••

•
-.-,

I

l

'.

I

",

11[1·7l~
•

•••

•

•

•

•

• •••

Pruvodce Prítomností
Libuše Koubská

U)

2

CI
CI

Poznámky
Svatba se nekonala
Ondrej Neff 3
Príliš tesný ráj David Svoboda 3
Normálka
Jaroslav Šonka 4
Zkreslené obrázky
Libuše Koubská 4

N

Komentáre
Tanec na skorápce
Severák vál i z jihu
Slast i bolest reality

Jan Urban
5
Tomáš Klvana 6
Viktor Šlajchrt

e:t

••

54

Rozhovor
Se scénáristou Jirím Križanem
Je treba odejít vcas Marcela Pechácková

~

••••••

9

Téma: Jsou komunisté nebezpecní?
S náhubkem na bezzubého psa Jirí Pehe 13
Težko stravitelné sousto
Petr Príhoda
16
S posmrkanými se nelíbáme
Luboš Dobrovský
18
Zboží s prošlou lhutou?
Michal Pullmann
20
Vyznanie Orwellovej husí Sona Cechová
22
Strana, která prežívá i svou smrt
Petr Fleischmann
24
Zápas na levici Jan Hartl 26

Fe~eton
Suicky
u McDonalda
Povídka

Jirí Eduard Hermach

Evropou obchází strašidlo

Jaroslav Veis

27

28

Domova svet
Cekání na evropskou verejnost
Karel B. MOller 32
Turecko s nohou mezi dvermi
Emil Souleimanov
34
Malé velké impérium Fethullaha Golena
Jarmila Tiosavljevicová 36
Rozhodl jsem se vyvetrat
(rozhovor
s ministrem
kultury Vítezslavem
Ceští
památkári
na križovatce
Martin KriseJandákem)
57

Libuše Koubská

56

Ekonomika
Demokratický proces není na prodej
Zdenek Suda
Predvolební rozpocítadlo
Libuše Bautzová 40

38

Média
Mít Ceskou televizi, nebo nemít?

Ondrej Aust

43

Veda
Ješte k bitve o Darwina
Jirí Vácha
Príliš mnoho náhod
Petr Príhoda

46
47

Téma: Jak je ti, Pobaltí?
Estonsko je i naší pametí
Miloš Prelovický
Hrdinové ze zálohy
Peter Zvagulis
50
Smutné kovárovo slunce Michael Šebek

48
52

Recenze
Mozart mezi dvema svety Jirí Musil
Ctyricetkrát 27. zárí Anna Hájková

59
60

Fenomén
Komenský málem na Harvardu

Karel Cerný

61

Výrocí
O vine a odplate

Jaroslav Šonka

64

Literatura
Kdopak to stínu ceká na moc

Petr Dudek, Adam Drda

66

Post scriptum
Koho volit

Martin Jan Stránský

Autor fotografie

72

na obálce je IgorMalijevský
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PRUVODCE PRÍTOMNOSTÍ

Milé ctenárky, milí ctenári,
soucástí dukladné prípravy na toto císlo Prítomnosti, jehož
hlavní téma uvozuje otázka, jestli jsou v soucasné dobe
komunisté nebezpecní, byla také jedna dopolední svacina.
Teoreticky to mohl být i brunch, ale v prostredí, kde jsme
s fotografem Igorem Malijevským hodovali, zní takový
výraz nepatricne. Jako byste otocili prstýnkem - a ocitli se
v dobách o ctyricet let zpátky. Nebo ješte dríve? No hádejte,
treba mi pomužete s presným casovým urcením podle
kulis a rekvizit.Vrátný z kukane ve vstupní bráne zpustlého
procovského paláce se táže: Kam jdete? S odpovedí, že "do
bufetu", je spokojen. Chodba cpí segedínským gulášem
a párky s horcicí. Ošoupané linoleum, bakelitové kliky.
Nesmiritelná prodavacka. Polévka s játrovými knedlícky za
dvanáct korun a dve deci cerveného vína za patnáct. Kvetované ubrusy z voskovaného plátna a príbory z hliníku.
Skromnost prostého lidu, jakou naposled staveli na odiv
nekterí delnictí reditelé v letech padesátých. V jedenáct
hodin už se zacínají trousit strávníci na obed. Dívají se na
nás zpoza slušných porcí knedlíku s mírnou neduverou,
jsme cizí tváre.
Dojíme silnou polívku a housky a jdeme na procházku
po paláci: Klub ceského pohranicí (Jen zustane-li naše
pohranicí ceské, zustane ceskou i celá naše vlast), administrace casopisu Hranicár. Steny chodby vedoucí k Institutu
užité prevence a lécebné medicíny vyzdobeny fotografiemi
ze života Komunistické strany Cech a Moravy. Umyvadla
na stenách pred dvermi na toalety, absence rucníku, odcházející paní mává rukama, aby jí rychleji oschly. Hledáte
nekoho? Ne, ne, jen jsme trochu zabloudili v case. Nebo
nezabloudili? Redakce Haló novin. Do posledního patra
vstup zahrazen prekližkou. K dispozici zlatý zvonecek na
retízku. Nezazvonili jsme, kdoví, jak krutý džin by pribehl.
Sice s náušnicemi z nevinne se rdících trešní na každém
uchu, ale prece jen v sídle Ústredního výboru KSCM v ulici
Politických veznu ...

Tak jsou soudobí komunisté
nebezpecní, nebo ne? Mají být
zakázaní, nebo naopak vtažení do
politické hry a postupne - díky
svým vnitrním rozporum ~ paralyzovaní? Svoje názory predkládají Jirí Pehe, Petr Príhoda, Luboš
Dobrovský, Petr Fleischmann,
Michal Pullmann. S velmi osobním, cenným "Vyznáním Orwellovy husy" prichází Sona Cechová. Zatímco nekterí pátrali "v bufetu", Jirí Eduard Hermach
našel revolucní sudicky u McDonalda. JaroslavVeis situoval svoji povídku do roku 2046, kdy se volby do zastupitelských orgánu provádejí losováním, takže se z kohokoliv
klidne muže stát komunistický senátor.
Marcela Pechácková jela kluzkými silnicemi letošní tvrdé
zimy do Branek u Valašského Mezirící za scénáristou Jirím
Križanem, aby s ním mluvila o jeho težkém detství v padesátých letech, o tom, proc neveril pražskému jaru, nepodepsal Chartu 77 a proc není možné se dívat jen dopredu.
V dlouhé sérii návštev Prítomnosti v postkomunistických
zemích zveme tentokrát do Pobaltí, do všech trí republik.
Není to ovšem žádná malebná turistická pozvánka, z lecceho stále mrazí. Dopis JarkyVrbové, který prišel z Osla, naopak hreje. Tím, s jakou zasveceností, jemným porozumením a puvabem je napsán.
V úvodu jsem se zmínila o džinovi, ted ješte musím pripomenout šotka. V minulém císle trochu rádil, když
v obsahu nabídl recenzi Anny Hájkové, kterou pak z listu
vylouskl a odtáhl neznámo kam. Zarazujeme ji tedy nyní.
Taky si hrál s císly, takže v Bitve o inteligentní plán Františku Koukolíkovi zmenil univerzální mez pravdepodobnosti.
Správné císlo je 1:10 na stopadesátou (v této podobe to
snad šotek nezmuže).
Preji zajímavé ctení
Libuše Koubská
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Svatba se nekonala,
ženich se nedostavil
Není toho mnoho, co vím doopravdy tak dobre, že mohu
ríci, že to VÍm. A když pak náhodou o té veci, o které dobre
vím, jak to s ní je, ctu v novinách, tak v tech novinách je
vždycky napsaná úplná nebo cástecná hloupost.
aopak
když neco ctete v novinách a pak se o veci chcete presvedcit, vždycky narazíte na to, že skutecnost je cástecne nebo
úplne jiná (napadá me jediná výjimka, ty povodne z roku
2002 byly doopravdy hnusné ... ).
Není úniku z toho pravidla. Dám príklad z poslední doby:
televizeNova fabrikovala zprávu o tom, že tajná služba donutila soudce Petra Nováka, aby vydal zatykac na podnikatele
Tomáše Pitra. Taky jsem o tom psal v tomto smyslu. Potom
jsem se dostal k doslovnému záznamu rozhovoru zmíneného
soudce s Novou a ukázalo se, že pravý opak je pravdou, že
Nova sestríhala rozhovor a dala soudci opacný význam do úst.
apsal jsem o tom, bylo to v novinách, vlažne se o prípad zajímala televizní rada. A pak ctu pana Lampera v Respektu, a pak
ctu pana Fendrycha v Týdnu, papouškují stejnou hloupost.
NaVÍc,kdyby to byla skutecnost, tedy pravda, melo by to zpusobit zemetresení na nejvyšších nústech státu. Nestalo se nic,
rada se zabývá pitomostmi typu "nemravnosti Vyvolených"
a z novin se na nás dál valí hlouposti a dezinformace. Ted se
zabývám padák)', za které je údajne odpovedný Miroslav
Kalousek z doby, kdy byl na ministerstvu obrany. Všichni
víme, že Kalousek koupil špatné padák)' a zabili se na nich tri
lidé. Všichni to VÍnle,protože se o tom všude psalo a dokonce
na billboardech to je videt. A pravda, jaká je?
Jsou to výborné padáky, používají se, armáda pravdepodobne koupí další, dva lidé se na padácích zabili, ale na
úplne jiných a ten tretí se skutecne zabil na "Kalouskove"
padáku, ale ne vinou padáku - vinou lidského faktoru.
Prícin je jiste mnoho, proc to tak je. Zajímavá pitomost je
pro noviny atraktivnejší než nudná pravda. Do novin (do
rádia, do televize) patrí jen špatné zprávy. Kdyby novinárka
navštívila soudce a on jí sdelil (což jí skutecne výslovne sdelil), že na neho tajná služba netlacila, o cempak by zmínená
novinárka vecer vysílala? Nebylo by to jako v tom Kischove
vyprávení "svatba se nekonala, ženich se nedostavil"? Naštestí tu je strihacský stul a z pulhodinové výpovedi sestríháte i doznání k vražde vlastní babicky.
Je proti tomu jediná obrana: necíst noviny.
Proto noviny nectu, jenom do nich píšu. Jiste to jsou
samé hlouposti.
Ondrej Neff

Trochu tesný ráj
Vedecká výprava, která na Papue-Nové Guinei vstoupila
do nedotcených míst oplývajících roztodivnými savci, rostlinami, motýly, oslavila nedávno omamný úspech ... Její
vedoucí Bruce Beehler pripodobnil ten kousek naší planety
k Edenu.
Nutkání osahat a trídit všechno myslitelné kolem nás
dojemne približuje díteti. Ale baterka poznání, se kterou
jdeme na všechny tmavé kouty, má už príliš silné svetlo.
Patrí k veci, že objevitel z principu vystupuje v královské
roli, kdežto objevenému, tedy objektu, tu pripadá nesvéprávná role svého druhu blba. Zpytavý a odríkavý Západ
kraluje svetu co do objemu možností a vervy uchopovat ho
a rídit. To má za následek, že "blbu" pribývá geometrickou
radou, kvetiny a ctyrnožce nevyjímaje. eco tím ztrácíme.
Probádaný svet se odvzdušnil. Kdo chtel kdysi videt do
dálky, musel se vypravit na cestu s rizikem, že už nikdo neuvidí jeho. Dnes dálku meríme na hodiny letu. Sberatel
neznámých druhu mel štestí, když prežil nástrahy tropu.
Nyní má štestí, když nejaké potká. Chyby nekdejšího racionalistického povýšenectví Západu napravuje neméne problematický univerzalismus s falešným étosem "jednoho
sveta". Jeden svet není ale výsada, nýbrž diagnóza. Diagnóza dneška, vedle jehož záští a fundamentalismu pusobí
dávné pohrdání "divochy" skoro nevinne; dneška, kdy se
dovedeme nenávidet, ac jsou naše kultury lán sveta od sebe;
nynejška, kdy nám zakomplexovaná korektnost brání delat
si ze sebe navzájem legraci, kdy pralesní bužky válcují zdatnejší božstva z velkého Odjinud. Proto cítím s každým
a vším "objeveným", prátelskou herdou do zad postrceným
do toho blázince.
Rozumu ale musím odpustit, že nám tak nerozumne
maluje klamné ráje, neveda, že podmínkou tech pravých je,
aby zustaly neobjeveny. Možná nás s ním holý život aspon
tolik nebolí, když je návrat nemožný. Brána od ráje má totiž
kliku zevnitr.
David Svoboda
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Normálka
edoslechnout se o tom, co komu kdo dal, kolik bylo
kapriku a kde je nevestinec, poprípade kolik je jeho nájemné a co tomu všemu ríká Transparency International, je
v Ceské republice nemožné. V každodenním živote už našinec reaguje jen odevzdaným povzdechem: normálka. Tak
to tady chodí.
Odvažuji se v protikladu k této všeobecne uznávané nálade tvrdit, že nechodí. ebo aspon ne všude. Tento pocit mi
doslova vnutila administrativa mestské cásti Praha 6. Clovek žijící v cizine se na vystavení nového ceského pasu po
minulých zkušenostech pripravuje jako na maratónsJ...1beh.
Kdy budu schopen to vybehat, kolikrát tam budu muset jít,
jak se s nimi budu muset dorozumívat?
Informace trvala pet minut. Jasný seznam papíru, které
musím predložit a vysvetlení celého procesu. A úsmev. Pak
potvrzení o obcanství - jiný odbor. A historický poznatek.
Prechod na pocítacové zpracování dat se odehrál soucasne
s rozdelením Ceskoslovenska. Nekteré staré ceskoslovenské
papíry se tedy musejí dohledávat rucne. Ale úrednice to
presne ví a po krátkém rozhovoru me z okamžitého vyrízení odkáže do cekací smycky. A já stále procesu rozumím!
Casová investice: pet minut, týden cekání na mailové sdelení a dalších pet minut osobní návštevy daného oddelení pro cloveka z ciziny i mimo predepsanou úrední hodinu.
300 Kc (u kasy, dve minuty). Podání na pasovém oddelení,
pet minut a nejaká ta koruna za razítko na kvítanci (vlastne
za správní úkon). Vyzvednutí po ctrnácti dnech, dve minuty. A úsmev.
Produkt verejné správy, jak se tomu dnes ríká, byl tedy
perfektní. Kdybych do tech trí okének zanesl kávu, jak to
delávala maminka za socialismu, byla by to korupce.
A podle toho úsmevu soudím, že by me s tou kávou i vyhodili. Snad se však smí napsat neobvyklé sdelení, že jsem si na
obvode (nekdy tak stále ješte ríkám mestské cásti) vyzvedl
dobrý pocit. Normálka, mám nový pas.
Jaroslav Šonka

Karikatury proroka Mohameda v dánském Jiste
Jylland-Posten vyvolaly divoké, neadekvátní demonstrace
v islámském svete, ale i nekterá silácká prohlášení ze strany Západu, až se snad strávily navzájem samy v sobe. Prozatím .
Po celé "obrázkové afére" zustává mrazivá úzkost ve tvaru
prohorelého kríže na dánské vlajce. Zustává však i otázka,
jestli publikování urážlivých kreseb není v prímém rozporu
s jednou ze základních etických zásad žurnalistického povolání, kterou je tolerantní postoj k jiným národum, rasám
a náboženstvím, hájení míru a porozumení. Když tu otázku
položíte, setkáte se s rozšírenými námitkami: Proc bychom
se na muslimy ohlíželi, máme svobodu slova a navíc, co
jsou nevinné kresbicky proti teroristickým vraždám? A kdepak byly ty vášnive protestující davy, když se ve jménu
Mohameda páchaly zlociny proti tisícum nevinných lidí?
Musíme vyvážet demokracii, i s její devízou svobodného
projevu, nikoliv importovat islamistická omezování a zákazy!

Kde byly vášnive protestující davy, nevím, ale v tomto
kontextu prece nejde o muslimy, jde o Evropany. Nejde
o to, jestli byly ty karikatury vtipné, nebo nevkusné. Kdybych byla šéfredaktorkou tech dánských novin, neotiskla
bych je. Ne proto, že se nemá dráždit kobra bosou nohou,
nýbrž podle vzoru, že židovské vtipy mohou vyprávet jen
Židé. To, co udelal Jylland-Posten, bylo hloupé a primitivní. Také nezodpovedné, vždyt jen nahnal vodu na mlýn
fundamentalistum a ohrozil umírnené a reformistické
proudy v islámských zemích.
Námestek ceského ministra zahranicí Jaroslav Bašta rekl
v zahranicním výboru Poslanecké snemovny: "Dnes jim
vadí karikatury, za cas mohou demonstrovat proti tomu, že
jíme veprové a pijeme alkohol." A deník Právo plamenne
psalo mnichovanském duchu Daladierove a Chamberlainove, jenž se zas jednou naplno projevuje, a to plnými kalhotami ministru Evropské unie, kterí nedokáží bránit
základy naší kulturnosti (predevším svobodu slova) proti
agresivite zvencí. Mladá fronta Dnes prišla se stretem civilizací, extremisté z Národní strany vyrazili s povinností bránit naši kulturu a spolecnost a varovali, že nás islamismus
smete, nebudeme-li bojovat o uchování životního prostoru.
Slovo karikatura, pocházející z italštiny, neznamená jen
zesmešnující kresbu, znamená také neco nepodareného,
zkresleného. Treba zjednodušující výroky.
Libuše Koubská

KOMENTÁR

Tanec na skorápce
První ctvrtletí roku 2006 na domácí scéne
JANURBAN
predstaviteli Národního bezpecnostního úradu, prokazují,
že období míru skoncilo. Ony zverejnené odposlechy
za sebou táhnou neodbytnou otázku, kterou nikdo z novinárll a opozicních politiku ješte nepoložil: "Jak to, že nikdo
- ani vláda, ani BIS nebo státní zástupci - nic nedelali, když
tyto informace viditelne už nejakou dobu znali?" Proc teprve po zverejnení odposlechu v Ceské televizi stacilo jenom
nekolik dní k rozbití vedení BÚ?
Jenom jedna kulka
Možná ale i tady jde o volby. Ceská politika mela vždycájemná vražda podnikatele Františka Mrázka, spadající
ky potíž vnímat volby jako všemi dohodnutý a povinný prado této doby, je duležitejší, než se muže zdát. Ano, podobvidelný rituál k obnovení duvery v instituce a oprávnenost
ných kriminálních cinu bylo v minulých letech ministrovádemokracie. Jako vybídku k práci verejné, k dialogu a komní a premiérování Stanislava Grosse víc. Ale nikdy nebyl
promisu. Každé parlamentní volby jsou v Cechách a na
zabit clovek tak blízko politiky a policie. Vyšetrování nikam
Morave predstavovány volicum jako strašlivý Armagedon,
nevede a tvrzení, že vrahem mel být bývalý elitní policejní
poslední stret absolutního dobra s absolutním zlem. A tak
odstrelovac ze severu Moravy, už nikdo asi neoverí. Byla to
se rozhádali sociální demojenom jedna kulka, ale
kraté, nevrazl na sebe
škody na duveryhodnosti
Slavný buldozer Paroubek najel na led
a tím i sebeduvere státu
i komunisté, Miloš Zeman
prekonal všechny rekordy
a proboril se. Ješte kricí a velí, den za dnem
napáchala víc, než se zatím
politického sprostáctví, když
zdá. Mrázkuv nekdy kolega
produkuje konflikty jako metodu práce
napadl Vladimíra Špidlu asi
a nekdy souper Radovan
nejšpinavejší denunciací za
Krejcír napsal s pomocí
a získávání popularity, ale brink jeho
mnoho let (ve své knize Vzenájemného
spisovatele
raketového nástupu je ten tam.
stup a pád ceské sociální
v tropickém exilu na Seydemokracie píše o Špidlovi
chelských ostrovech podivjako o psychopatovi, který se v minulosti pokusilo sebenou knihu, ve které obvinil politiky, státní zástupce i policii
vraždu), ale o to více se sblÍžil s novým premiérem z korupce.
a s komunisty.
Viktor Kožený je ve veznici Jejího Velicenstva na BahaV lednu se ješte mohlo zdát, že Jirího Paroubka už do
mách a jeho kdysi spolupodnikatel Boris Vostrý se snaží
voleb nic nezastaví. ový vudce sociální demokracie hýril
vyjednávat o návrat domu. Tomáše Pitra, dalšího blízkého
optimismem i arogantním poucováním a jeho strana ho
spolupracovníka Mrázka i Krejcíre, sledovala v Alpách
s potleskem následovala kamkoliv. Vládla v ní disciplína
ceská rozvedka, která navíc ústne i písemne presvedcovala
a poprvé od Grossova pádu preference stoupaly nad komusoudce o nutnosti vydat na Pitra mezinárodní zatykac. Lhal
nisty a dokonce až na úroven opozicní ODS, kterou jakoby
bud soudce, nebo rozvedka. A nakonec ješte prasklo, že
prestávalo být videt i slyšet. Koalicní partneri ve vláde
s Pitrem jednal na prímý pokyn premiéra a v utajení pred
najednou vypadali, že už budou nadosmrti nemí z vdecnosministrem spravedlnosti námestek ministra, který v tom
ti, když je premiér ve vláde do voleb vubec nechá. Ale pak se
nevidí nic zlého. ovináre a opozici toto naprosto zásadní
neco stalo. Slavný buldozer najel na led a proboril se. Uvízl
porušení delby moci zarazilo jenom na chvíli. Stejne jako
a dosud nepochopil, proc. Ješte kricí a velí, den za dnem
fakt, že parta podnikatelského neandrtálství první poloviny
produkuje konflikty jako metodu práce a získávání populadevadesátých let, výsledek v nejlepším prípade trestuhodné
rity, ale brink jeho raketového nástupu je ten tam.
hlouposti tehdejších politikll a v horším politické korupce,
opouští svoje pozice ve prospech nové generace. Ta už
nepamatuje veksl pred Tuzexem, ale o to víc se zná s duleTým talentu
Pocátkem brezna Paroubek ze všeho nejvíce pripomínal
žitými partajními bossy dneška.
ztelesnení živoucí paniky. Poprvé od jeho príchodu k moci
poklesly preference CSSD a on ani jeho spolupracovníci
Volby jako Armagedon
jakoby nevedeli, co s tím. On a jeho "tým talentu", který
Je tradicí mafiózních subkultur, že peníze pragmaticky
pyšne vnutil vlastní strane i volicum, ukázali, že mediálne
rozhodují jen v case míru. Smrt Františka Mrázka, stejne
zdatná arogance není ani v Ceské republice vždy platným
jako naštestí zverejnené mnoho mesícu staré odposlechy,
prokazující propojení ekonomické kriminality s nejvyššími
receptem na vítezství. Problémy, odhazované buldozerem

Predjarí roku 2006 vyhlíží jako doba, kdy se v hysterii
predvolebního pokrikování projevuje nebezpecná krehkost skoráph.l', která by sama sebe ráda sebevedome nazývala "ceskou politikou". Na skorápce se tancuje a zbrojí na
volby - bez ohledu na stále nebezpecnejší pohyb magmatu pod ní.

.

. ",
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do stran, se najednou v úzkém korytu dení pred volbami
nahrnuly zpátky do cesty - a Paroubkuv buldozer bez zpátecky uvízl.
Ministr zdravotnictví David Rath, který mel být sociálne
demokratickým esem v hlavním meste, utekl z televizního
studia, když ho s arogancí jemu naroven novinárka na
dokumentu usvedcila, že ješte jako nestranický prezident
Ceské lékarské komory jednal v souladu a ve prospech
Paroubkova sociálne demokratického týmu.
Potom ješte prasklo, že ministr i premiér lhali o výši
dluhu státem kontrolovaných nemocnic a že místo "pouhých" ctyr set milionu jsou ministerstvem kontrolované
nemocnice predlužené ve výši hodne pres dve miliardy.
Jakýkoliv soukromý podnikatel by už v mnohem méne tragické situaci na sebe dávno musel, pod hrozbou trestní
sankce, vyhlásit konkurs. Pro ministra Ratha jeho premiér
prikázal najít peníze za každou cenu v rozpoctu - i na úkor
jiných resortu. Rath mel být ozdobou "týmu talentu".
Nepochopil, že komplex zdravotnické reformy je složitý
práve tím, že vyžaduje budování konsensu a spolupráce
rady casto protikladných zájmu. Za šestnáct let od listopadu to chápal jedine ministr Josef Kubinyi, ale ten je práve
proto, uvnitr establishmentu sociální demokracie v nemilosti. Rath jako verný souputník prevzal od Paroubka
nekonsensuáJní styl "vítez bere vše, a proto to budu já".

kterým se mInistr spravedlnosti Pavel
emec zbavil
Paroubkova duverníka na svém ministerstvu, námestka
Jirího Vyvadila. Pracovat na ministerstvu jako stranický ci
dokonce osobní premiéruv konfident v utajení pred svým
nadrízeným je jeden problém. Napadat po odhalení ostudy
ministra v novinách a chlubit se, že máte od premiéra toto
ministerstvo slíbené, je známkou nesoudnosti. O den
pozdeji premiér nejprve dával bohorovne najevo, že rekne
"chlapcum, aby se dohodli", a cekal, zda se mu ministr
Nemec postaví. Když ministr udržel nervy a jeho námestka
bleskove odvolal ze stáže na ministerstvu predseda Nejvyššího správního soudu, zmohl se premiér jen na blekotavé:
"Já to beru na vedomí."
A do tretice prišel premiér o klícového spojence ve snemovne, stálici sociální demokracie, poslance Michala Krause. Ten se dokonce musí potýkat s podezrením z porušení
zákona. Plytkost jeho výmluv brala dech.

Noblesní cin
Ale v predjarí odehrál se v Cechách i cin nevídané noblesy. Když provokace ceských proto fašistu s odhalením velkého kamene jako trucpamátníku v Letech u Písku rozpoutala další kolo smutného popírání ceské spoluviny na zlocinech doby okupace, nechal majitel sousedního panství
kámen proste na svoje náklady odvést a hodit nekam do
lesa. A bylo po ostude. Díky, Karle Schwarzenbergu.

Nesoudní spojenci
Zkouškou pravdy ovšem budou samozrejme až volby.
I na dalších místech se premiérovi prestalo darit. Poslední
roky nepamatují elegantnejší politický naschvál než ten,

Jan Urban (1950) je vzdeláním historik, prednáší na Newyorské univerzite v Praze.
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První ctvrtletí roku 2006 na mezinárodní scéne
TOMÁŠ KLVANA
Útoky islamistu na Ameriku v roce 2001 a následnou
zmenou zahranicne politické doktríny Spojených státu
skoncila éra bez rádného pojmenovaní a zacala jiná, která
také teprve jméno hledá. Nad vším se ale vznáší opar nejasných i jasnejších hrozeb.

Nechte žvanit Irvinga
Spisovatel Salman Rushdie nazývá dnešní radikální islamisty novými fašisty.Rushdie je citlivý, kreativní pozorovatel, který má s islamismem bolestnou zkušenost. Jeho
Satanské verše vyvolaly v muslimském svete kdysi podobnou reakci jako nedávná kauza s karikaturami proroka
Mohameda.
Je-li islamismus jako hrozba západní civilizaci odlišný od
tech posledních dvou poražených, fašismu/nacismu
a komunismu, pak v tom, že pro liberální demokracii

a tržní ekonomiku nepredstavuje seriózní systémovou
alternativu. Fašismus, nacismus, komunismus a radikální
socialismus ve své dobe na Západe uveznily mnoho srdcí,
nebot se jejich recepty zdály být prípadné na mnohé západní neduhy. Stálo to mnoho let a desítky milionu mrtvých:
dnes vetšina z nás ví, že to byly prinejlepším iluze. Recepty
dnešních islamistu jsou však tak vyšinuté, že žádnou cestu
nenabízejí. Jejich nabídka nesvobody není vyvážena, ani
teoreticky, nicím pozoruhodným.
V únoru rozhodl rakouský soud, že britský revizionistický historik David Irving má jít do vezení za popírání holocaustu na tri roky. Kauza nebyla v dobe uzáverky Prítomnosti skoncena, odvolací proces beží. Má-li jít nekdo do
vezení za neco, co v jeho vlasti ani zlocinem není, je to
s podivem. Protesty a poukazy na svobodu slova však
v kauze lrving neznely v Evrope a snad ani v Americe zda-
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leka tak durazne a hlasite, jako v prípade karikatur které
uverejnily dánské noviny Jylland-Posten. S dánským deníkem se desítky evropských a mimoevropských listu solidarizovalya karikatury pretiskly. Je vedlejší, že Irving je podivín, možná šarlatán, a že nekterá jeho tvrzení jsou na hranici patologie. Svoboda slova je nedelitelná a rakouský prípad
ukazuje, jak ošidná a nebezpecná jsou její ústavní a zákonná omezení v nekterých evropských státech.
Urazí-li me nekdo, byt svatokrádežne, jaká má být moje
reakce? To je rozhodování etické a má co do cinení s jemnostmi tradice a zkušenosti, pameti a osobnostního ustrojení. Rozhodne bych však nemel mít možnost provinilce
poslat za mríže, potrestat ho fyzicky nebo na majetku
(pokud ovšem jeho urážka neprivodila obdobnou škodu
mne). Má tedy tuto možnost mít státní mašinérie, která se
v jemnostech etiky, tradice a zkušenosti z definice chová
jako slon v porcelánu? Rozhodne ne, Irving za mríže nepatrí. Stejne jako jsme kdysi po zdech psali" echte zpívat
Mišíka ...", meli bychom dnes psát "Nechte žvanit Irvinga...". Je-li nekdo ochoten to vydávat a jiný císt, je to jejich
vec, je možné je za to kritizovat, ostrakizovat i vydedit. Zavrít nikdy.

rodícího neprátelství mezi demokratickou
Amerikou
a Stalinovou tyranií obával.
O šedesát let pozdeji jsme bohatší o relevantní zkušenosti. Svobodné, demokratické státy nejsou vubec tak krehké,
jak se tehdy zdálo, a navic mají tendenci být vlastní existencí a úspešností zbytku sveta príkladem. Kdo by v roce 1945
pomýšlel na demokracii v Japonsku, Koreji, Filipínách,
Gruzii, na Ukrajine ci v pobaltských státech? Dnes jsou skutecností, stejne jako je faktem demokracie cínská, tedy
aspon ta Tchajwanu. Svobodné státy nechaly v prachu fašismus i komunismus a v porovnání s nimi se islamismus jevi
jako sice také nebezpecný, ale prece jen slabší neprítel. Svoboda má zjevne tu vlastnost, že v lidech pestuje odhodlání ji
bránit v neprízni.

Podivne spolehlivé Rusko

Jak receno, svet dnes charakterizuje znepokojivá nejistota, a tak každý známý vzorec povzbudí. V tomto ohledu je
jakési podivné spolehnutí na Rusko. Práve když se ujímalo
predsednictvi skupiny GS, vyvolalo ruské státní vedení prostrednictvi firmy Gazprom ošklivý spor s Ukrajinou, jenž
vedl k utažení plynových
kohoutku. Podle vlastních
Rusko za Putina není demokracií,
slov chtela Moskva na KyjeTichá síla svobody
zároven ale není diktaturou. Je a není
vu jen spravedlivou tržní
Kauza Irving a kauza
cenu, nikoliv tu ctyrikrát levkarikatury zprítomnují ješte
spojencem Západu ve válce proti terorismu,
další rovinu této otázky,
nejší, dotovanou. Na tom by
a tou je nelehký, bolestný
nemuselo být nic špatného,
je a není zapojeno do soucasného
kdyby byl takový krok
a zapeklitý vztah naší postglobalizujícího se systému.
dopredu peclive pripraven
krestanské evropské kultury
k semitským kulturám. Staa fázován tak, aby se na nej
letí trvající marginalizace a diskriminace Židu vyústila
mohla Ukrajina, energeticky závislá na Rusku, pripravit.
Gazprom/Kreml však nenadálo u akcí jiste chtel dát najevo
v holocaust. Jeho odkaz a památka se pak staly jedním ze
základních motivu stavby poválecného sveta, zejména
neco jiného, než že mu jde o tržní spravedlnost, vždyt
pokud jde o budování svobodné, sjednocené Evropy
i nadále dodává dotovanou energii treba poslušnému beloruskému diktátoru Alexandru Lukašenkovi. Prezident Vika podpory Izraele. Zároven se tím prestehoval náš evropský
problém na Blízký východ, a jak se ukazuje, má tam schoptor Jušcenko však vypovedel poslušnost a chce dokonce
nost metastázy. Islámsko-arabský kulturní okruh je nyní
v dlouhodobém horizontu svou zemi privést do Evropy. To
také proto klícem k rešení rébusu, na jehož pocátku stojí
je z našeho hlediska nadejný vývoj, jenž by mohl v konecotázka: je politická, kulturní a ekonomická globalizace,
ném dusledku rozmrazit pás zamrzlé transformace na
charakterizovaná kosmopolitní tolerantností a otevreností,
východní hranici Evropské unie.
udržitelná?
Nekolik dní se tedy Ukrajina s Evropskou (mií, uzamceny vlnou silných mrazu, nahlas obávaly o teplo v obývácích,
I když to na první pohled nevypadá, má takto položená
a také o další regresi v Moskve ke komunistickým praktiotázka optimistický základ. Demokracie, která patrí ke
globalizaci neoddelitelne, je stále v ofenzíve. Dovolte malý
kám. Pak se prezident Vladimir Putin zrejme zcásti zalekl
síly nepríznivých reakcí a zcásti také usoudil, že gesto ve
kontrastní príklad. Na ceském trhu se práve objevila biostylu "kdo je tady pánem" už melo príležitost zabrat.
grafie Johna F. Kennedyho od amerického historika
Roberta Dalleka (Kennedy. Nedokoncený život 1917-1963).
Kohoutky zase uvolnil. Epizoda dala znát, co opakovane
Popisuje také, jak se ve své diplomové práci na Harvardu
o sobe Rusko sdeluje svetu: že stojí mimo kulturní a politicmladý Kennedy v predvecer druhé svetové války zabýval
ké procesy hýbající planetárním mainstreamem.
Rusko za Putina není demokracií, zároven ale není dikmnichovskou krizí a selháním britské politiky usmirování
Hitlera. Uvažoval v ní také o významu demokracie a zapotaturou. Je a není spojencem Západu ve válce proti terorischyboval, zda je to nejlepší systém k rešení soudobých
mu, je a není zapojeno do soucasného globalizujícího se
problému.
ejpríjemnejší k životu jiste ano, uvažoval
systému. Ruská média, zpola svobodná a zpola manipuloKennedy, nebot poskytuje nejlepší podmínky pro rozvoj
vaná státními a hospodárskými zájmy, jsou instiktivne procloveka a jeho potenciálu, ale je demokracie dost schopná
tizápadní, protievropská, ublíženecká a pestují v Rusech
a silná, aby celila odhodlaným diktaturám? Takové názory
komplex ménecennosti, jenž je, jak to bývá, tu a tam vyvažován záchvaty velikášství. Rusko si zve do hlavního mesta
tehdy, na sklon ku tricátých let, byly bežné a Kennedy se
k nim vrátil, když jako novinár na jare 1945 v San Franciszástupce palestinského Hamasu, který nepovažuje za teroku sledoval vznik Organizace spojených národu. Tehdy se
ristickou organizaci. Chvili se chová vstrícne v íránské
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krizi, ale pak zase není jasné, bude-Ii spojencem v Rade
bezpecnosti proti Teheránu, pokud pujde o sankce kvuli
nepovolenému
jadernému programu. Rusko nicím nepripomíná energii, s níž se ve zbytcích komunistických
okovu
zdatne obrací Cína, nepripomíná
ani postupne se obnovující Indii, natož dynamické státy jihovýchodní
Asie. Jeho
ekonomika však nestagnuje, i když zrejme díky zásobám
zdroju energie. Jasná identita ruského civilizacního okruhu
je v sázce.

Nebezpecná velicina
Íránský jaderný program je v kombinaci s extremistickým
populistou v prezidentském
úradu v Teheránu, Mahmúdem Ahmadínedžádem,
nesmírne nebezpecnou
velicinou.
Jak Evropská unie, tak Mezinárodní agentura pro atomovou energii, nemluve o prezidentu Bushovi, si to naplno
uvedomují a kdesi v pozadí všech úvah musí mít zmínení
aktéri nelehkou myšlenku: zvolna narustající íránská krize
nemá dobré rešenÍ. Vojenský útok na Írán je zrejme mimo
úvahu i tech nejvetších neokonzervativních
jestrábu. Írán je
silnejší a topograficky
komplikovanejší
než Irák, který
v kombinaci s nedorešenou
situací v Afghánistánu
váže
americké ozbrojené síly na dlouhou dobu.
Íránská jaderná zarízení,
ukrytá hluboko
pod zemí
a rozesetá zrejme na dvou desítkách míst, nelze úspešne
znicit jedním ci dvema údery letectva ci raketovými nálety.
Ostatne i mýty opredený útok izraelského letectva na irácký
reaktor v Osiraku v roce 1981 zarízení jen ponicil a Saddám,
tehdy ve válce na život a na smrt s Íránem, vzal varování
vážne a na cas se výroby bomby vzdal. Osi rak definitivne
zneškodnilo až dlouhodobé,
soustavné a intenzívní bombardování Americany behem první války v Zálivu na sklonku zimy 1991.
Ani zavedení sankcního režimu ze strany OSN v tuto
chvíli nevypadá príliš nadejne. Lze si steží predstavit, že by
se pod úcinné sankce podepsala Cína a také Rusko. Pokud
se Teherán opravdu rozhodne jadernou bombu mít, težko
mu v tom nekdo zabránÍ. V takovém prípade bude posílenou prioritou svobodného sveta zmena režimu v Teheránu
zevnitr. Pujde o mnohem dLlraznejší podporu demokratic-

ké opozice, studentu a exilových skupin v Evrope a Spojených státech. Je to pracná cesta s nezaruceným výsledkem,
avšak nejméne špatná ze všech jiných, horších.

Barvitý životní príbeh
Izrael je tercem Ahmadínedžádových
slovních útoku,
a musí se tedy vývojem cítit nejvíc ohrožen. V prípadných
horkých chvilkách už nebude po ruce Ariel Šaron, jehož
politickou kariéru ukoncila mozková mrtvice. Mimo Izrael
zrejme nejvíce polarizující izraelský politik vedl v posledních letech židovský stát k prímerí s Palestinci, nasmeroval
vývoj ke vzniku palestinského státu a zárovei'l k duslednému oddelení obou státLI a etnik žijících ve Svaté zemi. Presvedcivé vítezství teroristického
Hamasu v palestinských
volbách jako by mu v tomto ohledu dalo za pravdu - na
palestinské strane neexistuje partner; oddelení, alepoi'l na
cas, je jedinou možností z hlediska bezpecnosti státu.
Realista Šaron, má za sebou barvitý, nejednodnuchý
životní príbeh. Ve trinácti letech se stal partyzánem v boji za nezávislost, zakládal oddíly pro zvláštní operace nového státu, byl
úspešným, byt kontroverzním generálem, spoluzakládal stredopravý blok Likud a jako ministr obrany musel rezignovat,
když ho parlamentní komise shledala neprímo odpovedným
za masakr v uprchlických palestinských táborech ze strany
krestanských falangistu. Prohrál kuriozní spor s casopisem
Time, ac mu soudce dal za pravdu (Time o nem napsal v souvislosti s masakry nepravdu, neucinil tak ale ze zlomyslnosti
ci hrubé nedbalosti a Šaron jako soudne se bránící verejne
cinná osoba tedy podle amerických zákonu nemel šanci), byl
proti mírovému procesu v Oslu, jenž nakonec vyústil v druhou intifádu. Tu Šaron a jeho vedení dokázalo neutralizovat
silove, a když v nastalé nové politické rovnici shledal Likud
prežilým, odešel a založil novou, stredovou politickou stranou, která se rázem stala lídrem pruzkumu verejného mínenÍ. Na takový príbeh života je jakýkoliv filmový scénárista,
mel-Ii by jej vymýšlet od zacátku, krátk1.
Tomáš Klvana (1966) prednáší na New York University
v Praze. Je clenem Ceské euroatlantické rady a pracuje ve spolecnosti BA T Ceská republika.
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Je treba odejít vcas

S Jirím Križanem o težké zkušenosti z detství, o tom, proc neveril pražskému jaru, proc nepodepsal Chartu 77 a koho hude volit
MARCELA PECHÁCKOV Á
Má-li se zvolit profese, která je pro Jirího Križana nejpríhodnejší, pak je to scénárista. Ovšem když bylo treba,
byl horníkem, prezidentovým poradcem, námestkem
ministra a ted je zrovna lesníkem.
Jeho názory a postoje k životu nejsou vyctené z knih.
Za každým jeho slovem stojí zkušenost. Nekdy velmi
drsná. Vetšinu života trávil v Praze, pred osmi lety se vrátil do Branek u Valašského Mezirící. Tam všechno zacalo, tam se všechno stalo.

Pamatujete si tu chvíli, kdy jste se rozhodl, že odejdete
z Prahy?
Pred temi osmi lety jsem zacal myslet na to, že se
odstehuj u nekam za mesto, kde by byl klid a já bych
mohl dojíždet do Prahy. Ale ono se to zvrtlo úplne jinak.
To bylo v dobe, kdy jste delal námestka na ministerstvu
vnitra?
Ne, ne, pozdeji. Na ministerstvu jsem skoncil 1. ledna
1994. Od té chvíle jsem byl na volné noze a teprve v léte
1997, po té velké moravské potope, jsem se vrátil do
Branek. Nemel jsem moc na vybranou. Zacínal jsem se
sice vracet k filmarine, ucil jsem na FAMU, ale doma
nám vrátili skoro ctyri sta hektaru lesa a maminka už na
to prestávala stacit. Letos jí bude osmdesát sedm let. Starala se o to skvele, když my jsme nemohli - oba moji
bratri jsou v emigraci a moje dcery jsou v úplne jiné
branži.

1

Kolik vám bylo let, když jste o les prišli?
Sedm osm let mi bylo, když nám komunisti
pilu i les.

ukradli

Dovedete si tu situaci vybavit?
Velice matne. Jen si vzpomínám, jak jsme se museli
vystehovat do Branek, když nám zabavili dum ve
Valašském Mezirící, kde jsme tehdy bydleli. Vidím, jak
jsme jeli na žebrináku, který táhli kone, což se nám
klukum líbilo. Jak jsme jeli k dedovi do Branek, kde
jsme stejne bývali celé léto. Takže my deti jsme to nesly
bezvadne.
Ale pro otce to musel být strašný otres.
Nejdríve znárodnili pilu, nejvetší pilu v celé republice. Mimochodem už patnáct let trvá soud, aby nám ji
vrátili. Sedm let je o tom rozhodnuto, soud však neustále zpochybnuje vydání.
Ale to jsem odbocil do podivné soucasnosti. Potom
znárodnili i les. Otec toho byl samozrejme svedkem.
Popravili ho v roce 1951.
Proc?
Otec se pokusil v devetactyricátém roce s jedním
kamarádem prejít hranice do Rakouska. Predstavoval si,
že za prvé tady bolševik dlouho nevydrží, a za druhé že
kdyby prece jen, tak otec pro rodinu pripraví pudu
venku. Na hranicích je chytli a obvinili, že zabili pohranicníka. Oba popravili.

Takže návrat byla z nouze ctnost?
Postarat se o les je u nás doma povinnost. Už kvuli
památce otce a dedecka, kterí ten les zušlechtovali, a pro
otce byl jeho velká láska.

To vám bylo deset let, jednomu bratrovi o rok více a druhému o tri méne.
evedel jsem, co se stalo. Uvedomoval jsem si jen to,
že matka zl1stala sama s námi detmi.

Do té chvíle jste žil dost rušný velkomestský život musela to být velká zmena.
Bylo mi šestapadesát a myslel jsem na klid. Já potrebuju pro psaní klid, trvá mi dlouho, než se soustredím.
Proste jsem se vrátil a zacal jsem se starat o lesní hospodárství.

Kolik bylo tatínkovi?
Popravili ho v šestatriceti letech. Mamince bylo jedenatricet.

A darí se?
Darí, náš les je považovaný za vzorne vedený, jezdí sem
i exkurze z Vysoké školy lesnické. Máme výborného pana
Stancíka, který lesu rozumí, a všichni lidi, kterí u nás
delají, ríkají: "To je náš les" a "v našem lese se takové veci
delat nebudou" ... Rád slyším, je to príjemné.

Kdo vás deti pak živil?
Dedecek duchodce s nejnižší penzí. Meli s babickou
zahrádku, slepice, králíky a ovecky. Deda delal ovcí sýry,
meli jsme vcely a med. No ...
Dostal jste se na strední školu?
To nejak prošlo,· delal jsem jedenáctiletku, ale pred
maturitou me vyloucili, protože jsem napsal ódu na smrt
Antonína Zápotockého.
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Jako básen?
Básen. Nikdy jsem nepsal básne, leda nejaké ríkanky
typu: Predjarí, predjarí, prdel se nám zaparí - dál jsem se
nedostal. Až potom, když umrel v roce 1957 prezident
Zápotocký, ušaté torpédo - ten mel ješte vetší uši než já, do
me vjelo básnení. Zápotocký byl parchant, který se podílel
na všech hruzách v padesátých letech, podepisoval popravy a pritom mel nimbus lidového cloveka, který zašel
s chlapama na pivo a zazpíval si pri harmonice a psal ty
knihy ... Ale byl to bolševik, Gottwalduv verný souputník.
o a já jsem z radosti nad smrtí komunisty napsal básen
a poslal jsem ji dopisem kamarádovi Vlastíkovi, který byl
v Novém Boru na sklárské škole. Jenže na internáte mu
vychovatel dopis otevrel, Vlastík to ani necetl a oba jsme
byli vylouceni. Bylo to pred Vánocemi, oba jsme meli pred
maturitou. Byl jsem z toho celý vzteklý, tak jsem šel na
šachtu.
Na truc?
Jo. Prihlásil jsme se na brigádu v Ostrave a fáral jsem
na šachte, kde se težil antracit. Pak jsem delal všelijaké
delnické profese.
Nakonec jste ale prece jen studoval FAMU - to šlo bez
maturity?
Na umelecké školy byla výjimka. Jít delat film me
napadlo, když jsem potkal kluka, který studoval FAMU,
a mne se to strašne líbilo. Zacal jsem psát povídky
a porád dokola jsem se tam zkoušel dostat. Až po vojne
se mi to povedlo. V té dobe jsme se prátelil s režisérem
Antonínem Mášou.
apsal jsem jakýsi scénár - Horký
vzduch se to jmenovalo - Tondovi se líbil a prosadil, aby
se to na Barrandove natocilo.
To musel být pro vás zázrak.
No byl- ogar z Branek, triadvacetiletý a tocili mu film
na Barrandove! Hlavní roli hrál Zdenek Štepánek, to byla
jeho poslední filmová role, pak Marvan, Trégl. .. V té
dobe jsem se asi po ctvrté hlásil na FAMU, zas me neprijali a já jsem potkal Tondu Mášu a povídám mu: Dám si
rum, zas me ti blbci neprijali na školu. A on rekl:
Moment, moment a napsal odvolání jako Filmové studio
Barrandov s tím, jak je možné, že clovek, kterému Barrandov dokoncuje práve film, nebyl shledán zpusobilým
studovat na FAMU. To zabralo.
Melo smysl studovat scenáristiku?
Melo, protože to byla bájecná doba - 1964 až 1969,
ucil me Milan Kundera, Franta Daniel... Maminka
težce nesla, že nemám ani maturitu, tak jsem nakonec
absolvoval s cerveným diplomem a byl jsem ozdoben
titulem promovaný dramaturg. A napsal jsem si na
dvere, když mela prijet maminka, titul Prd - Promovaný dramaturg.
Nakonec jste na té slavné FAMU i ucil. Jde to naucit
nekoho psát?
Pokud clovek nemá nejaký talent, tak se nic nenaucí,
ale nejaké technické fígle usnadiíují práci. Se studenty
jsem spíš vedl debaty než cokoliv jiného .
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Dostal jste se do styku s disentem v sedmdesátých letech?
Až v osmdesátých. O disentu jako takovém se dá mluvit až po Charte 77. Do té doby to byl Václav Havel a pak
dlouho nic.
Chartu jste nepodepsal?
Mel jsem s tím problém.
a prvním míste byl asi
strach, jakási zbabelost namocit se do neceho takového.
Na druhé strane nedlhera; pohyboval jsem se mezi
lidmi, kterí stejne jako já nemohli strávit treba Pavla
Kohouta a další bývalé komunisty a Charta je všechny
spojila dohromady. Patril jsem k lidem, kterí nebrali rok
1968. To je díky mé rodinné anamnéze.
Vy jste nebral celé pražské jaro?
Ne, ani Dubceka, protože byl komunista, a byl to
pokus o revizi komunismu, šlo o socialismus s lidskou
tvárí a to já neberu.
ebyl jsme sám. Vznikl Klub angažovaných nestraníku, K 231, opravdu nekomunistické
a proti komunistické spolecenství lidí.

s kým

jste v té dobe popíjel?
Muj kamarád byl Petr Kabeš, ohromný básník, stejný
rocník jako já. Prosedeli jsme spolu asi sto let v hospode
U žemle v Celetné ulici v Praze. Stály tam jen dva stolky
a my jsme tam sedeli od rána do vecera a furt jsme mluvili.
Byl to Petr Kabeš, kdo me také casem privedl do spolecenství okolo samizdatového casopisu Obsah a spisovatelu, kterí se na nem podíleli, jako Ludvík Vaculík, Milan
Uhde, Eda Kriseová, Eva Kanturková. Postupne jsem se
zapojil. .. V roce 1988 jsem delal petici za propuštení
Václava Havla v polovine trestu ... To byla první petice,
která pritáhla šedou zónu, jak ríkali disidenti nám. Takhle jsem se zacal pohybovat v disentu. Mel jsem shánet
podpisy práve v šedé zóne - a podepsal ji Jirka Bartoška,
Petr Cepek a další herci a známí lidé.
Petice skutecne pomohla, co to pro vás znamenalo?
Od té chvíle jsem se dlouho nezastavil. Hned druhý
den, co Václava Havla propustili, jsme se sešli v hospode
a rybárne, byl tam i Saša Vondra a vznikla myšlenka
další petice. Hledal se název a Václav chtel neco jako Dva
tisíce slov, tak jsem rekl ekolik vet, což se ujalo. Melo to
necekaný ohlas, každý vecer jsme vypisovali asi padesát
jmen, byl tam akademik Otto Wichterle, herec Radovan
Lukavský, traktorista Novák, soustružnice Dvoráková ...
Takhle jsem se seznámil pres telefon s Ivanem Medkem
z Hlasu Ameriky.
Myslíte, že to melo smysl?
Myslím, že ano.
Takové trochu Pražské povstání ...
Byli jsme alespoií pripraveni na další dny, které dokonce predbehly naše ocekávání. Najednou bylo jasné, že
Václav Havel bude prezident, a on nám jednoduše rekl,
že musíme jít na Hrad s ním.
Kdo šel první na Hrad?
Poslali tam me.
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Vy jste vedel, jak na to?
Já jsem ani nevedel, kudy na Hrad jít. Prišel jsem
Nerudovkou
a vubec jsem netušil, kudy se jde do prezidentské kanceláre. Vešel jsem na poštu, pak k nejakým
uklízeckám, až mi rekli, že vstup je pod balkonem na tretím nádvorí. Bylo to tesne pred volbou prezidenta,
byl
jsem ohlášený u Husákova šéfa kanceláre, mel jsem na
sobe zelený parker ... Cekal na me mužícek v kravate
a rekl: Už vás cekáme, pojdte dál. Uvedl me do místnosti, kde sedelo asi dvanáct lidí. Meli v ocích strach a ocekávání, co bude, jestli se bude strílet. .. Já jsem ovšem
prišel jen domluvit, jak to bude s volbou prezidenta, spíš
protokolární
veci. V tom prišel generál Vacek, co jako
bude s prehlídkou,
tak jsem se na ni šel v noci, den pred
volbou, podívat. A Vacek byl skvelý - proste voják. Ríkal:
Tady pujde prezident, tady bude toto a toto a ukazoval
mi, jak pochodují
vojáci. V té chvíli jsme si všiml, že
vojáci zvedají nohy jako ruská armáda.
A povídám.
Nemohli by zvedat míií. nohy? A on ríkal: Snížit? O kolik?
A já jsem rekl: O tricet centimetru.
Odpovedel:
Dobre.
Odcházel jsem s tím, že vojáci budou méne trpet, ale ti
me proklínali, protože do rána nacvicovali o tricet centimetru níž zvedat nohy. To je, prosím, moje stopa v historii.

Jenže i na Hrade se zacali objevovat agenti StB.
A já jsem byl na prání Václava Havlu u toho, kdy se jim
muselo ríct, aby šli. Tehdy ješte nebyl lustracní zákon.
A vždycky to bylo spojené s nejakou nechutností.
Jakou tfeba?
Zapírali ...
Vy jste to ustál?
Nejednou to bylo kruté. Jednou jsem zavolal chlapíkovi,
co evidentne s StB spolupracoval
a prišel s Václavem

Kdy jste odešel z Hradu?
V devadesátém
druhém. O pul roku drív, než všichni
ostatní. Nejak mi to nešlo. Byl jsem tam skoro jediný
opravdový
pravicák. A taky nastával úrad, opravdový
úrad a to já moc neumím.
Moc dlouho jste se úfadu nevyhnul?
Musel jsem na ministerstvo
vnitra, protože jsem slíbil
Honzovi Rumlovi, když jsem ho presvedcoval,
aby vzal
ministra vnitra, že mu to vrátím. Ted prišla ta chvíle. Dva
roky jsem mu delal námestka.
A znovu jste dobrovolne
odešel?
Jiste. O dva roky pozdeji jsem se vrátil ke scenáristice.
Pripomnel vám nekdo vaše údajné krycí
Ano, napríklad
pan Bašta. Já jsem
nemel. Podobne
jako spoustu
jiných
pokoušeli nalejt a zavedli na me spis s
Mánes, protože jsem bydlel v Mánesove
rozhovoru pro AFP me zavolali, probehla
na které jsem tomu chlápkovi rekl, že se
protože mi vzali otce - já s vámi nemužu
já z vás mám des jako díte - rekl jsem
mluvit, zaplatil kafe a šel. Tím to zhaslo.

jméno Mánes?
s tím problém
se me estébáci
krycím jménem
ulici. Po mém
jedna schuzka,
estébáku bojím,
spolupracovat,
mu. On prestal

Nebylo pro vás nekdy svudné, když jste pracoval na
Hrade nebo pak na vnitru, odstranit
záznamy - tfeba
falešné - o spolupráci takzvane slušných lidí s StB?
Ani vterinu. Chtel jsem mít všechno cisté. Jednou za
mnou na Hrad prišel bratr mého kamaráda z detství, že
prý jeho dceru neprijali na práva, at jí pomužu. A já v té
své tehdejší naivite ríkám: Ty vole, co to po mne chceš?
My jsme tady proto, aby už tohle nikdy nebylo. Vyhodil
jsem ho a on se mnou od té doby nemluví.

Jirí Kfižan, rodák z Valašského Mezirící (1941). Jeho
rodine znárodnili velkou pilu, stovky hektaru lesa a otce
popravili za údajné zabití pohranicníka. Jirí Križan nedokoncil strední školu (byl vyloucen), pracoval v delnických
profesích, pozdeji absolvoval scenáristiku na FAMU. Jistý
cas pracoval jako dramaturg filmového studia Barrandov
(první realizovaný scénár Horký vzduch) a takéjako redaktor dentku Mladá fronta. Od poloviny 70. let pracoval na
volné noze. Koncem 80. let byl spoluautorem petice Nekolik
vet, po 17. listopadu J 989 poradcem prezidenta Václava
Havla (do roku 1992), námestkem ministra vnitra (do
1994) a pedagogem na FAMU (do 1997). Vrátil se ke své
puvodní profesi scénáristy. Dnes žije v Brankách, odkud
pochází rodina jeho maminky. Stará se o restituovaný
majetek, píše scénáre a další texty.
Z daa: scénáre k filmum Stíny horkého léta (1977), Signum laudis (1980), Tichá bolest (1990), Je treba zabít
Sekala (1998 - oceneno Ceským lvem) a k televizním inscenacím, napr. Na lavici obžalovaných justice (1998-1999).
Zatím poslední scénár k televiznímu hranému filmu Datel
a lovecnatocil režisér Vladimír Morávek. Jde o vyrovnání se
s vinou z minulosti.
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Havlem a s námi všemi na Hrad. Sedli jsme si s Michaelem
žantovským s ním a ríkáme mu: Musíš odejít. Zeptal se kdy,
tak jsme mu rekli, že hned, a on zacal plakat a žadonit, že má
problém se zdravím, že má problém s bratrem ... Bylo to
nechutné. Vecer jsme šli se Žantovským do vinárny Beograd, vypili pár sklenicek, jen tak jsme mlceli a pak se rozjeli
domu - muselo být po pulnoci, v jednu ve dve. V pul ctvrtý
zvoní telefon: Spíš? volal Žanták. emeli bysme se za ním
rozjet? Já ríkám: Myslíš? Já taky o tom premýšlím. A dohadovali jsme se po telefonu, jestli si nehodí mašli, ale nejak
jsme si to rozmluvili a v osm ráno už jsme byli na Hrade,
hned jsme si dali spolu kafe a v tom se tam objevil on.
A povídá: Hele kluci, já jsem celou noc premýšlel. .. No, to
my taky! Hele já jsem tady delal ten návrh na zmen u, to byste
mne meli zaplatit nejakých dvacet tácu ... A my na nej: Ven,
ty šmejde! On celou noc premýšlel, co by z toho vydoji!.
Vubec nikoho vám nebylo líto?
Ne. Proste padni komu padni. Tehdy jsem byl první
a dodneška na tom trvám, že se veci musejí vycistit tím,
že se zverejní, popíšou a nemusí se u toho trestat na
hrdle. Jde o doznání viny a nápravu chyby v jakémsi
krestanském zpusobu pokání.
ic víc. Jen ríct: Ano, byl
jsem špatný, už to nikdy neudelám. Ale tvárit se: Co je
vole, co má bejt - to nesnesu a je to presne problém,
který tady porád máme.
Máte každému komunistovi za zlé, že byl ve strane?
Za zlé to mám každému, samozrejme. Je to mravní
selhání. Skoro každý to delal predevším z prospechárství,
nebo z nejaké, možná oprávnené potreby zachovat si
práci, aby se díte dostalo do školy.
Umíte jim odpustit?
Já jim nemám co odpouštet. Je to hrozne težké a složité odpouštet. Oni reknou: Tož jsem to místo chtel, tak
jsem tam šel, no co? Poznal jsem jen dva komunisty, kterí
se s tím dokázali opravdu rozejít a na jednom z nich to

stejne zanechalo stopy aspon ve vyjadrování. První byl
Jirka Ruml a druhý Ludvík Vaculík. Samozrejme, že jsme
namoceni všichni, prinejmenším jsme nedelali nic proti
nebo lehce posloužili aspon za tu možnost opéct si na
chalupe prase. Ovšem tendence vytesnit svuj podíl na
špíne, tendence vytesnit podíl svých bratru a otcu, jsou
zlé. Pro me je neprijatelné to, co používá Václav Klaus,
když ríká: Dívejme se dopredu ...
Máte z komunistu ješte stále strach?
Samozrejme, že mám strach. Ale musíme ríct, z ceho je
treba mít strach. Odbýt hrozbu komunismu mávnutím
ruky, jako to delá Paroubek, který rekne: Stalin je mrtvý, tak
o co jde? To je ignorance. Ignorance toho, co komunismus
je a cím chce být - zejména ten ceský. Grebeníckovská
notecka, kterou neopustil ani Filip, tady porád straší. Copak
není dost videt, jak se prostrednictvím socanu verejne
pokoušejí okrást obcany o svobodu, jak uvažují o zestátnování nemocnic a vyvlastnování pozemku? A to ješte nejsou
u moci, to tu je ješte jakýsi odpor ke komunistum.
Mela se po revoluci zakázat komunistická strana?
Ale vždyt zákon deklaruje, že jde o zlocineckou organizaci - tak jak to, že není zakázaná? Když je nekde hákový kríž,
je prušvih, když nekde straší srp a kladivo, tak to projde?
Koho budete volit?
Po zralé úvaze mi nezbude nic jiného, než volit ODS.
Vadí mi u nich rada lidí, jejich zpusoby, ale potrebuju se
vymezit vuci komunistum a jedine dostatecne silná ODS
mi dává záruku, že se s nimi nespojí. Pro me není nic
horšího než komunisti. Nic. Na stejné úrovni by mohli
být nacisti, kterí naštestí momentálne nejsou na scéne.
Takže se nechávám donutit volit zlo. Menší zlo.

Marcela Pechácková je novinárka, zástupkyne šéfredaktora
týdeníku Instinkt.

Jirí Križan (na snímku na konci stolu vpravo) se 6. prosince 1989 zúcastnil jednání delegace Obcanského fóra s predstaviteli
vlády CSSR.

Snáhubkem
na bezzubého psa
Lpení na izolaci komunistu odrážÍ nerešený
vnitrní konflikt ceské spolecnosti
JIRÍ PEHE
Jedna z nejcastejších otázek, kterou dostává od zahranicních novináru politický analytik zabývající se ceskou
politikou, zní: Jak je možné, že v Ceské republice existuje
silná nereformovaná komunistická strana? Tato otázka je
logická. Ceská republika je dnes pomerne stabilní, ekonomicky prosperující demokracií, v níž by zdánlive nemela
existovat významnejší poptávka po politické ideologii,
kterou reprezentují komunisté. Málokdo se ale ptá, co
vlastne dnešní komunisté skutecne reprezentují.

Internacionála na smetišti dejin
Potíže s pochopením znacného vlivu Komunistické
strany Cech a Moravy vyrustají cástecne z mylného presvedcení, že KSCM je extrémne levicovou stranou. Tou
byla její predchudkyne - Komunistická strana Ceskoslovenska, jež se pred uchopením moci opírala o vyhranene
levicovou ideologii s utopistickým rozmerem. Klícová
byla nejenom hesla ekonomického rovnostárství, prekonání trídních rozdílu ci postupného nahrazení státu i klasické demokracie novým politickým systémem, ale též
hesla internacionalismu.
Když se komunistické strany dostaly k moci, rychle se
ukázalo, že mnohé z jejich utopických vizí není možné
uskutecnit a že budování "beztrídní spolecnosti" a zrušení
politického pluralismu pri soucasném zachování státu
vede ke vzniku autoritárských ci prímo totalitních režimu.
Presto ale i v tomto období komunistické strany vyznávaly, alespon slovne, internacionalismus. Jejich útoky vuci
"zahranicí" byly formulovány ve slovníku trídního boje
a vedeny proti "imperialistum" ci kapitalistum. V tomto
ohledu se komunistická ideologie držela krajne levicových, nikoliv nacionalistických postoju.
KSCM si nekteré z techto postoju podržela, ale nekterých se po zhroucení komunistického systému musela též
vzdát. Prinejmenším z taktických duvodu nemluví dnešní
ceští komunisté o diktature proletariátu nebo o svetové
revoluci, ale vystupují spíše jako strana, která respektuje
pravidla demokratického systému, pricemž zároven trvá
na krajne levicových predstavách ekonomického usporádání. Ani v ekonomické sfére ale KSCM dnes nepropaguje rozsáhlé znárodi'íování a totální zrušení soukromého
vlastnictví. Její rétorika se posunula smerem k obrane
sociální spravedlnosti v rámci existujícího systému.

Boj s kapitalismem na sebe vzal novou podobu. Pro
komunisty je dnes ztelesnením kapitalistického zla proces
globalizace. A protože komunisté vždy vycházeli z marxistického názoru, že základna urcuje nadstavbu, chápou
napríklad i nové formy globální správy, jakou je treba
Evropská unie, jako projevy globálního panství kapitálu.
Ovšem národní stát, který mel v tradicní komunistické
ideologii odumrít, což bylo podtrhováno durazem na
internacionalismus, se zmenil v baštu, kterou je treba bránit pred náporem globalistu. Komunistické strany se tak
v posledních patnácti letech silne nacionalizovaly.
Prinejmenším v tomto bode si dnešní komunistická ideologie dobre rozumí nejen s extrémní pravicí, ale s politickou pravicí obecne. I ta totiž ucinila v posledních desetiletích zásadní obrat. Zatímco dríve bývaly pravicové strany
zastánkynemi kapitálu bez prívlastku, dnes se i ony vesmes
bourí proti rozmeli'íování role národních státu v procesu
globalizace. Volají po silném státu, který by byl schopen se
postavit nadnárodním ekonomickým tlakum i nadnárodním institucím.
Hlavními zastánkynemi globalizace se paradoxne staly
sociálne demokratické strany, které plivodne - podobne
jako strany komunistické - vyrostly z kritiky kapitálu.
Pokud bychom prijali komunistickou definici globalizace,
jsou dnes sociálne demokratické strany nejvetšími podporovatelkami jak globálního kapitálu, tak dalších projevu
globalizace - napríklad nadnárodních institucí. Politická
pravice i levice se tak zásadním zplisobem promenily.

Máme cisté ruce
V prípade KSCM byl vývoj smerem k nacionalismu
ovlivnen nejen vynucenými posuny v ideologii, ke kterým
došlo po pádu komunistických režimli, ale také taktickou
volbou. Zhruba v polovine 90. let si KSCM uvedomila, že
v ceské spolecnosti existuje urcité množství lidí, kterí
neprijali demokratický systém, ale zároveó nejsou prirozenými zastánci extrémne levicových názorL!. Po neúspechu
Sládkových republikánu ve volbách v roce 1998 se tak
KSCM svou rétorikou výrazne posunula do politického
prostoru, v nemž dríve meli hlavní slovo práve oni.
Ideologické rozkroceI1í smerem k pravicovému extremismu je jedním z vysvetlení pro znacný vliv ceských
komunistu.
KSCM dnes proste hraje roli, kterou
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v Rakousku hrají Haiderovi Svobodní nebo Le Penova
árodní fronta ve Francii. K tomu jim pomohla i konkrétní selhání nekomunistických stran. Tzv. demokratický
politický establishment selhal poprvé krátce po roce 1989,
když nedokázal dát komunistické strane ultimátum: bud
se omluvíte za svou minulost a v komunistické strane probehnou reformy podobné tem, kterými prošly ty ve vetšine postkomunistických
zemí, nebo budete zakázáni.
Ackoliv se návrh na zákaz komunistické strany objevil,
nebyl schválen.
Demokratické strany se radeji uchýlily k bezzubým
deklaracím, jako byl zákon o zlocinnosti komunismu.
KSCM, ac postupne odmítla jakékoliv významnejší reformy, mohla existovat v rámci oficiálního politického spektra. Když se brzy ukázalo jako liché i presvedcení mnoha
demokratu, že vzhledem k vysokému prumernému veku
clen LIKSCM bude vliv strany prirozene upadat s postupujícím casem, zabydlel se v ceském politickém spektru
zvláštní politický subjekt.
Na jedné strane byla KSCM vysoce viditelná, protože
byla zastoupena v parlamentu, na strane druhé mela nulový koalicní potenciál, takže nenesla odpovednost za vládnutí. Nekomunistické politické strany se uchýlily ke
zvláštní politické schizofrenii. Tvrdily, že s KSCM by
nikdy nespolupracovaly, a náznaky ústupku komunistu
u svých souperu dodnes úcelove využívají k politickému
boji, ale zároven prijaly komunisty jako víceméne legitimní politické partnery na úrovni parlamentní. Navíc na
úrovni komunální mnohé strany s komunisty bez problému spolupracovaly a spolupracují.
KSCM se tak v období, v nemž si už kvuli nesmírne
obtížným transformacním krokum musely všechny strany, které cinily politická rozhodnutí, "umazat ruce",
dostala do velmi výhodné pozice politického subjektu,
který není za nic zodpovedný, ale požívá dostatecnou
mediální viditelnost i politickou legitimitu, aby mohl vše
kritizovat. Postupem casu se stala typickou protestní stranou, která krome volicu extrémních sil též pritahuje lidi,
kterí chtejí výrazným zpusobem vyjádrit své znechucení
z politického establishmentu.

Ceské specifIkum
K relativne dobrému postavení KSCM prispelo i jedno
ceské specifikum. Ceská republika je jedinou postkomunistickou zemí, v níž po roce 1989 vyrostla silná sociálne
demokratická strana, jež nevznikla transformací strany
komunistické. Je otázkou pro politické historiky, zda to
byl vývoj dobrý nebo špatný. V zemích jako Madarsko
nebo Polsko byl problém vyrešen tak, že se postkomunisté
stali normální soucástí politického spektra. V konecném
souctu provádely tyto strany stejné tržní a další reformy,
které u nás provádela CSSD. Spolecnost tak byla mnohem
méne polarizována a navíc odpadl problém s koalicne
nepoužitelnou stranou, která má 20 procent mandátu.
v dolní komore parlamentu.
Proti tomuto argumentu lze namítnout, že jakkoliv
frustrující muže existence silné KSCM být, dlouhodobe je
jasná hranice mezi komunisty a sociálními demokraty pro
politický systém lepší. Ackoliv i v CSSD najdeme mnoho
bývalých komunistu, zpusob jejího vzniku jí dává jiný

druh demokratické legitimity, než mají strany postkomunistické. Je v ní též mnohem méne vysoce postavených
komunistických politikLl z období pred pádem komunismu. To muže dávat Ceské republice v dlouhodobém
výhledu lepší šanci než jejím sousedum, že se s komunistickým dedictvím vyporádá. Komunisté v KSCM jsou také
lépe viditelní, než by byli uvnitr strany, která se tvárí jako
demokratická levice.

Ode zdi ke zdi
Toto specifické rozdelení ceské levice na sociálne demokratickou a komunistickou bylo zakódováno už v událostech, které následovaly po porážce Pražského jara v roce
1968. KSC se behem normalizace, na jejímž zacátku stály
rozsáhlé cistky, stala neostalinskou stranou, v níž nebyl
žádný prostor pro reformní proudy, jako tomu bylo v Polsku nebo Madarsku. Tak se stalo, že v roce 1989 nebyli
v KSC témer žádní reformátori, kterí by byli ochotni stranu menit smerem k demokratické levici. Navíc by podobný manévr ceským komunistum krátce po sametové revoluci jen málokdo veril.
Ceská verejnost si jakoby neví s existencí silné komunistické strany rady. Reakce se pohybují od morálního rozhorcení nad rostoucím vlivem strany, která se rádne neomluvila za svou minulost, k flegmatickému pragmatismu.
Zatímco moralisté volají bud po zákazu strany nebo
zmene jejího jména, ci po jejím úplném bojkotu, pragmatici tvrdí, že je treba existenci KSCM prijmout jako fakt.
Koneckoncu tuto stranu volí témer dvacet procent volicu.
O tom, jak traumatickou otázkou pro demokratickou cást
verejnosti existence silné KSCM je, svedcí i to, že mezi
zmínenými názorovými extrémy témer neexistuje kompromis.
Soucástí problému je nepochybne skutecnost, že ceská
spolecnost jako celek se zatím nedokázala vyporádat
s obdobím komunismu. Bojovný antikomunismus dnešních demokratu casto jen zastírá skutecnost, že si
s komunismem zadala podstatná cást ceské spolecnosti.
Jak už výstižne popsal Václav Havel v Moci bezmocných,
komunistický systém si zavazoval všechny, kterí proti
nemu otevrene nebojovali, celou radou rituálu, jichž se
všichni museli úcastnit, pokud nechteli upadnout
v nemilost.

Komunistický svet se rozpadl
Trauma komunistické zkušenosti i neschopnosti postavit se k ní celem má ješte jeden následek: málokdo je schopen zaradit komunistickou éru i praktiky komunistických
stran do príslušného historického kontextu. Komunismus
prežíval, dokud vládnoucí elity mohly kontrolovat toky
informací a pohyb lidí, což bylo lépe proveditelné v industriálních spolecnostech, v nichž velké množství lidí plnilo
ve výrobe funkce, které dnes plní automaty. Totalitní spojení ekonomické, politické a ideologické kontroly v rukou
jedné mocenské skupiny vyžadovalo znacnou míru centralizace. Ta není možná, jestliže lidé mají prístup k diversifikovaným zdrojum informací a ekonomicky se zhodnocuje predevšíni jejich individuální tvorivost i schopnost
komunikovat, tak jak je tomu v postindustriálních spolecnostech dneška.

Komunistické trauma dokonce brání mnoha lidem prijmout i zcela racionální argumenty, podle kterých mohou
mít sice i dnešní komunisté nedemokratické choutky, ale
už nemají prostredky, jak tyto cíle uskutecnit. Komunistický svet se rozpadl. Ceská republika je soucástí Evropské
unie a NATO. S komunismem máme své zkušenosti,
takže KSCM vzbuzuje mnohem vetší skepsi, než vzbuzovala v dobe svého nástupu k moci její predchudkyne.
Komunistickým nebezpecím se straší, ale nikdo není
schopen konkrétne popsat, jak by v dnešních pomerech
mohla KSCM výrazneji oklestit naši svobodu.

Morální problém
KSCM není nebezpecná jako potenciální uchvatitel
moci, který se bude pokoušet znovu zavádet komunismus
nebo jinou diktaturu. Ani k jednomu neexistují v dnešní
dobe predpoklady. Navíc ani mnozí komunisté si už
návrat starého systému neprejí. Dobre se etablovali
v nových pomerech. Vedí též, že jakákoliv snaha zavést
autoritárský režim by narazila na externí i interní prekážky nesrovnatelné svou velikostí s rokem 1948.
Existence KSCM v její soucasné podobe samozrejme
zustává morálním problémem. Jenže tento problém, jak
už bylo naznaceno, je širší než KSCM. Je velmi težké
vyjadrovat morální rozhorcení nad údajne nereformovaným skanzenem komunismu ve spolecnosti, která je ješte
stále hluboce zabredlá v postnormalizacním
zpusobu
myšlení a kde pro mnoho lidí zustávají napríklad i merítkem vkusu ješte stále filmy, estrády a populární hudba
normalizacního období. Jinými slovy: ceská spolecnost se
jen težko morálne (a pak možná i prakticky) vyporádá
s existencí silné KSCM, dokud se nevyporádá sama se
sebou.
V politické rovine má samozrejme dlouhodobá existence vlivné KSCM za následek jistou erozi odhodlání tuto
stranu naprosto bojkotovat. A protože se dlouhodobý bojkot, opírající se o neuprímné moralizování a podemílaný
úcelovým využíváním (spolupráce s ci mobilizováním
proti) KSCM, príliš neosvedci!, je docela logické, že nekterí politici zacínají pripouštet spolupráci s komunisty. Zejména v prípade CSSD se není cemu divit. Ta je vystavena
úcelovému tlaku pravice, že si nesmí s komunisty zadat,
pricemž ovšem pravice není ochotna usnadnit rozumnými kompromisy vládnutí CSSD tak, aby ta mohla komunisty skutecne dusledne izolovat.

nera by byl rozhodne více nebezpecný pro KSCM než pro
ceskou demokracii.
Stejne jako za Fran<;:oiseMitteranda ve Francii by cást
komunistu vnímala vstup do vlády, v níž by KSCM mela jen
nekolik méne významných ministerstev, jako zradu myšlenek komunismu, který ve své nekompromisní forme ješte
stále verí ve zmenu celého systému. Pro tento druh komunistu muže být úcast na demokratické vláde jen docasným
taktickým krokem, anebo nechutným kompromisem tech,
kdo už neverí v ryzost komunistické myšlenky.
Problémy s plnohodnotným
fungováním v rámci
demokratického establishmentu mají ovšem všechny antisystémové ci protestní strany. Zapojení do vládnutí vlastne popírá jejich antisystémovost nebo funkci prístavu pro
všechny nespokojené. I proto se casto zacnou štepit, jako
se stalo komunistum
ve Francii nebo Svobodným
v Rakousku. Prípadná úcast na vládnutí by tak nakonec
byla nejvetším problémem predevším pro samotné ceské
komunisty.
Pro ceskou verejnost pak není nejvetší potíží existence
KSCM, ale pozustatky komunísmu v myšlení lidí.

Jirí Pehe (1955) je reditelem Newyorské univerzity
kde prednáší politologii.
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Praze,

Nejvetší potíž
Odhlédneme-li od negativního morálního vlivu, který
by zatažení nereformované KSCM do vládní spolupráce
melo na beztak už pomerne cynickou ceskou verejnost,
lze argumentovat, že reálné nebezpecí plynoucí z takové
spolupráce je pomerne malé, zejména kdyby KSCM byla
partnerem politicky silnejší strany. Treba vládní spolupráce CSSD a KSCM by mohla znamenat jisté ústupky
CSSD v ekonomické oblasti, ale CSSD by nemohla jít za
urcité limity, jakými je clenství zeme v ATO nebo
v Evropské unii. Duležitá by byla také forma této spolupráce. Zatímco tichá podpora KSCM pro CSSD by pro
komunisty byla politicky obhajitelná u vlastních volicu,
vstup KSCM do koalicní vlády v roli menšinového part-
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Komunistické trauma brání mnoha lidem prijmout racionální argumenty.
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Težko stravitelné sousto
Každá generace vnímá komunismus po svém
PETR PRÍHODA
"Kdo nebyl komunistou ve dvaceti, nemá srdce. Kdo jím
je ve ctyriceti, nemá rozum." Nevím, kdo to rekl jako první,
ale opakovali to mnozí. Výrok mel jisté zduvodnení ve dvacátém století. Má je i v jedenadvacátém?

tlikty a slepé ulicky soucasného sveta stvorí situaci
obdobnou té, která dala kdysi komunistické utopii
vzniknout.

Neuchranná zhovadilost všeobecná

Nekdejší ceskou recepci komunistické utopie nelze
odmyslet od pusobení naší predválecné kulturní levice. Prijetí komunismu jako politické doktríny (stalinismu) usnadnil
otres válkou a nacistickým terorem, který navíc devastoval
naši intelektuální elitu. Nedostatek bdelosti usnadnil únorový prevrat. Zhoubné dílo pak dokonal mocenský (tedy i ideologický) monopol KSC, závislejší na moskevských direktivách více než jiné její soudružky. Nelze opomenout revoltu
1968, spíše citovou než uváženou, což ukázala po její porážce obecná demobilizace, kdy se k obcanskému odporu
v mezích možností odhodlala pouze izolovaná menšina.
"Vymoženosti" epochy 1948-1989 pretrvávají v lidských
myslích dodnes. [ když filosofická vnímavost nebyla nikdy
naší silnou stránkou, je vetšinovým svetonázorem materialismus: dialekticko-historický, vulgární nebo ten "praktický". Myšlení ekonomu, politiku i verejnosti stále urcuje
schéma základna - nadstavba. Procitnutí individuální
a obcanské odpovednosti brání návyk na demokratický
centralismus, kdy je clovek koleckem stroje.
Bariéra delící dnešní politické strany od verejnosti se
podobá té, kterou kolem sebe navršila KSC. Její režim posiloval predsudky, které stále pusobí: protinemecký (protizápadní), protináboženský, antiaristokratický atd. Vyznat se
ve vlastních dejinách je nesnadné z více duvodu; brání tomu
i jejich prepis, který nám podstrcil Zdenek Nejedlý. Mel to
snadné, použil predlohy, vypracované predtím "pokrokove" smýšlejícími generacemi.

Bývá srovnáván komunismus (v praxi) a nacismus (také
v praxi). Ríká si o to pocet zmarených životu. I bestialita, jíž
daly oba režimy pruchod, je stejne otresná - i když jsou tu
rozdíly ve "stylu". Zakorenení obou v duchovních dejinách
je však odlišné. Evropa se proto s nacismem vyporádala
snáze. Vnímá ho jako cizí teleso, zatímco živná puda komunismu je stále jakoby kusem jejího tela. O ceském prostredí
to platí dvojnásob.
Zjištovat, jak se do našeho dneška zapsala komunistická minulost, zpytovat past dependency (závislost na
minulém) je nepríjemné. Duchové nedosti svobodní to
denuncují jako sebemrskacství, protože jinou pohnutku

Nelze vyloucit, že konflikty a slepé ulicky soucasného sveta stvorí situaci obdobnou té, která dala
kdysi komunistické utopii vzniknout.
než masochismus si nedovedou predstavit. Jako méne
bolestné východisko se tu nabízí konstrukce komunisty
jako obrazu neprítele. Medicínsky receno: radeji pranýrovat nádor než pripustit, že jde o systémové onemocnení.
"Bývalý komunista je jako bývalý cernoch" - vdecné
príjemce bonmotu by prekvapilo, kdyby zvedeli, kdo
všechno "u nich" byl, kdo s "tím" sympatizoval. Zjistili by,
že ona radikální a posléze zhoubná utopie byla sice vcas
rozpoznána (Palacký, 1873: "Celkem neuchranná zhovadilost všeobecná nastane, kdyby komunismus jen jedné
generaci panovati mel"), ale že významný, ba nejmocnejší
proud našich novodobých duchovních dejin s ní presto
vytvoril amalgám. Ten se pak na jejich rozcestích pokaždé
ozval.
Ve svete je to ješte složitejší. Osud komunistické utopie v ruzných prostredích od ceského po kambodžské, je
pokaždé jiný. Ale vždy je neuveritelne dramatický, plný
všelijakých zlomu, konverZÍ, vzpour, odpadu, proradností, zlocinu, sebeklamu, kapitulací, odvahy i zbabelosti, histriónských póz a gest, tragédie se tu snoubí s fraškou. Výsledným pocitem je hluboký smutek, trapnost,
ale i obava, nebot príbeh muže mít pokracování, byt
nikoli v naší "únorové" podobe. Nelze vyloucit, že kon-

Základna a nadstavba trvají

Co je KSCM zac? A co s ní?
Rekneme-Ii dnes "komunismus", není to téma k úvaze,
ale slovo do pranice. Co se tím vlastne míní? Snad ono
"paradigma", zpusob vnímání a rozumení, jemuž podlehlo nebo odvedlo úlitbu tolik našich znamenitých osobností, výsledek naší závislosti na minulosti, jejíž koreny sahají
do hloubi národní duše? Nástroj vyjádrení sociálního
napetí, meziskupinové nevraživosti a sousedské zášti?
Nebo snad dusno tzv. normalizace, kdy skoro "všichni
vedeli", ale až na výjimky to vzdali? Ne, to se na porad
nedostane, bylo by to "masochistické". Mimochodem: je
prekvapivé, jak ciZÍje toto téma našim dvacetiletým. Rodice a prarodice jim svou životní zkušenost ve valné vetšine
nepredali. Ucinili by tak muklové, exulanti a nekterí disidenti, jsou však oddeleni od vetšiny její sebezáchovnou
imunitní bariérou.

Téma komunismu
se však vrací jako prízrak, zaprít je
nelze. Kdekdo je úcelove oživí, když prohlásí, že "ten a ten
si pocíná jako za bývalého režimu". Co s tím? Je tu zkratkové rešení: na pranýr s KSCM (a jejím volicstvem)! Tato
sešlost figuruje ve trech rolích zároven. Jednu si zvolila,
druhá jí pripadla, tretí jí byla vnucena.
Ta zvolená vyplývá z jejích handicapu.
KSCM nejsou
poúnoroví
sekerníci ci strujcové a vykonavatelé
teroru
padesátých let, ti umreli. Je zbytkovou frakcí nekdejší KSC,
ale nikoli té "vítezné", ale té kastrované cistkami 1970 -71.
Té, kterou její vetšina po listopadu
1989 opustila jako
tonoucí lod. Proc tak neucinili tito? Težko ríci, po listopadu se KSC (pred prejmenováním
na KSCM) zbavila "ácek"
(Milouš Jakeš, Miroslav Štepán aj.), zbyla "bécka". Proc?
Snad neschopnost zacít znova, ideová zatvrzelost vydávaná

za idealismus, snad i nostalgie, ješitná potreba neztratit tvár,
špatné svedomí drobných udavaCI':!, snad intelektová težkopádnost, cili dlouhé vedení. Každé jiné uskupení by se za
techto okolností brzy rozpadlo. Toto ne. Proc?
KSC/KSCM pripadla role "ochránkyne národních zájmu
a potreb deprivilegovaných".
Strana si obnovila otresenou
legitimitu, když jako první protestovala
proti "Havlove
omluve sudetským
emcum". Ted už se jen ujímá obetí
transformace a pranýruje její faktickou nemravnost, což jí
zjednává nebývalý respekt.
Polistopadová mediální macha jí vnutila roli otloukánka.
Pohrdání, byt úcelové, KSCM stmeluje.
a vetšinovou
verejnost to nedelá dojem, ta nesleduje memento dokumentu na CT 2 a dává prednost realityshow. Ani politictí
profesionálové
neberou svou antikomunistickou
rétoriku

vazne a s KSCM pragmaticky
spolupracujÍ.
Osazenstvo
petiny politického hrište prece nelze ignorovat. Její mluvcí
na obrazovce pritom imponují uvážlivostí, kontrastující
s hulvátstvím predstavitelu ODS a CSSD.

Dve možnosti, obe riskantní
Málo platné, že je KSCM dedickou své zlocinné predchud1..)'I1e, když kolektivní i historická pamet národa selhala. Strana ted pusobí jako "cerná skrínka". Její zlovestnost
zduraznují hlavne ti, kdo si pomáhají z nouze, nebot nenabízejí verejnosti atraktivní program (pánové Topolánek,
Tlustý, Kalousek aj.). Zvídavá otázka, co je KSCM vlastne
zac, nezaznívá. Tím méne otázka, co s nÍ.
Existují dve možnosti, obe riskantnÍ. Stranu lze nadále
verbálním tlakem marginalizovat,
tím ji stmelovat a prí-

padnými protestními
hlasy posilovat. KSCM pak bude
cekat na príležitost ujmout se "pozitivní historické role", jíž
se sice v dohledné dobe nedocká, bude ale zatežovat politický proces jako balvan. Anebo ji vtáhnout do hry, vsadit
na její vnitrní rozpory, zvencí nepríliš zrejmé, umožnit tak
její cásti splynout s CSSD s tím, že zbytek bude prežívat na
politické periférii jako kuriozita. Nelze ocekávat elegantní
prubeh, jaký se podaril Fran~oisovi Mitterandovi.
Spíše by
to probehlo v paroubkovském
stylu za pet, za deset let.
Nebyl by na to príjemný pohled, ale další možnost me
nenapadá. Podezírám naši širokou verejnost, že by tu druhou možnost uvítala.

Petr Príhoda (1939) je psychiatr a publicista.
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posmrkanými se

Komunismus predstavuje riziko pro naši politickou stabilitu

Prítel, žijící za hranicemi naší zeme, mi v dopise, jímž
odmítl zúcastnit se debaty, jsou-li soudobí komunisté
nebezpecní, napsal: Mit einem Narren spricht man nicht,
mit einem Berotzen ktisst man sich nicht - s blázny nemluvíme, s posmrkanými se nelíbáme. Dal mi tak najevo, že
debata o komunismu v Cesku je až príliš vášnivá, že do ní
vstupují jen jacísi blázni a uvozhrenci, kterým, podle jeho

Nevidí-li nekomunistictí obhájci komunistu
v naší politické praxi rizika ohrožení
demokracie, jsou do jisté míry
nebezpecnejší než sami komunisté.
Protože jsou duveryhodnejší.
názoru, sama podstata problému snad až príliš uniká. Dal
mi najevo, že komunismus bude se mi jen obtížne definovat, a debata se vede - na jeho vkus - až príliš rozcilene,
tudíž nevecne. A snad - tak jsem mu porozumel- nedovzdelane. V prítelových slovech je nepochybne více než zrnko
pravdy. Vášní a zkreslujících výroku je v té debate na obou
stranách vskutku dost. Presto se chci pokusit vstoupit do
debaty o komunismu a jeho nedemokraticnosti, jeho
zhoubném vlivu na svobodu ci spíše na svobody, bez vášne
a nebláznive.

Jirí Dienstbier. Kupodivu si neuvedomuje, že by nebylo
nezbytné cokoliv rozširovat, cokoliv priznávat, kdyby to byl
pred tím komunistický režim krute nezúžil a nezatajil.
Nový predseda KSCM Vojtech Filip, na rozdíl od bývalého disidenta neobávajícího se komunismu, nemluví o rozširování svobody, ta mu za totality jako clenu KSC nechybela. Zato mluví o jakýchsi excesech, maje na mysli koncentráky a popravy, aniž by ho pri tom opustil jízlive ironický úsmev nad marnou snahou tech, kdo jsou prítomností
jeho nedemokratické strany v ceském parlamentu hluboce
zneklidneni. Všichni tri, disident, prezident i predseda
KSCM, dezinterpretují a revidují minulost.
Martin Škabraha z Filosofické fakulty olomoucké univerzity nabízí nám k tomu vzdelaneckým jazykem plným citátu názor, že komunismus byl a dodnes je legitimní možností kritiky demokracie, jejích chyb a nedostatku, jejichž existenci prece nelze poprít. A sám premiér ceské vlády Jirí
Paroubek, podporován svými poradci a redaktory Práva, se
sice dušuje, že do vlády komunisty nevezme, až vyhraje
volby, ale nevidí žádný duvod, proc by s nimi v parlamentu
nemohl prosazovat "své zákony". Dokonce už je prosazuje,
aniž by mu vadilo, k cemu se vlastne zavazuje a k cemu
zavazuje nás, obcany. Máme spolu s ním verit, že spojení
s temi, kdo nevidí v totalitní minulosti nic, ceho by meli
litovat a za co by se meli kát (vždyt prece naši komunisté
jsou prevážne i komunisty minulými), není ani nebezpecné
ani nemravné.

Disident, prezident, premiér aj.

Bezbrehá tolerance

Z nejruznejších míst slyšíme, že KSCM, mimochodem
strana nepochybne starokomunistická, nereformovaná,
není naší demokracii nikterak nebezpecná. Slyšíme napríklad i hlas politicky nejvyšší, prímo z Hradcan, který nás
nabádá, abychom nevideli rozdíl mezi madarským politikem, nekdejším reformním komunistou a pozdeji sociálním demokratem Gyulou Hornem, a nedávným ješte zcela
nereformovaným predsedou KSCM Miroslavem Grebeníckem. Horn svého casu umožnil východním Nemcum projet hranicemi, jež byly z jeho vule otevreny, z Madarska do
Rakouska, zatímco hledat Grebeníckovy zásluhy o pád totaliLybyla by práce více než marná. Jakpak by pro nás nemel
být komunista Grebenícek prijatelný, když prece i hlasy
poslaneCl za jeho stranu pomohly zvolit nekomunistu Václava Klause prezidentem republiky.
Cteme i slýcháme, že komunismus není cosi jednotného,
že nekdy po roce 1956 umožnoval prece uvnitr sebe sama
rozširovat "prostor svobody" a byl schopen priznat si
"chyby", jichž se pred pár lety dopouštel, sdeluje - komunistickým režimem léta veznený významný ceský disident

Takže žádní blázni a uvozhrenci, ale vysoce postavení
predstavitelé státu, politici a nejméne jeden vzdelaný filosof,
spolu s nekolika nekdejšími obetmi komunistického totalitního režimu, presvedcují své volice, ctenáre a studenty, že
není se ceho bát. Komunisté jsou, jak tvrdí, neškodní. Tato
pragmatická snaha dosáhnout s podporou komunistu
povolební hlasovací prevahy v Parlamentu posiluje muj
odpor k bezbrehé toleranci vuci komunistum a komunismu, jehož jsme v soucasné predvolební dobe svedky.
Komunismus jako ideologie je prý obtížne definovatelný.
Dobrá, definujme si ho tedy jako praxi. Máme s ním prece
zkušenost zcela praktickou. Komunisté, opírající se o onu
obtížne definovatelnou ideologii, které se KSCM nezríká,
vytvorili nejen u nás, ale všude ve svete, kde se dostali
k moci, režimy nepochybne a bez výjimky nesvobodné.
Režimy popravující nevinné jen pro jejich názory. Režimy
vytvárející koncentráky pro trídne nevyhovující. Režimy
bez úcty k tvurcímu intelektuálnímu úsilí. Režimyagresivne potlacující každý náznak pochybnosti o oprávnenosti
jediné, Marxem a Leninem stanovené pravde o lidstvu

nelíbáme
LUBOŠ DOBROVSKÝ

a jeho osudech. Spocítejme, kolik nevinných komunisté
popravili, kolik jich zastrelili na zadrátovaných a zaminovaných hranicích. Spocítejme politické vezne komunistických
táboru a veznic. A poslechneme si, jak o tom všem hovorí
predseda KSCM Filip: jsou to pro neho jen jakési excesy.
Hledejme jediného predstavitele našich dnešních komunistu, který by nekdejší komunistický režim rozhodne
odsoudil, který by se odvážil ríct, že komunista Gottwald
byl stejný vrah a zlocinec jako Josef Stalin. Však ani o Stalinovi to nereknou.
Kdo z našich komunistu našel v sobe sílu poklonit se
památce tech, které jejich predchudci, k nimž se hlásí, zabíjeli trestaneckou prací v uranových dolech? Nikdo. Najdeme je však na setkáních bývalých pohranicníku, kterí stríleli do lidí, hledajících možnost úteku z totalitního komunistického státu, A mužeme je slyšet, kterak obdivne se vyslovují o hrdinstvi onech nekdejších "strážcu hranic".

aktuálním programem jsou rizíkem pro naši politickou stabilitu. Jejich radikalismus, tolerovaný temi, které zde zminuji, vyvolává primitivní neprátelství mezi chudými a bohatými zámerne zkreslenou interpretací podstaty sociální solidarity obcanu demokratického státu. V zahranicní politice
pak komunisté svým falešným nacionalismem podnecují
obavy z Nemcu, provokují antiamerikanismus a odpor k
Severoatlantické alianci. Ohrožují tak základní principy
ceské zahranicnepolitické orientace. Pripadá snad nekomu
toto riziko zanedbatelné? Zdá se snad nekomu takový program legitimní kritikou chyb a nedostatku demokracie?
Jen strucne na konec: komunistická ideologie a problematicnost její definice muže mi být ukradená. Stací mi moje

Nekomunistictí obhájci komunistu
Premiér Paroubek se ale dal slyšet, že komunisté níkoho
neohrožují, revoluci nechystají a znacne se zmenili. Za plne
demokratickou stranu však KSCM nepovažuje. Dojednat
s nimi povolební podporu své budoucí menšinové vlády,
v niž doufá, je ovšem pripraven. Není sám, kdo takto uvažuje. Komunistu se prý nemáme proc obávat, soudí i predseda redakcní rady Prítomnosti politolog Jirí Pehe. Bez
podpory již neexistujícího Sovetského svazu jsou prý
komunisté neškodní. Komunismu a komunistu u nás neobává se a nevaruje pred nimi ani Václav Havel.
Nemyslím, že dávají dobrý príklad. Ba jsem presvedcen,
že všichni podpurci jakéhokoliv spojení komunistu, byt
treba jen hlasovacího, s kteroukoliv skutecne demokratickou parlamentní politickou stranou jsou nebezpecím pro
demokracii. Nevidí-li nekomunistictí obhájci komunistu
v naší politické praxi rizika ohrožení demokracie, jsou do
jisté míry nebezpecnejší než sami komunisté. Jsou prece
d uveryhodnejší.
Máme tedy spolu s nimi prestat videt duvody, které spolecnost v roce 1989 vedly k rozhodnému odmítnutí komunistického režimu? Máme snad spolu s nimi ztratit pamet
jako premiér Paroubek nebo dát prednost pred historickou
pravdou o nedávné naší minulosti pohádce o škodlivých
disidentech, kterí více než komunisté bránili zmene ekonomické podstaty režimu, jak se nám snaží sugerovat prezident Klaus" Nebo snad máme nevidet, kterak poucen
nekdejší komunistickou trídne neprátelskou propagandou
volá ministr zdravotnictví David Rath "chudé a bohatci
vydírané" obcany do boje proti "lékárníkum milionárllm"?
Komunisté nejen svou krvavou minulostí, ale i svým

zkušenost s komunistickou praxí, nekdejší i dnešní, abych co
nejhlasiteji volal: pozor na komunisty a jejich ochránce. Riziko, které roste s politickou tolerancí k nim a k jejich programu, vidím jako demoralizující ztrátu historické pameti.

Luboš Dobrovský (1932) je novinár, prekladatel, politik.
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Zboží
s prošlou lhutou?
Co komu dnes ríká dílo Karla Marxe
MICHAL PULLMANN
Po pádu sovetského bloku volicská základna levice ustupuje z prumyslových profesí, velká cást prumyslu se stehuje do zemí tretího sveta a rostoucí bohatství technologicky
kvalifikovaných lidí je provázeno vzestupem velkých skupin
bez jakékoliv funkce v postindustriální spolecnosti. Jaké
místo má Marxova puldruha století stará diagnóza kapitalismu v rešení techto aktuálních problému?

Zatracovaný

i uctívaný

V ceských souvislostech má soudobé vnímání Marxe
velmi specifickou podobu. Casté mechanické spojování
marxismu s totalitními režimy 20. století má spíš ideologicko-politickou funkci, a tak snižuje naši citlivost vuci slepým
i podnetným místum Marxovy radikální analýzy kapitalismu. Na druhé strane odkaz komunistických hnutí ve 20.
století vede velké množství lidí k nekritickému prijímání

Jedni dnes na marxistické pojmy reagují s neprekonatelným odporem, jiní zas nedokážou odolat
jejich magické síle. V této vypjaté situaci zaniká,
co z Marxovy analýzy kapitalismu prežilo pro
dnešní politické diskuse.
komunistických symbolu a hesel, aniž se kdokoliv obtežuje
objasnit vztah techto symbolu k soucasným problémum
a možnostem jejich rešení. Ve vztahu k marxismu se tak
vedle sebe nacházejí zcela protichudné reakce: jedni na tyto
pojmy a koncepty reagují s neprekonatelným odporem, jiní
zas nedokážou odolat jejich magické síle.
V této ponekud neprehledné a nekdy vypjaté situaci není
vždy jasné, které konkrétní prvky z Marxovy analýzy kapitalismu vstupují do soudobých politických diskusí a zápasu.
Význam Marxe a marxismu pro ruzné podoby politiky se
totiž nevycerpává v komunismu; Marxova analýza kapitalismu má dodnes ruzné výklady, které jsou více nebo méne
prítomny i v soucasné politické praxi. Pokus o jejich rozbor
a osvetlení rozdíli'l mezi komunistickým a sociálne demokratickým chápáním Marxe nám muže mnohé napovedet
o vztahu ruzných verzí levicové politiky.
Ve svém urcení povahy kapitalistické spolecnosti vyšel
Marx z presvedcení, že ústrední vlastností cloveka je schop-

nost zpredmetnit se v produktu své práce: v tomto zpredmetíí.ování se clovek ujištuje o vlastních silách a dospívá
k sebevedomí. Proces utvárení vlastních sil však nejenže
neprobíhá automaticky, ale je v podmínkách kapitalistické
spolecnosti fatálne narušen: namísto slibované svobody,
rovnosti a bratrství se v moderní spolecnosti prosazuje sociální vykorenenost, hospodárská bída a neschopnost lidí
rozhodovat se s ohledem k potrebám druhých. Aby Marx
popsal a vysvetlil toto materiálnÍ, sociální i kulturní zbídacování lidí v kapitalistické spolecnosti, rozvinul koncept
odcizení, které podle nej prostupuje všemi vztahy.

Recept na Cloveka
Odcizení se uskutecnuje ve ctyrech rovinách: clovek je
zaprvé odcizen produktu své práce, protože tento produkt
mu v podmínkách námezdní práce nepatrí a vystupuje
proti nemu jako neprátelská moc. Zároveíí. je odcizen procesu vytvárení, protože námezdní prací clovek nepotvrzuje
své duševní síly, ale pouze si prostrednictvím práce vydelává na uspokojování potreb mimo ni. V tom je odcizen své
vlastní osobe, nebot cinnost, kterou vykonává, není jeho
vlastní, nýbrž náleží nekomu jinému: clovek se v ní nepotvrzuje, ale popírá. A konecne je tudíž nutne odcizen všem
svým bližním, v nichž je nucen videt pouhé nástroje pro
uskutecíí.ování podobne vnejších cílu. Spolecnost, založená
na námezdní práci, tedy podle Marxe systematicky brání
v naplíí.ování a rozvíjení specificky lidských vlastností: práve
proto je kapitalismus nikoliv jen prechodným bezprávím
pomeru, nýbrž zásadní systémovou chybou, spolecenskou
patologií, která má být odstranena spolecným úsilím tech,
kdož jsou jejími obetmi (tedy proletariátem).
Pozdeji Marx oslabil trochu spekulativní založení této
diagnózy: namísto koncepce odcizení mluvil radeji o zvecnení: podle tohoto konceptu se pod tlakem zhodnocování
kapitálu dostávají lidé do situace, že musejí odhlížet od
všeho, co se nedá zhodnotit, a dopouštejí se tak fatálních
chyb v pojímání svých vlastních sil i okolního sveta. Nutnost podeprít tuto tezi vedla Marxe ke stále detailnejší analýze kapitalistického hospodárství. Výsledek však i zde byl
podobný jako v jeho raných spisech: kapitalismus, tedy
usporádání založené na vztazích námezdní práce, je vnitrne
rozporným a celkove chybným sociálním vývojem, protože
lidem brání vést uspokojivý život.
Marx byl ponekud skoupý s vykreslením ideálního stavu

- komunismu.
Zdá se, že se vedome chtel vystríhat odkazu
k jakémukoliv
ideálu, který by svou platností predcházel
skutecnost a praktické zápasy lidí. Ve svém díle se nakonec
spíše tázal po prícinách, proc stávající ideály nejsou aplikovány na každého jedince, a ukazoval, jak se ve spolecnosti,
jíž vládnou peníze, prevracejí veškeré vztahy a hodnoty
naruby. Práve tyto pasáže jeho díla dodnes pusobí magickou silou, nebot svou povahou vycházejí vstríc nekterým
trend LIm dnešního polarizujícího se sveta.

koval) má být realizováno v té míre, v jaké mu lidé
mejí a aktivne o nej usilují. A naopak: demokracie
zpusob vlády má smysl tehdy, mají-li lidé reálnou
na aktivní participaci a jsou tedy zajišteni sociálním
mem.
ení treba dodávat, že tento model má co do

rozujako
šanci
systézmír-

není negativních úcinku kapitalismu v dejinách 20. století mnohem úspešnejší bilanci než komunistické
pokusy
o revizi kapitalismu jako takového.

Tento zpusob Marxe ...
Jedna kucharka, dva kuchari
Komunistická verze politiky je tesne spjata s Marxovým
puvodním urcením povahy kapitalismu. Námezdní práce
podle tohoto modelu zakládá svou povahou odcizené ci
zvecnelé vztahy; proto predpokladem
osvobození,
které
nemá být jen bezzubým karnevalem nebo prisluhováním
buržoazii, je zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostredku. Teprve tímto zrušením se eliminují zvecnelé vztahy mezi lidmi a realizují se predpoklady pro to, na co odkazuje klícový pojem: komunistická
spolecnost, tedy znovuobnovení komunálních
pout a plného rozvoje individuálních sil lidí. Ve vztahu k demokracii však spocívá nejvetší
potíž v tom, že spolecné rozhodování
lidí v kapitalistické
spolecnosti je údajne vedeno falešným vedomím (buržoazní ideologií) a stává se tedy spíše zásterkou pro maskování
nerovnosti
a útlaku. Urcité formy demokracie
mohou
nastat po úspešné revoluci, nicméne demokracie
parlamentního typu není prímou soucástí smerování ke komunismu.
Od tohoto obrazu zaujímala
sociálne demokratická
verze politiky od pocátku zretelný odstup. Diktatura proletariátu, která je v komunistické
verzi predpokladem
spolecenských zmen, totiž podle ní vede ke srovnatelnému
ci
dokonce vetšímu útlaku, než jaký predstavuje zveci1ující
tlak kapitalismu.
v rámci praxe, která je prostoupena
námezdními
vztahy a omezuje tak lidem možnost realizace jejich životních cílu, totiž vznikají významné prostory,
které nejsou kolonizovány
úcinky kapitalismu.
Práve ve
zkušenostech
spolecného rozhodování
lidí - na poli politickém, umeleckém
ci jen intimním - mohou navzdory
všem omezením
a deformacím,
které jsou zpusobeny
námezdními vztahy, vznikat prostory pro autentickou realizaci lidí. Základem osvobození tak není predstava lidstva
bez diktátu soukromého
vlastnictví, ale práve namáhavá
a dlouhodobá
praxe vzájemného dialogu a demokratického utvárení spolecných rozhodnutí,
z nichž nikdo není ze
sociálních duvodLI vyloucen.
V cem se tedy v interpretaci
Marxe sociálne demokratická verze od komunistické
nejvíce liší, je zduvodnená
nadeje, že odcizení
neprostupuje
celek spolecenských
vztahu a že se v každodenní
praxi nacházejí urcité zdroje
pro to, aby se lidé svými vlastními silami zasazovali
o spravedlivejší
usporádání.
K tomu pak má sloužit
demokratické
omezování
tržních vztahu: formou osmi-
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hodinové pracovní doby, zdravotního
ci starobního zajištení atd. Sociálne demokratický
reformismus
tak je
výsledkem nikoli oportunismu,
ale nazrení úzké propojenosti sociální spravedlnosti
a demokracie: sociální zajištení (tedy odstranení
možných
ponižujících
úcinkLI
námezdních
vztahu, jak je Marx velmi presne diagnosti-

V programu (nejen) ceských komunistu dnes lze nalézt
odkazy k demokracii jako ústrednímu principu rozhodování lidí a dokonce i k pluralite forem vlastnictví. Není treba
dodávat, že toto propojení komunismu jakožto cíle, demokracie a ruzných forem vlastnictví pusobí znacne nesourode. Do popisu doby a projektu žádoucího usporádání se
zretelne dostávají motivy, které nejsou s puvodní Marxovou
diagnózou slucitelné - které v ní jsou naopak pojímány jako
ideologie, jako falešné vedomí. Tyto posuny nepochybne
odrážejí hlubší význam demokracie, než jaký si Marx pripouštel. Na úrovni programové
však zustává nejasné, na
který z techto neorganicky propojených
prvku je vlastne
v dnešní komunistické verzi kladen duraz.
Zdá se, že deklarovanému
programu dnešních komunistu, který zjevne Marxe prekonává, by lépe odpovídal projekt
demokratického
socialismu, který je jednou z dLlležitých
variant sociálne demokratické politiky. Odkaz ke komunismu, který je obsažen v názvu strany, tedy nakonec vyznívá
spíše jako svého druhu anachronismus,
jehož význam je
patrne dán symbolickou návazností na drívejší komunistické hnutí anebo na státní zrízení pred rokem 1989.
V této situaci lze bud zdúrazi10vat tuto symbolickou
návaznost a ponechat tak vedle odkazu k demokracii
ci
k ruzným formám vlastnictví velký otazník. V tomto prípade by svou povahou nesourodé spojení ideálu komunismu,
demokracie a ruzných forem vlastnictví indikovalo existenci nejasných cílú v pozadí politického
úsilí komunistu.
Anebo je naopak možno se odkazu ke komunismu
definitivne vzdát a uprednostnit projekt demokratického
socialismu, tedy takové praxe, v níž jsou ruzné formy vlastnictví
a demokratické pomery usporádány tak, že zajištují dustojnost co nejširšího spektra lidí a maximum z realizace jejich
životních cílu bez oWedu na puvod a postavení. V tomto
prípade by však bylo nutno opustit Marxovy teze, že sféra
lidské seberealizace je v podmínkách
kapitalistické spolecnosti fatálne narušena a že buržoazní demokracie je pouhou zásterkou vlády tech, kdož mají zájem na vykoristování. A bylo by tedy treba upustit od jakýchkoliv odkazLI ke
komunismu.
Tento úkol- definitivní narušení symbolické
kontinuity komunistického
hnutí - je však o to težší, že se
s ním musí vyporádat nejen dnešní komunistická
strana,
nejen ostatní politické strany, více nebo méne s komunisty
každý volic, který se vážneji
spolupracující,
ale patrne
zabývá otázkami sociální spravedlnosti
a jejich vztahu
k demokratickým
formám vlády.

i

Michal Pullmann (1974) je historik. Pusobí v Ústavu hospodárských a sociálních dejin na Filozofické fakulte Univerzity
Karlovy.
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Vyznanie
Orwellovej husi
Životná skúsenost s komunizmem
SONA CECHOVÁ
Dostala som tému KOMUNIZMUS DNES - a dobre mi
tak. Téma mi nie je príjemná, lebo každé DNES má svoje
VCERA, a s tým VCERA sa treba stále vyrovnávat. Som
rocník, ktorý mal po vojne patnást, a to je špeciálny rocník.
Už niekolko rokov sa chystám napísat knihu OKLAMANÁ
GENERÁCIA, ale asi mi to nie je súdené. A možno je to aj
pochybené od zaciatku: v jednej generácií je predsa tolko
vrstiev, ba co to hovorím - tolko jednotlivcovo Ono totiž z
komunizmu sme vytriezveli približne rovnako, ibaže dostat
sme sa k nemu dostali každý inakšie ... A dnes? Ale hádam
najprv na zaciatok.

Cierny makovník a gardista
Ako dieta som rada chodievala s rodicmi na malej tatrovke z Bratislavy do nedalekého Devína, kde sme už
vtedy mali víkendový domcek - otec, komercný inžinier,
ho postavil drevený sám, ale - bývali sme vo vilke, mali
sme kuchárku a slecnu Reli zo Sudet, co ma naucila

Clovek je spoluzodpovedný
aj za to zlé,
co myslel dobre.
nemecky, ani som nevedela ako. Ciže klasická stredná trieda, povedalo by sa dnes. A možno aj nieco viac: na
prázdniny sa chodilo na vidiek k starým rodicom, ktorí
mali vel'kostatok, a moja kamarátka Aranka, s ktorou som
sa obcas hrávala v parku nevel'kého, ale predsa len "kaštiel'a", bývala s mamou a s otcom a súrodencami v malej
izbe vo vel'kom podlhovastom stavaní pre sezónnych
robotníkov. Raz ma k nim pozvala na kolác, boli hody.
Zarazilo ma, ako sa do tej cistej izbietky s dlážkou
z udlabcenej hliny a jedinou vzorne postlanou postel'ou
všetci zmestia. Aranka povedala, že zmestia, a vypýtala
pre nás obe po velkom kusisku makovníka. Myslím, že
som nikdy nejedla makovník s takým požitkom ako
vtedy, hoci to bolo pre múa prvé stretnutie s chudobou a
sociálnymi rozdielmi. Pokial' sa pamatám, nijako ma to
vtedy nešokovalo.
Prvé stretnutie s nacizmom však pre múa šokom bolo.
Stalo sa to roku 1941 v Dolnom Kubíne, kde som z ulice
cez kuchynské okno videla, ako chlap v ciernej uniforme,

s vel'mi podobným dvojkrížom na rukáve, aký dnes máme
na štátnej vlajke, za výkrikov hrozy a v zmatku tahá von
ciernovlasé dievcatko, co sa kfcovito drží nohy stola.
"Židov berú," vzdychala utrápene moja inokedy veselá
teta Viera, u ktorej som práve letovala. Po vojne vysvitlo,
že táto moja zbožúovaná teta je už pár rokov v komunistickej strane. Nosila bubikopf, bola rozvedená, vtipná
a fajcila, "bláznivá Kúazovicka", ako sa o nej s kritickou
zhovievavostou vyjadrovala konzervatívna vetva rodiny.
Táto bláznivá teta však mala odvahu skrývat Židov a angažovat sa v protifašistickom odboji, co pokladala moja
cnostná mama, farárska dcéra, za nezodpovednú l'ahkomysel'nost. Možete trikrát hádat, na koho strane boli moje
sympatie ...

Taj, to boli krásne casy!
Moj komunistický svetonázor sa definitívne sformoval v Prahe, kde som mala roku 1946 dokoncit stredoškolské štúdiá v prestížnej English College v Mešicích.
College sa zrejme z opatrnosti premenovala na Slovanskú kolej, kde otca a múa privítala v škrobenom prostredí dost odporná ruská stará pani. Svorne sme obaja odtiar vycúvali.
Zacínal sa školský rok a ja som mala zabezpecené
miesto v pražskom dievcenskom gymnáziu Hany Benešové, tiež prestížnom.
Otec ma narýchlo ubytoval
v dievcenskom internáte Stredoškolské sociální péce,
a najsympatickejšie bol i dievcatá, co boli komunistky ...
Dali mi precítat Marxov manifest, ktorý ma nadchol,
obcas ma vzali medzi seba, oboznámili ma s heslom básnika S. K. Neumanna "Nová, nová je hvezda komunismu, a bez ní není modernosti," ale do partaje ma netahali.
Zato som chodila s nadšením do divadla ABC na
Wericha, ktorý so mnou v šatni pri podpisovaní programu diškuroval ako so seberovnou. Taj, to boli krásne
casy! V Národnom divadle hrala Olga Scheinptlugová,
v D 47 som videla úplne mladého Vlastimila Brodského
v Donovi Pablovi, Donovi Pedrovi a Vere Lukášovej,
v Mánese vystavoval Emil Fila a Nezvalovo Vyzvání na
cestu ("Znám zemi blízko pólu, znám divukrásnou zem,
a do té zeme spolu a navždy pojedem") sa tak podobalo
Dykovej výzve do Sedmihradské zeme z Krysare! Rodicia však na základe mojich listov usúdili, že sa musím

vrátit domov. Poslúchla som velmi nerada a plná protestu proti vlastnej vykoristovateJ'skej rodine (Otec mal
podnik s liecivými bylinami).

dávno minuli. Štyridsat rokov všeobecne tolerovanej
nemravnosti urobilo svoje. Strach je síce poJ'ahcujúcou
okolnostou všeobecného ohýbania chrbtových kostí, ale
stací to?

Rodná strana je macocha
Clenstvo v nejakej inštitúcll mi však bolo proti srsti: svoj
dedicný hriech buržoázneho povodu som sa usilovala zmyt
na Trati mládeže, kde som pracovala lopatou a cakanom do
roztrhania tela, ked už som nemohla uskutocnit svoj sen
budovat v Juhoslávii chýrnu Prugu, lebo medzitým sa
z drugara Tita vyHul krvavý pes.
Ale strana ma neminula: na Filozofickej fakulte, kde
som sa zapísala samozrejme na ruštinu, s hrozou zistili, že
nemám ani legitimáciu, ba ani neplatím clenské,
a nechceli pochopit, že sa mi to rovná nútenému sobášu,
hoci ja by som chcela vztah volnej lásky... Boli patdesiate
roky, obdobia procesov a do noci trvajúcich straníckych
plenárok. Tam už šlo do tuhého: plénum napríklad vylúcilo zo strany jednu asistentku, zapálenú komunistku,
ako cudzí živel za to, že vyucovala ruštinu juhoslovanského vel'vyslanca a prijala od neho do daru dámsku kabelku. Ked som sa odvážila zastat sa jej, bol to skoro akt
obcianskej odvahy, a aj tak jej to nepomohlo. Ale verte
lebo neverte, o procesoch v Moskve som nezapochybovala, ako sa nepochybuje o tom, comu sa verL Cas bežal
a prišiel rok 1956, slávny moskovský dvadsiaty zjazd
s Chrušcovovým prejavom - a z boha Stalina sa stal zrazu
netvor.
Vtedy mi v podvedomí nastúpilo aj Marxovo heslo, že
o všetkom treba pochybovat. A tak som za neúctivú kritiku
funkcionárov na výrocnej plenárke vyfasovala tretí StUpei'l
straníckeho trestu (po rusky sa tomu hovorilo strogac)
a vyhadzov zo straníckeho vydavatel'stva.

Husi, kone a prasce
Vacšina z nás cítala slávnu Orwellovu Farmu zvierat,
podobenstvo na komunizmus po uchopení moci. Zvieratá
vyhnali z farmy J'udí a gazdovali bez nich podJ'a zásad solidarity. Husi a kon Boxer to brali vážne, a pre blaho farmy sa
udreli div nie na smrt, alebo aj na smrt, kým prasce sa starali predovšetkým o moc, a moc, ako vieme, korumpuje.
Prasce porušili všetky zásady solidárnej farmy a tajne si
vychovávali z malých šteniatok oddané zúrivé strážne psiská. Ked som tú knihu - požicanú na jednu noc - na dúšok
cítala, už som dávno vedela, že ja som tá hus, aj kto sú prasce. A pripadala som si ako obet, oklamaná obet, a so mnou
tolki iní slušní J'udia! Možno aj preto som myslela, a so
mnou tí iní slušní J'udia, že sme vždy boli nositeJ'mi dobrej
vole, i ked sme sa v ére vlastného zaslepenia nepostavili
proti evidentným krutostiam, a že sa teda nemusíme nikomu za nic ospravedlnovat. Ani za chyby, ktoré sme - súc
husi a kone - porobili. Všetky hlúposti sme si predsa odpykali na vlastnej koži a tým sa ocistili.
Dnes si myslím, že to nie je celkom tak. Clovek je spoluzodpovedný aj za to zlé, co myslel dobre. Tým viac, že prasce a psi nikoho neodprosili. Predišli sme ich my, husi
a kone, dobrým príkladom?
Jedno je isté: vdacne sme sa chytili Havlovho "Nejsme
jako oni!" Lenže casy Victora Huga, ked na noblesnú velkodušnost odpovedal previnilec noblesným pokáním, zrejme

Podfa coho sa ludia delia
Po tom incidente - ako skalopevní súdruhovia roku 1958
nazývali XX. zjazd - ma vyhodili zo straníckeho vydavatel'stva, ale pritúlili ma vo vydavatel'stve Tatran, kde by som bola
zotrvala doneviemkedy, keby nebol nastal odmak, možnost
vydávat dobré ruské, predtým i dlho potom zakázané knihy
už nežijúcich autorov (Remizov, Belyj, Zamiatin), ale aj žijúcich (Pasternak - Doktor Živago) a keby som nebola patrila k vehementnej vnútrostranníckej opozícii. Tak som za
všetky hriechy roku 1970 definitívne zo strany vyletela comu vdacím za mnoho. Poznala som v núdzi priateJ'ov
i zbabelcov, dobroprajných kolegov z Chemicko-technologickej fakulty, kde som bola úspešné dievca pre všetko, solidárnych doktorov zo Štátnej nemocnice, pre ktorých som
prekladala odborné texty a kde mi pomohli zvládnut manželovu smrteJ'nú chorobu, i odvážnych ludí z Onkologického ústavu, ktorí spolu s dobrosrdecnými mníškami-alžbetínkami mne, ateistke pomohli doopatrovat otca a navyše
znášat tlak Štb (syn signatár Charty 77). Istotne vacšina týchto J'udí chodila volit komunistickú stranu a mnohí boli jej
clenmi. V tomto zmysle ma životná skúsenost ucí, že
v casoch neslobody sa J'udia nedelia podl'a takzvanej politickej príslušnosti, ale obycajnej J'udskej slušnosti.
A v casoch slobody?

Svet sa tocí dolava
Ked má clovek len jednu ci dve možnosti volby, má to
zjednodušené. A ked má pri sebe priatel'a Boha, možno
vyhral život. Ale ked má možnost zbohatnút, a to práve
skrze moc, a žiadny Pánboh ho nekontroluje - no zbohom!
Ak sme dnes v hospodárskej situácii, ktorá nie je ani natolko sociálne spravodlivá ako dnešné Nemecko (tam patria
vše t ci penzisti k tým majetnejším), je to zásluhou komunistického plánovaného hospodárstva.
A pozrime - práve komunisti a ich rodní bratia populisti
získavajú hlasy a sympatie dovercivých! Nuž, Nemci svoju
ationalpartei zakázali, ale naši komunisti požívajú všetky
výhody, a tie financné predovšetkým, ktoré politická moc
prináša.
Za Marxových cias kricala priepast medzi bohatstvom
a biedou v Európe. Dnes sa tento rozdiel prestahoval medzi
svetadiely. Pokial' bude krikl'avá priepast medzi bohácmi
a chudobnými, komunizmus bude striehnut vždy, aj s Marxovou neštastnou porodnou babickou, za ktorú pasoval
násilie. Myslím, že budeme všetci zodpovední za to, ak tam
prevládne démon rúcania. Vždy sú tí bohatší zodpovední za
chudobných - ked nie inak, tak historicky.
Nic sa mi nehnusí viac, ako komunisti v postkomunistických krajinách. Pokial' sa nemýlim, Jan Masaryk svojho
casu povedal: "Svet se tocí doleva, a ani komunisté tomu
nezabrání!" Vydalo nich asi pravdivé svedectvo.

Sona Cechová je prekladatelka

a vydavatelka
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Strana, která prežívá

isvou smrt

S komunisty se zrejme hudeme muset naucit žít, což neznamená
sdílet jejich zhoubný pohled na svet
PETR FLEISCHMANN
Kdesi mezi Gulagem a Edenem, v case vymezeném každodenností ne vždy štastného lidského údelu a vecností,
v jiném casoprostoru než jiné politické strany, komunistická strana byla, je a zrejme bude. Verná sama sobe a stále
sebe samu zrazující, nekdy zapírající vlastní jméno, jindy se
k nemu hrde hlásící, všeho se chápající a sama neuchopitelná, umírající a prežívající svou vlastní smrt, nejasná ve svých

Hlasy, že komunistická strana udržovaná
v menšinovém postavení a respektující
demokratický porádek nepredstavuje
pri soucasném rozvržení sil ve svete žádné
nebezpecí, jsou stále pocetnejší.
cílech a zároven tolikrát desive, krvave jasná v demonstraci
prostredkll použitých k jejich dosažení. Za toto zvláštní
postavení, jež ji situuje do dejin a soucasne nad ne, pod ne,
mimo ne, za tuto odlišnost komunistická strana vdecí
neméne zvláštním okolnostem svého zrodu a mlhám, jimiž
je obalen vlastní zámer jejích spirituálních otell.

kritikou všech tech "krasoduchu" seskupených v "delnických stranách", at už krestanského anebo socialistického
zamerení, kterí se spolu s aristokratickými lidumily živí iluzí
transformovatelnosti
politicko-sociálního
usporádání
zevnitr. Úhlavní neprítel- predobraz sociálního demokrata
- je tu tudíž záhy identifikován a spolu s touto identifikací
je okamžite nastolena základní otázka, jíž je a zustane vztah
komunistll k politickému systému založenému na souteži
stran a otázka úcasti na nem.
Tato otázka se potáhne až do rozkolu sociální demokracie a vzniku konkrétních komunistických stran v prvních
desetiletích 20. století, do rozkolu, jehož bude ostatne hlavním duvodem. Nezmizí však. poté zustane nocní murou
komunistu v zemích vybavených demokratickým zrízením
a kde komunistické strany mohou volne pllsobit, at už pod
svým vlastním jménem ci pod prezdívkou. To se bude týkat
komunistických stran v rade zemí západní Evropy, k nimž
se dost pozoruhodným a zároven historicky vysvetlitelným
zpusobem pripojí ceská komunistická strana, snad jediná
z komunistických stran postkomunistické cásti Evropy
(mimo ruské), která usiluje nejen o zachování vlastního
jména, ale jakési pro vnejšího pozorovatele tajemné specificnosti, jež by ji dovolovala se odlišit od bežných stran sociálne demokratického zamerení.
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Poucný spisek
Nejasnost už totiž halí Marxe samotného a ve skutecnosti statut celého jeho díla v dejinách moderního myšlení. To
by nás ale zavedlo daleko. Omezme se tu tedy na Manifest
komunistické strany. Tento krátký spisek, v pravém slova
smyslu zakládající, kdysi úmorne omílaný žákum socialistických škol a bohužel ne dost studovaný, je dodnes poucný. Jak už jeho titul tak trochu naznacuje, Manifest je
výzvou k boji, k násilnému revolucnímu prevzetí politické
moci danou stranou, která ostatne v oné dobe, v roce 1848,
neexistuje, leda jen jako Marxovo zbožné prání. Zároven je
Manifest kritikou politiky jako takové. Ta není totiž nicím
jiným, jak se dozvíme z celého Marxova pozdejšího díla, než
vyvrelinou spolecenských antagonismll. Až tyto po vítezném prevzetí moci proletariátem zmizí, zmizí i potreba
politických stretlI.
Celé dílko, a to je zajímavé i z našeho dnešního a ceského
hlediska, prekvapive není ani tak útokem proti údajne
k zániku odsouzené buržoazii, ale snad z více než trí ctvrtin

Chytrá horákyne
Situace vytvorená obdobným vývojem je zapeklitá cernyševsko-leninská otázka "co delat ?" namíste. Vyporádat se
s úkolem, jímž je nadále se ucházet o politickou moc a zároven odmítat klasickou participaci v souteži o ni, není veru
snadné, snad ani pro nejkovanejšího mistra ideologa. Zejména v dobách, kdy navzdory písmu svatému nedochází
k slibovanému prohlubování spolecenských rozporu urychlujících nezbytnost revoluce, a poté co - tu osmdesátiletá, tu ctyricetiletá - zkušenost komunismu u moci národy
v jejich revolucním nadšení, receno mírne, ochladila. Co
s komunismem a co vlastne komunismus je, co je ta jeho
záhadná specificnost, již je nutné po všem, co se stalo, hájit,
se v podobné nerevolucní ci postrevolucní situaci stává
težko rozlousknutelným oríškem: nejen pro komunisty
samotné, ale pro všechny spoluúcastníky politického boje.
Naštestí pro komunistickou stranu a ty, kdo se snaží
interpretovat její snažení, aniž by sami upadli do opacných
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ideologických schémat, tam, kde je komunistická
ideologie
neúprosná,
pomuže vždy spásná dialektika.
Ta zjevne
dovoluje strane prežít - takrka bez úhony - tato vlažná
období a zároven se utvrdit v presvedcení o své nepostradatelnosti. Jako by odporovala principu identity aristotelovské
logiky, stále se stává necím jiným než sebou samou, aniž by
se menila, komunistická
strana, chytrá horákyne,
se
mení/nemení
za pochodu, dalo by se ríct za pochodu dejin.
Mutatis mutandis - po nezbytných úpravách, abychom
zustali u jazyka scholastiky, se strana jako had zbavuje své
kuže, pod níž zjevuje svetu chvíli tutéž, chvíli jinou kuži,
mení kožich, a pak si ho zas zachovává, uzpusobujíc se nove
vzešlým klimatickým podmínkám.
Copak nežijeme, jak již
bylo receno, v jiném casoprostoru?
Éru prvobytne pospolnou oddeluje od ráje vstrebaných a prekonaných antagonismu neco jako geologický cas, tak proc bychom si nepockali, pár let, pár desetiletí, pár století? V glaciálním mezidobí
pokleslé víry tedy komunistická
strana mutuje ve vulgární
reformistickou
stranu sociálne demokratického
ražení

Jinak receno, nakolik jejich kritika, ci presneji kritika prístupu komunistických
stran k nim, je kritikou komunismu samotného.

Nadále s námi
Zdá se, že kdesi v techto polohách se dnes nacházíme i my,
prestože se ceská komunistická strana od základních dogmat
nijak zretelne nedistancovala. Hlasy, že komunistická strana
udržovaná v menšinovém postavení a respektující demokratický porádek nepredstavuje pri soucasném rozvržení sil ve
svete žádné nebezpecí, jsou stále pocetnejší. Ci že nejaké její
autoritativní zakazování by bylo z hlediska zachování demokracie ješte mnohem dobrodružnejší.
Nic nám nedovoluje
jednoznacne prohlásit, že ti, kdo interpretují stav ceské politické scény takto, nemají pravdu. Tvrzení opaku, to jest, že
komunisté chtejí stále totéž anebo že existuje jakási objektivní síla, která je nutí k vecnému opakování téhož, se nám
muže zdát stejne ideologické jako tvrzení, že revoluce nastolí spravedlivejší spolecnost, jež jsme dlouho slyšeli od komu-

ochotnou
se kompromitovat
s buržoazními
porádky
a dokonce snad i vykonávat onu masarykovskou
drobnou
práci politiky spolu s ostatními stranami demokratického
spektra. Jsme dnes v této situaci my, poté co v ní byli za
odlišných okolností jiní?

Kacírský skluz
Nelze tu prevyprávet celé dejiny. Rekneme pouze, mluvíce o tech "jiných", že to, co ve skalním presvedcení mnohých komunistu na Západe nahlodal v roce 1956 XX. sjezd
Komunistické
strany Sovetského svazu se svými ostatne
více než opatrnými
náznaky kritiky stalinismu
a poté
madarské povstání a jeho likvidace, dohlodá pražské jaro
a následná intervence "bratrských armád". Tak treba pro
Waldecka Rocheta, generálního
tajemníka Komunistické
strany Francie, je intervence "katastrofa" a strana, jíž predsedá, vyjádrí v srpnu 1968 svuj "nesouhlas" (désapprobation) se vstupem armád.
Komunistická
strana Francie, kterou zde uvádíme jako
príklad komunistické
strany púsobící v demokratickém
prostredí, pristoupí, se znacným zpoždením
za Italy, ke
svému aggiornamentu
(otevrení se soucasnosti)
a sladí si
hodinky s orloji doby. Na svém XXII. sjezdu v roce 1976
francouzská
strana odhodí ta nejzákladnejší
ideologická
dogmata, jež ciní - clovek by rekl- komunismus
komunismem:
revoluci, trídní boj a diktaturu
proletariátu.
S opovrhovanými
mitterrandovskými
socialisty podepíše
spolecný program vládnutí, prekrocí Marxovu a Leninovu mrtvolu a vstoupí velkou branou, jakoby nic, do "buržoazní vlády" spravující zemi s jednou z nejvyspelejších
kapitalistických
ekonomik
sveta a s jednou z nejstarších
parlamentních
demokracií.
V operaci nechá nejen dogmata, ale málem i kúži, a spolu s ní dobrých 10 procent
predstavovaných
volici zamítajícími kacírský skluz. Vládnutí ji zjevne nesvedcí, vzdá se ho, nezemre. Jako fénix se
znovu pozvedne z popelu volebních neúspechu,
opráší
stará témata a nastolí nová. "Pryc s Evropou kapitálu",
"Pryc se sociálním dumpingem",
"Pryc s konkurencí
polských instalaténY', znejí hesla prekrývající témata pojednaná zpusobem,
s nímž je možné žive nesouhlasit,
lec
otázka je, nakolik to jsou témata specificky komunistická.

Vzpomínka na oslavy 70. výrocí Velké ríjnové socialistické revoluce.
Rok 1987 v Cechách.
nistu. Nadále tu budou

s námi, tu živeni nedokonalostmi

tohoto sveta, využívajíce jich ve svúj prospech. Za techto
podmínek pravdepodobnost,
že tady budou ješte dlouho, je
velká. Proto se zrejme budeme muset naucit s nimi žít, což
opravdu neznamená
sdílet jejich pohled na svet a spolu
s nimi se nechat unášet dukazne zhoubným snem o spolecnosti zbavené všech protikladu.

Petr Fleischmann

(1949) je filosof a publicista.
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Zápas na levici
Co všechno muže prinést Paroubkovo manévrování v blízkosti KSCM
]ANHARTL
Na pocátku devadesátých let si mnozí predstavovali, že
volicské zázemí komunisti'l se bude postupne
oslabovat
s tím, jak komunistická
strana nebude schopna získat
zájem mladých lidí a jak bude omezena na stárnoucí
a vymírající podporu.
V prvních letech minulé dekády bylo skutecne možné
náznaky tohoto trendu pozorovat. Samotným príznivcum
komunistické
strany se zdálo, že v nových podmínkách již
jejich "historická role" zvolna dohasíná. Sociologické výzkumy v té dobe ukazovaly, jak mnozí komunisté v zásade rezignují a nehodlají se úcastnit nadcházejících voleb.
Jisté poraženectví se navenek projevovalo i dost chaotickými pokusy odštepit z komunistické strany jiné levicové formace, které by snad mohly do budoucna prežít. Vzpomenme
na rok 1993 - na Levý blok a Stranu demokratické levice.
V tomto období prožívala Komunistická
strana Cech
a Moravy skutecnou krizi a její podpora se pohybovala tesne
kolem peti procentního
prahu. Jakmile však demokratické
a zejména pravicové strany (Obcanská demokratická strana
a Obcanská demokratická
aliance) polevily v transformacním tempu a na obzoru se zacaly zracit problémy ceské cesty
privatizace, KSCM pookrála. Byla schopna poukazovat na
neduslednosti transformace, na problémy majetkových presuni'l a mocenských her, pricemž sama zi'lstávala "cistá", stojíc stranou techto zmen.
Nebezpecí radikálního rešení, zákazu komunistické
strany, nikdy nebylo reálné predevším proto, že clenstvím v KSC
se v minulém režimu kompromitovala
znacná cást obyvatel-

vývoj stranických preferencí KSCM
%

leden 2002 - únor 2006

22

20

stva (zhruba ctvrtina bežné populace, tretina vzdelancu,
polovina lidí s rídícími zkušenostmi). Rázné rešení tohoto
problému v jiné než deklarativní rovine bylo pro naši spolecnost vlastne velice nepraktické.
V letech 1994 až 1997 se KSCM podarilo stabilizovat svoji
podporu na hladine devíti desíti procent, což jí zarucovalo
bezpecnou parlamentní existenci.
Hlavní chvíle komunistické strany však prišla v prubehu
krizového roku 1997 a po volbách roku 1998. KSCM mohla
zjevne težit z oficiálne priznaných nedostatku polistopadových premen ceské spolecnosti a její apel se ješte posílil zrodem opozicní smlouvy.
Opozicní smlouva s obcanskými demokraty držela CSSD
u moci, avšak v ocích levicové verejnosti vedla CSSD
k neprijatelným
kompromisum,
cehož komunisté
umeli
obratne využít. Byla to vlastne doširoka otevrená brána, jíž
komunisté ze své odstrcenosti na politický okraj vkráceli do
hlavního proudu politiky a na konci roku 1999 se v datech
STEM dostali až na 22 procent preferencí.
Sledujeme-li soubežne vývoj podpory KSCM a CSSD,
zrací se zde zrcadlový pohyb, který svedcí o prelévání hlasu
na levici. Jde nepochybne o hlasy motivacne nepríliš pevne
zakotvené, snadno fluktuující, mnohdy jen obecne protestní. Když se podarilo v roce 2000 Miloši Zemanovi upevnit
a posílit svoji politickou pozici, komunisté ztráceli.
Vladimír Špidla však promarnil svoji príležitost a nevyužil
navíc obrovský rezervoár duvery, kterou mu verejnost venovala po povodních v roce 2002. Problémy kolem volby prezidenta a mátožný dojem, kterým CSSD v té
dobe pusobila, otevrely opet prostor pro
upevnení postavení KSCM. Šance KSCM se
ješte umocnily po vypuknutí Grossovy aféry
a v jejím neutešeném prubehu.
Nástup Jirího Paroubka na místo premiéra a konsolidace situace uvnitr CSSD se
projevily
v logice dosavadního
vývoje
poklesem preferencí KSCM. Ve volební
kampani letošního roku se nepochybne
budou obe strany pretahovat o nepevné
levicové volice.
Paroubkovo
manévrování
v blízkosti

18

16

14

KSCM se muže projevít ziskem hlasu pro
sociální demokracii a oslabením komunistu. Mi'lže ale také skoncit pravým opakemv takovém prípade by CSSD mohla prijít
nejen o vyhranene
levicové volice, ale
mohla by ztratit i v politickém stredu.

12

10

Zdroi:

STEM

Jan Hartl (1951) je sociolog.

FEJETON

Sudicky u MeDonalda
Situace komunismu dnes není jasná. Velké ideologické
hnutí zemrelo a jeho poslední nervózní obhájci vypadají,
jako že nesedí na svých židlích. Otázka položená v sociálne
politické rovine zní konkrétne: kdo sebral židle komunistickým predákum? Inspicient té historicko-divadelní zlodejny
rekvizit by se dal jiste snadno najít, zlodej však nevzal jen
židle, ale také rusalky. ty sudicky komunismu, co na nich
sedely. Sudicku Svobodu a pak ty další: sudicku Rovnost,
sudicku Svornost, sudicku Bratrství, dále sudicku Internacionálu, a nakonec samotnou sudicku Revoluci. Všechny
jsou pryc! Zmizely z ohrady komunistického predáka,
kolébka osirela, miminko brouká, ale nikdo tu není. Kdo je
kam odnesl?
Nemusíme však hledat daleko. Holky sedí u McDonalda a cpou se hamburgery. Svoboda, Rovnost, Svornost,
Bratrství, výdobytky Velké francouzské revoluce. Ale
pozor, ozývají se hlasy unavených vudcu. Revoluce tu
není! Sudicka Revoluce! ... Kam se jen podela? Vydešené
oko neúnavného ideologa pohlédne do výše, ke stropum
tech palácu prevratu, ve které vyrostla nákupní centra.
A tam kupole, oblina, krivka, strop krásného kupení prostorových mas. - Už ji poznávám! kricí ideolog. Sedí
nám prímo nad hlavou. Sudicka Revoluce nás všechny
zastrešuje a ješte k tomu tím pravým koncem své zažívací trubice. Zastrešuje nákupní centra svou revolucní
uprímností.
Ale co kapitál? Zvedne se komunistický predák, Mekác
nemekác, a jeho hlízovitou tvár protkne otazník, až se
z toho revolucní konzum a konzum revoluce slastne zavlní. - Kapitál? Kdo by se s tím dnes zabýval? Kapitál prece
žádný není! Dnes jsme o hodne dál. Svetový génius si uvedomil, že se musí jíst a pít. V tom mu samozrejme nikdo
odporovat nebude. A v Mekáci už vubec ne.
Na první pohled se dnešní politický systém ocitá s komunismem v konfliktu. Slasti zažívací trubice, které jsou pro
nej bezesporu základem, nejdou dohromady s komunistickým andelstvím. Ale konflikt nepredstavuje radikální rozpor. Spíš jen takové hašterení dvou sousedu pres drátená
oka jejich plotu.
Mezi sousedy byla dohoda vždy složitá. Když existoval
na svete ješte starý dobrý kapitalismus, komunistický
kohout sedel pekne za kopcem svých ideí, spustil železnou
oponu, aby nebylo na druhou stranu videt a hrabal si na
vlastním hnojišti. Vítezoslavne pak predvádel slepicím, co
všechno nachází a jak to krásne klape. Pryc jsou však slasti studené války. Tady v Mekáci jsme si všichni rovni
a sudicka revoluce nám sedí prímo nad hlavou.
Soucasný systém se jmenuje kapikomismus a nebo ješte
lépe: komukapismus. Z kapitalismu to chová sladkobolnou
vzpomínku a ke komunismu to nemá daleko. To je ten
problém! Ke komunismu to nemá daleko. K tomu obchodnímu komunismu iluzí a snu. Každému podle potreb!
Hurá! Komukapismus! Technologický permanentní Ježí-

šek každého podelí. Holky v Mekáci to vedí a sudicka Svoboda se chechtá, ani porádne svuj hamburger rozkousat
nemuže.
Komukapismus! Hned je každému jasné, že základní
otázka dnes zní: komu kape z nosu? Náš clovek, merítko dejinného pokroku, ten nejmodernejší z moderny
a vubec špicka vývoje je vždy ten druhý, jiný a rozdílný.
Jako hamburger: je tam, kde není, a není tam, kde je.
V tom je ta základní zmena, pred kterou dnešní komunismus jen bezradne prešlapuje. Kape mu z nosu.
Komukapismus.
Predák premýšlí a hledá nová hesla a novou krev místo,
aby se podíval na sebe do zrcadla. Spatril by tam svou hlízovitou tvár pravých vudcu a hned by pochopil, co se deje.
Dnešní celosvetový a globalizovaný systém komukapismu
není nic víc a nic mín než príbeh dobrého zažívání. Zažívá se všechno: hrášek, fazolové lusky, sýry, knihy, auta,
povery, filosofická moudrost, knihy, víry, nadšení, krásné
ženy.
Já je ten druhý, ríkal již básník a všichni si mysleli, že je
to jen takové bláznení. Dnes sejedná o základní rys výrobní jednotky. Škodovka je Volkswagen a Orionka je Nestlé.
A co Volkswagen? vykrikne intelektuál vycvicený v logických hríckách. Nic, odvetí génius dejin. Jen si dnes zkuste
trefit se do cerného. Nezasáhnete nic. Ne, že bychom
všichni stríleli vedle, v centru totiž není nic. A komunisti,
ti nostalgictí ptáci pravekých dob, jsou na tom presne tak.
Strílí a trefují se do cerného. V centru však nic není.
Všichni jsou na okraji, rozeseti, tu ci onde, kolem prázdného stredu. To však komunistickým predákum nepomuže. Sudicky jim odnesly židle, vzaly si je s sebou a sedí
v Mekáci. Sudicka Internacionála, sudicka Svoboda,
sudicka Rovnost a ostatní. Sedí tu všechny, holky jedny,
chechtají se a baští hamburgry, které jsou tam, kde nejsou,
a nejsou tam, kde jsou. A nad tím vším bájecné pozadí
sudicky Revoluce.
At žije komukapismus hamburgerové Internacionály!
Já je ten druhý! Puvodne meli komunisté ten nejkrásnejší program: každému podle potreb. V odborných kruzích
se tomu ríká halucinacní ukojení. Uprímný a racionální
kapitalista, statný a zdravý chlapík, si s tím nevedel rady.
Pro komunisty to byl ráj. Meli svuj boj, své úzkosti a své
iluze, sedeli na svých židlích a vystavovali to jako burty
na kráme. Jenomže burty byly jen prázdná strívka a to se
svetové internacionále obchodu velice zalíbilo. No a dnes
to tu máme znovu. Systém je stejný, jen to žvatlání je
jiné. Žvatlání a žvýkání! Zažívací trubice všech zemí,
spojte se! Komunisté nepochopili chod dejin a jsou stále
takoví, jací jsou. Hlízovitý nos, ústa a tváre ... Stále si pletou být a mít.

Jirí Eduard Hermach

POVíDKA

Evropou obchází
strašidlo
Povídka z roku 2046
JAROSLAV VEIS
"Máte u me snaiJ mail," rekla Madeyovi
Vendula
z recepce, a než stacil cokoli odpovedet, vypnula se. Snail
mail, šnecí pošta, ríkala všemu, co prišlo jinak než elektronicky. Taková pošta mohla být príjemná, jen když neprekvapila, protože si ji clovek objednal a tešil se, co v balíku
bude. Když prišla znenadání, obvykle nebylo oc stát.
Madey si vzdychnul a vypravil se do recepce. Napadlo
ho, co to bude: dopis od PWC, ti ješte rádi používají papír.
Když se jednou s Tomem pri snídani docela klidne rozhodli, že jsou si vlastne cizí a že registraci svého partnerství
zruší, usoudili, že delení spolecného majetku je lepší sverit
specialistum, kterí se vyznají. Stejne ten celý propletenec
nejruznejších
podílu, pojistek, akcií, dluhopisu a dalších
stovek cenných papíru vytváreli a spravovali oni. Takový
už je svet pekných pár let: vlastnictví majetku je od jeho
správy oddeleno neprostupnou
zdí. Když u svého majetkové správce a poradce o rozdelení požádali, ukázalo se, že
PWC je na podobné prípady dobre pripravena a má specializované oddelení porozvodových
auditu spolecného
majetku, nabízené jako služba Fair-share.
Nebyl to audit. Obálka z tlustého papíru mela hlavicku
Parlamentu
Ceské republiky a neprišla poštou. Prinesl ji
prý kurýr v modré uniforme se zlatými knoflíky, na kterých bylo S v kroužku: Senát. Overil si snímacem ocních
panenek Madeyovu totožnost a nechal si potvrdit, že predal obálku.
Se Senátem
nemel Madey nikdy nic spolecného.
Naprosto netušil, jestli je uvnitr dobrá nebo špatná zpráva. Byl zvedavý jako snad naposledy, když ... nedovedl si
vybavit, na co byl naposledy takhle zvedavý. A tlustá Vendula za pultem recepce byla zvedavá prinejmenším
stejne
jako on.
"Mej se fajn," usmál se cukrkandlove,
takže pochopila,
že spolecné ukájení zvedavosti se konat nebude, vzal psaní
a vrátil se do kóje k obrazovce.
Blikala jako divá. Podíval se do cerné díry mikrofonu
a hlasem s vuní letního rána na horách a príchutí medu
rekl anglicky: "Preji vám krásný den. Dovolal jste se do
informacního
servisního
centra Duhová záre východu,
provozovaného
spolecnostmi
Lenovo a CEZ. CO pro vás
mohu udelat?"
Z dráteného kelímku vytáhl pilnícek na nehty a strcil ho
pod chlopCI'í obálky. Byl to fakt kvalitní, pevný papír.
"Nemužu ten ksindl rozchodit!" ozval se z reprodukto-
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ru mužský hlas s prízvukem ze Stredozápadu
Spojených
státu. Jako by ho videl: padesát plus, devadesát kilo plus,
rozumí úplne všemu na svete, nejdál byl po maturite
v New York City, ale byla to jízda, chlapi!
"Jsem pripraven vám pomoci. Mužete mi ríct, jakou
znacku nebo kód má ten ksindl?"
Uvnitr byl list podepsaný predsedou úradu
ejvyššího
ústavního notárství JUDr. Jurijem Stankovicem.
Doktor
Stankovic mu v nem sdeloval, že pocínaje 15. listopadem
roku 2046 byl na základe cestného a nestranného
losu
jmenován
senátorem
Parlamentu
Ceské republiky
za
volební obvod 12. Pod stríbrnou
pásku byl prístupový
kód.
"Kde to mám najít? Já se vám na to vyfakuju!"
"Na príbalovém letáku je uveden název výrobku i kód.
Urcite se vám to povede. Jen klid, já pockám. Hovor jde
samozrejme na náš úcet."
Vygoogloval si, kde obvod 12 je: zahrnoval kus jihozápadních Cech zhruba od mestecka Blatná na severu dolu
na Šumavu. Bruntál by byl horší, napadlo ho.
"Tak slyšíš me, šmejde, nebo ne? Haló! Kurva, haló!!!
Kde mám ten kód najít? Tady je císel jak nasráno!"
"Urcite ho najdete." Vycvaknul
ho.
a senátora si
nebude žádný vidlák, který neumí najít kód výrobku,
vyskakovat.
Protože senátor, na rozdíl od nej, svuj kód k senátorskému dekretu najít umí. Strhl proužek a vytukal ho. Pod
jeho jménem a poverovací formulí stálo, že mu byl pridelen mandát Komunistické
strany Cech a Moravy. Nic mu
to neríkalo.
Zkusil znovu Google. V Poslanecké snemovne poslední
ctyri volební období KSCM nemela ani židli v koute pred
záchodem.
Do Senátu však byla za tu dobu vylosována
hned dvakrát, byl tretí komunistický
senátor za poslední
tri volební losování po sobe.
Kliknul si zkusmo na pár dalších odkazu. Když si je cetl,
napadlo ho, jestli by se nemel pokusit vymenit to Pošumaví za Ostravu nebo za Bruntál. Treba tam vyhrála nejaká
jiná strana.
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Krátce poté, co se do Evropské ústavy dostala možnost
vytváret zastupitelské
sbory na všech úrovních vedle klasických voleb také losováním
ze zpusobilých
obcal1l':1,

--._.

------------------------------,

rozpoutala se krátká debata, zda nejde o konec demokracie. Losování nejsou žádné volby, volali konzervativci od
Dublinu po Minsk. Volby bez volicu jsou jen fraška,
oponovala levice od Narviku po Limassol. "A to nejen,
nejen volby demokratické, ale dokonce i ty postdemokratické," rozesílalo emaily pražské Centrum pro evaluaci postdemokracie CEP. Pravda byla na obou stranách:
prumerná volební úcast nepresahovala
v nekterých
oblastech zejména strední a východní Evropy 7 procent
a nepomáhaly ani volební pobídky vcetne možnosti prímého postupu do nejsledovanejší reality show podle
vlastní volby.
Debatu formálne ukoncil Evropský komisar pro sémantiku a preklad Segal Wilson názorem, který Evropa prijala
vlastnebez výhrad: los je možno rovnež považovat za zpusob volby uplatnovaný už v antice, na jejíchž korenech
Evropa stojí, a nemá o nic menší hodnotu než obvyklá
volba hlasováním. Prakticky ovšem, jako vždy, rozhodly
peníze: volby losem byly ve srovnání s volbami hlasováním za pár babek.
Od roku 2034 všechny zeme Evropské unie sestavovaly
své parlamenty losem. Hlasovalo se jen v pridružených
zemích jako Belorusko, Ukrajina, Moldova a Podnestrí,
a to jen proto, že je k tomu zavazovala speciální smlouva
s Rusko-Sibirskou unií. I ta mela ryze praktický duvod:
vlády v Moskve i v Irkutsku dobre vedely, že volby lze
s dobrou marketingovou technikou posunout patricným
smerem snáz než losování.
Vylosovaní senátori a poslanci se mohli ve výjimecných
prípadech omluvit a do komory nenastoupit. Nestávalo se
to však casto; pokud Nejvyšší ústavní notárství shledalo
duvod odmítnutí funkce ústavního cinitele za neopodstatnený, mohl být vylosovaný obcan, který odmítl nastoupit
svujúrad, odsouzen na nekolik mesícLJdo vezení za pohrdání postdemokracií.
Samotný výkon funkce príliš nárocný nebyl. Legislativní proces se behem posledních dvaceti let výrazne uklidnil
a spocíval spíše v cizelování jednotlivých zákonu než
v jejich tvorbe. Navíc šlo o cinnost natolik specializovanou, že skutecnou politiku už tvorily poradní týmy Evropských komisarLJ a zástupci nadnárodních spolecností
v clenských zemích unie. Poslanec nebo senátor dostával
vždy nekolik doporucení, jak hlasovat a záleželo jen na
nem, jak se rozhodne.
Pro prípady, kdy to nedokázal, bylo vždycky po ruce to
nejcistšírešení: panna nebo orel. Elegantní obchod Parliament Butique ve dvore jednoho z domu na Valdštejnském
námestí k tomu úcelu prodával zlaté hlasovací mince od
Versaceho v praktickém pouzdru z hmoty nerozeznatelné
od nejjemnejší kozinky.
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Kancelár v zadním krídle Valdštejnského paláce s okny
do upravené zahrady s velkým okrasným bazénem v pozadí se Madeyovi zalíbila na první pohled. Ve srovnání
s prosklenou kójí, kde trávil poslední léta, to byl príjemný
balzámpro oci i pro duši.
Asistenka Dana byla stejne príjemná. Príjemná a prímá.
"Vyjste gay, pane Billigu, že?" zeptala se ho, když se po
obede v senátorské jídelne vydali do jednacího sálu, aby
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mu ukázala, kde bude sedet. Bylo to ve ctvrté rade hned
zkraje, jen pár metru od galerie pro celebrity.
Kývl. "Vy taky?"
"Ne. Ale pracovala jsem jednou ješte ve snemovne pro
poslance za gay iniciativu. Ten zase gay nebyl. Ale nakonec
se do problematiky zabral tak, že pro gay práva udelal víc
než polovina aktivistu. Asi proto nás dali dohromady."
Takže ne proto, že by mela neco s komoušema, pomyslel si. "Obávám se, že se do téhle problematiky tolik jako
kolega poslanec nezaberu," rekl potom.
Za tech pár dnu od složení senátorského slibu si stacil ke strane, kterou mu osudí pridelilo, vybudovat jen
samé záporné postoje. Co si stihl precíst v Pruvodci
parlamentním životem a nakoukat v 3D polit-klipech
pro stredne pokrocilé, ostatne k nicemu jinému vést
nemohlo.
V minulém století se na ctyricet let zmocnila vlády
v zemi díky smesici naivne nadšeneckých pocitu verejnosti po svetové válce a težkého nátlaku z Východu. Naivní
duveru poválecných volicu prohospodarili komunisté
behem první pár let. Potom, co vetšinu svých aktivních
odpLJrcLJpozavírali, pár set popravili a veškeré rozhodování si nechávali schvalovat prostrednictvím subalterních
poradcu z Moskvy, už to s komunisty šlo porád jen
s kopce. Presto však o absolutní moc v zemi prišli až na
sklonku 20. století.
Dalších dvacet let si zachovali volicskou obec zhruba
stejnou, jakou meli do druhé svetové války. Zpusob, jímž
si zdejší komunisté dokázali porád udržovat podporu, se
dal považovat za cosi jako ceský zázrak. Podíl na moci pritom meli minimální, kariéristum nemeli už co nabídnout,
program meli až na výjimky negativní. Presto však vytrvale zacláneli.
Anebo se všem ostatním hráclJm vlastne hodili. Byli to
ideální úceloví spojenci, s nimiž bylo možné uzavírat
výhodné handly zejména v prípadech, kdy se hlasovalo
tajne.
Od chvíle, kdy došlo i pri prezidentské volbe na losování, zacali fungovat už jen jako cert, který doprovází Mikuláše. I ty deti, které vedí, že peklo není, se bojí, že by je tam
mohl odnést.
Jediné volební období, kdy se octli mimo parlament,
však stacilo, aby nedokázali v žádných dalších volbách
prekrocit práh snemovny. Když pak byli v roce 2028 zarazeni do volebního osudí, vlastne už to nikoho nezajímalo.
"Znáte nejakého komunistu, Dano? Myslím tedy takového, co se k tomu nedostal losem jako já?" zeptal se
Madey.
Otázka ji zjevne prekvapila. "Myslíte nekoho, kdo se tím
živí?"
"Kdo tomu verí."
Jen zavrtela hlavou.
"Zkuste se nekde poptat... A taky mi sežente neco
o komunismu z Parlamentní knihovny. Jestli tam tedy
mají neco historického, na papíre."
Zatukala na nej za pul hodiny. V ruce mela tenkou zelenošedou knížecku s císlem na hrbetu.
"Poradili mi penzión s lécebnou pécí Doxy, je to kousek
od Prahy. Specializujou se na politické seniory a je tam ted
prý poslední predseda komunistLJ. Ale už je hodne starej."
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Podala mu knížecku. "Taky jsem vám pujcila Komunistický manifest. Když jste chtel neco na papíre. Ale už hodne
dlouho si to nikdo nepujcoval."
Podíval se na tiráž: vydáno 1970. Žlutohnedé stránky
byly suše cítit starým papírem. Zastavil se ocima na kurzívou psané vete: Evropou obchází strašidlo - strašidlo
komunismu.
Horor od samého pocátku, ušklíbnul se.
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Od konecné metra mu to trvalo k penzionu Doxy slabou
ctvrthodinku. Když ukládal kolo do stojanu, byl docela príjemne udýchaný a došlo mu, že je i príjemne zvedavý.
Pecovatelka v modrobílé pracovní souprave mluvila
mekkou ukrajinskou ceštinou. "Pán Filip je v zahrade za
domem. Když je teplo, tak s kolegou poslancem Tlustým
upravují vždycky odpoledne trávník. Víte, v nedeli
míváme na zahrade piknik s politickou debatou a všichni moc chtejí, aby tam bylo hezky. Budou mít radost, že
za nimi prišel nekdo na návštevu. To víte, moc lidí sem
nezajde."
Na to, že mu bylo jedenadevadesát, vypadal poslední
komunistický predák docela dobre. Obratne popojíždel
s malou plastovou popelnicí na vzduchovém polštári po
tráve a vysával suché lístky a kamínky. Husté bílé vlasy mel
scesané na pešinku a v ústech mu zárily implantáty od
Denticaru, jeden nejméne za pet tisíc euro.
Nežijou si špatne tihle politici na penzi, pomyslel si
Madeya na chvíli ho to s rolí, v níž se octl, smírilo.
Vykrocil s napraženo u rukou ke staríkovi. "Dobrý den,
jsem Madey Billig a práve jsem byl vylosován senátorem za
Komunistickou stranu Cech a Moravy. Nemužeme si na
chvíli promluvit?"
Predák zvedl hlavu, ale vysavac nevypnul. "Nevidíte, že
mám práci?"
Madey nastavil ruce s otevrenými dlanemi v atavistickém gestu vstrícnosti. "Rád vám pomužu."
"Vylosovanej ... " rekl s težkým opovržením hlase expredseda a pokracoval v luxování. "Víš hovno, co je to
politický zápas, soudruhu."
"Já nezápasím. A komunistou taky nejsem ze záliby,"
rekl Madey co nejasertivneji. "Ale když už to na me padlo,
tak to chci delat porádne."
"Soudruh je Spartakuv skaut práce?"
"Soudruh je senátor. Heledte, já si to losování nevymyslel. K tomu jste to dovedli vy. Kvuli vám prestali chodit lidi
k volbám."
"Kvuli nám? Kvuli nim!" Vysloužilý komunista konecne stiskl tlacítko a popelnice ztežka dosedla na trávu.
"Pakáž jedna zkorumpovaná ódéesácká. Taková je pravda,
soudruhu."
"Kvuli vám to bylo," ozvalo se Madeyovi za zády. Otocil
se. O francouzské hole se opíral starec s pesteným plnovousem. Z trika s nápisem Harley Davidson Electra Blue
mu vytékalo velké kulaté bricho. "Kdybyste porád neopruzovali, byla by politika pro lidi mnohem pritažlivejší.((

"Sám neopruzuj, Vlasto. Copak nevidíš, že mám návštevu?" Starý komunista se zkusil narovnat. "Abys vedel, tady
soudruh je náš nový senátor."

"Vylosovanej ... " rekl druhý starec témer stej ne opovržlive jako predtím Filip a máchl holí, až ztratil rovnováhu.
Madey k nemu priskocil a zachytil ho. "Pojdte si radeji
sednout," vedl ho smerem k lavicce na kraji trávníku.
Starý muž se jak beránek nechal posadit na lavicku. Za
chvíli se k nim prišoural se vzdušnou popelnicí i komunistický predseda a žuchl vedle nej.
Madey opatrne ozkoušel, jestli ho popelnice unese.
"Jak to tenkrát bylo?" zeptal se. "Co jste vlastne chteli?
Vždyt to nemelo vubec žádný smysl."
"Copak sociální spravedlnost a boj proti vykoristování
nemá žádný smysl?"
Madey se ani nepohnul.
"Chteli jsme nést dál odkaz soudruhu, kterí zacali menit
svet. Povedlo by se nám to. Jenže pak prišli oni a všecky ty
plány nám vzali."
"Jaký oni? My jsme vám je vzali!" skocil mu do reci
druhý starec.
"Hele, Vlasto, vždyt jsi byl taky u nás. Jen jsi zradil prapor delnický trídy." Obrátil se k Madeyovi. "Pan poslanec
byl taky nejakou dobu taky komunista, než se z nej stal
konzervativec. "
"Neprovokuj, Vojto. Prohlídnul jsem. Ty ne."
"Prd jsi prohlídnul. Jen ti došlo, co ti bude vynášet víc."
"Taky bys to udelal, kdybys moh. Jenže tys nemoh s tím
svým bomzáckým cejchem." Druhý starec se otocil se
k Madeyovi. "Kríženec Gottwalda s Grebeníckem. Jestli
vubec víte, kdo to byl."
"Nevím. Vy jste byl taky komunista?" podivil se Madey.
"No a co? Jen chvíli. Tenkrát to jinak nešlo. Ale vystoupil jsem z partaje hned po listopadu. Protože já už dávno
predtím vedel, že komunismus žádnu budoucnost nemá
a že zpusobil tolik -"
"Krev na rukou nemám! Vlastíku, ty dobre víš, že já ne!"
vykrikl Filip.
Madey si ho nevšímal. "Proc jste vlastne nezakázali
komunisty sami? Protože se vám hodili?" ptal se druhého
poslaneckého seniora.
"Protože to vubec nebylo jednoduchý. Socani to nechteli. Intošové to nechteli."
"A vy?"
"Taky to nechteli," vykrikl poslední komunista. "Tak to
bylo. Nikdo to vlastne nechtel. V týhle zemi totiž mel
každý druhý alespon jednoho dedecka komunistu." Pak se
opravil. "Nebo alespon u komunistu. Tak je to, soudruhu ... byli jsme nejmasovejší strana. Jak že se to jmenuješ?"
"Madey."
"Co je to za blbý jméno? A vubec, slez z toho luxu!"
"Narodil jsem se jako Matej. Ale takhle se mi to líbí víc.
Ríkal mi tak muj první prítel."
Starík se na nej nechápave podíval.
"Jsem gay," rekl Madey.
"Ty vole, to se poseru," rekl starík. "On je teplej. Komunista a on je teplej. Komunista, kterej se prejmenoval! No
neposral by ses z toho, Vlasto? Von se prejmenoval!"
"Kdybyste se dokázali prejmenovat, mohlo bejt všecko
jinak," mávl druhý starec rukou. "Co chceš od vylosovanýho, Vojto?"
Namáhave se postavil na nohy a ukázal Madeyovi smerem k penziónu. "Hele, co kdybyste vypadnul, mladej?"
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"Madey. Madey Billig se jmenuju."
"Jasne," rekl starý komunista. "Co kdybys vypadnul,
soudruhu?"
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V metru vytáhl z tašky Komunistický manifest a zacal
listovat. Cetl na preskácku, aniž se pokoušel hledat, zda
vety v knize mají smysl: Marx odpocívá na highgateském
hrbitove a jeho hrob zarustá travou ... Chátra, tato netecne hnijící spodina nejnižších vrstev staré spolecnosti, bývá
nekdy proletárskou revolucí strhována do hnutí, ale celým
svým životním postavením je ochotnejší dát se koupit pro

reakcní rejdy ... Buržoazie si vyrábí predevším vlastní hrobare ... Hlavní zálibou našich meštáku, nemajících dosti
na tom, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletáru, o oficiální prostituci ani nemluvíc, je vzájemne si svádet manželky ... Proletári všech zemí spojte se!
Když knihu zavíral, vypadl z ní složený kus papíru. Byla
to strana nejakých novin z 21. února 2006. Ten papír byl
o dva mesíce starší než on. Uprostred strany byl jeden
odstavec oranžove zvýraznený:
To potvrzuje i šéf výzkumné agentury STEM Jan
Hartl. "Šestnáct let po pádu totality není téma antikomunismu od politiku verohodné, lidé to berou jako

predvolební špek. Nechápou, proc tím nyní politici straší, když nezakázali komunistickou stranu hned po revoluci," vysvetluje.
Na dolním okraji stránky bylo rukou napsáno: Nezakázali ji proto, že to strašidlo, obcházející Evropou, porád
potrebovali. Jak by jinak lidi poznali, kdo je nejkrásnejší?
Zavolal Dane: "Mužete mi zjistit, kdo mel ten Komunistický manifest naposledy pujcený?"
Ozvala se za vzápetí. "Nejaký Vajz. Pracoval v Senátu.
Píše se divne, posílám vám to mailem do notesu."
Vyndal z kapsy pocítac. Veis se to psalo. Vygoogloval si ho.
Aby zúžil hledání, pridal ješte slova parlament a komunismus.

První link ho zavedl na adresu www.pritomnost.cz.
Klikl na ni a zacal císt:
"Máte u me snail mail," rekla Madeyovi Vendula
z recepce, a než stacil cokoli odpovedet, vypnula se. Snail
mail, šnecí pošta, ríkala všemu, co prišlo jinak než elektronicky. Taková pošta mohla být príjemná, jen když
neprekvapila, protože si ji clovek objednal a tešil se...
Jaroslav Veis (1946) je publicista, prekladatel a spisovatel.
V soucasné dobe je poradcem místopredsedy Senátu Petra
Pitharta. Povídku Evropou obchází strašidlo napsal pro Prítomnost v rámci jejlho tématu ,,Jsou komunisté nebezpecnl?".
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Cekání na evropskou
Snížení autonomie státu znamená zvýšení jeho suverenity

Chtejí-li si Evropané uchovat a rozvíjet svoji kulturní rozmanitost, musejí pestovat evropskou obcanskou spolecnost
a evropskou identitu. Proc? Predevším proto, že národní státy
jsou v krizi. Národní vlády nejsou schopny rešit problémy,
které souvisejí s globaJizací. Je to dáno tím, že tyto problémy
nejsou vázány k místu a mohou být obtížne zvládány z roviny
národních státu. To, jak ríká nemecký sociolog Ulrich Beck,
vrhá nové svetlo na pojetí suverenity státu. Protože jeho úcinnost je podminena rustem závislosti a spolupráce, menší
autonomie státu neznamená snížení, nýbrž zvýšeníjeho suverenity. Není pochyb o tom, že evropské politické instituce
potrebujeme. Otázka nezní, zda je chceme nebo ne, ale jaké
a jak je vytvorit, tedy také jak jim dodat legitin1itu.

Evropská politika zatím neexistuje
Jedine evropská obcanská spolecnost mlJže být zdrojem
legitimity techto institucí. Problém evropské integrace tak
velmi úzce souvisí s problémem evropské sounáležitosti.
Zpusoby a formy vládnutí v evropských státech i samotný
politický systém Evropské unie se v rostoucí míre odcizují

Absence evropské verejnosti
je Wavním problémem
soucasné Evropy.
kulturním a sociálním korenum evropských spolecností.
Zatímco dnes disponujeme zcela novými technologiemi,
máme globální ekonomiku a stát se stal soucástí evropské
síte státu, které musejí chte nechte vyjednávat o "své moci"
s jinými mezinárodními partnery, identita Evropanu zustává v prevažující míre národní. Taková disonance je dlouhodobe neudržitelná.
Proces evropské integrace bez toho, že by Evropané sdíleli jednotnou identitu, zustává bezproblémový potud,
pokud vše jde dobÍ'e, tj. když všichni získávají. Jakákoli sociální ci ekonomická krize však muže privodit evropskou ci
globální explozi s težko predvídatelnými dusledky. Bez
evropské obcanské spolecnosti a spolecne sdílené evropské
identity spíš než úspešného zvládání problému budeme
svedky obvinování sousedu, prípadne bruselských byrokratu. Projekt evropské integrace bez spolecne sdílené evropské identity proto zustává velmi krehkou konstrukcí.
Slabost nebo dokonce absence evropské verejnosti je
podle mnoha sociálních vedcu hlavním problémem Evropy.
Evropská politika prece nemuže být politikou ve smyslu
politiky národních vlád, které se zodpovídají národním
verejnostem. Evropská komise se nemá v tomto smyslu jed-
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noduše komu zodpovídat. Jedine odpovedná evropská
verejnost muže být zárukou odpovedné evropské politiky.
Bez identity není publika, bez publika není odpovedné politiky. Verejné mínení v jednotlivých zemích se vytvárí v závislosti na politické a verejné diskusi v techto zemích. A to se
týká i evropských záležitostí. Evropská politika i evropské
instituce se pak stávají karikaturou odvozenou z národních
diskusí. Dochází tak k paradoxním situacím, jak se ukázalo
pri posledních volbách do Evropského parlamentu, kdy zvolení zajištoval úspech v národní debate o národních otázkách a jediným evropským aspektem voleb byla skutecnost,
že šlo o Evropský parlament. Evropská témata se neobjevila
a do parlamentu se dostali zpravidla predstavitelé národních
opozic, kam je vynesla vlna nespokojenosti volicu z politikou národních vlád. Spolecná evropská politika neexistuje.

Princip lidské vzájemnosti
Jak rozumet evropské identite? A co vlastne znamená
identita? Lidská identita je kontextuální a velmi mnohovrstevnatý sociální a psychologický fenomén a jednotlivé identity mohou být jak podpurné, tak souteživé. Záleží na
daném okamžiku a druhu lidské cinnosti, který faktor identity práve prevládá. Jako Cech žijící v zahranicí casto neuvedomele obhajuji cešství, zatímco pokud jsem doma, bývám
k cešství kritický. Mohlo by to být tím, že být konfrontován
s cešstvím doma znamená hledet na ostatní, zatímco konfrontace s cešstvím v zahranicí znamená hledet na sebe.
Mnozí autori rozlišují kolektivní a osobní identitu. Obe
jsou však soucástí individuální identity, která je nutne subjektivní identitou.
Slavný americký psycholog Erik Erikson rozlišuje mezi
pozitivní a negativní identitou. Negativní identita mívá vetšinou podobu znevažování a vymezování se vuci "jinému".
Identity, již je dosaženo viktimizací "jiných", nazývá patologií. Dlouhodobým dusledkem negativní identity bývá rust
nenávisti, frustrace a nedostatek sebeúcty. Patologicnost
takové identity spocívá v tom, že má vetšinou destruktivní
politické a sociální dusledky. Zatímco negativní identita
vede k násilnému jednání a ke snaze o dominanci, pozitivní identita vede k sebeuspokojení.

Spíš cesta než koreny
Modernizacní procesy dramaticky promenily sociální
mapu západních spolecností a spolu s novými podmínkami
výroby a spotreby dnes dochází k rustu sociální mobility
a spolu s tím k rustu masovosti, anonymity a sociální fragmentace. Zatímco v tradicní spolecnosti byla identita vpletena
do složitého systému sociálních rolí, statusLIa vazeb, v moderní spolecnosti je osobní identita stále méne výsledkem pre-
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tit a zmírnování jejich patologických rysu. Nejde o vytvárení
dem daných historických a sociálních kontextu a musí být
evropského supranároda, ale o osvobození od nacionalismu.
naopak aktivne konstruována. Jak trefne poznamenává sociCož muže, receno s Ernestem Gel1nerem, znamenat skutecolog Stuart Hali, problém identity je v moderní spolecnosti
né "duchovní osvobození" Evropanu. Problém "odnárodnootázkou routes spíš než roots. Spíš cesty než korenu.
vání" evropských kultur je predevším problémem vzájemnéHistorie, jazyk a kultura prestávají být zdrojem identity
ho uznání a respektu. Jde o bourání predsudku, které znev tradicním slova smyslu, stávají se však zdrojem jejího
snadnují spolupráci a vyjednávání, a o hledání evropského
aktivního utvárení. Už nejde o to, kdo jsem nebo odkud, ale
pohledu na vlastní dejiny. Taková forma odnárodnování se
o to, kým budu a co mne reprezentuje.
zdá být naší morální povinV souvislosti s politickými
ností bez ohledu na jakékoli
zmenami se také objevila
Historie, jazyk a kultura prestávají být
integracní procesy.
otázka, jaký druh identity nás
zdrojem identity v tradicním slova smyslu,
kvalifikuje k úcasti ve verejné
sfére. Zatímco v tradicní spoDejiny jako spolecný
stávají se však zdrojem jejího aktivního utvárenÍ.
lecnosti prevládal náboženneprítel
Už nejde o to, kdo jsem nebo odkud, ale o to,
ský, dynastický a teritoriální
Je predsudkem, že politická sounáležitost musí vést ke
rozmer identity, v moderní
kým budu a co mne reprezentuje.
spolecnosti prevládla identita
kulturní homogenizaci. Pránárodní, jež dala vzniknout
ve kulturní ruznorodost je
modernímu národnímu státu a stala se zdrojem jeho legitipro Evropu charakteristická a muže se stát jmenovatelem
mity. Moderní individualismus pak v podmínkách národevropské identity, jež pak muže vytvorit pudu pro existenci
ních státu metastazoval ve svuj pravý opak a národní identilegitimních politických institucí, které budou tuto ruznost
ta se stala základnou pro mobilizaci obcanu k totální válce.
chránit a umožní dokonce ijejí rozvoj. Evropská ruznost musí
být rozpoznána jako hodnota, jež zakládá evropskou jednotu.
Politika strachu
ení možné, jak ríká sociolog Emanual Castells, definoNic nevede úcinneji k vytvárení lidské vzájemnosti a solivat evropskou identitu jako civilizacní projekt, který je založen na náboženství, spolecné historii ci údajne nadrazených
darity, jež muže být užita ci zneužita pro získání politické
západních hodnotách. Definovat evropskou identitu na
podpory a moci, než oznacení spolecného neprítele. Svetozáklade krestanského náboženství by vedlo k vyloucení rosvá politika 20. století poskytuje mnoho príkladu, kdy se
vlády uchylovaly ke konstruování zjednodušených obrazLI
toucího poctu evropských muslimu. Fenomén spolecné
historie je také nepoužitelný. Dejiny Evropy jsou dejinami
neprítele. Zvlášte s rLIstem hrozby terorismu po 11. zárí
vzájemného vyhlazování a problém neslucitelnosti historic2001 dochází k nestrídmému praktikování politiky strachu,
kých pametí evropských národu se spíše ukazuje být závažjak ukazují dnes již témer kultovní dokumenty Michaela
Moora (Bowling Jor Columbine a Fahrenheit 9/11). Pokud
nou prekážkou tvorby evropské identity. Zpravidla každý
národ mel svuj okamžik slávy, který souvisel s porobením
jde o ceské prostredí, strašení eurobyrokraty je ceskou verzí
jiných národu. Spolecná historie ale muže být zdrojem
politiky strachu, ke které se rád uchýlí každý popuLista.
evropské identity spíš ve smyslu zreknutí se té cásti kulturAckoliv ke krizi národní identity v souvislosti s globalizaního dedictví, které v minulosti vedlo ke katastrofám. Poci dochází a bude docházet dále, jde o krizi identity, jež má
znání, že naše vlastní dejiny jsou naším spolecným neprítemnoho patologických rysu. Evropský integracní proces je
lem, také koneckoncu stálo u zrodu evropské integrace.
možné chápat jako šanci pro pozitivní identitu, jež nebude
Impuls k evropské jednote spocívá v úteku do budoucna,
mít patologické prvky identity negativní. Ukazuje se však
v úteku od vlastních dejin a od nás samých, tedy v neduvetaké, že proces evropské integrace mMe naopak patologicre ve vlastní dejiny a v nás samé. To muže vyvolávat jak
ké formování identity posiJovat, pokud evropská politika
úzkost, tak nadejná ocekávání, nejcasteji však obojí...
bude pouhým obhajováním národních zájmu bez zdurazií.ováníspolecných evropských zájmLI.
Významný nemecký sociolog Ulrich Beck ríká, že evropská
Karel B. Miiller (1972) vystudoval filosofii a politologii. Vyuintegrace má být pokusem o ztvrzení a zároveií. zmÍrií.ování
evropské národní komplikovanosti. Proces transformace
cuje politickou sociologii na Vysoké škole ekonomické v Praze.
národní identity by mel být procesem denacionalizace, to
V minulém akademickém roce prednášel na The University oj
znamená potvrzením kulturních dimenzí kolektivních idenNottingham ve Velké Británii.
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Turecko s nohou mezi
Unie bude muset konecne nalézt odpoved na otázku, zda chce
prevážne muslimskou a asijskou zemi uvnitr svých hranic, ci nikoli
Politika je cinnost, která se tak ci onak dotýká všech clenu
spolecnosti. Mužeme o ní mluvit jako o správe vecí verejných, ale také jako o forme spolecenského diskursu, jehož
prostrednictvím se organizuje verejný prostor a s jehož
pomocí verejnost dospívá (nebo by mela dospívat) k racionálním rozhodnutím. Lonské rozšírení Evropské unie
výrazne zmenilo její podobu mimo jiné i z geopolitického
a bezpecnostního hlediska. Ocekávané pripojení Rumunska a Bulharska ke stávající petadvacítce v roce 2007 posune její hranice až k nejjihovýchodnejšímu cípu Evropy.
Turecko, které o vstup do sjednocující se Evropy usiluje již
od roku 1963, pak bude mít na západe spolecnou hranici
s dvema clenskými státy EU.

Želízko v ohni
Vztahy Turecka se sousedy, trebaže nikoli bezoblacné, se
v posledních letech vyznacují vyvážeností a znacnou mírou
stability. Podstatným stimulem ke spíše minimalistickému
chápání zahranicní politiky je skutecnost, že Ankara se od
doby založení republiky zrekla jakýchkoli revanšistických
zámeru vuci sousedním národum a zemím, které kdysi tvo-

Vstup Turecka do EU se muže stát precedentem
pro další muslimské státy severní Afriky ci Stredního východu, které o by usilovaly o clenství.
rily soucást Osmanského impéria: jeho hranice jsou pevne
stanovené a není zde snaha expandovat. Tento poznatek je
obzvlášte duležitý ve vztahu ke Strednímu východu, který
Ankara vnímá jako oblast spíše možných ztrát než zisku,
a vehementne se od nej snaží distancovat.
Poslední léta ukázala, že vidina vstupu do EU motivuje
tureckou politickou elitu a celkove i tureckou verejnost
k ochote ustoupit v otázkách, které jsou v zemi vnímány
navýsost citlive - Kypr, postavení kurdské menšiny apod.
Tato motivace umožnuje EU vyvíjet na Ankaru stále silnejší
diplomatický nátlak smerující k vyrešení zbývajících zahranicne- i vnitropolitických problému zeme, což lze považovat
za velký prínos pro stabilitu oblasti. Klícovým zájmem Evropy, pocítající s Tureckem jako potencionální clenskou zemí,
je, aby nemusela rešit jeho vlastní problémy nesouvisející se
spolecnou bezpecnostní agendou clenských zemí EU.
Turecko se chce svým vstupem do EU etablovat jako
mocný (jiho)evropský stát mimo jiné i v bezpecnostní
oblasti. Vzhledem k povaze aktuálních bezpecnostních hrozeb i jiným faktorllm je zrejmé, že tato vidina vyhovuje jak
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clenským zemím Unie, tak samotnému Turecku; Turecko
má tedy zájem o stabilní vztahy se svými sousedy, v neposlední rade se Sýrií, Irákem a Íránem - v soucasnosti se jeho
aktivity v tomto regionu omezují na kurdské oblasti severního Iráku, který je neuralgickým bodem pro bezpecnost
zeme a její jednotu.
Dalším podstatným problémem týkajícím se bezpecnosti
tureckého státu je íránský nukleární program. Lze jiste
pocítat s podporou a pochopením Turecka pri stupnování
diplomatického tlaku na Teherán, a to vcetne možného
uvalení mezinárodních sankcí, avšak príliš durazný nátlak
na Írán spojený s vidinou leteckého bombardování jeho
nukleárních objektu by se v Ankare zajisté setkal se znacným znepokojením, které by s nejvetší pravdepodobností
vedlo k neochote poskytnout své území pro vojenské operace, a to i tehdy, pokud by se tato perspektiva jevila Turecku jako strategicky nejvýhodnejší. I z tohoto hlediska je tedy
oprávnená domnenka, že stanoviska Ankary budou varírovat mezi "tvrdším" americkým a "mekcím" evropským prístupem k Íránu, potažmo dalším potenciálním ohniskum
konfliktu v regionu, díky cemuž lze Turecko považovat za
jakýsi stabilizátor obou postoju.
Z tohoto hlediska by proto bylo velice prínosné Turecko
bezpecnostne zapojit, nebot tato zeme disponuje mocnou,
technicky vyspelou armádou, která má bohaté zkušenosti
s guerillovým bojem, zná dokonale terén a navíc v oblasti
disponuje rozvinutou sítí agentu. Nové bezpecnostní hrozby se budou snadneji likvidovat již v Turecku, pres které
pricházejí do Evropy casto ze Stredního východu, než
pozdeji prímo v dalších evropských oblastech. Argument,
že težište EU se po vstupu Turecka výrazne posune na jihovýchod, nemuže být vnímán jako negativní, nebot se nese
v duchu posledního plánovaného rozšírení na Balkánském
poloostrove. V návaznosti na potencionální vstup Ukrajiny
do Unie by to znamenalo symetrické zajištení jižního
a východního pobreží Cerného more. Prípadný vstup
Turecka do EU by byl prinejmenším z krátkodobého hlediska krokem ke stabilizaci pomeru nejen v nem samotném, ale i v sousedních zemích a regionech, predevším ve
státech Stredního východu a jižního Kavkazu.

Stesk po Evrope
Již déle než osmdesát let je ve vedomí Turku soustavne
pestována myšlenka prináležitosti k Evrope a Západu.
Pojmy "evropanství" (avrupalik) a "pokrokovost" (ilerleme/terakki) jsou v doktrinálním pojetí ztotožnovány a hrají
nezanedbatelnou roli ve vytvárení moderní turecké identity. Ta je ovlivnena státní ideologií kemalismu, na níž byly
vychovávány celé generace tureckých obcanu. Tato ideolo-
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gie se opírá o predstavu apriorne pokrokové soudobé turecké republiky a spolecnosti, založené na ryzím laicismu
a jakési vrozené "evropskosti" turecké identity, v protikladu
k tradici Osmanské ríše. K relativní ochote obyvatelstva toto
vedomí prijmout prispívá i skutecnost, že Turci na rozdíl
od drtivé vetšiny muslimských národu nikdy nezažiji kolonizaci ze strany evropských mocností a jejich nacionalismus
a národnostní sebeuvedomení tudíž není zatíženo vedomím historické krivdy utrpené od Evropy ci Evropanu;
vztah Turku k Evrope je vesmes pozitivní.
V predstavách verejnosti je "bytí v Evrope" spojováno
s blahobytem a štastným životem podle (západo)evropských standard lI. V prípade kolapsu evropského projektu
v Turecku by elita ztratila vidinu konecného cíle, a tím by
do znacné míry prišla i o vlastní renomé. Frustrace by se
rozšírila nejenom v sekulárne naladených proevropských
kruzích; vznik ideologického vakua ve spolecnosti, která je
tradicne zvyklá být urcitým smerem vedena, by mohl vést
k razantnímu posílení vlivu alternativních ideologií, nyní již
ovšem nacionalistických ci náboženských. Nastartování
nových "megaprojektu" - panturkického ci panislámského
- by následne mohlo mít velice negativní následky na bezpecnostní architekturu regionu.

Vitrína islámského sveta
Soucasná turecká politická elita si je toho vedoma
a i proto se snaží vyjít unijním požadavkum maximálne
vstríc. Zkušenosti z 90. let minulého století totiž ukázaly,
že oslabení víry v Evropu u turecké spolecnosti je prímo
úmerné rustu vlivu stran prosazujících politický islám ci
ultraradikální nacionalismus. Vznik 75milionového muslimského státu na hranici Evropy s prípadnými neoimperiálními zámery by pak mohl (ve shode s íránským scénárem) vyvolat v zemi revoluci a obcanskou válku a následný príliv milionu uprchlíku predevším do Evropy. Prípadné docasné oslabení Turecka by mohlo posílit separatistické snahy v kurdských oblastech a zaprícinit s nimi spojená
další ozbrojená stretnutí.
V této souvislosti nelze opomenout ani duležitý "kulturne-geopolitický" aspekt. Turecko je již 80 let jakousi vitrínou islámského sveta, príkladem úspešne sekularizované
demokratické zeme. Pokud Evropa zabouchne Turecku
dvere, mnozí muslimové žijící v Unii (jejichž pocet se aktuálne odhaduje na cca 15 milionu) i mimo ni si to nepochybne vyloží jako prímý dukaz ideologicko-náboženské uzavrenosti Evropy coby privilegovaného klubu "krestanských
státu", do nejž je vstup muslimské zeme apriorne uzavren.
Naopak prijetí Turecka do EU by bylo mocným impulsem
pro upevnení sekularismu a demokratických výdobytku.

Pokud Evropská unie zabouchne Turecku dvere, tyhle
turecké dívky, které se už narodily v Nemecku, si to vyloží
jako dukaz ideologicko-náboženské uzavrenosti Evropy.
Snímek je z Kolína nad Rýnem, z demonstrace proti xenofobnímu násilí.

Host bez záruk
Prípadné prijetí Turecka do EU však v sobe muže skrývat
radu rizik. Prevážná vetšina tureckého obyvatelstva si od
vstupu do Unie slibuje "významné zlepšení ekonomické
situace", což se v nekterých málo rozvinutých zemedelských
provinciích témer ztotožnuje s okamžitým zbohatnutím.
Nesplnení takto optimistických ekonomických ocekávání
v prvních letech po vstupu zeme do Unie by mohlo vést k již
výše popsaným negativním dusledkum. Je treba rovnež
zabránit dalšímu prohlubování rozdílu mezi bohatnoucími
industrializovanými mesty a chudým zaostalým venkovem.
To by totiž mohlo vést k výraznému nástupu protestních
politických ideologií, predne v podobe politického islámu,
dosud znacne silného v periferních oblastech zeme. Podobný vývoj v lidnaté, vojensky i politicky mocné clenské zemi
by mel potom na Unii zajisté daleko nepríznivejší následky,
nežli v Turecku toliko partnerském.
Klícovou roli zde tedy bude hrát ekonomika, konkrétne
zpusob, jakým se bude vyvíjet turecké hospodárství v prvních letech po prípadném vstupu do Unie. Otázkami nikoli nevýznamnými bude proto využití strukturálních fondu
EU na tureckém venkove ci možnost primerené pracovní
migrace dynamicky se rozvíjející turecké pracovní síly do
starších zemí Unie.

Emil Souleimanov (1978) prednáší na Institutu politologických studií FSV UK v Praze.
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Malé velké impérium
Príbeh pokrokového tureckého muslima a mesiáše

zmenilo až umístení do Izmiru v roce 1966. Pulsující
moderní mesto ho privedlo k obavám o mravní osud
budoucí elity. Zárovei1 si ale uvedomil, že technický a ekonomický potenciál Izmiru nabízí i skvelou príležitost. Brzy
si získal okruh verících, které oslovil svou vizí moderní
a vzdelané islámské elity. Ve svých kázání casto zdurazi1oval nutnost reflexe vedeckých teorií vcetne Darwinovy
i interpretací Koránu. eméne duležitou roli v rustu jeho
popularity mely i nacionalistické postoje, otevrený obdiv
k Mustafu Kemalovi Atatilrkovi a zduraznování osmanského dedictví.
Placící kazatel
GUlenovo ucení rozhodne není puvodní. Nese v sobe
Predne hnutí FethuUaha Gtllena není vubec malé, ba co
velmi výrazné prvky ucení súfijského rádu Nur (svetlo),
zejména jeho tezí o vedeckém a náboženském vzdelávání.
víc, není to ani hnutí. Lze je spíš oznacit za sít zájmových
Nicméne to byl Fethullah Gtllen a jeho stoupenci, kterí
organizací, kterou duchovne zastrešuje Fethullah Gtllen.
dokázali toto poselství masove rozšírit a vytvorit tak
Sami stoupenci islámského reformisty, fethulláhovci, exiduchovní základ pro budoucí islámskou elitu. Rust GOlestenci hnutí jako takového popírají. Ne, že by k tomu
novy popularity nevycházel pouze z jeho ucení. Jakkoliv se
nemeli duvod. Turecký sekuJární stát je prece znám svou
to muže vzpírat zdravému rozumu, svuj podíl si vybralo
zálibou perzekuovat cokoliv, co "popírá sekulární charakter
státu." Težko zakázat neco,
i oslnivé charisma a plactivá
kázání osmanských pojmu.
co oficiálne neexistuje.
Rust Gulenovy popularity nevycházel
ejvetší roli ale mela sít jeho
Težko to ale i poprít.
príznivcu.
Vždyt fethulláhovci organipouze z jeho ucenÍ. Svuj podíl si vybralo
zují vzdelávací instituce
i oslnivé charisma a plactivá
(okolo 500 stredních škol,
Tovaryšstvo Alláhovo
Obycejný verící prožíval
univerzitu Fatih, koleje, letní
kázání osmanských pojmu, nejvetší
setkání se sekulárním stáškoly a zhruba 100 vzdelávaroli ale mela sít jeho príznivcu.
cích nadací), obchodní subtem jako audienci v pekle.
Proto se obracel k tradicjekty (dynamickou financní
ním islámským strukturám, které sdílely jeho videní
spolecnost Asya Finans, 2000 clen II obchodního svazu
ISHAD) a mediální skupiny (nekolik casopisu, deník
sveta, kde si mohl v klidu rozjímat nad Koránem, prátelZaman, televizní a rozhlasovou stanici a servisní organizasky poklábosit o rodine nebo získat obchodní kontakt.
I stoupenci Fethullaha Gtllena se organizovali uvnitr
ce). Aktivity hnutí prekrocily hranice zemí i svetadílu; se
školami fethulláhovcll se setkáme v zemích se silnou turectechto "pavoucích" sítí obchodních a rodinných vazeb,
a proto pro ne nebyl problém cást této struktury prevzít
kou komunitou i v zemích s jistou mírou panturkického
a využít pro své úcely.
sentimentu (panturkismus je ideologické zdllraznování
Již v 70. letech založili gtllenovci první nadace, na finanspolecných jazykových a kulturních rysu všech turkických etnik cování rozsáhlého vzdelávacího projektu ale nemeli dostatecný kapitál. Až nová liberálne-ekonomická politika 80.
pozn. red.).
let otevrela ekonomické možnosti pro lidi bez politických
Klícovou postavou hnutí je bezambicí a islámské firmy po tom skocily. Pro rust jejich
esporu Fethullah Gtllen. I když
moci byla podstatná i poprevratová (1980-83) výmena
mu nepatrí z celého impéria ani
politiku. Profesionální politiky typu Btllenta Ecevita
cihla, vlastní to nejduležitejší otevrené dvere k obchodní a mediální mašinérii fethullánahradili technokraticí byrokraté svázaní se súfijskými
rády (Turgut Ozal, SOleyman Demirel) a budoucím líhhovcu. Jeho stoupenci pak ochotne udelají, co je treba.
ním mravne dokonalé a technicky vzdelané elity se mohly
Sponzorují nadace, tisknou knihy, zarídí interview. Jejich
ekonomická a mediální síla vzrostla natolik, že se stala
kopat základy.
Dnes už jsou Golenovy školy nedílnou soucástí tureckévážným konkurentem sekulární elity. Pritom GOlenova
ho školství. Na turecké pomery poskytují nadstandardní
kariéra duchovního zacala velmi skromne. Jeho život
Na jméno duchovního Fethullaha Gtllena jsem poprvé
narazila v roce 1999. Tehdy ho státní žalobce obvinil z podrývání sekulárního charakteru Turecka. Následující léta jsem
se setkávala s celou radu dalších informací o tomto islámském reformistovi a jeho hnutí, nekteré jsem získala i od
svých tureckých známých. Jedni mé dotazy odmávli s poukazem na "náboženské blázny", jiní s rozzárenýma ocima
lícili budoucnost Turecka ve znamení vedy a morálky. Naivní reformátori, pragmatictí buditelé, zlocinci?! Není to trochu moc emocí na malé islámské reformní hnutí?
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Fethullaha Gtilena
JARMILA TIOSA VLJEVICOV Á

vzdelání, zejména v prírodních vedách a anglictine. Studenty motivují systémem stipendií i radou výkonnostních
testu, které v nich mají probudit souteživost a umožnit jim
hladký presun na univerzity. V žádném prípade ale nelze
precenovat altruistické pozadí celého projektu. Vždyt firmám financní charita vychovává kvalifikované a mravné
zamestnance nebo ucitele budoucích zamestnancu.
Giilenovci nakonec neunikli ostrížímu zraku sekulárních
elit. První velkou ránu jim v roce 2000 zasadil parlament
prijetím zákona o koedukovaném
školství, který ukoncil
dosavadní praxi fethulláhovcu oddelovat školy podle pohlavÍ. Genderové separaci podléhali studenti i vyucující a cástecne i ucební plán. Ten u chlapcli podporoval patriotismus
a u dívek roli materství. Druhý úder následoval o rok
pozdeji, kdy
ejvyššÍ vzdelávací úrad narídil docasné uzavrení Univerzity Fatih.
Prirozene, že celý vzdelávací projekt má i misijnÍ aspekt.
Vlajkovou lodí této cinnosti se staly aktivity fethulláhovcli
ve Strední Asii. Hnutí sem v dobe pádu železné opony
zavedlo panturkické nadšení, ze kterého je o 10 let pozdeji
vyvedla postsovetská morálka. Ne, že by jejich školy nebo
firmy nebyly úspešné. Fethulláhovcum
se proste jen nepodarilo rozšírit své ucenÍ. StredoasijštÍ studenti sice uvítali
možnost prestižního vzdelání, ale o morální kázání, Giilenovo ucení nebo panturkický
nacionalismus
už nestáli.
Proto také giilenovci pristoupili k razantnímu
zvyšování
školného.

Zakopaný pes
Existuje vubec nejaká taktika, kterou hnutí využívá pro
svou misijní cinnost? Pominu vzletné fráze fethulláhovcu
o tom, že dobré zbOŽÍ se prodává samo. Bayram Balci, který
se venoval cinnosti hnutí ve Strední Asii, upozornil na roli
kolejnÍho typu škol pro šírení islámu. V nich jsou studenti
vystaveni vlivu mladých fethulláhovcli,
studentli
nebo
absolventu prestižních tureckých univerzit, kterí tam pusobí jako vychovatelé. Ti casem získají nad svými sverenci
znacný vliv, který mohou využít k tomu, aby je privedli
k Bohu.
Náboženská hnutí obvykle prováZÍ podezrení z toho, že
jejich verejná prohlášení neodpovídají vnitrním praktikám.
ejinak je tomu s hnutím Fethullaha Giilena. Kde tedy
hnutí zakopalo svého psa? Sporných bodu je hned nekolik.
Krome citovaného masírování studentu kolejních škol zpochybnil Bayram Balci nekolikrát i onu proklamovanou
elitnost škol. Behem svého pobytu ve Strední Asii si totiž všiml,
že v rámci státli existovala pouze jediná skutecne "vzorová"
škola. Tam se vodily veškeré oficiální návštevy, které mely
príležitost obdivovat vynikající výsledky studentu i ucitelu.

Ostatní školy se ale utápely v šedém prlimeru.
zornují i na skutecnost, že v techto školách se
memorizaci a prírodních vedách. Jakkoliv toto
zpochybnit, je nutné si uvedomit, že takový
celé turecké školstvÍ.

Mnozí upopríliš staví na
tvrzení nelze
problém má

Vzdelání nad šátek
Nejproblematictejším
bodem celého hnutí je ale postavení žen. Hakanu Yavuzoví, tureckému politologovi, neuniklo, že v Giilenove hnutí zcela chybejí ženy ve stredním a vyšším vedenÍ. Ve svých výzkumech dále poukázal na propastný rozdíl mezi poctem studentek a studentu at v samotném
Turecku, ci v ostatních zemích. Pritom Fethullah Giilen se
ke vzdelání žen staví pozitivne. Rekl: "Pokud si má žena
zvolit mezi šátkem a vzdeláním, mela by si vybrat vzdelánÍ."
Na druhé strane je otázkou, zda takové prohlášení neucinil
ve snaze neprovokovat
sekulárnÍ stát. Ostatne v jeho knihách mližeme narazit na jiné myšlenky, které svedcí o vysoce konzervativních
predstavách o manželstvÍ. I presto mají
fethulláhovci podíl na rustu poctu vzdelaných žen. Byt je
otázkou, jaké pracovní uplatnení pro tyto vzdelané muslimky do budoucna najdou.
Už nyní je zrejmé, že hnutí prežije svého zakladatele.
Díky svému nacionalistickému
apelu se ale težko prosadí
nekde jinde než v Turecku. Presto najdeme Giilenovy školy
v tak odlišných zemích, jako je Mongolsko nebo Austrálie.
Rade jejich studentu,
zejména z Balkánu, Strední Asie
a Kavkazu, umoži1ují GUlenovy školy pokracovat ve studiu
na tureckých univerzitách, casto mnohem kvalitnejších než
v jejich zemích. Obdobne byla první podobná škola otevrena i v Ceské republice.
Od roku 1995 se táhne soudní proces, který viní Gulena z "podvracení sekulárnÍho charakteru státu s úmyslem
nastolit islámský stát." Vzhledem k podezíravosti sekulárnÍho státu a umírnenosti
Gulenova ucení je vysoce pravdepodobné,
že je celá kauza vykonstruovaná.
icméne
Giilen na konecný výsledek neceká. 19. brezna 1999 zkontroloval dobu platnosti pasu a nasedl do nejbližšího letadla
do USA. Tam se už sedm let podrobuje
nárocné lécbe,
která mu znemožnuje
vrátit se domu. Alespoi1 to tak
zaznívá z lékarských zpráv zasílaných s železnou trpelivostí do Ankary. Presto Giilen zustává patriotem a rozdává
jedno interview na podporu tureckého clenství v Evropské
unii za druhým.

Jarmila Tiosavljevicová (1978) vystudovala politologii na
Fakulte sociálních ved Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou modernlho Turecka.
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Demokratický proces
není na prodej
Svoboda není v prímé opozici s mocí, moc penez však muže svobodu omezit
ZDENEK SUDA
Glosa prezidenta republiky Václava KJause v deníku
Právo z 10i1skéholistopadu oživila zájem o základní otázku,
kterou prinesla zkušenost z reálného socialismu. Otázku
starou jako sám socioekonomický systém, v nemž žijeme
nyní. Otázku stejne duležitou pro národy v bývalé oblasti
sovetského vlivu i pro svet, který za studené války platil za
svobodný. Totiž otázku týkající se místa a role penez v politickém živote demokratických státu.

Skutecné peníze držel režim
Václav KJaus se opírá o nekolik nesporných fakt. Vyvozuje z nich ale dalekosáhlé závery, které neospravedli1uje (a
v poznámce tak strucné ani ospravedlnit nemuže). Ctenár
glosy bude s autorem zrejme zajedno, co se týce úzkého vztahu mezi penezi, svobodou a mocí, politickou nevyjímaje.
KJaus hovorí vlastne jen o jedné stránce tohoto vztahu o tom, jak se darí svobode, když peníze v pravém slova
smyslu chybí, když obcan, podílející se na demokratickém
politickém procesu, nemuže jejich prostrednictvim spoluurcovat svuj materiální osud. Cituje váženého amerického
národohospodárského odborníka, který jako príklad uvádí
stav sovetské ekonomie v údobí takzvaného válecného
komunismu a za obcanské války (1917 - 1921), kdy peníze
prakticky vymizely. Podobné pomery však vládly pozdeji
v celém sovetském bloku i v dobách méne dramatických.
Již sama hlavní strategie komunistických hospodárských
opatrení, dogmaticky provádené znárodi1ování prumyslu
a obchodu - "do posledního holice" - soustredene útocila
na ekonomickou samostatnost a tím i na svobodu všech
složek spolecnosti. Doktrinársky tuhé centrální plánování,
"vedecké" rízení výroby a dusledné vypojení tržního
mechanismu pak dál drasticky omezovaly rozhodovací prostor obcana jako spotrebitele, jeho možnost "hlasovat peneženkou" o hospodárské politice držitelu moci.
Peníze sice existovaly, ale pokud byly v rukou obyvatelstva, dostaly náhubek a prestaly být opravdovými penezi, to
jest každému obcanu dostupným univerzálním prostredkem smeny. Skutecné peníze, pravou moc penez, schopnost
rídit ekonomické transakce, si vyhradil režim. V tomto ohledu je pravda, že tehdy jen ten, kdo mel moc, mel peníze.

Náhražka voleb
Až potud je nutno s prezidentem souhlasit. Svoboda libovolne nakládat s vlastními penezi, které také neco opravdu
platí, je jedním ze základu obcanské svobody. Peníze však

ve vztahu ke svobode mohou hrát - a také hrají -, opacnou
úlohu, jestliže jednotlivcum nebo spolecenským skupinám
nejen neschází, ale tito jich mají víc než dost k jakýmkoli
operacím. Presneji: když penez, jichž mají dostatek, užívají
k tomu, aby získali neoprávnené výhody vuci svým spoluobcanum. Vyproštení penez z umelých politických zábran,
jakkoli nezbytné v zájmu svobody, ješte nevylucuje, že
budou zneužity k úcelu opacnému.
Mluvíme-li o zneužívání penez ve verejném živote,
nemáme na mysli jen tradicní, "klasický" typ korupce,
úplatky. I ty leccos o moci penez vypovídají, ale existují
i jiné formy nežádoucího vlivu financí na demokratickou
politiku. Jsou o to nebezpecnejší, že se na první pohled zdají
být v souladu se zákonem a že je jejich zastánci nekdy
dokonce vydávají za uplatnení ústavních práv. V souvislosti s iniciativou k zákonné regulaci zpusobu financování
volebních kampaní se o tom nyní presvedcují obcané Spojených státu amerických.
Otázka se stala zvlášt ožehavou, když televize, nejnákladnejší masové médium, zaujala prední místo mezi nástroji
volební agitace: propagace kandidátu pohlcuje nyní obrovské cástky, pricemž nejdražší jsou volby prezidentské, kde
výdaje dosahují nekolika set milionu dolaru. Na zneklidi1ující povaze tohoto jevu nic nemení okolnost, že není vždy
zvolen kandidát, na jehož kampan bylo vynaloženo nejvic
prostredku. Na pováženou je již sama skutecnost, že k úcasti na volební souteži je potrebí predevším - jako v Clausewitzove výroku o válce -"penez, penez a zase penez". To
ohrožuje základní pilír obcanské rovnosti pri aplikaci pasivního volebního práva a tím i demokratickou rovnost jako
takovou.

Ten, kdo na to má?
Celit rostoucímu vlivu penez na proces výberu lidových
zástupcu do zákonodárných, vládních a soudních orgánu se
ukázalo být pro americké politické kruhy, které si tento
problém uvedomují, daleko obtížnejší, než si zpocátku
myslely.
Smernice dosud uzákonené z podnetu zástupcu obou
hlavních politických stran nežádoucí vývoj výrazne neovlivnily. Prosakování penez do politiky není totiž úchylka
od normálního behu vecí, nýbrž príznak témer vrozeného
sklonu systému založeného na principu trhu - sklonu promenovat nejen konkrétní predmety, ale také instituce
a sociální vztahy na zboží, které lze koupit. Vyplývá to ze
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samé povahy penez jako univerzálního smenného prostredku; peníze sice "nejsou všechno", ale ve spolecenském
živote znamenají velmi mnoho. Jaký tedy div, že tam, kde
jich je dost, je nesnadné odolat pokušení koupit si i to, co
podle daných sociálních norem, etických ci právních, na
prodej nenÍ.
Je sotva náhodou, že problém je tak palcivý práve v Americe, v demokratické spolecnosti s nejpokrocilejším tržním
hospodárstvím. Snaha obejít odedávna všeobecne prijatá
pravidla a sociální výhodu nebo nárok si zaplatit namísto si
je zasloužit se tam projevuje i v jiných oborech než úzce
politických. Evropského pozorovatele napríklad nemálo
prekvapí, že nekterá soukromá vysokoškolská ucilište ve
Spojených státech se o platící posluchace ucházejí argumentem "u nás se vám dostane nejlepšího vzdelání, jaké je
možné za peníze koupit". Vetšina akademiku a univerzitních absolventu na svete má spíše za to, že kvalitní vzdelání
je výsledkem nadání, motivace a vytrvalé námahy studénta,
jakož i obetavého vedení ze strany kompetentních ucitelú.
Slovy nápaditých správcú amerických univerzit lze vyjádrit i postoj lobbistú a sponzorú nejrúznejších predloh
a návrhú k zákonum, prospívajících specifickým zájmovým
skupinám. Ti se totiž pri obhajobe svého stanoviska nijak
netají cílem, který sledují, totiž že podporovaný kandidát
prosadí jejich zájem, bude-li zvolen. S odvoláním na zvláštní ústavní clánek k ochrane svobody slova a docela vážnou
tvárí tvrdí, že penežní dary pro kandidáty jsou projevem
politického názoru, že "peníze hovorí", a proto nesmejí být
umlceny.
Zatím jsme sice zmínku o "nejlepší vláde, která je ke
koupi" slyšeli jen jako ironický šleh ze strany kritiku, ale
zákulisní síly si pocínají, jakoby už byla faktem. Pokusy zreŠtestí je krásná vec, aLeprachy si za nej nekoupíš ...

Autorita státu musí vévodit všemi ostatním
zdrojum moci, vcetne ekonomické.
dukovat volby na soutež v obratnosti kandidátu a jejich
manažerú pri opatrování subvencí jsou príkladem role
penez v politice, který demokracii neposiluje, ale podvrací.
Kdyby tomu bylo ponecháno volné pole, plnoprávným
obcanem - tedy subjektem, který muže nejen volit, ale také
být zvolen - by nakonec zustal jen "ten, kdo na to má".

Právo nad penezi
Není tedy pochyby, že peníze predstavují bytostnou moc,
kterou nelze prehlížet a která múže sloužit všelijakým cílum.
To, co kolem sebe vidíme, nepotvrzuje optimistický záver,
k nemuž Václav Klaus docházÍ. Nedá se kategoricky tvrdit,
že "svet penez je svetem svobody, nikoli svetem moci".
Skutecnost je složitejšÍ. Svet penez muže být svetem leccehos, treba i moci. Príliš schematická se jeví i nesmiritelná
opozice, do které autor staví moc a svobodu (jeho celý
argument se zdá na tomto protikladu spocívat). Moc jakoby mu byla obtížnou cizí substancí, která ruší a komplikuje
blažený svet svobody, založený na vlastnictví penez a neomezeném právu majitele jimi disponovat. Moc je bezesporu nebezpecná velicina, to potvrzují celé lidské dejiny.
Moderní politické systémy, zejména anglosaské, jsou do

znacné míry dúmyslná zarízení na její ukáznení a usmernenÍ. Bez použití moci to však v politice nejde. Minimální
moc je nezbytná k ochrane svobody, také proto, že peníze
nemohou setrást Svllj skrytý mocenský náboj a predstavují
nebezpecí i v rukou nejušlechtilejšího jedince.
V zájmu spolecnosti je, aby v trojstranném vztahu peníze - moc - svoboda panovala rovnováha. Tu mlJže zajistit
jen pluralistický demokratický stát, který reprezentuje právní autoritu - moc legitimovanou souhlasem obcanú, projeveným ústavní formou. Autorita státu musí vévodit všemi
ostatním zdrojum moci, vcetne ekonomické. Stát musí
hlavne dbát i na to, aby se majetková nerovnost - kterou
vedome prijímáme, protože víme, že nadeje na hmotné
zlepšení a spolecenský vzestup je nejúcinnejší pobídkou
k podnikání a pracovnímu výkonu - nepromenila na
nerovnost pred zákonem.
Demokratický politický proces nesmí být na prodej.
Nikoli svet penez, jejichž skrytá moc byla nejakým zázracným zpLlsobem vyoperována, nýbrž uvedomelé spolecenství lidí, v nemž se s touto mocí pocítá, ale dovoluje se jí
pusobit jen v mezích právních principu, je pravým svetem
svobody.
Zdenek Suda (1920) je sociolog a dlouholetý spolupracovm1c
Rádia Svobodná Evropa, pusobí na univerzite v Pittsburghu
v USA.
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Predvolební
rozpocÍtadlo
Je rozumný skoro osmdesátimiliardový schodek za situace, kdy se
ekonomice darí? Pravdepodobne nikoliv
LIBUŠE BAUTZOV Á
Jsou dva významné momenty, kdy se diskuse kolem státního rozpoctu objevují casteji než jindy. Jedním je - pochopitelne - každorocní rituál prípravy a schvalování rozpoctu
na další rok. Druhým pak blížící se volby a v té souvislosti
sliby politiku, které nutne musejí zatížit státní pokladnu.
V tom není Ceská republika žádnou výjimkou; slibují
Madari, stejne jako sliboval nemecký kanclér nebo aK1erický prezident Bush. Fundovaní ekonomové si sice prejí mít
v cele zeme politiky, kterí nemluvi do vetru a co slíbili, splní,
pak se ale tvárí v tvár výpoctum po vecerech modlí, aby se
všechno, co v predvolebních debatách slyšeli, nestalo skutkem. Nacházíme se práve v této fázi cyklu; cervnové parlamentní volby už si vybírají svou dan.
Na rok 2006 schválila vláda a poté poslanci rozpocet se
schodkem 74,4 miliardy korun, pricemž príjmy by mely
predstavovat 884,4 miliardy korun, výdaje 958,8 miliard.
Schodek by mel podle odhadu být ekvivalentem 2,4 % hrubého domácího produktu. Tolik císla na úvod.

Splácet budou jiní
Obecne platí, že státní rozpocet je nástroj, kterým vláda
ovlivnuje ekonomiku. Zjednodušene receno, delá to tím, že
vybírá a prerozdeluje. Na strane zdroju pritom stojí predevším dane, pojistné na sociální zabezpecení, cla, ruzné
poplatky a nekteré další platby. Výdajovou stránku tvorí
hlavne duchody, platy zamestnancu státní správy, sociální
dávky a investice. Ze státního rozpoctu se platí stavba dálnic
a železnic, financují se školy i podporují zeme postižené
zemetresením. Na otázku, zda by mel být rozpocet vyrovnaný, by vetšina logicky bez dlouhého premýšlení odpovedela, že ano: žádný rozumný hospodár prece neutrácí vic, než
kolik vydelá. Pritom co si onen hospodár nadrobí, to si sní.
V prípade rozpoctu státu je ale ješte problém navic,
možná spíš morální než faktický, rozhodne ale hlavne politický: vláda, která rozhodne o deficitním rozpoctu, s pravdepodobností hranicící s jistotou nebude tou vládou, která
jej dokáže splatit.
Deficit státního rozpoctu je dluhem uvaleným na všechny obcany, daI10vé poplatníky. To znamená, že peníze projedené dnes bude nutno nekde ušetrit v budoucnu - bud
budou pozdeji všichni (nebo aspon nekdo) platit vyšší
dane, nebo budou mít ze strany státu menší servis, než by
meli v prípade, kdyby nebylo treba splácet dluh. Ten bývá

financován i vydáním státních dluhopisu, což stát do
budoucna zavazuje vyplatit také úrok. Každých deset dlužných miliard tak muže casem narust o další miliony. Za
predpokladu, že se prudce nezvýší výkon ekonomiky, muže
se stát, že dnešní neuvážené hospodarení bude zítra vykoupeno snížením životní úrovne.

Povinné výdaje svazují
Tolik, zustaneme-li striktne jen na domácí pude. Jenže je
tady ješte Evropská unie a spolecná mena euro, na kterou
chce Ceská republika pristoupit v roce 2010. Aby se tak
mohlo stát, musí splI10vat krome jiného tzv. maastrichtská
kritéria, která nedovolují schodek vyšší než tri procenta
hrubého domácího produktu. Cesko proto pripravilo konvergencní scénár, podle nejž se má v roce 2008 na tuto hodnotu dostat.
Ekonomice se darilo a Ceská republika splnovala požadavky z Maastrichtu už loni. Jenže to neznamená, že by za
rok nemohla být situace jiná a horší. Výdaje, které vláda slíbila na letošní rok a na které si musí pujcit, nejsou zárukou,
že nastartují vyšší rust. Výdaje na platy, duchody a sociální
dávky, tedy povinné (tzv. mandatorní) výdaje, tvorí znacnou cást rozpoctu a bude-li jejich - jakkoliv nerozumnézvyšování zakotveno v zákonech, nemuže s nimi vláda už
udelat nic. Jen je vyplatit.
Premiér Jirí Paroubek krome toho slíbil vyšší rodicovské
príspevky, porodné a možná se dockáme ješte dalších predvolebních "dárecku". Stacily by na to desítky miliard? Pro
letošek to asi problém nebude; kdyby nic jiného, loni stát
dokázal ušetrit. Ale co v dalších letech? Podle predstav soucasné vlády by mel být v roce 2007 rozpoctový deficit 88
miliard korun a v roce následujícím 71 miliard.

Kdy schodek prospívá
ení to jen soucasná ceská vláda, kdo si myslí, že na
schodku není nic špatného. Ministr financí Bohuslav
Sobotka argumentuje pri obhajobe rozpoctu na príští rok
práve tím, že se ekonomice darí, schodek odpovidá konvergencnímu programu Evropské unie a splnit kritéria pro prijetí eura dnes vypadá jako hracka. Nevidí proto duvod, proc
nepovolit opasky. Využít minulých úspor a dobre fungující
ekonomiky ke snížení schodku není na poradu dne.
Schodkový rozpocet skutecne nezatracují nekterí ekono-
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Za co si ale Paroubkova vláda jiste pochval u zaslouží, to
mové za všech okolností. Jsou situace, kdy mLlžezadlužení
je oblast vedy a výzkumu, kde to s navýšením prostredku
pomoci. Pomineme-Ii mimorádné okolnosti, jako je váleczrejme opravdu myslí vážne. Na vedu a výzkum jde letos
ný stav, kdy je nutné zvýšit vládní výdaje na obranu, muže
pres 18 miliard korun, což je o deset procent VÍcnež loni, na
dluh za jistých okolností pomoci rozhýbat ekonomiku,
vysoké školy 25,7 miliard, tedy skoro o ctrnáct procent víc.
která se nachází v recesi. Prichází-li do rozpoctu prechodne
To by mohly být dobre utracené peníze. Sázka na vzdeláméne penez z daní, je na míste umele navýšit príjmy pujcní a znalostní ekonomiku se jiným zemím, napríklad 1rsku,
kou, než snížit výdaje a tím recesi ješte prohloubit.
vyplatila. Tak proc hledat jiné cesty?
Lze si dokonce predstavit i ekonomiku, kde bude po
velmi dlouhou dobu rozpocet v deficitu, a to prakticky bez
Reforma nutná
rizika. Výdaje by ale musely mít jinou strukturu - musely
by jít nikoliv prioritne na mandatorní úcely, ale na podpoPri hodnocení státního rozpoctu ale není možné dívat se
jen na rozdíl mezi príjmy a výdaji, ale také to, jak je vlastne
ru budoucího rustu tak, aby státní dluh rostl pomaleji než
hrubý domácí produkt.
celý balík penez, které protecou pres stát, veliký. Je nutné,
Ceská ekonomika roste
aby se rok od roku prerozdelovalo víc? Nabízí se úvaha,
tempem okolo ctyr až peti
Vláda, která rozhodne o deficitním
zda by napríklad mírnejší
procent a ministr Sobotka
tvrdí, že "konstrukce letošnídane a nižší pojistné na socirozpoctu, témer jiste nebude tou vládou,
ální zabezpecení (které by
ho rozpoctu je prorustová".
která jej dokáže splatit.
oslabily príjmovou stranu
Za priority v oblasti výdaju
rozpoctu)
neprinesly
na
považuje nejen valorizaci
penzí, ale také spolufinancování programu Evropské unie,
druhé strane vyšší zamestnanost a tudíž menší nároky na
vyplácení dávek v nezamestnanosti a jiných sociálních
vedu a výzkum a vysoké školství. Jak to bude ovšem se spodávek (tedy úspory na výdajové strane).
lufinancováním
programu podporovaných z unijních
penez, není jisté, predpokládá to mít dostatek kvalitních
O tom, že v neustálém zvyšování dávek a dlichodli bez
dusledné reformy je skryt velký hazard, už bylo na stránprojektLI. Mimochodem fakt, že se loni ušetrilo a státní rozpocet skoncil lépe, než se cekalo, je do jisté míry práve
kách odborného i populárního tisku napsáno hodne.
Dokonce samo ministerstvo financí ví, že soucasná roz"zásluhou" nižšího cerpání penez z Bruselu. Což jiste není
poctová politika není tak úplne v porádku. Úrad si nechal
možné považovat za velké plus.
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Vedle státního rozpoctu totiž existuje rada mimorozpoctových fondu (dopravy, bydlení a dalších), nezapocítávají
se do nej platby v oblasti zdravotnictví se všemi svými
dluhy. Z devadesátých let existují také nekteré státní záruky,
na které obcas dojde. Krome toho je tady Ceská konsolidacní agentura, která se vyporádává s prevedenými špatnými
bankovními úvery a jejíž ztráty je rovnež cas od casu treba
pokrýt.
Protiváhou jsou dosud
pricházející
výnosy z privatiNedá se cekat, že by se
Ceské republice by prospelo
zace, které zase notne zkresnekdo z politiku v nejbližších
celkové zprehlednení rozpoctu
lují disponibilní prostredky
mesících odhodlal k nejakému radikálnímu
návrhu,
na príjmové strane. Rozpoa verejných financí.
o konkrétních krocích ani
cet je také ponekud deformovaný
již zmínenými
nemluve. Jakékoliv reformy
úsporami, které se prevádejí do dalšího roku.
jsou pro období do voleb zrejme zakázaným tématem.
Ale i kdybychom tohle všechno vzali v úvahu, naházeli do
Jenže otázky, které kladou - rekneme nezávislí- ekonomomlýnku a sešrotovali, nemužeme si být jisti výsledkem.
vé a nekterí novinári, budou aktuální po volbách. KaždorocObcanum, lidem by ale v zásade tohle všechno melo být
ní tanecky kolem rozdelování penez pri príprave rozpoctu
jedno. Proc by se meli, nejsou-li zamestnanci nekteré z výše
budou urcite pokracovat, at bude vláda sestavená z jakýchkozmínených institucí, zabývat necím tak nudnýnl, jako je
liv politických stran. Nastaví-li ale ministerstvo financí, zodstátní rozpocet? Jediné, co by je zajímat melo, je, zda cítí, že
povedné za státní pokladnu a teoreticky nejvíc znalé veci, jisté
za peníze, které státu dávají, dostávají adekvátní služby. A to
mantinely, mohl by to být dobrý zacátek. Zatím je totiž tradije taky zajímá. Bohudík a bohužel.
cí, že se všechny resorty do krve rvou o každý milion s argumentem, že bez nej by to ci ono vubec nefungovalo. Následné úspory dokazují, že tomu tak vubec nenÍ.
udelat analýzu, která varuje, že bez reformy by mohly
v roce 2013 mandatorní výdaje (duchody, sociální dávky,
platy státních zamestnancu) predstavovat více než 91 procent výdaju státního rozpoctu (dnes jsou to zhruba dve
tretiny). Kde se pak vezme na další úcely? Že by nezbylo
nic na spolufinancování projektu z Evropské unie, není asi
ani treba dodávat; pritom bychom z Bruselu mohli dostat
v letech 2007 až 2013 skoro
osm set miliard korun!

i

Prospelo by zprehlednení
Cesku by vubec prospelo celkové zprehlednení rozpoctu
a verejných financí. Zatím totiž nelze tvrdit, že by hospodarení státu bylo prehledné a pruhledné.

Libuše Bautzová je novinárka, zástupkyne
n{ku Ekonom.
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Mosty vychádzajú nepretržite
od 28. apríla 1992.
Informujú O dia ní v krajinách
Visegrádskej štvorky.
Poskytujú priestor názorom
na politické a morálne otázky
súcasnosti.
Informujú o knihách, filmoch
a divadelných predstaveniach.
Prinášajú vyznania a postrehy
zaujímavých rudí.
Nestrácajú humor.

BOLEK POLÍVKA: "Režisér Polák mi rekl: Budete hrat žida a budete hovorit po
cesky - to je najvacšia rana slovenským xenofóbom, akú si viem predstavit1"
MARIÁN Zednikovic: "Nám šlo o to, aby sme zachytili rozpatie vecných rudských vášní,
hrozných aj smiešnych, a myslím, že sme tam dostali aj tragickost celého pribehu - stret
krestanskej a židovskej viery až po Shylocka s takým mrazivým koncom."

MOSTY si móžete objednat na adrese MOSTY, Sancová 70, P. O. Box 220, 814 99 Bratislava
_ e-mail: mosty@computel.sk _ tel. 00421-2-5249 5923 _ Prijímame objednávky aj do cudziny.

Mít Ceskou televizi,
nebo nemít?
Co o vysílání verejné služby rekli Jacques Rupnik, Václav Belohradský,
Ladislav Jakl, Ivo Mathé a další debatéri v klubu Osma
ONDREJ AUST
Vysílání verejné služby nemelo po osmdesát let své existence v Evrope nikdy klidný život, konstatuje v aktuální
studii pro Radu Evropy bývalý reditel verejnoprávního
Dánského rozhlasu Christian S. Nissen. Do casto vzrušené
diskuse o podobe a smyslu existence verejné televize a rozhlasu zasahovalo vždy mnoho hlasú. Stále nezodpovezeným otázkám se venovali i úcastníci dvou verejných debat,
které usporádal v Praze diskusní klub Osma.

Hodinky a holinky
Diskuse o tom, zda demokracie potrebuje verejnoprávní
média, se podle novináre a esejisty Karla Hvíždaly vede
v dobe zásadních zmen. "Média cím dál víc prestávají být
kulturním statkem, jejich majitelé necítí odpovednost za
sociální dopad svých produktú. Být vydavatelem je zacasté
totéž jako vyrábet holinky," míní Hvíždala, podle nejž je
médií tolik, že v nich již vetšinou pracuje akademický proletariát. Stranická politika, pokracuje Hvíždala, je postavená na hledání nejprijatelnejšího rešení pro vetší cást lidí
a promenila se tak v instantní politiku; hlavní roli mají PR
agentury ci instituty zkoumající verejné mínení. "Stát ztra-

"Demokracii už zachránit nemužeme,
ale je treba bojovat o to,
aby z ní zbylo to nejduležitejšÍ
- delba moci,"
ríká Václav Belohradský.
til svou púvodní funkci. Svet se globalizuje nejen díky byznysu, ale i díky ekologii ci terorismu. Stát kvúli informacním dálnicím, které pres nás vedou, prišel i o to poslední,
ztratil monopol na dejiny," konstatoval v diskusi Osmy
Karel Hvíždala s odkazem na nedávno vydanou knihu
Opona. V té píše Milan Kundera, že Evropu spojuje už
jenom kultura a její hodnoty. "Verejnoprávní média by
mela krome jiných funkcí tyto promeny reflektovat, upozornovat na to, které hranice bouráme, a v situaci, kdy nás
soukromá média chtejí jen bavit, se ptát, co tyto zmeny
s námi delají," vyslovil se Hvíždala.

Profesor filosofie práva na univerzite v Cardiffu Jirí Pribán však dodává, že prítomnost médií verejné služby si
vynucuje sama spolecnost, pokud chápe téma verejné sféry
jako klícové politické téma. Vztah spolecnosti a médií je
tedy vzájemný: tam, kde chybí silná verejnost, nelze ocekávat, že by média mohla tuto sféru nahradit, budovat ji nebo
nejak vychovávat. "Média sama o sobe mnoho zmenit
nemohou," upozornuje Jirí Pribán.
Schopnost púsobit výchovne priznává médiím v zemích,
které jsou totalitní, anebo se mení z agrárních v prúmyslové - uvádí príklad Indie, kde televize sehrála dúležitou vzdelávací roli v padesátých a šedesátých letech a dodnes ji tam
má. Ve vyspelejších zemích však média výchovnou funkci
dávno ztratila a v podstate ji nelze od nich ocekávat, dodává profesor cardiffské univerzity.
Politolog Jacques Rupnik si všímá trí aspektú fungování
médií verejné služby v dobe postupující právní deregulace,
globalizace a nástupu komercních médií. Konec výsadního
postavení státních sdelovacích prostredkLI s pádem totalitního režimu neprinesl podle Rupnika vetší nezávislost
zpravodajství, jak se ocekávalo. "Pamatuji se na atmosféru,
která zde prevládla po roce 1989. Konec monopolu, konecne soukromé televizní kanály, rozhlasové stanice, tedy vetší
svoboda, vetší nezávislost na vláde, na státu. Prišla Nova
a videli jsme, co to znamenalo pro škálu politického pluralismu v této zemi.

Spolecný jazyk se ztrácí
Po prevratu v listopadu 1989 vzala podle Rupnika za své
i další nadeje, totiž že volný mediální trh prinese rozmanitejší nabídku obsahú. "Máme více kanálú, ale hrají v podstate stejný program, stejné seriály, stejné reality show.
K cemu to všechno je?" ptá se politolog. Odpovídá slovy
Patricka Le Laye, generálního reditele TF 1, nejsledovanejší
francouzské televize, zprivatizované pred dvaceti lety: jde
o to, nabídnout kousek místa v mozku diváka pro reklamu.
"Všichni jsme to tušili, ale on to rekl naplno. Drív se nám
ríkalo ,potrebujeme reklamu, abychom delali programy',
ted je to ,deláme programy, abychom dostali reklamu'.
Abychom pripravili disponibilitu mozku pro reklamu,
která prijde," konstatoval znepokojene Jacques Rupnik.
Jeho tretí postreh se týkal fragmentace spolecnosti tím, jak
se spolecnost štepí na komunity. "Drív lidé mluvili o trídách,
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dnes už nikoho nezajímají. Vznikly komunity - etnické,
náboženské, sexuálnÍ. Každá má svá média, svuj rozhlas,
nyní i nárok na televizní kanál. Když muj prítel, francouzský
filosof Alain Finkelkraut, navštívil na zacátku osmdesátých
let USA, byl zdešen, když našel Marcela Prousta v knihkupectví na regálu jako ,gay literature'. I kultura se fragmentuje kvuli komunitám," rekl Rupnik. Podle nej se v dusledku
zmíneného trendu ztrácí verejný prostor, spolecný jazyk:
"Každý muže ve své komunite víc komunikovat s ostatními,
ale vytratila se komunikace mezi komunitami. Verejnoprávní média," domnívá se Rupnik, "jsou jediná s to místo verejného setkávání v demokracii udržet. Jsou nutná, nebot se
také jako jediná mohou vymezit vuci konkurencnímu trhu."
A konecne i uhájit svou nezávislost na politické moci i v krizových situacích - v dobe ozbrojeného zásahu vuci Iráku
byla verejnoprávní BBC podle Rupnika na britské vláde
mnohem nezávislejší, než soukromé televize v USA - jež se
podle šéfa BBC zahalily do americké vlajky.

Informace musí mít váhu
Filosof Václav Belohradský s výše citovaným Hvíždalovým tvrzením o státu postrádajícím svou funkci souhlasí.
Shodne konstatuje, že národní stát, stejne jako demokracie, je u konce. "Demokracii už zachránit nemužeme, ale
je treba bojovat o to, aby z ní zbylo to nejduležitejší delba moci," nabádá Belohradský k zachování verejného
prostoru.
Hojnost informací považuje Belohradský za nejnebezpecnejší druh totalitarismu. Informací je nesmírne mnoho,
zdaleka ne všechny se ale premenují v sociální energii. Ta je
pritom podle Belohradského podstatou verejného prostoru. Práve média verejné služby mohou pomoci spolecný
svet udržet a formovat, když informace trídí, zpracovávají
a vsazují do kontextu - rámují, legitimizují. "Informace
musí mít váhu a tu jí udeluje verejný prostor. Když verejný
prostor tuto funkci ztratí, pak jsou informace druhem
represe, jak ríká Umberto Eco, nebot žádná nemá váhu,
není schopna se tedy promenit v sociální energii a hrát ve
spolecnosti nejakou roli," priblížil Václav Belohradský.
Dnes, kdy - slovy Karla Hvíždaly - je financní prosperita
médií založena na prolamování hranic, je podle Belohradského svoboda možná, jen pokud respektujeme urcité
meze, záleží na naší schopnosti meze nejruznejšího typu
legitimizovat.

•

zdroju od obcanu. Politické síly presvedcené, že práve prostrednictvím instituce nezávislé na trhu mají možnost prosadit svou ideologii, což by se jim v normální volné souteži
nedarilo. A za tretí vnucovaci. Lidé presvedcení, že lépe než
zbytek populace znají kritéria pro posuzování hodnot,
a práve verejnoprávní televize se temto vnucovacum zdá
vhodným nástrojem, jak své hodnoty natlouci ostatním do
hlavy," míní tajemník prezidenta Václava Klause. Je presvedcen, že instituce typu CT verejnost nepotrebuje,
a považuje ji za poslední a nejzoufalejší zplisob, jak obhospodarovat okruh verejných statku, který navíc údajne
v oblasti vysílání nikdy nebyl presne stanoven.

Obcani, ci konzumenti
Podle Iva Mathé, který Ceskou televizi v letech 1992 až
1998 vedl, úkoly verejného vysílatele dostatecne formuluje
zákon. Existenci institucí poskytujících službu verejnosti
chápe Mathé v prímém rozporu s Jak!em za nejprirozenejší
regulaci trhu - ponevadž je pozitivní, nikoli negativní.
"Navíc ne všude muže trh zastat všechno. Zvlášt v oblasti
elektronického vysílání, kde podmínky volného trhu nenastanou ani po nástupu digitalizace," pripomíná Mathé.
Jeho pre s tajemníkem prezidenta pripomínala situaci na
tuzemském televizním trhu. a jedné strane Jaklem reprezentovaný vulgární liberalismus, vzývajícívšemocný trh, jako
paralela komercních stanic orientovaných výhradne na zisk,
útocících na spíše utlacovaný sektor verejné služby. Ta, tentokrát zastávaná Mathém, presto v nezávideníhodné pozici
trpené a lehce kritizovatelné instituce postupne nachází
vecné argumenty a navzdory momentální neprízni poslancu
odmítajících priznat jí dlouhodobý zdroj penez presvedcuje
i cástecne neduverivou verejnost o smyslu své existence.
Debata o verejnoprávních médiích není z tech, které
mohou skoncit jednou provždy nekolika jednoduchými
závery, upozornuje již zminovaný Christian S. Nissen.
Krome otázek jejich praktického fungování s sebou existence vysílatelu verejné služby, najme v evropských zemích,
nese i obecnejší úvahy - je kulturní diverzita predpoklad,
nebo prekážka sjednocené Evropy? Mají být elektronická
média nástrojem obohacování kultury a populární osvety,
nebo jen další v rade komercních aktivit podnikatelského
sektoru? Má být uživatel médií obcan, nebo konzument
v rámci trhu? Jsme pro kolektivní spolecenskou zodpovednost, nebo individuální možnost volby?

Neschopní a vnucovaci

DustojnejšÍ konkurence

Debata o obecných aspektech a promenách vysílání verejné služby zavedla diskusní kruh Osmy ke konkrétnejšímu
podtématu - otázce potrebnosti a ideální podoby verejnoprávního média, o nemž se v tuzemsku nejvíce diskutuje,
tedy Ceské televize.
Její existenci tajemník prezidenta republiky Ladislav Jak!
nepovažuje za samozrejmou. "Instituce, jako je Ceská televize, jsme zdedili," prohlašuje. Vysílatele verejné služby a mluví shodne o CT i o Ceském rozhlasu - má za pokracovatele z dob, kdy nikdo jiný než stát instituce tohoto typu
provozovat nemohl a stát sám je zrizoval monopolne. Kdo
nyní podle nej potrebuje instituce verejné služby? "Lidé,
kterí by se na volném trhu neuživili, a jsou tedy rádi živi
z instituce, jejíž príjmy pocházejí z násilím vynucovaných

Byt se hranice národních státll rozpouštejí v globálním
behu ekonomiky, reditel ceské televize verejné služby si
naštestí uvedomuje - i když ne všechny jeho konkrétní
kroky to stvrzují -, že ctít tradicní meze je rozumné. "Televize verejné služby je v evropském pojetí typickým atributem národního státu. Je nesmírne významná pro pestování
kulturní a jazykové sounáležitosti jeho obyvatel a v této roli
je nenahraditelná," rekl Jirí Janecek týdeníku Euro. "Dokud
se nevzdáme myšlenky suverénní Ceské republiky, neobejdeme se bez Ceské televize," prohlásil její reditel.
Správný názor. Stanice, jejíž prioritou je financní zisk,
nemúže hledet ha kvalitu a kulturní odpovednost jako na
hlavní kritéria obsahu. Soukromé komercní televize umejí
vytvorit úspešné typy poradu, které u divákli zabírají. Do

množiny takových programu se obcas dostanou i relace
vyhovující takzvanému verejnému zájmu - investigativní
publicistika, rady jak jednat s úrady ci jak se domoci práv
spotrebitele. Není to ale altruismus akcionáru - to jen

Vlastníci komercních

médií

upravují svá rozhodnutí
pod náporem inzerentu
mnohem casteji, než verejní vysílatelé
ustupují politikum.

nekteré porady prospešné pro zdravé fungování spolecnosti mají potenciál být i znacne sledované. A jako takové se
hodí mezi bloky reklamních spotu, které pomáhají lépe
prodávat. Jak však pripomíná reditel Janecek, divadlo, koncerty vážné hudby, vzdelávací porady, ale ani puvodní ceskou filmovou a televizní tvorbu, zpracovávající klasické literární lát1.l', v programech soukromých stanic nenajdete.
Je-li trh tak blahodárný, jak tvrdí Jakl, proc se komercní
Nove dodnes nepodarilo najít stejne schopné sportovní
komentátory, jakými disponuje zatracovaná verejnoprávní
Ceská televize?

Politický tlak na verejná média existuje (vždyt i pravidelné navyšování koncesionárských poplatku o inflaci zatím
parlament nepovolil), byt se obcas precenuje (napríklad za
nedávným zrušením satiricky-publicistického týdeníku Bez
obalu nestáli politici, ale prohrešek autora, který si dohodl,
že mu cást poradu zaplatí Úrad vlády - nepríliš rázné vedení CT místo toho argumentovalo výsledky analýzy vyváženosti). Vysílatelé elektronických médií jsou pritom vinou
své závislosti na výdelku z reklamy v presu prinejmenším
stejne silném - v ekonomickém. Vlastníci komercních
médií upravují svá rozhodnutí pod náporem inzerentu
mnohem casteji, než verejní vysílatelé ustupují politikum.
Ceská televize by možná rostla s dustojnejší konkurencí,
než jakou jí delají soukromé stanice. Jak podotýká britský
profesor James Curran, systém vysílání verejné služby
dokáže posílit regulovaná soutež. A dává príklad: vetšinu
pozornosti diváku si tento sektor udržel v Británii proto, že
vedle BBC žijící z poplatku umožnil parlament vznik
komercního, z vlastní cinností financovaného a pritom
verejností kontrolovaného Channel 4.
U nás je televize, které nejde pouze o peníze, zatím jen
jedna. Ale budme rádi. "Není o ni nezájem," tvrdí o Ceské
televizi Ivo Mathé. A jeho slova potvrzuje úhrnné množství
99,5 procenta diváku starších patnácti let, kterí ji loni alespon jednou sledovali.

Ješte k bitve o Darwina
Koncepce inteligentního plánu je pokusem postavit se proti domýšlivé
uzurpaci základních filosofických otázek o podstate života a cloveka ze
strany nekterých evolucních biologu
JIRÍ
V minulém císle Prítomnosti komentovali neuropatolog
František Koukolík a biochemik a soucasný predseda Akademie ved CR Václav Paces tzv. inteligentní plán. Jde
o tvrzení, že živý svet a vesmír nejsou výsledkem evoluce,
protože jsou tak složité, že nemohly vzniknout bez zásahu
vyšší inteligence. Podle názoru obou autoru základní
argumenty inteligentního plánu pred vedeckou analýzou
a podrobnou vecnou argumentací neobstojí. Podívejme se
na vec z jiného úhlu.

VÁCHA

ní bází, o kterou se opírají zmínené empirické vedy. Vlna
odporu, která se zvedla v USA a západní Evrope v 80.
letech pod praporem "inteligentního plánu", není namírena proti shora zmíneným vedám, ale proti jejich skryte
filosofické nástavbe.

Potíže s Bohem

Samovolný vznik organických látek vcetne "specifikovane složitých" molekul nukleových kyselin a bílkovin
a predávání informace mezi nimi až po utvorení prvních
bunek se nám obvykle lící docela idylicky. Leccos prý
Pokušení vyložit život
V ewtonove ére se uskutecnilo oddelení vedy od priješte nevíme, ale to, co víme, napovídá, že naturalistické
rozené teologie a od té doby se stalo metodologickým
vysvetlení zde bude možné dovést až do konce. Bohužel
zde není místo na rozbor velmi zásadních potíží, které se
predpokladem vedy, že má vést k ciste prirozeným vysvetlením. Veda si sama stanovila hranice pro svou kompetomuto zámeru staví do cesty a o kterých naturalisté neratenci, což ale nemelo znamenat, že to, co zustalo mimo
di mluví. Patrí sem sporný predpoklad redukcní atmosféry pred peti miliardami let, velké potíže pri vysvetlování
(úcel, užitek, harmonie, hodnota) je neduležité nebo neexistuje. Víra v rozumný plán sveta ovládala myšlení vetšivzniku složek DNA cytozinu, ribózy a celých oligonukny vedcu až do 19. století.
leotidu, vznik sebe sama zdvojujících polymerních moleNeodarwinismus
v první a "postneodarwinismus"
kul, vznik obdivuhodného a z chemie nevyvoditelného
aparátu pro "preklad" informace z nukleových kyselin do
v druhé polovine 20. století se staly naprosto prevládajícím
proudem v evolucní biologii. Tyto smery do sebe totiž
bílkovin a nekteré další zatím neprekonatelné problémy.
Zatajování potíží, se kterými se setkává snaha vysvetlit
pojaly víceméne nepochybné výsledky tak solidních ved,
všechny životní jevy z fyzikálne chemických prícin, odpovídá
jako je molekulární biologie, populacní genetika, biochemie, srovnávací morfologie a fyziologie, paleontologie,
ponekud ironické, ale zrejme trefné analýze vedy, kterou
podal americký filosof a fyzik Thomas Kuhn. Vedci se tážou
nauka o chování živocich li a další, se vší autoritou, jakou
sveta z hlediska vládnoucího
zkušenostní vedy mají. Tyto
vedy nabídly i jistá cástecná
"paradigmatu", ale ono samo
rešení otázky hybných sil Všechny varianty darwinismu podlehly pokušení
se už obvykle netestuje
evoluce. Neodarwinismus
a nekritizuje.
Paradigma
vyložit v úplnosti nejen hnací síly evoluce, ale
vsadil na prírodní výber
urcuje i data sama. Behem
plisobící po malých krocích
období "normální" vedy je
i vznik života a cloveka a jejich samotnou
všemožne chráneno
pred
jako na jedinou usmernepodstatu. Jde o expanzi do oblasti dva a pul
nou sílu evoluce, dotvárející
vyvrácením a opouští se až
více méne náhodný materiál
tehdy, když jsou anomálie
tisÍCelet trvajícího úsilí filosofie.
príliš závažné nebo je jich príposkytovaný
mutacemi
liš mnoho. Výmluvný je
genli.
"Postneodarwinisuprímný výrok evolucního biologa a genetika Richarda
mus" doplnil selekcní princip o nekteré další faktory.
Lewontina: "Klícem k pochopení skutecného boje mezi
Všechny varianty darwinismu však podlehly pokušení
vedou a nadprirozenem je naše ochota prijímat vedecká tvrvyložit v úplnosti nejen hnací síly evoluce, ale i vznik živození, která jsou proti zdravému rozumu. Straníme vede
ta a cloveka a jejich samotnou podstatu. Jde tedy o expannavzdory zrejmé absurdnosti nekterých jejích konstrukcí;
zi darwinismu do oblasti dva a pul tisíce let trvajícího úsilí
navzdory selhání mnoha jejích neuvážených ubezpecováfilosofie, popr. teologie, a puldruhého století psychologie
ní. ..; navzdory toleranci vedecké komunity vuci neopoda filosofické antropologie. Podobné vlny expanze dílcích
statneným, bezobsažným historkám (tj. pohádkám), poneved už Evropa zažila pod hlavickou historismu, marxismu
vadž se cítíme predem zavázáni k materialismu. Není to tak,
ci psychoanalýzy. Už na první pohled je nápadný nepomer
že by nás vedecké metody a instituce nejak nutily prijímat
mezi temito obrovskými nároky darwinismu a zkušenost-

46

materialistické vysvetlování jevového sveta, ale naopak: svou
apriorní vázaností na materiální príciny jsme nuceni vytváret
takový aparát zkoumání a takový soubor pojmu, které nám
umožní materialistické vysvetlování, bez ohledu na to, jestli
tato vysvetlení odporují intuici nebo matou nezasvecence.
Navíc je tento materialismus absolutní, ponevadž nechceme
pripustit, ani aby Buh strcil nohu mezi dvere."
Základní myšlenkou inteligentního plánu je toto: molekulární biologie a biochemie posledních let objevila
v bunkách a biochemických drahách tak složité struktury,
že jejich vznik darwinovským mechanismem, tj. lepším
"prežíváním" nejlépe adaptovaných náhodne vzniklých
forem genu, je absurdne nepravdepodobný. Relativne
náhlý vznik základních telesných plánu živocichu pred
více než 600 miliony lety, provázený dramatickým vzestupem informacního obsahu organismu, se nedá vysvetlit
pouhou souhrou fyzikálních a chemických sil, nýbrž predpokládá zásah inteligentního cinitele. Nic víc, nic mín.

Nerozhodnutý spor
Není zde snaha poprít bežnou metodu prírodovedy snažit se najít naturální prícinu všech biologických jevu,
kam až to jde; je to "jen" presvedcení, že tato metoda naráží v oblasti "neredukovatelne
složitých" biologických
systému na své hranice. Zastánci inteligentního plánu
výslovne nechtejí spekulovat o tom, co nebo kdo za ním
stojí a prenechávají tuto otázku moudre filosofii.
Nemáme ješte k dispozici dost informací, aby se dal spor
mezi intebgentním plánem a naturalismem rozhodnout.

Struktury, na které inteligentní plán poukazuje, jsou nepochybne velmi pozoruhodné a jejich naturalistická vysvetlení
jsou zatím velmi povšechná a spíš proklamativní. Na druhé
strane je zrejmé, že to, že si neco "nedovedeme predstavit",
nebo že nevíme, podle jakých prírodních zákonu se neco
mohlo utvorit, a tedy podle vás neutvorilo, nejsou argumenty vedecké, ale filosofické, a zároven ponekud problematické.
Predpokládají, že veda je schopna svuj obor zcela a adekvátne poznat. A pokud se argumentace intebgentního plánu
opírá o výpocty (ne)pravdepodobnosti, s jakou ta ci ona
struktura mohla vzniknout "náhodou", setkává se to ze strany naturalismu s námitkami, které není možné bagatelizovat.
Výsledek tohoto sporu však není ze svetonázorového
hlediska rozhodující. Obhájci inteligentního plánu zatím,
pokud vím, nepoužili silných filosofických argumentu proti
materialistickému monismu ze sféry duševních ci duchovních fenomenu. Je to tím, že chtejí zustat plne v oblasti vedy,
což se však - vzhledem k omezením, která na sebe novoveká veda vzala - težko muže podarit bez prolomení 350 let
trvajícího paradigmatu.
a druhé strane se zacíná šírit
mínení mezi teology, že darwinismu je možné uvolnit cestu
a spolehnout se na myšlenku, že Buh mohl rídit evoluci
i darwinistickým mechanismem, ba dokonce, že je Ho to víc
hodné, než aby si s evolucí "špinil ruce".

Jirí Vácha (1938) je genetik, emeritní profesor Lékarské fakulty Masarykovy univerzity.

Príliš mnoho náhod
Byl jsem kluk prírodozpytne založený, živelný materialista. Darwin me okouzlil znalostí živocišstva a elegantne
jednoduchým výkladem evoluce. Otázky se dostavily
pozdeji. Že mohou nahodilé zmeny vytvorit velkolepou
vývojovou radu, o to se prý postaral prírodní výber.
Odkud se ale bere smerování od nižšího k vyššímu, jsou-li
ty zmeny dílem náhody? Bylo mi naznaceno, že je lépe
ríkat jednodušší a složitejší; platí ostatne zákon o prechodu kvantity v kvalitu: když zahríváme vodu, zmení se
v páru, tecka.
Tehdy se vyznával tzv. vedecký svetový názor, zpochybnovat ho nebylo radno. Z dikce filosofujících biologu se
vytratil i výraz úcelnost. Pozdeji me napadlo, že jeho recký
ekvivalent, teleologie, se nepríjemne podobá teologii. Že by
to byl ten duvod? Zkrátka, za mého mládí probíhaly rozpravy o Darwinovi v prostredí, které nelze nazvat nenátlakovým. Za zvlášte nevhodné platilo vznášet otázku o smerování evoluce (snad že tam kdesi strašil prízrak eugeniky
a "nadcloveka") nebo si hlasite postesknout, že tech náhod
je nejak moc a kdoví, zda by s použitím poctu pravdepodobnosti na to doba trvání vesmíru vubec stacila.
Nedávno me potešili smelci uvažující o (neo)darwinismu
zvídaveji a erudovaneji než já zamlada. Soucasne se dostavilo prekvapení: i oni se ocitli v nátlakové situaci, byt jiného

druhu. Kdysi by si tím clovek zneprátelil kádrováka a fakultní výbor KSC. Tihle narazili na bariéru, kterou vytycilo
smýšlení vedecké obce samotné, i u nás. Když loni v Praze
porádali sympozium, odbyl je už predem náš prední biolog
ironizujícím despektem a další se pridali. Tamti prý popírají evoluci (což není pravda) a nemáme s nimi ztrácet cas. Pritom jejich idea intelligent designu neboli rozumného plánu
rehabilituje zapuzený pojem úcelnosti. Aktuálním problémem je tedy klasický Occamuv princip praeter necessitatem,
tj. zduvodnení nového teoretického konstruktu.
Nejde totiž o problém biologický, ale filosofický, ba co víc,
o hluboce založený konflikt idejí. Chápu, že "rozumný plán"
je myšlenka zajímave otevrená vuci pomyšlení na prípadného autora takového plánu. Snad by to nemuselo tolik znepokojovat, na obdobne otevrené pojmy velkého tresku
a zejména jemného vyladení (fine tuning) vesmíru si vedecká obec zvykla bez neurotických reakcí. V pozadí konfliktu
o intelligent design tuším vecný spor o to, zda Buh je, nebo
ne. Pokud je motivem odpurcu oné ideje teofobie, lze chápat jejich snahu neztrácet tím cas. Pak nejde o téma k diskusi, ale nanejvýš pro psychoanalýzu.

Petr Príhoda (1939) je psychiatr a publicista.
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Estonsko je naší pametí
Postoje estonské spolecnosti k Rusku se na Západe mohou zdát prepjaté.
Svedcí to pouze o tom, že Západ mel více štestí
MILOŠ PRELOVICKÝ
Estonsko je stejne jako další dve pobaltské republiky
Lotyšsko a Litva všeobecne vnímané jako malé, snad
proto, že tyto zeme obývá relativne málo lidí a že se
témer vždy nacházely na periférii evropského dení. Vždy
byly objektem mocenských snah jiných a nikdy - s krátkou historickou výjimkou Litvy - samy nemely možnost
do historických deju aktivne zasahovat. Co do rozlohy je
Estonsko v Pobaltí nejmenší, ale stále je vetší než Belgie,
Dánsko, Švýcarsko nebo Holandsko. Žije v nem ovšem
desetkrát méne obyvatel než treba v Holandsku.

Probuzení ve zlém snu
Pres území nynejšího Estonska se po dlouhá staletí
jako vlny, jedna za druhou, valila vojska, která si na nej
cinila nárok. Dánové,
emci, Švédové a od zacátku 18.
století Rusové. Ruská imperiální politika je velice vytrvalá a témer nikdy se natrvalo nevzdává toho, ceho se
nekdy v minulosti již jednou zmocnila. V letech 19391941 to v plném tragickém rozsahu zažilo Estonsko.
Válecné i poválecné události jsou dodnes živým traumatem estonské spolecnosti, predmetem národních emocí
a rozmanitých interpretací. Holým faktem je, že konec
2. svetové války v Pobaltí neznamenal úlevné osvobození od utlacovatelLI jako v jiných cástech Evropy, ale byl
zacátkem jiné, ješte horší okupace, kterou ostatní svet
pripustil. Tuto tezi otevrene zastávají všechny pobaltské
státy, jakkoliv to jejich západní spojenci neradi slyší,
nemluve o zlostných reakcích Moskvy.

Rusko zrejme dosud plne nestrávilo ztrátu
Pobaltí pred patnácti lety a stále si vyhrazuje
ohledy na své "oprávnené" zájmy ve vztahu
k blízkému zahranicí.

Po vyhlášení nezávislosti zustalo obnovenému státu
tíživé sovetské dedictvÍ. Stejne jako po roce 1918 stala se
i nyní nabytá národní svoboda velkým impulsem pro
rozvoj estonské spolecnosti. Míra rustu HDP se již radu
let pohybuje nad peti procenty, v minulém roce to bylo
dokonce osm procent, do zeme plynou zahranicní
investice, snižuje se nezamestnanost, tradicne se darí
udržet vyrovnaný státní rozpocet, byly provedeny
odvážné reformy duchodového systému a zavedena
rovná daI1. Estonsko se stalo clenem NATO a Evropské

unie. Pod povrchem národního štestí se však stále skrývá urcitý neklid, který má zdroj v historických zkušenostech s východním sousedním národem a v obavách
z ambicí jeho soucasné vládnoucí garnitury.

Babylon na ruský zpusob
V Tallinnu - na ulicích, v parcích, dopravních prostredcích - všude je slyšet ruština. Mluví jí jako svým prvním jazykem polovina hlavního mesta. Když se vydáme
na východ, slyšíme ji cím dál casteji. V severovýchodním
administrativním kraji Ida- Virumaa tvorí podíl ruskojazycného obyvatelstva 75 procent, v Estonsku celkem asi
26 procent. Jde prevážne o lidi, kterí do zeme prišli
v souvislosti se sovetskou armádou, bezpecností, byrokracií nebo sovetským prumyslem. V predválecném
Estonsku byl podíl ruských obyvatel, i pres predchozí
více než dvousetletou okupaci carským Ruskem, jen asi 8
procentní.
Rodilí Estonci, jichž je necelý milión, po obnove státnosti asi doufali, že se cást Rusu vrátí do materské zeme.
Podstatná cást bývalého sovetského, pohríchu zbrojního
prumyslu se zhroutila a v prostorech zvýšené koncentrace Rusu propukla vysoká nezamestnanost. Rusové ale
zustali. Estonská spolecnost trvá tedy alespoI1 na tom, aby
se estonští Rusové do ní integrovali podle jejích pravidel.
Základní podmínkou je osvojení si estonštiny jako jediného státního jazyka, což je overováno zkouškou. Bez
splnení této podmínky není udeleno estonské obcanství.
Tento systém prináší spoustu potíží. Rada Rusl1 si stále
nepripouští, že pri velikosti svého národa a s ohledem na
nedávnou minulost by se mela ucit jazyk malického národa. V tom je podporována oficiální Moskvou, která cas
od casu žádá prohlášení ruštiny za druhý státní jazyk.
Reálný problém pak na druhé strane spocívá v tom, že
mnozí z Rusu žijících v Estonsku jsou lidé bez vyššího
vzdelání, delnických profesí, casto starší, a tem se težko
ucí složitá rec, která má 14 pádu. Z toho ci onoho duvodu pak o obcanství nežádají, a tak v zemi žije zvláštní
velká skupina lidí tzv. "neobcanu", jejichž pocet se odhaduje na 135 -150 tisíc. Naturalizace, neboli premena techto lidí na plnoprávné obcany, nicméne pozvolna pokracuje. Oficiální místa uvádejí, že dosud bylo naturalizováno 138 tisíc osob, tedy asi polovina z puvodního poctu
lidí bez obcanství. Podmínka znalosti estonštiny je tvrdá.
Vezmeme-li ale v úvahu nedávné dejiny a to, jak tato
menšina vznikla, je zrejme spravedlivá ...
Vedle toho žije v zemi ješte jedna velká skupina,
k níž mají Estonci vztah nejchladnejší. Jsou to lidé se

státním obcanstvím Ruské federace a trvalým pobytem
v Estonsku. Jejich pocet se odhaduje na 90-120 tisíc.
Práve oni a jejich rodiny byli ve velké míre dustojníky,
aparátciky a vubec lidmi spojenými se sovetským režimem. Starší z nich dostávají ze své zeme vetšinou pekné
duchody, odpovídající jejich "zásluhám"; ti mladší se
casto úspešne podílejí na vše možných hospodárských
aktivitách ve vztahu k Rusku.

Trávicí porucha
Rusko zre)me dosud plne nestrávilo ztrátu Pobaltí
pred patnácti lety a stále si vyhrazuje ohledy na jakési své
"oprávnené" zájmy ve vztahu k blízkému zahranicí.
Komplikovaná otázka velkých ruských menšin v Estonsku a Lotyšsku je samozrejme velmi dobrou príležitostí.
Ruští politici neúnavne rozsévají stížnosti na porušování
lidských a menšinových práv v pobaltských zemích na
všech možných mezinárodních fórech. Príslušné mezinárodní organizace však taková porušování neshledávají.
Rusové jako jednotlivci mají v Estonsku zarucenou vysokou úroven obcanských práv demokratické
zeme.
Dokonce "neobcané" se mohou napr. zúcastnovat voleb
do místních orgánu. I to je možná duvod, že k nejakým
viditelným národnostním trenicím nebo vetším projevum nespokojenosti zatím nedošlo. Konkrétní ukázkou

napjatého vztahu mezi Ruskem a Estonskem je také otázka hranicní smlouvy, která se zdramatizovala v minulém
roce. Smlouva byla v kvetnu minulého roku podepsána
po nekolika letech vyjednávání a ústupcích estonské strany. Estonský parlament ji pri ratifikaci doprovodil tzv.
preambulí,
která je jenom jakýmsi komentárem
a dohodnutý text smlouvy žádným zpusobem nemení.
Protože Estonsko trvá na kontinuite své státnosti od
roku 1918, pripomíná se v preambuli agrese Sovetského
svazu v roce 1940, desetiletí okupace, protizákonné
zaclenení do SSSR a také dohoda z Tartu z roku 1920,
v níž byly poprvé stanoveny hranice mezi Estonskem
a bolševickým Ruskem, tehdy v podobe výhodnejší pro
Estonsko než je soucasný stav.
Preambule prezidenta Putina a jeho politické souputníky velice rozezlila a Rusko ihned poté svoji ratifikaci
zastavilo. Nesouhlasí s historickým hodnocením v ní
obsaženým, zpochybnuje kontinuitu estonské státnosti,
tartuskou smlouvu neuznává a odvolávku na ni pokládá
za základ pro budoucí územní nároky Estonska. Tuto
možnost ale všichni politictí predstavitelé Estonska
svorne odmítají. Minimálne proto, že bývalá estonská,
nyní ruská území jsou až na nekolik vesnic osídlená
Rusy a jejich pripojení by jenom dále zhoršilo národnostní složení estonského obyvatelstva.

Pomník padlým sovetským hrdinum pri osvobození Tallinnu v zárí 1944. Estonci si však ješte pul století svobodní nepripadali.

V rámci svých styku s pobaltskými sousedy "dohlíží"
Rusko rovnež na jejich úroven demokracie a co chvíli
zjištuje, že se zde "glorifikují fašistictí zlocinci a obnovují fašistické snahy". Mluví o tom casto ruští politici, píše
o tom ruský tisk, demonstruje proti tomu moskevská
mládež. Z estonských politiku ale nikdo fašistické názory nehlásá a hajlující mládež, jak ji známe od nás nebo
z jiných zemí, se v Estonsku nevyskytuje.

Všichni jsme Estonci
Nemci zorganizovali v Estonsku nekolik mobilizací,
behem nichž na sebe navlékly nemecké uniformy, vcetne uniforem legionu SS, tisíce Estoncu. Cást z nich byli
jiste i ti, kterí uverili nacistickým myšlenkám, ale vetšina
z nich šla bojovat proti nejvetšímu nepríteli - Rusum.
Byla to tragédie malého národa, který v podstate nemel
možnost pozitivní volby a byl zneužit dvema totalitními
mocnostmi. Nedávno oficiálne vydaná Bílá kniha uvádí,
že jestliže k mrtvým bojovníkum pripocteme civilní
ztráty a emigraci, zmenšila se estonská populace v období 1939-1945 približne o ctvrtinu.
Cást estonské verejnosti, a není zcela malá, si tehdejší
protisovetské
bojovníky v nemeckých uniformách
opravdu glorifikuje. Chce mít své národní hrdiny za
každou cenu. Argumentuje, že to, proti cemu ti mrtví
bojovali, po válce skutecne nastalo a ostatní svet tomu
nezabránil, a tak nemá právo odsuzovat. V Estonsku
došlo k pokusum o stavení pomníkú onem tragickým
hrdinum. Prevládl však zdravejší proevropský proud
myšlení, do nehož se zapojily rozhodující politické síly
zeme. Je to názorový stret sice ješte neukoncený, ale za
poslední dva roky zaznela od politických špicek zeme
osvobozující silná odsouzení estonských provinení
v dobe války.

Na druhé strane ani obdivovatelé "bojovníkú za svobodu", jak se nekdejším protisovetským vojákum ríká,
nejsou vyznavaci fašistické ideologie. Jde spíše o rigidní
patrioty, kterí se uchýlili ke zjednodušeným historickým
výkladum. Proto urážlivá obvinování, která nekterí
Rusové na adresu baltských zemí hlásají do sveta, vycházejí víc než z reality z povýšené národní ješitnosti
a neschopnosti priznat si vlastní historická provinení
a morální dluhy vúci svému okolí.
My v ceských zemích jsme se již zbavili ruských vojsk,
Rusové jsou daleko; nemáme s nimi žádné vetší problémy; zabýváme se již jinými vecmi. V podstate jsme jim
svým zpúsobem odpustili, smírili se, pozapomneli.
V Estonsku je ruský prvek všude a každý den nejakým,
casto tíživým zpusobem v živote prítomný. A najednou
se zacnou vracet vzpomínky: ruské tanky v roce 1968.
Barbarské politické a spolecenské rituály, jež nám byly
vnucovány.
eúcta k cloveku, jeho životu a svobode.
Odháníte je. Vždyt to všechno už minulo, Sovetský svaz
se rozpadl, bolševici již v Rusku nevládnou. Svet je jiný,
to, co se delo v minulém století, se nemúže opakovat.
Ale skutecne? Estonci jsou neduveriví. Jejich mnohageneracní pamet ríká, že východní soused své zvyky a zlozvyky príliš nemení.
Budme optimistictí a verme v duchovní pokrok lidské
spolecnosti, který mení k lepšímu i vlastnosti velkých
lidských skupin, jako jsou treba národy. Verme, že to
pozitivní, co je v ruském národe, prevládne. Verme také,
že mezinárodní spolecenství si bude ve vztahu k Rusku
pocínat inteligentne, zodpovedne a rozhodne. Obcas si
ale pro jistotu vzpomenme i na pamet Estoncu.

Miloš Prelovický (1944) je ekonom.

Hrdinové ze zálohy
Parlamentní volby v Lotyšsku jsou tradicne korunovány prekvapením
PETER
Rok 2006 je v Lotyšsku rokem parlamentních voleb. Bylo
by predcasné spekulovat o rozložení sil, které listopadové
hlasování prinese, ale paralely a odlišnosti oproti pomerúm
pred ctyrmi lety jsou už zretelné.

Virtuální dusno
Predvolebnímu boji tehdy dodal zápletku Einars Repse,
všeobecne respektovaný predstavitel lotyšské centrální
banky a jedna z ikon boje za nezávislost v devadesátých
letech. V roce 2002 oznámil prekvapivé rozhodnutí odstoupit z funkce a zapojit se do politického dení. Volici byli otráveni nekoncící sérií korupcních skandálú ve vláde. Repse,
tešící se povesti neúplatného cloveka, vytvoril spolu se svou
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stranou Jaunais Laiks ( ová éra) behem nekolika mesícu
politickou sílu, která si v parlamentních volbách došla pro
vítezství. Strana Latvijas Cels (Lotyšská cesta), jež se podílela na vláde po vetšinu období od získání nezávislosti v roce
1991, se dokonce nedostala pres petiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu. Úspech, kterého Einars
Repse dosáhl, byl podivuhodný, príbeh samotný ale není
nicím novým. Bývalému bankéri se vlastne podarilo vytežit
maximum ze zkušeností svých predchúdcu z predešlých
ctyr klání o poslanecká kresla. Tento už zabehaný vývoj
svádí k otázce: kdo prekvapí v roce 2006?
Lotyšsko bylo po druhé svetové válce zacleneno do Sovetského svazu, nezávislost získalo až s jeho rozpadem. Pade-

sátiletá sovetská nadvláda znacne pozmenila demografickou strukturu zeme a zanechala dedictví v podobe etnicky
a jazykove rozdelené spolecnosti, ve které Lotyši tvorí necelých 60 procent populace a zhruba tretina obyvatel mluVÍ
rusky. Roky sovetského útlaku a pozdejší odvetná nacionalistická politika v samostatném Lotyšsku zanechaly v obou
komunitách vzájemnou nevraživost.
Lotyšsky i rusky psaný tisk tyto nálady VÍce ci méne
z komercních nebo politických pohnutek zneužívá; dusledkem je vytvárení neprátelství a pestování dvou revnivých
ideologií v rámci jedné spolecnosti. Obe strany mají sklon
videt druhou komunitu z vyhrocené perspektivy "oni" versus "my". Tato virtuální realita, po vetšinu casu prežívající
prevážne v médiích, nachází výraz v nekolika verejných událostech porádaných v souvislosti s urcitými pametními dny.

Zakládání nových politických stran kolem
populárních osobností krátce pred volbami
se v Lotyšsku stalo témer tradicí.
Jedním takovým je 16. brezen, kdy se v Rize koná
nechvalne proslulé setkání lotyšských veteránu Waffen SS.
Na nekolik dnu se etnické a jazykové rozdelení spolecnosti stává natolik "horkým bramborem", že rada celních
politiku volí radeji odjezd ze zeme, aby nebyli nuceni zaujímat k veci stanovisko. I další výrocí, prestože vyvolávají odlišné a asi méne intenzivní emoce, probíhají podle
podobného vzoru. Toto lpení na pametních dnech zrejme
souvisí s vypjatým smyslem pro kulturní svébytnost a obavou z její ztráty. Existence tak pocetné ruské menšiny
a blízkost Ruska vyvolávají v Lotyších strach z toho, že ruština coby lingua franca prevezme spolecenskou funkci
hlavní reci a lotyšský jazyk a kultura vymizí. Rusové se
naopak bojí, že nové školské zákony narizující postupný
prechod k vyucování v lotyštine pripraví jejich deti o kulturní odkaz a identitu. Nacionalistická rétorika predcházející pametním dnum nabývá obvykle ve volebním roce
na intenzite.

Politický hokej
Jednokomorový lotyšský parlament (Saeima) tvorí sto
poslancu volených na ctyri roky. Pro získání kresel ve snemovne musejí politické strany získat alespon pet procent
volicských hlasu. V roce 2002 splnilo tuto podmínku šest
z dvaceti kandidujících uskupení. Vítezem se stala zmínená nove vytvorená Nová éra s 26 mandáty, tesne následovaná stranou Za lidská práva v jednotném Lotyšsku (PCTVL,
25 kresel) a Lidovou stranou (TP, 20 poslancu); 10 zástupcu vyslalo další nové hnutí - První strana Lotyšska (LPP),
Koalice zelených a zemedelcu (ZZS) vybojovala 12 míst,
strana Vlast a svoboda/Lotyšské národní hnutí za nezávislost (TB/LNNK) získala 7 poslaneckých mandátu. Zástupci
levicové PCTVL utvorili tri samostatné parlamentní frakce,
címž se pocet poslaneckých klubu zvýšil na osm. Pet
poslancu vyhlásilo na stranách, se kterými se do snemovny
dostali, nezávislost. Od roku 1991 melo Lotyšsko ctyri
zákonodárné sbory a dvanáct vlád. Soucasný ministerský

predseda Aigars Kalvitis prevzal úrad v roce 2004 po Indulisi Emsisovi, který vydržel ve funkci pouze nekolik mesícu.
Einars Repse, hrdina predcházejících voleb, se stal prvním
premiérem za "Osmý Saeima (parlament)" v historii zeme,
jeho vehlas coby bojovníka proti korupci ale zacal upadat
brzy poté, co se ujal funkce.
Zakládání nových politických stran kolem populárních
osobností krátce pred volbami se v Lotyšsku, podobne jako
v rade dalších postkomunistických zemí, stalo témer tradicí. Tento fenomén, který ukazuje na urcitou nezralost místního volicstva, zbavuje politiky závazku venovat se sociální
stránce jejich volebního programu. Oblíbenost lídru spolu
s príslibem nové a poctivé politiky, doplnené trochou nacionalistické agendy, se osvedcil jako témer bezchybný
recept, jak dostat neznámá politické uskupení na výsluní
vládní koalice.
Nacionalistický program muže i v roce 2006 v etnicky
a jazykove rozdelené lotyšské spolecnosti sehrát významnou roli. Vlast a svoboda/Lotyšské národní hnutí za nezávislost na lotyšské strane a Za lidská práva v jednotném
Lotyšsku na ruské strane tradicne spoléhají na sbírání hlasu
v nacionalisticky naladených segmentech volicstva. Prestože cást populace se zdá být unavena z vypocítavé národnostní rétoriky radikálních politiku, potenciální polarizace spolecnosti pred volbami predstavuje faktor, který je nutné brát
v úvahu. Protestní shromáždení ruských stredoškolských
studentu a jejich rodicu, nyní pravidelne porádané 1. zárí,
pricházejí z hlediska nacasování pred pripravovanými volbami (7. 11.) velmi vhod. Rozložení sil ale muže výrazne
ovlivnit i nová politická síla, která by se mohla vynorit
v následujících mesících.
Nadeje Lotyšu, že clenství v EU a NATO bude receptem
na mnohé jejich problémy, byly naplneny jen zcásti. Lotyšsko se potýká s ekonomickými potížemi a patrí k nejchudším zemím v Evropské unii, soucasné problémy lze ale
považovat také za úspech, srovnáme-li dnešní stav se situací pred predešlými volbami. Dnes, stejne jako v roce 2002,
se Lotyšsko pripravuje na blížící se summit NATO. Tehdy
ovšem Lotyši ješte doufali, že na vrcholném setkání v Praze
bude jejich zeme prijata do Severoatlantické aliance; dnes je
zeme jejím plnoprávným clenem a chystá se hostit summit
v Rize. Ješte pred dvema lety bylo clenství v Evropské unii
žádoucí metou; dnes mají lotyšští zástupci možnost politiku Bruselu ovlivnovat. Pres veškeré politické sVÍzelea nekdy
sporné mediální zpusoby predstavuje Lotyšsko fungující
zastupitelskou demokracii se svobodným tiskem.
V dubnu 2006 se Lotyšsku coby hostitelské zemi mistrovství sveta v ledním hokeji dostane publicity v mezinárodních sdelovacích prostredcích. Celá zeme bude stát za svým
týmem a sport v médiích vytlací politiku; nacionalistická
predvolební témata budou muset pockat na skoncení šampionátu. Volební programy se možná zmení, ale zakládání
nových politických stran tesne pred volbami bude zrejme
pokracovat tak dlouho, dokud to budou volici akceptovat.
Peter Zvagulis (J 954) je novinár a spisovatel. Pracuje jako
výkonný reditel Globe A tlantic Corporation a pražský zpravodaj lotyšské verejnoprávní televize.

Z anglictiny

preložila Katerina Rejfková.
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Smutné
kovárovo slunce
Chorob opis litevské duše je zároven ucebnicí dejepisu
MICHAEL
Podle jedné prastaré litevské legendy byla nejdríve všude
jenom tma, ve dne i v noci. Až jednou jeden kovár se rozhodl ukout slunce. Vzal lesklý kus kovu a koval a koval, až
dokoval za šest let slunce. Potom vylezl na nejdelší žebrík
a hodil slunce na nebe. A slunce tam visí dodnes.

Vítejte na dne
Jenže v Litve jako by slunce nestacilo na temnou historií
posledního století. Tím spíše posvítit si na dno litevské
duše. To je jiné cestovatelství než navštívit Vilnius, Kaunas,
Klaipedu nebo prímorské lázne Palangu a eridu. V prubehu dvou let jsem prosedel nejvíce casu s nekolika lidmi,
kterí se chteli stát psychoanalyticky orientovanými psychoterapeuty ve své rodné Litve. Psychoterapie, natož psychoanalýza, byly v sovetských dobách nemyslitelnými obory.
Vytesnení a poprení individuálního psychického prostoru
a jeho nahrazení masovým a politicky dirigovaným konfor-

Zkušenost s demokracií byla v Litve 20. století

ŠEBEK

daná narušení psychiky jsem mohl ocekávat. Moje první
cesta sem v roce 1999 na mne zapusobila vcelku depresivne.
Malé vilniuské letište v sovetském nádražním stylu, sovetské rozpadající se paneláky a chátrající starší zástavba,
mnoho zjevne chudých lidí na ulici. Rychle opravená
a hezky vyhlížející historická cást Vilniusu mne nedokázala
zbavit jakési stísnenosti. Zpráva o tom, že Litva vyniká vysokou sebevražedností, dobre do mých pocitu zapadla.
Hostitelé mne ubytovali v sanatoriu, kde silne nedoléhala okna, a tak vítr a mráz vstupoval až do pokoju. Logiku
slabého ústredního topení jsem nepochopil: jako by platilo,
že cím vetší pokoj, tím menší radiátor. Moje snaha prestehovat se nekam do teplejšího bytu skoncila neúspechem místní me presvedcili, že zimu lze ocekávat i v jiných bytech
k pronajmutí. Místní strava plavala v omastku, takže jsem si
nakonec zacal varit sám. Snaha mnoha Litevcu domluvit se
se mnou anglicky - tedy v bežném evropském zpusobu skoncila vždycky u ruštiny, protože ji vesmes ovládali lépe
než anglictinu. Také moje psychoanalytická práce probíhala vetšinou v ruštine.

jen dvacetiletá, ve stejné dobe jako u nás.

Otcové a deti

Mereno mírou historických obetí a duševních

Od pocátku bylo jasné, že to bude pro mne konfrontace
s jinou kulturou. Já jsem byl pro Litevce jako misionár ze
zeme, k níž v sovetských casech vzhlíželi s úctou jako k té,
která predstavovala "západ" v hranicích sovetského bloku.
To, s cím jsem se v práci s Litevci setkával, na mne hluboce
pusobilo. Byl to na prvním míste typ rané i pozdejší rodinné zkušenosti, který byl zjevne traumatický.
Predstavme si malou holcicku, které jsou tri roky a její
otec je zatcen a poslán na Sibir do gulagu. Vrátí se po nekolika letech s narušenou psychikou: je podráždený, agresivní,
útocný, sadistický, pravdepodobne identifikovaný s agresorem (nevedomá identifikace s temi, kterí ho mucili). Rozbije rodinu, která na neho mnoho let cekala. Díteti chybí
pozitivní neproblematická otcovská postava jako vzor pro
vztahy k mužum. V dospelosti si vybírá sadisticky orientovaného partnera, který se tolik podobá otci po návratu
z vezení. Se mnou pacientka mluví radeji špatnou anglictinou, než by se uchýlila k ruštine. Neprátelství k okupantum
zachvacuje i jejich rec.
Jiný príbeh vypráví o malém chlapci, který nikdy nevidel
svého otce, ruského dustojníka, jenž opustil jeho matku
tesne po jeho narození: otec byl prevelen do jiného, zrejme
hodne vzdáleného kouta velkého Sojuzu. Chlapec pak
musel své mužství pracne a nedostatecne budovat ze svých

traumat jsou na tom Litevci ale hure než my.
mismem patrilo k vlastnostem totalitních režimu 20. století. A tak v 90. letech minulého století bylo v Litve treba
budovat od základu mimo mnoha jiných vecí také psychoterapii, odbornou psychologickou pomoc lidem v jejich
duševních potížích.
Za války došlo v Litve k vyvraždení mnoha tisícu Židu.
V zemi, z níž po válce bylo odvleceno do sovetských gulagu
a na Sibir okolo 400 000 lidí, byl partyzánský odboj proti
sovetské okupaci poražen až v roce 1952. Prírucky píší, že
v prlibehu války a po ní ztratila Litva tretinu své populace.
Ta byla zcásti nahrazena prílivem Rusu a dalších národností z bývalého Sovetského svazu. Etnických Litevcli je v soucasné dobe mírne pres 80 procent. Zkušenost s demokracií
byla ve 20. století jen dvacetiletá, ve stejné dobe jako u nás.
Mereno mírou historic1..)Íchobetí a duševních traumat jsou
na tom Litevci ale hure než my.
Vyzbrojen zkušenostmi a znalostmi o tom, že duševní
traumata se predávají v n'hných premenených formách na
druhou, tretí a ješte patrne další generace, jistá historicky

V lotyšském koncentracním tábore Salaspils skoncilo témer 100 tisíc lidských životu. Po zmarených
pomníky i v lidských duších.

kontaktu s dedeckem, uciteli a krátkodobe v rodine prítomným otcímem. Touha najít biologického otce ho neopustila ani v dospelosti, naopak ješte zesílila. Vázanost na matku
mu zabránila v utvorení stabilního vztahu k jiným ženám
v dospelosti.
Vyslechnul jsem také príbeh rodiny, kde jeden bratr
bojoval v nemecké armáde a druhý v sovetské. Oba bratri
zmizeli kdesi v gulagu. Potomci obou rodin se dosud
nesmírili.
Jedním z typických znaku, s nímž jsem se setkával, byla
absence stabilních otcu, z nichž mnoho bylo závislých na
alkoholu a rodina prežívala jen díky silným a dominantním,
až totalitne vládnoucím babickám, které zajištovaly témer
veškerou citovou výchovu (typický sovetský rodinný model
rozšírený hojne snad v celém poválecném Sovetském
svazu). Následkem byla cástecná citová deprivace zpusobená chronickým, obvykle však ne jasne uvedomovaným
pocitem dítete a pozdeji dospelého, že nebyl pro své rodice
dost cenný, aby se mu venovali. Výsledná narušená identita
je casto provázená subklinickými - nicméne patrnými
depresivními prožitl..J',alkohol je tu znovu nalezen jako lék.
Pricházíme k jádru veci: ve spolecnosti, v níž jedinec nic
neznamenal, se rodina chovala podobne k detem - jako by
nic neznamenaly.

Lodky na pustém obzoru
Další príbeh je o malé holcicce, s níž rodice snad témer
nikdy nemluvili o tom, co prožívala. Alkoholického otce se
mohla jenom bát. Rodina žila v "obšcežitiju" (jedna malá
místnost v byte, který obývaly dve další rodiny), tedy bez
soukromí, a opilý otec pred jejími zraky opakovane znásil-

osudech v Pobaltí zbyly

noval její matku. Myslet v dospelosti na vlastního partnera
nebo vlastní sexuální život se jí zdálo nemožným. Uzavrenost a vyhýbání se vztahum k druhým, provázené pocity
ménecennosti, se pro ni staly velmi pochopitelným rešením. Náhodne jsem jednou na cestách po Litve vyslechnul
vyprávení mladé ženy, která bojovala se zcela aktuálním
traumatem. Její muž - rybár - jel jednoho dne pár let po
revoluci lovit ryby na more a už se nevrátil. Prý ho utopila
nejaká rybárská "mafie", aby se zbavila konkurence, ale kdo
ví? Telo se nenašlo. Žena byla depresivní, mela zoufalý výraz
a zjevne nebyla smírena s realitou. Druhý den jsem šel na
pláž a videl na obzoru rybárské lodky. emohl jsem se
odtrhnout od toho mírne zamlženého a melancholicl-,J'
pllsobícího obzoru.
echci vubec tvrdit, že celá litevská populace je hluboce
traumatizovaná - takováto generalizace by byla nesprávná.
Stejne by bylo nesprávné tvrdit, že psychická traumata mají
jenom negativní dopad. Trauma muže paradoxne povzbudit i kreativní procesy, takže konecný výsledek nemusí být
špatný. Vetšina Litevcll stredního veku, s nimiž jsem se setkal, byla hrdá na svoji národní príslušnost, kulturu a prírodní krásy zeme a byli odhodlaní prispet podle svých možností k jejímu "odsovetizování". Nekterí již dokonce chápali, že
to neznamená zapomenout ruštinu. Vzdor mnoha historickým traumatum, ci práve kvuli nim, mel jsem casto dojem,
že Litevci jsou nejen hrdí, ale také svým zpusobem silnÍ. Jak
už to bývá pri psychoterapeutické práci, nejen oni se neco
naucili ode mne, ale i naopak. Litva mi prirostla k srdci.
Michael Sebek (1946) je klinický psycholog a psychoanalytik.
Vyucuje lékarskou psychologii a etiku na 2. lékarské fakulte UK.
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Slast i bolest reality
Ceská verejnost ani v prvním ctvrtletí roku 2006 kulturne nestrádala
VIKTOR ŠLAJCHRT
v kulturním rozvoji každého období lze vypozorovat
dvojí protichudný pohyb. Jeden, hnán predstavami pokroku na ose lineárního vývoje, požaduje prevratné inovace.
Druhý se v duchu mýtu vecného návratu stácí do kruhu
a zduraznováním pravidelných svátku ci výrocí kopíruje
prírodní cykly. V padesátých letech kráceli svazáci vpred za
jasnou hvezdou slibující zbrusu nový svet. Ti šikovnejší,
kterí se pozdeji dostali do cela kulturních institucí, se vrátili k jistotám kalendáre, podle nejž se dala lépe plánovat celorocní angažovanost. Na pocátku devadesátých let se ceská
kultura s kalendárními jistotami zase jednou rozešla. Vydala se dobrodružnou stezkou vpred k tržní demokracii, pricemž ji doprovázela temná varování, že divadla prijdou
o diváky, bude se tocit méne filmu a knihkupectví zavalí
brak. Výsledkem byla spíš krize z nadprodukce, aniž by se
objevily nejaké prevratné novinky.
V posledních letech kulturní provoz opet vplynul do
kalendárních cyklu, ideologické rituály ovšem nahradila
marketingová zkušenost. Obchodne zajímavý kulturní artikl se k verejnosti nejvíc valí od ríjna do prosince a ponekud
méne od konce února do zacátku cervna. Letní a zimní
mesíce znamenají úlevu. Ohnostroj reklam pohasíná a clovek si obcas povšimne i hodnot, které jinak zustávají v jejich
stínu.
Pohled z babylonské veže
Letos byl lednový klid na mediální scéne obzvlášt znatelný, nebot koncem lonského roku na chvíli ustalo treštení
kolem prvních zdejších reality show. Jejich pokracování
jsme se dockali až v druhé puli února, mezitím však Ceská
televize stacila uvést pozoruhodný dokumentární cyklus
Heleny Treštíkové Manželské etudy. Svým zpusobem jde
o stejný princip, byt nejstarší vrstvy natoceného materiálu
pocházejí z dob, kdy se nám o nejakých VyVolených ani
nezdálo a Velkého bratra znali jen ti, jimž se dostal do
rukou zakázaný Orwelluv román. Cernobílé zábery z pocátku osmdesátých let ani jejich barevné pokracování o dvacet
let pozdeji nepocházejí se skrytých kamer, lidé tu vystupují
s více méne konvencní sebekontrolou, jenže zážitek voyerství je chvílemi tak silný, že se divák neubrání rozpakum.
Tady nejde o rozvernou partu exhibicionistu bavící se zverejúováním banálních intimit. Režisérka nesleduje obnaženátela, ale obnažuje lidské osudy, jako by chtela nakouknout Všemohoucímu pod ruku.
Filmy to jsou úžasné, efekt je tísnivý, dojemný, strhující,
blíží se ovšem jakési metafyzické pornografii. Smí se vubec
neco takového tocit? A pokud ano, kde v sobe vzít sílu, aby
clovek celý ten proud životních okolností, snah, trapností,
nalhávání, iluzí, slabostí, lásky i sobectví nejak sestríhal, aby

z nej udelal príbeh, který má svuj smysl a záverecné vyznení,
své víteze a poražené? Treštíkové se to obdivuhodne povedlo, možná však jde o malickou obdobu babylonské veže,
odkud chteli získat smrtelníci nadhled, jaký jim neprísluší.

Kuba v detailech
K vecné tme a zániku sice príroda smeruje jen do slunovratu, ale cas porádne si to procítit míváme stejne až po
Novém roce, když už se dny zacínají zase prodlužovat.
Letos se neodvratný konec všech vecí konkretizoval v umlknutí ceského rádia BBC a v uzavrení edicní cinnosti brnenského nakladatelství Petrovo Údajne poslední kniha s touto
úctyhodnou znackou nese název Plivanec na rozloucenou
a sepsal ji pod pseudonymem Misantrop jakýsi krajne rozzlobený anarchista v nejlepších letech. Lidstvo by melo být
zniceno, soudí nesmlouvave. Ctenár si horce pomyslí, že tu
zas nekdo prichází s krížkem po funuse - na znicení lidstva
prece už dávno pracují jinací kabrúáci. Kniha nicméne vyšla
na pekném papíre v solidní mekké vazbe s tlustým hrbetem,
jaký by v dobách, kdy u nás vládl spravedlivý spolecenský
rád, urcite nedržel pohromade, nebot lepidla byla mizerná.
V knihovnách tak zustane po Petrovu pekná památka.
Zvláštním fenoménem poslední doby je oživování kultu
jiného rozzlobeného radikála, jenž ovšem ve svých nejlepších letech skoncil dost špatne. Ernesta Che Guevaru zastrelili ješte pred ctyricítkou nekde v Bolívii. Do kin vstoupil
film Motocyklové deníky o jedné impozantne dobrodružné
epizode z jeho mládí. a jeho pozdejší ciny, myšlenky
i snahy zas nostalgicky vzpomíná Valtr Komárek v druhém
dílu svého autobiografického románu Kronika zoufalství
a nadeje. AktuálnejŠÍ predstavu o posmrtném živote slavného revolucionáre si však mužeme ucinit podle jiné knížky.
Fotografická publikace Michala Cihláre a Veroniky Richterové Cuba v detailu, vydaná rovnež koncem lonského roku,
obsahuje pres tisíc malých fotografických postrehu z preludne zchátralého ostrova svobody, kde se zastavil cas. Obrí
i titerné portréty romantického hrdiny jako by mely na
zdech omšelých budov i chudických interiéru vyvážit vše,
oc lidé na Kube prišli - také jeho pricinením.

Fabriky ve velkém
Z pražských výstav budily zacátkem roku asi nejvetší
pozornost Kvetiny z Tokia v galerii Langhans. Japonský
umelec Nobuyoshi Araki umí zahrát zároveúna strunu brutálního sexu i mystických nálad v duchu východní fuosofie.
Západní publikum je tak paralelne dráždeno z nejvyšších
i nejnižších poloh. Možná, že na cizozemce nejak podobne
pusobí fotografie svetoznámého Jana Saudka. Na nich je
monstrózní nahota zasazena do osvedcených kulis Prahy
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magické, které už díky Kafkovi ci Holanovi dodávají erotickým výjevum vysoce duchovní odér. Vyšinuté obyvatelstvo,
jež se po sklepích a pudách nadále množí v zahnívajícím rozkladu snu a vzpomínek na nekdejší velikost, je urcite fotogenictejší než banální ceská realita. Araki svou vlast podobne
ozvláštnuje trochu nestvurným koloritem, jaký turisté prisuzují svetu chytrých, krásných a krutých gejš.
V únoru nabrala pražská výstavní sezóna nový dech nekolika vskutku pozoruhodnými expozicemi. Velké, malírsky
pojaté fotografie z cyklu Industria, který v Rudolfinu vystavil
ctyricetiletý Václav Jirásek, jsou svým zpusobem rovnež exotické. Objevují však za tím úcelem panenský terén - obrí areály težkého prumyslu, které vedeckotechnický pokrok
odsoudil k nepotrebnosti a zániku. Podobne kdysi vývoj
vojenství, hospodárství a státní správy ucinil zbytecnými
pyšné stredoveké hrady, jejichž obranná funkce se po nekolika stoletích chátrání zmenila ve funkci estetickou, potažmo
výletní. Promenu funkce v krásu zachytil Václav Jirásek ve
chvI1i,kdy ješte není tak úplne dovršena, kdy v železárnách
ješte obcas zadýmá výhen a hrstka delníku tu stále ješte
sehrává roli posledních samuraju. Scénografický dojem je
strhující, zatím však v nejmenším nejde o stylizaci, ale o skutecnost - realita tu je totožná s poezií.
Ve Veletržním paláci vystoupila poprvé ve vetší míre ze
stínu svého zvecnelého muže Bela Kolárová. Její díla zretelne evokují práce Jirího Koláre, vyznávají stejnou poetiku
i tvarosloví, pro zasvecenejšího diváka se ovšem stává
dobrodružstvím
nacházet drobné rozdíly, odchylky
v názoru i pojetí. Ty obohacují Kolárovu vizi univerzálního rádu dalším rozmerem - výrazem individuální tvurcí
svobody nekoho jiného.

Výstava V okovech smíchu. Karikatura a ceské umení
1900 - 1950, jež byla v únoru zahájena v pražském Dome

U Kamenného zvonu, by možná za jiných okolností vyznela antikvárne. Trefila se však do chvíle, kdy na sebe fenomén karikatury strhl pozornost celého sveta: muslimové
bourlive odmítli pripustit, aby si Evropané utahovali
z toho, co jim je svaté, zatímco demokratický svet pokládá
posmešky na adresu autorit za své svaté právo. Na výstave
karikatur z epochy, jež skoncila nastolením nesmlouvavého komunistického autoritárství, nás muže zarazit, jak
politicky jednomyslní byli kreslíri první republiky - všichni, zdá se, pohrdali Karlem Kramárem a sympatizovali
s komunisty. Opravdu meli smysl pro humor jen kreslíri
blízcí Devetsilu? Anebo levicoví humoristé po roce 1948
vyšoupli své méne "pokrokové" kolegy definitivne z dejin
umení, aby si sami mohli prerozdelit vetší porce nesmrtelnosti? Nevím, dá se však predpokládat, že kupríkladu na
Kube bychom dehonestující karikaturu Che Guevary hledali marne.
Pres jistý útlum, který na leckoho mohl pusobit dokonce osvežive, ceská verejnost ani v prvním ctvrtletí roku
2006 kulturne nestrádala. Pokud bych však mel jmenovat
událost vskutku novou a jedinecnou, pak bych pripomenul
stany, které magistrát v letošních mrazech a chumelenicích
postavil poprvé v historii bezdomovcum na Letné. Kultura
se asi vskutku nepozná jen podle toho, že voní šminkami ci
terpentýnem.
Viktor Šlajchrt (1952) je spisovatel a novinár, redaktor kulturní rubriky týdemKu Respekt.

Velké, malírsky pojaté fotografie z cyklu Industria, které v Rudolfinu vystavil Václav Jirásek, jsou strhující.
Realita je totožná s poezií.

•••

DOMOVA SVET

Rozhodl
jsem
se
v
vyvetrat
S ceským ministrem kultury Vítezslavem J andákem
o jeho péci o památky a památkáre
LIBUŠE KOUBSKÁ
Co bylo hlavním duvodem vašeho razantního cinu na
sklonku nunulého roku, kdy jste odvolal nejen generálního
reditele Národního památkového ústavu, ale šmahem
i všechny oblastní reditele tohoto ústavu?
Rozhodl jsem se zatrást systémem. Moje nespokojenost
s cinností Národního památkového ústavu vcetne územních odborných pracovišt trvala již delší dobu a narustala.
Chtel jsem zmenit situaci, kdy památkári mají pocit, že nad
ne není, kdy si prestali uvedomovat, že památky, o které
mají pecovat, jsou tady predevším pro lidi, kdy se mnoZÍ
z nich chovali, jakoby meli svá místa a pravomoci na veky
veku. Chci od nich, aby více komunikovali s verejností, a to
nejen odbornou. Nemel jsem však cas a možnost detailne
rozebírat cinnost jednotlivých územních odborných pracovišt. Proto jsem se rozhodl k "plošnému" odvolání s tím, že
i soucasní reditelé dostanou ve výberovém rízení príležitost
svoji dosavadní práci prípadne obhájit.
Nezávislá výberová komise rozhodla v lednu o novém
generálním rediteli Národního památkového ústavu. Mezi
cleny komise nebyli zastoupeni žádní odborníci se zkušeností z památkové péce. Proc?
Chci, aby v cele Národního památkového ústavu i jednotlivých územních odborných pracovišt stáli lidé s manažerským myšlením. Budou-Ii to zároven odborníci na památkovou péci, tím lépe. Proto byla komise složena predevším
z lidí, kterí jsou schopni posoudit manažerské schopnosti
jednotlivých uchazecu. Prílišný akcent na odbornost byl
podle mne v tuto chvíli spíše k neprospechu. Ale není pravda, že v komisi byli jen lidé, kterí by o památkové péci
nemeli povedomost. Jenom tam nebyli lidé, kterí by byli
odborníky pouze na památkovou péci. Dobrý manažer se
totiž podle mého názoru v príslušném oboru dokáže velmi
rychle zorientovat. Odborník bez manažerského myšlení
má jen malou šanci, aby rídil pracovište na úrovni požadavku soucasné doby.
V tisku se objevila zpráva, že ministerstvo kultury uvažuje o prevedení hradu a zámku z majetku státu na krajské
samosprávy. Je-li to pravda, jaký je cíl takového kroku?
Dokázaly by snad jednotlivé kraje s tímto majetkem zacházet perspektivneji?
Ta zpráva je jen polovinou pravdy. Ano, uvažujeme
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o tom, že bychom ve spolupráci a po dohode s hejtmany
prevedli na kraje nekteré hrady a zámky z majetku státu.
Chtejí-Ii se o ne kraje starat, proc jim v tom bránit? Dá se
predpokládat, že by ke svému majetku mely hlubší vztah
než ministerstvo. Ovšem nejvýznamnejší kulturní památky,
které mají jednoznacne celostátní a nadregionální význam,
si samozrejme v péci ponecháme. Ale to všechno je ješte
záležitostí podrobných a peclivých diskusí. Záleží také na
stanovisku Poslanecké snemovny, protože takovýto prevod
majetku by se musel uskutecnit jedine zákonem.
Na které strane vidíte vetší chyby a viny - na strane
památkám-expertu
z Národního památkového ústavu,
nebo na strane úredníku v památkových odborech radnic
a místních úradu?
Neprísluší mi hodnotit práci památkových odboru radnic. Tam at si udelají porádek starostové a primátori. Proto
také nechci pomerovat, kdo se kde dopouští vetších chyb.
Roli také hraje možnost kompetencí a pravomocí jednotlivých pracovišt. Já chci mít svedomí cisté za úsek, jejž rídím
a za nejž zodpovídám.
Zacházení s památkami otvírá široké pole korupci. Co
muže ministr kultury udelat pro její potírám'?
S tou korupcí máte pravdu. Dostal jsem z nekolika stran
signály o tom, že s pridelováním verejných zakázek na
ochranu a obnovu památek není vždy všechno v porádku.
Bohužel, kde není žalobce, není ani soudce, a kde nejsou
dukazy, mohu mluvit pouze o podezreních bez konkrétnejších ukázání prstem na viníka. Ale i toto bylo jedním
z duvodu, proc chci, aby se památková péce trochu "provetrala".
Peníze do obnovy památek urcite predstavují významnou
investici, která se v budoucnu bohate vrátí. Ovšem penez
ministerstvu kultury za éry vašeho predchudce Pavla Dostá1a trvale ubývalo. Architekt Zdenek Lukeš hned po vašem
nástupu do ministerské funkce loni v zárí napsal, že ministerstvo kultury je u nás sice okrajové, ale ten, kdo je rídí, je
povinen bojovat jako lev o každou korunu. Jak se vám ten
lví boj dah'?
Nesouhlasím s názorem, že ministerstvo kultury je ministerstvem pouze okrajovým. Pravda, oproti ostatním kole-
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gum mám nejmenší rozpoctovou kapitolu z celku státního
rozpoctu. Ale to neznamená, že bych nemel bojovat o to,
aby se ta kapitola zvetšovala. Muj predchudce se s tehdejším
stavem smíril. Já nikoli. Zatím se mi za tu krátkou dobu, co
jsem v cele ministerstva, podarilo klesající trend zastavit
a reálne i procentuálne puvodne navrhovaný rozpocet na
rok 2006 zvýšit. Boj to byl. Jak bojují lvi, nevím, ale já se snažil ze všech sil. Myslím si, že jsem uspel predevším tím, že
jsem vládu seznámil s konkrétními císly v resortu, což bylo
pro nekteré kolegy vcetne ministra financí lehkým prekvapením.
Potom jsem jednal s mnohými poslanci, a to, jak se ve
Snemovne ríká, "napríc politickým spektrem". Za jejich
pomoc dekuji, stejne jako rád podekuji za podporu i nekterým solidne píšícím novinárum a obcanské verejnosti. Ale
obávám se, že bez mé tvrdohlavosti a neústupnosti by se to
nepodarilo. Krome toho jsem zacal vyjednávat s privátní
sférou, kde se už i dnes kupodivu najdou podnikatelé, kterí
jsou ochotni kulture pomoci. Ostatne ceny Trebbia, udelované práve za mecenášskou podporu kulture a umení, jsou
toho dukazem.
~
Vítezslav]andák (1947) je populární divadelní a filmový
herec, od poloviny srpna 2005 ministr kultury CR. Podle zjištení Strediska empirických výzkumu se už tri mesíce po nástupu do ministerské funkce stal nejpopulárnejším ceským politikem. Zlepšení péce o památky považuje za jeden ze svých hlavních úkolu. V zájmu jeho splnení odvolal dvacet šéfu Národního památkového ústavu a památkového odboru ministerstva
kultury.

Ceští památkári na križovatce
o užitecných

ruinách, zotrocených troskách a nových starých stavbách
MARTIN KRISE

V zacházení s památkami u nás panoval a panuje chaos.
Ucelený prehled o tomto chaosu podává kniha Tomáše
Hájka, shodou okolností ci spíše rozhodnutím ministerské
komise muže, kterého ministr kultury Vítezslav Jandák
jmenoval letos v lednu generálním reditelem Národního
památkového ústavu. Ta kniha se jmenuje Zánik a vznik
památkových pécí a vydalo ji pred necelým rokem nakladatelství Epocha ve spolupráci se Spolecností pro krajinu.
Protože mám s památkovým úradováním - zdlouhavým
a nepríliš úcinným - vlastní profesionální zkušenosti, nabízím nekolik poznámek.

Karluv most bez tramvaje
Tomáš Hájek ríká, že se dnes péce o památky ocitla na
križovatce a že je nutno rozhodnout, jak a kam se vydat dál.
Križovatka, kterou konstatuje, je ovšem v dosavadním
mnohaletém príbehu památkové péce stálý stav.
Nejdríve je treba ale zaznamenat to, co se díky památko-

vé péci nestalo, co se však klidne prihodit mohlo. At už byla
památková péce pred sto lety ješte docela sveží a teprve
v plenkách, nebo ke konci socialismu už nesvéprávná ci
schizofrenní jako dnes, jen díky jedincum posíleným zákonem chodíme dnes ulicemi ového Mesta Pražského bez
bulváru, Malou Stranou bez vysokých nábrežních zdí, Petrínem bez petrínské komunikace. Karluv most není dvakrát
tak široký a sochy svatých nejsou zohyzdeny tramvajovými
dráty. Stále ješte mohu ukázat detem Karlštejn a Pražský
hrad, aniž by me tam obtežoval prodej cetek na jejich
nádvorích, jak se to bohužel deje v podhradích. Dílem díky
památkové péci, dílem díky štastné náhode nebo nejakému
neštastnému povstání v Africe, které komunisté podporovali a nezbylo penez na petiletku, nejsou na pražských vedutách kolem sv. Vojtecha paneláky, mrakodrapy netrcí hned
za Karlovým námestím.
Co se mne samotnému podarilo? Jen s nekolika spojenci
a hlavne kvuli prázdné mestské pokladne odvrátit stavbu

.,
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malostranského tunelu, zachránit Pohorelec a hradební
pásmo kolem Pražského hradu pred špagetovými križovatkami dálnic, Petrín pred vysokými komíny, hlavní nádraží
pred vysokými domy nad kolejištem.

Žralok pod Stalinem
Mnohému se ovšem nepodarilo zabránit. Staví se u vody
na Rohanském ostrove, stojí žižkovská vysílací vež, buduje
se na výspách nad hlavním mestem. Blízká budoucnost jiste
prinese další trpké prohry. Ochránit treba horizont Prahy
pred spekulujícími investory od jejich spešne pripravovaných mrakodrapu se zdá být úkolem pro supermana.
A památkári se pritom zabývají titernostmi s beznadejnou
snahou udržet pel minulosti v detailech. V nekterých kauzách ale ceská památková péce zdánlive funguje, ac podstata prípadu je zcela mimo zdravý rozum. Treba nápad se žralocím akváriem, do nehož se zamiloval jakýsi radní magistrátu. Do Prahy má být dopraven žralok z Austrálie a umísten do sklepení pod bývalým Stalinovým pomníkem. Aby
úlitba požadavkum památkových úradu byla dostatecná,
slibuje investor, že žraloky bude krmit z tunelu, který povede pod letenským parkem, diváky pak po eskalátorech
pohodlne dopraví z parkovište autokaru u Cechova mostu.
Alespon takto o tom zcela vážne a s obdivem píší ceské
noviny.
Z puvodního domu ze skla, jenž mel nahradit Stalinuv
pomník, zatím sešlo. Pražští vyjednavaci dosáhli toho, že
nová sklenená budova neprevýší nynejší poprsník vyhlíd1.l',
a dosavadní metronom že zustane na svém míste. Fasáda
pak bude zakryta dvema jezy, které pumpujíce vodu budou
skrápet na tomto vetrném návrší kolemjdoucí. V zime pak
zrejme vytvorí nevídaný systém krápníku z ledu, které
možná prilákají i cizince, pro než je setkání se žralokem celkem bežná vec.
Všechno ješte ceká na rozhodnutí pražského magistrátu.
Ten snad pochopí, že jde o jednu z významných pripomínek své doby. Dúležité cásti hotelu Jalta už statecne a urputne ubránil jeho autor Antonín Tenzer. Dejvický hotellnternacionál se zase zalíbil americkému investorovi tak, že
zvencí není poznat žádný zásah a uvnitr se leskne jako nikdy
predtím.
Stav reliktu pomníku zdá se mi ideální. Kámen z kolchoznic, delníku a vojáku je skryt v podzemí podstavce. Nad ním
obcas tiká metronom. Bronzy jsou dávno ukradeny a steny
pokrývají sprejerské výtvory. Bulharskou žulu na obrubnících cest ohlodávají kolecka skateboardu. Ruina nic nestojí
a cím je zpustlejší, tím dál jsme od jejích hvezdných hodin.

Dedictví jako príležitost
Památková péce má hledat rovnováhu mezi aktivními
zmenami starého prostredí a hodnotou všeobecne prijímanou jako dedictví. Pro jednotlivce bývá dedictví casto bremenem. Jedna moje kamarádka musela pomáhat ošetrovat
rodinnou sbírku porcelánu tak dlouho, až se odstehovala
radeji k protinožcLlm do minimalisticky zarízeného domu.
Správne, protože o dedictví se nepecuje jako o bremeno,
zástavu, ale jako o príležitost, potešení, kuriozitu nebo vzor,
o zachycený cas.
Také muže být potíž v urcení, co je a co není památka.
Zda má být posvecená casem, soucitem s jejím stavem, výji-
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mecností, jedinecností ci také pusobením na svet a lidi
kolem. Nebo vším dohromady. Pokud se tak stane, jde
o výsledek úchvatné hry náhod.
Existuje názor, že památky musejí zustat živé, a že je tedy
legitimní je prestavovat, že se nedají konzervovat. Co ale
znamená památka sedrená na kost, prepatrovaná, obrácene
provozovaná a obklopená nerudnými otesánky novostaveb? Už nic. Co je památka s cástmi starými a pietne exponovanými a cástmi kontrastními, ukradenými soudobé
architekture? Zotrocená troska.
Vládne všeobecné povedomí, že dedictví je hodnota.
Tato univerzální všeobecná moudrost by se mela prosadit
i v tržním hospodárství a zjistil jsem, že nekde se skutecne
prosazuje. Do Prahy prijel starší americký pár. Vedel jsem,
že on dríve podnikal v supermarketech. Sami si našli hotel
na Malé Strane, a abych prý prišel ráno a provedl je. Ona se
pri snídani zeptala, zda ten hotel tak vypadá už dlouho a co
tomu ríkám. "Bydlíte v kýci," rekl jsem jim. Taky jsem jim
rekl, že dríve ten dum býval krásný.

Ochránit horizont Prahy pred spešne
pripravovanými mrakodrapy se zdá být
úkolem pro supermana.
A památkári se zabývají
titernostmi s beznadejnou snahou
udržet pel minulosti v detailech.
Za rok nato jsem je navštívil v Americe, v Savannah.
"Když jsme dúm koupili, byl znicený," vyprávela paní
domu. Ale já jsem kolem sebe videl dokonalou nekdejší
jižanskou architekturu. Dostaveli jen kuchyni místo dvorní
verandy, kuchyne bývala totiž za otrokárství vždy v prízemí.
Dozvedel jsem se, že Savannah má plán na znovupostavení pred ctyriceti lety zplanýrované cernošské ctvrti. "Je to
jen byznys," rekl on, "na domech, které se lidem líbí, se dá
vydelat víc a i naši radní vedí, že výdelek z krásného mesta
je vyšší."
Když jsem byl v roce 1969 v Benátkách, znela mi v duchu
predpoved Jana Zrzavého, že to mesto zanikne. Dnes se
všude ježí jeráby a staví se nové staré stavby. Radní prozreli. Už se neopakují asanace, ani úrední dopuštení betonových krychlí mezi paláci. Už nejsou neprerušené výkladní
skríne pod renesancními patry jako tehdy v šedesátých
letech. Už nevznikají beztvaré nástavby. Ano, domy se
mení, ale dostavby odpovídají puvodnímu charakteru.
Peníze pricházejí z podnikání v turistice, od státu, z Bruselu, z Ameriky. Noví bohatí se naucili, jak s penezi a s památkami zacházet.

Martin K rise (1942) je architekt. clen Klubu Za starou Prahu.
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Amadeus
mezi dvema svety
Pozoruhodný esej Norberta Eliase Mozart - K sociologii génia
JIRÍ MUSIL
Životopisu a knih o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi byly již
napsány desítky a v tomto roce,
kdy si svet pripomíná 250. výrocí jeho
narození,
pribudou
nepochybne
další.
Vetšinu
z nich napsali muzikologové
nebo historici hudby, avšak existují i monografie, jež se zabývají
treba filosofickými
stránkami
Mozartova
díla, jako kniha
Hanse Kunga, která nedávno
vyšla i v ceštine. Mezi nejpozoruhodnejší pohledy na Wolfganga Amadea Mozarta z pera
autoru, kterí nejsou muzikology, patrí u nás zatím nepreložený esej Norberta Eliase Mozart - k sociologii génia.

Šlechta versus meštané
Esej vyšel poprvé v roce 1991, rok po autorove smrti. Elias
se jako fénix vynoril z úplného zapomnení jako jeden z nejvetších sociologu 20. století díky svému dílu Proces civilizacez roku 1939 napsanému a vydanému v nemcine. Zhruba
po trech desetiletích "neexistence" je objevili jeho nemectí
kolegové, podobne jako jeho Dvorskou spolecnost. A práve
ta se stala základem eseje, na kterém pracoval nekolik let.
Z Eliasova díla si v ceštine bohužel mužeme dosud precíst
pouze O osamelosti umírajících v našich dnech.
Jádrem Eliasova pohledu na Mozarta - na jeho úžasné
a obdivované dílo a v podstate tragický a krátký život - je
jeho úsilí spojit Mozarta cloveka a Mozarta umelce. Aby to
mohl udelat, musel prozkoumat
jeho rodinu,
detství
a okruhy lidí, ve kterých se pohyboval. Musel rekonstruovat zejména vztahy mezi otcem Leopoldem a synem Wolfgangem, vztahy Mozarta k ženám a k prátelúm. Na Eliasove pohledu je však nejoriginálnejší jeho zarazení Mozartova
života do stretu dvou svetu. Jedním z techto svetu je dvorská spolecnost druhé poloviny 18. století se svými specifickými životními formami, ke kterým patrila také umelecká
tvorba. Druhým je svet meštanú a meštanských muzikantu
hledajících již v této dobe cestu
k vyjádrení myšlenek
a pocitu spojených s osudy a nadejemi lidí jako individuí.
A pochopit Mozarta znamená porozumet tvrdému konfliktu techto dvou svetu, stretu, který byl trvalým rámcem jeho
existence. Eliasllv Mozart je v podstate meštanský rebel,
který se vzpíral jak životním formám, tak i umeleckému

kánonu spojenému
s dvorskou spolecností. Odmítal její
vkus a chtel se vášnive stát svobodným umelcem.
Život Mozarta dokumentuje
podle Eliase situaci meštanských skupin, které byly soucástí spolecnosti a hospodárství ovládaného dvorskou šlechtou. A to v dobe, kdy moc
této šlechty byla ješte sice silná, avšak už ne tak, aby zabránila protestum, alespon ne na politicky méne nebezpecném
kulturním
poli, zejména v hudbe a architekture.
Mozart
jako meštanský outsider ve službách dvoru, bojoval s neobycejnou odvahou boj se svými aristokraticl-.rýrni pány
a zákazníky. A prohrál jej, jak se dalo predvídat. Jeho hudba
by však byla jiná, kdyby neprožíval tento konflikt. Elias
soudí, že Mozart je skvelým príkladem toho, co dokládají
dejiny umenÍ. Velká díla velmi casto tvorili totiž práve lidé,
kterí žili ve stretu životních forem a umeleckých kánonu.
Není to jen vec individuálního
nadání, i když to je zcela
nezbytné. Duležité je také širší sociálne-kulturní
zarazení
techto nadaných jednotlivcú.

Kuchar, cukrár, kapelník
Otec Leopold Mozart byl dvorním kapelníkem na Salcburském dvore arcibiskupa Colloreda. Šlo o relativne chudý
dvur v malém státe vklíneném mezi Bavorsko a Rakousko.
Ale i tento dvur musel mít ze statusových duvodu svou
kapelu. Dobrá hudba, tak jako dobré jídlo byly duležitou
složkou dvorského
života. Sociální postavení kapelníka
a jednotlivých muzikantu kapely bylo tudíž podobné jako
postavení kuchare, cukráre nebo komorníka.
ekdy byli
tito lidé pohrdave oznacováni jako "dvorní patolízalové"
(Hofschranzen).
Leopold Mozart, syn remeslníka,
trpce
nesl toto postavení a hledal cestu, jak se z neho vymanit.
Melo mu v tom pomoci jeho "zázracné díte" Wolfgang,
který už ve ctyrech letech hrál složité skladby, v peti komponoval, ve dvanácti složil operu. Zacal s ním a s dcerou
objíždet evropské dvory. Byli tri roky na cestách. Šlo o to
vydelat peníze, ale zejména najít významnejší dvúr než salcburský a aspoI1 zcásti získat svobodu. Elias soudí, že otec
Leopold, který se v skrytu také bouril proti závislosti na
dvorské spolecnosti, chtel naplnit smysl svého života skrze
syna. Jak on, tak pozdeji i Wolfgang se však mýlili ve svém
odhadu možností získat postavení na nejakém vetším dvore
anebo dokonce stát se svobodnými
umelci. Prestože byli
oba soucástí dvorské spolecnosti, neuvedomovali
si, že na
každém dvore je velká konkurence mezi muzikanty a že primární funkcí hudby u dvora je líbit se panstvu.

.•• II.

RECENZE

Vzpoura proti strnulosti
Wolfgang, který svému otci jednou napsal, že "nenávidí
plazení", se vzbouril otevrene a pres odpor svého pána, arcibiskupa Colloreda, opustil po roce 1781 Salcburk a odjel do
Vídne, aby se stal svobodným umelcem. Odmítl titul rytíre,
který mu udelil papež. Toužil sice po ocenení, ale ne jako
nositel titulu, nýbrž jako velký hudebník. To se mu nezdarilo. avíc zrejme ztratil lásku své ženy, která se mu stále víc
vzdalovala. A jako clovek, který lásku a uznání považoval za
nejvyšší hodnoty, ztratil smysl života.

Nebyl však zrejme tak chudý a bezmocný, jak se domníval
Elias nebo tvurci filmu Amadeus Peter Shaffer a Miloš Forman. Bída nebyla duvodem jeho zoufalství. Príjem z více
zdroju ho zarazoval mezi zámožné lidi. A to, že byl pohrben
do hromadného hrobu, nebyl vubec dukaz jeho chudoby.
Tak bylo totiž v roce 1791 pohrbíváno v dobe morové epidemie 85 procent obyvatel Vídne. Jeho tragédie i velikost byly
spíš dusledkem jeho vzpoury proti strnulé spolecnosti.
Jirí Musil (1928) je sociolog.

Ctyricetkrát 27. zárí
Autoportrét a intimní kronika nemecké spisovatelky Christy W olfové
ANNA HÁJKOV Á
Císi dobrý nápad vyústil roku 1960 ve výzvu v moskevských Izvestijích ke spisovatelum celého sveta, aby popsali
jeden den v roce, konkrétne 27. zárí, jak se odrazil v jejich
živote. Mezi temi, kdo zareagovali, byla i jednatricetiletá
zacínající spisovatelka Christa Wolfová z Halle v tehdejší
Nemecké demokratické republice. Zatímco ostatní se
zúcastnili jen jedenkrát, Wolfová pokracuje v zachycování
svých 27. zárí dosud. Sbírka techto dnu let 1960 až 2000
vyšla knižne pod titulem Jeden den v roce v mnichovském
nakladatelství Luchterhand.

Východonemecká každodennost
Príznivci Christy Wolfové obvykle nejvíc ocenují její
schopnost popisovat všednost života. Jiste jí v tom pomáhá
i její posedlost sbíráním drobností, címž prý bojuje proti
každodennímu zapomínání; schovává si i objednací lístky
ze Státní knihovny pri rešerších ke svým románum. "Znovu
a znovu me desí, jak rychle a kolik toho clovek zapomene,
když si všechno nezapíše. Ale na druhou stranu: všechno si
zapisovat by nebylo realizovatelné."
Wolfová si krome sedmadvacátých zárí vede i bežný
deník a je také vášnivou epistolografkou, cehož dukazem je
její rozsáhlá korespondence s nemeckými spisovatelkami
Annou Seghersovou a Brigitte Reimannovou.
Jeden den v roce ovšem nelze chápat jako "dejiny všedního života prumerného obcana". Wolfovi patrili k elite
NDR, nemeli problémy ani s bydlením, ani se vstupem dcer
na univerzitu. Presto kniha skýtá plastický pohled na zmizelou východonemeckou každodennost - s jejími výrobky,
chováním, konflikty a ocekáváními.

lyrika a zpeváka politických písní W olfa Biermanna ze zeme
v roce 1976. Presto celý život verila, že socialismus je spravedlivejší alternativa spolecenského rádu, a i když mela
pozdeji pochyby, neemigrovala do nekdejší emecké spolkové republiky.
Jeden den v roce je ilustrací vnitrního nemecko-nemeckého konfliktu konsensuálního cloveka, který zašel príliš
daleko. Této kritiky si je Wolfová vedoma, a je pro ni bolestná. Sama na sebe si v zápiscích stežuje, že neumí odmítat,
a proto se angažuje v záležitostech, jež ji stojí cas, který prece
tolik potrebuje ke psaní. Jenže vychovaná svou dobou si
myslí, že spisovatel musí plnit duležitou spolecenskou roli.
Zminuje se o svých širokých kontaktech v DR, v celé
východní Evrope i po celém svete. Je autorsky ješitná, špatne snáší negativní kritiku. Píše o tom, že akceptuje usnesení politbyra SED o roli spisovatelu ve spolecnosti, o prikázané literární forme a stylu. Ale když SED propagovala literární merítka 19. století a podporovala "regionální" literaturu, Wolfová konstatuje, že tento trend vede k provincialite, a netají se tím. Za to si vyslouží tvrdou kritiku svého
románu Rozdelené nebe.
Kniha predstavuje jakési casosberné memoáry, vždyt
nejde o události videné s odstupem, ale o zachycení cerstvého stavu mysli nebo puvodního, tj. tehdejšího názoru,
nekorigovaného lety a zkušenostmi a snahou rehabilitovat
se. Autorcin muž Gerhard Wolf zpracoval vysvetlivky ke
každému roku, které usnadnují orientaci v tomto "Who is
who kultury východního bloku" - i tak by se Jeden den
v roce mohl císt. Na konci knihy má ctenár pocit, že zná
Christu Wolfovou osobne. atolik je její kniha autentický
autoportrét a zároven intimní kronika ctyriceti 27. zárí.

Cerstvý stav mysli
Tento prurez ctyriceti lety se dá císt jako osobní i politická historie Nemecka. Wolfová se celý život politicky angažovala. Byla clenkou vedení hlavní politické strany SED,
patrila k funkcionárum Svazu spisovatelu NDR. Vystrízlivela po roce 1968 a hlavne pak po vyhoštení nemeckého

Christa Wolf, Ein Tag im Jahr. 1960-2000. Nakladatelství
Luchterhand, Mnichov 2004, 655 stran.
Anna Hájková
v Berlíne.
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Komenský málem
naHarvardu
Z motocyklových deníku ceského studenta, který jel po stopách ceských
emigrantu z 19. století
KAREL CERNÝ
V soucasnosti žije ve Spojených státech amerických okolo
1,6 milionu osob Wásících se k ceskému puvodu. Velká cást
emigrantu z našeho území smerovala vždy práve do USA,
což platí zejména o 19. století. Ceši v Americe dodnes tvorí
nejvetší menšinu, kterou Ceská republika v zahranicí má.
Prestože komunity
emcu, Iru ci Italu jsou nesrovnatelne
vetší, ceští imigranti podstatne spoluurcovali kulturní charakter celých oblastí amerického
Stredozápadu,
regionu
Velkých jezer nebo Texasu. Dodnes mužete uložit své úspory do jedné ze trí baltimorských
pobocek Banky Slavie,
založené koncem 19. století, dát si ceské kolácky ve WiUberu v Nebrasce nebo si cesky popovídat s farmári v okolí
osady Tábor v Jižní Dakote.

Po bitve na Bílé hore
První významnou skupinou, která z našeho území pricházela do Nového sveta, byli pobelohorští exulanti prchající pred pronásledováním
a Wedající náboženskou svobodu. Toto období pripomíná v The National Czech and Slovak Museum v Cedar Rapids v Iowe zdejší vubec nejstarší
exponát. Je jím Bible kralická vytištená roku 1587, kterou
privezli do Ameriky clenové Jednoty bratrské. Na jejích deskách je pripsáno varování pro majitele: má být rádne uschována, nejlépe ve zdi, v podlaze nebo alespon zabalena do
bílého plátna a zapecena v bochníku chleba.
Do Spojených státu se málem dostal i ucitel národu Jan
Ámos Komenský. Americané mu nabídli, aby vedl Harvardovu kolej. Sice to odmítl, ale o nove objevený svet se zajímal
a patrne ho i neprímo ovlivnoval. Ceský krajan z Baltimoru
Mike Rokos k tomu ríká: "Otcové zakladatelé, zejména Thomas Jefferson, znali jeho ucení. Treba v ProWášení nezávislosti lze vystopovat pasáže prímo inspirované Komenským.
Uvedomovali si, že vzdelání je nutné, aby mohl být clovek
svobodný. Komenský mel na mysli zejména možnost císt si
Bibli a nebýt tak manipulovatelný ze strany církve."
Prvním historicky doloženým Cechem usazeným na americké pude je jiný pobelohorský exulant Augustin Herman.
Zastával funkci clena nejvyšší rady guvernéra
Nového
Amsterodamu
(dnešního New Yorku). Pusobil také jako
kartograf. Roku 1670 dokoncil
první mapu Marylandu
a Virginie, která se užívala ješte témer sto let po svém vydání.
Pred náboženským
pronásledováním
v Cechách utekli
do Ameriky také Moravští bratri. Za oceánem prosluli jako
úspešní misionári mezi indiány. Do USA zanesli tradici

Autor práve dorazil do osady Prague v Nebrasce.
varhanní hudby a seznámili
evropskými skladateli.

Po bitve

U

zámorí

s mnoha

význacnými

Hradce Králové

Krome Cechu pronásledovaných
z náboženských duvodu nalézali v Americe svuj nový domov také lidé prchající
pred perzekucemi
politického rázu - zejména ze strany
policejního režimu hrabete Metternicha v první polovine
19. století. Od Antonína Dignovitého,
pronásledovaného
kvuli úcasti na polském povstání roku 1830, pochází patrne
první protirakouské
dílo vydané v USA Bohemia under the

Austrian Despotism (1857).
V 19. století postupne zacaly v motivech pro emigraci
prevažovat duvody ekonomické nad náboženskými a politickými. Populace v ceských zemích rostla, zemedelská
puda nestacila. Zrušení roboty v roce 1848 mnoha rolníkum paradoxne zhoršilo ekonomickou
situaci. Mnozí se
kvi't1i vykoupení z roboty zadlužili natolik, že museli prodat
svá hospodárství. Ani v sociálne výbušném prostredí mest
nebyl dostatek pracovních príležitostí.
Jak ríká Mike Cwa(h z Jižní Dakoty, jehož predci odešli
do Spojených státi'1 roku 1867, existovaly i jiné príciny pro
odchod za oceán: "Cwachové byli vždycky sedláci a v Ame-
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Na farme rodiny Cwachových v Jižní Dakote mají dosud funkcní parní traktor z konce 19. stoLetí.
rice dostali víc pudy, než kolik by kdy mohli získat
v Cechách. V rodine se však traduje, že odchod byl zpusoben hlavne snahou vyhnout se desetileté vojenské službe
v rakouské armáde." Podle Cwacha šlo o jeden z bežných
duvodu. Potvrzují to také zvýšené pocty emigrantu z Cech
po bitve u Hradce Králové v roce 1866.
Práve v této komplikované dobe se v Cechách šírí zvesti
o nadbytku levných pozemku ci nálezech zlata v USA.
Rakousko se stává cílem masové propagandy evropských
lodaru a amerických železnicních spolecností. Vystehovalecká horecka zacíná. ejvíce odcházejí za oceán lidé z chudých venkovských a zaostalých oblastí, postupne také mestský proletariát. U tech nejchudších se nejprve príbuzní složí
na cestu jednoho clena rodiny, ten pak za ušetrené peníze
zaplatí cestu i ostatním.
I pres rozvoj lodní dopravy a podstatné zkrácení doby
nutné k preplutí Atlantiku nebyla cesta žádný med. Podmínky pasažéru se zpocátku príliš nelišily od otroku. Paní
Beranová z farmy u osady Tábor v Jižní Dakote ríká: "Moji
predci strávili na mori celkem šest týdnu. Podmínky byly
tak težké, že jedno díte mé babicky po ceste zemrelo. I ostatní byli však po ceste velmi vycerpaní."

Retezová migrace
Ceši vstupovali na americkou pevninu na nejduležitejší
pristehovalecké stanici na ostrove Ellis Island v ew Yorku.
Mnozí z nich prijíždeli také do Baltimoru. Jeho roli vysvetluje Mike Rokos: " Baltimore byl po New Yorku nejduležitejším prístavem na atlantickém pobreží, ležel však západneji,
tedy blíže americkým prériím. Práve proto se zacala budovat
železnice na Divoký západ v tomto meste." Ceští imigranti

tak casto jen vystoupili z parníku a ihned pokracovali dál po
železnici. Pouze nekterí zustávali na východním pobreží,
protože zdejší puda již byla rozdelena mezi príchozí ze
západní Evropy a Skandinávie. Mnozí se vydávali parníkem
pres Erijský kanál a Velká jezera do Clevelandu v Ohiu nebo
do Chicaga. Odtud pokracovali v povozech.
Cást Cechu nemírila do prístavu na východním pobreží
Spojených státu, ale prijíždela do New Orleansu a odtud
postupovala do prérií pres mississippský prístav St. Louis.
Zejména pristehovalci z Moravy se pak šírili po celém Texasu z Galvestonu na pobreží Mexického zálivu. Podle scítání lidu žije práve v Texasu nejvetší pocet osob hlásících se
k ceskému puvodu (170 tisíc) a mnozí z nich rádi pripomínají vznik ceskoslovenské vlajky inspirované vlajkou tohoto státu unie.
Zajímavé srovnání Cechu a Slovákll v americké emigraci
nabízí pruvodce ceského muzea v Cedar Rapids Charles
Opatrný. Slováci prý byli velmi chudí, nemeli témer žádný
kapitál, s kterým by mohli rozjet alespon malou živnost
nebo zacít hospodarit na farme a preckat tak první težké
roky, než se puda zúrodní. Proto se vetšina Slováku nechávala najímat na nebezpecnou práci v dolech a v težkém prumyslu, nejcasteji v oblasti Velkých jezer a Pensylvánii.
Oproti tomu významná cást Cechu disponovala po príjezdu do USA urcitým pocátecním kapitálem. Mohla si tak
dovolit koupit potrebné náradí a povoz pro cestu na Západ.
Krome farmarení si mnozí otevírali nejruznejší živnosti ve
mestech. Ješte duležitejším vkladem, který si Ceši pres
oceán privezli, byla vysoká úroven vzdelanosti. "Z Cechu,
kterí prijíždeli do USA, bylo 98 procent gramotných. Šlo
vubec o nejvzdelanejší skupinu imigrantu. To je ostatne
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duvod, proc byli Ceši vetšinou tak úspešní," ríká hrde pan
Opatrný a dodává: "I po príchodu do Spojených státu kladli Ceši velký duraz na vzdelání a pokrok, casto zavádeli nové
metody hospodarení a používali moderní stroje ulehcující
práci." Slováci meli oproti tomu nižší vzdelání: "Ne že by
snad byli méne schopní, jejich chudoba a vysoká negramotnost svedcila spíš o znacnému útisku pod madarskou nadvládou."
Z horních Uher se vydávali na cestu za oceán vetšinou
muži sami. Jedine v prípade, že se v ovém svete uchytili
a rodinu podporili i financne, pricházeli za nimi do Ameriky ostatní. Z Cech však do Ameriky pricházely casto celé
rodiny, nekdy i s malými detmi. I mezi Cechy však fungoval podobný mechanismus "retezové" migrace. Na základe
zpráv z dopisu a také s pomocí zaslaných penez pricházeli
další príbuzní ci obyvatelé z rodné vesnice. Nove príchozí
vyhledávali své príbuzné nebo alespon krajany, kterí jim
pomohli v zacátcích prekonat jazykovou bariéru, pocátecní
kulturní šok a najít první práci a bydlení. Paní Dvoráková
z Nebrasky popisuje ceské osidlování prérií v okolí Brainardu takto: "Do Cech se šírily zprávy o spouste príležitostí,
o tom, jak je možné zacít zde farmarit nebo rozjet malý byznys. Pricházeli sem další a další Ceši. Ti se ale poté casto na
vlastní kuži presvedcovali, že uživit se tu není vubec lehké.
Postupne se však život každé další generace zlepšoval."
Díky retezové migraci a vzájemné krajanské pomoci osidlovaly jednotlivé evropské národy rozdílné americké regiony ci mestské ctvrti. Vznikaly tak soudržné krajanské
komunity. Tato koncentrace umožnovala mimo jiné zakládání a fungování široké škály podpurných krajanskich
spolku, ceskich škol, síte bank a pojištoven.
Je známo, že pomoc v Americe již usazených Cechu
vyhledávali i nekterí emigranti odcházející z Ceskoslovenska po roce 1948, respektive po roce 1968. Proto i soucasné
státy unie s nejvetší ceskou populací korespondují s regiony
osidlovanými již v prubehu 19. století. Nejvíc Americanu
ceského púvodu tak najdeme v Texasu. Mnoho krajanu žije
i v urbanizované oblasti kolem Velkých jezer (zejména státy
Jllinois, Ohio, Pennsylvania ci Wisconsin) nebo na farmách
na prériích amerického Stredozápadu (hlavne Nebraska, ale
také Iowa, Severní a Jižní Dakota).

Bída a indiáni
O tom, že pocátk)' farmarení na Stredozápade nebyly jednoduché, svedcí vzpomínky devadesátileté paní Beranové
z Jižní Dakoty: "Moje maminka vzpomínala, že zpocátku to
byla velká bída. Casté prérijní ohne, které bylo nutno hasit
vedry s vodou, strídala období sucha. ekdy znicily celou
úrodu nájezdy kobylek. Zato velkým svátkem byla zabijacka." První dopis do rodné zeme poslala babicka paní Beranové až roku 1872, tedy patnáct let poté, co s mužem zacali zúrodnovat rozsáhlé prérie. Dúvod byl prostý. Všechen
cas a energii bylo zpocátku nutno venovat úsilí o holé prežití a péci o farmu a spoustu detí.
Krome drsné prírody, jež farmáre obklopovala, predstavovaly velké nebezpecí útoky indiánu. Jeden z prvních ceských emigrantu píše v dopise domu: "Rudoši se vrhli na
ležení dobytkáru, povraždili mnoho mužu a poranili jich
ješte více, nešetrili ani žen a detí a pobili a rozehnali jejich
stáda." Velký znalec historie migrace do USA a autor knihy
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Mike Cwach (vpravo) sbírá veterány - auta motocykly.
Podmínkou jsou znacky Felicia, Tatra 603, jA WA, Velorex.

Kostelícek jak malovaný. Vubec nejstarší kostel na území
jižní Dakoty je ceský a pochází z poloviny 19. století.
Ceši v Americe Ivan Dubovický poukazuje na odvahu prvních pionýru putujících na Západ: "Muž mel casto jen
skromný povoz tažený voly, ženu, kupu detí a pušku. To
bylo vše. Takto se vydávali na cestu do prérií."
V muzeu migrace na ElIis Island v New Yorku ukazují,
jak se v souvislosti s masovým prílivem Evropanú postupne zhoršovala situace amerických indiánu. Kolem roku
1500 žilo na území dnešních Spojených státu amerických
okolo 5 milionú puvodních indiánských obyvatel, v roce
1900 jich zbylo jen 250 tisíc. Zavinily to války, nemoci
zanesené z Evropy, obsazování kn1enových území a postupnému vytlacování indiánu do nehostinných rezervací.
I Ceši meli na destrukci puvodního obyvatelstva sVLlj
podíl. Ani moji prátelé z rad ceských krajanu farmarících na
púvodne indiánské pude nehovorí rádi o této temnejší cásti
americké historie.
Karel Cerný (1980) je student Filozofickéfakulty Univerzity
Karlovy. Tento text byl inspirován jeho cestou, pri které na
motocyklu projel Maryland, Západní Virginii, Ohio, lndianu,
lllinois, lowu, Nebrasku, jižní Dakotu, Colorado, Utah, Arizonu, Nové Mexiko, Oklahomu, Arkansas, Tennessee, Virginii,
Severní Karolínu a Washington D.G. Celkem 8 960 kilometru .
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o vine a odplate
Ackoliv norimberský proces se konal už pred šedesáti lety, dodnes neexistuje
svetove prosaditelný standard trestu za zlociny proti míru a lidskosti
JAROSLAV ŠONKA
Proces proti dvaceti dvema predním nacistickým cinitelum a sedmi institucím tzv. tretí ríše byl práve pred šedesáti lety v nemeckém Norimberku v plném proudu. Jaro a léto
roku 1946 se nesly ve znamení debat o duležitých otázkách
mezinárodního práva, humanismu i etiky ve smyslu práva
prirozeného. Mezinárodní soudní dvur vedl precedencní
proces, který se pak po desetiletí neopakoval. Po devíti
mesících,!. ríjna 1946, byl cten rozsudek: dvanáctkrát trest
smrti, trikrát doživotí, ctyrikrát kratší tresty a tri obžalovaní
byli zprošteni viny.
To je všeobecne známo. Známý je také americký film
Norimberský proces, ve kterém Spencer Tracy predstavuje
svedomitého amerického soudce, Burt Lancaster nemeckého právníka, který podlehl nacistickým svodum, Marlene
Dietrichová vdovu odsouzeného válecného zlocince
a Maximilian Schel1obhájce.

Jedním z nejduležitejších bodu soucasné
debaty je otázka, jak poucit další generace
v okamžiku, kdy nebudou k dispozici ocití
svedkové tragické doby.
Obcan v uniforme
Už méne VÍme o tom, že do roku 1949 pokracovalo dvanáct dalších procesu, které svou právní podstatou ovšem
byly soudy americké zóny a jen težily ze zásadní informacní
struktury prvního procesu. Vetšinou ve zmínkách o norimberském procesu zjištujeme, že poválecná doba v sobe nesla
zárodek studené války a procesy tak nemely šanci na pokracování a na prosazení morální ocisty po dosud nejvetší svetové válecné katastrofe. Vítezné mocnosti se po nejaké dobe
nemohly dohodnout na spolecném postupu. Pravdou je
také, že vítezná mocnost Sovetský svaz nebyla žádnou
kolébkou demokracie, nýbrž - pres veškeré obeti v prubehu
druhé svetové války - brutální diktaturou bez jakéhokoli
normálnímu cloveku srozumitelného oprávnení rozhodovat o tom, co je lidskost a který zlocin je proti ní namíren.
emectí revizionisté pak poznamenávají, že norimberské
procesy se odehrály na základe "práva vítezu", a tedy bez
predem známé právní podstaty. Také oni poukazují casto
na úcast Sovetského svazu.
Podcenovali bychom však právníky i politiky doby pred
60 lety, kdybychom nezapátrali po tom, zda si toho nebyli
vedomi i oni. Pomerne snadno zjistíme, že jejich diskusemi
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hýbaly presne tyto otázky, které dnes ve zjednodušujících
debatách zpusobují jisté pochyby o výsledku tehdejšího
procesu. A detaily norimberského rozsudku nás presvedcí
o jeho dejinotvorném významu. Soud predevším argumentoval proti protestu nekterých obhájcu, že aplikuje nove
vytvorené právo zpetne, a odvodil protiprávnost útocné
války z tzv. Briandova-Kellogova paktu z Paríže roku 1928,
pod nímž jsou i nemecké podpisy.
Norimberské argumenty mají význam dodnes, kdy se do
diskuse dostal pojem "preventivní" války a kdy nový mezinárodní soudní dvur v Haagu vede proces s válecnými zlocinci balkánských válek 90. let 20. století. Také pojmy
"vojenský rozkaz" a "prísaha" (za tretí ríše vázaná prímo na
Hitlera) se dostaly do upresnující diskuse. Dnes dostávají
vojenské elity demokratických zemí vzdelání, které zahrnuje jak pevnou strukturu vojenských rozkazu, tak vlastní etický úsudek. V nemecké armáde se hovorí o "obcanovi v uniforme" a základem úsudku vojáka není vzpomínka na
generála Keitela, odsouzeného v Norimberku k trestu smrti
("Lakeitel" byla jeho prezdivka poukazující na slovo
"lokaj"), nýbrž na plukovníka Stauffenberga, ústrední
osobu atentátu na Hitlera.

Videní objektivní i cernobílé
Dnes již celou událost casto posuzujeme jako nemenné
ucebnicové vedomosti. Ovšem cesta z formy novinové
aktuality do ucebnic se pro Cechy odehrávala v prostredí
komunistické totality. Ta vypracovala vlastní verzi porozumení tomuto úseku historie. O norimberských procesech
jako aktuální otázce etiky, práva a vytvárení soucasné politiky se docteme VÍcev cizí literature.
Pametníci si vzpomenou na slavné rozhlasové reportáže Františka Gela z Norimberku. V antikvariátech se
obcas objeví knihy novináre Rostislava Kocourka, Gelova
prítele, který pusobil v dobe procesu v orimberku jako
zpravodaj a tlumocník. Kocourkova Dovolená v Bavorsku
vyzaruje podivuhodnou objektivitu pohledu na tehdejší
emecko jako okupovanou zemi, jejíž obyvatelé nejiste
tápou mezi nacismem a nejasným dalším vývojem,
zatímco vyhnaní sudetští Nemci figurují jako nesnesitelná zátež. Kocourek, aniž by se stal zpravodajem poplatným komunismu, posuzuje západní a východní perspektivu vítezu i revanšistické sny nekterých Nemcu. Byl to,
a stále je, neobvyklý pohled. Naše - tedy ceská - komunikace se západním svetem totiž od prvních poválecných
let vÍC a víC"upadala. Proto existuje dnes rada duvodu
k vedeckému bádání na základe už snadneji prístupných
dokumentu.

VÝROCÍ

Rada zastaralých predstav se tak muže dostat do nového
rámce. epopiratelnou vinu nacistických pohlaváru mohla
komunistická propaganda využít k jednoduchému sdelení:
jsme na správné strane! Tento pocit samozrejme mela i rada
nacistických obetí ci odbojáru. To vedlo k chování podle
hesla "kdo není s námi, je proti nám".
Totalitní nasmerování politického vývoje v komunistických státech se mohlo ješte nekolik let opírat o nástin rozdelení sveta podle cernobLlého etického pohledu. A nálepka
revanšismu se pridelovala snadno. Západ se také behem
dalších procesu v Norimberku choval shovívaveji, vedouCÍ
osobnosti nemeckého prumyslu a vojska odsoudil k menším trestum a brzy je i cástecne rehabilitoval- potreba spojencu zahrnula západní
emecko do západoevropských
a transatlantických struktur. Péce o politické vzdelávání
západonemeckých obcanú behem dalšího vývoje nahradila
snahu o spravedlivé potrestání. Ale pouhé "opravené brýle"
nestací, aby nám daly komplexní pohled na vec. estací
totiž jednoduchá korektura. Realitu šedesát let starých událostí a jejich význam nám priblíží jen výzkum a stálá práce
na jeho interpretaci.

Ruzné osudy diktátoru
Je velmi duležité pochopit poucení, které odvodili z politické zkušenosti let 1933-45 emci sami - jakkoli se na
pocátku jednalo o poucení pod tlakem okupacních mocností. Hned po válce napsal heidelberský filosof Karl Jaspers: "My preživší jsme nehledali smrt. Nešli jsme na ulici
a neprotestovali jsme až do vlastního znicení, když byli
odvleceni naši židovští spoluobcané. Radeji jsme zustali
naživu na základe slabého, i když pravdivého oduvodnení,
že naše smrt nemohla pomoci. Naší vinou je, že žijeme."
Po letech mlcení (spisovatelka Gesine Schwanová o nich
hovorí ve své knize Zamlcovaná vina) prišel protest mladé
generace. Rok 1968 je dnes v procesu dalšího prehodnocování. A jedním z nejdúležitejších bodu soucasné debaty je
otázka, jak poucit další generace v okamžiku, kdy nebudou
k dispozici ocití svedkové tragické doby.
Albert Speer byl jedním ze trí obžalovaných, jejichž vina
byla nepopiratelná, ale nebyli odsouzeni k trestu smrti.
Doba vezení i nekolik dalších let na svobode byly pro Speera periodou stálé práce na vlastní povesti. Teprve nová

generace historiku odhalila jeho mystifikace, které puvodne
vznikly jako konstrukce na záchranu života a skoncily jeho
vlastní vírou, že "to tak opravdu bylo". Dnešní výzkum
potvrzuje, že povedomí protagonistú nacistiského režimu
o vlastních zlocinech bylo znacné.
Podobne se menil i obraz Rudolfa Hesse, který zemrel
ve špandavské veznici. Neonacisté stále vyzdvihují jeho
neúcast na nejbrutálnejší fázi masových vražd (Hess odletel 1941 do Velké Británie, aby vyjednávalo separátním
míru a do konce války žil v britském vezení - Hitler tento
cin považoval za zradu). Ovšem Hessova úcast na politické príprave války a na antisemitských opatreních nacistického režimu je prokázána nade všechny pochyby. A jeho
nepoucitelné vystupování ve vezení o nem také vypovídá
jasne. Pochody neonacistll k jeho hrobu jsou v Nemecku
sice jen okrajovým, ale zato trvalým problémem politického života.
Norimberský proces hledal cestu mezi ruznými extrémy
práva a odplaty. Ale nezabýval se všemi viníky válecného
konfliktu, nýbrž jen hlavní zemí Osy, Nemeckem. Hitler se
svou zbabelou sebevraždou vyhnul jakémukoli vyšetrování.
Za svou vinu na fašistické historii Itálie byl Mussolini spolu
se svou milenkou popraven 29. dubna 1945 italskými partyzány v podstate bez rozsudku a mrtvoly obou byly vystaveny, povešené za nohy, v Miláne. Pietro Badoglio, který se
rozešel s Mussolinim v roce 1940 a na podzim roku 1943 se
stal po sesazení Mussoliniho Fašistickou radou (Badogliuv
puc) spojencem protihitlerovské koalice, brzy poté odešel
do ústraní. ebyl pronásledován nikdy, ac byl napríklad
zodpovedný za použití smrtelných plynu v Habešské válce.
A jeho biografie vykazuje jasnou podobu s biografií Rudolfa Hesse, který dostal v Norimberku doživotí.
Je tedy videt, že dodnes neexistuje svetove prosaditelný
standard. Osudy novejších diktátoru s krvi na rukou to ukazují zcela jasne: manželé Ceausescovi byli 1989 popraveni
bez rozsudku podle modelu Mussolini, Slobodan Miloševié
byl v Haagu souzen podle modelu Norimberk.

Jaroslav Šonka (1948) je publicista. Od roku 1969 žije a pracuje v Nemecku. V soucasné dobe pusobí na Evropské akademii v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních ved UK v Praze.

Norimberský proces
Mezinárodní soudní tribunál ustavený ke stíhání a k potrestání válecných zlocincu v dobe 2. svetové vál"]'. Konal se
v Norimberku od 20. listopadu 1945 do 30. zárí 1946. Obžalováno bylo 22 nacistu a 7 instituCÍ ci organizaCÍ. Soud se sešel
stotricetosmkrát, projednal 3 800 výpovedi (prevážne písemných, podepsaných 155 tisíci lidmi). Stenografický záznam
soudního lícení obsahuje na 17 tisíc stran. Obžalovaní byli obvineni ze spiknutí proti míru, ze zlocinlJ proti míru a z prípravy války, z válecných zlocinu a ze zlocinu proti lidskosti. H. Goring, J. Ribbentrop, W. Keitel, E. Kaltenbrunner,
A. Rosenberg, H. Frank, J. Streicher, F. Sauckel, A. Jodl, A. Seyss-Inquart a v neprítomnosti M. Bormann byli odsouzeni k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 16. 10. 1946. Za zlocinné organizace byly prohlášeny vedení nacistické strany,
Gestapo, Sicherheitsdienst a SS.
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Kdopak to ve stín
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Z rukopisu knihy reportáží a analýz na téma komunismu u nás

Letos na jare se na knihkupecké pulty prostrednictvím
nakladatelství Paseka dostává kniha dvou dobrých ceských novináru Petra Dudka a Adama Drdy Kdo ve stínu
ceká na moc. Redakce Prítomnosti mela k dispozici tri rozsáhlé kapitoly, které napsal Petr Dudek: Reformovat dinosaura (o pokusech o reformu Komunistické strany Cech
a Moravy), Zakázat KSCM? Nikdy! (o historii a smyslu
pokusu o dekomunizaci ceské spolecnosti) a Bílé místo na
rudém severu (o situaci v tradicne komunistických severních Cechách. Z poslední z uvedených kapitol prinášíme
ukázku.

Pštros s hlavou v písku
Na území bývalého mosteckého okresu žije asi 115 tisíc
lidí. Mnozí z nich žijí v kraji, do kterého oni sami, nebo
jejich rodice prišli teprve po druhé svetové válce. V šedesátých letech jim krajina i bývalé mesto Most pred ocima
postupne zmizely a promenily se v nekonecné, špinave
hnedé haldy vytežené zeminy. Možná proto, že jim kraj ani
mesto nebyly vlastní, nijak zvlášt neprotestovali. Mnozí
lidé tu dodnes berou težbu uhlí jako nutnost, kterou
nezbývalo než prijmout - a na které se dalo na druhé strane slušne vydelat. Je Mostecko krajem materialistu bez
vztahu k cemukoli vyššímu? "V nedeli chodí na bohoslužbu asi trista lidí," vypocítává katolický knez Josef Hurt
z mostecké farnosti. "Pocet verících si netroufám odhadnout, ale neco muže napovedet scítání, pri kterém se
k církvi prihlásilo nejakých dvanáct procent lidí." Otec
Hurt se domnívá, že lidé na Mostecku hledají spolecenství,
do kterého by se mohli uchýlit a najít v nem útocište.
Mnozí z nich vyhledávají, snad z tradice, i komunistickou
stranu. "Takže jsou v ní i lidé, kterí by na Slovácku byli
v církvi," upozornuje mostecký farár. Že by lidé na Mostecku dokázali najít v komunistjcké ideologii neco podobného náboženské víre?
Starosta podkrušnohorského Oseka Jirí Hlinka je od
mládí komunista a zároven praktikující evangelík.
"EvangeUkem jsem byl už od detství. K víre nás privedla
babicka. Oba rodice,já i moje starší sestra, jsme chodili pravidelne, každou nedeli do Duchcova do modlitebny. Oba jsme
byli pokrteni, byli jsme konfirmováni, a ten vztah k evangelickému sboru jsem si udržel. Uspokojuje me to a pomáhá mi to
hledat odpovedi na zásadní otázky. Prináší mi to neco vnitrmno a pozitivmno. "
Inženýr Jirí Hlinka vládne nevelkému, ale pozoruhodnému mestecku. Na stene jeho kanceláre na radnici visí letecký snímek. Na první pohled je patrné, že Oseku dominuje

rozsáhlý soubor klášterních staveb. Puvodne románský
klášter byl založen na konci dvanáctého století a od té doby
až do konce druhé svetové války urcoval dejiny mesta. Na
rozdíl od jiných církevních staveb mel osecký klášter
v období 1948 až 89 štestí v neštestí. Jeho majitelé, cisterciáci, sice museli odejít, ale z kláštera se v roce 1950 stalo
internacní stredisko pro mnichy a pozdeji pro jeptišky.
Klášterní stavby proto nebyly poniceny násilnou prestavbou pro svetské úcely; komunisté je nechali pokojne chátrat. Po listopadu 1989 se klášter vrátil do majetku cisterciáckého rádu.
Dnes vládnou v oseckém zastupitelstvu komunisté.
V jejich chování se projevuje neco ze sousedské solidaritykterá muže jít i proti oficiální politice KSCM. Prestože
o pomoci pri obnove církevních památek v programu
KSCM nestojí ani rádka, naopak v nem najdeme príslib, že
komunisté budou podporovat legislativní zámery smerující proti "neoprávneným nárokum" církví (vedle sudetských Nemcu a šlechty), zastupitelé v Oseku napríklad
v roce 2004 vyhoveli bez problému žádosti predstaveného
kláštera, který nota bene prišel z Nemecka a cesky se nedomluví, a schválili financní pomoc na obnovu klášterního
kostela ve výši 240 tisíc korun. Spolupráce komunistu pri
obnove církevních statku, byt pred listopadem až na cestné
výjimky naprosto nepredstavitelná, je v nové dobe možná.
Zvlášt pod uvážlivým komunistickým starostou. Když
dokáže být dnes Jirí Hlinka chápavý a vstrícný k potrebám
církve, jak se asi cítil, když v polovine osmdesátých let vstupoval do nesmiritelne ateistické KSC?
"Ted: když se o tom mluví, že komunistická strana verící
nejak pronásledovala, já jsem to [tehdy} necítil. O té otázce
jsem premýšlel až ted nedávno, ne v té dobe. MysUm si, že to
muselo být hrozne stresující pro rodice, zejména pro otce. Ve
svým veku jsem si neuvedomoval, že delám neco špatne. Prostejsem to tak cejtil, ty lidi jsem tam znal. Ale myslím, že rodice si to uvedomovali. "
Dnešní starosta Oseka není na radnici nováckem. Do
mestské rady jej KSCM nominovala už po sametové revoluci. Dvakrát za sebou, v roce 1994 a 1998 ho komunisté
vyslali, aby jejich zájmy hájil jako místostarosta. (Pritom
Hlinka už od poloviny devadesátých let, kdy se rozpadla
jeho oblíbená osecká stranická organizace, není fakticky
clenem KSCM.) Do roku 2002 mel Osek nekomunistického starostu Miroslava Kuthana, který na profesionální
spolupráci s Hlinkou vzpomíná v dobrém, i když s opatrnou výhradou. "Ríká se o nem, že je to hodnej clovek,"
ríká Kuthan, "ale vždycky se za tím nechávají tri tecky,
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ceká na moc?
PETR DUDEK) ADAM DRDA
a ty jsou duležitý." Na otázku, co ony "tri tecky" o charakteru pana Hlinky vypovídají, se bývalý starosta odvolává
na vyhýbavost, kterou mu prý kolega z radnice pripomíná bývalého sociálne demokratického
premiéra Stanislava Grosse. Co presne miHe mít Miroslav Kuthan na
mysli, vysvitne, když Jirí Hlinka mluví o tom, jak do KSC
vstupoval. Proste byl aktivní na pracovišti (konkrétne na
tehdejším Dole Vítezného
února v Záluží) a pro vyšší
funkce, o které se ucházel, byla stranická legitimace predpokladem.
Soudruhy
ve strane nevnímal jako puvodce
"morálního
a hospodárského
úpadku provázeného
justicními zlociny a terorem
proti nositelum
odlišných
názoru". Pro nej to byli kolegové ze šachty, radoví komunisté, o kterých si myslel tehdy, stejne jako dnes, že ze své
príslušnosti ke strane žádné požitky nemeli. K premýšlení o povaze strany, do které vstoupil, ho neprivedlo ani
rodinné
prostredí,
byt krestansky
orientované,
ani
poslech západního rozhlasu.

"Ty úvahy o padesátejch letech... nejak jsem to ani nevyhledával. To, že oficiálne prišla kritika kultu osobnosti, to
jsem vedel. Že se dely nepravosti, to se oficiálne ríkalo. Ale
nikdy se to nerozebíralo. To, že tedko v teLevizi se doceLa
otevrene mLuví o nekterejch vecech, to samozrejme takhLe
otevrený nebylo. Já jsem nebyl natoLik aktivní, že bych to
vyhLedávaL."
Postoj Jirího Hlinky ke KSCM (a predtím ke KSC) pripomíná pštrosa s hlavou v písku. V osmdesátých letech si
verící strojní inženýr, který mel doma v notýsku peclive
vyznacené frekvence, na kterých vysílaly západní rozhlasové stanice, stranickou legitimaci jen jakoby "vypLljcil", aby
mohl delat práci, která ho zajímala. KSC, kterou tehdy stoprocentne ovládalo husákovské vedení verné Moskve, si
zúžil na pár lidí ze svého okolí, se kterými se dokázal bez
problému domluvit. Proc by ne, byl stejný jako oni. O dvacet let pozdeji sedí v kresle starosty petitisícového
mesta
a zastupuje v nem zájmy KSCM, ze které mezitím nenápadne vystoupil. Pred listopad 1989 už by se, jak ríká, urcite nechtel vrátit. Když k patnáctému výrocí sametové revoluce v parlamentu
vystoupil tehdejší predseda
KSCM
Miroslav Grebenícek a bez argumentu odsoudil polistopadový vývoj s tím, že ideály sametové revoluce skoncily
"kádrováním
a kriminalizováním
živých i mrtvých", starosta Hlinka sedel doma u televize a nesouhlasil. Ovšem
jen potichu a opatrne. Když na Grebeníckuv projev vzpomíná pár mesícu pozdeji, je znát, že o nem mluví nerad mnohem bezpecneji se cítí na PLlde komunálních
každodenností.
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"Myslím, že tam bylo trošku víc arogance, než se cekalo.
A než bylo vhodný. Muj názor na revolucní vývoj je vesmes
pozitivní. Rekl bych, že to, co se nepovedlo, se nedá vycítat
tomu, že když nekdo zavádel privatizaci, tak mohL domysLet,že se neco rozkrade. To si myslím, že se nedaLopredpokládat. Vnímám hodne špatne spoLecnost, která ted, v roce
2005 funguje. Stávají se tady takový bežný veci, že nekolik
Lidí opakovane krade kanaLizacní vpusti a ta spoLecnost si
s tím neví rady. "
Už na zacátku devadesátých let, fakticky ješte pred koncem roku 1989 se KSC, predchudkyne
dnešní KSCM,
omluvila ceskoslovenské spolecnosti za stav, do kterého ji
za ctyricet let svého vládnutí privedla. Vzhledem k tomu,
že ceskoslovenští komunisté si zároven s omluvou tehdy
zvolili do svého vedení osoby prímo spjaté s predlistopadovým vedením, bral omluvu za spáchané zlociny málokdo
vážne. Predstavitelé KSCM ale mají od té doby v ruce argument, kterým odbývají castou otázku, zda se nehodlají za
zlociny spáchané stranou omluvit. Mnoho komunistu ríká,
že jedna omluva stací. Osecký starosta si to ale nemyslí.

" Toto je vec, která by se mela opakovat casteji. Možná
tohLeje vec, kterou by predseda meLríkat casteji. Ano, my se
omlouváme, ano, my si uvedomujeme, ano, my jsme úplne
jiná strana. My s tím nemáme nic spolecnýho. Možná tohleto, kdyby se rekLo,a možná pri príležitosti Listopadovejch
událostí, toto znova zopakovat, když {predseda} vedel, že se
dostane do teLevize, tak si myslím, že to není nikdy na
škodu. "
Miroslav Grebenícek ale nebyl nijak horlivým stoupencem odhalování fakt z komunistické
minulosti. Jeho otec,
Alois Grebenícek,
proslul jako surový vyšetrovatel Státní
bezpecnosti v Uherském Hradišti. Soudu se na rozdíl od
svých bývalých kolegu vyšetrovatelu, kterí byli stejne jako
on po listopadu obžalováni, až do smrti vyhýbal. S aktivní
pomocí svého syna, predsedy jedné z parlamentních
stran,
Miroslava Grebenícka. V tomto bode Jirí Hlinka na strane
bývalého

predsedy

KSCM nestojí.

" To že se v padesátých Letechty veci deLy,že je delali reáLný lidi a ty lidi asi dodneška tady žijou s náma, to je proste
realita naší spolecnosti. Problém trošku je, že to na tu naši
KSCM vrhá docela špatný svetlo. "
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Prátelé milí,
denne sedím od devíti do trí v knihovne Muzea Edvarda
Muncha a zabývám se malírovými deníky. Pres poledne,
kdy odejde knihovnice na obed, se zamkne místnost s dopisy a archiváliemi a zllstane jen cítárna knih. Každý den ve
tri, kdy se knihovna zavírá úplne, si zvu do kavárny muzea
nekoho ze známých, abych šírila v norské kulturní obci
jejich vlastní kulturu - nikdo z tech, s nimiž jsem se tam
sešla, v muzeu od jeho znovuotevrení pred pul rokem
(zavreno bylo po neuveritelne drzé krádeži obrazu) nebyl.
A pritom je tu skvelá výstava s názvem Ekspresjon!Vystavuje se dílo Edvarda Muncha a nemeckých expresionistu, od
kterých se ucil, nebo oni od neho.
První den se setkám s jednou ze svých nejstarších norských známých. Obdivuhodná, krásná Aase, ted cerstve
v duchodu, redaktorka a prekladatelka. Jdeme spolu na
výstavu a pak do mesta - odpojíme se, já jdu do Filmhuset,
v poslední dobe se tam vždy zastavím, protože dobrých
norských filmu pribývá. Za chvíli pribehne udýchaná Aase:
"Musíš rychle na Karl Johan, hraje tam Lars." Rozumejte:
na chodníku hlavní trídy hraje spisovatel Lars Saabye Christensen. Bežíme tam a je to zážitek. Tento slavný autor má
skupinu Norsk uttlukt (neboli Norský výlet) složenou
z obstarožních rockeru, ale šlape jim to a Lars do rytmu
recituje svoje básnicky. Spousta lidí poslouchá a hází do
kasicky korunky na podporu kluku, co ztratili práci varmáde, protože se priznali ke své homosexualite.
Druhý den ve tri mám s Larsem sraz u Munchu, domluvený už z Prahy. Pijeme poklidne kávicku, když vtom k nám
pristoupí servírka a zašeptá: "Brann!" My nechápeme, a to
nejen já, ale ani rodilý mluvcí Christensen. Servírka znovu
zašeptá: "Brann! Det brenner! Požár! Musíte opustit budovu!" A tak nám dojde, že nekde asi horí a my musíme jít. Kafe
zustane nedopito, z muzea se hrnou rvoucí davy detí, ocividne mnohem radostneji než na obrazy hledí na prijíždející
hasicská auta (prijela ctyri, ale až za dvanáct minut!), na policejní auta a na sanitky. Po delším zjištování hasici usoudili, že
šlo jen o nadmerný výskyt koure v systému ventilace a topení. Ohen naštestí žádný. Nicméne stejne nás zpátky nepustili, a tak jsme se rozešli a oželeli kávu za celých 25 "noklt", jak
ríkají ceští studenti norštiny, tedy notne drahý promarnený
šálek. Až když jsem krácela k metru, uvedomila jsem si ke své
hanbe, že jsem se celou dobu bála, aby mi neshorely zápisky
v knihovne, a ani jsem nevzdechla na to, že by snad mohly
utrpet Munchovy obrazy!
Další den ve tri se setkám v café s Edvardem Hoemem.
ekdejší vehementní levicák a kulturní radikál se zcela obrátil. Dokonce si sypal popel na hlavu, prý jestli to radikální
osmašedesátníci ve všech oblastech neprehnali. K tomuto
prevratnému zjištení ho zrejme privedl polichocený údiv
nad tím, že jeho nejnovejší kniha má takový úspech - a je
skutecne ctenársky uchvacující, prestože všechno mluví

proti ní: polodokumentárne psaná próza ze života autorovy
matky (své první díte mela s nemeckým vojákem a pranic se
za to nestydela) a otce (ten se jen tak tak uživil jako laický
kazatel v tzv. Indremisjon, tedy v jakési Vnitrní misii luteránské církve). Muže být nejaké téma pro dnešního ctenáre
méne atraktivní? Ale román (je-Ii to román) má sílu a opravdovost, jakou aby v duševní poušti soucasné literatury
pohledal. Kniha se hodne cte, doufejme, že proto, že v ní
veru není ani stopy po nesnesitelné lehkosti bytí.
Jeden vecer strávím u spisovatele Josteina Gaardera (svetoznámého díky knize Sofiin svet) a u jeho ženy Siri.Obdivuji jeho
ponekud samožerskou policis preklady do všech možných jazyku a on mi hned ukáže hromádku záhadných prekladu, které
dostal z nakladatelství,ale nemuže rozluštit, o jaký jazyk jde a vida, jak se mi hodi azbuka i to, že rozeznám ukrajinštinu od
ruštiny. Jostein si nové prírustky zaradí do východních policek,
dohromady už má nejméne sedm metru dlouhou knihovnu od
zeme do stropu. Kjídlu se podává studený losos a panuje ohnivá nálada, protože se mnou prišla i KlrstiBaggethun, Josteinova
prekladatelka do španelštiny. Ta srší temperamentem, Jostein
zárí, protože se probírá politická situace u nás a porovnává se
s vývojemve Španelsku po Francovi.Hostitel byl v Praze dvakrát
na konferenci ForLUn2000 a vývoj u nás sleduje.
V norských médiích se probírají další národní hríchy
minulosti, po sebemrskacských aférách se Sámy a s Romy
(ke kterým se Norové podle vlastních slov nechovali dobre)
se snaží vyporádat i s dalšími: scénár sepsal literát 0ystein
L0nn a psychiatr-popularizátor Finn Skarderud (ne nepodobný Františku Koukolíkovi) na základe materiálu posbí-

Hlavním mestem hýbou odhalení o Thoru
HeyerdaWovi jakožto rasistovi a alternativní
scénu Národního

divadla plní diváci, které zají-

mala inscenace o Quislingovi.

raných o Quislingove živote pred "vrcholným" vudcovým
obdobím. Tedy vlastne hra o tom, co tohoto zrádce pohánelo a dohnalo na scestí. Predstavení je silné, i když divadelní
slabiny (režijní, dramaturgické, sem tam i herecké) se nedaly prehlédnout. Skupina starších diváku (sedeli v predních
radách, muži i ženy, znali se, jiste zažili válku) cestou do
šatny - mimochodem jenom rady vešáku, nehlídaných, kam
si každý povesil kabát a šel do sálu - skoro brblá: "Oni ho
snad ješte chtejí omlouvat!", zatímco dva teenageri-sourozenci, evidentne provázení babickou, kterí v rade za mnou
celé predstavení chroustali - asi hodne tvrdé - bonbony,
babicce-pametnici kladou cestou do šatny otázky typu: "A
to opravdu ríkal? A to nikdo nepoznal, kam to povede?
A nikdo proti tomu nic nedelal?" To známe. Typisk.
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Park se sousošími Gustava Vigelanda v Oslo (na snímku) je všeobecne známý; šokujíd muzeum jeho bratra Emanuela už méne.

Ješte k hríšníkovi Heyerdahlovi, o nemž práve vyšla tlustá
kniha. Po Nansenovi a Amundsenovi další zboži1ovaný
hrdina nebyl, jak se ukázalo, bez chybicky. Nejen že se nelichotive vyjadroval o obyvatelstvu polynéského ostrova
Fatuhiva, ale dokonce prý posílal lebky zemrelých domorodcu nemeckým predválecným antropologum, aby si je
premerovali. Tak nevím, knihu jsem necetla a informace
mám jen z novinových recenZÍ, ale vždycky jsem si myslela,
že fyzická antropologie tohle proste delá, ale treba už fyzická antropologie neexistuje, nýbrž pouze kulturní, sociální,
filosofická a jiná.
Ve meste zjištuji dve novinky. Pred každou kavárnou ci
bufetem pár židlí, na nich sedí tresoucí se lidi v bundách,
zabalení do stejných dek. l"tíkám si, oni si zrejme tak oblíbili sezení venku ve Stredozemí, že to chtejí zavádet sem. Cha,
jenže jde samozrejme o kourení. Všude stojí židle s pripravenými dekami.
Druhá novinka: letos je v Oslo pokusne zaveden volný
vstup do muzeí behem zimní sezóny. Moje sporivá dušicka
se zatetelí a všechny, ve kterých jsem dosud nebyla, probehnu. Stenersenovo, nic moc, krome toho me popudila aktuální výstava jakéhosi Alžírana v podzemním patre, která
nepokryte propagovala al-Kajdu. utno dodat, že jsem tam
byla sama. Pak Fearnley Astrup Museum - zajímavá výstava aktuálního amerického umení, ale neco tak anachronického vzhledem k ulicím Oslo ... Zato tretí dosud nenavštívené muzeum byl zážitek: Muzeum Emanuela Vigelanda.
Šok. Uprostred solidní, úpravné, bohaté, bílými drevenými
vilami zastavené ctvrti Slemdal se tycí cihlová budova do
výše nejméne dvou pater, ale bez oken. Jednolitá fasáda je
porušena pouze okovanými dvermi. Kolem je nove nasne-

ženo, dovnitr smerují jen malé, skoro detské stopy jedné
osoby. Ale otevreno je, protože je nedele jedna hodina po
poledni a muzeum se otevírá práve jen v tento den od dvanácti do ctyr. Promrzlá drobounká slecna (proto ty malé
stopy) v predsíni mi pokyne, abych si nazula návleky - ty
jsem v Norsku nezažila ani v nemocnici - a ukáže mi dvírka do nitra domu. Jsou taky okovaná a tak nízká, že nesehnuté by jimi prošlo leda tak sedmileté díte.
A co vidím uvnitr, me uzemní. Obrovský, spore osvetlený prostor, mé kroky, prestože v návlecích, se rozléhají,
relativne více nasvetlená místa fresek, které pokrývají každý
centimetr vnitrních sten, me dokonale vystraší, protože
predstavují hory lidských nahých tel. Zase jsem tu sama.
V roZÍch místnosti velké jako telocvicna jsou - zrejme kovové - sochy, do jedné v tom šeru narazím. Musím na chvíli
ven, abych se vzpamatovala. Prohlédnu si katalog, vidím, že
jsem videla dobre, dívka se usmívá, a tak se vrátím a už klidneji obejdu steny. Mnohé podobné prvky a figury se slavnejším bratrem, socharem Gustavem Vigelandem. Nahá
tela detí, dospelých, v nejruznejších pozicích, nekdy erotických až pornografických. Že by kvl'tli tomu se o nem vedelo tak málo? Chyba bude ale ve mne, protože jako umelec
známý byl, v katalogu se docítám, že jeho stežejní práce
spocívala ve vitrážích, navrhl okna do nekolika skandinávských kostell't. Tuto budovu zamýšlel jako vlastní hrobku.
A skutecne, pri odchodu vidím, že nad dvírky je malý balkónek a na nem stojí neco, co pripomíná urnu.
S úlevou krácím po svahu smerem k fjordu, je nádherná
viditelnost, barvy na obloze jak na Munchových obrazechvždyt on je ze zimní oblohy opisoval!
Vaše Jarka Vrbová
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NEJDE JEN O SLOVA

Širá, rodná
Jedenadvacátý
srpen roku 1968
jsem prožil v jihozápadní Anglii na
archeologických
vykopávkách. Hned
první vecer se nám
Cechum podarilo
zachytit na tranzistoráku vysílání Ceskoslovenského rozhlasu. Príjem byl do
pulnoci slušný, pak
zacal signál slábnout, rušený sílícím
nerozpozna telným
šumem. Ke druhé
hodine se ceský signál docista vytratil,
na chvíli se také
odmlcel tajemný zdroj fadingu. Napjaté ticho pak necekane
ciste prolomila vítezoslavná Dunajevského znelka rádia
Moskva: pa pa pam, pa pam pa pa pá pam pam ... Po zdešené vterince pak Alice H., jedna z nejhezcích a nejhubatejších
holek našeho rocníku, s trpkou jízlivostí Moskve odsekla:
Tak ji zas máte širší, vy svine!
Široka strana moja rodnaja: za války pro mnohé znelka
nadeje, v padesátých letech pro mnohé motiv desu, pro
mládež let šedesátých podnet k ironickému úsmevu. Její
notoricky známá slova mela nesporný podíl na tom, že spojení strana rodna}a se hláskove i významove poceštilo (strana v ruštine znamená, jak víme, zemi; politická strana se
rusky rekne partija, prostorová strana pak storona; rodno)
rusky znamená "milý, drahý"); souslovím rodná strana se
zacala nazývat strana komunistická. V oficiálních pramenech, excerpovaných Ústavem pro jazyk ceský, to netrvalo
dlouho: nejstarší doklad v lexikálním archivu ÚJC je z roku
1949, poslední z roku 1953. Toto krátké období však stacilo, aby se nový význam slova rodný ustálil do slovníkového
hesla: podle Slovníku spisovného jazyka ceského ve významu C. 4 znamená "patrící pevne nej. spolecenství; milý,
milovaný, drahý" (slovník rovnež predznamenává, že
význam vznikl podle ruštiny a nese príznak expresivity);
jako príklady užití uvádí SSJC "rodná delnická trída; rodná
strana (o komunistické strane)".
Nutno priznat, že tento citove pozitivní význam mel
v ceštine pripravenu cestu predevším díky J. V. Sládkovi:
SSJC uvádí jeho verš "prijde jaro, plno rodné síly", Sládkova je i básen Velké, širé, rodné lány (zde se s rodností pojí
i širokost podobne jako v sovetské písni). Obrozenecký
pato s techto veršu pusobí ponekud úsmevne, mimo jiné
i proto, že prídavné jméno rodný zde nese význam "rodivý,
plodivý" (tj. úrodný), který dnes málokdo zná. S tím vším

asi
SOUVISI,
že
ponekud devótní
pojmenování
komunistické strany v sobe neslo
kus (bezdecné?)
ironie, takže ho
užívali i mnozí
nekomunisté, arci
nelichotive.
Spojení rodná
strana se nove objevuje v publicistických
textech
posledních let, a to
nikoli pouze pro
stranu komunistickou,
vetšinou
ovšem s jednoznacnou ironií. Treba
komentátor Lidových novin v kritice poslankyne US-DEU
Hany Marvanové nazývá 24. 10.2002 stranu, od níž se Unie
svobody odštepila, nejprve "její bývalá partaj", následne pak
"rodná strana Hany Marvanové". Podobne ctenár týchž
novin píše 7. II. 2002 ve stejném kontextu o "materské strane" a soudí, že mnozí clenové US-DEU uvažují o návratu
"do luna strany, která je zrodila". V krajanském casopise Svedomí 8/2003 se docteme, že "sociální demokracie, rodná
strana menševiku a bolševiku, delá rozvratnou práci v Evropské unii". Nekteré formulace, zvlášte anonymní, jsou ješte
ostrejší: "ODS byla a je rodná strana zlodeju", hlásá titulek
v internetové diskusi 21. 2. 2006. V uvedených príkladech,
jak zrejmo, se slova rodný užívá s prechodem k významu
"oznacující rod, puvod" (SSJC,význam C. 2), spolecný ovšem
zustává príznak hanlivosti.
aopak bežne se kladne hodnotícího adjektiva rodný
užívá ve spojení se sportovními kluby. "Proc nehrajete za
rodný klub HC Rebel Havlíckllv Brod?" zní dotaz pro
hokejistu Vašícka; píše se o "rodné Olomouci" v souvislosti s fotbalovým útocníkem Heinzem, o "rodném klubu
Manchester City" v souvislosti s brankárem Schmeichelem
apod. Ve všech techto výskytech se však rodným klubem
rozumí takový, kde sportovec zacínal a který ho tedy ve
sportovním slova smyslu "zrodil".
Ve spojení s politickou stranou se s kladne hodnotícím
užitím slova rodný setkáváme naprosto ojedinele: "ODS,
moje rodná strana, potrebuje peníze na manažerskou sít,"
cituje Právo 15.4.2003 až dojemné oduvodnení pražského
zastupitele Michala Gregora, proc prispel své strane pul milionovým darem. Vždyt máme-Ii verit lexikální databázi
ÚJC, takhle se nikdo o své strane nevyjádril už pul století!

i

Jan Horálek
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POST SCRIPTUM

Koho volit
Volby se blíží, zacínají šachy. Debata o tom, koho volit
a kdo s kým se spojí ci nespojí, je v plném proudu.
Pro dejiny ceského národa je typické - od Bílé hory až po
dnešek, že jakmile jsme se rozhodli necím být, nebo nekomu
fandit, dríve nebo pozdeji jsme na to doplatili. Stací se podívat na data 1938, 1948, 1968. Když dáme politiku stranou,
totéž platí o náboženství. apred jsme byli katolíci, pak husité, pak protestanti, pak zas katolíci a pak nám zakázali víru
samotnou. Proto jsme dnes nejvetšími ateisty na svete a zároven nejvetšími skeptiky k jakékoliv politické forme a reforme.
Takovéto dejiny nám vnutily, abychom zvolili alibismus (za
vše mohou jiní, pravda se mení), nejen jako národní charakteristiku, ale jako taktiku pro prežiti vubec.
Zmínený alibismus znamená, že dnes ti, kterí "za to
mohou", jsou komunisti a jejich setrvávající zlozvyky.
Média vytrubují, že spolupracovat s komunisty znamená
návrat "starých struktur". Jaký návrat? Bez podpory komunistu by prezident Klaus nebyl zvolen. Bez podpory komunistu by v parlamentu neprošla spousta rezolucí "konzervativní" opozicní strany ODS. Schválili jsme zákon, ve kterém
"odsuzujeme" komunistickou minulost, ale o soucasných
komunistech ani slovo. Poslanec jako poslanec, obcan jako
obcan. Mezi demokratickými zememi naše zeme vede
v celém svete v poctu volicu komunistické strany dle obcanú. Po válce jsme byli jedinou zemí, která zvolila komunistickou stranu k moci. V období normalizace jsme to byli
my, ne Rusové, kdo strílel bratrum do zad pri pokusech
o útek. A ti "strážci" hranic, stejne jako fízlové, zustávají
mezi námi. Tolerujeme je. aše spolecnost zustává plošne
prohnilá. Ale ne kvuli nim.
Dejiny, které likvidovaly naši elitu, národní identitu
a morální hodnoty, nás v roce 1989 hodily jako díte na
ostrov svobody. Díte bez rodicu, kterému zustaly veškeré

predchozí zlozvyky a sklony.
Stále si neumíme vážit toho,
cemu nerozumíme ci neveríme,
pricemž ani neveríme tomu, co
vidíme. Tím uprednostnujeme
jistoty, které jsou ve skutecnosti
falešné. Na rozdíl od svetových
anket, které hodnotí Václava
Havla jako jednoho ze ctyr nejvýznamnejších lidí na svete, jeho
verejné hodnocení doma zdaleka nedosahuje našeho nejpopulárnejšího politika Václava Klause, který pro vetšinu
obcanu predstavuje jistotu a sílu. Spolecnost ovlivnená
nedemokratickým chováním má sklon ztotožnovat se
s mocí, at je jakákoliv. Tato spolecnost se domnívá, že jeli vlídná k moci, znamená to, že moc bude vlídná k ní, což
se rovná prežití. Nerovná se to ale vlastní svobode, dospelosti a zodpovednosti.
Abychom jednoho dne jako spolecnost dosáhli vítezství
nad vlastním státem a jeho dejinami, je treba dospet ke
stavu, který obsahuje kombinaci nadeje a sebekritiky
a identifikace predností. Musíme se tedy pustit do vecí,
které jsou pro nás nepríjemné. Musíme si uvedomit, že
v malé zemi mohou dobrí lidé delat velké zmeny. Volby se
blíží. Musíme nejen volit, ale volit dobre. Pokud budeme
hledat nadeji v politice, tedy v tom, co vetšina obcanu dnes
považuje za beznadejné, dostaneme pouze beznadeji. V naší
nezralé demokracii ale nezáleží na politické strane. Všechny
jsou stejne prohnilé. Záleží na dobrých lidech. Jsou tady.
Práve oni se mají a musejí volit, bez ohledu na jejich politickou príslušnost.
Martin Jan Stránský
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Rezervujte si svuj pobyt
už nyní a budete mít
z ceho vybírat! Z"15 k"t
a e:
• bohatou a nicím neomezenou
nabídku kurzu i ubytování
• termín pobytu, který vám nejvíce vyhovuje
• dostatek casu na prípravu
• letenky za nízké ceny
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Verte nám, príprava na léto zacíná už v zime!
anglictina I nemcina I italština
cínština I ruština

I francouzština

I španelština

I portugalština
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1000 Kc
Sleva

Platí pro pobyty
z naší standardní
nabídky.

Pro více informací nás mužete kontaktovat na bezplatné lince 800 100 300
nebo e-mailemnainfo@studentagency.cz.
Rádi vám zašleme katalog zdarma.
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