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KOCICí VÁNOCE

Charles Bukowski

PAMETI STARÉHO
CHLAPÁKA

Dagmar Štetinová

Z RYTíRSKÝCH DOB
CECH A MORAVY
Zkazky, povesti, legendy cerpala autorka

nejen z vydaných historických aj. publikací,

ale i z regionálních zápisku ve sbornících

a casopisech, z pohovoru s pametníky, trá

vila hodiny v archivech apod.

Jde o témer stovku známých i nezná

mých povestí. Z obsahu: O vzniku Prahy,

Blanictí rytíri, Bivoj, O královne Dagmar,

Krutá Milada, Leskokrumlovské povídání,

Jezdec bez hlavy, Jecmínek, hanácký král

bez koruny, Lernokostelectí rytíri, O svatém

Prokopu na Sázave,Modrovous, Orlík, Ruže

z Kamýku a mnoho a mnoho dalších

- Jejich na 300 stran' Dílo skutecne mimo
rádné.

Nakladate tví
010 oue

Autora jiste není treba blíže predstavovat.

Zápisky, které pocházejí z let 1968 a 1969

byly puvodne urceny pro casopis Open City.

Název sám napovídá, a dobre, že pujde

o sex, syrový život a osobitý až drsný styl spi

sovatele. Dríve možná rebel, dnes Bukowski

platí spíše za klasika urcitého literárního sty

lu, možná i následníka Henriho Millera s je

ho otevreným psaním o tom, co se chlapovi

honí v hlave o ženských a nejen v hlave...

Ale také o politice a sociálních záležitostech.

t.. .!,.
STEFANIE SAMEK

Nakladatelství
PraJ ma

Puvabná knížka pro všechny milovníky

kocek. Autorka sleduje vánocní svátek oci

ma kocek od jeho dávných pocátku až po

dnešní zvyky.

"Kocky vedí, že správne ustrojený vá

nocní stromecek nese na svých vetvích

velký pocet nízko zavešených, vzácných,

v rodine dedených ozdob, které tak krás

ne rincí, když se do nich plácne packou.

Vedí také, že dobre umístená pokrývka

stojanu nabízí ideální postavení pro výpad

proti kotníkum každého cloveka, který by

snad zapomnel, že vajecný koktejl se po
dává na talírku."

Jde o vtipné a laskavé vyprávení autor

ky, která sama chová pet kocek.

Stefanie Samek

KOCiCí VÁNOCE

Jirí Vondrák
Bulat Okudžava

POSLEDNí
KONCERT
Malá intimní knížka je pekným kultur

ním pocinem a pripomínkou, že i v dobe

tvrdého "socialistického realismu" existo

vali nebojácní lidé, kterí svým zpusobem

pomáhali dalším, stejne smýšlejícím, ale

méne odvážným, prežít...

Písnickár Bulat Okudžava byl symbo

lem nadeje, byl talentovaným autorem,

jehož dílo inspirovalo mnoho ceských pís

nickáru. V knížce jsou i osobní dojmy se

setkání s panem Okudžavou Petra Ulry

cha, Michaela Janíka, Jirího Lerného, Alf

réda Strejcka, $tepána Raka aj. Hezký pá

rek pro prátelé, kterí si, více než idiot

ských videokazet s krví, cení milou

kulturní pripomínku.

Nakladate ství
P ál

Petra Procházková,
Josef Pazderka

NOVINÁRKA NA
DIVOKÉM VÝCHODE
Publicistka, zpravodajka agentury Epi

centrum, pusobí již nekolik let v nebez

pecných situacích a konfliktech v Rusku

a v zemích bývalého SSSR.Ocitla se v Ka

rabachu, v Abcházii, Gruzii, Lecensku, Irá

ku, Kurdistánu, Afghánistánu a Tádžikistá

nu. Od pocátku svého pusobení spojuje

zpravodajství s humanitární pomocí posti

ženým oblastem. Pri puci komunistických

generálu v ruském parlamentu byla jedi

nou ceskou novinárkou, která odtud posí

lala zprávy

Knížka je poutavým rozhovorem. Prová

zí ctenáre rozporu plným soucasnem

dnešního Ruska, približuje podmínky tam

ního života a prostredí a napínave popisu

je casto až neuveritelné situace. Kniha má

samozrejme nejen publicistickou, ale i his
torickou hodnotu
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Zhruba p,~ed mesícem a pul jsme získali to, co náš národ nikdy

nemel - záruku bezpecnosti a obrany v roli plnoprávného clena

Severoatlantické aliance. Netrvalo dlouho - th dny po zahájení

akce NATO v Jugoslávii - a už jsme seznámili nejen NATO, ale

i svet se svými zpL'tsobya alibismem. Ukázalo se, že mnozi celní

predstavitelé Ceskérepubliky nemají sjednáním na mezinárodní

scéne sebemenší zkušenost. Nechápou, že spojení morálních sta

novisek s mezinárodní diplomacií vyžaduje jiný styl a jiná pravi

dla, než na jaká byla naše zeme dosud zvyklá. Mezi pravidla pat

rí treba to, že se veškeré vládní diskuse vedou ve vládních kuloá

rech, ale verejne se táhne za jeden provaz. To vysvetluje, proc se

svetoví politici i mezinárodní noviny (napNklad lnternalional

Herlad Tribune) pozastavily nad tvrzením Václava Klause, které

mu se "nelíbí rešení".

Je treba si uvedomit, že boj, který Aliance musela zahájit, není boj

ani proti srbskémLIlidu, ani proti Jugoslávii, ale bojproti režimu,

ktelý má na konte stalisíce zavraždených obetí a více než pul mi

lionu vyhnancu. Tento boj byl zaveden po úmorném jednání se

Slobodanem Miloševicem, ph nemž jugoslávský prezident odmítl

podepsat mírovou dohodu. Když se ceský premiér Miloš Zeman

zmil'íuje o naší" dlouhodobé historické tradici prátelství sJugoslá

vií", dopouští se tento náš nejvyšší státní cinitel vysoceprimitivní

chyby, protože smešuje vlastní populistické postoje s výše uvede

nou realitou. Je to realita zlocinného Miloševicova režimu, kterou

si polská a madarská reprezentace uvedomuje, predseda ceské

vlády však ne. Pi1tom si musí vybrat - mezi Solanou a MilošeVl·
cem.

Jsou lidé, kterí tvrdí, že naše phjetí do NATOje naším nejvetším

štestím. S nimi vrele souhlasím. Další zase tvrdí, že naši politici re

prezentují nejen sebe, ale nás všechny. V tom prípade se toto na

še štestí vyrovná ostude nás všech.

/?Itli
Martin Jan Stránský

Ivan Diviš

Chtel bych se rozloucit 28

Nejstarší slovníky ceské

Jan Horálek 29

Mesícník Nová Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti,
u jejíhož zradu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktoraví Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a na
bídnout ctenári patrne nejlepM politický casopis své doby.

Las Végas
Katerina Grmelová 31



Výrazná stopa totality
VJugoslávii bojuje Severoatlantická Aliance s velkosrb

ským nacionalistickým monstrem, na jehož zrodu má

sa ma zásadní podíl proto, že si ho svou vlastní mnoha

letou necinností a ned~tsledností nechala prentst pres

hlavu. Toje spolecný tenor prevážné vetšiny kritických

úvah, které se v techto dnech objevují v médiích na zá

pad od našich hranic: primární tam tedy není premí

tání, zda se melo mezinárodní spolecenství proti etnic

ké cistce v Jugoslávii postavit i za cenu použití síly,

nýbrž mnohem spíše obava, zda soucasné letecké úto

ky nepricházejí pozde a nebudou, pokud nejsou prová

zeny zretelným odhodláním zabránit utrpení kosov

ských Albánctl i nasazením pozemních sil, opet pouze

polovicatým gestem.

Zajedno byly západní státy vcetne tamního verejné

ho mínení v principiálním pl~esvedcení, že postup Ali

ance na Balkáne byl oprávnený a nezbytný. Tak to

v uplynulých dnech formulovaly izeme EU,z nichž ne

které - napríklad Rakousko, Finsko ci Švédsko - cleny

NATO nejsou a ani se k tomu nechystají. Zásadní loa

jalita a solidarita se snahou Aliance dospet k urovnání

konfliktu v Kosovu je ale i pro ne samozrejmostí, a to

nejen kmlli spolecne sdíleným demokratickým hodno

tám: je to také jediná báze, na níž se lze kvalifikovane

vyjadrovat k diskusi o soucasné úloze Aliance i o její

budoucí strategii. Kvalifikovane ve smyslu perspektivy,

že pri hledání spolecných rešení budou mít jejich hlasy

odpovídající váhu.

Média nových clenských zemí NATO podávala na

proti tomu v prvních dnech konfliktu casto obraz udá

lostí, který korespondoval spíše se srbsko upropagandou

než s tamním vývojem. SI-bové v Belehrade byli napi'í

klad polskou televizí stylizováni do role obetí spojene

ckých náletlt snad ješte di'ív, než první bomby zacaly

dopadat na vojenská zaNzení mimo hlavní mesto Ju

goslávie. Na ceských televizních obrazovkách zacínaly

zprávy pravidelne zábelY hoNcích objektu a teprve po

té došlo na informace o "uprchlících, kteN opouštejí své

domovy". V neiriformovaném divákovi musel celkem

zákonite vzniknout pocit, že ti zubožení lidé zrejme

utíkají, protože jim z toho vecného bombardování rup

ly nervy. Systematictejší lícení gigantické etnické cistky,

provádené jugoslávskou armádou a srbskou policií

podle predem stanoveného detailního plánu, se v PIV

ních dvou týdnech konfliktu objevovalo pouze v nekte

rých novinách.

Na rozdíl od Polska a Madarska se ovšem v ceských

médiích lze dodnes setkat se zvláštní neochotou nazý

vat veci pravými jmény: kosovští Albánci pl'ece nejsou

uprchlíci, nýbrž vyhnanci. Neutíkali, ale byli ze svých

domovlt vypuzeni pod bezprostrední hrozbou smrti.Je

jich obydlí srbské polovojenské oddíly drancovaly a pak

srovnávaly se zemí, aby se puvodní obyvatelstvo neme

lo kam vrátit. Pred více než padesáti lety, v Evrope roz

vrácené Hitlerovým Nemeckem rozpoutanou válkou,

stihl osud vyhnancu tri miliony ceských Nemcu vcetne

starcu, žen a detí. osmdesát procent ceského obyvatel

stva je dodnes presvedceno, že se tak stalo právem. Sko

ro to vypadá, jako by evidentní ostych ceských médií

pred pojmem" vyhnání" mel ješte tuto velmi specifickou

prícinu.
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Soucasná srbská propaganda proti NATO, jejíž tele

vizní podoba se pri odpovídajícím technickém vybave

ní dá sledovat pres satelit Kopernikus i na televizních

obrazovkách ve strední Evrope, nalézá ale ve zdejších

zemepisných šírkách živnou pudu vplvé rade z jiného

dLtvodu: je verným obrazem oné protizápadní propa

gandy, kterou bylo zdejší publikum krmeno po celé

uplynulé pulstoletí komunistické totality: NATOjako vá

lecný štvác, jako dedic nacistického Nemecka, jako kru

tá mašinérie, která za fráze o lidskosti schovává své im

perialistické cíle a pokud jí o neco jde, pak jsou to zá

jmy jejího zbrojního pntmyslu. Je to teprve deset let, co

takových formulací byly plné noviny a z televize a rá

dia se linuly pri každých zprávách. Stopu zanechaly

hlubší, než jsme si ochotni pripustit.
Lícla Rakušanová

Velké mlcení o komunismu

Poté, co vyšla Cerná kniha komunismu vydaná Stépha

nem Courtoisem, rozpoutala se ve Francii vzrušená de

bata o tom, proc se posuzuje na Západe, a zejména

práve ve Francii, komunismus vjeho bolševické podobe

tak odlišne od nacismu. V roce 1998 do ní vstoupil in
telektuální ctvrtletník Commentaire. Debata zacala

krátkým clánkem Alaina Besancona Komunismus 

Vzpomínání a zapomínání, s výmluvným podtitulem

Velké mlcení. Celý rok Commentaire otiskoval reakce

významných evropských a amerických myslitelu a pub

licist~t na Besanconovu základní tezi, že tyto režimy

byly stejne zlocinné, a že šlo vlastne o ideologická dvoj

cata, ale že pri hodnocení jejich cinu se dodnes použí

vají odlišná merítka. Pripadne, že se o zlocinech ko

mu nismu mlcí. Proc je tomu tak?

Alain Besancon, který se obema režimy dlouhodobe

a soustavne zabýval, uvádí sedm možných odpovedí: 1.

Zlociny nacistu jsou známy více než zlociny komunis

tu, protože po skoncení dnthé svetové války se celý svet

ihned dozvedelo zabíjení v koncentracních táborech,

o plynových komorách a o dalších kmtostech. Duleži

tou roli hrála rovnež skutecnost, že mnoho západoev

ropských zemí melo pNmou zkušenost s nacismem. 2.

tidovský národ považoval za svou povinnost udržovat

i vpameti jiných existenci holocaustu. 3. Komunistum

se podarilo prosadit pFedstavu, že jen oni reprezentují

delnické hnutí usilující o zlepšení života všech lidí,

i když tomu v mnoha evropských zemích a také v Se

verní Americe vubec tak nebylo. 4. Díky válce proti Ne

mecku, která donutila Západ uzavi'ít vojenské spojene

ctví se Sovetským svazem, ztratil Západ "obranné lát

ky" proti komunistickým myšlenkám. 5. Komunistum

se do znacné míry zdarilo, že Západ prijal jejich klasi

fikaci politických systému. Lenin a po nem i Stalin,

vpodstate rozlišovali pouze mezi socialismem a kapita

lismem. 6. Duležitou prícinou zapomínání na zlociny

komunismu je slabost skupin, které byly schopny udržet

vzpomínky na tento režim. Nacismus trval pouze dva

náct let a leccos z normální spolecnosti v Nemecku pre
žilo. Komunismus však tIVal v Sovetském svazu sedm

desát let a v ostatních komunistických zemích pres cty

ricet let. Behem této doby byla znicena obcanská

spolecnost, spolecenské elity zlikvidovány, lidé zkorum-
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pováni. Vetšina lidí byla také urcitým zpusobem vnitr

ne zkompromitována. 7. A úsilí zapomínat na tuto

vlastní zkompromitovanost a zkorumpovanost komu

nistickým režimem, zabranuje lidem vyrovnat se ve

rejne s touto nedávnou minulostí a naopak vede
k zdtiraznování vetší zlocinnosti nacismu.

Besanconovi odpovedelo trináct osobností, mezi ji

nými Timothy Garton Ash, politický historik z Oxfordu,

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta Car

tera, Vladimir Bukowski, významný sovetský disident

a spisovatel, žijící nyní ve Velké Británii, André Fon

taine, bývalý šéfredaktor deníku ~ Monde. Nová Prí

tomnost považuje toto velké kolektivní mlcení, které

panuje i u nás, za vážný problém soudobé ceské spo

lecnosti. Chceme se proto k tomuto - ipro nás tak pal

civému - problému v nekterém z dalších císel vrátit.

Jirí Musil

Kosovo není Mnichov
Pavel Tig,"id,když zjistil, že se naši politici nepostavili

za údelY na Jugoslávii dost rozhodne a jednohlasne,

trochu nazlobene poznamenal, že my, kteríjsme zaži

li Mnichov, nemlížeme v takové situaci váhat, nebot

víme, že se diktátorovi nesmí ustupovat. Nemyslím si,

že by se mu tento argument príliš povedl. V rade dis

kusí casto slýchám, že práve odpu.rci útoku protiJugo

slávii naopak srovnávají kosovskou krizi 99_a Mni

chov 38_. Posudre sami - kosovští Albánci jsou etnic

kou menšinou, která se vzbourila a nechce žít se Srby

v jednom státe. Západ pripravil mírovou dohodu, kte

rá je diktátem. Pod brozbou války má Jugoslávie pri

stoupit na to, aby cást svého území "postoupila" Al
báJ1Cumatd. Podivne zní v tomto kontextu ona osudo

vá otázka: meli jsme se tehdy bránit presile Západu

a Nemecka? A zvrácene vypadají všechny naše" bojo

vé" odpovedi. Nevím, co by nyní i'íkaljistý historik, kte

rébo jsem slyšel v televizi, jak - pochopitelne v souvis

losti s Mnichovem -prohlásil, že když jde o hranice, tak

se nejedná, ale strílí. Nekomu se takové srovnání ne

musí líbit, ale nejde o to, co se líbí, nebo nelíbí, otáz

kou je, zda je toto srovnání vecne správné nebo ne.

Myslím, že není na míste.

Dá se ríci, že v obou prípadech jde o etnický konjlikt,

který se vyostruje s bojem národu za sebeurcení. 7ím

ale paralela koncí. Ceskoslovensko od pocátku do kon

ce usilovalo o demokratický institucionální rámec pro

soužití ruzných etnik. Nemci meli všechna menšinová

práva, která požadovaly' versailleské dohody. Ned

Mnichovem byl Beneš ochoten poskytnout nemecké

menšine autonomii, která už pomalu narušovala stát

ní suverenitu. Myslím, že by Beneš neváhal podepsat

takové dohody, které Miloševié odmítl v Rambouillet.

Ne proto, že by byl zbabelý, ale proto, že byl demokrat

a prozápadní politik.

Srovnání s kosovskou krizí kulhá nejen pro demo

kratický charakter režimu. Také mezinárodní souvis

lostijsou zásadne jiné. Mnichovská dohoda nebyla to

tiž rešením etnickébo konfliktu mírovou cestou. Odpo

cátku byla Nemeckem chápána jako soucást procesu,

který má vést ke zvrácení výsledku první svetové války

a ke vzniku nové Evropypod nadvládou Nemecka. Hit

ler se s tím nijak netajil. Práve proto byl Mnichov zra-

dou demokracie a bylo spravedlivé se mu bránit - tím

nei'íkám, že to bylo rozumné. Beneš docela dobre tyto

souvislosti chápal, byl v tom nepochybne jasnozrivejší,

než vetšina západních politiM, snad proto, že Cesko

slovensko žilo na zlomové linii, kde byla vetší vníma

vost a nebylo možné delat si nejaké iluze. Paralela

Mnicbova 38_a nynejší kosovské krize se tak hroutí ve

svých základech. Je dobré topripomenout, nebotji uží

vají nejen odpurci útoku na Jugoslávii, ale i obhájci

sudetských Nemcu, kteIY, jak ukazuje poslední císlo

Frank(urter A/lgemeine Zeitung, nevábají jmenovat
vedle sebe Miloševice a Beneše a na dokreslení cbarak

teru phdávají ješte Hi/lera a Stalina. Zapomínají, že

Ceskoslovensko pathlo za války ipo válce k západním

spojencum a že odsun Nemcu se stal soucástí demo

kratického usporádání Evropy.

Milan Znoj

Zeus a Klaman
Kdysi cbtel tuším JiN Suchý krížit koniklec s pampeliš

kou a vypestovat pohádkovou konilišku: ijemu však

bylo už predem mrzute jas no, že získá pampeklec. Cí

lem operace s názvem" Opozicní smlou va" pochopitel

ne bylo stvorení olympského hromovládce, ktelý nám

mel už naveky panovat. Koho by napadlo, že se gene

tickým inženýrum experiment vymkne z rukou? Co ted

máme místo Dia, máme za to, a patrí nám to.

Klaus i Zeman ,'ecní, jak jsme od nich zvyklí, ale

malý zmetek kupodivu cile slucuje horší kvality jejich

stranickýcb družin. Genové štepení probíhá obema

partajemi, ne mezi nimi. Jsou ódéesáci, kteIY obratne

prebírají roli ipózu republikánu, sociálnedemokratic

kých žen se zas zmocnuje vražedný pacifismus. (Pa

matujete, jak pJ'ed dvaceti lety západní" mírari" k smr

ti vydešeni ruskými raketami chteli odstranit mkety

americké?)

Klaman utešene phbývá na váze, zbabelost a tupost

mu od kolébky svedcí. Nemá rád, když ministr zahra

nicí a ministr obrany mluví a jednají rozhodne a bys

tre. Je klidnejší, když si jiní ministh radeji nic nemyslí.

A docela rád naslouchá hlasu zmatenébo, sytébo

a rozmazleného lidu. Kontrolní otázka: jak by odpo

vedel božský Zeus ph pruzku mu verejného mínení na

otázku: "Chcete radši válku než mír?"

Tomáš Vrba
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Obetní mýtus jako alibi i hybná síla srbské politiky Ingmar Karlsson

Vjednom eseji,publikovaném pred vypuknutím války v bývaléJugoslávii, napsal Hans Magnus Enzensberger. "Když už kolektiv nevidí žád
nou další možnost, jak se vlastním úsilím vyrovnat se svým ponížením, soustredí veškerou duševní sílu na vybudování nesmírné zásobár

ny nenávisti a závisti, zášti a pomstychtivosti. Pripadá si jako míc na hraní a obet okolností a odmítá jakoukoliv odpovednost za situaci,

v níž se ocitl. Hledání viníka nniže zacít. Fúhrerova hodina nadešla ... a on se jí chopí s šikovností, která hranicí s genialitou: s neomyl

ným citem pro podvedomá hnutí mysli svých príznivcu. Proto neargumentuje argumenty, nýbrž emocemi, které se prící jakékoliv logice

Jeho plán není nesen myšlenkou, ale posedlostí. Cím víc se nápady, které hlásá, podobají bludu, tím úcinneji budou pusobit.

Úvahy postavené na psychologii národa bývají casto sil

ne zavádející, ale hledáme-li zdúvodnení pro srbskou

politik,u, nelze odhlédnout od ohromné role, kterou se

hrály skutecné i domnelé historické události. Srbskou

politiku rídí dva napohled protichúdné jevy s hluboký

mi historickými koreny - strach z plánú na vyhlazení srb

ského národa a srbské hegemonistické nároky. Srbské

obetní mýty jdou hluboko do minulosti až k osmanské

mu dobytí 1389 - 1448, které zasadilo velkosrbské ríši

smrtelnou ránu. Po porážce na Kosove poli 28. cervna

1389 se zrodilo trauma zániku národa, které pozname

nává soucasnou srbskou politickou mentalitu. První srb

ská ríše se rozpadla v boji proti turecké presile. Spásou

se stala pravoslavná srbská církev, která posléze sehrála

roli lidové církve a zachránila srbský národ pred odcho
dem z historie.

Srbové se znovu vzchopili, když byli Turci po nezda

reném obléhání Vídne v roce 1683 vytlaceni ze strední

Evropy. Srbské jednotky byly soucástí rakouské armády,

která Turky v ríjnu 1689 donutila opustit i Kosovo. Me

síc poté se válecné štestí otocilo a výsledkem byl na

prostý exodus z Kosova. Tento útek z púvodního do

mova však v srbské národní mytologii nehraje stejne

ústrední roli jako bitva na Kosove poli pred více než šes

ti sty lety. Už tehdy bylo na srbském národe spácháno

vecné a nezapomenutelné príkorí. Pro Srby je Kosovo

púvodním domovem a kolébkou srbské kultuly. Že 90

procent obyvatelstva dnes v Kosovu tvorí Albánci a že

tam žijí už tri sta let, nic nemení na tomto historickém

právu.

Srbští spisovatelé se ke Kosovu poli hojne vracejí. Bit

va je stálým symbolem hrdinství, národní cti, posvátné

púdya božských práv. Pred bitvou mel být car Lazar po

staven pred Boží matku, která se ho zeptala, zda si zvo

lí ríši nebeskou nebo pozemskou. Pokud zvítezí nad

Turky, padla volba druhá, pokud boj prohraje a padne,

volil možnost první. Z této dialektické tísne vychází La

zal' za všech okolností jako vítez - svetský nebo nebes

ký. Lazar volil cestu nebeskou a jeho smrt na bojišti je

srovnávána s ]ežíšem na Golgote. I po této obetní smrti

bude následovat zmltvýchvstání, a to srbské ríše.

28. cerven 1389, Vidov dan, neboli den svatého Víta,

není tedy jen dnem porážky, ale také povstání srbské rí

še. O púlnoci toho dne se podle srbské povesti zbarvila

všechna voda na Kosove poli do celvena. Pokaždé když

Srbové vytáhnou do války - vzpoury proti Turkúm 1804

a 1814, balkánské války 1912-13, první a druhá svetová

válka i ty dnešní - oživne kosovský mýtus a první bitva

se znovu opakuje. Gavrilo Princip rozpoutal první sve
tovou válku vraždou rakouského následníka trúnu Fran

tiška Ferdinanda o Vidov danu 1914, o sedm let pozde

ji prijal král Alexandr v tento den jugoslávskou ústavu,

která byla pojmenována Vidov dan.

I jiné národní mýty hrají dúležitou roli jako pozadí

dnešního furor serhicus. Mýtus o vlku se objevuje u ra

dy slovanských a germánských kmenú, které pripisova

ly svým pohanským vúdcúm schopnost promenit se ve

vlka. Tento mýtus získal u pohanských Srbú pevné mís

to, hlavne však jiný obsah než u ostatních národú. Kres

tané jej spojili s kultem svatého Sávy, zakladatele srbské

národní církve. O svých jmeninách 14. ledna Plý kolem

sebe shromáždil vlky, aby oznacil korist pro príští rok.

Protože svatý Sáva mel jednu nolm ochrnutou, byl vlk

promenen v chromého vlka. Predstava pronásledované

ho a potupeného vlka byla potom prenesena na celý

srbský lid. Tento mýtus se uplatnil v národním srbském

písemnictví. Vlk má vyckat svého casu a potom se vydat

na lov: "Stáhni se do svého doupete, ty zhrzený, chromý

vlku a spi tak dlouho, dokud lebka nezmrzne na led,

štvanice a kletby nezpráchniví a louce nevyhasnou."

O tom, že vlci jsou nebezpecné šelmy, které za sebou

nechávají krvavou stopu, povest mlcí. Pachatel a korist
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jsou k nerozeznání propojeni a mýtus o vlku je nebez

pecne dvojznacný. Je to trpící vlk, ktelý svou korist ro

zerve na kusy.

I rozšírený a obsáhlý mýtus o hajducích v sobe skJý

vá podobnou dvojznacnost. Slovo samo pochází z arab

ského haydut, odchýlit se od pravé cesty, stát se odpad

líkem. V turectine to znamená jednoduše a proste lou

pežník, bandita. Na Balkáne se slovo hajduk zacalo

používat pro bojovníky proti osmanské státní moci,

a tím získalo pro Srby nádech slávy: hajdukové se stali

bojovníky za svobodu, kterí se postavili proti Turkum.

V mýtu o hajdukovi je spojen hrdinský národní cin s pri

mitivním loupením a rabováním. K tomuto mýtu patrí

i cojstvo (machismus), a nerozborné pokrevní príbuzen

ství, zpecetené knezem v kostele a svatou prísahou, pri

níž muži smáceli dýky v poháru s kapkami své krve. Prí

behy o výpadech hajduku proti Turkllm obsahují prísa

dy známé z dnešní války. Ženy byly znásilnovány, mrt

voly nepi-átel przneny, byly jim urezávány nosy, uši, ge

nitálie. V jednom z nejznámejších mýtu urízne hajduk

kus masa z tela živého neprítele, prinutí jeho ženu ma

so sníst a potom je oba hodí do ohne.

Mýtus o královském synu Markovi je další oslavou ná

silí. "Marko Kraljevic" je historická osoba. Padl v polním

tažení roku 1394 jako turecký vazal. Prestože po poráž

ce na Kosove poli vstoupil do tureckých služeb, ctyri ro

ky pred tím je v podání srbské historické mytologie lícen

jako národní hrdina neporazitelné fyzické síly. V jedné

sbírce srbské hrdinské epiky usporádané na pocátku

19. století je zarazen celý cyklus o petadvaceti baladách,

venovaný Markovi. Goed1e, který se s tímto cyklem set

kal, Marka nazývá "naprosto obludným hrdinou" a po

dotýká, že srbské lidové básnictví se nedá císt v prítom

nosti žen. Stejne jako v hrdinských cinech hajduku, i ko

lem Marka se valí reky krve, obeti jsou przneny

a hanobeny.

Jiný oblíbený lidový mýtus pojednává o Miloši Obili

covi, který zavraždil sultána. Prý byl zetem cara Lazara

a podle povesti se nechal predvést pred sultána, když

byl nejprve svým tchánem oznacen za zrádce. Tuto prí-

ležitost využil a sultána zavraždil, ale sám byl sprovozen

ze sveta. I v mýtu o MilošiObilicovi se proplétá lest a od
vaha, hrdinství a zákerná vražda. Obilic se stal idolem

Gavrila Principa, který se obetoval za srbský národ

a promenil mýtus ve skutecnost. Srbský nositel obelo

vy ceny za literaturu Ivo Andrié vypráví o tom, jak když

si hrály na válku, všechny deti chtely být Obilicem a ni

kdo se nechtel prevléci za Turka.

Jugoslávie, založená po první svetové válce, byl stát

prevážne srbský, což v meziválecné dobe vedlo ke stre

tum mezi Srby a Chorvaty. Roku 1939 získalo Chorvat

sko postavení autonomní provincie, ale to k uspokoje

ní národních aspirací nestacilo. Když Temecko v roce

1941 napadlo Jugoslávii, postavili se Chorvati ve velké

vetšine na Hitlerovu stranu. Samostatné Chorvatsko, jež

bylo vyhlášeno v cele s ustašovským vlldcem Ante Pa

velicem, bylo v podstate nacistickým vazalem. Za dru

hé svetové války se rozpoutala v Jugoslávii obcanská

válka a ve vzájemných vyhlazovacích stretech zemrelo

víc lidí než v boji proti emcúm. Hojne se jich úcastni

li Pavelicovi hajduci. Statisíce lidí prišlo o život, protože

byli srbské národnosti a pravoslavného vyznání a srb

ské trauma genocidy národa se znovu probudilo k ži
votu.

Vzpomínky na tyto události do znacné míry prispe

ly k jitrení mysli v dobe poválecné. V brutálních vál

kách bývalé Jugoslávie v devadesátých letech znovu

ožily bojové fronty z dob obcanské války. Aby se pro

tiklady minulosti udržely pri živote, nebojovali Srbové

proti Chorvatúm, nýbrž proti ustašovcum, Chorvati na

opak nebojovali proti Srbum, ale proti cetnikum. Pro

velitele srbských a chorvatských jednotek nebyli ne

prátelé Bosnané nebo muslimové, nýbrž "Turci", pre

stože ti odešli z Bosny a Hercegoviny pred více než sto

lety.

Národnostní otázka, která pred válkou predstavo

vala stret souperících národních ideologií, se v komu

nistické Jugoslávii stala konfliktem o strukturu

a skladbu spolkového státu. Tituv federalismus pod

kopal bývalou dominanci Srbska. Tito sám byl chor-

INGMAR
KARLSSON

Švédský
velvyslanec
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vatsko-slovinského púvodu a priživoval srbské obavy

svými castými projevy o tom, že jihoslovanský lid

v rámci komunistické Jugoslávie bude jedním náro

dem, podobne jako jsou jím Americané. Slabé Srbsko

bylo proto mnoha Srby chápáno jako predpoklad sil

né Jugoslávie, k níž Tito smeroval, a tyto konspiracní

teorie se znovu posílily, když se Kosovo a Vojvodina

podle ústavy z roku 1974 uvolnily ze svazku a statut

provincie jim poskytl témer rovnocenné postavení re

publik. Tyto nálady byly nejzretelneji vyjádreny v me

morandu srbské Akademie ved z roku 1986. Tam jsou

Srbové chápáni jako obet Titova komunistického stá

tu. Pro srbské nacionalisty v cele s Miloševicem pred

stavuje toto memorandum ideologickou základnu po

litiky, která vedla k tomu, že se roku 1987 nejprve

chopili moci v srbské komunistické strane a poté za

cali provádet srbskou politiku homogenizace - od ro

ku 1989, kdy byla Kosovu a Vojvodine zrušena auto
nomie.

Miloševié po nástupu k moci v srbské komunistické

strane navázal na kosovský mýtus, jednak k upevnení

vlastní pozice, jednak pro své velkosrbské zámery. Svou

politikou usiluje o ukoncení diskriminace srbského ná

roda a po staletí tlvajících hrozeb. O Vidov danu 28.

cervna 1989 se na Kosove poli shromáždil pres jeden mi

lión Srbu, aby si pripomneli porážku cara Lazara pred
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šesti sty lety. Pred pravoslavnými kostely v zemi horely

celou noc svícky a prúvody lidí defilovaly kolem ostat

kú cara Lazara, kostí v prosklené rakvi. V projevu k to
muto ohromnénu shromáždení lidí toho dne obvinil Mi

loševié všechny srbské vudce v poválecné dobe z poni
žování Srbska.

"Ústupky, jichž se srbští vúdci dopoušteli k újme své

ho lidu, by žádný jiný národ na zemi nestrpel. Tím mé

ne že Srbové nikdy ve svých dejinách nedobývali ani ne

vykoristovali jiný národ a v celé jejich historii, za obou

svetových válek, stejne jako dnes, nespocívá jejich ná

rodní a historická existence v nicem jiném než v osvo
bozování."

Hrou na strunu obetních mýtú a obrazu Srbú coby

Bohem vyvoleného, ale stále ohrožovaného národa,

prosazuje Miloševié velkosrbský projekt tradicními pro

stredky. Masakry, vyhánení a ponižování protivníka jsou

metody, jichž používá k uskutecnení svých vojenských

a politických cílú a obetní mýtus slouží jako instrument

k provádení expanzivní politiky i k jejímu ospravedlne

ní. Bez ohledu na výsledek ze soucasného merení sil vy

jde Miloševié jako vítez, bud jako clovek, který v pra

vlasti zachránil srbskou nadvládu, nebo jako nový car

Lazar, který vstoupí do historie jako poslední obet kon

spirace celého sveta proti srbskému národu. ~

Ne/ožila Dagmar Hart/ová.

Moskva, Minsk a Miloševié
Pete Baumgartner

Miloševié má na východe jistou podporu, ale menší,
než se zdálo.

Silný odpor vlád Ruska a Beloruska k leteckým zá

sahúm NATO proti Jugoslávii radí jejich zeme do malé

skupiny státú východní Evropy a bývalého Sovetského

svazu, které v kosovské krizi podporují Belehrad proti
silám Aliance.

Sedm státú, které usilují o to, aby se dostaly do príš

tí vlny rozširování NATO - Bulharsko, Estonsko, Litva,

Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a. Slovinsko - naopak

zásah ATO podporují snad výrazneji než tri nové

clenské zeme. Zmínených sedm zemí poslalo 9. dubna

americkému prezidentovi Billu Clintnovi spolecný do

pis, v nemž vyjadrují svou plnou podporu akcím ne

zbytným k ukoncení "utrpení a násilí v Kosovu". V Bra

tislave slovenský premiér Mikuláš Dzurinda oznacil

rozhodnutí bombardovat Jugoslávii za menší zlo. Stra

na bývalého ministerského predsedy Vladimíra Mecia

ra však nazvala nálety "moderním barbarstvím" a vy

jádrila svou solidaritu s Jugoslávií.

V Bulharsku a v Rumunsku se sice vlády za akce NA

TO postavily, staly se však terci ostré kritiky hlavních

opozicních stran. Tato kritika cástecne odráží nálady

verejnosti, která se cítí ohrožena blízkostí vojenských

operací a má obavy o príslušníky rumunské a bulhar

ské menšiny v Srbsku. Bulharský premiér Ivan Kostov

vyjádril s leteckými útoky souhlas, jisté západní kruhy

jej ale kritizovaly za to, že uzavrel hranice a odmítá pri

jímat jiné uprchlíky než etnické Bulhary. V Rumunsku

i Bulharsku krome toho následkem uzavrení plavby po

Dunaji hrozí ztráty ve výši milionú dolarú, což si chatr

né národní hospodárství obou zemí sotva múže dovo
lit.

Jak oznámila pobocka RFE/RL z Kišineva, moldav

ské ministerstvo zahranicí vydalo 25. brezna prohláše

ní, podle nehož rozhodnutí Atlantické aliance použít

sílu bylo "do znacné míry vynuceno nesmiritelnými po

stoji" jedné ze stran konfliktu.

Chorvatští predstavitelé verejne vyjádrili podpom

NATO, prestože jejich zeme ješte nebyla prijata do pro-
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gramu Partnerství pro mír. Jak se.dalo oce

kávat, v Bosne a Hercegovine se souhlas ci

odpor témer bez výjimky rídí etnickými

hranicemi. Prozápadní politikové v obou

zemích však bezpochyby cítí jistou škodo

libost, že jugoslávský prezident Slobodan

Miloševié nyní zakouší na vlastní kliži to

též, co musely prožít další republiky v le

tech 1991-95 v prubehu válek o následnic

tví po jugoslávské federaci.

V Kijeve ukrajinská vláda letecké údery

NATO odsoudila a zároven vyzvala k ob

nove jednání. Ministerstvo obrany však

soucasne prohlásilo, že "v zájmu Ukrajiny

jsou pevné svazky s ATO", a pres divoké

výpady rady poslancu proti NATO a do

konce výzvy k obnovení jaderného statutu

Ukrajiny, rezoluce požadující omezení
vztah li s Aliancí ani ve vetšinove levicovém

parlamentu neprošla. Prezident Leonid

Kucma zamítl veškeré požadavky na zaslá

ní vojenské pomoci Belehradu a charakterizoval jugo

slávský návrh pripojit se k belorusko-ruské unii jako

"nerealistický" .

Na Kavkaze vyjádrili Gruzie i Arménie zklamání

z neúspechli mírových jednání a obavy z rozhodnutí

NATO použít proti Jugoslávii síly. Vetšina politických

seskupení se staví proti náletlim, i když ministerstvo

zahranicí 25. brezna prohlásilo, že "Arménie vždy pod

porovala právo národu na sebeurcení". Navzdory tomu

téhož dne arménský ministr obrany v Moskve podepsal

prohlášení Spolecenství nezávislých státli (SNS),

v nemž jsou letecké útoky hodnoceny jako "nehumán

ní". V Ázerbajdžánu mezitím strana s názvem Národní

fronta se plne postavila za operaci ATO proti Jugo

slávii, "která provádela genocidu proti Albánclim".

V prohlášení se dále praví, že "stejná politika etnických

cistek byla použita proti Ázerbajdžáncum žijícím v Ná-

horním Karabachu" a jeho autori vyjadrují nadeji, že

"podobná operace bude zahájena i proti Arménii".

Oficiální prohlášení stredoasijských státli byla spíše

klidná až opatrná. Kazachstán útoky ani neschvaluje,

ani neodsuzuje, nicméne vyzval jugoslávské síly ke sta
žení z Kosova. Tádžické ministerstvo zahranicí letec

kou operaci odsoudilo jako cin, který "destabilizuje si
tuaci ve svete".

Belehrad tedy ví, že ze Západu muže ocekávat pou

ze mimimální podporu, jednoznacná solidarita z vý

chodu je však také vzácná. V globálním merítku je však

Jugoslávie zdánlive úspešná: jugoslávský námestek mi

nistra zahranicí Zoran Novakovié 9. dubna zdllraznil,

že proti vojenskému tažení ATO se staví Rusko, Cína

a Indie, a tyto zeme "predstavují vetšinu svetové popu
lace".

Jato us. Air Porce

PETE
BAUMGARTNER

Redaktor
RFF/RL

Newsline.
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Naše kosovská krize
Jirí Musil

Není pochyb o tom, že kosovská krize je dosud nejvetší zatežkávací zkouškou NATO a do znacné míry
rovnež Evropské unie. Ale zároven je težkou zkouškou ceské spolecnosti, je její hodinou pravdy. Reakce
na Kosovo obnažila totiž hluboké rozpory v základních pojetích cesképolitiky, ukázala na rozkolísanost
verejnostipokud jde o naši mezinárodní orientaci, o závazky plynoucí z našeho clenství v NATO a od
halila naši nedostatecnou schopnost reagovat na nové jevy ve vývoji sveta kolem nás.

fotojaromír Cejka

aše domácí diskuse o všech techto otázkách mely pro

bíhat již dríve. Vlády neinformovaly dostatecne verej

nost o tom, co znamená clenství v NATO a Evropské

unii, ceská publicistika se prevážne zabývá vnitrními

záležitostmi a klícové diskuse o našem postavení v Ev

rope, o našich povinnostech a závazcích vúci západní

mu svetu, kam podle mínení rozhodující cásti naši ve

rejnosti patríme, se najednou odehrávají v napjatém

a nervózním ovzduší. Má to snad jedinou výhodu: jed

notlivá stanoxiska a postoje jsou formulovány jasneji

a ostreji, než by tomu bylo v méne dramatických situa

cích. A navíc, aktéri probíhající diskuse musí mnohem

více odhalit své zpllsoby myšlení a své charaktery.

Rozpolcené myšlení
Politické myšlení našich demokratických stran se stále

potýká s polaritou dvou proti sobe stavených názoru na

povahu politiky. Na jedné strane názoru, podle kterého

by mela závažná politická rozhodnutí vycházet z etic
kých stanovisek a z morálních hodnot. A na druhé stra

ne názoru, který zdúraznuje, že politika musí být realis

tická, praktická a že se musí opírat predevším o odhad

dúsledku jednotlivých rozhodnutí. Když pak prijde Ko

sovo, jsme myšlenkove, citove i volne bezradní.

Pokusme se ujasnit, co se skrývá za oním "realistic

kým" prístupem k politice, na který se odvolávají nek

terí politici a publicisté. Pojmy jako "politický realis

mus", "pluralita názoru", "odmítání velkých ideálu", "ná

rodní zájmy", které se používají v našich kosovských

diskusích, jsou soucástí hodnot a postoju tradicní i no

vé politické pravice. Obvykle k tomu patrí tržní funda

mentalismus, silný ekonomický individualismus, prijí

mání vysokého stupne sociální nerovnosti, tradicní na-

cionalismus a zejména tzv. realistická teorie mezinárod

ního rádu. Ta je v našem kontextu dúležitá, nebot zdu

raznuje pretJvávající roli národního státu a samozrejme

také jeho suverenitu a moc.

V našich diskusích o Kosovu je odmítavý postoj rea

lisru k zásahu NATO v Jugoslávii významne napájen fi

losofickým relativismem v etické i v poznávací podobe.

Rozhodujícím faktorem etnických cistek v Kosovu pod

le tohoto názoru není pouze srbský nacionalismus, ale

stejne tak i albánský. Extrémne vyjádreno: každý má

v tomto konfliktu svou pravdu a bylo by chybou se do
celé veci za techto okolností míchat. Co se má delat

vám tito realisté nereknou. Jednodušší je odvolat se na

správný odhad našich možností. My prece nemúžeme

celou vec nejak podstatne ovlivnit, nenamlouvejme si

nic, jen "žádné siláctví". Neangažujme se, jsme malí,
bezmocní.

Jinou variantou argumenru napadajících naši plnou

podporu ATO je teze, že je zapotrebí prosazovat naše

národní zájmy. Podle ní se nemúžeme omezit na "žác

kovský prístup" a být pouze loajální k ATO. Vážná

a zodpovedná ceská politika musí hájit národní zájmy.

To totiž je znamení nové doby. Skutecnost, že se Evro

pa namáhave propracovává k nadnárodním hodnotám

pluralitní povahy, že zdúraznuje princip "žádná práva

bez zodpovednosti", opet zústává v této argumentaci

stranou. Za vznešenými slovy se skrývá podbízivý ná

rodní egoismus.

Koncepce spojující politiku s etickými hodnotami má

u nás v dobe kosovské krize rovnež nekolik podob. Je

jich spolecným jmenovatelem je presvedcení, že Milo

ševicuv režim již v minulosti opakovane porušoval lid

ská práva a obecné mravní normy lidského soužití. Na

cionalismus tohoto režimu zavedl dnešní Jugoslávii do

tragické situace, ve které zreknutí se aktivní multikultu

rální a multietnické politiky v Kosovu, a to již pred ne

kolika roky, ponechalo otevrené již jen fatální možnos

ti jako násilnou asimilaci, rozdelení území, etnické ciš

tení nebo zabíjení. Režim zvolil cištení a zabíjení.

Etnické cištení a zabíjení lidí, kterí jsou príslušníky mi

noritního národního spolecenství, je ve skutecnosti vál

kou proti vlastním obcanum. A tato zvláštní válka, kte

rá z hlediska mezinárodního práva vlastne válkou není,

trvala už radu let. NATO pak v této situaci a po ztros

kotání jednání v Rambouillet a odchodu srbské delega

ce z jednání stálo pred nesmírne težkou volbou. Bud'

necinne prihlížet zabíjení a vyhánení albánských obca

nu Jugoslávie a pokoušet se o jednání, anebo se snažit

vojenskými prostredky, tj. mocí, a bez schválení Rady
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bezpecnosti, donutit Miloševicúv režim k zastavení této

války vúci cásti vlastních obcanú. To je mapa tragické

situace, ve které bylo nutno se rozhodnout a jednat.

Pro ty, kterí takto chápou celou situaci a mají v sobe

kompas mravních a politických hodnot demokratické,

svobodné a otevrené spolecnosti, byla podpora vojen

ských akcí NATO výrazem stanoviska, že toto rešení

bude humánnejší než vyckávání nebo prípadné ustu

pování aktúm militantního nacionalismu, ac nikdo ne

mohl odhadnout všechny necekané dúsledky takového

rozhodnutí. Tak lze rozumet i výrokúm, podle kterých

je zlu zapotrebí celit za jakoukoliv cenu. Lze se dokon
ce odvážit tvrzení, že z dlouhodobého hlediska bude

naše loajalita vúci alianci, do které jsme pred nekolika

týdny vstoupili, lépe sloužit i onem národním zájmúm,

o kterých s takovou oblibou hovorí naši "zodpovední
realisté" .

Disharmonické hlasy verejnosti
Na takto popsaném poli otázek, na které musíme od

povídat, se pohybuje již vetšina našich obcanú. Ale ne

bylo tomu tak od zacátku bombardování objektú v Ju

goslávii a stále pomerne vysoký podíl lidí odmítajících

akci NATO- zrejme vyšší než v Polsku a Madarsku - nás

nutí k zamyšlení. Múžeme pritom nechat stranou stano

viska reprezentantú komunistické a republikánské stra

ny. Jejich stanoviska patrí témer k popisu jejich práce

a odpovídají jejich obrazu sveta. Co je více znepokoju

jící, je pravdepodobná struktura motivú, které vedly ješ

te pred nedávnem 45 procent dotazovaných obcanú

k odsouzení akce NATO. Rozbor dopisú ctenárúm ne

kolika deníkú ukazuje, že nejcasteji uvádeným dúvo

dem nesouhlasu s bombardováním je dvojí loket uplat

novaný Západem vúci Severnímu Irsku, Turecku, v mi

nulosti v souvislosti s pred válecným Ceskoslovenskem

vúci Nemecku a vúci dnešní Jugoslávii. Prakticky stejne

casto ctenári zdúraznují, že k útokúm dochází bez

schválení Radou bezpecnosti a že jde o porušení mezi-

národního práva. Padla i námitka, že tu nejde o obranu

zeme NATO, prípadne i to, že Spojené státy nikdo neo

hrožuje. Prekvapive casto si ctenári stežují, že verejnost

je soustavne a zámerne mylne informována. A konecne

pomerne pocetný blok predstavují výroky, které zdú

raznují, že A1bánci nebyli zdaleka tak silne utlacováni

Srby, jak je nám to prezentováno, že naopak je to naci

onalismus Albáncú a jejich osvobozenecká armáda, kte

ré vyvolaly krizi. A v této souvislosti se uvádí, že sou

casné kosovské události jsou jakousi paralelou s prípra
vou odtržení Sudet od Ceskoslovenska v roce 1938.

O neco méne casto se pripomínají albánské masakry Sr

bú behem 1. a 2. svetové války. O historicko-emocio

nální motivaci nesouhlasu s akcemi NATO svedcí i pri

pomínání toho, že Jugoslávie byla vždy naším verným

spojencem. Na to, že jde dnes o jinou Jugoslávii, se však

pritom zapomíná.

Zajímavý je rozdíl mezi obsahem i tónem psaných

dopisú a stanovisek ci dotazú posluchacú, napr. v Ces

kém rozhlase v "Radiofóru". Napsat dopis tak, aby mel

hlavu a patu, není úplne jednoduché, a možná i proto

jsou komentáre posluchacú v rozhlase ve srovnání

s psanými projevy mnohem více výrazem emocí. Casto

je z nich v prípade Kosova cítit nenávist. Nenávist k to

mu, že jsme cleny NATO a pak další a více znepokoju

jící motiv: proc se do toho všeho mícháme, proc nás ten

Havel vtahuje do toho konfliktu, pro nás by prece bylo

nejlepší, kdybychom se v téhle šlamastyce nekam ztra

tili. Máme svých starostí dost. Nejhorší na tom je, že se

zde setkávají predstavitelé OSD i CSSD a neinformova

ní, zmatení a nekdy i nenávistní lidé z nejrúznejších so

ciálních okruhú. Nutne se nabízí myšlenka, že nekterí

politici cílevedome loví hlasy v techto kalných vodách.

Politici versus média

Krome prezidenta Havla a predstavitelú menších poli

tických stran oficiální politická reprezentace klickuje,

a navíc je rozpolcená. Rozdílné postoje vedení ODS

JIRÍ MUSIL
(1928)

Sociolog,
profesor

Stredoevropské
univerzity

v Budapešti.
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i CSSD a politiku na nižších stupních hierarchie obou

stran tyto nejvetší ceské strany štepí. Vedení ODS celí

hlasitému nesouhlasu lidí zastupujících jednotlivá mes

ta a regiony, u CSSDje tomu naopak. Vrchol vládnoucí

strany - i když nikoliv jednotný - se dopracoval k po

znání, že naše clenství v ATO predstavuje závazek, za

který je tato vláda zodpovedná. Pokud však vládní cini

tel skutecne prohlásil, že o bombardování Jugoslávie se

rozhodlo pred naším vSUlpem do Aliance, tak tento vý

rok vejde do dejin ceského oportunismu. Plnou loajali

ni k ATO pak odmítá znacná cást nižších složek soci
ální demokracie.

Shrnuto a secteno: jen menší cást naší politické elity

je schopna jasne a jednoznacne podporit Alianci, jejímiž

cleny jsme se nedávno stali. Nejtežší cást zaujímá ono

známé chytré stanovisko "ano, ale". To do znacné míry

konvenuje náladám a postojum obyvatelstva zeme. Vel

ká cást politiku se spíše rozhlíží kolem sebe a snaží se

vystihnout poptávku na politickém trhu, než aby na

tento trh šla s vlastními stanovisky a plnila tak roli sku

tecných vudcích osobností.

A tak v podstatne pozitivní roli v této naší soucasné

krizi sehrávají prezident, malé politické strany, média,

predstavitelé katolické církve a další složky obcanské

spolecnosti. Pres ruzné chyby nás média celkem dobre

informují, nezastírají nic, poukazují na rozkolísanost

velkých politických stran i politických instiUlcí a nasta

vují jim tvrdé zrcadlo. Zároven bojují o verejné mínení,

nebot je zrejmé, že pri prehnaných ohledech vetšiny

politiku na nálady potenciálních volicll mohou média

pomoci neurcitost a opatrnost naší soudobé politické

elity omezit. l\"

Nemecko: Nechut k násilí
Alexander Loesch

Ztralila Spolková republika ted definitivne SUDU nevinnost. protože se nemectí vo

jáci poprvé od rokli 1945podílejí na "agresivní válce"? Tak to asp011tvrdí Chris

lian Stróbele, prominentní politik strany Zelen.J'ch,jehož ideologické koren)' spo

cívají v levicové reuolte konce šedesátých let a vpozdejším radikálním pacifismu

velké cásti mladých západních Nemcri, kten byli tehdy zpravidla na jedno oko

slepí; na to levé.

ALEXANDER
LOESCH

(1947)
Novinár,
redaktor
berlínského
deníku
Tagespiegel.

Podle nich byla sovetská intervence v Ceskoslovensku

záchranou pred svody západního imperialismu, kritika

NDR pruvodním jevem studené války a Kuba ostrovem

svobody, zatímco neprátelé pokroku sedeli hlavne ve

Washingtonu a vedli špinavou válku v Indocíne. Tepr

ve zprávy o hruzovláde Rudých Khméru v Kambodži

tímto uceleným pohledem na svet otrásly. To, co násle

dovalo, je už historií - dejinami pozvolné ztráty víry

v rudesvetlé zítrky.
Velká vetšina clenu a volicu obou stran soucasné ne

mecké vládní koalice, Sociálních demokratu a Zele

ných, má za sebou presne tento vývojový proces. Po

sledním útocištem pravoverných se donedávna zdálo

být presvedcení, že mír, respektive v prípade Balkánu

onu podivnou neválku, je treba zachovat za každou ce

nu. Až stále otresnejší doklady o vražedném tažení sol

datesky belehradského postkomunistického diktátora

Slobodana Miloševice proti civilnímu albánskému oby

vatelstvu v Kosovu presvedcily nemeckou verejnost

o tom, že diplomacie je v koncích a že je treba radikál

ních kroku. Pro vládu i opozici byla krome toho jiste

spolurozhodující i predstava nekontrolovatelného ma

sového prílivu dalších uprchlíku.

Je opravdu možné, že by ono oprávnené rozhorcení

nad zlociny, provádenými ve jménu srbského národa,

mohlo reaktivovat agresivní nacionalismus nemecký,

namírený proti Slovanum, jak to už tvrdí nekterí vudci

v Moskve anebo Belehrade? Na tomto miste je možná

treba ceského ctenáre, neznalého putek a vnitropoli

tických rozcvicek nemecké levice, uklidnit. Nemecko

se nevrací ani ke své nekdejší rozpínavosti, a ani v ná-

znaku k jejímu destruktivnímu proti pólu, k sebevra

žedné chuti ke spolecné apokalypse. aopak: Shora ci

tovaný výrok Strobeleho je jen extrémním výrazem na

prosté nechuti k jakémukoli vojenskému násilí, která

spojuje celou dnešní nemeckou spolecnost od leva do

prava a od východu na západ. Rozdíly jsou zde pouze

graduální a v akUlální souvislosti s balkánskou válkou

dané hlavne schopností rozlišovat mezi menším a vet

ším zlem. Podpora verejnosti pro úder aliance proti Mi

loševicove Jugoslávii, která je ve své bezvýhradné for

me v západním Nemecku zhruba šedesátiprocentní

a v bývalé NDR pouze asi ctyriceti procentní, se opírá

hlavne o poznání, že kdyby bývali Americané pred víc

než pulstoletím propadli slepému pacifismu, tak by po

rážka Hitlera nebyla zdaleka tak jistá. V této souvislos

ti pikantní je, že v koalici, která je od zacátku a zásad

ne proti operaci NATO na Balkáne, se nachází extrém

ní neonacistická pravice a pohrobek nekdejší

všemocné východonemecké komunistické strany,
dnešní PDS.

Cím déle však nálety na vojenské cíle v Srbsku trvají

a zpráv belehradské propagandy - byt i težko overitel

ných - o civilních obetech pribývá, tím víc se zacíná vi

klat verejné porozumení pro celý smysl intervence. De

magogický argument, že teprve zásah NATOpodnítil gi

gantické "etnické cistky" v Kosovu, na nejž mají

autorské právo zkušení desinformátori v Belehrade

a Moskve, pritom nehraje témer žádnou roli. Rostoucí

pochyby živí hlavne zjištení, že vojenská technika ze

vzduchu není schopna zastavit zfanatisované vraždící

bojuvky Miloševice a tím odvrátit kosovskou katastrofu.

To dokazují denne sdelovací prostredky, noviny a ješte

pusobivnejší televize, které se hlavne soustredují na ob

šírnou dokumentaci událostí a ve svých komentárích

a analýsách docházejí stále casteji k záveru, že bez po

zemních sil nelze dosáhnout positivního zvratu. To je

ovšem Achillovou patou nejen soucasné strategie NA

TO, nýbrž celého krehkého demokratického konsensu
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ve všech clenských zemích aliance. Hruzná vidina "dru

hého Vietnamu" se mezitím stala okrídleným rcením,

možnost invase pozemních vojsk proto - zatím - de

mentují odpovední politici jak jen mohou.

V Nemecku by to znamenalo definitivní zhroucení

demokratické podpory pro balkánskou operaci NATO.

Již ted mají sociálnedemokratický ministr obrany Rudolf

Scharping a ministra zahranicí Joschka Fischer z kdysi

radikálne pacifistické strany Zelených co delat, aby udr

želi rostoucí pochyby verejnosti prostrednictvím vysvet

lovacích kampaní ve sdelovacích prostredcích na uzde

a aby ve vlastnich radách, zejména u mladé generace,

zabránili vážnejším trhlinám. Zásadní argument, který

se stále kamennejší tvárí a viditelnejším úsilím tito poli-

tikové opakují na obrazovce, že sjednocené Nemecko

nemuže vecne nechat tahat za sebe horké kaštany

z ohne Americany anebo Brity a že musí aktivne nést

spoluodpovednost svobodného sveta, zatím drží vše

pohromade. Vtažení do "skutecné" pozemní války s te

levizne "viditelnými" obetmi by nejspíš - a to nejen

u Nemcú - znamenalo návrat k volání po míru za kaž

dou cenu; k úleve všech Miloševicu tohoto sveta.

Záverem však aspon jedna jednoznacne dobrá zprá

va: To, co se v reakcích zdejší verejnosti na kosovskou

tragédii nemení, je široká humanitární pomoc pro ony

stovky tisíc vyhnancu, organisovaná od bežných obca

nú až po bundeswehr, a která nemá v poválecném e

mecku obdoby. ~

Polsko: Válka na obranu cloveka
Václav Burian

Sejl:)'ššípolští pl'edstal'itelé 1)'Stllplljí l'e l'zta

hli kjllgoslál'ské l'álce koordinoL'CIneji.než se

to dalY politiklim cesk.ým. Steží bychom od

nic/) zaslechli l'ýrak.),podobné tem, jež 1:l'I'kl

t/'eha \ 'ác/al' KlallS. I\'eco si lze vysl'etlit nee

xistencí komllnistické s/ra/1Y ci tradicne sla

bJímpanslal'ismem, polská zahranicní politi

ka se l'štlk lyz/wclIje tuohl'ostí i kontinuitoll

1:)'l'OieliŽ od rokli 1989.

Podle údaju, které nejvetší

mu polskému deníku Gaze

ta Wyborcza poskytlo Stre

disko pro výzkum verejného

mínení (CBOS), považovalo

intervenci NATO na jejím

pocátku za oprávnenou

48 % dotázaných, proti bylo

36 %. Nadpolovicní vetšina

dotázaných Polákti (54 %)

však odmítala úcast pol

ských vojáku v operaci, pro

bylo dvaatricet procent. Pol

ské verejné rninení tedy bylo

na pocátku útoku rozdeleno výrazneji než mínení nej

vyšších politiku, ackoliv nálady verejnosti se dále vyví

její, zejména pod vlivem nových zprávo etnických cist
kách v Kosovu,

Pro deník Gazeta Wyborcza se k intervenci vyjádril mj.

premiér Jerzy Buzek, který zduraznil, že "útok NATO

není namíren proti srbskému národu, ale proti maso

vým vrahum. Za to je odpovedný ten diktátor, který vy

volává už ctvrtou válku za posledních deset let: už by

lo Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, nyní je
na rade Kosovo."

Snad nejpádnejší je hlas Marka Edelmana, lékare, bý

valého di identa a hla ne posledního žijícího vudce

povstání ve vaIŠavském ghettu z roku 1943 obracející

se k predstavitelum NATO a jeho denských státu. Tak

hodnotí zásah jedna z nejvetších mravních autorit dneš

ního Polska: .Rozhodnutí státu ATO je rozhodnutím

které mení tvár sveta. Poprvé dejinách se setkáváme

s válkou nikoliv o úzerni, nikoliv o vlivy, nikoliv o su

roviny. Poprvé svet vypovedel válku na obranu clove

ka. Za druhé svetové války jsem byl svedkem genoci

dy ve varšavském ghettu. Vúdci svobodného sveta to
mu nedokázali zabránit.

Ríkali, že až válka skoncí, všichni se budou moci opet

cítit jako lidé, a ne jako štvaná zver. Jenže když skon

cila válka a vyhrála demokracie, ty miliony lidí, o které

se bojovalo, už neexistovaly a nemohly se radovat

z plodu míru."

Polští novinári si bedlive všímají reakcí Ruska. Adam

Szostkiewicz z listu Tygodnik Powszechny tvrdí, že pro

Moskvu je proces politické desintegrace Balkánu mi

morádne poucný. Bude-Ii mít intervence NATO ús

pech, "ruští stratégové budou muset vyhodit do koše

plány kopírující Miloševicovu politiku napríklad ve

vztahu k cecenskému ,separatismu'" tvrdí Szostkie-
wicz.

Jato Ollcll'e} .\'emec

l'iíCLAV BURlAN
(1959)

Novinár
a polonista.
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Vojenská aliance strážcem humanity?
Výsledkem múže být vybombardovaná Jugoslávie a vycištené Kosovo Milan Znoj

Rajko Dolecek, mluucí našich Srbli, prohlásil za bohapustou lež a za konec me

zinárodního práva tvrzení, že LÍtok na Jugoslávii má zastavit agresi v Kosovu,

nebot'podle nej jugoslái'ie jako suverénní stát" nemúže delat agresi vI/ci sobe sa

mé". SllL'erén sám sobe nikdy neškodí - tak zní klasická teze. Rajko Doleckoui

ušak ušlo, že práue totopojetí státní sllL'erenity vzalo nyní za sué a neplatí. Není

praL'da, že stát. at' delá. co delá, vždy koná dobre. Náš suetje mezinárodllí, chce

te-li globální, stáZi'jsou uzájemne propojeny a jsou podrizeny urcit.ým spolecn.ým

normám a prauidhim, které jejich suévoli omezují. Tento názor vyjadn/je Char

ta OSN. Práue zkušenost sfašismem uedla k jejímu pi'ijetí v mezinárodním me

ri/ku. To nebyl konec mezinárodního prál'a, alejeho obrození - byt' mnohé otáz

~i' zlhtaly otevFené.

jiJlo ('.5. A ir Force

Když si pripomeneme, že jugoslávské vojsko bralo

vesnice kosovských Albáncu útokem, vojáci tyto ves

nice ostrelovali dely, vypalovali domy a vyháneli jejich

obyvatele, tak je zjevné, že je na míste mluvit o agresi

státu vuci vlastním obcanum, proto lze oduvodnene

tvrdit, že na to stát nemá právo a je správné konat tak,

aby tato agrese byla zastavena. Oprávnení k útoku na

Jugoslávii vychází z techto úvah a je treba uznat, že

duvody jsou to dostatecné, aby ospravedlnily to, co se

oznacuje jako "úder na Jugoslávii".

ové ambice ATO

Objevuje se však pochybnost, zda zrovna ATO muže

rozhodovat o tom, co je a co není neprípustná agrese

proti vlastním obcanum (jmenovite genocida podle

ustanovení Charty). NATO není nic víc ani nic mín než

vojenská aliance Západu. Jenom natoidní nadšenci bu

dou tvrdit, že NATO je jak strážcem, tak interpretem

demokracie a humanity na celém svete. Nepochybne

je to OSN, komu by slušelo, aby hlásal demokracii

a humanitu ve svete a také posuzoval jejich dodržová

ní. os je ovšem kolbištem mocenských až velmo-

cenských zájmu. V takových vypjatých situacích, jako

je kosovská krize, je rozhodování Rady bezpecnosti

impotentní a lze je snadno paralyzovat. Pro Rusko je

"pochopitelne" vetším zlem prítomnost ATO na Bal

káne než etnicky cisté Kosovo, stejne tak pro Cínu, ne

mluve o hlavních islámských zemích. Když nekdo žá

dá souhlas OSN s údery proti Jugoslávii, je budto na

ivní, nebo chytrák, který ví, že v takovém prípade by

se jednalo a jednalo tak dlouho, dokud by Kosovo ne

bylo etnicky cisté. Nic takového spravedlnost nežádá,

nebot není natolik slepá.

Je pravda, že NATO je organizace, která vznikla

v podmínkách studené války. S koncem studené války

se stalo žádoucím stanovit NATO nové cíle a upresnit

jeho novou roli. Není žádným tajemstvím, že Clinton

a jeho administrativa mají v tomto smeru jisté zámery,

napr. bránit - a to i za hranicemi zemí ATO - dalšímu

šírení zbraní hromadného nicení ve svete (viz prípad

Iráku), nebo zabránit - a to i za hranicemi zemí NATO

- masivnímu porušování lidských práva, jež se v Char

te OSN oznacuje za genocidu (to je prípad Kosova).

Nemeli bychom být touto ambicí tolik prekvapeni.

Jedním z prvních, kdo tyto nové cíle pro NATO verej

ne podporil, byl prece Václav Havel. To vše jsou vize,

které mají ovšem dalekosáhlé mezinárodne politické

dusledky, které je treba dobre uvážit. Zatímní ~sled
ky bombardování Jugoslávie neukazují, že by to bylo
zrovna uvážlivé rešení.

Americký idealismus
Miroslav Macek vyjádril názor, že Americané si krome

jiného chteli v Jugoslávii vyzkoušet superletadlo BZ.

Postavil se tak do jedné rady s temi, kdo v útoku NA

TO na Jugoslávii vidí velmocenské, nerku-li militaris

tické touhy Ameriky. Po ruce je hned rada príkladu 

predevším vietnamská válka, ale i zásahy v Grenade,

v Paname, podpora diktátoru v Latinské Americe. Tito

kritikové však nevidí, že opak je pravdou. Zásah v Ko

sovu je nesrovnatelný s temito predchozími skutky.

Zmínené vojenské akce byly soucástí studené války,

vycházely z mocenského vyrovnání vlivu, a byly pro

to spíše výsledkem politické kalkulace antikomunistic

ké "realpolitik", než plodem idealistického zaujetí, ac

nás Americané budou presvedcovat, že i tehdy neme

li na mysli nic než demokracii a humanitu.

Svet po studené válce je jiný, dal šanci idealistum,

kterí se teší z toho, že demokracie a humanita se mo

hou snáze šírit po svete a mezinárodní spolecenství na

to muže spolecne dohlížet - kdo by se nepridal? a

Balkáne však tato americká politika príliš úspešná ne

byla. Od pocátku etnických válek se Americané dovo

lávali dodržování lidských práva dbali na dve zásady:

nemenit hranice státu a zabránit etnickým cistkám.

Otázkou není jen to, zda jsou to cíle realizovatelné, ale

již to, zda jsou slucitelné. Daytonské dohody o tom

príliš nepresvedcily. Když ale tento prístup odmítne

me, zbude cesta do pekel - a etnické války na Balká-
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ne, jež by celou "vec" vyrešily "prirozene". Paradoxne

platí, že útok na Jugoslávii byl možný až poté, co stu

dená válka skoncila. Pred tím by se americká mocen
ská mašinérie do takového idealistického dobrodruž

ství sotva pustila práve z ohledu velmocenských a .,re

álpolitických".

Realpolitik na Balkáne
Bismarckova slova, že Balkán nestojí za kosti jediné

ho pomoranského granátníka, jsou okrídlená, ale

k uchu amerických politiku zrejme nedoletela. Ame

ricané podle všeho nerozumejí hloubce etnických

konfliktu, nesnášenlivosti, která je ukryta v historic

ké pameti lidí a v kritických chvílích muže vypuk

nout s brutální silou, která je zcela iracionální a ne

dá se žádnými duvody nebo argumenty zadržet ne

bo ukáznit. Predstava, že kdyby nebylo Miloševice,

tak by na Balkáne nebyly války, je detinská. Realis

tická politika si žádá neco jiného. Politik muže být

idealistou, ale musí umet racionálne zvážit své ciny

a nést odpovednost za jejich dusledky. estací ve

det, že jednám správne; ale je treba také presne zvá

žit, kolik správného príslušné jednání prinese a po

merit je se zlem, které nepochybne též vzejde. Zvláš

te v politice, když se k prinucení druhých k urcitému

jednání použije násilí. V tomto ohledu rozhodnutí

bombardovat Jugoslávii vzbuzuje až príliš mnoho

pochybností. Dalo se cekat, že bombardování zhorší

situaci kosovských Albáncu, nebot Srbové se budou

moci bezohledne pustit do etnických cistek. Výsled

kem tedy mliže být vybombardovaná Jugoslávie

a vycištené Kosovo. Sotva se naproti tomu dalo ce

kat, že samotné bombardování primeje Srby, aby se

vzdali Kosova. Každá válka vždy vede k rlistu nacio

nalismu, nikdy k jeho úpadku. Co dríve mohlo být

ústupkem, je nyní kapitulací celého národa. Na za

cátku zjevne chybela reálná predstava, jak mliže

konflikt skoncit. Budto totiž válka má vést k pode

psání mírové smlouvy, potom je treba pocítat s tím,

že Miloševié bude smluvním partnerem, nebo cíle

bude vítezství a porážka jugoslávské armády - prí

padná "smlouva" tedy bude založena na kapitulaci

Srbska. Každá z techto možností vede k jiné politic

ké i vojenské strategii. Další mylné kalkulace se tý

kají mezinárodních souvislostí útoku na Jugoslávii.

Je zrejmé, že státy mimo Západ se budou cítit ohro

ženy, když uvidí, že Spojené státy a NATO zasahují

o své vuli mimo území svých clenli. Partnerství pro

mír zrejme vezme za své i tak, ale pozemní operace

NATO v Kosovu, porážka Srbska a rozmístení vojen

ských jednotek na Balkáne by pohrbily celý koncept

mírové spolupráce mezi Ruskem a Západem - v du

sledku toho by ožily instinkty studené války.

V tomto smyslu lze rozumet varování Jirího Dienst

biera pred leteckými útoky na Jugoslávii, z hlediska

odpovedné "realpolitik" jsou tyto útoky chybou - byt

se zrejme mýlí v tom, že ji oznacuje za "chybu viet

namského typu". ~

MIlAN ZND]
(1952)
Filosof

Jak to bude
Tomáš Vrba

Presne v té míre, vjaké platí, že .ne všichni Srbovéjsou zabijáci, platí, že ne všichni kosovští Albánci jsou drogoví

dealeri. Zabijáku a drogových dealeru je v obou spolecenstvích víc, než je v Evrope zdrávo.

Miloševié si budje jist, že kosovští Albánci jsou jugoslávští obcané, a pak tedy vyhání a vybíjí jugoslávské civil

ní obyvatelstvo, nebo pripouští, že kosovš/Í Albánci už nemohou býtjugoslávskými obcany, apak tedy vyhání a vy

bíjí lidi, nad jejichž osudy ztratil právo rozhodovat. V obou prípadech je ovšem vyhání a vybíjí.

Nekterí britští a americtí politikové minulosti v soukromých rozhovorech pripouštejí, že mezinárodní dohody

o Kosovu pripomínají Mnichovskou dohodu - o cásti území a obyvatel nezávislého státu rozhodují jiní. jisté po

dobnosti tu jsou. jsou však podobné veškeré okolnosti základní situace?

Kosovští Albánci prišli o autonomii, chteli ji získat zpátky, a když se to nedai'ilo, sáhli k odboji. Krutému, ovšem.

Sudetští Nemci meli silné zastoupení v parlamentu demokratické zeme, kosovští Albánci nikoli. Sudetští Nemci se

chteli pi'ipojit k velmi nedemokratické sousední zemi. Kosovští Albánci zatím nikoli. jugoslávští Srbové - ne všich

ni, ale armáda jugoslávských Srbu -prepadli nekolik sousedních zemí, kde vyháneli a vybíjeli civilní obyvatelstvo.

Cechoslováci nikoli. Ceskoslovensko poskytovalo útocište demokratickým Nemcum, kterí si zachránili život útekem

z vlastní zeme. Hledali demokratictí Chorvaté, Bosnané a Albánci, kterí si chteli zachránit život, útocište v Bele

hrade? Blázni by byli

Pred dvema lety se demokratická srbská opozice pokusila pokojne donutit Miloševice k odstoupení. Nereagoval,

pockal a vydržel. Z mnoha srbských vlastencli - i demokratických - se od té doby stali zabijáci nebo zacali sym
patizovat se zabijáky, nebo aspon zacali být lhostejní k osudu kosovských Albáncu.

Miloševié ceká, a vydrží cekat. Mezitím usoudil, že bude vhodné vyrídit "odsun "jaksi ješte pred Mnichovem, pre

ventivne. Chce dosáhnout stavu, že nebude návratu. Príliš se s tím nepáre. jeho tajnou zbraní nejsou ruské rake

ty, ale kosovští Albánci. VEvrope budou vítáni asi tak nadšene jako kubánští emigranti na Floride. Stací do kaž

dého transportu vloudit pár zlocincu. Srhové získají povest zabijáku - ale ve svete. Doma budou mezi svými. Ko

sovští Albánci získají povest drogových dealeru - a nebudou mít žádné doma. Rozejdou se po zemích NATO,

promíšeni jugoslávskými agenty, a budou na obtíž nejen Svetlé nad Sázavou. Taková bude pomsta Slobodanova.

Miloševié ovšem dokáže, podporován tirinovským a Mackem, že jinak slušní a soudní lidé si opravdu budou

myslet o Srbech samé hrozné veci, a budou generalizovat. Zaseje jed. A brzy se otevrou hromadné hroby.
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Proroci maj í
provokovat

ikdo se nedostane tak daleko za oponu jako knez, ríká Tomáš Halík

Libuše Koubská

Když jsme spolu mluvili pred ctyrmi lety také v rámci novinového rozhovoru, podotkl katolický
knez, fllosof, terapeut, profesor Univerzity Karlovy a prezident Krestanské akademie Tomáš Halík,
že si nikdy nedá vzít radost ze svobody, když už sejí konecne dockal. Že se tvárí v tvár vývoji ve
spolecnosti i církvi, který ho opakovane naplnuje obavami, nedá otrávit.

Trvají - tohle vaše predsevzetí i vaše obavy z vý
voje - dál?

Trvá obé, nemením tak rychle svoje postoje. Sna

žím se spojit vášnivou lásku ke svobode i se všemi je

jími riziky a neideologické, reálné, kritické vnímání

každodenní skutecnosti. Což se nevztahuje jen na po

litiku, to je celkové zamerení, které vyplývá z mé ži

votní filosofie a víry. Nejzávažnejším sdelením bible

je, že Buh povolal cloveka ke svobode a nikdy mu ne

odnal tento svuj dar, i když vedel, jak jej clovek bude
neustále znevažovat a karikovat. Zároven mu však

ukazuje, že svoboda není libovule, nýbrž nárocný,

zodpovedný úkol, prostor ke konání dobra, o než je

treba se prát i s vlastními pokušeními volit si levnejší

cestu. Kdybych se mel vrátit zpátky k hodnocení ces

kého dneška, znovu bych vyjádril vdecnost za prostor

politické svobody a zároven rostoucí znepokojení nad

tím, jak s ním v tolika prípadech nezodpovedne a ne
zrale nakládáme.

Obcanská spolecnost se v ceských pomerech klu
be porád velmi težce. Vidíte nejaký praktický
zpusob, jak jí pomoci?

Mnoho lidí se nenaucilo zacházet s demokratický

mi vymoženostmi. Opakovane se mi stává, zvlášt na

venkove, že po mne lidí chtejí, abych využil známos

tí s vrcholnými politiky a primluvil se za rešení jejich

komunálních problému. edovedu posoudit, zda tato

praxe spoléhat spíš na ruzné protekce než využívat

své poslance a volat je k odpovednosti prežívá z tota

lity nebo pramení ze špatných zkušeností s novou po

listopadovou garniturou. Rada lidí své zástupce na

ruzných úrovních vubec nezná. Je tu sice mnoho

spolkli a pracuje v nich plno obetavých lidí, ale jejich

cinnosti nevyšel stát dostatecne vstríc treba svou da

novou politikou. A pak - tyto jevy je nutno jednak

v médiích, jednak slovy i ciny politikú trvale povzbu

zovat. Místo toho se nejsledovanejší média rídí zása

dou "dobré zprávy - žádné zprávy" a politik, který byl

po léta v této zemi nejmocnejší, mel rudo pred ocima,

když slyšel pojem "obcanská spolecnost".

Už léta pravidelne jezdím do nejruznejších koutu

republiky prednášet a besedovat. At je puvodní téma

jakékoliv, vždy hovor sklouzne na stav a perspektivy

spolecnosti. A práve o tom je treba hovorit takhle prí

mo, naslouchat lidem, vystavit se jejich otázkám, ar

gumentovat, vysvetlovat, povzbuzovat k vnímání sou

vislostí, celit hospodským frázím a "blbým náladám".

Ríkává se, že v novoveku zacali roli kneží na

hrazovat intelektuálové. Nebo, že jim ji zkusili
ukrást, aby sami mohli ovliviíovat, rídit, prípad
ne spasit spolecnost. Jaký je vlastne rozdíl mezi
knezem a intelektuálem?

Jiste, patriarchální role kneze jako nejvzdelanejšího

a nejinformovanejšího cloveka v obci a jako správce

instituce, integrující veškerý spolecenský život v da

ném míste, zanikla s agrárne-feudální stavovskou spo

lecnostÍ. Bylo by smešné ji dnes hrát. Ale také role je-
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ho nástupce, osvíceneckého intelektuála - buditele, je

už dávno minulostí: jejím posledním reliktem byli pa

trne levicoví intelektuálové 60. let. Dnes je nahradili

manažeri, komunikující víc s pocítacem než s clove

kem, mediální "opinion-makers" a trenéri politických
hvezd.

Víc než rozdíl mezi knezem a intelektuálem mne

zajímá Patockou nastínený ostrý rozdíl mezi intelek
tuálem a duchovním clovekem. Znám bohužel dost

kneží, které bych vubec nenazval "duchovními lidmi"

ve smyslu Patockove, kneží, kterí jsou spíše jen inte

lektuály nebo sociálními pracovníky ci htH, profesio

nálními obradníky nebo byrokraty církevního apará

tu. Ovšem leckdy ke kvalite duchovního cloveka do

zraje nekdo, kdo zastává profesi intelektuála nebo

jiný, který patrí k jiné sociální skupine. V pozdním Pa

tockove díle je duchovním clovekem nazván ten, kdo

prošel nejzávažnejší dejinnou zkušeností naší doby,

.,otresením jistot sveta dne" - hodnot civilizace, posta

vené na moci rozumu a "vedotechniky". Je to ten, kdo

zakusil, jak je náš život "vyklonen do noci nebytí",

kdo stanul tvárí v tvár nicote a pokušení nihilismu

a tam uslyšel "hlas bytí" a stal se "clovekem svedomí".

Ona "solidarita otresených", k níž Patocka vyzývá, je

neco zcela jiného než namyšlené elitárství tech, kdo

by na základe ideologických projektu chteli menit

svet, aniž prošli promenou svého srdce.

Co si tedy má pocít kllez ve svete opillioll-make
ru?

Pokud jde o poslání kneze, v tom me pred lety

velmi oslovil drobný text Karla Rahnera Muž s pro

bodeným srdcem. Podle Rahnera se verohodným

knezem stane jen ten, kdo se podobne jako Ježíš ne

chá vnitrne zasáhnout tragikou a bolestmi sveta, kdo

vejde do zkušenosti Ježíšova kríže, vyjádrené výkri

kem "Bože mlij, proc jsi mne opusti!." Jen tak bude

necím jiným než zákoníkem a farizejem, ideologem,

byrokratem ci obradníkem, bude svedkem pravdy,

"martyrem". Možná, že oba texty nereprodukuji

presne, protože jsem o nich hodne meditoval, mož

ná jsem do nich hodne promítl ze zkušenosti doby,

kdy jsem hledal své místo na svete a dnes se tyto

myšlenky zdají príliš patetické. Neco jiného je soci
ální role kneze, ta bude mít v blízké budoucnosti asi

hodne variant podle potreb prostredí, v nemž budou

kneží sloužit; ale vnitrní stránka veci, ta spiritualita

knežského poslání by asi nikdy nemela postrádat rys

prorocké provokace, nekonformity s tím, jak "se žije

ve svete" a naopak solidarity s temi "otresenými"

a hledajícími, kterí se nespokojují s bužky na trhu

sveta, ale ani s opakováním katechismových poucek,

nýbrž mají "nepokojné srdce", jak o nem mluvil sva

tý Augustin.

A pak je ješte jedna vec, na kterou se casto zapo

míná. Katolický knez sdílí s protestantskými pastory

úkol kázat evangelium, ale má ješte neco specifické

ho: je také zpovedník. Krátce pred svecením mi rekl

muž, který mne pripravoval: "Nikdo není lidem tak

blízko jako knez." Je to pravda. Po dvaceti letech
knežství, behem nichž mi už nekolik tisíc lidí dalo na

hlédnout do tech nejsoukromejších koutli svého srd-

ce a osudu, mohu ríci, že v žádném jiném povolání

bych neudelal tak rozsáhlou a dlikladnou zkušenost

s "clovecinou". Mohu to srovnat i se svou drívejší pra

cí psychoterapeuta, kdy mou ordinací prošlo za šest

let mnoho set pacientu, závislých na alkoholu a jiných

drogách - knez je pozván ješte hloubeji za oponu

všech iluzí a ideologických schémat. Vzhledem k této

zkušenosti mi težko nekdo nasadí brýle mámení, co

se týce lidských povah a lidských srdcí. A knez má

k dispozici léky, jimiž medicína ani psychoterapie ne

disponuje. Pokud se kneží budou venovat predevším

této práci, duchovnímu doprovázení, pak se nebudou

muset bát, že je nekdo uciní zbytecnými.

Co si myslíte o vlivu filosofu, llebo vubec intelek
tuálu lla verejný a politický život? Mají na nej dí
ky své kvalifikaci právo?

Budou vždy "kabinetní" a "katedroví" filosofové

a vedci, jejichž svet se témer neprotíná s verejným

dením a bylo by kontra produktivní vtahovat je do

nej. Ale na druhé strane nelze vykopat príkop mezi

vzdelanci a politiky. Jiste jde také o to, aby opravdu

vzdelaní lidé obohacovali politický život. Jako po

radci nebo kritici profesionálních politikli, nebo do

konce prímo v politické funkci. Odtrženost politiky

od sveta vzdelanosti a hlubšího myšlení na naší po

litické scéne bije bolestne do ocí. Presto typ "anga

žovaného sociálního kritika" ve stylu osvícenectví

a evropské intelektuální levice nevidím jako jediný

ci ideální príklad "spolecenské angažovanosti vzde

lance"; tento typ casto propadá pokušení ideologic

'nosti a tomu, co Belohradský trefne nazývá "morální

kýc".

I zde se mi stýská po tiché prítomnosti tech, které
Patocka nazval duchovními lidmi. Duchovní clovek

vnáší do sveta více než plody svých aktivit; už jeho

samotná existence je chtejnechtej poukazem k oné ro

vine, která pro nekteré znamená osvobozující presah

každodenní banality a jiné z téhož duvodu dráždí

a provokuje. Možná, že by k Patockovu rozlišení in

telektuála a duchovního cloveka bylo možno priradit

rozlišení, k nemuž dospel Capek v jednom ze svých

apokryfú: "intelektuál" je chytrý, avšak duchovní clo

vek je moudrý. Capek ríká, že chytrost je vloha a do

vednost, avšak moudrost je ctnost. Je jiste potešující,

potkáme-li v politice chytré lidi. Ale existují úkoly

a zodpovednosti, které lze podle mého názoru sverit

jen tem, kdo mají alespon zrnko ješte jiné kvality, to
tiž moudrosti.

Soucasllý nejvyšší predstavitel katolické církve
papež Jan Pavel II. vystupuje opakovalle s jed
nozllacným odsudkem potratu a euthanasie. Je
to moudré?

Kdybyste sledovala širokou škálu katolického tis

ku, došla byste možná k prekvapivému zjištení, že

v dnešní církvi vyžaduje víc odvahy a nonkonformity

s papežem souhlasit než nesouhlasit. "Progresisté" ho

odsuzují jako zpátecníka, extrémní tradicionalisté mu

nemohou odpustit zejména jeho ekumenismus a otev

renost vlici nekrestanským náboženstvím; vulgární

katolicismus, tj. proud, který nebere na vedomí reali-



tu sekularizovaného sveta a vyjadruje se tak, jako by

adresátem zvesti byla agrárne-feudální spolecnost) se

k nemu sice verbálne horoucne hlásí a pestuje do

konce jakýsi kult papeže, aniž by zpravidla znal jeho

myšlenky.

Sekulární média ho stereotypne spojují s kontro

verzními tématy sexuální morálky, celibátu a církevní

kázne a zcela ignorují jeho daleko centrálnejší a sku

tecne prínosné myšlenky.

Abych se nevyhýbal vaší otázce: ve veci obhajoby

nedotknutelnosti lidského života od okamžiku pocetí

až po prirozenou smrt naprosto sdílím papežliv po

stoj, a to ne jen z nejaké formální poslušnosti, nýbrž

je to moje uprímné presvedcení. Zejména bych se brá

nil jakékoliv forme legalizace euthanasie. Patrím

k tem, kdo považují konflikt mezi generacemi za je

den z nejnebezpecnejších motivll pricházejícího milé

nia; a práve euthanasie by se mohla stát strašlivou

zbraní v rukou tech, kdo by videli ve starých a ne

mocných lidech prílišnou zátež pro ono malé množ

ství ekonomicky i jinak zdatných lidí, kterým pripad

ne povinnost postarat se o stále vetší pocet starých li
dí.
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Co si od mezillábožellského dialogu slibujete
predevším?

Považuju ho za klícový pro nadcházející tisíciletí.

V reakci na unifikující tendence globalizace nabudou

náboženství na dliležitosti jako hlavní nositelé skupi

nové a národní identity. To ovšem mliže také zname

nat posílení fundamentalismu a fanatismu, nábožen

ství mohou být použita v etnických a politických kon

fliktech. Mohou spory radikalizovat, ale stejne tak

dobre, podarí-li se pokusy o mezináboženský dialog,

jsou schopna stavet mosty mezi kulturami, mírnit na

cionalistické tendence, relativizovat sociální hranice.

tvorit príznivé psychologické predpolí pro politická

a ekonomická jednání. Vezmete si treba prínos kres

tanli v cesko-nemeckých vztazích. Nejaké univerzální

supernáboženství odmítám jako utopii, která by plo

dila jen banální sekty; umelé stírání rozdíl li by neved

lo ke vzájemnému obohacení, nýbrž ke zchudnutí.

Presto existuje alternativa nejen k modelu konfronta

ce a neprátelství, ale také k modelu pouhé lacine

zdvorilé tolerance. Verím na model dialogu a spolu

práce pri zachování a respektování plurality a boha

tosti jednotlivých tradic.

Jutu Radek Gáh,-

Cestujete, docela lledávllo jste se' vrátil z Egypta.
Predtím jste llavštívil Illdii, Japollsko, Izrael.
Sjakým cílem?

Snažím se prakticky o to, cemu jsem se v uplynu-

lých letech intenzivne venoval teoreticky - o meziná

boženský dialog. V Egypte jsem navštívil univerzitu AI

Azhar, která je od 10. století hlavním intelektuálním

centrem sunitského islámu, setkal jsem se s velkým

imámem šejchem Muhammadem Tantavim, s islám

skými intelektuály a duchovními a také s predstavite

li koptských krestanli. Práve dialog s islámem je

vzhledem k jeho politickým konotacím aktuálnejší,

ale taky mnohem obtížnejší než príjemné rozhovory,

které jsem loni v léte vedl s mnichy v japonských

buddhistických klášterích.

Veríte v takové pozitiVllí jevy a zatím se každý
dell desíme llových zpráv z Jugoslávie. Jak hod
llotíte prudký zlom, k llemuž "y"í došlo v uplat
novállí mezillárodllí politiky, totiž stret hájellí

lidských práv s llarušo
vállím státllí suverellity?

Kosovská krize nastoluje
radu témat. Patrí k nim

i nutnost nove promyslet

systém mezinárodního prá

va a fungování institucio

nálních garancí míru a do

držování lidských práv.

Ukázala se naprostá bezzu

bost Rady bezpecnosti

OSN, vytvorené na základe

už neexistujícího rozložení

politických sil, kdysi dané

ho predevším vlastnictvím
nukleárních zbraní. Až do

zmeny bipolární rovnováhy

politických sil v roce 1989

vykládaly mezinárodní prá

vo supervelmoci. Pak se

tento systém ocitl ve va
kuu.

Jednoznacne podporuji

nelehké, ale velmi odpovedné rozhodnutí NATO užít

k zastavení genocidy - když ztroskotaly všechny mí

rové pokusy - vojenskou sílu a zaútocit proti vojen

ským objektum režimu, který vede vyhlazovací válku

vuci pocetné cásti svých obyvatel. Souhlasím také

s tím, že NATO postavilo obranu lidských práv nad

princip dodržování zásady respektovat "státní svrcho

vanost" za každou cenu, tedy že v tomto extrémním

prípade dalo prednost "prirozenému právu" nad "po

zitivním právem". Je to ovšem precedens a zaslouží

vcas dlikladnou expertízu z hlediska filosofie práva.
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Kveten jako citát
Na ostruvku zelene travní, zprudka vybuchnuvší z korenu jakoby pres noc, drepí ledva ochmýrené kurátko

a nehybne zírá do proutené ošatky plné svých budoucích sourozencu. jeden z nich se práve klube, ješte ani

nesmeknullíbezne komickou skorepinu z hlavy. J ostatní novorozená drubež z tohoto vrhu si vede statecne.

jeden zárive žlutý chomác jarní symboliky se uhnízdil na rukojeti nejnovejšího typu vysavace a jiné mláde

kura hledá skrýš pod stavebnicí Lego. Aranžérka vyloví mezi zuby poslední špendlík, pridelí poslednímu ku

rátku kurátkovitejšímu než kurátka skutecná jeho stanovište a strhne za sebou plátenou drapérii s nápisem

,.výloha se upravuje ".Kveten za výkladem obchodního domu, jemuž staromilci stále ješte ríkají Máj, muže za
cít.

V dobách, kdy mu tak Nkali všichni, vlálo prvním májovým dnem plachtoví se zcela jinými nápisy. Odlo

žili jsme je tam, kam dnes odkládáme prekonané modely vysavacu a polámané Lego. Vecný provokatér, ne

kdo z nástupcu onoho podmraceného, divookého mága bloumajícího v plášti na paty a s nácrtníkem v pod

paží po krkonošských svazích" by mohl uštepacne prohodit, že jsme vymenili svátek práce za svátek spotreby.

Byl to tenkrát bájecný nápad, slavit svátek práce dnem pracovního volna. Odvážná školacka, která jakoby

z oka vypadla macaté dívcí tváricce z tehdejší znelky televizních zpráv, se nemohla dockat, až se objeví táta

v indulonou promaštených bagancatech a režném zelenohneélém úboru spodivnou znackou LM na rukáve

(naráz totiž vypadal tak nejak vyšší), posadí ji do embécka a s mávátkem v ruce zamírí do okresního mesta

K. Vyprosila si pro tu príležitost svátecní šaty s modrými sametkami z balícku od strýce Antonína, kterému se

od té doby, co posílal dárky z A meriky, ríkalo Tony. Sametová paráda, stejne jako tel Tony, pocházela z" Ci

kága ", mesta, kde však prý už první máj neslaví tak halasne jako v roce 1890.

Skolacciným "Cikágem" se toho dne stal K. Nedockave vyhlížela alegorické vozy. Bylo prece tak prima, se

det tátovi na ramenou (i když mundúr trochu škrábal) a z výšky sledovat, jak po dlažb~ námestí drkotá Avie,

na korbe se jí otácí zemekoule posázená papírovými holubioemi a úplne na vršku balancují obrovské foto

grafie dvou vousáCu. Máma se zatím doma v kuchyni pod krucifixem s usychajícími posvecenými kocickami

od kvetné nedele modlila za to, aby její nezletilou dceru vášen pro prvomájové pruvody brzy prešla. Modlila

se zrejme poctive ... Zatím však odvážná školacka stále pozoruje tfepetalky z rozhledny na otcove šíji. Zpríto

ku postranních ulic na námestí príbývá stále více barev a zvuku, kroku, dechovky a opentlených holubic. Sle

duje to bublající divadlo a ze všeho nejvíce jí pripomíná nekonecné procesí poutníku, jak je zná z cetby Káji

Maríka. Nekonecné procesí poutníku s korouhvemi a zpevy ..

" Vidíš-li poutníka, an dlouhou lucinou spechá ku cíli, než cervánky pominou. Tohoto poutníka nespatrí

zrak tvuj, až zajde za onou v obzoru skalinou ... " Stalo se, praví další vecní provokatéri, kterí se cas od casu

vynorí z houštin popsaného papíru a z hvezdných válek slov križujících éterem. Blíženec Máchova poutníka,

poutník historický, se definitivne ztratil za obzorem. Ztratil se totiž i obzor sám .. Zbytky jeho kontur se roz

plynuly tenkrát, když jsme vymenili svátek práce za svátek spotreby, velké jásání pod korouhví velké ideologie

za jednohubky malých každodenních slastí.

Poutník se strídave trmácí ci po vojensku mašíruje za utkvelým snem, jeho poutí je velký pochod (nejradeji

s dechovkou a monstrobrazy vousácu, at už mají knírek nebo bradu] za velkým cílem. Neohlíží se nalevo ani

napravo, sápe se po budoucnosti a v jejím jménu prochází pod šibenicemi a prodírá se roji kostlivcu. jméno

jeho jediné vyvolené však nezní Lori. Poutník historický si vybírá nevesty kruté a neoblomné: jedinou stranu,

jedinou historii, jedinou vlast, jedinou pravdu ... Ale nakonec stejne umírá v den, kdy mel mít s nimi svatbu.

Historický poutník se však nerozkládá na prach a vstává z mrtvých jako svuj následník - turista. J turista po

cikánsku kocuje prostorem, ale netáhne k posvátnému obzoru. Neusedá ani jako onen prvotní poutník k jeze

ru kalnému v krovích stinných, aby tu v klidu rozjímání mísil sen a skutecnost. jeho sny predem tisknou ce

stovní kanceláre v barevném provedení na krídovém papíre. J s ceníkem. Zato ceny, které bylo nutno zaplatit

za velká putování poutníkova, obvykle vycíslit nelze. Trasu historického poutníka vždy urcovala jediná a bez

konkurencní cestovní kancelár, turista bloumá od výlohy k výloze, pomalu obtékán medem desítek reklam

ních sloganu. " Využijte mimosezónní slevy a poje?te s námi v kvetnu na Seychelské ostrovy. " Nebo na Kanár

ské. Nebo na Baleárské. Nebo, nebo, nebo ...

lijeme prý tedy v dobe postpoutníkové. Na obzoru se již neskví žádný velkolepý cíl. Kdysi sevrený obzor se

rozprsknul do ohnostroje nekonecne mnoha možností, kam se vydat a co si koupit - tfeba v obchodním dome,

jemuž staromilci stále ješte ríkají Máj. Ale také do mámivé šarády nabídek, kým být, co si myslet, jak konat ...

V hvezdných válkách slov, križujících éterem, umírá jedna pravda pod palbou stejne pravdivé pravdy opacné

a jeden citát se vyvrací zase jen citátem jiným.

Kupodivu by se však ješte našel jeden citát, který se dosud ani tem nejvýmluvnejším gladiátorum na trhu

idejí vyvrátit nepodarilo. Cituji' "Byl pozdní vecer, první máj, vecerní máj, byl lásky cas ... "

Irena Reifová
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A lohle je válka
Soucasní ceští vysokoškoláci už na stránkách Noué Prítomnosti uvažovali o

tom, co pro ne znamená pojem cešství, co ocekávají od spolecné Evropy, v cem

spatrují smysl obeti Jana Palacha. V rámci žurnalistického semináre, který na

Vysoké škole ekonomické v Praze vede naše redaktorka Libuše Koubská, dostali

tentokrát úkol napsat glosu ke kosovskél11ukonfliktu. Zjejich textu vyjímáme:

Úzkost

Toho dne, kdy spojenecká letadla zahájila bombardová

ní Jugoslávie, se mnoha lidí zmocnila veliká úzkost.

Vždyt v Evrope nastala po dlouhé dobe válka. Predsta

va, že nekolik set kilometru od nás dochází k utlacová

ní urcitého národa nebo dokonce k jeho zámernému vy

vraždování, ve mne probouzí hruzu a privítal bych ja

kékoliv rešení, které by pomohlo. Rozpoutání války

však rešením není. Nejen, že utrpení kosovských Al

báncu pokracuje nebo dokonce sílí, když musejí opou

štet své domovy a vydávat se do neznáma, ale válka pri

náší utrpení i dalším, kterí do té doby žili poklidným ži

votem, a to na obou stranách - jak srbské, tak

spojenecké. Tomáš Hadžega

Cena života

Chápu, že bylo nutné zasáhnout, a zároven že bylo nut

né minimalizovat ztráty ve vlastních radách, Proto ony

vzdušné údely. I názor vetšiny mých kamarádu lze vy

jádrit podobne, jako v jedné stredoveké anglické bala

de: "". za své deti, pro svuj dum i život svuj dám v sáz

ku, ne však za anglický trun "." Což si zrejme uvedo

muje i velení Aliance. Zároven je ale jasné, že v pozici

tech, kdo brání své deti a svuj dum jsou obycejní Srbo
vé. Martin Leiss

Lhostejnost
I když Ceská republika patrí ke clenúm NATO, zatím

válku v Kosovu nijak zásadne nepocituje. oviny, roz

hlas a televize sice denne prinášejí cerstvé informace,

humanitární organizace poskynljí pomoc, politici de

batují a spekulují. Ale stále víc se mužeme setkat s lid

mi, které válka v Kosovu vubec nezajímá. Jejich stano

visko je jednotné - "nechte je být, však oni se mezi se

bou postrílejí sami".". S takovým názorem se nemohu

ztotožnit. Nikdo prece nemuže vedet, jestli se za ne

kolik let neco podobného nestane práve v té jeho ze

mi. Nerada bych se dockala chvíle, kdy by si treba ne

kdo v Austrálii rekl: "No co, nejaký Ceši, at se klidne

pomlátí"." Renata Durdisová

Špinavá šed
Težko se lze dohadovat, co se za politikou SA a tedy

i politikou NATO skrývá. Muže jít o zkoušení nových

zbraní, nebo o pokus posílit sféru vlivu na úkor Ruska.

Možná se jedná o snahu zduvodnit rozšírení ci samu

existenci Aliance. Práním vojenskoprumyslového kom

plexu je bezesporu "efektivní" využití skladovaných

strel, aby mohly být vyrábeny další. ebo se za celou

akcí skrývá zámer USA destabilizovat Evropu a tím

oslabit euro, které by se mohlo stát vážným konkuren
tem dolaru?

Prící se mi, když nekdo zneužívá utrpení lidí k pro

sazování svých zájmu. Bohužel vím, že takhle se cho

vá vetšina velmocí. Také vím, že k ceské povaze pat

rí tendence schovávat se pod ten ci onen deštník, ser

vilne prikyvovat mocnosti, která ho nad námi zrovna

drží, lakovat jednu sU'anu na bílo a druhou nacerno,

I když pravda zustává stále stejne špinave šedá,
Tomáš Kopriva

Demonstrace síly
Pred pár týdny jsme vstoupili do ATO. A jako by toto

vojenské seskupení chtelo svým nováckum predvést, co

v oblasti evropské bezpecnosti dovede, jako by toužilo

dokázat oprávnenost své existence, vzápetí se jeho

vzdušné vojenské síly pustily do bombardování Jugoslá
vie. Oficiální zduvodnení - ochrana národnostních men

šin. Avšak situaci nelze pouze takto lakonicky shrnout.

Spory, vznikající z iracionální zášti a nacionalismu, se

dejinami táhnou staletí. A zásah zvencí nemusí vždy vést

k zamýšlenému dobrému konci. V živé pameti je ješte

Vietnam, ci srpen 1968 u nás. Zároven nám však šest mi

lionu zavraždených Židu nedovolí zapomenout, jak

zrudne muže koncit nesnášenlivá rasová politika, pokud

nikdo nenajde odvahu ci vuli postavit se jí.

Možná, že šlo ješte nekolik mesícu nebo let jednat,

možná by za tu dobu byli kosovští Albánci zlikvidováni.

Možná, že úcinneji než vojenský zásah, by uklidnení po

mohla politická a ekonomická blokáda, možná by em

bargo porušil ruský medved, stojící na vodkou znejiste

lých nohou. Možností je mnoho, odpovedí málo. Navíc

nálety se staly realitou a dnes musejí síly Aliance rešit si

tuaci, ve které hrají nepríliš závideníhodnou roli agreso

ra. Aby nebyli zabíjeni jedni, jsou zabíjeni druzí.

Vojenské rešení mnohaletého konfliktu na Balkáne

melo být až poslední, krajní alternativou, ke které se sa

há až po vycerpání skutecne všech forem jednání. Zatím

se spíš zdá, že rozpoutání války melo posloužit jako de

monstrace síly. Vypadá to, že spojení "obranný pakt"

v charakteristice Aliance má stejnou funkci, jako sluvko

"docasný" pri vymezení doby pobytu sovetských vojsk

u nás. Jitka Kozáková

Povinnost

Kosovská válka je necekanou tragédií konce 20. století.

Statisíce lidí byly vyhnány ze svých domovu. Ze dne na

den se ocitly na úteku. Jejich jediným soukromím se sta

lo pár osobních vecí, narychlo složených v batohu nebo

nákupní tašce. Životní cíle se smrskly na jediný: prežít.

V takové situaci je povinností postavit se proti této ge

nocide. Vojenský útok byl jedinou možností Západu, jak

se zachovat. eustále ustupovat Slobodanu Miloševico

vi, který pocítal s tím, že Západ bude donekonecna po

sunovat hranice své tolerance, nebylo možné. Václav
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Klaus prohlásil, že prícinou masového vyhánení Albán

cu jsou práve útoky ATO.Po prvních útocích srbská ar

máda ale jen urychlila proces, který by jinak možná po

maleji, ale trvale pokracoval za necinného prihlížení
okolního sveta.

Jedinou chybou je, že se mezinárodní spolecenství

nezacalo zabývat kosovskou situací již dríve. Už v roce

1990, kdy byl zrušen autonomní statut Kosova, trvající

od roku 1974, muselo být jasné, že Jugoslávie sama tuto

situaci nevyreší. Bohumil Krivohlavý

Zbabelost

Jirí Lobkowicz rekl, že soucasné generaci Cechu chybí

zkušenost s válkou. Nedlouho pred tím Václav Klaus

prohlásil: "Ceská republika vzhledem ke své velikosti,

historickým aspektum a krátkému clenství v NATO re

aguje na konflikt v Kosovu primerene." Soucasné, mi

nulé a jakékoli predchozí generaci Cechú chybí zkuše
nost hlavne s osobní statecností.

Politická elita národa s panickou hrúzou ze ztráty

predvolební popularity predvádí s odpovedností hru

na schovávanou. A pánové se schovávat umejí! Od de

tinského pokusu vlády mystifikovat verejnost tím, že už

náletlllTI ATO nemohla nijak zabránit, pres dech be

roucí prohlášení predsedy Poslanecké snemovny o vy

provokování genocidy kosovských Albáncu údery Ali

ance. Vládnout znamená konat. A neuhýbat pred od

povedností za své konání. Chování ceských politikú je

nedústojné mužú, natož vládcú.

Je-li filosofie nažraného vlka a celé kozy národní

specifikum, pak CR nebude nikdy nicím jiným, než

územím pro mnichovské diktáty a satelitem velmocí.

Radeji se ani neptat, jaká by byla reakce na výzvu Ali

ance k vojenské pomoci. Zradili bychom své spojence?

Naši zemi reprezentují zbabelci, a tak se i na ni pohlíží

jako na zbabelou. Michaela Rulíšková

Preplnená západní Evropa
V každé západoevropské zemi existují tábOlY, v ni

chž se mesíce ceká na status uprchlíka. "Starší" žadate

lé o azyl z afrických a asijských zemí, v nichž se pod

mínky velmi neliší, ale které se proste jen nacházejí dál,

se nyní budou cítit ješte více odstaveni. Postupne mu

že dojít až k výtržnostem v táborech. Také každý, kdo

chce bežencum poskytnout byt nebo jeho cást, at už

zištne, ci nikoliv, si musí uvedomit, že nejde o týdenní

návštevu príbuzných. Navíc, kde lze získat jistotu, že se

skutecnými uprchlíky se nesvezou také osoby, jež

oznacujeme jako príslušníky Kosovské mafie? I když

dnes se tvrdí, že kosovští Albánci se chtejí vrátit ihned

domll, budou chtít i po pul roce? Vlastne by se teprve

pak splnil sen o ciste srbském Kosovu. Ale co s temi

lidmi potom? Západní Evropa je preplnena, další

uprchlíky už proste nepobere. Zejména v Nemecku,

kam by se jich uchýlilo nejvíce, žijí dosud stovky Chor

vatú a Muslimu, kterí se odmítají prestehovat zpet.

Jak tedy uprchlíkúm pomoci? Predevším podporou

okolních státu - Albánii, Makedonii a také Bulharsku.

Bude jí treba o nekolik tun více, protože pri rozdelo

vání potravin a financních prostredku vždy dochází k

byrokratickým ztrátám, ale výrazná cást by se k uprchlí

kLIITIdostat mela. Dále je nezbytné primet Srby k pod-

pisu a plnení mírových smluv, odzbrojit oba národy,

zajistit návrat všech lidí domu. Jenže dokáží skutecne

rodinné klany, v nichž každý clen vlastní alespon jeden

Kalašnikov, opravdu prestat bojovat?

Jaroslava Kypetová

Oko za oko?

Vlastne nevím, co si o tom mám myslet. Kdo má prav

du? Kdo komu krivdí? Mám jen zprostredkované infor

mace, které se urcite dají manipulovat a pravdepodobne

manipulované jsou. A to oboustranne. Komu verit? Je

správné, že "vyspelé státy" bombardují Jugoslávii? Doká

žou tím zmenit Miloševicovu krvavou politiku vuci Ko
sovu?

At už je tomu jakkoliv, válcí se. Válka je špatná, o tom

pochybnosti nemám. A "válka pro dobrou vec"? Stací si

vzpomenout na knihu Kurta Vonneguta Jatka c. 5. Na je-

ho lícení rozbombardovaných Dráždan za 2. svetové

války. Nálet provedli prece ti "dobrí".

Násilí plodí násilí, o tom nelze pochybovat. Jenže vy

nalezla už naše "rozvinutá" civilizace úcinnejší donuco

vací prostredek než práve násilí? Spouste lidí se to nelí

bí, ani mne ne. Ale uvedomuj u si, že se každý rád po

važuje za pacifistu, nehrozí-Ii mu bezprostrední

nebezpecí. Když však nastane válka, jiná pravidla než

oko za oko, zub za zub, krivda za krivdu nefungují.

Ze všeho nejdúležitejší je tedy nyní co nejrychlejší re

šení, a pokud možno na míste. Nejhorší, co by se moh

lo stát je, že by konflikt prerostl hranice Jugoslávie a za

cal se šírit dál do Evropy. Jaroslav Rejcha

Zploštení
V souvislosti s Kosovem me mimo jiné zaráží plochá ar

gumentace mnoha lidí, která by se dala shrnout do ve

ty: "Ty neschvaluješ bombardování Jugoslávie? Takže

fandíš tomu, jak Miloševic vraždí Kosovské Albánce!"Ja

ko by si neuvedomovali, že mohou být i jiné cesty. Tre

ba vyjednávání, o nemž se sice tvrdí, že selhalo, možná

však jen chybela vule, a to na obou stranách.
Jirí Bráza

fOlo.fal'OlIIíl' Cejka
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Chile: Svoboda na podmínku
]arka Stuchlíková

Santiago de Chileje v únoru možno prirovnat ke španelské Seville v srpnu. Letní

žár opepi'uje vune eukalyptlt s mlhou prachu. Nad velkomestem uhnízdeným v

dolíku uprostred vence vysokých bor se vznášejí malá sportovní letadla. Z v)íše

Kordiller metropole pripomíná carodejný kotlík, ve kterém se hrozive prevaluje

žlutá, cerná a zelenkavá mlhokaše. Tuto odpornou substanci propichují špicky

nejmodernejších mrakodraptl a stožálY s cervenými svetýlky.

Výpadovky do všech stran predstavují jednu velkou

tržnici. Pod prístrešky se vrší hory broskví, hroznú,

švestek a hrušek. Prodávají se za babku. Vedle se zele

nají avokáda a okurky, pak hromady kukuricných kla

sú, rajcat a cibule. Ošatky cesneku a kytice rllzných by

linek. Dodavateli bývají místní farmári a jejich ženy na

bízejí už hotová jídla, hlavne zapékanou kukurici

s masem a kukuricné závitky ve vlastních listech, míst

ní speciality. Výletníci obedvají u stolkú pod slunec

.níky a užívají léta.
Letos, pri své tretí ceste do Chile od roku 1990, jsem

vyrazila nikoliv na sveží jih, nebo na západ k plážím,

kamž smeruje vetšipa výletníkú, ale na východ. Zama
nula jsem si totiž projet Andy napríc. Koupila jsem si

tedy v Santiagu jízdenku do Mendozy v Argentine. Do

Mendozy to trvá sedm hodin, nejprve samé hory,. tu
nely, prllsmyky a serpentiny, pak samý rídký vzduch

a nakonec se dlouho jede po široširé argentinské pam

pe.
Polovinu vozidla obsadili americtí studenti s obrov

skými ruksaky - typicky rozjecená mládež, jež po roz

jezdu promptne usnula. Zasnežené velehory byly pro

ne nenávratne ztraceny. Cestovalo s námi i pár Nemcú

a Holandanu a samozrejme Chilané a Argentinci. Na

hranici jsme museli vyplnit registracní lístek a odevzdat

jej argentinským celníkúm. Soused na vedlejším se

dadle zavadil koutkem oka o múj britský pas a vycítila

jsem slabý závan podezrívavého nesouhlasu. Instrukce

pred odjezdem z Británie znely: "reagovat neutrálne,

úmyslne neprovokovat".Toto upozornení platí od chví

le, kdy se Británie stala nedobrovolným hostitelem

chilského generála ve výslužbe Augusta Pinocheta, po

té co proti nemu soudce Baltasar Garzón vznesl obža

lobu za zlociny proti lidskosti, spáchané na španel

ských obcanech. Británie Spanelsku generála zatím ne

vydala a legální i politické špicky obou zemí se zdají

být fascinovány prípadem, ze kterého by mohlo vzejít

pravidlo mezinárodního postihu neopatrných tyranú.

Do Londýna se sjeli chilští exulanti z celé Evropy

a všichni ukazují fotografie príbuzných, které má na

svedomí Pinochetova junta. Pinochetovcú je proti nim

v Londýne pouhá hrstka, ale zato vydají. Jsou to hlav

ne pestené dámy stredního veku, nabalené do tlustých

kožichú, které brání kúži "svého generála". Co mají

obe skupiny spolecného? Predevším barvitý jazyk. Ti

tulují se pres helmy netecných londýnských policistú

nejsprostšími výrazy, které obsahuje chilský slang, ob

cas to odnesou i britští úredníci. "Taková vznešená dá

ma to byla," posteskl si vážený advokát. "Nejdríve ura

zila naši královnu, potom ministra zahranicí, a nako

nec moji vlastní matku. V tomto poradí."

Hádka V autobusu

Múj soused u okénka se zabral do ctení tlusté knihy

a delal si poznámky. Nabízíme si zdvorile mentolové

pastilky a obcas prohodíme nezávaznou vetu. Za chví

li mi udelá poklonu, že na Anglicanku mluvím moc

dobre španelsky. To mi otevrelo mezeru k prímé otáz

ce: "Máme ted v Anglii dlouhodobého hosta, vašeho

generála. Copak tomu ríkají v Chile?" Soused prudce

sklapne knihu, tužka letí pod sedadlo. "Anglie tím tež

ce urazila chilské obcany, hlavne chilskou armádu."

odpovídá tvrde a neprátelsky se chmurí. ,Jedná se

o vážné porušení naší národní suverenity a musíme

udelat všechno možné, abychom meli generála co nej

dríve doma. Dovolili si to proto, že jsme malý národ.

Na velkou zemi by si takhle netroufli."

Jeho reakce mne zarazila. Dosud se mi v Chile ne

podarilo najít nekoho, kdo by skutecne osobne zastá

val tenhle oficiální vládní prístup. Vetšina lidí neproje

vovala o Pinocheti'Jv osud vúbec žádný zájem, spon

tánní reakce obvykle znela: "Víteco I Nechte si ho tam,

nám tady vúbec nechybí'''. Po pocátecním šoku se už

nedarí rozpoutat porádnou celonárodní kampan rozho

rcení za Pinochetovo propuštení. Jednoho dne v po

ledne jsem byla svedkem demonstrace uprostred Santi

aga. Asi tricet lidí hopsalo s plakáty a pomalovanými

plachtami po ulici Huerfanos a skandovalo "Vratte nám

Pinocheta!" Z chodníkú však jejich hlasy prehlušoval

temný hukot vycházející z hrdel stovek kolemjdoucích:

"Asesino! Asesinol" a rytmicky ukazovali palcem sme

rem dolu. Opatrne jsem se držela zdi, ale policisté se ta

ké už naucili chovat. ikoho nebodycekovali a tvárili se

stejne nezúcastnene jako jejich britští kolegové.
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"Mužete mi vysvetlit, cím byla uražena národní su

verenita, když se jedná o masového vraha?" provokuji,

nedbajíc rad britských úradu. Muj spolucestující mne

obvinil, že jako typická Západoevropanka opakuji to,

co hlásá neprátelská propaganda evropských marxistú,

kterí už infiltrovali všechny tamní vlády, a vysvetlil mi,

že Pinochet Chile práve pred podobnou marxistickou

nákazou zachránil. Vyslyšel prání lidu a svrhl A1lende

ho, který do Chile importoval sovetskou doktrínu. Mar

xismus je rakovina, která si žádala radikální lécbu. Vo

jáci museli urychlene udelat puc, aby predešli levici, jež

se chystala vyvraždit všechny dustojníky i s rodinami,

významné podnikatele a veškerou opozici. Potom mu

seli systematicky likvidovat každého levicáka, jako

když chirurg vyrezává nemocnou tkán.

Mohla jsem to tušit. Politická debata se v Chile nikdy

nevede tete a tete. Lekce vyprovokovala staršího pána,

sedícího na sedadle za námi. Neovládl se a uprskl:

"Tuhle lež opakujete do omrzení. ikdo nepripravoval

levicový puc. A1lende byl zákonne zvolen a nezákon

ne svržen. Pak jsme meli patnáct let policejní systém.

Dejte na me, paní, horší než v Rusku!"

Ze spolucestujlcího se vyklubal podnikatel ve sta

vebním dreve, záložní dústojník a student politických

ved. Ignoroval komentár za námi a vysvetlil mi zvýše

ným hlasem: "Našly se plány a v Allendeho vile byl ob

rovský arsenál. A náš generál nemúže být souzen v Ev

rope, protože jako bývalá hlava státu má doživotní
imunitu. "

Starík za námi, povoláním akademický malír, se ted

opravdu rozhorcil:" estydíte se pred svetem? Co to jste

za Chilana? Ríkáte, že lidská práva se mohou klidne

pošlapávat, když je iniciátorem hlava státu? Když to ob

rátíme, tak z toho vyplývá, že v zemích, kde nevládne

systematické vraždení, mucení a znásilnování obcanu,

je to jenom proto, že jejich prezidenti to nemají ve zvy

ku, A tam, kde se státní násilí koná, je to tím, že šéf stá

tu to dovolí, že to podporuje nebo aspon toleruje.

Chcete tvrdit, že univerzální princip lidských práv vú

bec neexistuje a je možné je porušovat pokaždé, když

k tomu dá pokyn nekdo, kdo má politickou moc?"

" ikdo netvrdí, že nedocházelo k prehmarum, hlav

ne zpocátku, ale Pinochet za to nemuže, on sám ni

koho nezabíjel a nemucil," opácil mllj soused. "Nemu

že prece hlídat všechny své podrízené."

"Ne? A kdo rekl, že bez jeho souhlasu se v Chile ne

pohne ani lístek na strome? Kdo rekl, že DlNA jsem já?"

posmíval se starík. "A vúbec, o narušení nezávislosti

Chile se prece nejedná, to je absurdní, mne zajímá, jak

si to individuum vúbec dovoluje na sebe vztahovat stát

ní imunitu. Copak byl prece nekdy zvolený? Jak muže

soucasná vláda uznávat diktátoruv mandát, když si ho

vynutil násilím?"

Dl A byla obávaná tajná služba, která zacala puso

bit po roce 1975. Byla vysoce výkonná. Generál Con

treras úzce spolupracoval s Pinochetem na plánu Kon

dor. Jednalo se o synchronizovaný postup proti levi

covým odpúrcum vojenských režimú v Chile,

Argentine, Uruguayi, Bolívii, Brazílii a Paraguayi a je

jich systematické likvidování. Plán Kondor vedl i k za

vraždení Pinochetova protivníka generála Pratse v Bu

enos Aires a Orlanda Leteliera, bývalého ministra za-

hranicí, ve Washingtonu. V soucasné dobe se ve Spo

jených státech pripravuje 'otevrení archivú, týkajících se

postoje USA vuci Chile pred pucem a po puci, což by

mohlo zpusobit znacné nepríjemnosti bývalému prezi
dentu Nixonovi.

Co S minulostí?

P'ý "prehmaty". I komunistické strany obcas priznaly,

že za jejich vlády tu a tam došlo k "prehmatúm". Chil

ské "prehmaty" obnášely 300 000 uveznených, 100

000 vyhoštených, 5000 zavraždených a na 50 000 ob

canú prošlo mucírnami. Pro dvanáctimilionový národ

s demokratickými tradicemi to znamená, že se stále

ješte nachází ve vážném posttraumatickém komatu.

"Chilané odmítají mluvit o Allendeho období," po

dotkl Jirí Jiránek, ceský velvyslanec v Santiagu. "Kdy

koliv se v konverzaci narazí na tu dobu, hned zavedou

rec jinam."

"To máš tak, my se za to sU'ašne stydíme," vysvetlila

mi prítelkyne Cecília, která si dobre pamatovala jak vlá

du A1lendeho, tak vojenský puc a dobu po nem. "Mys

leli jsme si vždycky, že jsme neco výjimecného, že jsme

civilizovaný národ, kde k vojenským prevrarum nedo

chází. A ted je nám stydno, jak rychle jsme dokázali po

hrbít svou demokratickou tradici. A že jsme dovolili, aby

se nepopsatelné zrúdnosti páchaly v Chile, Chilany a

na Chilanech. Dnes se každý v duchu ptá: kým jsi byl ty

pred petadvaceti lety?Co jsi delal v roce 1973, když ti by

lo tricet? Koho máš na svedomí ? Oni jsou porád mezi

námi, chápeš ten des? S tím je težké žít." Se svými ev

ropskými zkušenosuni jsem to samozrejme chápala.

Muj spolucestující do Mendozy si však takový po

hled zpátky rozhodne nepripouštel. Vysvetlil mne i ma

líri, že pokud britský soud Pinocheta vydá, nezbude ar

máde než vyhlásit válku Anglii a Spanelsku - anebo

provést další prevrat. Malír za mými zády vybuchl iro

nickým smíchem a rekl, že se teší hlavne na tu první al

ternativu. Pak ho upozornil, že se jich lidi už prestáva

jí bát. Ostatne, kdyby udelali zase puc, podrízli bý si

pod sebou vetev. Potvrdili by presne to, co se ríká ve

svete - že chilská demokracie je pouhá fraška.

Vojáci vlastne vládu dosud nepredali, obrátil se ke

mne, vládnou dál prostrednictvím "klienru" cili armáde

zavázaných boháCú. Jenže temto bohácúm pri jejich

podnikání nadmíru záleží na zdání demokratické vero

hodnosti a vojenský puc by pro celou zemi znamenal

hospodárskou sebevraždu. Dosavadní príjemné soužití Jbto arcbiv



penez a ozbrojené moci by definitivne vzalo za své.

"Tak si ríkám, jestli by to vlastne nebylo lepší," do

dal malír zamyšlene a rozbalil si svacinu.

Muj soused opácil, že na hospodárské prosperite

Chile by se vllbec nic nezmenilo, protože za dobu své

vlády si všichni dllstojníci vybudovali vedlejší obory.

Jsou zároven pocítacovými odborníky, ekonomy, inže

nýry, vedci, dokonce i profesory historie. A pri jejich

vlastenecké oddanosti, disciplíne a odborné priprave

nosti by byli ideálními vládci zeme. To byl mrazivý zá

ver docela zajímavé diskuse.

Tato autokarová pre byla jedinou delší debatou

o osudu vzdáleného diktátora, do které jsem se v Chi

le zapletla. Lenivé letní období neprálo špatným zprá

vám. Ve Vina del Mar se porádal hudební festival, deti

mely prázdniny a reky a jezera se hemžily plavci a ka

noisty. Jestli se národ zajímalo katastrofy, tak to byly

lesní požáry, špatná úroda v dusledku sucha, konflik

ty mezi indiány Mapuche a spolecností stavící vodní

prehradu na rece Bio-Bio, vzrustající nezamestnanost
a mladistvá zlocinnost.

"Pinochet je pryc a konecne zacínáme být normál

ní!" radoval se naopak vesnický ucitel na dovolené a

vysvetlil mi, že zatím mají jakousi "podmínecnou de

mokracii". Cili když budou zlobit, zase jim ji nekdo

vezme. Lidi proto politika nezajímá, nenamáhají se ani

jít k volbám, každý ví, že posty si mezi sebou rozdelí

pravice a povládne dál ruku v ruce s armádou. Dustoj

níci si pred odevzdáním vlády civilním politikum do

konce vymohli ctrnáct kresel v senátu, která si obsazují

jmenováním ze svých rad. Tudíž každý návrh zákona,

který jim nejede pod fousy, hladce prehlasují. Už sko

ro deset let v Chile vládne koalice, která si ríká Har

monizace (Concertación), neboli vláda národního

usmírení. Oba prezidenti, Aylwyn i Frei, patrili k její

nejsilnejší, krestansko-demokratické strane. Dalšími

spolujezdci jsou radikálové a socialisté (prísne nemar

xistictí). V príštíl)) roce probehne první kolo prezi

dentskýdl voleb a šampionem je socialista Ricardo La

gos. Jedná se o velmi schopného a inteligentního poli

tika a všichni verí, že bude mít mnohem lepší šance na

zvolení ted, když je arnláda ve zmatku, bez svého ge

neralissima. Pod zdánlivým klidem, v rámci úvahy "ži

vot mu í jít dál" a v obavách, aby neztratili to málo, co

i roce 1990 vybojovali obcané odvracejí hlavu od mi

nulosti a dívají e uprene na budoucí horizonty. Trva

lá vláda jedné trany e jim už dávno zajídá, ale jakou

mají alternativu? Zvolit si levici a projít stejnou tragedií

jako pred dvaceti lety? Ani nápad!

Obrovský odpor vuci tradicní marxistické levici p0

znala na své kuži Angela B. která e nedávno vrátila

z vyhnan tví v Peru. Angela byla clenkou extrémne le

vicového hnutí MIR, jež se ilne za loužilo o nefunkc

nost A1lendeho levicové lády. Chteli mít revoluci hned

ted' a to pekne krvavou pomalé reformy je nezajímaly.

Angelu po puci ojáci rok eznili a príšerne mucili, zu

stala napul zmrzacená a nadobro pomatená. Pozdeji

byla vypovezena ze zeme a teprve když e za ni zaru

cila nábožen ká organizace Perpetuo ocorro, mela e

vrátit. Angela e domnívala že e vrátí do demokratic

kého Chile jako mucednice-hrdinka, ale zklamala e.

Bývalí prátelé e k ní nedlteli znát rodina se za ni ty-
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dela a nikdo jí nepodal pomocnou ruku. Shledala, že

dnes hraje každý sám za sebe. akonec se s manželem

stali cleny silne fanatické náboženské sekty, címž se jim

opet povedlo získat kolektivní zázemí s pokrouceno u

ideologií, tvrdými pravidly a povinnostmi.

Nesmelé zmrtvýchvstání
Allendeho období se v Evrope silne idealizuje, ale

v Chile je nikdo nehájí, dokonce ani nová levice. Pro

ste se o nem nemluví. Ví se však, že to nebyl A1lende,

kdo pohrbil demokracii. Chilané však za vlády vojen

ské junty a hlavne za "vlády porucníku" - obou prezi

dentu - dosáhli výjimecných hospodárských úspechu.

Dnes si ríkají, že by byli hloupí, kdyby nevyužili sou

casných tucných roku a nepriživili se. Tudíž co Chilan,

to superspotrebitel. Na první pohled se tedy zdá, že

bývalou ideologii spolecenského altruismu vystrídaly
materialismus a mestácké sobectví. Ale zase to není tak

docela pravda.

Chudiny je dnes v Chile víc než jindy a jako pozdne

rozvinutá kapitalistická zeme nemá príliš dobre fungu

jící sociální sít. Existují tudíž obcané, které stát syste

maticky prehlíží. Jako reakce na to vznikla nezávislá

organizace zvaná "Solidaridad", jež si vzala za úkol

zprostredkovávat solidární styk mezi bohatými a ús

pešnými jedinci a jejich méne úspešnými spoluobcany.

Kdo usoudí, že muže postrádat pár tisíc nebo tu a tam

venovat nedelní odpoledne manuální práci, zatelefo

nuje nebo si dojde do skromne vybavené kanceláre,

aby se zeptal, která škola, zájmový klub, sdružení te

lesne postižených, starobinec, sirotcinec, sportovní ne

bo umelecký klub pro mládež, zkrátka které komunit

ní zarízení by potrebovalo sponzora, materiál nebo ru

ku k dílu. Nejedná se o ojedidnelý úkaz, naopak,

organizace Solidaridad je rozšírená po celém Chile. Vy

dávají dokonce soupis sponzoru a "zákazníku" se

stnlcnými popisy, co je nejvíc potreba udelat. Ten se

pridává k telefonním seznamum. V Chile existuje rada

dalších, na církev napojených organizací, jež se za

bývají stejnými problémy. Snad práve tady spontánne

raší nekdejší demokracie, jíž se takrka fatální historic

kou katastrofu jako zázrakem podarilo prežít. ~



NOVÁ PRíTOMNOST KVETE 1999

Luza caká pred palácom
Miroslav Kusý

jedno z najodpomejšich dedicstiev meciarizmu je - a ešte asi dlho zosta

ne - rozklad azdemstoL'Gnie politickej kultLÍ/}'národa, presadenie práva

IlIz)'. Prál'Oluzy znamená datpriechod najprimitivnejšim pudom spodi

n)' ná roda. Tátopotom upodobe anonym ného dauu hlucne a casto aj ná

si/ne prejal'uje svoju zlobu a nenávist; agresivnost apomstu voci tým, kto

IJ'chjej l'OdC01'iaostrakizuj/Í, oznacia za nepriatelbv. U nás tak/Íto 11Izll

predstauomli donedávna ti, CO - Meciarom huckani - besnili pred prezi

dentsk)'111palácol71,pokial' v 170mvykonával svojll!unkciu Michal Kovác,

tuoria jll ti, CO sa dnes zhlllkujú pred úradol17vlády, aby blýzga/i jej no

vému premiérol'i a zastllplljúcel17uprezidentovi. Tli nemám na mysli ob

canov, ktorí zákonným sposobom lIplatnlljLÍ svoje demokratické práva;

hovoríl11o IlIze, ktorájaci a oplííva, dehonestllje a vyhráža.

Presadzovanie práva luzy nemá nic spolocné s demo

kraciou. Demokracia je vláda I'udu, skladajúceho sa zo

slušných a korektných obcanov, ktorí sú si navzájom

rovní vo svojej I'udskej dóstojnosti i vo svojich obcian

skych a politických právach. Luza je anonymný dav,

v ktorom a pre ktorý neplatí nijaká dóstojnost a nijaké

práva. Demokratický obcan si váži každého iného ob

cana ako seba samého, priznáva mu tie isté práva ako

má on sám - a to aj v prípade, že sa s nim nezhodne

ideovo a politicky, v názoroch na správu vecí verej

ných. Anonym z luzy nemá nijaký názor a uznáva iba

svoju stádovú príslušnost. Co je mimo nu, je ním ke

dykol'vek napadnutel'né. Demokratickí obcania majú

v úcte svoju reprezentáciu, ktorú si vyvolili zo svojich

radov a priznávajú právo prvého obcana obce, mesta

ci štátu. Poštvaná luza však je schopná znevážit akú

kol'vek prirodzenú hierarchiu, zneuctit a opl'ut každé

ho, na koho jej ukážu prstom.

Naši l'udia mali odjakživa povinnú úctu k vrchnosti.

Za mocnárstva visel obraz cisára pána v každej škol

skej triede, v každej úradnej miestnosti. Nebol tam zby

tocne, pripomínal l'udom vážnost daného miesta. Pri

hymne stáli l'udia v pozore a považovali za samozrej

most, že pána ucitel'a ci pána farára treba slušne po-·
zdravit.

Vznik demokratického Ceskoslovenska neznamenal

narušenie týchto tradícií. Obraz cisára pána bol nahra

dený obrazom prezidenta Masaryka. Úcta k hlave štá

tu zostala. Podstatný rozdiel bol iba v tom, že táto hla

va štátu nám nebola vnútená zhora, ale demokraticky

zvolená našou parlamentnou reprezentáciou.

Úctu k hlave štátu sme si v tejto krajine dokázali za

chovat dokonca ešte aj za komunizmu. A to nielen tí,

co komunistickej diktalúre verne slúžili, ci tí, co ju mlc

ky trpeli, ale ešte aj tá cast spolocnosti, co sa jej vzop

rela. Pocul a cítal som z tejto strany vela tvrdej kritiky

na adresu komunistického režimu a jeho predstavite

I'ov vrátane samotného prezidenta, nikdy však nebola

sprevádzaná vulgarizmami, osobným ponižovaním ci

zosmiešnovaním. Sám som napísal niekol'ko kritických

listov Gustávovi Husákovi, vždy som ich však uviedol

oslovením: vážený pán prezident. Ostrost kritiky sa ne

meria stupnom chrapúnstva.

Potom to však u nás šlo rapídne dolu vodou. Proti

prvému demokraticky zvolenému prezidentovi slo

bodného Ceskoslovenska Václavovi Havlovi, ktorému

vzdával hold celý svet, nastúpili na Slovensku do fron

tálneho útoku Pánisove úderky: nebolo tej špiny, kto

rú by nanho nenakydali. Pri verejných manifestáciách

obsadzovali priestor pred pódiom, aby tam spúštali

ohlušujúci piskot, bl'akot, nenávistný rev aj na všetkých

ponovembrových predstavitel'ov vládnej koalície, vziš

lej z prvých slobodných volieb v máji 1990. Neboli

ochotní pustit ich k slovu, nechce li s nimi polemizovat,
ich ciel'om bolo umlcat a zastrašit. Pamatám si na tie

nenávistou blciace oci, revom rozdavené ústa a jedom
skrivené tváre.

To bola luza, organi?ovaná zdola, ktorá ešte len

opatrne skúšala, co všetko si móže v novom slobod

nom a demokratickom štáte dovolit. Ked zistila, že

smie beztrestne vycínat, došlo i na skazené vajcia a na

kamene. Státna moc toto vycínanie luzy trpela, neod

vážila sa proti nej zakrocit, lebo ešte nedokázala odlí

šit obcianske zhromaždenie od sfanatizovaného davu,

l'ud od luzy, uplatnovanie obcianskej slobody od bez

uzdnosti spodiny. Novembrové námestia spontánne
skandovali: .Nie sme ako oni!" A nová štátna moc sa

bála, aby ju nehádzali do jedného vreca s komunista

mi, nemilosrdne obuškami a vodnými delami .pacifi

kujúcimi" demonštrácie.

To najhoršie v tomto ohl'ade však ešte len prišlo

s Meciarom, ktorý zacal svoju luzu podnecovat a orga

nizovat zhora. Poskytol jej aktívnu ochranu štátnou

mocou, zarucil jej beztrestnost a dal jej svoje premiér

ske posvatenie. Za aktívnej úcasti tejto luzy rozbíjal

Ceskoslovensko a zakladal novú Slovenskú republiku.

Svoje babky - demokratky zvážal z celého Slovenska

na pravidelné .pasienkové" kurzy nenávisti. Hladinu
adrenalínu v krvi im udržiavala každodenná dávka

drogy podávaná slovenskou .verejnoprávnou" televízi

ou a novinami Slovenská republika.

Cvicným objektom a hlavným hromozvodom tejto

luzy sa stal práve prvý prezident novozaloženého slo

venského štátu, Michal Kovác. Meciar ju nielen podne

coval a ochranoval, on si stal priamo a bezostyšne do

jej cela. To bolo slovenské špecifikum. Tu už IUZL1 ne

viedla nejaká okrajová pitoreskná figúrka, a la Pánis ci

ceský Sládek, ale samotný predseda vlády. Luza, zlo

žená hlavne z jeho babiek - demokratiek, iba opako

vala a vyrevúvala to, co on povedal na adresu prezi
denta ..

A táto ním vyškolená a vycvicená luza dnes chodí

pred úrad vlády ziapat na zastupujúceho prezidenta

a dychtivo caká na okamžik, kedy si už bude mód vzi

at do parády konecne aj toho novozvoleného, pokial
to nie bude Vlado. Meciar sa sice zatial' skromne stia

hol do pozadia, ale jeho pretrvávajúce vodcovstvo

v tejto luze je nepochybné. Nadalej ju inšpirujú a pod

necujú jej noviny, nadalej v nich svoje inštruktážne

MIROSlAV Kusý
(1931)

Pusobí na
katedre

politologie FF
Univerzity

Komenského
v Bratislave.
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"hate speeches" (prejavy plné nenávisti) uverejnujú

Meciarovi ideológovia ako Slobodník ci Hofbauer. Pre

tromfnút sa ich snaží akýsi Sergej Chelemendik, ktorý

pre túto luzu práve napísal knihu Neverte im! s pod ti

tulom SÚto nežné prasatá v našom žite. Takto oznacu

je novú, obcanmi slobodne a demokraticky zvolenú

slovenskú vládnu garnitúru a zastupujúci prezident

Slovenskej republiky je prenho iba akýsi "nafukovací

Miky". Tá kniha nevyšla v Moskve, ale v Bratislave, nie

po rusky, ako bola napísaná, ale v slovenskom prekla

de, a to v tzv. Almanachu Dobré cítanie.

Aj toto dal do vienka nášmu novému štátu jeho za

kladatel', Vladimír Meciar. Každý si m6že kopnút do je

ho predstavitel'ov, politická luza so svojimi inštruktormi
a vodcami ich m6že beztrestne vlácit v blate. Státna

moc to nadalej trpí, slušní obcania sa pasívne prizerajú.

Hrnieme sa do Európy, ale Európa by nás s týmito mó

.resmi asi tažko zatried'ovala do svojho slušného a di

stingvovaného politického spolocenstva. Ako si mala

táto Európa vážit štát, ktorého najvyšší predstavitel' bol

po celé roky ponižovaný a urážaný ako posledný pa

holok7 Ako si takýto štát mali vážit jeho obcania, ked sa

s hlavou tohto štátu zametalo ako s onucou? Obraz pre

zidenta zakázali vyvesit na cestné miesto, ktoré mu pat

rilo v každej školskej triede, na každom úrade, deti bo

li od malicka vedené k tomu, aby svojim prezidentom

opovrhovali. Co ste to za spolocenstvo, co ste to za ná

rod, ktolý si založil taký štát, kde luza m6že na jeho

hlavu, na prezidenta republiky brýzgat a pl'uvat? - pý

tali sa nás vtedy s dešpektom naši európski partneri.

Na túto oprávnenú otázku ešte len musíme nájst

a dat patricnú odpoved. Teraz, po porážke Meciara

v parlamentných vol'bách, máme skvelú' príležitost

zbavit sa aj tohto jeho trpkého zakladatelského dedic

stva a "založit" Slovenskú republiku takreceno odzno

va. Teda nie už na základoch práva luzy, ale na báze

práva slušnej obcianskej spolocnosti.

Tou skvelou príležitostou bude nastávajúca priama

volba prezidenta republiky jej obcanmi. Už sa nebudú

stl"ana 24

m6ct vyhovárat na to, že im ho zvolil parlament a že

táto volba bola výsledkom nejakej zákulisnej hry par

lamentných strán.

Pravda, ak má byt Slovenská republika demokratic

kým právnym štátom, v ktorom je autorita jej najvyššej

reprezentácie podoprená ústavou a zákonom, musia

byt aj v tomto ohl'ade ústava a zákon d6sledne dodrži-

/0/01"1"011I;1" Cejka

avané. K tomu však stací, aby štátna moc poskytovala

d6stojnosti prezidentovej osobnosti a majestátu jeho

úradu tú ochranu, ktorú ústava a zákony Slovenskej re

publiky aj formálne zarucujú.

Aj to je cesta k tomu, aby si Slovenská republika na

pravila tú zlú povest, ktorú od svojho pociatku vytvá

rala v ociach svetovej verejnosti. Ak ju má jej nový pre

zident d6stojne zastupovat pred svetom, musí cítit, že

tak ciní s plnou a aktívnou podporou obcianskej vac

šiny i všetkých zložiek štátnej moci.

Z ruky do úst
Ceským politikúm schází vize hospodarení s prírodními zdroji Petr ]akeš

Hospodarení spi7rodními zdrojipati'í, podobne jako vzdelávání, nepochybne do

oblasti duležit.ých státních zájl11ú. Polístopadová polílická reprezentace, at' už

se hlásí k pravici nebo k levici, se jim l'šak pro krátkodobé politické cíle, haštere

ní ci lItilitámí hašení afér nevenovala a nevenuje.

Irský arcibiskup Usher vypocítal v roce 1654 na zákla

de studia Písma svatého stárí Zeme na 4004 let. Pozdeji

prišli prírodovedci s tím, že Zeme je mnohem starší,

!lež udává arcibiskup Usher, dokonce mnohem starší,
než vypocítali fyzikové na základe znalostí o chladnutí

zemského telesa. Tehdejší autorita v oboru fyziky, lord

William Kelvin (1824-1907), pokládal za jediný zdroj

tepla Zeme puvodní teplo jejího vzniku a prirovnal ji

k "perpetuu mobile". Protože perpetuum mobile odpo

ruje zákonúm fyziky, prohlásili fyzikové názory o vy-

sokém stárí Zeme za pochybené. American R. T. Cham

berla in však v roce 1899 oznámil, že jestliže fyzika pre

depisuje tak krátké trvání Zeme, pak je chyba ve fyzi

ce. Téhož roku byla objevena radioaktivita, a pozdeji

i skutecnost, že radioaktivní rozpad dává vznik teplu,

které ohrívá Zemi. Náhle nebylo treba konceptu "per

petua mobile", Zeme zestárla, a navíc byla schopna se
vnitrne ohrívat. Dnešní "radioaktivne merené" stárí Ze

me je zhruba milionkrát vyšší než UshelUv odhad. Ze

me jako teleso existuje 4,5 miliardy let.

Príklad ilustruje prednost "zdravého rozumu" a po

zorování. Zároven upozornuje na rozdílné vnímání

casu lidmi, kterí se zabývají historií Zeme, a temi, kte

rí se zabývají lidskými dejinami nebo soucasnou poli
tikou.
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Jak nahradit neobnovitelné
v soucasném svete existuje pouhé jedno procento

biologických druht'i, které na Zemi vznikly a žily. Po

byt každého druhu, a tedy i homo sapiens, je ome

zen na urcitou, pomerne krátkou dobu. Dinosauri

vyhynuli zrejme kvuli nedostatku zdroju: býložraví

na nedostatek zelených rostlin a masožraví zase na

nedostatek býložravých. Populaci dinosauru proste

došly obnovitelné zdroje. Clovek je však prvním bi

ologickým druhem, který systematicky využívá ne

obnovitelné zdroje. Zatímco u kovu ci stavebních su

rovin existuje možnost recyklace neobnovitelných

zdroju, zdroje energie vysoké hustoty (napr. fosilní

paliva) jsou nerecyklovatelné. Výsledkem je teplo

unikající do kosmického prostoru a prebytek oxidu
uhlicitého.

Neobnovitelné zdroje tvorí trh s energetickými suro

vinami.Ten zdánlive nevzbuzuje obavy. Suroviny jsou

dostupné a jejich ceny na nejnižší úrovni za poslední

dve desítky let. Protože máme duvod ke spokojénosti,

nezkoumáme ani príciny tohoto utešeného stavu, ani

možné zdroje na našem území. Zavíráme cernouhelné

doly s nedoteženými, a po uzavrení už nikdy využitel

nými zásobami. V soucasné dobe se je nevyplatí dobý

vat. Snažíme se však otevrít nové doly tam, kde se to

vyplatí (Beskydy). Domníváme se také, že suroviny

mližeme dovážet a prestože kricíme, jak se z našeho

státu vyváží kámen ci cement, náš dovoz surovin mno

honásobne prevyšuje vývoz. Prevaha dovozu surovin

predstavuje asi 55 miliard korun rocne. V upadající pru

myslové výrobe, bez patrné perspektivy vylepšení, se

ovšem naskýtá otázka: za co budeme v budoucnu im

portovat?

Nebezpecné pohodlícko
Soucasný stav komoditního trhu surovin je dán nevy

vážeností a zoufalým stavem hospodárství rozvojových

zemí v Africe, Asii a Jižní Americe, hospodárským

úpadkem bývalého Sovetského svazu i politickou ne

stabilitou v Jižní Africe. Je prechodne dobry také proto,

že u vetšiny vývozcli z rozvojového sveta není zapo

ctena cena poškození životního prostredí na lokální ani

na globální úrovni. Je.to stav velice nespravedlivý
a eticky nedobrý. I pro vyspelé zeme, které využívají

slabosti hospodársky méne efektivního sveta, má ten

to stav duležité, dlouhodobe ne zcela pOZitivní impli

kace. Pro snadnou dostupnost klasických energií jsou

v soucasné dobe ekologicky prátelštejší alternativní

zdroje - slunecní, prílivová, vetrná ci geotermální ce

nove nekompetitivní energie. Jejich výzkum není ve

vyspelých státech ani u nás prvoradým badatelským
úkolem.

aše ceské a také evropské i americké pálení fosil

ních paliv se týká hladiny svetového oceánu, a tím

i vzniku velkých, až milionových skupin ekologických

uprchlíku, které bude muset každá, tedy i ceská xeno

fobní spolecnost jednou akceptovat a pomáhat jim,

protože ke globální zmene prispívá. I ekologicky ne

prátelská težba surovin v tretím svete se našeho pro

stredí týká. Atmosféra i hydrosféra jsou rezervoáry, kte

ré jsou nám spolecné. Cas setrvání prumerné moleku

ly 002 v atmosfére je 100 let. Plyny, které se z atmosféry

"odbourávají" snadneji (oxidy síry), zase vyvolávají

promeny v hydrosfére i pevné kMe Zeme. Nevratné

promeny. Takže i zmírnování ekologických škod a ne

prirozených zmen je záležitostí na období delší než ob
dobí volební.

Chvála královského regálu
Tezájemo znalost potenciálu zdroju této zeme se sou

casným trhem surovin souvisí. I v této oblasti se jedná

o problém na delší dobu než jedno ci dve volební ob

dobí. Snad práve proto se dosavadní vlády dlouhodo

bým vizím vyhýbaly. Protože energetickou ci surovino

vou vizi budoucnosti, jak hospodarit se zdroji, v CRne

máme, nemáme ani energetickou a surovinovou

politiku (pripravují se). Ba dokonce se zdá, že žádná

z vlád pravicových ani levicových nemá zájem na zna

losti stavu zdrojli.

Není jasná ani legislativa. Geologický ci horní zákon

jsou opetovne novelizovány, prepisovány a predkládá

ny. Stretávají se v nich koncepty soukromého a státní

ho vlastnictví - ve kterém státu náleží jen nekteré (vy

hrazené) nerosty. Koncept vyhrazených nerostli, de

dictví královského regálu, nejen zajištuje státu budoucí

príjem z nerostného bohatství, ale zároven stát zavazu

je k rozumnému využití zdrojli. Tam, kde se stát výsad

královského regálu vzdává, má menší šanci udržet zá

soby pod zemí a casto musí vytváret strategické záso

by, prípadne hájit své strategické surovinové zájmy da

leko, daleko od domova.

Surovinová politika byla již sice predložena, lec pred

tím, než byla formulována politika energetická. Z hle

diska zdravého rozumu je to absurdní: potreba surovin

se odvíjí od zpusobu výroby energie. Vyrábí-li se ener

gie jaderným procesem, je zapotrebí jiných surovin,

než vyrábí-li se energie pálením uhlí.

Príroda Zeme funguje jen proto, že je diverzifikovaná.

Cím menší je biodiverzita, tím je systém zranitelnejší. Pla

tí to i o využívání zdrojli. Monopolní zplisob získávání

energie, treba jaderná energetika, je zranitelný. Vzpo

menme na pád ekologických systému v prípade pretíže

ní napríklad pri težbe hnedého uhlí nebo na pád hos

podárství založeného na monokulturách (Zambie - med,

Kuba - cukr, ci Ghana - kakao). Zdá se, že nám chybí

práve taková diverzifikovaná vize. A k ní ovšem patrí

znalost domácích zdroju surovin a energie. "

PETR lAKES([940)
Geolog, pusobil

vfaponskua US-A, nY11:í
vyucuJe

a pracuje naPrF UK v Praze.

JOIO Jaromír Cejka
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Iva Pekárková
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I. Q. se podle všeho nenarodil na Ostrove, ale v Brooklynu (pl'estože mi vykládal, a to hned nekolikrát, že vlastne pocHÁZÍ

z Karibiku - v ruzných verzích vyprávení se narodil na POItoriku, Kube a Hispaniole), nicméne mel vzácnou schopnost ost

rovy kolem vytváret. Skoro by se zdálo, že si s sebou nosí malý, prírucní, poslušný oceán, protože I. Q. si dovedl, kdykoli se

mu zachtelo, odkrajovat ostrovy z matérie Mesta; vybírat si je, odtrhávat a uždibovat z nich, vyhrívat se na jejich atolech,

poslouchat šumení jejich palem a tenkrát na podzim me k tomu pi'izval. Blahem jsem šílela. I. Q. se umel do ostrovu obalo

vat, a nemusely být zrovna tropické. Zjistila jsem ke svému prekvapení, že nekonecná (a jen zdánlive monotónní) zmet pra

voúhlých ulic (prepažených tu a tam nejakou neposlušnou, co v pravém úhlu nebyla) se ve skutecnosti delí a drobí na celý

archlpelag ostrovu a ostruvktl s úzkými pruplavy v podobe vybetonovaných okraju parku, železnicních náspli., vonících rzí

a olejem a zarostlých umaštenou lebedou, která ted na podzim usychala.

tili jsme v ostrovní krajine v(mí a zboreništ a cihlové drti, co jemnou, svetle cervenou penou tichounce šplounala na ná

plavky obchl'tdku na nárožích pod vyl-jšenou dráhou metra, co v okrajol-jch ctvrtích mesta New Yorku už vubec nemusí být

schované pod povrchem, naopak: hrcí si to po pilonech nekolik metlu nad ulicí a mrížol-jm železných SIOUplia podper, na

kterých jsou položené koleje, se JUtruje slunecní svetlo jako rozsypané strípky z .flašek anebo možná koks. jiski'ivé hromádky

svetla.

I. Q. mel tak vypracovanou schopnost bydlet na Ostrovech, že betonová zídka brooklynského Prospect Parku (ted na pod

zim bezmála zakrytá rozkládajícím se šustivým listím) tvoi'i!a príhodnou príbojovou zónu mezi ctvrtí Flatbush a Bedford

Stuyvesant; po parku se prohánely brigy a plachetnice a surfingová prkna, a pokud jste se odhodlali brodit se po nem níz

kou, peclive sestríhanou trávou (což byly možná morské sasanky), nemohli jste si pomoct, cítili jste, jak vám drobounké ba

revné tropické rybky nesmele oždibují kotníky.

S I. Q. se New York rozdelil na celé TUDY drobných ostrovli, ostnivktl a ostnivecku, z nichž každý mel své zvyklosti, svou

módu a svou rec. A I. Q. svetaznale preskakoval z jednoho na druhý (zatímco já se pi'idržovala jeho ukazovácku, lodního

kormidla, a ucila jsem se poznat po sluchu nebo po hmatu, jestli máme ten správný vítr vplachtáchJ.

jedním z našich ostromi byl uprášený, snad trochu rozpacitý vnitrní prostor na dvorku vjedné z nejhorších brooklynských

ctV/ti; zjizvený asfalt, z kterého rostly stromy.

Z popukaného asfaltu s nespocetnými bublinami tam vynistaly cínské stromy nebes. I. Q. je nazýval newol'ské palmy. Tenh

le náš ost,uvek byl nepatrný, docista spoutaný, obkroužený ploty ze zrezivelého dráteného pletiva Ploty to byly tak staré, že

do jejich ocek prolustaly ty cínské stromy nebes; cínské stromy nebes, co jim hispánci z Ostrovu ríkají neworské palmy, to

proto, že mají zperené listy - a vážne jako palmy vypadají, aspon ponekud, i když se vsadím, že šustí docela jinak.

Kmeny a vetve newyorských palem prOlustaly do dráteného plotu, do pobreží našeho ostrova; tak dokonale s ním srustaly,

že bylo težko presne poznat, kde koncí drát a zacíná strom nebes. Cínské stromy nebes drát premohly tím, že jeho existenci

proste odmítly brát na vedomí. Rostly si tak, jako by tam nebyl, takže drát se za pár let (nebo desetiletí?) stal vniti'ním pleti

vem VŠECH stromu, co tu rostly. A pokud jim PRECEJEN nic jiného nezbývalo a špatne vrostlý drát se jim pokoušel zra110

vat hladkou ktIru, stromy se s ním mazlily, aby dal pokoj: obkroužily drát drobnou jizvickou ve tvaru líbajících rtíku.

Tohle byl jeden z našich ostromi. Newyorské palmy, když nebylo vyhnutí, líbaly ostrý, zrezavelý drát, co se je snažil uveznit

na dvorku, a I. Q. se nekdy líbal se mnou. Nekdy ano a nekdy ne. Bylo toprima, ale nemuseli jsme to mít. Sedeli jsme na ost

nivku z neporádne vybetonovaného asfaltu, obklopení rezatým drátem, koui'ili jsme trávu z Ostromi a (se zavrenýma oci

ma) poslouchali šustení opadávajících listu cínského stromu nebes, co si od žádného plotu nenechá nasrat na hlavu.

I. Q. tlpel nezvratným presvedcením, že má psychické a jasnozi'ivé schopnosti, že je ve skutecnosti MÉDIUM (jasne, tak tro

chu jako rádio, noviny nebo televize). Nikdy to sice nevyjádi'i! takhle lapidárne, ale nezrídka se, když jsme sedeli v metlU,

ke mne duverne naklonil a zašeptal tak tichounce, že jsem skoro vubec neslyšela (jako by byl presvedcen, že i mé ucho má

zarucene onu magickou schopnost vnímat slova, co ve skutecnosti NEBYLA pronesena, jako bych iJÁ byla médiem) - za

šeptal tak tichounce, že nezvíril v mém vnitrním uchu ani ten sebenepatmejší chloupecek: "Ten chlap naproti nám. Podí

vej na nej' je to rasista! Podívej, jak se na me kouká!"

Chlap naproti nám se na I. Q. vetšinou nekoukal vubec. Bud mel oci sklopené do New York Newsday ci El Mundo nebo neja

kého podobného plátku (a nezdálo se, že by je k onomu plátku sklopil At TED, až poté, co si I. Q. všiml jeho rasistického p0

hledu; vypadal vesmes zactene, a to ne PREHNANE, ne NÁPADNE, mibec ne tak, jako by se ted hraným soust,'edením snažil

namluvit 1. Q. -ovi, mne a bohdá, že snad i sám sobe, že neví VuBEC o nicem, p,'estože ješte pi'ed okamžikem pohlížel na 1. Q.

nebo na me nebo na nás na oba a z ocí mu plála zavilá nenávist); anebo, v jiných prípadech, se ten chlap, co sedel naproti

nám, bavil se sl-jmi kamarády, pricemž oko ani jednoho z nich nezabloumalo (podezl'ele a úkosem) smerem k 1. Q. -ovi a ke

mne. A nebo ješte jindy ten chlap, co sedel naproti nám, bloumal necinne pohledem po celém voze metra, apokud tu a tam na

necem nebo na nekom pi'ece jen ocima ulpel, tak jen na kratický a provinilý okamžik, jako by si vzápetí uvedomil, že na ni

cem ocima ulpet nesmí, že je to proti pravidlum - a tak to honem napravil, jako pi'i meditaci - a zas mu zacaly kmitat zornic

ky sem a tam, jako kyvadlo, to když se skrz okénko, co v newyorském metru vytvárí polozrcadlo, když je v katakombách tma,

zkusil zadívat ven, na nepi'erušované betonové zdi, jak se odvíjejí mezi stanicemi, a zároven na poloprusvitného ducha sebe
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sama, tak jak ho zobrazovalo topolozrcadlo na pozadí odvíjejících se zdí - jenomže neco takového J. Q. nepresvedcilo o do

blých úmyslech toho chlapa naproti, pnihledné úhybné manélJly na I Q. neplatily - a navezl se do nej. Do chlapa naproti. Mu

selto udelat, nic jiného mu nezbývalo, protože ten chlap naproti BYL prece rasista, nechutnej rasista, co nenávidel možná jen

I Q., možná taky me a možná i ten fakt, že tam sedíme dohromady. I Q. se do nej navezl preventivne, pro jistotu, protože kdo

ví. co ten chlap udelá, pokud necháme vecem volný pníbeh? "Mothafucka'" vyrazil ze sebe I Q., pokud se zdálo, že ten chlap

je Anglosas .. ,Perro!"procedil skrz zuby, byl-Ii to ocividne Španel.

Chlap se na nej prekvapene zadíval, a to už mu I Q. nadával tím ktetým jazykem, vycítal mu všechno to, co si ten chlap o J.

Q. myslí (a možná taky o mne a blihví, možná i o tom faktu, že tu my dva sedíme vedle sebe, dLíverne, jako" rasove zmixo

vaný pár') - a pokud se ten chlap nechal nachytat, tak na príští stanici vystoupili a I Q. ze sebe se/val sácko, obloukem mi

ho hodil, at ho podržím, vyhrnul si rukávy a už byli v sobe. jednou se stalo, že ten chlap, co predtím sedel naproti nám (ten

tokrát to ~yl "pen'o", Španelák), taky mel na sobe sácko, z jakési sti'íbi'ite modravé látky, co už byla na loktech trochu pro

dFená, a protože nemel sekundanta, vyhodil to sácko proste do vzduchu a já ho ze zvyku chytla. Potom do sebe bušili, do

kud se k tomu nenachomýtli policajti, a tak me 1. Q.popadl za ruku a utíkali jsme a utíkali.

Tím pádem jsme prišli k sácku. Nechali jsme ho vycistit (už topOII'ebovalo) a povesili jsme si ho do ski'íne na ramínko. To mel

ten chlap za to, že byl rasista.

Drkotáme s I Q. pres park s v6zíkem. I Q. ho tlací, já se držím vzadu, obcas vozík obíhám a dávám pozor, co z nej padá. je

to úplne obycejný nákupní vozík ze samoobsluhy, takový, co se s ním jezdí po supermarketu treba hodinu, po širokých ti'í

dách mezi regály, a delají se rodinné nákupy. Když se sklopí drátený rošt u rukojeti, dá se do vozíku posadit díte, po nožic

ce do každé díry, s dráteným roštem v rozkroku.

Ted ale vozík jede po parku. Drkotá pres trsy trávy, na kolecka se mu namotá

vá opadané listí javoní. jak je {llíbec možné, že se taková síla vozíkLi, co se

snad už dokonce smíi'i/y s tím, že budou až do konce svých dmi elegantne

klouzat po nablýskané podlaze supermarketli jako otroci, uveznení v pohodlí

a v suchu, volne prohání po ulicích a parcích Mesta? Když je pi'itom u výcho

du z každé samošky zabetonovaná do podlahy alej tlustých ocelolJ)'ch tycí, me

zi kte/ými se žádný vozík neprotáhne ven?

I Q. s vynalézavostí bezdomovcLÍ k vozíku po stranách pi'idelal plastikové bed

nyod mlíka, hned v nekolika baroách.jeho vozík se v nicem neliší od tech, co

po New Yorku postrkují celé tisíce bezdomovcu. jasne, tisíce. A ke každému je

po stranách drátem pi'idelanJ'ch tolik plastikových beden od mlíka, kolik se jich

tam vejde.

(Ráda bych vedela, co vlastne bezdomovci vozí v tech sVJ'ch vozících, ve

zchllmlaných igelitkách, pod nánosem bahna, pachu a prachu. Co je tam?

Propocený svetr s vypáraným ockem, dva roky stalý kelímek od kafe, deravá

ponožka, promácklá plechovka, stl'epy od jacka Danielse a svrchní pli/ka bo

ty? Anebo obsahy jejich životli, prsní kost z kw'ete, indiánský cop, sbírka ka

mení z Kalifornie, slovníky, dopisy, knihy a rukopisy? Anebo jsou v tech pytlí

cích kouzla a cálY? Am ulet z kozlí kLiže, nasraný bílý netopýl; pet klysích chlu

pli a moFské škeblicky? Pokukuju po tajuplných vozíkách newyorských

bezdomovai a odhaduju, co je v kterém z nich.)

J. Q. ovšem není žádný bezdomovec. jenom se ke mne stehuje. Ne, 1. Q. vlibec

není bez domova - má domovli hned nekolik. U dívky, se kterou pár let pFed

tím bydlel. U kamaráda. U bráchy. V tom dome, kde žije jeho syn a kam I Q.

už delší dobu nesmí. jeden domov má i v Kalifornii. A ted'pobíhá po New Yor

ku a schral/uje své domovy, aby je všechny odvezl ke mne. Anebo aspon každého z nich vetší cást.

Na dráteném roštu kam se vejde díte, tníní obrovité rádio. Obíhám kolem vozíku a kontroluju, zda z neho nekde neco ne

padá. Bedny od mlíka, ne zrovna pevne pi'idelané, se vyklápejí do strany. Snadno by mohlo neco vyklouznout. A já nechci

~ýt za to zodpovedná. Nechci být zodpovedná za to, že 1. Q. poztrácí sVlij žil'Ot po parku.

J. Q. tlací.

je to hned zkraje našeho vztahu, listí nestacilo opadat. 1. Q. mi v jednom kuse neco povídá. Mluví a mluví a mluví. Chce,

abych o nem VŠECHNO vedela. Obcas se zastaví, pustí vozík a gestikuluje. Vypráví. Nehrává pro me celý svuj život. Chce,

abych o nein VŠECHNO vedela.

A tak musí na okamžik pustit z rukou ten život, co si ho naložil do vozíku. Vozíky v samošce nemívaji brzdy. Vozík se roz

jíždí, nabírá na Iychlosti.

Sbíráme z trávy veci, veci, veci. I Q. -liv život, co mu zbyl, smíchaný se spadaným listím.

Z pripravované novely Muj 1. Q., která vyjde v cervnu v nakladatelství Mata.

IVA PEKÁRKOVÁ (963)
Spisovatelka (Péra a peru te, Kulatý svet, Dej mi ty prachy, Gang zjizvených), emigrovala v roce

1984, nekolik let pracovala jako newyorská taxikárka, v soucasné dobe žije opet v Praze.

/oto \ 'íléll1 Kríž



Ivan Diviš

Videl jsem to díte, jak za prítomnosti své matky

hnete v dlanickách hlínu a uplácává z ní ptácka,

jak pak rucky rozevírá a z dlaní jak vylétá k nebi pták živý,

a pak jsem videl jinocha predcítat starcum

a jak pak ten jinoch na dlouhou dobu mizí,

až se zas vynoruje co muž na poušti

konfrontován napred s kobrou,

pak se lvem,

nakonec se sloupem ohne,

a jak se pak ztrmácen vydává k pobreží,

kde na sebe hulákali rybári, a jak rekl:
to a to!

a moje srdce poznalo, že jde o dokonalou bytost,

jedinou, které lze uverit beze zbytku

a jíž se dlužno klanet,

ackoli ona toho nevyžaduje.

Položii jsem tomu muži otázku:

proc nás Buh tolik mucí? Proc to dopouští?

Teuvažuješ správne, rekl. Buh, jak ho nazýváš,

jsi ty sám. Všechno ti bylo dáno.

Co jsi s tím ucinil, jak jsi s tím naložil?
Ale ted už se nemuc 

a pojd se mnou.

(Ze sbírky Moje oci musely videt)

IVAN DlVIŠ (l8. ZÁRÍ 1924 - 7. DUBEN 1999)
ceský básník
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CHTEL BYCH SE ROZLOUCIT, A TO SE VŠEMI

kterí mne milovali i s temi, jimž jsem byl protivný

a hlavne s temi, ktelým jsem mane ublížil,

nikdy úmyslne; byla to nátura vášnivá,

která mne hnala proti vuli

k ourekúm neprícetnosti, ve ktelých kvuli

mocnostem, proti nimž nic nesvedu,

hnaly mne do ostnácu nohsledú,

lapacúm pouhých slov, i tem se omlouvám,

protože dech se ouží, a jsem tíže sám.

Loucím se s Cechami, zemí milovanou,

dnes odsirelou ode všeho, stranou

velkého sveta, který zradu kuje

ledovec utrpení vždycky podepluje

a vyvlékne se ze všeho, i z evidence zla,

i zde se chrání krytem zbabelým,

zaskocí chudé, na vše nasere

a jde si po svých, kdo to vypere?

Venku huste sneží. Má marnosti, má pýcho,

snežení privanuje husté ticho.
28. II. 1995

(Ze sbírky Verše starého muže)



Nejstarší slovníky ceské
Jan Horálek

Vposledních mesících pFinesly Literární no
viny nekolik l"ecenzí, shodne uvedených titul
kem "Slovník(í není nikdy dost". Když pak se
podíváme hloubeji do histotie ceskéhojazyka
a ceské kultUlY, nabudeme p,~esvedcení, že
ona svatosvatá pravda u nás platí už od stle
doveku a že platí kontinuálne. Rádi bychom
dnes pozvali ctenále Nové Prítomnosti na let
mý výlet minulostí optikou ceských slovníku.
Protože pocátky písemnictví jsou u nás

(a u Slovantt vubec) spojeny s krestanstvím,
psané slovo bylo zpmstledkováno jazyky "po
svátnými", kanonickými; však také ze školy
víme, jaké potíže nastaly, když solunští vero
zvesti chteli mezi liturgické jazyky ptosadit
církevní slovanštinu. Už v pomerne raných
obdobích ceštiny (kolem roku 1100) nachá
zíme v latinsky psaných pNruckách pripsaná
ceská slova prekládající nebo osvetlující výra
zy latinské. NekteN badatelé (napr. Jirí Mar
van) chatakterizují tyto glosy jako "pokoutné
vpisky", jež vlastne "posvátný" jazyk dehone
stují; ttadicnejší výklady se spokojují s vysvet
lením spíšepraktickým. Tak ci onak tyto vpis
ky predstavují jakási nejstarší slovníková hes
la.

Latina ovšem pro Cechy nebyla pouze jazy
kem náboženským, nýbl"Žjazykem vzdela
nosti vubec, takže se od ní ceština emancipo
vala i v tématech svetských. Koncem 13. stole
tí (kdy už nejen vznikají, ale jsou
i zapisovány souvislé ceské texty pomerne
rozsáhlé) se objevují první systematicky kon
cipované slovnícky, tzv. rostlilláre. Nejzná
mejší z nich ("olomoucký") je soupisem zhru
ba stovky latinských botanických názvu s ces
kými ekvivalenty.
V téže dobe, tedy kolem roku 1300, nastává

období takmel explozivního fungování cešti
ny v psané podobe: vznikají texty puvodní
(náboženské, histohcké, právní aj.), další
(zprvu zvl. biblické) jsou p,~ekládány, další
pak zpracovávány podle cizích vzoru atd.
Phbývá tak potreby jednak co nejlépe rozu
met latine, jednak mít po ruce co nejrozsáh
lejší apatát výrazových prostredku ceských.
Nutno mít na pameti, že v l~adetematických
okruhu nemohla ceština konkurovat latine

okamžite: bylo nutno usporádat celé soubory
ceských pojmenování, jiná bylo treba vytvorit
nebo nahradit jinak. Duležitá fáze techto
snah vrcholí za vlády Karla IV ve slovníkár
ském díle tzv. klaretovské skupiny.
Mistr Bartolomej z Chlumce, zvaný Klaret

(Clamtus; toto prízvisko sám zvoli!), pusobil

podle všeho ve druhé tretine ci tletí ctvrtine
14. stol. pri svatovítské škole. Nejrozsáhlejší
slovníky spojované s jeho jménem jsou Bohe
már a Glosár, oba srovnatelné tozsahem
i uspol~ádáním.Jsou latinsko-ceské, veršované
a rýmoyané, tudíž vhodné k memorování. Ve
zhruba tisíci hexametrických veršíchpodáva
jí p,~eklad více než pti/tretího tisíce latinských
substantiv usporádaných do osmi tematic
kých oddílu.
Tyto slovníky byly urceny pledevším studen

ttl-mpro výuku latinských slov; ctižádostí au
tora však nebylo sestavit pouze ucební text.
Napríklad o ctižádosti litetátské muže svedcit
akrostich z pocátecních majuskulí 55 kapitol
Glosáre, kde se autor predstavuje jménem
a k autorství se hlásí. Lexikologapak bude za
jímat zejména klaretovské slovní novátorství:
tam, kde pro pNslušné latinské pojmenování
chybí ceský ekvivalent, vypomúže si Klaret ne
ologismem. Užívá pritom rozmanitých slovo
tvorných postupu, napr. castých kalM a slo
ženin, nekdy i slovních zkratek; obcas si vy
pujcuje z nemciny, jindy z církevní
slovanštiny, pestované tehdy v Emauzském
kláštere.

Jin)í typ slovníku, mzšírený mvnež už ve sta
tOceském období (tj. pred tokem 1500), p,~ed
stavovaly tzv. mamotrekty. Byly to slovníky
rovnež latinsko-ceské, avšak prekládaly pou
ze dti/ežité výrazy biblické; razeny byly bud'
abecedne, anebo podle biblických knih. Slou
žily jiste zejména osobám duchovním jako
pomucky výkladu obtížnejších biblických pa
sáží nebo pojmu.
Ješte do období stamceského, ackoli byl ~y

dán tiskem až pocátkem 16. století, bývá ra
zen vokabulár františkána Jana Vodnanské
ho, zvaný Lactifer. Pozdejší slovníky následu
jícího období už jsou koncipovány jinak,
podle jiných VZOrLta s ohledem na jiné uživa
telsképotleby; ale to bychom se už dostali do
oblasti slovníkárství humanistického.

Záverem snad se sluší pripomenout, že mate
riál ceských stredovekých slovníku se zazna
menává a hojne využívá v jednom z nejre
ptezentativnejších del ceské lexikografie
dnešní: ve velkém Stamceském slovníku

(tvurce jeho koncepce a dodnes prední re
daktor Igor Nemec se príští mesíc dožívá 75
let) Bohužel, dlouho ješte nebude toto atcidí
10 dokonceno; tedy ani tohoto slovníku není
dost.
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Moderní válka
V. H.
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Má moderní válka neco spolecného se spravedlností? Má neco spolecného se statecností? Je nekde zá
ruka, že ve vlajce zvítezí spravedlnost? Ve válce zvítezí silnejší. Ten, kterému technika dá k disposici
úcinnejší, modernejší zbrane. Je silnejší vždy obhájcem veci spravedlivé? Zvítezí ve válce vždy spra
vedlivost? Ve svetové válce o výsledku nerozhodlo jenom, že na jedné strane byla vec spravedlivejší, ale
celá rada jiných vecí, zásah Ameriky ne v rade poslední. Povaha moderní války vylucuje skoro zcela
z ní moment individuelní statecnosti na jedné strane a zbabelosti na strane druhé. Nekolik hodin po vy
puknutí války mezi dvema státy objeví se nad mestem jednoho státu nekolik letadel, které shodí radu
pum, které zmení kus zeme v mrtvou poušt v sutiny, které budou pokryty nedýchatelným vzduchem.
Bez ohledu na to, byli-li tam lidé statecní nebo zbabelí, byli-li tam lidé nadchnuti pro spravedlivost ne
bo nespravedlivost. V príští válce nebude rozhodovat spravedlnost, statecnost, nebude rozhodovat ani
strategie, obratnost ve vedení války. Bude rozhodovat pouze technika a chemik, ktelý opren jsa o vy
datnost hmotných prostredku, vyrobí veci, které budou s to niciti lidi drív, než si uvedomí, že by meli
hnout rukou pro vec spravedlivou, budou je niciti ve spánku, kde tito lidé nebudou statecní, ani zba
belí. S vývojem lidstva se válka odindividualisovala. Ješte za svetové války na mnoha místech mohli jed
notlivci projeviti osobní statecnost. V príští válce sotva. Nebot tyto lidi rozbije traskavina a zavalí je vl
na jedovatého plynu dríve, než vubec budou moci uvažovati o tom, jdou-li za vecí spravedlivou a drí
ve než se v nich probudí statecnost. V moderní válce bude rozhodovat z drívejší doby jenom zásada,
že k válce je potrebí penez, penez a zase penez. Ale hlavní slovo v ní povede technik a chemik. vý
sledek moderní války bude záviseti ne spolehlivosti zapalovacu a karburátorú aeroplánú, na výsledcích
chemických pokusú, na výsledcích ruzných reakcí v eprouvettách.

Pri diskusích o válce vychází se stále z predpokladu, že
válka jest posledním argumentem tam, kde pujde o spra
vedlivost. A že tuto vec vyhraje ten, kdo projeví vetší sta
tecnost. Ti, kdož tak uvažují, zapomínají na technické
pokroky války. Snad jsou v tom utvrzování i tím, že
manévry, která tu a tam vidíme, daleko se již nekryjí
s obrazem války, že jsou jenom idylickým obrázkem
toho, co by se rozvinulo v opravdové válce. Príští
válku rozhodne technika a nerozhodne ji na bo
jišti, ale již v zárodku je rozhodnuta podle toho,
v které zemi technika a chemie je hbitejší a pri
pravenejší. Technika a chemie je silná vec.
Dává rys i príští válce. Ale technika a chemie
není povolána, aby rozhodovala o vecech
spravedlnosti. V diskusích o príští válku,
o válce jako argumentu ve sporech mezi
státy a národy melo by se prihlédnouti
i k technice, která dokonale z pojmu
války vyškrtla pojem spravedlivosti
a osobní statecnosti.

(Prítomnost, 26. listopadu 1930)
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Las Vegas

fOIO Filip JOl/áš

Vážení prátelé v redakci,

Po nekolikahodinové cestepouští, kdy nebylo zcela zretelné, zda drív zkolabuje naše honda nebo my, tri ceské

studentky, jejichž zpocená tela se lepila na kožené sedacky auta, po ceste, kdy nám došla voda i chut konverzo

vat, jsme vjely do tohoto umelého mesta - a naskocila nám husí kuže. Zimou to být nemohlo, teplota vzduchu se

pohybovala nekde kolem 100 op, tedy 40°C. První dojmy z mesta neonu, hracích automatu, bleskových svatebních

obradu, velkých výher iproher byly

zcela negativní. jeráby, rostoucí hotely,

v casino se menící napodobenina pa

rížské Eifelovky ci egyptské pyramidy,

rozkopané ulice, nove vznikající úseky

dálnicní síte a s nimi spojené rozesta

vené benzinové stanice, obchody

a všechny ty Mc Donaldy, Hardees',

Wendees', KFC, Piza Huty, Tacobely

a jiná umelohmotná jídelní zarízení.

Težký vzduch se válel v ulicich spolec

ne s odpadky, horkost sálala z neko

necné masy betonu a asfaltu, ze zápla

vy aut, z lidských davu. Podívaly jsme

se na sebe, unavené a rozpacité.

V silne preklimatizovaném fast foo

du, kam jsme zašly na zmrzlinu, se

mladá cernoška za pultem zeptala 

where are you from? Ceská republika jí

nerekla nic, na Prahu zabrala. Sestre

nice její tety z druhého kolene (tak nejak topovídala) tam prý byla. Privezla fotky jó, Praha, to je aspon mesto.

A jak se nám líbí ve Vegas?Protáhly jsme obliceje. Pritakala, nenávidí to mesto. Žije v nem jen kvuli práci, o niž

v Montane nezavadila nekolik mesícu. Ted delá hamburgery, smaží hranolky a profesionálne se usmívá na tu

risty, kterí prijíždejí za vidinou velkých penez. V kapse mívají vetšinou jen pár dolaru, ubytování ijídlo jsou ve

meste nejlevnejší z celých Státu. Veceryprosedí v casinech a prosázejí všechno, co si privezli. Cekají na miliony,

na skvelý život bez starostí a bez práce vpohodlí a luxusu. jedine studenti z místní univerzity jsou jí milí. ješte štes

tí, že University of Nevada má od roku 1951 také pobocku ve Vegas, dríve byli nejbližší studenti v Renu nebo až

v Carson City jak tojen bude možné, vrátí se zpet na sever.

Mezitím slunce sklouzlo tak nízko, že se už už chystalo uložit k spánku do nekterého z mnoha tisíc hotelových

lužek. Clovek by v normálním meste ocekával, že jakmile se slunce zavre do ložnice, zacne se rozprostírat šero,

které postupne prejde v tmu. jenže Las Vegas není normální mesto. Žije predevším v noci. Od roku 1931 jsou zde

plne legalizované hazardní hry a s jinými bežnými mesty má spolecné snad jen takové atributy jako letište, sym

fonický orchestr a památník, vprípade Las Vegas -puvodnímu mormonskému obyvatelstvu. Pozde vecerporád pa

novalo jasné svetlo. Neonové. Žluté, zelené, cervené, fialové proudy ozárily domy, chodníky i autostrády, palmy

svítily jako vánocní stromky, reklamy nervózne blikaly, provoz se zdvojnásobil, hudba zesílila, lidé se na sebe

usmívali ješte falešneji než ve dne. Vydaly jsme .se vstríc dobrodružství.

Skutecnost predcila inejdivocejší predstavy, které jsme o mekce hracích automatu a ruletových stolu mely. Kru

piéri rozdávali rychle a obratne, co hra, to nový balícek karet. Aby nikoho nenapadlo nekoho narknout z podvá

deni. Sem tam zaznel vítezný výkrik a bujarý smích, který však jen steží prehlušil cinkání penez, padajících z 
automattl. Výhry s krupiéry nic nedelaly jejich profesionální povinnost jim velí zustat neutrální, žádná radost,

žádný smutek. Sledovaly jsme tisíce lidí, míhajících se mezi hrácskými stoly, pozorovaly jsme jejich hemžení, je

jich touhu vyhrát. Prostredí je, jak ríkával jan Werich, duležitý cinitel. Podlehly jsme a šly zkusit štestí v boji s ru

letou a císly. Krupiér, když zjistil, že je nám presne onech požadovaných 21, roztocil ruletu, ukoncil možnost sá

zek a do stredu tocícího se kola vhodil kulicku. Darilo se nám, ale ne dlouho. Z výhry 30 dolaru nebylo po dvou

neujdarených kolech vubec nic. A co víc, prohrály jsme ješte dalších 40 dolaru. Opustily jsme bojište. Venku nás

pres nosy praštil horký vzduch. Vubec se neochladilo. Krome toho jsme se v zápalu boje o miliony spolecne s roz

vášnenými kupredu se ženoucími davy dostaly komplexem hotelu a casin o pár bloku dál od svého auta. Po ho

dinovém hledání jsme ho konecne nalezly a mohly odjet z mesta, kde se americká touha po zábave mísí s ame

rickým umením vydelávat, kde se vymoženosti moderní doby stretá vají s nevkusem a kýcovitostí, kde lidé ztrácejí

rozum a propadají honbe za pokladem. Aspon do té doby, než po vzrušující noci nastoupí strízlivé ráno.
Srdecne

Katerina Grmelová
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25.3, Stovka Srbll protestovala v Praze pred velvy
slanectvím Spojených státu a Nemecka proti vo
jenskému zásahu NATO v Jugoslávii. Prezident
USABillClinton oslovil Americany hluboce roz
delené v názoru na operaci ATO v Kosovu
a žádal je o podporu v této akci.

26.3. Britská expremiérka Margaret Thatcherová
navštívila bývalého chilského diktátora Augusta
Pinocheta.

27.3. Hospodárská rada ceské vlády podporila na
zasedání v Kolodejích zpusob revitalizace pru
myslových podniku a doporucila ho vláde ke
schválení. - Srbové sestrelili první neviditelný le
toun F-117A Stealth amerického letectva.

28.3, Souhlas (;R s operací NATO proti Jugoslávii
tlumocil ministr zahranicí Jan Kavan.

29.3. Pri demonstraci v Praze na podporu NATO
a núrového rešeni situace v Kosovu byl zastre
len jeden Albánec. - Ruský premiér Jevgenij Pri
makov odletel z poverení ruského prezidenta
do Belehradu na jednání s jugoslávským prezi
dentem Slobodanem Miloševicem.

30.3. Severoatlantická aliance se rozhodla dále
stupnovat bombardování Jugo lávie.

31.3. NATO zacalo bombardovat i civilní cíle v Ju
goslávii s cílem rozbít její hospodárskou infra
strukturu. - Ruský ministr obrany Igor Sergejev
oznámil, že Rusko hodlá vyslat do Jaderského
more sedm lodí své cernomorské flotily s cílem
pozorovat tamní situaci.

1.4. $éf delegace Evropské komise v (;R RamLro
Cibrian rekl prezidentu Havlovi, že se (;eská re
publika chystá na vstup do EU príliš pomalu. 
Ruský prezident Boris Jelcin požádal, aby se
mlli Kosovu uskutecnilo zasedání G7 a Ruska.

- Jugoslávská armáda vyzvala kosovské Albánce
k odevzdání zbraní.

2.4.Jugoslávský prezident Slobodan Miloševic po
žádal Rusko o vojenskou pomoc. - Vláda vyslo
vila souhlas s prelety bojových, ozbrojených le
tadel NATOpres území (;R.

3.4. Do Albánie odletelo v rámci vládní humani
tární pomoci ceské armádní letadlo.

4.4. Severoatlantická aliance bombardovala cíle
v centru Belehradu.

5.4. Zacal fungovat letecký most pro kosovské be
žence, kterí jsou vyháneni srbskou polici a po
lovojenskými jednotkami ze svých domovu.

6.4. V Ženeve byla zahájena mimorádná konfe
rence o situaci v Kosovu. - Jugoslávie nabídla
o velikonocních svátcích jednostranné prímerí
v Kosovu.

7.4. NATO stanovilo prezidentu Miloševicovi šest
podmínek pro zastavení svých vzdušných úto
ku. - Jugoslávie uzavrela hlavní hranicní pre
chod Morina z Kosova do Albánie, který využi
lo v posledních dvou týdnech nejméne 280 000
uprchlíku.

8.4.Predseda Poslanecké snemovny a ODS Václav
Klaus pobouril lidovce a Unii Svobody svými
výroky, že exodus kosovských Albáncu zpuso
bily údery ATO.

9.4. ODS odmítla nabídku Zemanovy strany pro
hloubit opozicní smlouvu výmenou za vetší po
díl u moci. - Makedonské jednotky násilne vy
stehovaly 30 000 etnických Albáncu z pohranic
ního tábora poblíž mesta Blace do sousední
Albánie. - Ruský prezident Boris Jelcin varoval,

že Moskva nepripustí prípadnou pozemní ope
raci NATOproti Jugoslávii.

10.4. USAa Británie rozhodly o vyslání dalších bo
jových letadel a lodí pro útoky na Jugoslávii.

11.4. Indie provedla úspešnou zkoušku nové ver
ze balistické rakety stredního doletu Agni.

12.4. Raketa NATO zasáhla železnicní most na ji
hovýchode Srbska v okamžiku, kdy po nem
projíždel osobní vlak z Leskovce do makedon
ské Skopje. - Jugoslávský parlament jednoznac
ne podporil projekt propojení JSR k tzv. Slovan
ské unii tvorené Ruskem a Beloruskem.

13,4.Jugoslávská armáda pronikla na území Albá
nie, kde podle informací Organizace pro bez
pecnost a spolupráci v Evrope a vlády v Tirane
obsadila hranicní prechod Kamenice v okrese
Tropojana na severu zeme. - Místopredseda vlá
dy Pavel Mertlík s ministrem prllltlyslu Mirosla
vem Grégrem dokoncili návrh revitalizacního
programu.

14.4. Letadla ATO zaútocila na konvoj vozidel
s albánskými uprchlíky v jihozápadním Kosovu.
Výbuchy usmnily nejméne 64 civilistll a dalších
20 zranily. - Nemecko, nynejší predseda EU, pri
pravilo vlastní šestibodový mírový plán na za
stavení bojú v Kosovu. - (;eská vláda vzala jed
nohlasne na vedomí koncepci zdravotnictví, již
vypracoval ministr Ivan David. Koncepce pova
žuje zdravotnictví za verejnou službu hrazenou
z verejného zdravotního pojištení.

15.4. Premiér Miloš Zeman jednal v Moskve se
svým ruským protejškem Jevgenijem Primako
vem o dluzích Ruské federace vuci (;R.

16.4. Se zbranemi v rukou osvobodili dva nezná

mí, cesky hovorící muži, mezinárodne hledané
ho drogového chorvatského bosse prímo ze
soudní síne Mestského soudu v Praze, který roz
hodovalo jeho vydání do emecka.

17. 4. Kosovská osvobozenecká armáda zajala
prvního jugoslávského dústojníka, kterého
prostrednictvím albánských úradu predala
Americanúm.

18.4. Pražský primátor Jan Kasl zacal v praž
ském evangelickém kostele u Salvátora non
stop ctení z díla Alexandra Solženicyna, které
potrvá 4 dny.

19.4. Nemecký spolkový snem slavnostne za
hájil své první zasedání v obnovené budove
berlínského Ríšského snemu (Reichstagu),
jehož obsazení sovetskými vojáky koncem
dubna 1945 symbolizovalo konec druhé'sve
tové války. - Mimorádná valná hromada (;es
ké nezávislé televizní spolecnosti, která za
jištuje vysílání TV ova, odvolala z funkce
generálního reditele a jednatele spolecnosti
Vladimíra Železného. - Moskva poprvé po
ctyrech týdnech leteckých úderú NATO pod
porila vyslání mezinárodních mírových sil do
Kosova. - (;eská vláda v predstihu schválila
poskytnutí ceských vojenských i civilních le
tišt pro potreby letadel Aliance pro operace
v Jugoslávii

20.4. Ministri obrany (;eské republiky, Polska a
Madarska podporili spolecnou politiku NATO
vuci režimu jugoslávského prezidenta Slobo
dana Miloševice.



Objednávka a predplatní lístek na jubilejní stoletý kalendár roku 2000

Je barevným pruvodcem
zajímavých a nebývalých
událostí a príbehu, jež se
staly roku 1900 ve vybra
ných krásných mesteckách
Cech,Moravy í Slezska,a jež
pakcelých sto let osud onech
mestovlívnovaly.Textovéi fo
tografické dokumenty po
skytly archivy a vzácné sou
kromé kroniky; mnohé do
sud nebyly zverejnené.
Každáz 53 stránek velíkosti

420x 150mm patrí vždyjed
nomu mestu a jeho stoleté
historii až po dnešek.
Vnašem barevném stoletém

jubilejnim stolním kalendári
naleznete krome aktuálního

téžpro srovnání kalendárium
z roku 1900s katolíckými a
také evangelíckými svátky;
jinde mozaiku nejzajímavej
ších událostí od nás i ze sve

ta, které se staly roku 1900;
rovnež první úplný seznam
ceských panovníku od pra
otce Cecha po Václava
Havla; astronomické zvlášt-

_nosti, které byly na obloze
roku 1900 a které budou
v roce 2000. A souteživým
prinášíme slosovatelný kvíz
s otázkami na tema Naše

vlast ze století. Výherci se
podívají do exotických kraju.
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