machinace za stejne
zavrženíhodné jako Iry ... Irynecháte-li glori/ikaci ruských
pomeru, jsem okamžite ochoten protest podepsat. "
Barbusse nebyl ochoten splnit Einsteinovu podmínku.
V další odpovedi mu proto Einstein píše: ,Jsem presvedcen, že
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ALBERT EINSTEIN
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kdybyste byl náhodou Rus, byl byste nekde ve vezení, ve vyhnanství a možná už ani ne mezi živými. "

~~~~===:..::r-_

, ••::t",

zretele na to, že se tím sám
dostává do zorného pole pronásledovatelu. Nebojácne pranýroval americké intelektuály, kterí
se ponižovali tím, že se pred
McCarthyovými vyšetrovacími
výbory ospravedlnovali, místo
aby odmítali vypoVÍdat
Ostrou kritiku, ale predevším
také vrelou solidaritu mu vynesla
takzvaná "klempírská
aféra".
Renomovaný casopis Reporter se
obrátil na Einsteina, aby napsal
analýzu o situaci vedcu v Americe. Einstein odpovedel strucne:
"Místo, abych se pokusil tento
problém analyzovat, chtel bych
vyjádrit své pocity v krátké
poznámce: kdybych byl ješte
jednou mladý muž a mel se
rozhodnout, jak si vydelat na
živobytí, neusiloval bych stát se Einsteinuv rukopis básnicky holandské královne
vedcem, ucencem nebo ucitelem.
Wilhelmine na papírovém ubrousku.
Vybral bych si spíš povolání
klempíre nebo podomního obchodníka v nadeji, že si zachovám
nezávislost, jaká je nám ve skromné míre v soucasné dobe ješte
doprána. V dokonalé úcte - Albert Einstein. "
Albert Einstein se znal osobne s mnoha prominentními
osobnostmi. F. D. Roosevelt, tehdejší prezident Spojených
státu, ho casto zval do Bílého domu. Pri jedné takové veceri
napsal Einstein pod stolem na papírový ubrousek básnicku
holandské královne Wilhelrníne, která byla rovnež v emigraci,
ovšem v Londýne.

Neuverejnený protest
Další politická událost ho privedla do sporu s pozdejším
ministrem kultury a námestkem ministerského predsedy
Nemecké demokratické republiky Alexandrem Abuschem.
Rudá armáda, postupující v roce 1939 pri delení Polska
s Nemeckem smerem na západ, zajala mimo jiné dva polské
socialistické, naVÍc židovské funkcionáre, Henryka Erlicha
a Wiktora Altera. Soveti je postavili pred takzvaný soud a po
absurdních obvineních oba funkcionáre odsoudili k smrti.
Rozsudek pak zmírnili na doživotní žalár. Krátce na to byli
v novém tajném procesu opet odsouzeni k smrti a tentokrát
popraveni. Na celém svete, vcetne Spojených státu, se zvedla
vlna protestu.
Einstein napsal protestní dopis nemeckému exilovému
casopisu Freies Deutschland, jehož šéfredaktorem byl zmínený Alexander Abusch. Ten protest neuverejnil a ve své
odpovedi Einsteinovi uvedl: "....sám jste se opetovne vyslovil
obdivne k vysoké morálce Rudé armády a sovetského lidu
v boji proti Hitlerovi. Veríte opravdu, že by sovetský lid byl
schopen takových hrdinských cinu v zájmu celého lidstva,
kdyby jeho vudcové nebyli v ješte vyšší míre naplneni touto
vysokou morálkou? Jsme presvedceni, že i v prípade Erlicha
a Altera morální i justicní právo bylo na strane sovetské vlády."

Klempír deravých osudu
Jiným príkladem angažovanosti Alberta Einsteina bylo jeho
angažmá za udeleni Nobelovy ceny míru Carlu von Ossietzkému, vydavateli liberálního casopisu Weltbiihne. Ossietzky byl
v té dobe v nacistickém koncentracním tábore. V dlouhém
sarkastickém dopise oslovuje Einstein výbor pro udelování
ceny, který s ocenenim váhal, aby nedráždil "nekterou vládu"
pro "politické zneužívání" ceny. Svérázným zpusobem vede
Einstein dukaz, že teprve takové úvahy by byly vlastne
urážkou nemecké vlády, která zduraznuje svou mírovou politiku. Nakonec Ossietzky cenu dostal, ale než ji mohl osobne
prijmout, byl - jak to Einstein prorokoval- nacisty zavražden.
Druhým vážným kandidátem na cenu byl tehdy T G.
Masaryk, který se ovšem dobrovolne vzdal kandidatury ve
prospech Ossietzkého.
Bez bázne se projevil Einstein také v období hysterického
besnení mccarthismu. Onoho "antikomunistického" honu na
carodejnice, týkajícího se stovek umelcu, spisovatelu, celého
filmového sveta i vedcu. Zastával se obvinovaných kolegu bez

Ve vznešené kráse hlavního mesta
Kde osud se ztvárnuje
Radostne bojuje hrdý muž
Který je schopen nalézt rešení
Pri rozhovoru minulé noci
Vzpomínali jsme také srdecne na Vás
To Vám musím sdelit
Proto posílám tento pozdrav
A.E.
BEDRlCH
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TRESf ZA BEZBOžNoST
Americká jednota dostala po prezidentských volbách
vážnou trhlinu
ZDENEK SUDA
Letošní americké prezidentské volby vyústily ve zvláštní
smes potvrzených predpovedí a velkých prekvapení. Mezi ta
patrila neobvykle vysoká volební úcast, která predstihla
i rekord druhé poloviny 20. století z roku 1964.

Mravnost za dvermi

Falwel10vi se tu podarilo v jedné vete vyjmenovat všechny
nejožehavejší soucasné sociálne-mravní problémy americké
spolecnosti, v nichž se názory nejostreji rozcházejí. Pritom
i mezi rádky naznacil, co je treba vykonat na legislativním
i administrativním poli, aby verejná mravnost, tak jak si ji
krestanská koalice predstavuje, byla obnovena. Sekulárne
orientovaná cást verejnosti - která navzdory bežným predstavám tvorí vetšinu - sledovala Bushovy námluvy u "evangelistu" s velkou neduverou. Tomu se sotva dalo odpomoci, když
prezident behem kampane ohlásil úmysl navrhnout zvláštní
dodatek k ústave, který by znemožnil snatky i jiná formální
spojení mezi osobami stejného pohlaví. V širokých kruzích
volicu prevládl dojem, že soucasná vládní garnitura chce
využít boje proti teroru jako záminky k prosazení konzervativní, ne-li prímo reakcní agendy. Politický rozkol dostal tak
ideologickou dimenzi.

Prekvapením bylo také, že zvýšená úcast sama o sobe neprinesla žádnou výhodu demokratum, jak tomu až doposud
zpravidla bývalo. Na druhé strane zase níkoho neprekvapilo, že
výsledek byl velmi tesný: prezident v úrade porazil svého
vyzyvatele vetšinou 51 procent odevzdaných hlasu.
Americké publikum neocekávanou úcast vesmes uvítalo.
Prerušil se tak znepokojující sestup zájmu o politické dení,
zaznamenaný v posledních letech, který nekdy až budil obavy
z možné krize americké demokracie. Nutno ovšem vyckat, zda
obrat se ukáže být trvalý, nebo jen docasný.
Nevídaná úcast se rovnala politické mobilizaci. Pri bližším
Americký bolehlav
rozboru však nemohlo pozorovateli ujít, že tato mobilizace byla
K nezvykle napjaté atmosfére navíc prispel i americký vetšitaké príznakem jiného jevu, totiž hluboké polarizace názoru
nový volební systém. Systém stanoví, že vítezi pripadá veškerá
a postoju k základním spolecenským otázkám. Není pochyby
moc, at je vetšina hlasu, kterou získal, sebemenší. Ve Spojeo tom, že polarizaci nesmírne urychlil teroristický útok ze zárí
2001 a události, které následovaly. Americká spolecnost se
ných státech je jeho úcinek dále znásoben existencí pouhých
dvou stran, nezakotvenou sice v ústave, ale po víc než dve ste
pritom rozestoupila do dvou táboru v otázce výkladu a hodnolet s nepatrnými výjimkami praktikovanou a vetšinovým systécení útoku a predstavy o nejvhodnejší a nejúcinnejší protiakci.
mem nemálo usnadnovanou.
K podstatnému prohloubení rozporu došlo, když nynejší
Vetšinová soustava nese riziko, že poražená strana bude
americké vedení soustredilo v akci, kterou nazývá válkou proti
chápat volby spíš jako vnucené
teroru, své úsilí a prostredky na
referendum, po nemž už po celé
vojenskou výpravu do Iráku, kterou
Jedná-li George W. Bush jako
volební období žádná zmena ani
víc než polovina Americanu považuje
za nedostatecne ospravedlnenou.
"znovuzrozený krestan", povolaný diskuse není možná; že vítez si bude
svuj úspech vykládat jako paušální
K polarizaci však nejvíc prispelo
ke spáse lidstva, máme duvod
zmocnení, jako svého druhu biankospojení mezi opatreními proti islámšek. Je zajímavé, že práve tímto
ským fundamentalistum, mezi válkou
k vážným starostem.
zpusobem - to jest jako neomezený
proti teroru,
a vnitropolitickým
mandát na neomezenou dobu programem Bushovy vlády v oblasti
takzvaných sociálních otázek ("social issues"). Program se
prezentuje jako jistý druh krížového tažení za individuální
a kolektivní morálku podle predstav konzervativní pravice.
Konkrétní cíle tohoto tažení nebyly zatím ze strany Washingtonu formulovány. Zato však predstavitelé nábožensky orientovaných politických aktivistu - "krestanské koalice" - mají
o nich velmi jasnou predstavu. Formuloval ji trochu oklikou,
ale nicméne zcela srozumitelne pastor Jerry Falwel1brzy po 11.
zárí. Prohlásil, že ukrutnosti, spáchané teroristy, jsou zaslouženým trestem za bezbožnost Ameriky, za všechny potraty, shovívavost k "sodomistum", rozumej homosexuálum, a k pornografii, jakož i za zrušení povinné ranní modlitby ve školách.

interpretovali naše volby po osvobození roku 1946 komunisté,
jak jim to v úvodníku Svobodných novin tehdy vytkl Ferdinand
Peroutka.
V takzvaných normálních dobách, kdy rozdíly mezi stranami
a jejich politickými cíli nejsou tak ostré, kdy se spory vedou
o rešení každodenních úkolu a problému, se vetšinový systém
osvedcuje zejména pro svou stabilitu, kterou zarucuje prezidentovým kabinetum. I tak ale musejí být obe strany zajedno,
že docasného monopolu nebude zneužito k zásadním, dalekosáhlým nebo nezvratným rozhodnutím. Jeto nepsaná úmluva
a není náhodou, že vetšinový systém fungoval až dosud nejlépe
v anglosaských demokraciích. Podmínkou úspechu vetšinové-
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ho systému je proto vyvarovat se konfrontací mezi nesmiritelnými postoji. V praxi to znamená nespojovat otázky filosofického a náboženského presvedcení aní "mravní hodnoty" (pokud
tento medii omletý termín vubec neco predstavuje) s politickým programem, nepokoušet se o uzákonování "mravnosti".
Práve proti tomuto pravidlu se republikánská politika velmi
vážne provinila v uplynulém volebním období. Dopustila, aby
došlo k neblahé kombinaci moralizující a v podstate autoritativní iniciativy s vetšinovým systémem. Americká spolecnost je
dnes proto rozpolcena, což priznávají stoupenci obou táboru.
Volby v tomto ohledu zrejme nic nevyrešily, naopak rozpory
spíš prohloubily. O tom svedcilo mimo jiné to, že statisíce
demokratických volicu se hned po probdené volební noci
zacaly vážne zajímat o emigraci do Kanady a Austrálie a že se
jeden deprimovaný Bushuv odpurce dokonce demonstrativne
zastrelil na troskách newyorského Svetového obchodního
centra.

SVET

soudržnosti, kterou Spojené státy prožívaly pred puldruhým
stoletím; je však nebezpecne podobné povahy. Jak dál ješte
americká spolecnost postoupí na této osudné ceste, bude
záležet na skutecných motivech a cnech prezidenta Bushe
a ostatních republikánských predstavitelu, na tom, ceho opravdu chteli dosáhnout, když zaradili "mravní hodnoty" do svého
volebního programu.
Jakkoli cynicky to muže znít, v zájmu Ameriky i celého
svobodného sveta by bylo, aby se jejich moralizování ukázalo
jen obratným manévrem k získání ultrakonzervativních hlasu.
V tom prípade ovšem zustává otázka, zda se stejne obratne
dokážou vyvléci z daných slibu a poradit si s duchy, které
vyvolali. Není-li tomu tak, jedná-li George W Bush jako ,,znovuzrozený krestan", povolaný ke spáse lidstva, máme duvod
k vážným starostem. Nebot potom nebude možno vyhnout se
nerešitelnému konfliktu, paralyzujícímu spolecenský konsensus, s nímž stojí a padá každá svobodná pluralitní spolecnost.
Tento konsensus totiž není ve specifických mravních hodnotách - v nichž ani být nemuže, zejména ne v prostredí tak
ruznorodém jako jsou Spojené státy - ale v jedné jediné hodnote a existencní podmínce demokracie: toleranci. Pokus
o "obnovu mravních hodnot" politickou cestou predstavuje
útok na sám koncept tolerance a hrozí zpusobit, že spolecný
dum bude natrvalo rozdelen. Nezbývá než doufat, že k tomu
nedojde, že americká spolecnost má ješte dostatek mravních
rezerv, s jejichž pomocí obhájí svou povest jako zeme svobodných a svobode prejících lidí.

Nevíme, jak dlouho tato nálada potrvá, ale je nesporné, že
podstatná cást americké verejnosti se bojí budoucího vývoje.
Není to obvyklý strach z nepríznivého obratu v ekonomice,
z nezamestnanosti nebo z inflace - ac i ten se muže ukázat
opodstatnený, ale obava ze ztráty možnosti žít svuj život podle
svého, svobodne. Je témer neuveritelné, že tuto psychózu
vyvolalo volební vitezstvi strany, která považuje Abrahama
Lincolna za svého duchovního otce.

Dva v jednom dome
Lincoln v roce 1861 na prahu obcanské války obema velkým
stranám pripomenul, že "dum, který je rozdelen, nepretrvá".
Soucasný rozkol se zatím co do vážnosti nedá srovnávat s krizí
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TURCI ANfE PORTAS
Hrozba, nebo príspevek k bezpecí?
MICHAEL
V prosinci 1999, po dlouhých šestatriceti letech, konecne
oznacila Evropská komise Turecko za kandidátskou zemi.
Mnoha Evropanum v tom okamžiku jiste vytanula na mysli
slova vyrcená roku 1453 po pádu Konstantinopole: ,,Nikdy
nedošlo a nikdy nedojde ke strašlivejší události. "Prinejmenším
od roku 1345, kdy osmanská vojska poprvé prekrocila Dardanely, byla Osmanská riše jedním z klícových aktéru evropské
mocensko-politické scény.

Neznámý host
Liberální a industrializovaná Evropa si na Osmanskou ríši
navykla pohlížet jako na strnulou a chudou feudální ríši. Po
dlouhou dobu vzájemného souperení pritom sultáni disponovali velmi srovnatelnými prostredky a vnitrní politické
pomery byly v mnoha ohledech daleko volnejší než kdekoli
v Evrope. Profesor blízkovýchodních studií na Princetonské
uIUverzite Bernard Lewis uvádí: ,Jestliže ve 20. století, zejména
pak v jeho druhé polovine, vidíme výrazný proud politických

Pristoupení Turecka by Unii prineslo posílení
evropských vojenských kapacit a prímou
fyzickou prítomnost v blízkovýchodním
a kavkazsko-kaspickém regionu.
migrantu z Východu na Západ, pak bychom v 15.,16. a dokonce
ješte i 17. století videli presný opak, kdy Osmané svým poddaným nabízeli takový stupen tolerance, který byl bezprecedentní
a v krestanské Evrope nemel obdobu. "
Budeme-li za klícový okamžik dejin Osmanské ríše považovat 29. kveten 1453 (dobytí Konstantinopole), pak nepochybne stojí za zmínku, že se v tomto vrcholném okamžiku triumfující sultán Mehmet II. zcela programove
prihlásil
k nejstaršímu evropskému politickému projektu - rímské ríši
- na niž o 650 let dríve identickým zpusobem navázal zakladatel Západu Karel Veliký. Historik Alan Palmer tvrdí: "Po vjezdu
do dobyté Konstantinopole sultán zamíril nejprve ke chrámu
Svaté Sojie, aby jej prevzal pod svou ochranu. V zápetí narídil
jeho premenu na mešitu a o petašedesát hodin pozdeji tam již
probehla první muslimská modlitba. Mehmet si však prisvojil
mnohem více, než jen krestanské oltáre. Sultán hledal kontinuitu, která by pomohla upevnit základy ríše. Zákony byzantských
vládcu mu posloužily jako model pro vlastní kodifikaci, naléhal,
aby na uprázdnený patriarchuv trun dosedl ucený ortodoxní
mnich. Predevším však k dosavadním titulum pridal i titul
rímského císare a prohlásil se za dedice slavné tradice, jejíž moc
kdysi obsáhla celé Stredomorí. Pokorené Konstantinopoli vrátil
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bývalou velikost. Trebaže se nacházela v Evrope a k anatolským
horám, odkud dobyvatelé prišli, vzhlížela pres hladinu more,
ucinil ji hlavním mestem. "
Základní premisou ovlivnující vztahy mezi Evropou
a Tureckem byla vždy bezpecnost, pricemž Turecko bylo po
vetšinu casu vnímáno jako hrozba. Chceme-li o možném
prístupu Turecka k Unii vést fundovanou debatu a "hrozí-li"
v této otázce dokonce referendum, je naší povinností tureckým argumentum
dokládajícím opak venovat patricnou
pozornost.

Bony, nebo klid?
Dnešní EU vznikala ve velmi specifických podmínkách,
kdy pod dojmem existující komunistické hrozby dominovala
politickým i ekonomickým otázkám bezpecnostní situace.
Existence spolecného neprítele, významný turecký príspevek
k zajištování evropské bezpecnosti a mezivládní charakter
clenství v NATO zpusobily, že Turecko poprvé ve svých
dejinách nebylo vnímáno jako cizí, stalo se soucástí evropské
bezpecnostní architektury. A nutno dodat, že dnes se
o bezpecnosti uvažuje v širokých konturách, kdy je pozornost
vedle tradicní vojensko-politické problematiky zamerena i na
otázky ekonomické, sociální, kulturní a životního prostredí.
Nemuže být pochyb o tom, že druhé rozšírení tehdejších
Evropských spolecenství o Recko a tretí rozšírení o Spanelsko
a Portugalsko bylo motivováno bezpecnostními ohledy, kdy
naštestí zvítezil názor, že navzdory jejich ekonomické nedostatecnosti je treba jejich demokratickou transformaci tímto
zpusobem podporit. Turecko podepsalo první smlouvu
s Bruselem roku 1963, a tento text pripouštel možnost
clenství. Roku 1995 byla s EU podepsána celní UIUea v prosinci 1999 bylo oficiálne oznaceno za kandidáta vstupu, jehož
jedinou podmínkou, stejne jako v prípade zemí ze strední
a východní Evropy, je splnení tzv. kodanských ekonomických
a politických kritérií.
Velkým tureckým problémem je skutecnost, že kodanská
kritéria bezpecnostní problematiku nepovažují za stejne
duležitou jako faktory ekonomické a politické a samotné
oznacení za kandidátskou zemi ve skutecnosti neznamená
žádnou jistotu budoucího pristoupení. Další nevýhodou je, že
se celková evropská bezpecnostní situace od let 1989-90, kdy
se zacalo uvažovat o východním rozšírení, výrazne zmenila
v turecký neprospech: Evropané se navzdory 11. zárí 2001
kolektivne domnívají, že jim nic nehrozí. Díky tomu Turecko
opet prestalo být naziráno jako integrální soucást Evropy.
Turci váhu kodanských kritérií nepodcenují a v prioritních
oblastech zaznamenávají nemalé pokroky. Mají za to, a stejne
je to vnímáno i ve Washingtonu, Moskve, Tel Avivu nebo
Londýne, že svet po 11. zárí 2001 prošel dramatickou prome-
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nou. Uvažuje však Brusel rovnež v tomto duchu? Události
posledních mesícu zretelne ukazují, že ne. Vinna je predevším nefunkcnost evropské spolecné zahranicní a bezpecnostní politiky, jejíž soucasný stav má koreny v samotném
procesu výstavby integrované Evropy. Hned na jeho pocátku
bylo zásadní bezpecnostní téma, otázka klícových surovinových zdroju, politizováno - lj. vznikl nadnárodní orgán
vysokého komisare v rámci tzv. Montánní unie - místo toho,
aby bylo tzv. sekuritizováno - tj. rešeno tradicní metodou
jednostranné vojenské kontroly produkcních oblastí. Nespornou výhodou tohoto prístupu bylo, že se západoevropské
státy, zejména Francie a Nemecko, byly konecne schopny
podelit o surovinové zdroje tak, že nedošlo k rozpoutání války,
jako se stalo ci hrozilo v minulosti. Dusledné lpení na politizaci bezpecnostních témat, což aktérum umožnuje nesáhnout
k síle a trpelive hledat kompromis, prineslo velké úspechy
uvnitr Evropy, ale zároven zpusobilo, že na mezinárodní
scéne Evropská unie není chápána jako "superpower", ale
pouze jako "supermarket".
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Turecký paša se svou telesnou gardou pred Vídní v roce 1683.
Turecko patrí k nejvetším investorum ve Strední Asii, kde od
zacátku 90. let uzavrelo VÍcenež 400 bilaterálních a multilate-

Svetlo na východe?

rálních smluv technické i politické povahy. Na tureckých
univerzitách studují tisÍCe studentu ze stredoasijských republik a tyto budouCÍ technické a intelektuální elity predstavují
možnost významného investicního a politického pruniku do
této strategicky duležité oblasti.
Nejvetším rizikem pristoupení nejsou mediálne tolik
vdecná témata jiného civilizacního zakotvení, velkého poctu
zemedelcu ci kodanská kritéria (ta jsou definována politicky
a tudíž jsou velmi ohebná), ale populacní a vojenská síla
Turecka, která by mohla posunout težište vnitropolitického
rozhodování. Turecké ozbrojené síly by, s výjimkou britských
a francouzských, nemely v EU konkurenci a takto silným
"argumentem" dosud žádná z nove prijatých zemí s výjímkou
britského pristoupení v roce 1973 nedisponovala. Dosavadní
lídri Evropy si nepochybne budou chtít udržet své privilegované pozice, které by - naVÍc silne proamerické - Turecko
mohlo vážne ohrozit.

Z geopolitického hlediska je pritom jasné, že Turecko je
díky své geografické poloze na križovatce jihovýchodní
Evropy, Blízkého východu a kavkazsko-kaspického regionu
predurceno hrát v rámci evropské spolecné zahranicní
a bezpecnostní politiky klícovou roli. A to bez ohledu na to,
zda bude ci nebude clenem. Pristoupení Turecka by prineslo
dve hlavní výhody. Nepochybné posílení evropských vojenských kapacit a prímou fyzickou prítomnost v blízkovýchodním a kavkazsko-kaspickém regionu. Kontakt s temíto krizovými regiony sice na první pohled muže vypadat jako zvýšení
rizika, ale pravý opak je pravdou. Dosavadní výsledky unijní
prítomnosti na Blízkém východe, která se vedle neustálého
"otevírání prostoru pro dialog" jinak omezuje pouze na nekontrolovatelné poskytování financní pomoci, jsou trapne neuspokojivé a možné angažmá v Iráku na tom nic zásadního nezmení. Na Kavkaze k nejviditelnejším
aspektum
unijní
prítomnosti patrí monitorování voleb, na jejichž konci vetšinou diplomaticky zazní konstatování, že neprobehly demokraticky.
V tuto chvíli mužeme tedy jen doufat, že Tureckem
zprostredkované
prímé sousedstvi konecne Unii donutí
zaujmout racionální postoj a prijít s funkcní strategií, jejímž
úhelným kamenem by byla kombinace politického dialogu,
financní pomoci a reálné vojenské síly. Nezbytným predpokladem je ovšem predchozí demokratická kultivace Turecka,
treba ve vztazích ke Kurdum ci Arménum. Ta je obsažena
v kodanských kritériích, bez nichž v tuto chvHi není pristoupení k Unii možné. Nemelo by se také zapomenout na to, že
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TURECKÝ MED PRO EVROPU
Pristoupením Turecka do Unie kyne Evrope nevídaná šance.
Vedí to však i Evropané?
MILADA ANNA VACHUDOVÁ
Behem minulých dvou desetiletí se Evropské unii darila
úspešná zahranicní politika v jedné duležité oblasti: zmeny
vlád v neclenských státech. Na rozdíl od soucasné vlády
Spojených státu, která predpovedela, že úspešná demokratizace Iráku zpusobí dominový pád ostatních nedemokratických státu Stredního východu, EU drží impozantní rekord
v podporování demokratizace evropských vlád.

Velký demokratizátor
Evropská unie posouvá své evropské sousedy od ruzných
forem autoritativních vlád k vysoce industrializovaným
liberálním demokraciím. Její síla sestává z výhod plynoucích
ze zaclenení do jejích struktur, zvlášte v porovnání s výdaji
v prípade, že by stát zustal vne. Evropská komise dovedne
použila tuto sílu v evropském predvstupním procesu.
Unie hrála stežejní roli v upevnení liberální demokracie
v Recku, Portugalsku a Španelsku v 80. letech. Od pádu
komunismu ve východní Evrope v letech 1989-1991 podporila kvalitu demokracie, právních predpisu a ekonomických
reforem ve všech postkomunistických
zemích, které mely
být potencionálními
kandidáty pro clenství. Bulharsko,
Rumunsko a Chorvatsko se pripojí za nekolik let, a pro ne,
stejne jako dríve pro Slovensko, se vliv evropské páky na
domácí politiku ješte zvýšil, aby pomohl porazit silné antidemokratické síly. V soucasnosti zbylo jen pet oficiálne
uznaných budoucích kandidátu: Makedonie, Albánie, Bosna
a Hercegovina, Srbsko a Cerná Hora a Turecko.
Turecko stále stojí mimo díky trvající debate, zda se má
stát byt i jenom kandidátem pro clenství. Turecko vyzdvih10 možnost vetšího vyrovnání cen a financních výdaju,
které prinášejí postkomunistické
zeme díky své velikosti,
relativní chudobe, strukture ekonomiky a množství pracovních sil, které by se mohly presouvat na západ. Také
položilo nepríjemnou
otázku: nemuže prijetí tak velké
muslimské zeme, jakkoli sekularizované, zmenit základní
identitu EU?

kandidatura bude možná odmítnuta z politických duvodu.
Tím spíše je nasnade, jak velký pokrok by Turecko udelalo
s vidinou jistého clenství jako odmeny za své úsilí.
Jaké druhy reforem tedy Turecko prijalo? Aby splnilo
kodanská kritéria, prijalo Turecko vetšinu mezinárodních
a evropských dohod týkajících se lidských práv, zrušení
trestu smrti a propuštení politických veznu nevyjímaje.
Prošla legislativa posilující svobodu slova a svobodu
shromaždování
a zacala se více uznávat kulturní práva
kurdské národností menšiny. Reformy tureckého státu
zacaly restrukturalizací verejné správy a soudnictví. Vztahy
armády a obcanu se od základu zmenily mimo jiné zabezpecením civilní kontroly nad armádou a zmenšením jejího vlivu
v politice. Vetšina techto ústavních a zákonodárných zmen se
udála od voleb roku 2002, kdy se do cela tureckého parlamentu postavil Recep Tayyip Erdogan.

Vzít, ci nevzít?
Nyní se obratme k nejduležitejším otázkám, které oživují
debatu ohledne zahájení vyjednávání s Tureckem v roce
2005 a jeho rozhodného zarazení mezi státy, které se stanou
cleny EU. Za prvé, jsou reformy Turecka dostatecné?
Porušováni lidských práv, mucení nevyjímaje, není výjimkou
a pozice kurdské minority je stále nejistá. Ale jestliže cílem je
prosazení lidských práva práv etnických menšin v Turecku,
neexistuje ve svete lepší nástroj mezinárodní politiky než
evropský predvstupní proces. A naopak, pro tato zmínená
východiska by nebylo horšího rešení než vyrazení Turecka
z kandidátské listiny.
Za druhé, bude zaclenení Turecka znamenat neprekonatelný ekonomický a politický problém pro EU, když je Turecko daleko chudší než evropský prumer a má velký pocet
obyvatel? Turecký hrubý domácí produkt na osobu v roce
2002 cinil 6 400 dolaru v porovnání se zhruba dvojnásobkem
v deseti státech, které pristoupily v roce 2004. Turecká
populace bude po Nemecku nejvetší v EU. Nejvetší obavou je
príliv delníku do ostatních státu EU, který by zpusobil rust
nezamestnanosti
a zhoršení sociálne politické struktury
v zemích, kde znacná cást populace odmítá další vlnu
imigrantu.
Ale tento strach je dost nernistný. Na jednu stranu se státy
EU mohou opírat o dlouhé prechodné období a o bezpecnostní záruky, které umožnují kontrolu množství tureckých
delníku pohybujících se na západ, a predejít tak rozkladu
pracovního trhu. Na druhou stranu, vzhledem k demografické krizi v Evrope, tito turectí delníci by se mohli stát velmi
žádanými v evropských zemích zápasících s nedostatkem
aktivních pracovních sil z duvodu svých rychle stárnoucích

Problémem je, že v soucasné dobe se Brusel nerozhoduje,
jestli má být Turecko na kandidátské listine. Turecko je
považováno za duveryhodného
kandidáta od 80. let. Jeho
žádost zacala být vyjednávána v roce 1987 a roku 1997 byla
odmítnuta, ale zustala v predvstupním procesu. Od ríjna 1998
publikovala Evropská komise pravidelné zprávy o tureckém
pokroku spolecne se zprávami ostatních kandidátu. Na
summitu Rady Evropy v prosinci 1999 se EU vyjádrila oficiálne: byl potvrzen status Turecka jako možného budoucího
clena Unie a trináctého oficiálruno kandidáta. Prekvapující je,
že turecká vláda prosadila mnoho kontroverzních politických
reforem požadovaných EU, prestože vedela, že turecká
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populací. Není nemožné, že za dvacet let budou soucasné
zeme EU vzájemne souperit o turecké delníky a ti budou
videni jako vysoce žádaní v porovnání s príchozími odjinud,
zvlášt když budou pocházet z clenské zeme.
Za tretí, bude EU schopna vstrebat velkou a relativne
zaostalou tureckou ekonomiku? Turecko, i pres velikost
rozlohy a populace, má pomerne slabou ekonomiku, která je
ale hodne integrovaná díky spolecné celní unii. Následkem
toho regulace zpusobená plným clenstvím Turecka bude pro
evropské výrobce minimální (stejne jako se situace zmenila
pri posledním rozšírení). Vstup Turecka prinese EU skromné ekonomické zisky: nyní ekonomika roste rychlejším
krokem než evropský prumer a predvstupní proces prinese
reformu podporenou makroekonomickou
stabilitou, sociálním vývojem a zahranicními investicemi, které ješte více
podporí rust.
Za ctvrté, mohou evropské instituce zaclenit Turecko? Je
zrejmé, že vstup Turecka zpusobí stejné problémy jako pri
posledním rozšírení ohledne rozdelování penez z evropského rozpoctu, zvlášte z fondu spolecné zemedelské politiky.
Podle soucasných pravidel by chudé regiony tureckých
zemedelcu byly vhodnými oblastmi pro ohromné financování, zatímco soucasní odberatelé z techto fondu by tím utrpeli.
Nynejší rozšírení nás bezpochyby poucilo, že clenové evropského klubu mohou donutit ctižádostivé cleny k prijetí nižší
úrovne podpor z techto programu - a v prípade Turecka by
tato nižší úroven mohla být stálá, neprechodná.

SVET

vychovat k transformaci a dodržování lidských práv velikou,
strategicky duležitou a pritom stále semiautoritárskou zemi.
Mimoto bude Turecko pusobit jako duležitý nárazník evropské mezinárodní politiky a vytvorí most ke Strednímu východu, který zvetší jeho diplomatickou a obrannou duležitost. Je
zde samozrejme mnoho závažných starostí ohledne rozšírení
hranic EU k problematickým státum jako Irák, Írán a Sýrie,
ale Turecko by mohlo být vyjmuto ze schengenských dohod,
dokud by v techto zemích nedošlo k uklidnení situace.
Turecko v EU by se stalo velmi duležitým symbolem
a modelem pro islámský svet. Ukázalo by tak, že i islámská
zeme muže být zcela demokratická a sedet u jednoho stolu
s nemuslimskými zememi. Záchranou demokracie v Turecku a zabránením hluboké rozpolcenosti mezi krestanským
a islámským svetem by mohla EU lehce dosáhnout daleko

Turecko v EU by se stalo velmi duležitým
symbolem a modelem pro islámský svet. Unie
by tak mohla lehce dosáhnout lepších výsledku
v boji proti terorismu než USA.
lepších výsledku v boji proti terorismu než USA. A zároven
by težila z vetší ekonomické prosperity a geopolitické sny.
I pres všechny tyto argumenty ve prospech Turecka je pro
vedoucí osoby EU rozhodnutí o zacátku vyjednávání s Tureckem velmi težké. Hlavním duvodem proti je, že clenství
Turecka, byt dost vzdálené, je negativne prijímáno obyvatelstvem soucasných clenu. Potenciální výlohy tureckého prijetí, zvlášte iracionální panický strach z ohromné vlny imigrantu, velkých financních výdaju nebo ze ztráty evropské
identity, nacházejí odezvu u volicu. Jestliže však Evropa
postoupí vstríc Turecku, bude to skvelá výzva pro národní
politiky v každém státe k prohloubení dialogu mezi jejich
a tureckou spolecností a presvedcení skeptické verejnosti
k podporení budoucího tureckého clenství.

Obávané terno
Muže clenství Turecka vykolejit nekteré z budoucích
projektu Evropské integrace? Je jisté, že zvyšující se pocet
clenu EU a tím i pripojení zemí s rozdílnými hledisky
a porádky bude ztežovat nalezení spolecného souhlasu na
budoucích krocích, jako sladení fiskální politiky nebo posnení politiky sociální. Unie by narostla z puvodních 12 clenu
v roce 1992, pres 28 clenských zemí roce 2008 až k 33
clenum v okamžiku vstupu Turecka do EU. A zdá se, že pro
nové velké projekty evropské integrace nenacházíme mezi
puvodními šesti cleny EU moc velký entuziasmus.
A konecne, jaký bude mít vstup Turecka vliv na roli EU ve
svetové politice? Nejduležitejší na tureckém vstupu bude
velký triumf pro EU získáním duležitého geopolitického
hráce ve svetové politice. Rozširování se ukázalo jako
nejefektivnejší nástroj zahranicní politiky, a tento nástroj
vyniká v porovnání s ostatními zpusoby mezinárodního vlivu
na vnitrostátní politiku. Jestliže Turecko splní podmínky
a vstoupí do EU, podarí se Unii krok, který zatím nesvedla
žádná mezinárodní organizace vcetne Spojených národu:
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KÁe
Kraj cervené papriky prodelává své úspechy i turbulence
ATTlLA
Pro madarskou verejnost byl rok 1989 prelomový, zdaleka
však ne tak, jako pro Rumunsko ci Ceskoslovensko. Doktrina ] ánose Kádára, povestného stranického vudce, byla po
brutálním a krvavém potlacení protikomunistické revoluce
roku 1956 jednoduchá: privést spolecnost tam, kde by byla
spokojená, mela dostatek spotrebního zboží a o ideologické
problémy se moc nezajímala.

Pád veselého lágru

Lov Asz

(aparátníci, kterí tvorili platformu vuci Kádárovi a jeho
nástupci Károlyovi Grószovi) a Károly Németh a Péter
Medgyessi (experti, kterí pripravovali madarskou ekonomiku na zmeny) udelali nemalý kus práce pro to, aby se
predstavitelé vlády a státostrany mohli roku 1989 pokojne
dohodnout na pravidlech prechodu z komunistického
do
pluralitního režimu.
Na druhé strane stály intelektuální skupiny disidentu,
které pomalu vycházely ze stínu. Postupne se profilovala
národneji orientovaná skupina okolo ]ózsefa Antalla, který
byl vychován a veden k tomu, že jednou bude politikem
v demokratickém Madarsku, a na tzv. opozicní kulatý stul
se dostavila pod názvem Madarské demokratické fórum.
Liberální budapeštská elita se zformovala pod názvem Svaz
svobodných demokratu, a nejzajímavejším fenoménem byl
jednoznacne
tehdy ješte radikální studentský
spolek
Fidesz (Svaz mladých demokratu) pod vedením Viktora
Orbána.

Tato doktrína potom generovala komunistickou diktaturu
do podoby tzv. gulášového komunismu, zeme, o které se
ríkalo, že bude mít nový státní znak: redkvicku. Zvenku je
sice cervená, ale zevnitr už bílá. Opak se stal skutecností,
zeme vypadala zvenku jako nejveselejší lágr východního
bloku, ve své podstate však byla totalitní, se všemi mocenskými a ideologickými nástroji, presne jako v ostatních
státech Varšavské smlouvy.
Kádáruv gulášový komunismus nebyl levnou záležitostí.
Dostatek spotrebního zboží a zvyšování životní úrovne byly
Rok 1989 už byl charakteristický
legalizací opozicních
podmíneny zhoršující se bilancí zahranicního obchodu a tím
hnutí. Obcané Ceskoslovenska si mohou pamatovat dvojici
i zadlužováním zeme na neúnosnou míru. Madarsko bylo
mladíku Imre Kerényiho a Tamáse Deutsche, kterí na
dobrým dlužníkem, dlouhé roky prijímalo dolarové úvery
Palachovo výrocí prišli otevrene demonstrovat
proti
komunistickému
režimu v CSSR.
bez problému,
takže nekteré
z nich byly použité na vývoz zboží
Vysloužili si za to zatcení a jejich
do ostatních
zemí východního
propuštení umožnilo až diplomaticDefinice Václava Havla o "blbé
bloku, zejména do SSSR, a byly
ké rešení; v Madarsku je už nevítali
nálade" je Madarsku jako ušitá na jako zlocince, ale jako hrdiny.
splácené v rublovém vyúctování.
V tomtéž roce na oficiálním setkání
Problémy se zahranicní zadlužemíru. Madari mají pocit, že jejich
ností se ukázaly už na zacátku
Miloše ]akeše s Károlym Grószem
životní úroven nestoupá, že
chtela
ceskoslovenská
strana
osmdesátých let. Prvním znakem
úctu za vyšší životní úroven bylo
dosáhnout
odvolání
pražské
zaostávají za svými spojenci na
skokové zvýšení cen energií v roce
zpravoda}ky madarského rozhlasu
Západe a že zeme nemá
1983; topení, elektrina, ale i nájemEvelyn Forróové, jejíž neobvykle
né v obecních bytech se zvýšilo
reálnou vizi.
odvážné zpravodajství poslouchali
o 100 procent. O rok pozdeji
snad všichni Madari na jihu SlovenMadarsko zavedlo dan z príjmu,
ska. A do toho všeho prišlo zárijové
otevrení madarsko-rakouských hranic pred východonemecpoprvé od roku 1949. Do této situace prišla Gorbacovova
kými utecenci. V Berlíne se bourala povestná zed,
perestrojka, jejímž nejvetším vítezem byl madarský tisk. Od
roku 1985 meli Madari ústavní právo na svetový pas
v Budapešti probíhala jednání o možných parlamentních
(samozrejme nekterí disidenti ho nedostali) i zvyšující se
volbách a v Ceskoslovensku se cekalo na studenty.
dolarový príslib a v Madarsku se pomalu otvírala cesta
Madarsko krátce poté
dvema výrazným proudum, predcházejícím zmenu politického režimu.
Prišel rok 1990, východní blok padl a v Madarsku se
Na jedné strane to bylo reformní krídlo Madarské delnicchystaly volby. Zeme, která byla ze všech komunistických
státu nejotevrenejší, byla považována za postsocialistického
ké a socialistické strany. Reformní komunisté jako Imre
Pozsgay Gako první nazval události roku 1956 lidovým
premianta. Madarsko jako první formulovalo možnost
vstupu východoevropských satelitu SSSR do NATO a z inicipovstáním), Rezso Nyers, Mátyás Szuros, Gyula Horu
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slibu s klientelou socialistu. Orbán namísto ocištení verejného života od klientely komunistu a aparátcíku vytvoril vlastní
klientelu s vlastními aparátcíky. Nekde tady je potrebné
hledat základ soucasné rozpolcenosti madarské politiky. Na
druhé strane všechny podpurné
programy vedly víc
k centralizaci a mrhání zdroji, které vznikly díky Bokrosovu
balícku. Fidesz vyhrál volby krome jiného i ostrou kritikou
restrikcní politiky Lajose Bokrose, na druhé strane z jejích
výsledku težil celé ctyri roky. A to až natolik, že stav verejných financí po jeho odchodu v roce 2002 byl žalostný.
Rok 2002 prinesl do madarské politiky dosud neznámou
rozpolcenost, tak charakteristickou
napríklad pro slovenskou spolecnost v období Meciarových vlád. Dlouhé roky se
Orbán snažil sjednotit madarskou pravici. Potreboval však
k tomu i radikálnejší volice, kterí dostali do parlamentu
skutecného nacionalistu Istvána Csurku. I proto se zradikalizoval slovník Fideszu a proto hrál na struny ultranacionalistu. Orbán je skutecne politik patrící k národnímu krídlu,
nelze ho však porovnávat s Le Penem nebo Slotou, to
bychom byli nespravedliví. Na druhé strane však velmi
ztratil mezi evropskými politiky práve tím, jak využíval
nacionální agendu na dosáhnutí lepších volebních výsledku.
Po vítezství socialistu si okolní státy vydechly: v osobe
Pétera Medgyessyho
totiž nastoupil premiér, kterého
považuje vetšina politických elit sousedu za umírnenejšího,
schopnejšího kompromisu. Jenže práve cesta kompromisu,
dlouhých vyjednávaní a malá razantnost zaprícinila letošní
pád Medgyessyho, premiéra, který byl slabý jak co do
politické podpory nominující socialistické strany, tak i jako
premiér v cele vlády. A zejména se ukázal jako slabý oponent
Viktora Orbána. Stací jen pripomenout, že tematizování
madarského verejného života probíhá od voleb v roce 2002
pod taktovkou Fidesz a Viktora Orbána, pricemž socialisticko-liberální vláda jen oponuje a je neustále v defenzíve.
Tento stav mel zmenit nástup razantního obchodníka,
mladého socialisty, úspešného podnikatele Ferencse Gyurcsánye. Jeho ctyrmesícní pusobení v cele vlády však zatím
neukazuje výsledky, které by se daly hodnotit. Gyurcsány
jednoduše zatím nemel kdy vládnout. Na otázku proc nám
dává odpoved fenomén, který madarskou spolecnost rozdelil již úplne.

ativy bývalých disidentu Václava Havla, Arpáda Goncze
a Lecha Wal~sy vzniklo visegrádské seskupení.
Zacátek 90. let roztocil v Madarsku dvojmístnou inflaci.
Pritom se objevily první neshody v bývalé semknuté a jednotné opozici. MDF se zacínalo profilovat jako konzervativní
národní strana a vyhrála první volby jen o nekolik procent.
Druhou nejvetší stranou se stali liberální svobodní demokraté, radikalismus prinesl Fideszu velmi málo kresel, podobne
jako malorolníkum. Pomerne silnou opozicní stranou (ale
bez koalicního potenciálu) se stává nástupce stá to strany,
cástecne zmodernizovaná Madarská socialistická strana.
Madarské demokratické fórum se zachovalo jako strana
revolucní: všechno to, na cem se dohodly u opozicního
kulatého stolu tehdejší subjekty, premenila na zákony
menící nejprve politickou a následne hospodárskou podstatu zeme. Sociální smír, pomerne konsolidované pomery
konce komunismu a zmena hospodárství prinesly svoji
krutou dan.
Zacátkem roku 1996 stálo Madarsko na hranici financní
krize. Inflace se blížila 30 procentum a hrozila možnost
vyhlášení neschopnosti splácet závazky. Revolucní MDF
prohrálo druhé volby, velmi populární mladí demokraté se
propadli na 8 procent a do vlády se vrátili socialisti. Bývalý
ministr zahranicí otvírající západní hranice Gyula Horn se
stal premiérem a vybral si tvrdého bankového odborníka,
monetaristu Lajose Bokrose, aby ozdravil madarskou ekonomiku. Za deset roku tretí šok pro Madary ve forme dobre
známého Bokrosova restrikcního balícku se však už vázal
k postsocialistickým zmenám; nikdo si neuvedomoval, že
zemi tíží ješte kádárovské úvery a platí se za gulášový
komunismus. Bokrosuv balícek financní krizi vyrešil.

Causa Fidesz
Puvodne liberální Fidesz se po porážce v roce 1994 preorientoval na konzervativní stranu a zahrál si na integrátora
madarské pravice. Vetšinu duležitých hospodárských funkcí
zastávaly nadále bývalé nomenklaturní kádry, státní podniky, verejné podniky menšího významu, státní instituce vedli
lidé, patrící spíš k socialistické strane. Podle Viktora Orbána
osm let po politické zmene mela nastat zmena generacní
a hospodárská. Doslova: mela zaniknout klientela socialistu.
Profesionálne komunikovaný Svaz mladých demokratu nyní už Madarská obcanská strana - zacal hned od zacátku
slibne. Zmenil se systém státních podpor, Orbán vyhlásil
program pomoci mladým rodinám pod heslem "Tri deti, tri
pokoje, ctyri kola". Celý tento program však selhával na
dvou skutecnostech. Tou první bylo nepochybne nesplnení

Dvojí obcané
Svetový svaz Madaru, za komunismu duležitá mezinárodní organizace pomáhající pri zmene politického režimu pred
patnácti lety, se pred dvema lety zacala profilovat jako
radikální seskupení. Nový predseda, puvodem sikulský
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Madar Miklós Patrubány, inicioval v léte petici za referendum o dvojím obcanství. Ne že by zeme tento institut neznala. Je to bežný právní institut, který znají nejen okolní zeme,
ale i celá Evropa.
Vetšinou jsou "dvojími obcany" lidé, kterí z politických
duvodu emigrovali a nedávno se vrátili do vlasti, prípadne
jsou to obcané jiných zemí, kterí se do Madarska dostali
pomocí institutu spojování rodin (uzavreli manželství,
narodili se v jiné zemi, ale rodice jsou madarští obcanu
apod.). Patrubányova iniciativa, která po úspešné petici
vyústila do referenda, se však týkala tech Madaru, kterí se
dostali k jinému obcanství bez vlastní vule: to jsou pocetné
menšinové komunity, vzniklé jako dusledek nejprve trianonské a po druhé svetové válce parížské mírové dohody. Pripomenme, že vznikem nástupnických státu monarchie, tedy
i historických Uher, se mimo hranice poválecného Madarska dostala jedna tretina obcanu, hlásících se k madarské
národnosti.
Obe strany mají svou pravdu. Orbán tvrdí, že možnost
získání madarského obcanství je nevídané gesto, které
spojuje kulturní národ navzdory hranicím a tím aspon
symbolicky napravuje skutecné i domnelé krivdy poválecných mírových smluv beze zmeny hranic. Gyurcsány však
upozornuje, že obcanství v Madarské republice dává podle
ústavy a priori práva v sociálním sektoru a klidne se muže
stát, že madarský sociální a zdravotnický systém se muže
zhroutit, jakmile jeho výhody zacnou využívat obcané, kterí
prirozene nejsou prispevateli ani formou daní, ani formou
odvodu.
Orbán téma viditelne zlehcuje a hovorí o rozumných
zákonech, které by zneužívání zabránily. Gyurcsány naopak
sociální citlivost využívá ve své argumentaci - madarský
danový poplatník toho za uplynulých dvacet let opravdu
musel snést mnoho. Nejjednodušším
dopadem je delení

madarské spolecnosti na "dobré" a "špatné" Madary a zdá
se pravdepodobné, že bude dusledkem samotného referenda i rozpolcenost madarských menšin v okolních zemích, ze
kterých hned tri - rumunská, slovenská a srbská - mají
i své politické zastoupení v zákonodárství dotycných státu.

Kvalitní víno, krásné ženy
Co se týká povestné definice verejného rozpoložení Václavem Havlem jako "blbá nálada", je možné ríci, že Madarsku
byla tato formulace jako ušitá na míru. Madarský obcan má
pocit, že jeho životní úroven nestoupá (což není pravda), že
zaostává za svými spojenci v západní cásti EU (což nesporne
pravda je), že všechno je neskutecne drahé a že zeme nemá
reálnou a mobilizující vizi.
Madarsko má danový systém podobný tomu ceskému.
V daních z príjmu fyzických osob se udržuje progresivní
model zdanení v rozmezí 18-38 procent. Madarsko jako
první zavedlo jednotnou osmnáctiprocentní
dan na príjmy
právnických osob, podnikatelé však dodnes platí dan
z podnikání Oe to percentuální dan ze všech príjmu bez
ohledu na náklady). Danový systém zvlášte v podnikaní je
neprehledný, komplikovaný a dodnes je v zemi více než 25
druhu ruzných daní.
Zdravotní pojištení má charakter dane, je jednotné a platí
se do jediné státní pojištovny. Konkurencní trh se ukázal po
cas Orbánovy vlády vznikem soukromého duchodového
pojištení, které má dnes dva pilíre, a výber mezi prubežným
systémem a kapitalizacním pojištením je na svobodné vuli
obcana. Suma sumárum zaplatí madarský obcan na daních
a odvodech 51 forintu z každých sto vyprodukovaných. A to
je moc.
Co však Madarsko již má, je nesporne dorešená otázka
decentralizace verejné správy a už deset let fungující model
místní samosprávy. Drtivou vetšinu funkcí místní a regionální státní správy dostaly samosprávy, vcetne v CR i na Slovensku nepredstavitelných
"kancelárí úredních dokumentu".
Abychom rozumeli pojmu: dnes si obcan Madarska zarizuje
obcanský prukaz, pas, ridicský prukaz i ostatní doklady na
jednom míste, v kancelári místní samosprávy. Madarský
obcan má bezplatné školství vcetne univerzit, komplikovaný,
ale nadále štedrý sociální systém, pomerne lehký prístup ke
stavebním a hypotecním úverum. Podle statistického úradu
se zvyšuje prumerný vek, záporný populacní index (víc
úmrtí než narozenO však trvá už devet let a populace se jen
taktak stabilizuje pouze díky pristehovalcum.
Madarsko je dnes významným vývozcem strojírenské
techniky, což je pro tradicne prumyslove orientovanou
ceskou spolecnost asi nejprekvapivejší správa. Predsudky
a stereotypy o zemi už dávno neplatí, a pokud mají v necem
svou platnost, je to nadále výborná tradicní kuchyne s kvalitními víny a krásné ženy. Ale chut ani vkus nemohou být
predmetem seriózního popisu madarské skutecnosti. Tyto
subjektivní kategorie si musí zhodnotit každý sám.

ATI1lA LovAsz

Každorocní budapeštské oslavy madarské revoluce z roku 1848.
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MADARSKO NA TRASE
TRIANON - BRUSEL
Porážky a krivdy utvrdily Madary v touze po Evrope
EVA IRMANOVÁ

v ceském prípade do doby, kdy spolecnost a habsburská
monarchie se na konci 18. století stretly s radou nových
krizí. Z obecného odporu proti germanizacním
snahám
josefinských reforem se dosavadní národní bezbarvost
uherské šlechty zacala menit a probouzelo se v ní národní
vedomí. Vzedmutá vlna šlechtického nacionalismu ideali-

Když 16. ledna 1920 stanul hrabe Albert Apponyi jako
vedoucí madarské
mírové delegace
pred parížskou
mírovou konferencí, zduraznil ve svém projevu, že mirové
podmínky v té podobe, jak byly madarské delegaci predány, jsou pro jeho zemi neprijatelné. Dovolávaje se mezinárodní spravedlnosti a práva národu na sebeurcení, snažil se
Nejvyšší radu konference presvedcit, že práve v prípade
Madarska jsou všechny tyto principy porušovány. Výchozím bodem Apponyiho argumentace
byla nezmenená
zásada územní integrity zeme.

Nedelitelná

zovala madarskou
minulost, starobylost
šlechtických
rodu,
pocátky
uherského
svatoštepánského
státu
a svatoštepánskou
korunu jako symbol politické moci
uherských stavu. Zároven se zacínal prihlašovat osudný
rozpor mezi ruznými národnostmi
uherského
státu.
Protože ve "šlechtickém" národe uherském meli prevahu
Madari, zacalo národní hnutí uherských stavu získávat
madarský charakter. Stejne tak zacal být zduraznován
význam úrední madarštiny, i když nejprve z politických
duvodu, jako reakce na germanizacní snahy, a práve v ní
byl spatrován jeden z hlavních nástroju, kterým mela pro
budoucnost
být zabezpecena
uherská
samostatnost
a ústava.

memoranda

Prvky historického práva v sobe obsahovaly argumenty
kontinuální držby území od príchodu Madaru, po tisíc let
nemenné politické hranice, úlohu mnohasetleté ochranné
bašty madarství proti východnímu nebezpecí. Zemepisný
argument se odvolával na to, že príslušnost celé Karpatské
kotliny k jedinému státu odpovídá geografickým danostem,
a tak Madarsko v rozsahu pred rokem 1918 tvorí ve všech
ohledech "organickou jednotu". Historické, právní a hospodárské argumenty byly ješte dokládány tezí o madarské
kulturní prevaze. Podle systému argumentu uvádených
v memorandech desítky století trvající historická kontinuita "vedla ke spolecné mentalite všeho lidu". Argumentace
uznávala pouze tolik, že tento lid sestává z jazykove
ruzných "ras", tedy redukovala etnickou mnohobarevnost
na jazykovou pestrost. Konecným vývodem této argumentace pak bylo konstatování, že existence jazykové pestrosti
opodstatnuje pouze uznání jazykové rovnoprávnosti "uvnitr
rámcu vetší a nedelitelné jednoty", a v žádném prípade
neopravnuje územní rozdelení zeme. Madarské dokumenty popíraly snahy národností po odtržení a zduraznovaly
z vnejšku povzbuzované, násilné rozložení této "organické
jednoty".
Taktika madarské mírové delegace se stala predobrazem pozdejší politiky integrální revize, která byla zahranicnepolitickou prioritou všech meziválecných madarských
vlád a zároven v sobe obsahovala i základní rysy madarského politického myšlení 19. století.

Duležitým požadavkem pro vznik národního státu byla
existence
kompletní
národní
spolecnosti.
Nekterým
národum strední a jihovýchodní
Evropy však chybely
nejen politické, ale casto i spolecenské podminky pro vznik
národních státu, a proto se jako prioritní objevila snaha
chybející prvky nahradit. Typickým jevem pro tuto oblast
Evropy byla slabost ci vubec neexistence meštanstva, bez
nehož byla národní spolecnost fatálne neúplná a moderní
národní život témer nepredstavitelný.
Odtud pocházela
velká snaha madarských liberálu podporit vznik meštanstva jako síly garantující národní rozvoj a pro dosažení
tohoto cíle se snažili nalézt všechny využitelné zdroje.
Jedním z nich byl príslib obcanských svobod. Navzdory
veškerému snažení však meštanstvo predstavovalo jenom
minimální nové hospodárské a spolecenské síly, které byly
schopny pouze pripojit se k jiným silám, schopným
uskutecnit spolecenskou
zmenu. Požadavek národního
sebeurcení madarské spolecnosti tak v první rade predstavovala šlechta.

Svobody nesvobodných
Madari s modrou krví

Ve stávajícím domácím spolecenském a politickém systému ve 30. a 40. letech 19. století se projevovaly stále vetší
krizové jevy. Evropský liberalismus, s kterým se Madari

Pocátek nástupu národní agitace a nové koncepce
národní identity spadal v madarském,
podobne jako
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reformní
doby seznámili,
prožíval práve vynikající
dynamické období. Když se však rozširoval smerem od
svého centra na periferii, transformoval se v mnoha variantách a proudech. V Uhrách a ve strední Evrope vubec
prevažoval liberalismus se silne národním charakterem,
což se odrazilo i v jednotlivých proudech madarského
reformního hnutí.

pomocI SOVln1smu a nepokryté
asimilace;
ostatním
národum žijícím v Uhrách pak upírala právo na demokratické formování vlastního spolecenství, protože se obávala
jejich separatistických
snah. Soucasne ale bagatelizovala
nebezpecí, které predstavoval nevyrešený vztah k národnostním menšinám pro budoucí existenci státu. Úcet byl
vystaven soucasne s rozpadem rakousko-uherské
monarchie.

První generace madarských liberálu proces premeny
starých
stavovských
struktur
videla v hospodárské
a politické svobode cloveka, ale zároven ho spojovala
Trianonský podraz
i s rozvojem madarství. Problém byl ovšem v tom, že pojetí
Konec první svetové války a s ním svázaný zánik
národa madarských
liberálu sice spocívalo na zásade
habsburské
monarchie predstavovaly
osudový mezník
rovnoprávnosti
a individuální svobody, zároven se však
také pro samu existenci historických
Uher. Spolecným
hlásilo k jeho chápání jako jednotného
spolecenství
jmenovatelem predstav jednotlivých vládních stran byla
a k ideji ,jeden stát, jeden národ".
snaha ubránit územní integritu státu, a to za pomoci
To se liberálové snažili vyrešit zduraznováním
dvojí
demokratických
vnitrních reforem. Takovéto snažení
funkce univerzálnosti
obcanských
práva
svobod: na
však bylo na hony vzdáleno realite. Stredoevropskou
jedné strane šlo o realizaci spravedlivé myšlenky rovnopolitiku vítezu urcovaly smlouvy a predevším spojenecké
právnosti všech lidí, na druhé strane zároven o posílení
zájmy, s nimiž byly zajedno snahy doposud utlacovaných
národu.
národa jako jednotného
spolecenství
širšího než trída.
Vycházeli z predpokladu, že poskytnutí obcanských práv
Trebaže se v prvních mesících roku 1919 všechny
a svobod bude dostatecným duvodem k tomu, aby jednotnadeje smerující k zachování integrity zeme rozplynuly,
livé národnosti
od uplatnování
prozatímní prezident Madarské
vlastní národní identity upustily.
republiky Mihály Károlyi marne
Madarská politická elita bránila
O iluzornosti této domnenky se
spoléhal na Wilsonuv pacifismus
madarští politictí vudci presvedciprincip výlucnosti státního národa a veril, že Spojené státy budou
li v roce 1848, kdy se všechny
vyvažovat politiku svých evropa prikrocila k jeho ochrane pomocí ských spojencu a podporí urcovánemadarské národnosti v Uhrách
navzdory priznaným obcanským
ní hranic na základe referenda;
šovinismu a asimilace. Úcet byl
svobodám
otevrene
postavily
pri tvorbe hranic nových státu byl
vystaven s rozpadem rakouskoproti madarské revoluci.
zohlednen
nejen deklarovaný
Katastrofální
porážka
stejne
princip o sebeurcení národu, ale
uherské monarchie.
jako angažování se nemadarských
znacný prostor byl poskytnut
národu Uher po boku Vídne v boji
i ruzným požadavkum hospodárproti madarské revoluci utvrdily madarskou politickou
ského, strategického
a politického charakteru.
Tak se
elitu v presvedcení, že požadavku zachování integrity histozrodil jeden z duvodu diskreditace myšlenky demokracie
rických Uher a zároven obnovení platnosti liberální
v Madarsku, jejíž úcinek se neblaze projevil v myšlení
uherské ústavy z roku 1848 je možno dosáhnout jedine
madarské spolecnosti mezi válkami.
duslednou snahou o kompromis s rakouskou ríší. VyvrchoPo podepsání trianonské mírové smlouvy v cervnu 1920
lením techto snah se stalo rakousko-uherské
vyrovnání
madarská spolecnost prožila otres, který ovlivnil myšlení
z února 1867.
a chování generací víc než kterýkoli jiný faktor. Odtržená
Zákon o vyrovnání vyjádril "ústavní, verejnoprávní
území znamenala pro madarství z hospodárského,
politica samosprávní
samostatnost"
Uher se zvláštní vládou
kého i psychologického hlediska takové frustrující ztráty,
a parlamentem, a obnovil parlamentní systém v Uhrách
jako by byla obydlena výhradne Madary. Neexistovala
i Predlitavsku. Proti pólem kolektivních národnostních práv
taková spolecenská
skupina, nezávisle na politickém
se stala teze jednotného nedelitelného uherského národa
presvedcení, majetkovém postavení ci náboženství, která
a jeho jinojazycných clenu. Mela znamenat úplnou indiviby se s novým usporádáním smírila a byla ochotna považoduální rovnoprávnost
obcanu všech národností
státu
vat vytvorené hranice za konecné.
a zároven úplné vyloucení obcanu z kolektivních národních
Vedoucí politická elita Madarska pojímala celé rozdelení
práv.
Uher jako velmocenské spiknutí a pokrytectví vítezu a její
Prestože
byla
dualistická
koncepce
vytvorena
odpovedí bylo absolutní odmítnutí. Madarská politika totáls úmyslem uchovat ríši i madarství, nesla si v sobe zárodní revize nebyla však schopna vzít na vedomí, že v Karpatky rozkladu obojího a obsahovala rozpory, které vzhledem
ské kotline vedle Madaru nabyly národního sebevedomí
ke spolecenské
situaci v Uhrách zahánely další vývoj
i jiné národy, které mají právo na samostatnost, a nedokáv politické, národnostní
a spolecenské
oblasti do slepé
zala se vzdát vidiny velkých Uher. Režim tak postavil proti
ulicky. Madarská politická elita bránila princip výlucnosti
Trianonu nikoli národní princip, nýbrž staré velkomadarstátního (madarského) národa a prikrocila k jeho ochrane
ské požadavky. Úsilí madarské oficiální politiky o totální
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revizi hranic ucinilo z madarské zahranicní politiky fosilii
a melo za následek témer naprostou izolaci zeme ve vztahu
k sousedum.

delat už jen dve veci: vyhýbajíc se viru vzájemné a bezedné
nenávisti, dávat príklad loajality a umírnenosti
mezi
malými národy a zároven cítit odpovednost za osud zahranicního madarství."

Kudy z toho ven?
Návrat ztraceného Madiuska

Za prvoradou vedeckou autoritu v revizních otázkách byl
v madarském politickém myšlení považován Pál Teleki,
který patril mezi první tvurce madarské zahranicní politiky
po roce 1918. Platnost trianonské smlouvy považoval stejne
jako vetšina madarské politické elity za prechodnou. Podle
jeho názoru rozpory a nespravedlnosti obsažené v diktátu
ucinily revizi smlouvy zcela evidentní. Byl toho názoru, že
svatoštepánská idea spojuje tradice krestanství a madarství
a lépe vyhovuje madarské duši než liberalismus. Povinností, kterou madarství prevzalo, pak bylo vytvorit a udržet na
tomto území stát. Teleki od samého pocátku spojoval
otázku madarské revize s otázkou "všeobecné revize
evropské". Snažil se tak madarskou otázku vytrhnout
z národního kontextu a umístit ji do širších, evropských
souvislostí.

Neblahé historické zkušenosti z dusledku prohry v obou
svetových válkách podstatne ovlivnily zrod principiální
zahranicne politické doktríny soucasného Madarska, deklarující odhodlání stát tentokrát na správné strane, být
v souladu s tendencemi evropského a svetového vývoje
a jednou provždy skoncovat se slepými ulickami madarských dejin. Tato doktrína je od roku 1990 prijímána napríc
celým politickým spektrem a bez ohledu na to, je-li u moci
vláda pravicová ci levicová.
Praktickým zhmotnením madarských zahranicnepolitických predstav jsou integracní snahy Madarska reprezentované vstupem do NATO a do Evropské unie. Zahranicnepolitická koncepce pravicové Orbánovy vlády si pak vedle
integracních
snah predsevzala i druhý cíl - plnení jisté
regionální "stredomocenské"
úlohy. Jedním z produktu
tohoto pojetí se stal i Zákon o Madarech žijících v sousedních zemích, prijatý madarským parlamentem v roce 200l.
Byl to však pocin velmi kontroverzní, který vyvolal mnoho
vášní jak na madarské, tak na slovenské politické scéne.
Madarská opozice, predevším Svobodní demokraté, kterí
hlasovali proti prijetí tohoto zákona, kritizovala v souvislosti s tím mimo jiné pojem "jednotný madarský národ", který
se objevil v preambuli zákona. To hodlala napravit nová
levicová vláda, která dala najevo, že podporu menšin postaví na racionálnejší základy a bude ji provozovat méne
arogantne než její predchudkyne.
Jakkoli ale byla politická prohra madarské pravice ve
volbách na jare 2002 považována za prosazení evropského
vektoru politiky nad vektorem nacionalistickým,
jak se
s potešením vyjádril po vítezství socialistu v Madarsku
slovenský premiér Dzurinda, podstata madarské integracní
politiky se nezmenila: vstup do EU je madarskou politickou
reprezentací
chápán jako významný prostredek
pro
uchování madarství,
uskutecnování
národních
zájmu
a jediný možný lék na trianonské trauma, stredoevropská
spolupráce v rámci visegrádského
spolecenství pak jako
užitecný nástroj sloužící k dosažení tohoto cíle.

Význam dobrého vztahu k nemadarským národnostem
a jejich získání na základe spravedlivé menšinové politiky
považoval za podstatný prvek své integrální koncepce také
prední meziválecný historik Gyula Szekfu. Na základe ideje
svatoštepánského
státu zduraznoval jednotu zeme a její
madarský charakter, zároven však neustále pripomínal, že
v tomto státe madarského
charakteru
vždycky byly
a budou národnosti. Je tedy treba usilovat o vytvorení
harmonie s nimi, což ovšem podle nej nevylucuje možnost
pokojné asimilace.
Vedle myšlenky integrální revize paralelne existoval
v madarské spolecnosti revizní program založený na etnickém principu. Predstavovaly jej zejména ruzné liberální,
demokratické
a sociálne demokratické
skupiny stojící
v opozici, ale nejen ty. Podle pojetí Madarské sociálne
demokratické strany, která se otázku etnické revize snažila
svázat s otázkou vnitrní demokratizace,
myšlenka revize
mohla být pro Madary v sousedních zemích, pro bývalé
národnostní
menšiny i pro západní velmoci prijatelná
pouze tehdy, když se Madarsko uciní pritažlivejším práve
modernizací svého politického systému. Program etnické
revize a spolu s ním ruzné konfederacní predstavy pusobily svým vlivem jen v úzkém okruhu intelektuálských
skupin a prevážne mladší generace.
Naproti tomu v dobe krátké existence demokratického
Madarska v letech 1945-1947 se program etnické revize
stal v madarské
spolecnosti
všeobecne
prijatelným
a predstavoval v tomto ohledu cíl politického snažení
demokratických koalicních stran. V souvislosti s podepsáním madarské mírové smlouvy v Paríži v roce 1947 pak
byla madarská spolecnost konfrontována s poznáním, že
nereálný a nedosažitelný je jak program optimální revize,
tak program
revize etnické. Novou podobu vztahu
k usporádání
stredoevropského
regionu jednoznacne
vyjádril predstavitel madarského demokratického
politického myšlení lstván Bibó: "Madarství, prijímajíc trianonské hranice jak fyzicky, tak duševne, v budoucnu muže
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CESKÉ DENÍKY DNES
JAN JIRÁK

"Ceskoslovenská
televize lže, jako když Rudé právo
tiskne!" bylo heslo, jímž demonstranti v záveru roku 1989
vyprovázeli ze scény ceská, respektive ceskoslovenská
predlistopadová média. V této milé variaci na staré úsloví
zaznel vztah verejnosti k tehdejším masových médiím, cili,
jak znel dobový odborný termín, k prostredkum masové
informace a propagandy.

Pred patnácti lety
Do nového režimu vstupovala ceská spolecnost s presvedcením, že práve transformace tisku, rozhlasu a televize (tedy
médií, která "delají žurnalistiku", tj. nabízejí informace
a názory potrebné k orientaci v politické a ekonomické realite) je podstatnou zárukou zdárného rozvoje demokracie.
Heslem doby stalo se volání po nezávislých médiích (pojem
"nezávislý" byl pritom nabit spíše emocionálním nábojem
než nadán racionálním významem - snad jen potreba
zákonem zarucené politické nezávislosti na státu byla
zrejmá). Tehdejší diskuse byly plné úvah o ctvrtém stavu,
sedmé velmoci, hlídacím psu demokracie. Roli sehrála
i idealizovaná predstava o postavení a roli médií v meziválecném Ceskoslovensku.
Zmeny na sebe nedaly dlouho cekat. Stávající listy, které
do listopadu 1989 vydávala ministerstva, regionální orgány
státní správy, povolené politickými strany a další organizace
sdružené v Národní fronte, se rychle zacaly privatizovat
a menit obsahove, graficky i názvem. Z Mladé fronty, vydávané puvodne ústredním výborem Socialistického
svazu
mládeže, se stala Mladá fronta Dnes (inspirace USA Today
se nabízí, ba prímo vnucuje). Rudé právo, vydávané puvodne
ústredním výborem KSC, se zmenilo na Právo.
Vznikaly i nové deru'ky a obnovovaly se tituly v predcházejícím období zapovezené - k denní periodicite se propracovaly Lidové noviny, které mely stále ješte pomerne silné
postavení jako vzpomínka v prvorepublikové
ctenárské
tradici mnoha rodin, navíc povedomí o nich posílilo vydávání
samizdatových Lidových novin na sklonku 80. let minulého
století.

o patnáct

místo. Rada dalších titulu, treba Denní telegraf, Noviny
vydávané na ružovém papíru, žlutý Metropolitan, velkoformátový Prostor ci bojovný, názorove vyhranený Ceský deník,
postupne zanikla.
Mezi celostátními listy vede cteností trojice Blesk, Mladá
fronta Dnes a Právo, regionální trh ovládají deníky Bohemia,
resp. Moravia. Náklad Lidových novin se pohybuje na hranici prežití.
Pro ceské deníky (a pro ceská média vubec) je príznacný
vysoký výskyt zahranicních vlastníku (vyjádreno v podílu
na celkovém objemu vydaných výtisku kontrolují asi 87
procent). Mladou frontu Dnes a Lidové noviny vlastní
nemecký koncern
Rheinisch-Bergische
Ver1gsansta1t,
Hospodárské noviny ovládá Handelsblatt (vydavatel i rady
casopiseckých
titulu), vlastníkem bulvárního Blesku je
firma Ringier (která vedle toho vydává také úspešný spolecenský týdeník Reflex a deník Sport). Produkci regionálních
a lokálních listu v celé CR takrka zcela ovládá nemecký
vydavatel Passauer Neue Presse vydávající hlavickové (cili
pláštové) deníky Bohemia a Moravia. Jediným významnejším listem, který doposud neprešel do rukou zahranicního
vlastníka, je deník Právo.
Ani mnohé predlistopadové tituly ale vývoj v devadesátých letech neprežily - po nescetných promenách zanikly
predevším stranické listy, tedy Lidová demokracie a Svobodné slovo Gediným vskutku stranickým titulem, který se
udržel do soucasnosti, jsou komunistické Haló noviny),
zmizely i odborárská Práce a list venkova Zemedelské noviny.
Fakticky tedy mužeme ríci, že se novinový trh doplnil
o ryze bulvární titul, že na novinovém trhu ubylo listu a že
významnou roli zde sehrávají vlastníci sídlící mimo území
Ceské republiky.

Každý den setreš, milý ctenári
Nápadným rysem nebulvárních listu (tedy Mladéfronty
Dnes, Práva a Lidových novin) je jejich velká podobnost
v obsahu i chování. Jedná se o tituly, které bychom - s jistou
dávkou nadsázky - mohli nazvat vysokonákladovými tabloidy neboli s historickou reminiscencí na 19. století v Anglii
a USA masovými listy. Nejde prímo o tradicní bulváry
s velikými kriklavými titulky, odvážnými fotomontážemi,
senzacními zprávami ze soukromého života celebrit a depo litizací všeho vcetne politiky (i když se v souvislosti s jejich
obsahem nekdy nepresne mluví o bulvarizaci), ale o smes
všeho možného od vcelku obsáhlého politického a ekonomického zpravodajstvi pres pokusy o analýzy a "komentáre"
(vesmes spíš glosy a poznámky - skutecný komentár
s argumentací se témer nevyskytuje) ci recenze umeleckých
del a zprávy "z kultury" po spotrebitelský servis a drby ze
sveta showbussinesu. Výtvarné zpracování klade duraz na

let pozdeji

Pokud jde o deníkovou produkci, ceská mediální krajina
je v zásade usazená a dlouhodobe se v ní projevuje jen velmi
málo zmen. Na první pohled je patrné, že dobre si vedou
predevším tituly, které mely predlistopadovou tradici: Mladá
fronta Dnes, Právo, Hospodárské noviny, Sport, krajské
deníky. Poprípade se uchytily ty, jež byly po listopadu 1989
obnoveny, ~. již zmínené Lidové noviny, i když jejich soucasný náklad a ctenost nelze považovat za úspech. Z deníkových titulu založených po roce 1989 se prosadil vlastne jen
bulvární Blesk - zrejme proto, že zaplnil na trhu neobsazené
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pomerne klidnou grafiku, kombinaci cernobílé a barevné
fotografie a prehlednost textových cástí.
Vydavatelé se snaží udržet si co nejpocetnejší publikum
a tomu podrizují své chování. Rozhodující vliv na podobu
ceských deníku má "marketingové myšlení" o ctenári v marketingové logice se ctenár nesmí unavovat príliš
dlouhými texty, protože by ho odradily, ctenár chce být
baven objevnými zprávami o celebritách, muzikálech, chce
trnout u krvavých zprávo dopravních nehodách, mordech
a odvážných krádežích a chce pocítit zadostiucinení pri ctení
o dlouholetých trestech pro dopadené viníky. Ctenári je treba
nadbíhat všemi zpusoby - oblíbené jsou napoKlad souteže se
stíracími losy. Každý den setreš, milý ctenári, pár polícek
a hned vidíš, jestli jsi vyhrál mixér, video kameru nebo rocní
predplatné listu. Zvlášte Mladá fronta Dnes a Lidové noviny
jsou dnes už zcela podrízeny "marketingovému myšlení".
Tento jev anglofonní kolegové posmešne nazývají "MBA
(Master of Business) mentality" dávajíce tak najevo, že smer
vývoje, v nemž mají ve vedení mediálních organizací hlavní
slovo absolventi ekonomických škol, považují za neštastný.
Rozširuje se objem a pocet poloh, samozrejmostí se stala
existence barevného magazínu, pribývá spotrebitelského
servisu, víc se píše o životním stylu, zdraví a cestování,
bydlení a autech. Zato zahranicnepolitické
zpravodajství
stagnuje.
Ponekud stranou tohoto trendu stojí Hospodárské noviny,
které se sice snaží též o široký tematický záber, ale prece jen
vic pestují povest méne zábavného, serióznejšího listu Oe to
dáno i tradicním zamerením, jsou prece chápány jako
ekonomicky orientovaný titul, a skladbou ctenárské obce,
v níž mají vyšší podíl lidé z manažerských vrstev).

mezi žurnalisty velmi nízký vekový prumer, jelikož mladým
lidem je možné vyplácet nižší plat (mladé a personálne
nestálé jsou svým složením zejména redakce regionálních
deníku). Nezamýšleným dusledkem tohoto vývoje je skutecnost, že v ceských denících je možné se v pomerne mladém
veku dobrat významného postavení, treba editora stránky
nebo vedoucího komentárové rubriky, a to bez potrebných
zkušeností, bez životní moudrosti, bez nadhledu a pochopení. Výsledkem je znacný sklon k emocionálne militantnímu
vyjadrování vypjatých postoju, pokleslému jazyku s radou
výrazu na hranici spisovnosti a slušnosti a celkovou komunikacní obhroublostí.
To vše - spolu s vlivem klipovité a chvatné televize,
tlakem na rychlé a jednoduché psaní a dalšími faktory vytvárí prostredí, v nemž se darí povrchnímu, tekavému,
pred pojatému zpravodajství a komentárum prostým nadhledu, argumentace a životní moudrosti, které víc než podlože-

Rozhodující vliv na podobu ceských deníku má
"marketingové myšlení". Ctenár se nesmí
unavovat príliš dlouhými texty, musí být baven
objevnými zprávami o celebritách
a trnout u krvavých zpráv.
Je treba mu nadbíhat všemi zpusoby.
ný názor pripomínají dopisy redakci (výjimky, jimiž vetšina
listu disponuje, potvrzují pravidlo).
Je zrejmé, že se tu nevyskytují tradicní seriózní noviny
typu Frankufter Allgemeine Zeitung, New York Times, Le
Monde, The Guardian, Gazeta Wyborzca. Vydavatelé orientující se na formování masové, vnitrne výrazne nesourodé
ctenárské obce a na její zhodnocení na reklamním trhu
a opírající se predevším o marketingové vnímání sveta
nepovažují za nutné zajímat se o - málo pocetnou a ekonomicky nepoliš významnou - skupinku potenciálních ctenáru
takových listu. Berou na ni, pravda, ohled drobnou úlitbou
v podobe kulturních príloh (napríklad Salon v Právu nebo
Kavárna v Mf Dnes), ale ty absenci tradicního seriózního
listu plnohodnotne
nahradit nemužou. Zvlášt proto, že
podléhají úrovni práce svého materského titulu a mají sklon
k povrchnosti a laciné tematické atraktivite - jak je patrné
predevším z polohy Kavárna.

Salon nestací, natož Kavárna
Ani postojove nejsou ceské deníky nijak výrazne diferencovány. Regionální listy jsou spíš neutrální a nevyhranené,
vetšina celostátních titulu prezentuje konzervativní a liberální postoje, duraz na individualismus, úspech a výkon, které
je politicky radí jednoznacne napravo od stredu, výjimku
predstavuje jedine deník Právo zretelne se profilující
smerem k sociálnedemokratickému
videní sveta.
Orientace na podnikatelský úspech ve smyslu masovosti
ctenárské obce má težko prehlédnutelný dopad na kvalitu
ceské žurnalistiky. V její produkci jsou významne zastoupeny kratší texty, nejruznejší "skládacky" (zpravidla honosne
nazývané "téma" ci "téma dne"), již pripomenuté "cerné
kroniky" (casto pod hlavickou "domácí zpravodajství" nebo
"zpravodajství z domova") a nejruznejší "hluboce lidské"
príbehy G,human interest stories", jak by zas rekli anglofonní kolegové).
Hledání optimálního pomeru mezi náklady a výnosy drží

JAN JJRAK
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VELKÝ DEKONSfRUKfÉR
Jacques Derrida byl nesnadný, ale univerzálne úspešný filosof
PETR FLEISCHMANN

Odmítaví filosofové, nadšení literáti

V Paríži zemrel 9. ríjna 2004 francouzský filosof Jacques
Derrida (1930-2004). O málokterém filosofovi lze ríct, že
natolik ovlivnil svou dobu, anebo že zanechal tak zretelnou "stopu", chceme-Ii použít jeho oblíbené slovo.

Že za úspechem stojí Derridova schopnost "nabourat"
více než tisíciletou filosofickou tradici, zní znacne nepravdepodobné ci jako tvrzení, které jsme už tolikrát slyšeli
o jiných. Presto mnozí tak Derridu vnímají. Jím samotným
nikdy presne nedefinovaná "dekonstrukce"
je hledáním
smyslu ci smyslu za sedimenty "zkostnatelých myšlenek",
a to bez iluze nejen, že tento smysl je nalezitelný, ale že
vubec nejaký je. Derrida se svou "dekonstrukcí" je tudíž
považován za popírace metafyziky, jež se táhne dejinami
západní filosofie od Platóna po Heideggera. Ostatne on
sám se touto ambicí netají: "Myšlenka, že je nejaká
metafyzika, je metafyzickým predsudkem," ríká v rozhovoru, který vyšel tri dny po jeho smrti. Filosofie se už od
Reku živí predstavou, co je za zdáním skrytého bytí, a její
pídení se po podstate v dusledku toho vrcholí otázkou "co
to je?" tvárí v tvár jakémukoli "predmetu".
Derridova
filosofie chce být "tázáním tázání", jakousi filosofií na
druhou, filosofií vne filosofie. Filosofií, jež podrobuje svým
otázkám filosofii samotnou a která, jak ríká komentátor
Roger-Pol Droit, "zpochybnuje výchozí ambice metafyzického diskursu, který chce porozumet ostatním diskursum, završit je ci prekonat je." (Le Monde, 12. 10.2004).
Ani se nechce verit, že by podobné úvahy - byt
sebemoudrejší - byly s to uchvátit universitní davy. Také
že úspech se nedostavil mezi "cistými" filosofy. Ti zustali,
ne-Ii prímo odmítaví, tak alespon znacne skeptictí. Svuj
doktorát honoris causa na Cambridgeské
univerzite
obdrží Derrida proti vuli silné opozice a navzdory kolujícím peticím. Prestižní francouzské instituce, jako College
de France anebo Sorbonna mu nikdy neotevrou své dvere.
Jinak je tomu ale mezi profesory a studenty literárních
ved, jež Derrida - bytostne literát - nadchne. Prestože on
sám se brání tvrzení, že by snad zplodil metodu studia
literárních textu, nic nezabrání tomu, že je jako metodolog
vnímán: "dekonstrukce", o níž autor osobne tvrdí, že není
vlastne "nicím", je bežne povyšována na nástroj odkrývání
stále nových interpretací
literárního
díla, poskytující
možnost jeho nekoncícího otevírání novým v nem obsaženým možnostem. Primát pred hlasem prisouzený v rozporu se západní tradicí psanému slovu je zde jako na zavolanou a posiluje autoritu Derridy mezi literáty: " Smysl se
neoddeluje od znaku, myšlení od psaní. Pojem nelze
odpoutat od vet, do kterých se vpisuje, od stylu, který ho
nese a predává. Proto je záhodno dávat pozor na zpusob,
jakým myslitelé píší," shrnuje Roger-Pol Droit Derriduv
prístup k textu. Prístup, který má veškeré šance prežít

Americká derridománie
Filosofie Jacquesa Derridy byla všechno možné, pouze
ne snadná, a jinak než francouzsky ctoucí ctenár by se jen
chybne domníval, že za tuto složitost muže preklad do
jeho jazyka. Presto, úspech byl doslova univerzální: aniž
bychom v nejmenším tušili, co znamená "korejský realismus", nyní se od jihokorejského filosofa Kim Sang-kwana
dozvídáme, že to je cosi, co se Korejcum díky Derridovi
konecne podarilo prekonat. .. Z Japonska se zase ozývají
hlasy slavící muže, jenž smíril japonské myšlení se

"Dekonstrukce", základní derridovský pojem,
se stala v USA tak populární, že Woody Allen si
mohl dovolit nazvat jeden ze svých filmu
Deconstructing

Harry.

Západem zpusobem, že tento pro nej prestal být abstraktní
modlou a stal se zdrojem reflexe a inspirace. Zájem
o Parížana narozeného v Alžírsku v židovské rodine se
nevyhnul ani Jižní Americe a - lze ríct - ani Cechám.
S nimi filosof udržoval osobní a zároven osobitý vztah,
o nemž ješte bude rec.
Kurióznejší než ostatní, i ty nejexotictejší odezvy, je ale
reakce Ameriky. Ani bežné francouzsko-americké
geopolitické hašterení, posílené rozlišnými pohledy na práve
probíhající svetové krize, a ani tradicní neduvera amerického filosofického
establishmentu
k francouzským
intelektuálum
podezrívaným
z levicáctví nezabránily
Derridovi, aby se za oceánem nestal predmetem opravdové "derridománie",
jež od Harvardu
po Yale besní
o stupen intenzivneji než ve Francii samotné. "Dekonstrukce", základní derridovský pojem, se stala ve Spojených státech natolik populární, že Woody AUen si mohl
dovolit nazvat jeden ze svých novejších filmu "Deconstructing Harry" (1997), zatímco francouzský titul téhož
filmu se musel obejít bez "dekonstrukce",
protože ani
Woodyho kulturou prosáklé publikum by nevedelo, o co
se jedná ...
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nekteré z ceských odpurcu totalitního
režimu. Sotva však ale v zime roku

svého autora a který zjevne odpovídá
jakési universálne sdílené potrebe.

1981 tušil, že jeho prednáška o Descartesovi v byte ceského filosofa Ladislava
Hejdánka vyústí v pobyt v cele ruzynské veznice.
StB, jejíž konstrukce
neoplývaly subtilitou, se pokusila ho
obvinit z pašování drog, které mu sama
nastrkala do kufru. Pohoršení v Paríži

Rolí myšlení je myslet
Filosof - a tady se snad Derriduv
postoj ze západní tradice konecne nijak
nevymyká - je také tím, kdo usiluje
o dobro obce. Politická angažovanost
a jako
našeho filosofa byla ruznorodá
vše, co cinil, predmetem nejrozmanitejších hodnocení. Instituce, pocínaje temi,
jimž byla sverena výuka filosofie, bylo
podle Derridy nutné od základu refor-

neznalo mezí a nevyhnulo se ani Elysejskému paláci: netrvalo dlouho a Derrida opouštel vlast svého mistra Husserla
a ostatne i Katky, obohacen za skandálních okolností
o další zkušenost

.~

movat. Ke kritice školních institucí se ~
ale pripojuje kritika dalších institucí, od .B
OSN, která príliš chabe prosazuje své -8
rezoluce, po Evropu, která neplní roli
úmernou její zodpovednosti ve svete. 11. zárí a následný
zásah v Iráku ho zavedly ke kritice (podle nekterých
názoru nepríliš obratné) amerického postupu proti "islámsko-arabské teokracii", jejíž zhoubnost a tmárství ostatne
nikdy neprestal odsuzovat. Odmítá eurocentrismus
ve
jménu Evropy a její osvícenecké tradice, popírá koncept
státní suverenity, která je podle nej v soucasném svete
prekonaná, stejne tak, jako je vývojem technokultury
oslabován koncept národního teritoria ci príslušnosti
k dané zemi.

s autoritou založenou na témer "teologickém prízraku suverenity". V ocích
mnohých se stal jakýmsi symbolem
odporu západní inteligence proti totalitní moci ovládající
Východ kontinentu, což jemu samotnému nezabranovalo v téže dobe - napadat nekteré z filosofických základu
myšlenky "lidských práv", ve jménu které byl tento odpor
veden ...
Nejzajímavejší, jak už to vypadá, je u Derridy jeho
neuchopitelnost. Filosof odešel, aniž by zavrel tisíce dverí,
které on sám otevrel, mnohdy i tam, kde nikdo netušil, že
vubec nejaké dvere jsou. Derridova filosofie je tudíž filosofií, jak má být: výzvou k intelektuálnímu
dobrodružství
kombinovanou s receptem proti zkostnatení.

Výhodou pri tom všem ale je, že celý tento politický
diskurs byl vyrcen bez náznaku jakéhokoli fanatismu
zaslepenosti.
Na rozdíl od
a bez veškeré ideologické
Marxe, jehož strašidla nás podle jedné z Derridových knih
nadále obcházejí (Les Spectres de Marx - 1993, Marxova
strašidla), nevyzývá k nejakému prechodu "od teorie
k praxi". A filosofii, stále na rozdíl od Marxe, nekritizuje
pro její kontemplativní
a interpretativní
necinnost. Rolí
myšlení je a zustává predevším myslet, a to je jeho zpusob,
jak vtisknout svou "stopu" do pudy sveta.

PETR

F'LEISCHMANN
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Jacques Derrida v ceštine:
Co prinese zítrek? - dialog psychoanalyticky (Elisabeth
Roudinesco) sfilosofem. Karolinum, 2003.
Víra a vedení - dva texty o náboženství a odpuštení. Mladá
fronta, 2003.
Síla zákona - o vztahu práva a spravedlnosti. OIKUMENÉ,
2002

"Dekonstruktér"
na politicko-institucionálním
poli se
nicméne vystavuje kdejakému nebezpecí a stává se nekdy i tak trochu nedopatrením, tu z vule boží, tu z vule
jiných orgánu - exponentem tech nejruznejších kauz. I to
byl tak trochu Derriduv osud. S disentem v Ceskoslovensku, v zemi, odkud pocházela cást rodiny jeho ženy, Derrida bezpochyby sympatizoval, jak o tom svedcí mimo jiné
jeho clenství ve Spolecnosti Jana Husa, která seskupovala

Tradice vedy a skrývání smyslu - komentár k Husserlovu
Puvodu geometrie. OIKUMENÉ, 2003.
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DÍTETE HOWCAUsru
ZUZANA CROUCHOVÁ

12. 7. 04

Pondelí. Hotel Meridian - Gatwick

kloboukem a dlouhým bílým plnovousem, sedel u vchodu
a byl zabrán do hluboké diskuse s mužem stredního veku
s jarmulkou na hlave. Takhle musel židovský Krakov
kdysi vypadat! ReMu synagoga je odlišná od ostatních,
dýchá teplem žijící spolecné židovské Obce. Klezmer
hudba, židovské figuríny v kaftanech,
židovské jídlo,
židovské relikvie ...

Ten výlet se mi najednou už nezdál jako až tak výborný
nápad. Bylo by možné, že bolavý krk, zvýšená teplota,
proste první príznaky letní chripky mohou zabránit ceste,
kterou jsem chystala už tolik let? Urcite ne! Naopak,
trochu strádání by se hodilo. V každém prípade - letenky
byly koupené, hotel rezervovaný, všechen cerný humor,
který mne a mému muži Martinovi pomohl se duševne
pripravit, byl vycerpán. Duležitá odysea do minulosti bude
uskutecnena, jednou provždy. Vcera v noci jsem si znovu
procetla pameti svého otce. Vypsal vše velice podrobne
a bude tedy lehké jít v Birkenau po stopách pobytu svých
rodicu.

Dozvedeli jsme se, že Obec má pouze 200 zaregistrovaných príslušníku a že rabín práve hodlá emigrovat spolu
s dalšími mladými lidmi do USA.

15. 7. 04

Do malého mestecka Ošwi~czim jsme se rozhodli jet
vlakem a poté jít slabou pulhodinu pešky k hlavnímu
vchodu tábora. Oba jsme celou noc špatne spali a moje
chripka sílila. Z okna vlaku, který byl pomalý a ne príliš
pohodlný, jsem se pozorne dívala ven na míjející budovy.
Treba tam už stály v roce 1943? Pak jsem si uvedomila, že
moji rodice by je stejne nevideli, vždyt židovské "dobytcáky" byly bez oken a jezdily zásadne v noci.
Z vlaku se vyhrnuly davy turistu ruzných veku a národností a všichni jsme kráceli po asfaltové silnici vedeni
velikými
smerovkami
k AUSCHWITZ
MUSEUM.
Nemuseli jsme kupovat vstupenky, ale mohli jsme si zaplatit pruvodce a nebo se pripojit k velké skupine turistu. My
dva jsme si ale nepráli nic takového. Prišli jsme s vlastním
programem. Chteli jsme splnit ctyri veci. Nejprve zjistit,
zda tábor Blechhammer, do kterého byl muj táta poslán
v cervenci 1944, existuje a zda je dostupný návštevníkum.
Dále najít presné místo, kde byli moji rodice spolu uvezneni, zapálit svícky k uctení památky mých prarodicu
a strýcka, kterí byli zavraždeni v plynových komorách,
a nabrat trochu popele s úmyslem ho vložit do hrobu
mých rodicu. A konecne také zkontrolovat, jestli je pravdivé tvrzení mých izraelských príbuzných, že kufr sestrenice mojí matky je vystaven v muzeu.
Ihned jsme si to zamírili do budovy archivu. Tam nás
cekalo prekvapení. Príjemný mladý muž jménem Szymon
Kowalski nám dal nekolik podrobných informací (hlavne
podle císla vytetovaného
na paži mého otce - bylo to
170105), detaily z jeho registracní karty a rekl nám datum
jeho odchodu z Osvetimi. To potvrdilo fakt, že to, že
prežil, bylo ješte zázracnejší, než bych si kdy mohla
predstavit. V breznu 1944 byly dva první ceské rodinné
tábory totálne vyhlazené, muj strýc Maxl a jeho žena
Hilde byli mezi obetmi. Transporty ceských rodin, které

Jsem dobre vybavená, zapakovala jsem nejen jejich
sepsané pameti, ale také svícky k uctení jejich památky,
zápalky, lopaticku a krabicku z plastiku na popel.

13.7.04

Úterý. Hotel Kazimierz - Krakov

Letište bylo príjemné. Malé a útulné. Hotel v srdci
židovské ctvrti, starosvetský
a pohodlný, s ochotným
personálem. Presto vše však ke mne vnejší svet pronikal
jakoby tlumen mlhou, a i tyto tlumené zvuky se až príliš
rozléhaly v mém bolavém mozku. Jediné, po cem jsem
toužila, bylo stocit se v posteli s dobrou detektivkou.

14.7.04

Ctvrtek. Osvetim - Birkenau

Streda. Krakov

Muj muž me držel pevne za ruku a v druhé trímal
pruvodce po meste, když jsme spolu vypochodovali do
ulic. Prošli jsme kolem nekolika synagog a zábradlí zdobených hvezdami Davidovými a sedmiramennými
svícny.
Brzy jsme se ocitli v Szeroce, což je ctvercové námestí,
srdce židovského Kazimierze. Spielberg ho použil ve svém
filmu "Schindleruv seznam", i když tam se ve skutecnosti
ghetto za války nenacházelo. Opravdové ghetto bylo na
druhém brehu reky Visly. Szeroka má spoustu židovských
restaurací, baru, hotelu, a také knihkupectví s tématem
holocaustu.
Krome dvou synagog jsme našli pametní
desku pripomínající 65 000 kazimierzských
2idu, kterí
zahynuli behem nacistické okupace. Krásne zrenovovanou, bíle natrenou budovou s cervenými taškami jsme
prošli do malinké ReMu synagogy (renesancní synagoga
rabiho Mosese lsserlise ze 16. století, vubec první kamenná
synagoga v Polsku - pozn. red,) a do ReMu hrbitova. Vstoupili jsme do synagogy a ihned jsme byli ocarováni. Starý
2id oblecený do ortodoxního dlouhého kabátu, s cerným
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V muzeu byly davy lidí, všichni vážní a šokovaní, když
videli za vysokými sklenenými stenami vystavené lidské
vlasy, brýle, kufry, boty. Skupiny nemeckých turistu následovaly své polské pruvodce. Vypadaly velice rozhodne
a odhodlane a já jsem se trochu divila jejich motivaci
k ceste. Jde o vyrovnání s minulostí, pocit povinnosti ci
zvedavost?

pricestovaly do Osvetimi v prosinci 1943, nebyly rozdeleny na mužské a ženské jako obvykle, a tak moji rodice
smeli být spolu trochu déle. Jejich transport šel po šesti
mesících do "karantény", a tak bylo možné, že pujde
spolecne do plynu, jak se v tábore soudilo podle zkušeností s minulými transporty. Od konce cervna byli lidé podrobení takzvanému Mengeleho výberu a nekterým zdatnejším bylo povoleno žít.
Moje matka byla koncem cervna 1944 transportována
do koncentracního
tábora Neungamme blízko Hamburku
a muj otec se ocitl v osvetimském subtábore Blechhammer v cervenci téhož roku. Naše návšteva se shodou

Nic, s cím jsme se v tábore setkali, vcetne místa poprav,
mucení a cel, nebylo pro mne nové. Za ta dlouhá léta jsem
znala množství fotografií, cetla plno knih a pojednání, a vše
bylo, jak jsem ocekávala. Moje sestrenice Telma z Izraele
me informovala, že jeden z vystavených kufru, zrovna ten
v popredí u sklenené prepážky, patril sestrenici mé matky.
Jmenovala se Marie Katka (Mitzi), a opravdu, její kufr tam

okolností uskutecnila týž den - presne po šedesáti letech kdy on sám dorazil do Blechhammeru.
Se st dní pred jeho
príchodem byl zbylý rodinný transport v Osvetimi vyvražden v plynových komorách (kolem 6 500 lidí). Szymon
okopíroval pameti mého otce pro archiv a peclive si zapsal
všechny podrobnosti
o dožití mých rodicu. Cítila jsem
zvláštní pýchu, že moji rodice to vše prežili a po válce meli
díte, poté vnoucata, a žili relativne štastne až do vysokého
veku. Jaký to byl výkon!

stál, rovnou pred mýma ocima, šedesát let poté, kdy byl
odevzdán po príjezdu do Osvetimi. Bylo pro mne duležité
se presne dozvedet, zda kufr opravdu patril mé príbuzné.
Podle Szymona prijela do Osvetimi téhož dne jako moji
rodice.
Ale hlavní úkol, kvuli nemuž jsme prijeli, tedy jít po
stopách mých rodicu a uctít mou rodinu, byl stále pred
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námi. K tomu jsme se museli dostat to Birkenau, které
bylo také známo jako Osvetim II. a které leží tri kilometry
od hlavního tábora. Cítila jsem se vysílená, telesne i duševne, jeli jsme taxíkem, pak jsme s Martinem prošli hlavní
branou a vyšplhali se na nepríliš vysokou strážní vež.
Nemohla jsem uverit, že jsme konecne dorazili do místa,
o kterém jsem slýchávala po celé své detstvÍ. Tady to bylo
pred námi - v celé hruze. Tábor se táhne do nekonecna.
Stredem vede kolej smerem ke vzdálenému brezovému
háji a po obou jejích stranách stojí množství cihlových
komínu, oddelených od sebe ostnatým drátem, puvodne
nabitým elektrickým proudem, každý se svou strážní vežÍ.
Nekteré ze zbývajících drevených baráku jsou rekonstruovány, nekteré ješte puvodnÍ.
Na strážní veži povykovali a poštuchovali se trináctiletí
školáci. Vadili mi. Turisté šli hlavní silnicí, my jsme kráceli
k ohrazení, kde byli uvezneni moji rodice. A najednou
jsme uvideli tri metry širokou pešinu s ostnatým drátem
po obou stranách. Vedla do plynových komor, vezni po ní
byli nuceni jít ci bežet. Vydali jsme se po ní a došli do
"areálu mých rodicu". Tak tady byli, ríkala jsem si. Po
patnácti minutách jsme se dostali k lesu Birkenau
(Brzezinka v polštine). Precetli jsme si informaci na tabuli:
••...v tomto lese museli vezni cekat, pokud byly plynové
komory plné." Dívali jsme se na velké fotografie žen
s detmi. Dorazili jsme ke krematoriu císlo 5, kde došlo
k poslední masové vražde plynem deset dní pred tím, než
byl tábor osvobozen.
Turisté pokracovali dál, zustali jsme sami. Všude kolem
vládlo divné ticho. Obcas jsme zaslechli ptácka. Snad se
nám to pouze zdálo, nebot víme, co se zde stalo - ale pocit
zla se zdál opravdový. Vyndala jsem své hrbitovní svícky.
Dve žluté pro prarodice a jednu bílou pro strýcka Maxla,
kterému bylo 24 let a práve se oženil s Hilde. Také jsem
zapálila nekolik malých svícek za celou svou rodinu,
jejíchž osmdesát clenu - z obou stran mých rodicu zahynulo behem holoucaustu. Byl vítr a zima, mraky letely
nízko, tedy vhodné pocasÍ. Zacala jsem plakat a uvedomila
jsem si, že je to poprvé, ve veku 56 let, kdy jsem schopna
plakat pro své zavraždené príbuzné, pro utrpení svých
rodicu.

šest, kde se moji rodice tajne scházeli a hodovali na
ukradených bramborech, riskujíce tak trest smrti. A také
cestu, na které byl muj otec uderen do tváre jistým strážcem Arno Bohmem. Když jsme se vraceli v mrtvém tichu,
najednou jsme uvideli cápa, jak k nám dustojne krácí,
témer symbolický zjev v mé horecnaté predstavivosti.

16. 7. 04

Pátek. Krakov

Ráno jsme meli schuzku s pruvodkyní Julií v židovském
knihkupectví Kazimierz. Byla usmevavá a informovaná,
provedla nás zákoutími židovského mesta. Pravila, že
nemá možnost použít svou znalost hebrejštiny,
nebot
izraelští návštevníci chtejí pouze židovské pruvodce, které
si privezou s sebou. "Židé nechápou, že také Poláci ve
válecných letech trpeli, a Poláci zas nechápou, že by bylo
neco zvláštního
na židovském
utrpení," rekla Julie
a vyjmenovala nám všechny hruzy, které postihly za války
její vlastní rodinu.
Odpoledne jsme strávili v Krakove, opravdové potešenÍ.
Chodili jsme po nejvetším stredovekém námestí v Evrope,
procházeli jsme tržište. Ulice byly plné prodavacu uzeného sýra, poulicní muzikanti
vyhrávali a predvádeli
kotrmelce. Krakov prosperuje.
Cesta zpátky do hotelu
vedla pres starý židovský trh, kde kdysi bývaly stánky
košer rezníku. Pres námestí pricházely další a další turistické skupiny.
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Delší text, z nejž Prítomnost prináší ukázku pod titulkem Z prázdninového deníku dítete holocaustu, byl otišten
v anglickém casopise Second generation.

Z angliétiny preložila Daniela Morganová.

Zacala jsem svou vlastní modlitbu za ne za všechny, za
mrtvé, kterí trpeli fyzickou i duševní trýzní, kterou si my,
takzvaná "druhá generace", jež byla vychována ve stínu
toho utrpení, presto nedovedeme
opravdu predstavit.
Zustali jsme asi tricet minut stát na míste, kde byli upalováni ve dne v noci behem roku 1944 a kde je puda prosycena jejich popelem. Cást popela byla zakopána, cást odvezena do blízkého rybníka a do reky Visly. Drepla jsem si
a nekde za vzpomínkovou deskou jsem nahrabala trochu
pudy do své umelo hmotné krabicky, zatímco jsem si pred
ocima vybavovala celý dopad hruzy na lidi, kterí si, cekajíce, zacali uvedomovat, co je pro ne prichystané.
Moje
chripka dosáhla vrcholu a cítila jsem se náhle velice
nemocná. Byla jsem hrozne moc vdecná svému muži
Martinovi, že je tu se mnou.
Pomohl mi také najít místo latríny v bloku BIIb císlo

Prítomnost
54

REJSTRÍK

Vána
Suda
Precan
Rezácová
O'Connor
Zdenek
Radek
Vilém
Vendula
Cóillín
Musil
Romancov
Sonka
Utitz
Žácek
Nálevka
Pehe
Príhoda
Sieber
Svoboda
Talafant
Urban
Vodáková
Bedrich
Jirí
Pavel
Jaroslav
Jan
Karel
Petr
Vladimír
Jan
David
Alena
Michael
Sniegon
Nemcová
Pokorný
Reinbergerová
Sedivý
Pojar
Sgall
Svejdarová
Svejnar
Petr
Miloš
Jaroslav
Jan
Tomáš
Petr
Ingeborg
Hana
Anna
Stejskal
Neff
Ondrej

Prítomnost 2004

Práni
Normálni
lidi
Odvážní
Severani
J/04
mladí
na
ceského
materské
suchozemští
umeni
horák
Nesmrtelná
Zasloužil
Svetová
Nože
Pan
na
obchodní
vode
se
to
Eulálie
o
stát
rád
Casem
se už nikdo
nesmál
Cestou
do
Eldoráda
Jitro
Bulvár
Filosof
Jeden
Dravci
P/04
Zl04
U04
JI04
U04
nad
den
ani
mezi
na
Latinskou
hrade
fachidiotí
Zedník
Suverenita
Co
Ponížení
vpremiantem
námi
Miiller
bude
Amerikou
hlave
dál?
ceské
nestací
Zdenek
na
križovatce
levice
Budoucnosti
vstríc
Stindl
Cekání
šanci
P/04
Rusko:
Straník
Místo
cinu:
svaté,
svobodné
milované,
vule
široké
Oc
Rusko
Zamést
Proc
vJ/04
je
Evropské
opet
Václav
si
vrodina
mlze
Stránský
Klaus
unii
nemeckým
neprijdeme
tak
Martin
populární
prahem
Jan
Z
Svoboda,
At
Vstup
devianta
žije
pomuže
do
František
Izrael
svetlého
dobro
Vyhánený
Velký
O
Cernocerná
Pamet
Muslimové
Národy
Odbojári
Starý
Garry
O
Blanictí
Proc
Po
Když
ceštine
pameti,
nejprvnejším
na
cem
Iidovci
a
se
známý
pranýri
Dvorák,
den
Steyngart
je
-vhorké
zítrku
se
na
rytíri,
rekne
pravda
zpoza
riskantní
vpamátník?
iprátelé
stýská
hanbe
džihád
ovmapa
podniku
radeji
té
pripravte
americký
zdroji
plotu
aranžované
východním
africká
Kalouska
záležitost
spíšodmítají
Svet
zloby
se!
národ
NemcumZl04
-U04
Pes,kterému
Blahorecen
se
i bit
stejnou
pánpolitikou
Problém
Prelomový
Chvála
Had
Chlapum
Parani
Národ
Gustovi
Bagdád
vNekdo
rozespalé
si
tápání
se
bohužel
slamy
nelze
to
tuhým
zdá
charakter
fakt
vymyslet
republika
zahrade
doporucuju
není
korínkem
letošního
Norimberk
malá
jara
Do
Jsem
Arabové
Evropa:
Dirigent
Utopie,
Mezinárodní
Britsko-ceská
smrti
predevším
sen
nebo
národní
svoji
zapomneli
o
den
vize?
"vysoká
dynamickém
clovek,
apatie
banality
vynalézat
architektura"
unikátu
Evropa
Cešise
nechovají
jako
sebeurcení
jako
Ameriky
Biolog
filosof
Open-air
Ó,
Politická
Budoucnost
Evergreen
Evropa
opera
politika
mocná
Mravenci
Velvyslanci
Vzpomínky
Bolestné
Národ
ze
všech
...
si
nelze
chybení
vKarel
nejžárnejší
láhvi
krotké
bádání
zostrené
vymyslet
od
obcanského
vule
sodovky
zemiZl04
izolaci
J/04
patosu Svejky
Cínská
Sycení
Casvzpomínek
Benešuv
a
holcicka
nenasytnost
nemilovaný
jménem
atentát
Marenka
Co
Moje
Svédský
se
slovensko-ceské
deje
kabát
vježíšovského
nejlidnatejší
na
ceském
reflexie
africké
tele
Jízda
Ceský
do
lev
Evropy
vpred
Africe
pres
Waterloo
potkalo
tozabehl
nejhorši
Tajné
služby
vJeruzaléme
šedých
casech
Úctyhodná
cesta
ze
socialismu
Evropská
Kolik
Pestrá
Mesto
ubehne
tvár
prede
unie
posedlosti
mnou,
slovenský
realisticky
mesto
tygr
za
mnou

zima 2005

55

DOMOV

A

SVET

CESKÁ mSTORIE JAKO
Poznámky ke kostýmum a rekvizitám politiku
JAROSLAV ŠONKA
Po prevratu v roce 1989 se podstatne rozvinula svoboda
historického bádání a historické reflexe. Práce ze šuplíku
i nové projekty rozšírily a pluralizovaly historickou debatu.
Predstavy verejnosti se však stále ješte zakládají na ceských
mýtech 19. a 20. století a politováníhodný je i castý návrat
politiku k mytologizovaným predstavám. Prevlékání politiku
do kostýmu vyhovujících okamžitému cíli - úspechu u volicu trvá.

Porucík Lukáš, generál Cepicka
Významným prevlekemjsou uniformy. Nove vzniklé Ceskoslovensko roku 1918 se vedome odpoutalo od tradic starého
mocnárství. Už uniformy legionáru, ale i pozdeji vojenské
úbory ceskoslovenského vojska vytvorily ve strední Evrope
kontrast k dosavadnímu stylu prevzetím britských a francouzských vzoru.
Odstup, který tak vznikl, rekneme vuci vzezrení porucíka
Lukáše ci Josefa Svejka, stále ješte vnímáme, ac sotvakdo
srovnává vedome. Ladovy kresby elegantne vyzdvihují
tehdy teprve krátce "minulé" Rakousko a ceský ctenár tento
posun ve vnímání registruje dodnes. Cizinci to nechápou,
proto je treba nemecká filmová verze Svejka s Heinzem
Rtihmannem v hlavní roli tak zploštelá. Nemectí tvurci si
pocit Cecha hledícího na rakouskou uniformu neumeli
predstavit.
Po roce 1948 došlo k prerodu uniforem smerem k sovetským phldadum. To, co zmenami vzniklo, se zdiskreditovalo
politickou náplní spojovanou s obrázky generála Cepicky ci
s bodrou tvári majora Zemana. Prezident Václav Havel se pak
od techto vazeb chtel vzdálit zmenou uniforem hradní stráže.

dustojne vstávali za komunismu, nestával se tím režim sám
dustojným. Jiste si mnozí vzpomenou, jak práve lpením na
ceremoniální stránce veci (cestné stráže pionýru apod.) režim
hledal své postavení jako "avantgardy lidstva". Na rade tradic
a památnJ'ku je ale jasne videt, že jejich pusobení na verejnost
se rychle (a snad i nutne) vymklo úmyslum iniciátoru ci
tvurcu. Sochy komunistických pohlaváru spí dnes v lapidáriích a sbírkách kuriozit.
V sousedství zaznamenáváme jiný prístup: nekolik desítek
let staré památníky nacistických koncentracních
táboru
bývalé Nemecké demokratické republiky postavily sjednocené Nemecko pred problém, jak obnovit pohled na obeti
dustojným zpusobem, aniž by byly zahlazeny stopy predchozí, ponekud skrípající komunistické
reflexe (odboj =
komunismus). Staré památníky bylo nutno "strávit", nikoli
zlikvidovat.
Jinak je tomu v Praze, kde máme námestí, jemuž dominuje budova z casu starého mocnárství. Pozdeji se tu objevil
sovetský tank, ten pak zmenil barvu a nakonec zmizel.
Opravdu na nic nechceme vzpomínat? Mariánský sloup ci
maršál Radecký také svedcí o rychlých korekturách ceského viditelného sveta, zatímco kamenní Marx a Engels
v Berlíne nadále poukazují na to, že se kolektivní pomýlení
nemá zatloukat.
Pokud by iníciativa Václava K1ause mela zavést opravdovou
reflexi v Ceské republice - jak na úrovni památníku, tak na
úrovni ceremonií - odporovala by nutne jeho snaze o povrchní
smírení s komunistickou minulostí. Protože jedním z dustojných aspektu pohledu na naši historii je práve nesmírení se
s komunistickou minulostí.

Casto kritizované "operetní uniformy" byly logickou reakcí.
Uniformy prece mají publiku neco sdelit.

"Pomníky a zapomníky"
Duležitou roli hrají také zabehnuté stereotypy. Uvedomuje
si to i Václav K1aus. V zemi, kde po desetiletí o podstatných
vecech rozhodovali centráne rízení "krajští tajemníci", ovládl
pomocí své strany presne tuto skupinu. Na tomto základe
krácí ODS od úspechu k úspechu. K podobnému "roubování"
na starší pokrivené štepy patrí i instalace obhno bilboardu na
místo, k nemuž stále ješte Pražané vzhlížejí s pocitem, že tam
neco bylo ... No jo, Stalin. Nechtená (nebo snad prece jen
zamýšlená?) komicnost péce o "kult osobnosti" se plne zapojuje do katalogu ceských absurdit.
Ve zdánlivém protikladu k tomu všemu nyní - v roli prezidenta republiky - Václav K1aus objevuje státotvorné dustojno.
Chce-li nový prezidet poopravit ceremonie podle zahranicrnno
vzoru, mel by zadat rešerši o tom, co vlastne dustojnost
ceremonií zakládá. Jestliže jsme k hymne "Kde domov muj"

Otisky boticek na nástupišti
Vždy znovu muže návštevník Terezína zažít na duši tlacící
šok odpovednosti vuci obetem. Stací pohled na nekolik
detských kreseb ze známé terezínské sbírky.
Po celé zemi križujeme stopy obetí, a presto o jejich živote
víme pramálo. Dustojnost vzpomínky by zvýšilo spíš pár
písmen na patricných místech, než zmeny ceremonií. Kdo
dnes treba ješte ví, že bývalá pošta v pražské Ostrovní ulici
byla jedinou, ze které se daly posílat balícky do koncentracního tábora v Terezíne. A kdo ví, co v nich smelo být, kdo je
smel posílat a kdo se toho odvážil? Na tomto míste chybí
dustojná vzpomínka, stejne jako na nástupištích Masarykova
nádraží, odkud odcházela cást transportu. Dnes chodíme po
stejných nástupištích bez jediné myšlenky na tuto minulost.
Snad by se daly opatrit detské boticky z Osvetimi, jejichž
otisky by dnešní školáci poznamenali plochu nástupišt tak, aby
minulost byla neprehlédnutelná - dustojnost bez ceremoniality, každodenní vzpomínka.
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Defenestrující a defenestrovaní
V západoceských Karlových Varech zákouti parku pripomínají mnohé evropské kulturní veliciny, které tam jezdívaly.
Mezi nimi i Johann Wolfgang Goethe. Básnikove buste cas od
casu nekdo urazí její nemecký nos. Ten bývá zpravidla
opraven, ale okolní nemecké votivní tabulky, pripomínající
uzdravení osob nebo jejich prítomnost v lázních, jsou poškozeny trvale.
Okolo obnovení sochy Františka Josefa I. ve Františkových
lázních se zdvihl protest. Už 88 let mrtvý mocnár, Procházka
na moste, ale svého syna Rudolfa vychovával s orientací na
Cechy. Syn figuruje v listine penežních daru na stavbu Národního divadla, každý ví, kde je v Praze Rudolfinum, ale sotvakdo, podle koho se tak jmenuje. Primitivíta zadreného stereotypu zustává. Komentáre nekterých soucasných vlastencu
pripomínají prvorepublikový zákon proti používání symbolu
starého mocnárstvi.

Na pražské Bílé hore oslavuje habsburské vítezství ceský lev.
Úsmev však není úplne mimo. Evropská tradice zápasí
s pochybenou ceremonialitou a dustojnosti i pomocí humoru.
Letos uplyne 400 let od zverejnení prvního svazku o rytíri
smutné postavy, donu Quijote de la Mancha od Miguela
Cervantese de Saavedra. Od té doby spocívá dustojnost evropské kultury ve schopnosti sebereflexe. Za všechny aspon tri
príklady: Wielandovi Abdérané (satirický román nemeckého
osvícence Christopha Martina Wielanda z 18. stol. Príbeh
Abdéranu
zesmešnující v obyvatelích reckého Kocourkova
nemecké malomeštáky - pozn. red.), blahorodý pan Tristram
Shandy Anglicana Laurence Sterna ci Matej Broucek našeho
Svatopluka Cecha. Všechna tato díla se snaží o ocistu soudobé
spolecnosti i její historické reflexe. Proto také meli autori se
svými soucasníky casto potiže.
Pro náš dnešek se ten pravý humorista ješte hledá, když
Michal Viewegh je do konkursu již prihlášen. Materiálu je
habadej: Václav Klaus putoval na B1aník v den prijeti Ceské
republiky do EU. Nevadil mu ani fakt, že by spící rytíri meli
vyjet na pomoc ohrožené zemi (Evropskou uníí?) pod vedením
katolického svatého, ani to, že báj je ocividnou paralelou
nemeckého Kyffháuseru. Další politici pilne putují na Ríp, aniž
bychom my, publikum, tušili, zda praotec Cech bylliberál,
nebo spíš sociální demokrat. Jiste však mužeme vycházet
z toho, že s sebou na Ríp nevlácel nejaké sudetské Nemce.
Nepopiratelný je vliv takového putování na telesné zdraví naší
elity. Jev sám si pak mužeme rozebrat spíš v souvislosti
s nadcházejícím 200. výrocím narození Hanse Christiana
Andersena 2. dubna 1805. Jeho nahý císar si pro svuj slavnostní úbor vybral zahranicní poradce a tech svých se nezeptal.
A samozrejme se nestaralo kritiky ve své ríši. Skoncil, jak
skoncil.

A co teprve Francjosefuv prasynovec Ota! Ten studoval
mimo jiné evropskou historii a domnívá se, že by vítezství
protestantu na Bílé hore zpusobilo ješte silnejší germanizaci
(a najdou se pro to v Pobalti silné argumenty), než ošklivá
rekatolizace pod vládou jeho predku. A opet pozdvihnou
vlastenci praporec protihabsburského boje a ohrazují se proti
Cechum vstrícné císarské výsosti. Známe, ci neznáme svou
historii? Ovšem že máme v seriózních historických pracech
o roce 1618 defenestrujícího Nemce Thurna a defenestrované
Cechy Slavatu a Martinice (prvního známe dokonce i v roli
ceneného spisovatele v jazyce ceském). Jenže co si s tim my,
ukrivdení, máme pocít?

i

Don Quijote a hora Ríp
Ale práve v kontextu staleté poroby nám Habsburkové
predvádejí, co to je stabilita symbolu. Na pražské Bílé hore,
nad branou ke dvoru Panny Marie Vítezné, je reliéf oslavující
vitezstvi. Ten však nezobrazuje habsburskou orlici. Z výšky na
nás prísne shlíží suverénní ceský lev (reliéf vznikl témer 100
let po bitve). Habsburkové vedeli, že jejich dustojenstvi
a trvalá legitimita v Ceském královstvi spocívá práve v Korune
ceské, a své vítezství slavili jako ceští králové. Je to sice jen
pripomínka formalismu, a následovaly z oprávneného ceského
pohledu i neveselé casy, ale ceremoniální formalismus je
prece to, co chce soucasný ceský prezident zavést.
Nelze ovšem jít jen po povrchu. Historická reflexe vyžaduje
solidní reformu vzdelání i kritickou pluralizaci debatní scény.
Pokud budeme žít jen s historickými omalovánkami a prevleky, které jsou i krátkodobe vymenitelné, nemáme dustojnou
národní budoucnost a dustojnost našich ceremonií bude mimo
úcel. Brzy se jí budeme smát sami - a lim se negativne dotkneme odkazu hrdinu a obeti.

JAROSLAV SoNKA

(1948) JE PUBUClSfA A BIOLOG. OD ROKU 1968 ZUE

A PRACUJE V NE:MECKU.

V SOUCASNÉ

DOBE: PuSOB! NA EvRopsKf:

v BERl1NE: A VYUCUjE NA FAKULTI: SOCw..NICH vE:D

zima 2005

57

UK

V PRAzE.

AKADEMlI

REMINISCENCE

uŽITECNÉ pOSfREHY
VÁClAVA KIAUSE
KEITH CRAWFORD
Ceský prezident Václav Klaus pronesl v polovine roku 2004
na konferenci Institutu pro ekonomický výzkum IFO na
universite v Mnichove pozoruhodný projev nazvaný Dusledky
nedávného rozšírení Evropské unie. Bližší pohled na jeho
vystoupení inspiruje k zamyšlení, zda by známý euroskeptik
Klaus nemel být vnímán spíš jako euro realista.

ce o 35 procent, ekonomická aktivita vzrostla pouze o 5
procent.
"Tak výrazný nárust poctu clenu Unie ješte zvýší napetí
v klání o spolecné peníze," i s tímto Klausovým názorem nelze
než souhlasit.

Malý prínos zaclenení

Ceský prezident také soudí, že prestože je EU vetší
a kompaktnejší, stále nebude schopna vyvážit ani hegemonii
USA, ani asijské ambice. Práve zde se projevuje Klausuv
"euro skepticismus", když se staví do opozice proti myšlence
EU jako "regionálního bloku", místo aby na ni nahlížel jen jako
na seskupení jednotlivých zemí. Pro bezprostrední budoucnost se zdá tato úvaha správná. Vypadá to, jako by byla Evropská unie unášena proudem "nahodilých" zmen, když cas od
casu zvýší pocet clenu C,rozšírení'') nebo upevní nadnárodní
prvky v oblasti rozhodování C,prohloubení''), aníž by existoval
presnejší dlouhodobý plán vývoje. Ale Klausovo rešení spocívající ve vrácení pravomocí zpet jednotlivým státum - vlastne
opak "prohloubení" spolupráce - nevede ze slepé ulicky, ve
které se Unie nachází.

Návrat pravomocí?
Klaus celkem správne tvrdí, že nedávný vstup prinese
novým clenum jen velmi málo zmen, protože vetšina kroku
souvisejících s integrací byla už realizována jako dusledek
vývoje po pádu berlínské zdi. Napríklad vetšina obchodních
prekážek mezi Ceskou republikou a Evropskou unií byla
odstranena v letech 1993 až 2001, kdy byla CR v roli pridruženého státu.
Podle Klausova názoru bude dodatecný prínos zaclenení do
EU "velmi malý". Nelze než souhlasit. Treba rozpocet Evropské unie predstavuje jen 1 procento hrubého domácího
produktu Unie. Za druhé: ackoli EU reguluje vetšinu legislativy, vetšina práva pravomocí ovlivnujících každodenní život je
nadále v rukou národních státu.
Prezident Klaus konstatoval, že Ceši chápou Evropskou unii
jako potenciální zdroj penez a domnívají se, že noví clenové
budou tedy z clenství hospodársky težit, podobne jako
v minulosti Španelsko, Recko, Portugalsko a Irsko. Klaus
víceméne opodstatnene namítá, že by Ceši nemeli ocekávat, že
budou z clenství težit stejne jako výše uvedené ctyri chudší
zeme v minulosti, protože nyní jsme v ponekud jiné situaci.
Ceská republika byla ve skutecnosti od samého zacátku
clenství cistým prispevatelem do rozpoctu Evropské unie.
Ackoli se tento stav casem zmení a Ceská republika bude od
Unie získávat o neco málo víc, než do evropských rozpoctu
odvede, rozdíl ve prospech ceského státu nebude zdaleka tak
velký, jak se puvodne cekalo.
Klaus upozornil i na neschopnost nových clenu ovlivnit
rozhodování v EU. Podle jeho názoru zustanou tyto státy po
urcitou dobu v postavení ,juniorských clenu". To je znepokojující fakt, který se muže negativne projevit v príští dekáde
v mnoha oblastech spolupráce, protože noví clenové budou
potrebovat urcitý cas na to, aby dosáhli stejné úrovne ekonomického rozvoje, politické stability a spolecenské soudržnosti,
s jakými se setkáváme ve vetšine zavedených clenských státu.
Podle Klause se bilance prínosu a nákladu rozšírení zhoršuje i z pohledu starších clenu EU. Statistiky mu dávají za
pravdu. Prestože rozšírení prineslo zvetšení rozlohy a popula-
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Klaus znovu varoval pred rostoucí anonymitou a odosobnením rozhodovacího procesu v rámci evropských struktur
v souvislosti s dalším rozšírením, upozornil také na rostoucí
propast mezi institucemi Evropské unie a jejími obcany. Tyto
postrehy by nemely Evropanum uniknout, ackoli - znovu to
zopakujme - návrat rozhodovacích pravomocí do rukou
národních státu není nevyhnutelným rešením. Evropská unie
jako organizace nesmí na svém výlete do politického neznáma
zapomínat na zájmy svých obcanu; musí z nich vychovat loajální obcany.
Zdá se, že Evropská unie dospela na jedno z pravidelne se
vynorujících rozcestí, kde se bude muset rozhodnout, zda
pokracovat v integraci v jednotnejší politický celek, nebo
zustat na stávajícím stupni spolupráce - v pozici obhbo jednotného trhu, který se rídí nadnárodními pravidly a který by se
moW snadno rozšírit do Turecka nebo do severní Afriky.
Do doby, než zjistíme, kam se z tohoto rozcestí evropské
státy vydají, jsou uvedené postrehy ceského prezidenta
s ohledem na nynejší dilema EU spíše "euro realistické", než
"euroskeptické".
Z anglictiny preložila Pavla Hulová.
KErrn
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Dva hlasy odjinud
JAN HORÁLEK
jevy prezentovány jednak v kontextu jazyku dalších, jednak
nazírány v souvislostech historických, sociálních, politických
i treba prírodovedeckých. Pozoruhodný je autoruv koncept
lingvoekologie s pojetím prirozeného jazyka jako autonomního životního prostredí; zde je na míste pripomenout práce
biologa Vladimíra Úlehly, který už ve 40. letech 20. století
užíval pojmu ekologie rovnež v souvislostech sociologických,
tenkrát pro oblast národopisu.
To, že se lingvistická témata mohou stát cetbou doslova
dobrodružnou, umožnuje nekolik štastných dispozic autorových. Predne ho jazyky a jejich srovnávání vábily už od
detství. To mu usnadnovalo jeho fenomenální polyglotství,
tedy schopnost nejen se o jazycích ucit, ale také je umet:

V záplave knižních titulu bych chtel ctenáre Prítomnosti
upozornit na dve publikace, rozdílné obsahem, rozsahem
i žánrem, jež však prese vše leccos spojuje. Útlejší z nich
napsal psychiatr MUDr. Jirí Krížek (1932); autorem druhé je
lingvista prof. Jirí Marvan (1936). Vedle blízkosti generacní
spojuje oba autory to, že po polovine 60. let odešli do emigrace
a. Krížek dodnes žije ve Washingtonu a domu se vracívá
krátkodobe, ]. Marvan se po listopadu 1989 vrátil a prednáší
doma). Naši ctenári je ostatne mohou znát z jejich príspevkuMarvana z pocátku 90. let, Krížka z druhé jejich poloviny. A co
je mému srdci obzvlášt blízké - obema autorum je spolecná
láska k materštine, arci u obou odlišná hloubkou vhledu do ní,
a také láska k její historii a k národním dejinám vubec.

Odnárodnování

Cechu v emigraci

Z každého odstavce, z každické formulace
sálá radost z užívání rodné reci,
ze hry s ní, z jejího ozvláštnování.

Krížkova kniha Emigrant lékar vypráví (nakladatelství
SURSUM) prináší predevším vzpomínky - na detství, širší
rodinu a její osobnosti, na studia, exil a zaclenování do profesruno života v cizine, nejprve v Rakousku, od roku 1968 v USA
Tam si mimo jiné všímá odnárodnování Cechu v emigraci, jak
se projevuje zejména jejich recovým chováním: Krížek nikterak staromilsky nehodnotí, nýbrž to zkoumá sub specie své
odbornosti psychiatra a ovšem i angažovaného uživatele
jazyka. Treba dodat, že kriticky zkoumavý pohled dovede
zamerit i sám na sebe.

Marvan bezpecne ovládá slovem i písmem pres dva tucty
cizích recí. Behem studií slavistiky pak ovlivnovaly Marvana
práce zakladatelu a pokracovatelu Pražského lingvistického
kroužku. Štastné pro jeho rust nesporne bylo i to, že se
sotva tricetiletý dostal do sveta (nejprve pusobil ve Švédsku,
pak v USA a nejdéle v Austrálii), kde poznal nové proudy
lingvistiky.
Když jsme u životního curricula, dovolte perlicku o tom, jak
si v naší vlasti považujeme krajanu, kterí se odhodlali vrátit
a ve svobodných pomerech predávat nabyté zkušenosti
domácím studentum: zatímco venku byl Marvan desítky let
uznávaným a vítaným profesorem na trech kontinentech,
doma to stacilo jen na rank odborného asistenta - "Dyt von
nemá ani kandidaturu ved!" K habilitaci se dostal verte never-

Nekteré kapitolky odbocují od témat osobních a profesních,
autor vydává pocet ze svých s láskou pestených zájmu. Jedním
z nich je lepidopterologie, nauka o motýlech; jako jejich znalec
se dobral profesionální úrovne (ac sám se skromne nazývá
amatérem), rada jeho dokonalých fotografií motýlu - nekolik
jich je reprodukováno i v této knížce - se dostala do amerických odborných publikací. Vedle toho najdeme exkurzy do
ceských dejin, at jde o pokusy o interpretaci nekolika epizod
treba z doby husitství, nebo o úvahy o nekterých postavách
ceských dejin dávných i novejších. A jak už bylo receno,
autoruv zájem se casto obrací k jazyku: napríklad vzpomínky
na studentskou mluvu jeho mládí ci treba na reklamní ci informacní texty a hesla v pražských tramvajích za protektorátu
mají nespornou hodnotu dokumentární.

te až predloni, profesorským rízením prošel (u nás) letos.
O tom se v jeho knížce arci nedoctete.
Ríkal jsem, že oba prezentované autory pojí láska k ceštine.
To je zrejmé netoliko v pasážích, kde se jí zabývají nebo z lásky
k ní prímo vyznávají: z každého odstavce jejich knih, z každické formulace doslova sálá radost z užívání rodné reci, ze hry
s ní, z jejího ozvláštnování. Obcas se projevi i to, že od ní byli
dlouho odlouceni - ostatne Krížek si toho sám u sebe explicitne všímá. Tu a tam se projeví i dlouholetý vliv anglictiny, treba
v interpunkci nebo když zapomínají na zvratné podoby zájmen.
To bychom mohli mít za zlé jejich nakladatelským redaktorum
- nehoršeme se však ani na ne: vždyt díky tomu mají oba texty
o jednu vypovídací hodnotu navíc.

Ceština svetová
V knize Jirího Marvana Brána jazykem otvíraná aneb
o ceštine svetové (nakladatelství Academia) je ovšem jazyk
tématem ústredním - to je dáno už autorovou profesí. Brána je
soubor textu prevážne popularizacních, jež vznikaly po celá
desetiletí a byly poruznu publikovány v preruzných zahranicních i (po roce 1989) domácích médiích. Kniha je rozdelena do
devíti oddílu, obsahujících celkem 99 kapitol a kapitolek, jež
autor nazývá rozmluvami. V centru autorova zájmu jsou jevy
hláskové, tvaroslovné a zejména lexikální. Samozrejme predevším ceské; protože však jde o "ceštinu svetovou", jsou tyto
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Kasty na ceský zpusob
Volby do 27 senátních kresel a 13 krajských zastupitelstev jsou
za námi, a s nimi další mizivá úcast volicu. Neochota spolecnosti
aktivne ovlivnit vlastní osud a politické šaškování kolem voleb jsou
dukazem, že ceský národ zustává rozdelen na dve kasty.
Pokud se rozhodují zásadní veci v naší zemi, pramálo se zmenilo. Stejne jako pred revolucí dnešní tzv. "vyšší kasta"- do které
patrí nejen malostranští politici, vláda a prezident, ale i s nimi
spojení poradci a podnikatelé - uprednostnuje
základní krédo
udržení se u moci. Stejne jako tehdy její clenové odmítají predat
funkci (rozumí se moc) jiným, a to i pres cetná obvinení, kvuli
nimž by politik v každé západní demokracii okamžite odstoupil.
Dukazy pokracování predlistopadového myšlení jsou všude, od
opozicní smlouvy až po tezi Václava K1ause, že pasivita "tiché vetšiny" národa (rozumí se druhá kasta) podporila pád komunismu.
Tento faktický nesmysl rafinovane posílil postavení vyšší kasty tím,
že pro druhou "Iegitimizoval" její pasivitu.
Pro vyšší kastu jsou konzistentní linie a verejne dané cíle
ohrožující, a tak následovalo vyhnání premiéra Vladimíra Špidly
a nástup mladého prince Stanislava Grosse, pricemž cíle první
kasty se plne realizovaly. Morálne tupý princ predcasne odpojen
od reality je pro vyšší kastu dokonalým prázdným hrncem, do
kterého leje své kryptokomunistické zpusoby. Tím uprednostnuje
princ - jako zlomyslný fracek - vetší zlo volit komunisty, než
prohrát. Když prohra jeho strany v Senátu je kompletní, volá po
zrušení instituce samé.
Jsme tedy v "nové dobe", ve které stará pravidla neplatí a ve
které ta dnešní nebudou platit zítra. Pri setrvávající kontrole vyšší
kasty jsme svedky dusledku jejích operativních pravidel. Prvním je
kontrola institucí. Z cetných dukazu stací uvést neustálé pokusy
omezit cinnost verejnoprávní televize nebo svérázný prezidentuv
výber ústavních soudcu. Kontrola institucí souvisí s korupcí.

Organizace Trasparency International nás
hodnotí jako ctvrtou nejzkorumpovanejší
zemi v EU; v celosvetovém merítku jsme
dopadli hur než Trinidad a Salvador.
Druhým pravidlem je omezení prístupu
k informacím. Stací se podívat na kterýkoliv státní úsek. Treba zdravotnictvi: nejvetší
státní moloch Všeobecná zdravotní pojištovna odmítá poskytnout patricné informace, jak hospodarí s našimi penezi, a nemocnice vám odmítne dát
snímek vašich plic na vlastní žádost. Z institucí, které mají pracovat
v náš prospech, se tak staly zabarikádované pevnosti první kasty,
které slouží jako její azyl.
Nicméne, abychom si nemysleli, že aktivity príslušníku druhé
kasty úplne nezajímají vyšší kastu, máme potvrzeno, že vedeme
v celém svete v poctu odposlechu. Ze všeho nejvíc se vyšší kasta
kouká na tu druhou jako na dojnou krávu. Na Malé Strane zurí
debata, jestli neefektivní politici si mají zvýšit plat sami, anebo ho
zvýšit neefektivním policistum na míru nevídanou v EU. Výsledkem je, že plat státního úredníka v roce 2005 presáhne plat
soukromníka. Dar první kasty kaste druhé pak je rozpoctový
deficit.
2ádný kastovní systém nefunguje bez vzájemné podpory. Ze
strany ceské verejnosti je to podpora pasivní neúcastí. Když pouze
29 procent z nás šlo volit, znamená to, že maximálne 15 procent
lidí rozhodlo o tom, kdo nás bude reprezentovat. Naše pasivita
nadále odsuzuje naše deti k tomu, aby vyrostly ve spolecnosti,
která je rozdelena na dve skupiny, které chybí identita a hrdost,
a v národe, který má rozvrácenou duši. Ústupem od boje s vyšší
kastou do falešného azylu "klidu" predáváme - jako doktor Faustsvoji budoucnost jiným.

Martin Jan Stránský
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Francouzský svetec,
v soucasné dobe
uctívaný pod jménem
sv. Roch, žil ve 14. století. Ve svých dvanácti
letech osirel. Po case
se vydal pres Alpy do
Itálie. Pomáhal všude
a všem, kde rádila
morová epidemie.
Nakonec touto nemocí
sám onemocnel a aby
nebyl nikomu na obtíž,
uchýlil se do lesn í
chatrce na brehu jedné
z nejkrásnejších
italských rek - Trebbie,
kde ho údajne denne
navštevoval andel
a dodával mu odvahy.
Léta tichého duchovního rozjímání nad
vlnami reky ho
vylécila. Zemrel v roce
1327. Jeho ostatky
byly uloženy v kostele
San Rocco v Benátkách. Cást svetcových
ostatku uchovává také
chrám sv. Víta v Praze.
Císar Rudolf II. dal

v Praze v letech

1602

postavit kapli
v areálu Strahovského
- 1612

kláštera a pojmenoval
ji po svatém Rochu. Od
roku 1994 v tomto jedinecném prostoru sídli
mezinárodní Galerie
MI RO založená v Berlí
ne v roce 1987. Tato galerie udeluje Evropskou
cenu za podporu umeOl
a tvurcí cinnost
osobnostem a insti·
tucím. Cenu nazvala
podle reky Trebbie.
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