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Clvrtletník Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924
Tomáš Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dedovi soucasného
vydavalele Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podarilo na
slránkách Prítomnosti predstavit celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout
ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.

léto 2003

I



PRUVODCE

Naši milí ctenári,
na internetových stránkách britské BBC se v dobe, kdy píšu
tyto rádky, odehrává hlasování o tom, kdo je nejvýznamnejší

osobností americké historie. Žhavým kandidátem je nepríliš
inteligentní, ponekud tlustší, protože nepredstavitelný žrout,
který je ochoten sníst sám sebe, jo a taky vášnivý hrác

kuželek: Homer Simpson. Pro kreslenou figurku ze seriálu
Simpsonovi hlasovalo dosud 40 tisíc lidí. Homer tak za
sebou s prehledem nechal Abrahama Lincolna, i když zrušil

otroctví, Martina Luthera Kinga, i když bojoval za lidská
práva ... Taky další mimorádní muži, Thomas Jefferson,
George Washington, Franklin D. Roosewelt, Benjamin

Franklin, ostrouhali ... I zpevák Bob Dylan a wrestlingový
zápasník Mr. T. Sympaták Bili Clinton, ackoliv ustál i skvrny,
které nelze odstranit bez porušení podstaty látky, balancuje

až na poslední prícce tohoto top ten, této hitparády velikánu.
Hlava rodiny Simpsonových tedy kraluje Americanum.
Aspon podle názoru ctenáru BBC News.

A kdo kraluje svetu? Je to Amerika, která vítezstvím

v Iráku potvrdila své soucasné postavení hegemona? Co
z toho vyplývá pro zbytek zemekoule? Politolog Petr Robej
šek ve svém príspevku k nynejšímu hlavnímu tématu
Prítomnosti konstatuje, že Bushova administrativa zatím

úspešne pracuje na dlouhodobé konsolidaci americké
hegemonie. Konkurenti jsou slabí, takže "jediným" nebezpe
cím pro soudobého pána sveta je prílišné sebevedomí

z úspechu a nekonecná spletitost sveta. Zatímco Petr Robej
šek tvrdí, že Evropa rozhodne není v centru dení a Evropská

unie se musí rozloucit s predstavou rovnocennosti se Spoje
nými státy, další autor, Michael Romancov dokládá, že
starý kontinent má všechny predpoklady, aby se pro USA
stal opravdovým partnerem, díky svému výjimecne silnému

postavení v kulturní a ekonomické oblasti.
Jak už se nám to v Prítomnosti opakovane prihází, došlo

zase k neocekávanému propojení.To, když Jirí Dienstbier

popisuje zásadní a ostrou debatu o roli USA a jejich soucasné
neokonzervativní vláde, která se odehrává v Americe samé,

a cituje filantropa a financníka George Sorose: "Obcanská
spolecnost neprežije, pokud v ni ti, kterí v ní žijí, nebudou
verit." A v úplne jiné cásti našeho casopisu, v rubrice
Fenomén venované tentokrát pražskému Festivalu spisovate

lu, rekne indická spisovatelka Arundhati Royová, že existu-

PRÍTOMNOSTÍ

je jen jedna síla, která je schopna
celit soucasné monopolní moci

USA, a tou je americká obcanská
spolecnost.

Puvabná Indka ješte pronesla
v pražském divadle Minor svudnou
myšlenku, že fikce je pravdivejší než pravda. ° tom vedí své

nejen spisovatelé a básníci, ale také politici a novinári.
Zustanme u básníku: po skoncení interview s premiéry
Špidlou a Dzurindou jsem v horkém dopoledni pozdního

jara cekala na lavicce pred úpickou školou (podle cedule do

ní chodili brab'i Capkové), až predsedové vlád ubehnou svoji
desetikilometrovou porci mistrovství Evropy veteránu. Sedla

si vedle me slepá bežkyne z Finska, která už závod absolvo

vala. Její pruvodkyne se zdvorile zajímala, co to ctu. Když
jsem rekla, že básen, nevidomá Finka chtela vedet, jakou.

Rekla jsem, že je obtížné ji preložit. Ale vám, milí ctenári, ji

predložím. Napsala ji Viola Fischerová, venovala ji Jirímu
Kolárovi. Pochází ze sbírky Matecná samota, kterou mi dala

na rozloucenou bývalá redaktorka Prítomnosti Irena Reifo

vá. Ta básen je sice nesmírne smutná, ale zároven zarazuje
rozlicná referenda, kauzu Železný, excesy politiku a další
prípady, o kterých letní Prítomnost pojednává, do patricných
kontextu. Také koresponduje s konfesemi dokumentaristu

Olgy Sommerové a Jana Šterna, kterí mluví o tom, jak
intenzívne prožívají téma Tlustá cára za komunistickou

minulostí, které práve zpracovávají. Koresponduje i s povíd
kou Solipsista o americkém vojákovi, afghánské dívce

a žhavé kulce, kterou Jaromír Štetina pokracuje v exkluziv
ním "ilustrování" témat Prítomnosti. Tentokrát ji napsal
k našemu druhému tématu multikulturalismus.

A ted ta básen: Nakonec / bude slunce už jenom na jiné

strane / ulice vecne letní nedelní / chodci se vracejí od vody
/ a my / jako bychom vždycky bydleli / jen v pokoji s ocima
do zdi / budeme snít na postelích / o tom jak snadno /
dojdeme ke dverím.

echci deprimovat, chci jen pripomenout to, cím se náš

casopis trvale zabývá. Totiž prítomností, v níž jsou minulost
i budoucnost trvale obsažené.

Pekné léto a nashledanou v zárí.

Prítomnost
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Referendum
se svíckovou

Ted už tedy máme, co jsme chteli, takže do rachoty zvese
la.Tu castušku bohužel napsal František Halas. Jenže kdyby

nenapsal, ujala by se tehdy jiná fíkovina téhož druhu. Jsou
totiž okamžiky v živote národu, kdy je vše nalinkováno.

A kdybych byl ješte o trochu vetší skeptik, asi bych rekl, že
tyhle okamžiky jsou porád.

Pokusím se však o jemné rozlišení práve v tom punktu,

v nemž - receno nestárnouCÍm ptydepe - casto dochází
k nechápánÍ. Po mém soudu je prece jen jistý rozdíl mezi
diktátem nikým nezavinené nutnosti a diktátem JVS., byt ne
všem na takových jemnustkách sejde a ne všichni jsou vubec

schopni je vnímat.
Trochu trapno však bylo, až clovek musel malinko zazávi

det Hamletovi. Ten se nemohl rozhodnout, protože nemel

jistotu o tom, co mu namlouval duch na šanCÍch. My jsme
nemeli a nemáme jistotu o nicem, a prece jsme se rozhodovali
snadno. Naprostá vetšina z nás vhazovala do referendových

bedýnek své neochvejné ANO jednak proto, že NE by (prý)
byl prušvih, jednak proto, že by bez ohledu na náš hlas stejne
naprostá vetšina vhazovala ANO. Ceská verejnoprávní však

dokázala najít i ty vzácné jedince, kterí vhazovali ANO za
úcelem lásky k vlasti, a já osobne neshledávám nic šprýmov
ného na tom, že je našla zrovna v pardubickém kriminále.

Když už ale já osobne, tedy já jsem vhazoval až v sobotu po
poledni, když už bylo vymalováno. Vlastne jen proto, abych se

také namocil a nemohl se vymlouvat na jiné. Kdybych býval

byl rozhodnut vhazovat NE, mohl jsem alespon do toho
ztraceného boje jít s pocitem chrabrého Tarase Bulby (anebo

vozatajce Bonga, ono to vyjde nastejno), který se statecne

nechá zabít pro fajfku ješitnosti. Vhazoval jsem však ANO,
dvojnásob zbytecné poté, co bylo jasne rozhodnuto v predem
rozhodnutém referendu.

Zbytecný byl ale jen muj hlas na té velké hromade hlasu,
referendum zbytecné nebylo. Museli jsme se namocit. Ostat

ne soudím, že kdyby tehdy v devadesátém druhém meli
politici víc odvahy a trpelivosti, stacilo jen nechat vyhnít

trochu cerstvé zášti - a mohli jsme si v šikovném referendu
zavinit rozdelení státu sami.

Ted to na politiky nikdo házet nemuže, ledaže ponoukali.
Jenom pan prezident neponoukal, ba ani neprozradil, co

vhazoval, protože pan prezident chce být prezidentem úplne,
ale docela úplne všech, a tak radeji nemá žádný názor, aby se
svým názorem nekoho nedotkl. Zato pan premiér ponoukal

nejvíc, lec ponekud kontraproduktivne. Když mi z obrazovky
sdelil, že volil s velkou odpovedností a duležitostí, rád jsem
mu veril (zejména to druhé), ale jeho výraz mi buhvíproc

pripomínal, že je pátek trináctého.
Naštestí ráno moudrejší vecera. V sobotu po prvním kafi

mi konecne došlo, že tu je ješte jedno nedorozumenÍ. Oni do

Evropy strkají tu prorezlou státní káru, proto jsou tak upach
tenÍ. My tam jdeme každý sám za sebe, s rukama v kapsách,
a vraCÍme se vlastne tam, odkud jsme neodešli. Cistší záchody

a více laskavosti, to už je jen malá prémie, pozornost podniku,
ale i ta potešÍ.

S tímto vedomím jsem pak krácel ze školy v ulici Jana

Masaryka na obed do hospody U Holanu, a že je to s kopec
ka, tiše a falešne jsem si zpíval tádadýdatýdadádýtýdadádatá
dádá. Chtel jsem si pri té slavné príležitosti dát neco nadná

rodního, ale meli svíckovou.
Jirí Franek

11'11~·-''J
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Slovensko v Únii
s odretými ušami

V1astne to bolo dramatické: dlho sa na Slovensku nepochy
bovalo o výsledku referenda, kde sa mal fud ako taký vyjadrit

k svojej budúcnosti. Trocha sme my, zastánci vstupu, zneiste
li, ked sme videli - ci skol' nevideli - predvstupovú kampan.
Boli to vyhodené peniaze. Na Slovensku akoby sme sa

nevedeli poucit. Ešte máme v dobrej pamati, ako sa pred
poslednými par1amentnými vofbami telefonicky do domác
ností prihováral dnešný prezident Václav K1aus, a že mu to

asi nezodvihlo percentá, skol' adrenalín adresátom. a
Slovensku si pred referendom každý majitef mobilného
telefónu siete Orange (a že ich máme požehnane!) našiel

esemesku, aby nezabudol íst vtedy a vtedy hlasovat.
Vraj to slovenské referendum zachránili babicky a dedko

via, ktod dojemne krivkali k urnám o paliciach a niekedy aj

o bar1ách. Mladých - a kto z nich nemá mobil? - vraj bolo
ostudne málo. Možno ich naštvala práve tá esemeska. Dúfaj
me teda, že aspon zamestnanci firmy Orange sa dostavili

v plnom pocte, možno sa tým trochu odvdacili za dobrý
kšeft.

Ono totiž ozaj šlo o každý hlas. Dobre, hlasovat prišlo

tých vychválených 52,15 percent. Lenže pozor! Keby tí, co

~I

vhodili do urien svoje NIE, boli volili taktiku ignorovania,
bola by úcast o 6 ci 7 percent nižšia. A podfa nášho zákona je
referendum platné len vtedy, ked sa dostaví 50 percenl
a JEDEN volic.

V onen den, 16. mája v piatok, to vyzeralo zúfalo. Predse
dovia volebných komisií rozpacito hlásili, že všetko prebieha

hladko, bez incidentov (cuduj sa svete!), a diskrétne cušali

o tom, že úcast je pranízka. Aj zajtra svitne den, povedali
sme si, nakoniec aj my sme šli hlasovat len v sobotu. V Brali

slave to vyzeralo dobre, stálo sa vo frontách, ale ked sme si
doma pustili televízor, chytila nás panika: stredné Slovensko

v priemere 43 percent, východ len o málo lepší, západne
Slovensko mierne okolo patdesiat percent... Preboha, to sa
nevyrovná!

astúpil psychologický zákon: ked nieco strácame, zrazu

vidíme, o co prichádzame. Celé poobedie som bola presved
cená, že sme si dali další vlastný gól. Že budeme ti jediní, to

zlyhávajúce srdce Európy, co už raz rozdelilo svoje dve
komory, že budeme narážat ekonomicky, politicky aj fudsky,

pre našu krátkozrakost, neschopnost disciplíny, neschop
nost prisposobit sa inému a iným ...

Ach bože, tá úfava, ked žiariaci premiér Dzurinda vyhlásil,

že referendum je platné! A že ÁNo povedalo 92, 46 percenl!
SÚ publicisti, ktorí tvrdia, že k Európskej únii sme sa prihlá
sili už roku 1998, ked Slovensko drvivou úcastou v par1a

mentných vofbách vyslovilo svoj nesúhlas s Meciarom
a jeho neeurópskou politikou. A že to referendum bolo iba
akosi pre poriadok. Pikantné je, že Vladimír Meciar bol

v poslednom case vefkým bojovníkom za vstup do EÚ.

Menenie kabátov je u nás v móde. Najnovšie máme recyklo·
vaného Meciara, volá sa Robert Fico, je mladý, arogantný
a fešný a jeho tažko definovatefná strana má úspech. Ale za

vstup do EÚ bol aj on ...
Sona Cechová

Srpnová meditace
"Dejte nám už s tema vašima výrocím a pokoj!" - Kde jsem

to jen slyšel? Možná si to promítám jen v duchu do vyhas

lých domovních prucelí, odkud na me 28. ríjna nemrkne

jediný praporek. Sám ho taky nevyvešuji, mohlo to zapísk
nout i ve mne samotném. Ne, už si vzpomínám: jednou jsem
se zeptal studentu, zda vedí, jaké máme dnes výrocí, byl to
atentát na Heydricha, oni to netušili a takhle me odbyli.

Pocínaje 21. srpnem 1970 jsem se stal svedkem všeobec

né a dusledné snahy nepripomínat si, že se toho dne nekdy

neco duležitého stalo. Zahranicní rozhlas dával tipy: dejte
vecer do okna horící svíci (to bylo pošetilé), bojkotujte

mestskou dopravu (to bylo nepraktické), nenakupujte (10

bylo snadné, delal jsem to, ale nebylo to znát). Úcast vykazo
vali jen disidenti, pokaždé je preventivne pozavírali, vedel
o tom málokdo.

Prítomnost
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"práve toto je tím pravým posláním zástupcu Ucené

spolecnosti."
Takovou výzvu nelze oslyšet, zvlášte když Václav Klaus

predeslal: "Kdybych nebyl prezidentem, chtel bych být

jedním z vás." S napetím tedy cekáme konkrétní úkoly,
a ony pricházejí: " epovyšujme ,ucence' do rolí, do
kterých nepatrí. Nepokoušejme se být demiurgy lidské

spolecnosti, nepokoušejme se stavet se nad moudro lidské
evoluce ... Nepokoušejme se neduverovat lidské racionali
te ... Nechtejme" (Klaus dále cituje z Bulletinu Akademie

ved) ",systémove zapojit ucence do komplexního vytvárení
sveta', neríkejme, že jsou zde ucenci proto, aby prispívali
,ke kultivaci lidské spolecnosti' a aby ,vytváreli architektu
ru sveta"'.

Protože: "Tudy cesta nevede ... To by bylo další ohrožení
lidské svobody. To by byla strašlivá lidská neskromnost

a nepokora ... Myslím, že práve toto práve na této pude
vyslovit je práve dnes nezbytné."

Verte neverte, tím proslov koncí. Záver? Aby nás bylo

slyšet a zacali jsme "vyzarovat", meli bychom asi víc
kušovat. Uff!!!

Jan Horálek

Na valném shromáždení Ucené spolecnosti CR vystoupil

prezident republiky Václav Klaus; jeho projev prinesly
Lidové noviny (Nebudme architekty sveta, 23. 5.). Prítom

nost se otázkami vedy a "ucenosti" zabývá soustavne,
nemohla tedy takový text pominout, zvlášte když jeho titulek
slibuje angažovaný prístup.

Autor nejprve vysvetlí, co jeho príspevek neobsahuje:

neprišel radit, jak postupovat ve vedeckých ci pedagogic
kých aktivitách, neprišel oznámit nejaké nové aktivity prezi
dentské. Neprišel slibovat ani víc penez na vedu a výzkum,
ani zvýšit prestiž ucenosti, vedeckého bádání ci vysokoškol

ského vyucování. Je dokonce trochu rozpacitý ze stesku,
které v tomto smeru slýchá. Prišel naopak sdelit, že neco

mužeme a musíme udelat my sami.
"Všechny nás jiste trápí nesmírná trivializace verejné

diskuse v naší zemi, strašne zjednodušené interpretace

spolecenských témat, povrchní žurnalismus, ztráta kvalit
ní polemiky ... " Autor z toho neviní bulvární média (TV
Nova, Blesk), jež prece existují vždy a všude: "Chybí jejich

dustojná alternativa, nabídka neceho jiného;" k tomu
dodává, že "i Ucená spolecnost a spolu s ní další lidé
podobného zamerení jsou spolupuvodci tohoto problému".

Proc? Protože "nejste slyšet, chybíte, váš hlas absentuje,
nic z vás ,nevyzaruje"'. Rozumí sice, že pracovne vytíže
ným lidem tohoto typu se leckdy "nechce do techto trivia

lizovaných a falešne politizovaných diskusí vubec vstupo
vat", nicméne "bez vás budou i nadále práve takové, jaké
jsou dnes". Jinak, má strach, se dopredu nepohneme:

Predtím nás krmili výrocími až až. I do telocvicny nás
nahnali, soudruh (žka) reditel(ka) mel(a) rec, ale my v tom

cítili manipulaci a zabednili se. Byla to jejich výrocí. Rok
1968 sliboval zmenu, ale byl moc krátký. 21. srpen 1969, to
bylo naše výrocí. Dopadlo tragicky. Od té doby - žádná

výrocí. Pri tom zustalo. Do Listopadu i po nem. Cas vzpomí

nek, vyprávení, mýtu, slavností, cas posvátné nevšednosti
byl vypnut. Jako když nechcete být rušeni telefonem, zdálo

by se. On je však nejen vypnutý, on zmizel.
Jen starobylá církev rímská s urputnou setrvacností svetí

tri Boží Hody, Cyrila, Metodeje, Václava, Vojtecha, Anežku,

Jana (toho z Pomuka). Moc se to neví. Vánoce a Silvestra
sem nepletme, to není slavnost, ale zoufalá abreakce, ožírac
ka a kocovina.

Jak je asi cloveku zbavenému casu posvátného? Zbylý cas
po tomto vyprázdnení prestává být casem, stává se jednou
velkou prítomností, na vojne jí ríkali veget. Pripomínat jeho

strukturaci, trvání v case, docasnost je nepopulární, pošlou
vás do háje. Dejte nám s tema vašima výrocíma pokoj,
reknou.

Co delat?

Petr Príhoda
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I
Premiéri Ceské a Slovenské republiky vladimír Špidla
a Mikuláš Dzurinda jako bežci na evropské trati

LIBUŠE KOUBSKÁ

Následující rozhovor se odehrál mezi osmou a devátou

ranní v divadle mesta Úpice na Trutnovsku. Hned potom se
jeho aktéri predseda ceské vlády Vladimír Spidla a jeho

slovenský protejšek Mikuláš Dzurinda prevlékli do trenýrek
a postavili se na start desetikilometrového behu mistrovství
Evropy veteránu. Do cíle dorazili ruku v ruce, pricemž Spidla

si zlepšil svuj osobní rekord o ctyri minuty na necelých 50
minut. Dzurinda, který bylo nekolik minut rychlejší, na

Spidlu pockal: "Dobíhání bylo dost, ted bychom meli bežet
pekne spolu, pekne vedle sebe a hlavne jen dopredu," rekl,
když se vydýchal.

Pekne vedle sebe dopredu - do Evropy, tak se tomu dá

nejspíš rozumet. Ale jak si to oba premiéri predstavují?

Referendum o vstupu do Evropské unie dopadlo
v Ceské republice i na Slovensku ve prospech vstupu.
Slováci si ho odhlasovali, jak se v novinách frázovite
opakovalo, s odrenýma ušima. Znamenají ty odrené uši
neco do budoucna?

Dzurinda: Mrzí me, že se nekdy nedokážeme ani radovat

ani vnímat realitu nezkreslene. Úcast pres padesát dve
procenta je podle mého názoru velmi pekná, a když ji rozme
níme na drobné, zjistíme, že znamená, že k urnám prišli

behem referenda všichni volici stran vládní koalice, ale
i osmdesát pet procent volicu parlamentních opozicních stran.
Každý soudný clovek vÍ, že taková úcast nebývá ani pri prezi

dentských, parlamentních, municipálních a jiných volbách ani
ve vyspelých zemích. Meli bychom si uvedomit, že jsme se
pres to vysoké kvórum, podtrhuji vysoké, dostali sice jen
tesne, ale to podstatné je, že referendum je platné. Že drtivá

vetšina, pres devadesát procent obcanu, se vyslovila pro vstup
do Evropské unie. Ty odrené uši znamenají pro Slováky velké
povzbuzení.

Vy to také tak vnímáte, pane premiére Špidlo?
Špidla: Jisteže ano. Pokud se podíváte na to, kolik lidí je

v jakékoliv skupine skutecne politicky angažovaných, tak

padesát dva procent znamená, že prišli skoro všichni. Zname
ná to, že rozhodnutí se odehrálo v plné svobode, pri dostatec
ných informacích, a ti, kterí neprišli, to nechali na tech, kterí

jsou aktivní. A že byly uši odrené? Niceho, co za neco stojí,
nemužete dosáhnout snadno a bezbolestne.

Nekterí euroskeptici tvrdí, že soucasné Evrope chybí
sjednocující idea. Co vy, pánové, považujete za hlavní
myšlenku, za hlavní duvod evropské integrace?

Špidla: Evropská unie má jednoduchý duvod, obsažený

v jediném slove: mír. Spolecná Evropa je odpovedí na 1500 let

krutých evropských dejin, které znamenaly miliony mrtvých
a miliony ponicených životu. Evropa proste našla cestu

k míru prostrednictvím hospodárské integrace, politické
integrace a sociální solidarity. Evropa má tedy nekolik spolec
ných základních hodnot. Jsou to mír, solidarita, svoboda,

rovnoprávnost. V takové míre to nikdy v dejinách nebylo!

Dzurinda: Zvykli jsme si zužovat integraci na dimenzi
kvót, predpisu, norem, financních fondu. Ale podstata je

presne taková, jak to ríká pan kolega Spidla. Sjednocením
bude Evropa nejen vetší, ale i pevnejší, jednotnejší, a bude

tedy poskytovat mnohem vetŠÍ záruky mírového vývoje.

Zapomínáme casto, že v Evrope se zrodily dve svetové války.
Cím bude Evropa pevnejší a mírovejší, tím reálnejší bude
nadeje, že bude mírovejší i celý svet.

Za války s Irákem se ovšem projevila nejednotnost,
rozštepenost starého kontinentu. Je vubec Evropa
v soucasné dobe schopna delat ambiciózní, vlastní
jednotnou zahranicní politiku?

Špidla: Ted ne. Pozdeji ano. V roce 1969nekterí lidé

napsali prvních pár rádek o tom, že bude jednotná evropská
mena. Kdo si tehdy pomyslel, že je to dosažitelný cíl? Ubehlo

dvaatricet let a jednotná mena tady je. A když si uvedomíte,
o jak obrovský výkon jde! To se nikdy v dejinách nestalo, aby
se mírovým zpusobem desítka státu vzdala svých národních

men a podrídila je urcitému dobrovolnému integracnímu
procesu. Vždyt ti silní se vzdali svých men, které byly do
urcité míry nástrojem moci. Silní se vzdali ve prospech

obecného cíle, ve prospech prosperity pro všechny. To je
výkon, který me naplnuje takovým optimismem, že ríkám i ke
spolecné zahranicní politice: ted sice ne, ale pozdeji to pujde.

Dzurinda: Dochází k velkým pohybum, netreba se divit,
že tyto pohyby doprovází z jedné strany stále svobodnejší

vyjadrování názoru takových státu, jako je Slovensko, a ze
strany druhé i jistá nervozita, krátkodobá nízká empatie tech

zemí, které se cítí dlouhodobe nejen svobodné, ale i bezpecné
a stabilní. Tyto velké a zásadní pohyby nemohou probíhat bez

urcitých porYVU.Ale jsem presvedcen, že to nepotrvá dlouho
a že to, co se nám zdá dnes nepríznivé nebo negativní,
v konecném dusledku muže vývoj dynamizovat a akcelerovat.
Že i Evropa bude schopna otvírat nová témata. Zásadní.

Špidla: Ješte bych se chtel dotknout jedné veci, která také
není zcela zretelne vnímaná. Jak velký prostor dává Evropa

malým a stredním národum. Pred krátkou dobou byli Dánové
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nepochybne lídrem Evropy a dovedli Evropu k ukoncení

rozširovacích vyjednávání. V této krizi nepochybne byli
lídrem Rekové a dokázali hrozící krizi zvládnout. Byl to
výkon. Co to znamená? To, že ostatní národy, ty velké, prijaly

koncepci, že Rekové jsou jim rovni, že predkládají ideje, které
mají smysl. To je velké! Evropa je novým politickým projek
tem.

Jakou váhu mají mít v budoucnu národní politické
reprezentace?

Špidla: Národy existují stejne jako jejich politické repre
zentace. Evropa nesmeruje k nejakému jednotnému federál
nímu státu, kde by takové reprezentace nemely význam.

Myslím si, že si ho uchovají, v nekterých prípadech i prohlou
bí. Ale na druhé strane že se najdou treba v té spolecné zahra
nicní politice další duvody pro integraci. Je to složitý proces.

Dzurinda: árod je legitimní, velmi prirozená entita.
Myslím si, že se - aspon my Slováci - budeme pridržovat

principu, který se osvedcil, který byl overen v širším prosto
ru. Je to princip subsidiarity. Takže budeme velmi dusledne
dbát, aby i národním státum zustaly kompetence, které

dokážou lépe ochránit jejich primární, bazální zájmy, jako jsou
treba kulturní identita nebo rozvoj jazyka.

Špidla: Opet se stací podívat na onech posledních padesát
let evropských dejin: nikdo prece nemuže tvrdit, že Nizozemí,
Dánsko, Lucembursko, Belgie zaplatily svou identitou.

Naopak jejich identita je nepochybne posílena.
Jak by mela Evropa vycházet se Spojenými státy, které
nyní hrají roli impéria, jediné supervelmoci, pána
sveta?

Špidla: Predevším musím polemizovat s vaším tvrze
ním, že se Spojené státy dostaly do role pána sveta. USA

jsou v soucasné dobe nepochybne nejsilnejším státem,
globální mocností, jíž není rovno. Ale když si uvedomíte,
jak obrovskou prevahu mají, tak je videt, že imperiální
tendence, o nichž mluvíte, neexistují. Protože Spojené

státy pres svou obrovskou prevahu si udržují kontext
svetové politiky. Rozhodne je nelze charakterizovat tak, jak

jste to udelala.
Dzurinda: Dodal bych k tomu nekolik poznámek. Za prvé

je duležitá cesta, kterou se Spojené státy dostaly do soucasné
ho postavení-a to už nechám na každém-at si zvolí príslušné
prívlastky. Ta cesta byla nepochybne demokratická. A za

druhé, když mluvíme o Spojených státech, tak platí oznacení
že je to lídr. Lídr, jehož charakteristickou crtou je zodpoved
nost. Je evidentní, že když se nekde ve svete neco zatrese,

a to i v Evrope, všichni cekáme na Spojené státy! Takže místo

toho, abychom pestovali nejaký víceméne latentní antiameri
kanismus nebo rozvíjeli nejaké módní vlny, je zapotrebí velmi
klidne zvažovat, jaké cesty povedou k další stabilizaci sveta

v procese té velké globalizace. Zvažovat, kde jsou skutecná
ohniska nebezpecí, kdo je spojenec, kdo je partner a kdo je
nebezpecný ... Spojené státy jsou nejen ekonomickou a vojen

skou velmocí, ale také velmocí demokratickou. A proto jsem
presvedcen, že Evropa nesmí jít proti Spojeným státum,
stejne jako Spojené státy nesmejí rezignovat na své dobré

vztahy s Evropou.
Špidla: Ješte bych odpoved na vaši otázku doplnil. Struc

ne receno: rozšírená Evropa se stává ekonomicky nejvetší

integrací, v podstate hospodársky nejsilnejší mocností. Jestli
že tedy v tomto smeru dosáhla už této síly, nepochybne má
globální zájmy a má také globální odpovednost. To znamená,
že bude muset hledat odpovedi na tuto odpovednost v celém

kontextu a zejména v kontextu se Spojenými státy.

Pak je tu ješte jedna velmi podstatná otázka pro
budoucnost. Jak by mela vypadat evropská imigracní
politika? Mela by se snažit ty nove príchozí spíš asimilo
vat, nebo integrovat?

Špidla: Nemuže se smerovat k násilné asimilaci, to jiste
ne, ale na druhé strane znacná cást imigrantu se - ze své vule,
ze svého pocitu - asimiluje a prevezme zcela kulturu zeme,

do níž prišla. A tomu také nelze bránit z nejakých ideologic-
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Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda: "Za tricet let bude

Evropa kompaktní. Geograficky ipoliticky. "

kých duvodu. Mým cílem a mou predstavou je, že ti lidé

prijdou a pri zachování veškeré svobody a integrity - budou
v prípadné krizi v ceské rote vedené velitelem vietnamského
puvodu vojáci rovnež rozmanitého puvodu, kterí odvedou, to,

co bude potreba.
Dzurinda: Evropská imigracní politika by mela být jednot

ná a samozrejme by mela platit stejná pravidla pro všechny.
Ale v zásade to už všechno velmi dobre vystihl pan premiér
Spidla.

Letos v kvetnu se v Praze konalo setkání Fórum 2000
nazvané Quo vadis, Europa? - a jedna z otázek, které

tam úcastníci diskuse dostali, znela: Jak si predstavuje
te, že bude Evropa vypadat za tricet let?

Je to taková doba, která se dá ješte odhadnout, dokon-

Ceský premiér Vladimír Spidla: "Evropa nebude expandujícím

impériem. "

ce pri troše štestí se jí i dožijeme. Jak byste na tuto

otázku odpovedeli vy?
Dzurinda: Jedno je jisté, že už nebudu premiérem. Ale už

je méne jisté, jak bude Evropa vyhlížet, protože stále jsme
ješte nedosáhli ani k bližším horizontum. Ješte jsme si nezod
povedeli otázku, kterou položil Václav Havel v Bratislave na
jare roku 2001 na konferenci venované Severoatlantické alian

ci. Ta otázka zní: "Kde Evropa zacíná a kde Evropa koncí?".
Myslím, že za tricet bude tato otázka víceméne zodpovezená,

že Evropa bude kompaktní nejen geograficky, ale i politicky,
že budeme mít spolecné názory na hlavní citlivé celosvetové
problémy, že bude pomerne ekonomicky vyspelá a že bude

soucástí multipolárního sveta - v pevném spojenectví nejen se
Spojenými státy, ale i s Ruskem.

To je pekná, pritažlivá predstava. Jste taky tak optimis
tický, pane premiére Spidlo?

Spidla: Ano, jsem. Doplnil bych to pouze tím, že Evropa za

tricet let bude jedním z pólu multipolárního sveta, že nebude
jen nejakou periferií a že si zachová ty základní hodnoty, to
jest demokracii, solidaritu, rovnost príležitostí a rovnopráv
nost ve vztahu ke všem lidem a ke všem národum. A že

nebude v žádném prípade expandujícím impériem.

Když mluvíte o solidarite, máte na mysli i sociální
odpovednost? .

Spidla: Samozrejme, protože základní evropský model
ríká, že v demokratickém systému se sociální odpovedností

jsme schopni dosáhnout ekonomické efektivity. Že jsou to tri
prvky stejného prístupu a že nestojí proti sobe. Hledání

kompromisu je stále tvurcí proces - jako když malujete znovu
a znovu obraz, nejakou krajinu ... Ale v zásade Evropa ríká:

kvuli ekonomickému výkonu nelze rezignovat na sociální
odpovednost a soucasne nerezignujeme z žádného hlediska
na demokracii jako na základní politický princip.

Co predstavuje nejvetší nebezpecí, které by takovému

vývoji mohlo zabránit?
Spidla: Hloupé lidské srdce. Težko se to odhaduje, ale

nekdy nastávají zárodky krizí, jako tomu bylo treba nyní ve
válce s Irákem, a záleží na tom, jak uvážliví lidé se v ten
okamžik chopí rozhodování. Protože Rekové a s nimi ostatní

Evropané v momente, kdy byli konfrontováni s tímto problé
mem, se jej snažili zvládnout v rámci evropského kontextu,
evropských hodnot. Muže nastat situace, že se objeví nezod

povední politici, nebezpecná hnutí, která využijí nejaké dílcí

krize k tomu, aby evropský projekt rozvrátili. To existuje. Ale
život není nikdy bez nebezpecí.

Dzurinda: Co muže spolecnou Evropu ješte ohrozit, je
slabost tech, kterí chtejí spolecné dobro. Myslím :si, že celý

svet je konfrontací dobra a zla, lásky a nenávisti, pravdy a lži.

A vidíme, co se dnes deje, jaké nové fenomény se objevují 
kult smrti, sebevražedné útoky ... Pokud se ti, kterí chtejí

spolecné dobro, nebudou bát a budou nejen dobrí, ale také
pevní a silní, bude snad Evropa taková, jakou si ji prejeme.

Psáno pro Prítomnost a pro Mosty.
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Stojíme teprve na zacátku Pax Americana?

PETR ROBEJSEK

Americané nemají duveru k zárodkum

"svetového systému", který by mel nutne

multipolární charakter a podkopával by

tak jejich exkluzivní pozici.

Washington dosáhl v Iráku vítezství a potvrdil opet své
postavení hegemona. Presto má celou radu duvodu
k vráskám na cele. Z hlediska osamelé velmoci se totiž svet

delí na rivaly, neprátele, na vazaly a na krizové oblasti.
Amerika je v zenitu své moci a mnozí se s nadejí Giní

se strachem) zabývají otázkou, zda ji ceká osud bývalých
hegemonu. Na prelomu 20. století predstavovala Anglie

nejvetší ríší v dejinách. Ctvrtina obyvatelstva zemekoule,
žijící na 30 milíonech ctverecních kilometru, byla poddaný
mi britské koruny. V atmosfére triumfu však již tehdy zazní
valo tušení zániku. V roce 1904 vydal oxfordský geograf

H. ]. Mackinder The Geographical Pivot o/ History (Geogra

fický centrální bod dejin), v nemž predpovedel prechod od
britského k americkému hegemonismu.

Mluv tiše a nos velkou hul
Autori, zabývající se vzestupem a pádem velmocí, hovorí

s oblibou o cyklech, delících se do nekolika fází. ,Jedna

generace buduje, další konsoliduje a tretí ztrácí kontrolu,"
píše americký polítolog George
Modelski. Na konci zbude

pouze dutá schránka imperiál

ních insignií a ve ctvrté genera
ci už se prosazuje nový

hegemon.
Verohodná schopnost "udržet

porádek" všude na svete je
nezbytným predpokladem posta-
vení hegemona. Politika zralých imperiálních mocností se

rovná nekonecným pokusum premostit den ode dne vzrustají
cí rozpor mezi nároky kladenými na velmoc a jejími reálnými
možnostmi. Globální angažmá je už dávno existencním
predpokladem k uchování impéria, které však zároven stále

víc zatežuje ekonomické zdroje. Toto nezadržitelné podkopá
vání imperiální velikosti se zdá být nemenným fyzikálním

zákonem. Podlehnou mu také Spojené státy?
Bludný kruh úspešné expanze a její stále rychleji rostoucí

(až nakonec nezaplatitelné) ceny je nejduležitejším duvo
dem úpadku impérií. Ani Spojené státy se nemohou vyhnout
zkoušce, v níž se musí osvedcit každá dominující velmoc:

totiž nalézt únosnou proporci mezi vojenskými závazky
a ekonomickou silou. K tomu pristupuje historicky zcela
nová skutecnost, a sice fakt, že americký hegemon muže být

vážne ohrožen z periferie. "Mluv tiše a nos velkou hul," rekl

kdysi Bushuv predchudce Franklin D. Roosevelt. Spojené

státy, snažící se o roli benevolentního hegemona, jsou dnes
opakovane nuceny k nepopulárním a nákladným "policejním
akcím" všude na svete.

Kde jsou rivalové a kde nástupci?
Co tedy ohrožuje Spojené státy nejakutneji? Proti oceká

vání to nejsou ani rivalové, ani možní nástupci. Dokonce lze
ríci, že soucasnou sílu Ameriky zcásti tvorí slabost jejích
rivalu.

Po zániku Sovetského svazu se ruleta hry o dominanci

tocí trochu pomaleji než dríve. Rusko není vážný souper, je
to jen rušivý element. Jednu ruku natahuje s prosbou
o pomoc, druhou je pripraveno uderit. I kdyby vývoj v Rusku

probíhal podle nejoptimistictejších scénáru, predstavuje
výrazná ekonomická zaostalost dlouhodobe težko prekona
telnou hypotéku Moskvy. Rusko zustane na dohlednou dobu

mocí chaosu a vyderacským aktérem na mezinárodní scéne.
Cína se nejspíš bude muset

zabývat predevším sama sebou.

Rychlost hospodárského rustu
tato zeme pravdepodobne nedo
káže udržet, jeho cena (totiž

nicení prírodních základu exis
tence) zustane minimálne na
soucasné úrovni a k tomu

pristoupí ješte politická nestabi
lita. Cíne chybí neodmyslitelný predpoklad imperiálního statu
tu: ekonomická síla.

Evropská unie se musí rozloucit s eurocentristickým
obrazem sveta a s predstavou rovnocennosti se Spojenými

státy. Urcitý soulad mezi USA a Evropou panuje pouze
ohledne spolecne vyznávaných abstraktních principu;
konkurence se projevuje pri dosahování konkrétních cílu.

Evropsko-americké vztahy trvale zatežují rozepre, at už
ohledne dovozu banánu, vývozu geneticky "zušlechtených"
potravin, subvencí pro letecký a zbrojní prumysl nebo na

poli bezpecnostní politiky. Ve vztahu k USA predvádí jinak
neakceschopná EU pouze drobné intriky a obcasné trucová
ní. Pri kooperaci s Ruskem to vypadá tak, že Unie bude moci

jít vždycky jen tak daleko, jak jí to ruská politická a ekono
mická zaostalost dovolí. Vážne mínené prohloubení spolu-
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práce smerem ke srustání euroasijského regionu je

v dusledku nekompatibility obou stran vyloucené.
Hospodárská integrace je ve svém zenitu a euro má jen

polovicní šanci na úspech. Dohoda o reformách, treba

o reforme zemedelské politiky, je po rozšírení unie ješte
nepravdepodobnejší než doposud. Mnohé nasvedcuje tomu,
že spolecná evropská zahranicní a bezpecnostní politika

realizována nebude. Francie a Nemecko pravdepodobne
nenajdou spolecnou rec. Nemecko bude hospodársky
dominovat kontinentální Evrope a rozširovat težište zájmu
východním smerem. Francie bude možná hledat náhradu za

svou bývalou velikost v zesíleném angažmá v Africe.
V centru budoucí svetové politiky tedy není ani Cína, ani

Evropa, ani jihovýchodní Asie. Primerený obraz rozdelení
moci na zemekouli má ve svém stredu Spojené státy. Jejich

nejduležitejší spojenci ohranicují centrum dení. Na západ
ním pobreží Euroasie je to Velká Británie a Spanelsko, dva
bývalí hegemonové. Velká Británie právem nevidí ideální

perspektivu v kontinentálních tahanicích. Spolecná mena
euro ztrácí pro Londýn smysl a pritažlivost. Jestli vubec

jinou menu, proc ne rovnou dolar? Spanelsko realisticky
chápe, že v nové EU pribyly chudé státy a ubyly peníze.
Vetší zisk mu slibuje angažmá v Jižní Americe po boku
Spojených státu. a západe ohranicuje centrum svetové

politiky Japonsko. Spojené státy jsou s ním spjaté vzájemnou
hospodárskou závislostí a spolecnou obavou z Cíny.

Jak vypadá skutecný multilateralismus svetové politiky,

po kterém mnozí volají? Evropa není v centru dení.

Národní stát žije a vzkvétá
Také další okolnosti jsou pro Spojené státy pomerne

príznivé. V Iráku prohrála již otresená tzv. globalizace. Tento
ahistorický vývojový výkyv, mocne prifukován komentátor
skými dukazy, byl založen na domnence osamoceného
primátu hospodárství a zdánlivé druhoradosti národních

státu. Primát hospodárství však nepopisuje celou realitu.
Spíše je treba hovorit o absolutním primátu národních
zájmu. Národní státy neztratily nic ze svého významu.

I nadále plní dve nezadatelné úlohy: hospodárský prospech

a bezpecnost vlastních obcanu. Význam státu se opírá
o prímou zodpovednost vlády vuci volicum. Na rozdíl od

nekonkrétne difúzních nadnárodních struktur, jako jsou
OSN, EU, NATO, ale i OECD, kapitálové trhy ci Svetová
banka, si mohou volici vynutit bezprostredne úcinnou aktivi

tu svých politických reprezentantu pri plnení techto dvou
funkcí. Politické elity se namáhají pouze pro ty, kterí je
mohou kdykoliv zbavit moci: pro své vlastní volice. Národní

stát se proto ukazuje jako podstatne odolnejší, než se zdá

nekterým ukvapeným publicistum.
Tento návrat národruno státu muže vyprovokovat nacionalis

tickou renesanci kupríkladu v Cíne ci v Japonsku, které se
stejne vždy považovaly za jedinecné. Podobné jevy by bylo
možné ocekávat i v islámském svete. a druhé strane je
zrejmé, že se tito aktéri proti americkému hegemonovi težko

prosadí. Proto není vubec vylouceno, že se Spojeným státum
podarí tento návrat národního státu spojit s modernizací, tj.
s postupným pozápadnením nekterých rivalu. Modernizace by
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PETR ROBEJSEK (1948) JE REDITEL MEZINÁIlODNlllo INSTITUTU PRO

POLITIKU A HOSPODARSTVi V HAMBURKU.

Sebevedomí a spletitost
Chce-li však Washington vyvolat silný impuls k moderni

zaci regionu jako gesto dobré vule vuci Arabum, musí násle
dovat vznik palestinského státu. Nutné ústupky na strane

Izraele by mohly být na pozadí modernizace celého regionu
snesitelnejší a snáze proveditelné. Pro arabský svet zname

ná válka v Iráku ponížení, zároven ale i príležitost k napojení
na moderní svet. Arabská civilizace neprodelala sekulariza
ci, neprimerený vliv náboženství již nejméne tri sta let bloku

je hospodárskou a politickou modernizaci. Pri troše štestí
dostane ješte jednu šanci.

Stojíme tedy teprve na zacátku Pax Americana? Oproti

hojnému sýckování nelze poprít, že Bushova administrativa
zatím úspešne pracuje na dlouhodobé konsolidaci americké
hegemonie. Tento plán podporují nekteré vývojové tenden

ce a neohrožují príliš slabí konkurenti. Klacky pod nohy si
mohou nejspíš házet Americané sami. Americká spolecnost
totiž není nade vší pochybnost odhodlána a schopna použít

násilí k prosazení svých zájmu. Prostí obyvatelé platí jenom
s nechutí cenu velmocenské pozice. I toto riziko však lze
zapocítat a možná odvrátit.

Skutecne nebezpecné pro Spojené státy jako hegemona
jsou jiné jevy: prílišné sebevedomí z úspechu a nekonecná

spletitost sveta.

mohla oslabit specificnost kulturních okruhu, zejména islámu.
Amerika by si tak jiste nezarucila svetovládu na vecnost, ale

stabilizovalaby svou pozici na pomerne dlouhou dobu.

Dolary pod slamníky sveta
Snížení bezpecnostních rizik a uchování akcního prostoru

by otevrelo možnosti plného rozehrání hlavního amerického
trumfu, totiž hospodárské síly. Hegemonní postavení USA
musí sice být zaštíteno vojensky, založeno je ale na ekono
mické síle a faktické sobestacnosti. Jeho výrazem je skutec

nost, že 88 procent služeb a produktu, které Americané
spotrebují, také sami vyrábejí. Motorem americké hospodár

ské dynamiky je pragmatický prístup k technologickým
inovacím, a také ta Evropany casto iritující povrchní lehkost
amerického "take it easy".

Beranidly americké hospodárské moci jsou globálne

operující prumysloví a financní giganti a "dolarizace" sveto
vé ekonomiky. Pod slamníky všude na svete se hromadí
dolary. Arzenál hospodárské moci doplnuje globální ameri

kanizace spotrební kultury a nezadržitelne se rozširující

americtina, tato "lingua franca" moderního sveta.

Spojené stály musejí jednat rychle a rozhodne. Vzhledem
ke slabosti rivalu a možných nástupcu mají dosud sílu k

vytvorení takového svetového porádku, který jejich
dominantní pozici na delší dobu upevní. Proto je diskuse

Útocná izolace o oprávnenosti té které válecné akce zavádející. Všechny

echce-li Washington dopadnout jako jeho predchudci, státy se snaží dosahovat svých národních zájmu, a tím
musí rychle nalézt vhodné odpovedi a jednat. K tradici automaticky porušují zájmy národu jiných. Podstatne

americké politiky patrí, že sice hodne hovorí o principech, zajímavejší je zjištení, že v americkém prípade pozorujeme
jedná však o to pragmaticteji. Tak je tomu i v tomto prípade. fenomény, které se vymykají tradicním kategoriím imperiál-
Washington se snaží snížit rizika a rozšírit operativní prostor ního cyklu, totiž zacílené akce Americanu smerující k udrže-

pro zahranicní politiku, která by odrážela autentické národní ní vlastní imperiální pozice.
zájmy, minimalizovala závazky a maximalizovala zisk. Tretím prvkem americké strategie jsou snahy o vytvore-

Jedním z prvku americké strategie je snaha zachovat ní nového svetového porádku. K tomu patrí plánovité

prostor pro "nezávislou" politiku. Je proto logické, že se zmeny regionálních konstelací. Jedna z nich je kontrola
Washington nechce nechat spoutat nadnárodními organiza- kaspického regionu. Kontrola pritom neznamená totální
cemi jako OSN, Mezinárodní menový fond, Svetová obchod- obsazení, nýbrž pouze možnost zabránit procesum pro

ní organizace, Mezinárodní soud ci smlouvy týkajícími se Ameriku nepríznivým. Dalším úhelným kamenem pro
omezení emisí škodlivých upevnení americké nadvlády
látek do ovzduší. Americané je nutnost zajistit stabilitu

nemají duveru k zárodkum Skutecne nebezpecné pro Spojené státy Blízkého východu. Hlavním

"svetového systému", který jako hegemona jsou prílišné sebevedomí cílem války v Iráku byla
by mel nutne multipolární snaha zásadne zmenit mocen-
charakter a podkopával by Z úspechu a nekonecná spletitost sveta. ské struktury Blízkého

tak jejich exkluzivní pozici. východu. Odstranení nejmé-
Washington se radeji vyhýbá --------------------- ne oblíbeného z mnoha
neklidnému mori závazku a rezolucí a vstupuje na pevnou tamních absolutistických potentátu má být první spadlou
pudu fakt a zejména konkrétních opatrení. kostkou domina v procesu modernizace celého regionu.

Významnou roli pri udržení imperiální moci plní snaha

vyrovnat pomocí nejmodernejší technologie erodující schop
nost USA k mocenskému zákroku kdekoliv na svete a soucas

ne maximálne zabezpecit vlastní území. Již dva stredne velké

regionální konflikty mohou kompletne absorbovat americké
síly. Neviditelné letouny (stealth) a protiraketový systém jsou
výrazy tohoto "ofenzivního izolacionismu" Spojených státu.
Ackoliv to mnozí Evropané nechápou, není americký antira

ketový systém jakési "folie de grandeur", jakési velikášství,
nýbrž klícový prvek ve strategii, zabezpecující postavení

hegemona. Velmoc USA si chce vystacit sama a hledá pro to
nezranitelnost v národní raketové obrane.
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UCNÉDEJINY
JAN STEJSKAL

". .. lidská prirozenost se nespokojí s vlastnictvím omezené

ho dílu pudy, ale vždy touží získat více. Zkušenosti nám ukazu

jí, jak konflikty a války zaplavují království za královstvím.
Jedinou možností, jak ucinit konec všem válkám a jejich príci

nám, je spojit celou zemi a všechny lidi do jednoho vlastnictví,
které bude monarchií, tedy vládou jediného panovníka.
A protože tomuto vládci bude patrit všechno, nebude jej již
stravovat touha získat víc. Jemu pak budou podrízeni jiní králo

vé jednotlivých zemí, které udrží jeho moc v jejich hranicích,
a tím zajistí spolecný mír. Pak bude mír i mezi mesty, sídly

a sousedy, a tudíž konecne imezi jednotlivci, kterí si budou
moci svobodne hledet svých potreb. Clovek bude žít ve štestí,
což je duvod, pro který se narodil."

Temito slovy oslavuje Dante Alighieri na prahu renesance
prednosti monarchie, resp. hegemonie jednotlivce pred

chaosem - u Danta reprezentovaným florentskou republikou,
která jej samotného poslala do exilu. Je nutné, aby byl clovek

pro svuj "život ve štestí", pro svuj "klid na práci", rízen

Každý laciný recept na rešení velkých težkostí

se vymstí tím, že nás privede k težkostem

ješte vetším.

a veden? Je nezbytné, aby existovali nekdo ci neco se svrcho

vaným právem rídit ostatní? Bylo tomu tak vždy?

Vést a jít príkladem
Dnešní chápání významu slova hegemonie je poznamenáno

tisíciletou zkušeností a do znacné míry se liší od puvodIÚ antic
ké praxe. Dnes hegemonii chápeme jako dominantní a vetši
nou negativní vliv státu, vlivné skupiny, ci náboženství nad

jinými státy, skupinami ci náboženstvími. Prihlédneme-li však
ke kontextum, v nichž se recké slovo hégemóneia poprvé

objevuje, zjistíme, že se jeho užití významne promenilo.
U Homéra je hegemonem ten, kdo ,jde první, vede, ukazuje
cestu", u Platóna pak ten, kdo "koná jako první a ukazuje ostat
ním, jak". Ptolemaios prisuzuje tuto roli i duchovní autorite,
vudci filosofické školy. Samozrejme, že významem tohoto

slova bylo i "chopit se velení ve válce, ujmout se vlády".
V kontextu se však vždy skrývala "autorita, schopnost vést a jít

príkladem", tedy jistá kvalita, schopnost a hlavne ochota
prevzít odpovednost se všemi riziky, která podstupuje ten, kdo
,jde první a ukazuje cestu".

Hegemonií v politice byla oznacována prevaha jednoho

subjektu nad ostatními, na pocátku predevším z obranných
duvodu. Vznikaly tak hegemonie - spolky zpravidla

mestských státu vedené jedním z nich, jemuž obvykle bylo

svereno vojenské veleIÚ celého spolecenství, príspevky clenu
a autorita ve vecech práva. Vudcí stát tak pusobil nejen jako
mocenská autorita a správce spolecné pokladny, ale i jako
nejvyšší soudní instance, k níž bylo dovolání z jednotlivých

obcí spolku. Politický, ekonomický i kulturní vliv vudcí obce
se tak šíril do všech oblastí - cástí spolku.

Príchod pána sveta
V recké antické historii existovala celá rada spolku, lišících

se ovšem mírou dobrovolnosti clenství. Vetšina hegemonu
(spolku) se zvrhla v tyranii hegemona spolku, nebo byla vyvrá

cena zvnejšku. Athénská hegemonie (477 - 404 pr. Kr.) zname
nala nejen vrchní velení Athén, ale též zcela volné nakládání se
spolecnými prostredky a nakonec dokonce pokutování

a trestání neposlušných clenu spolku. Dejiny starých reckých
hegemoniÍ, reprezentujících vÍCe ci méne dobrovolná spole
cenství mestských státu, ukoncil vznik ríše Alexandra
Makedonského (356 - 324 pr. Kr.). Zde již však nemužeme

mluvit o hegemonii v puvodním, politickém smyslu slova, tedy
o spolecenství státu vedených jedním z nich. Makedonská ríše

není spolkem, nevzniká narozdíl od rady reckých hegemonií
na principu úcasti; je dobyvacným aktem, je blíž naplnení
Dantových predstav, obsahujících jakýsi princip totality:

"..tomuto vládci bude patrit všechno, nebude jej již stravovat
touha získat víc."

Hegemonie Alexandrova, poté co si podrídila všechny
evropské recké státy, zákonite musela narazit na ríši perské

ho krále Dareia III. Neustálá expanze, "stravující touha"
získat více, vládnout všem, pohání hegemonie totalitního
typu. 2ijí, jen pokud expandují, zánik zpravidla zacíná

s koncem rozpínání. Perská ríše byla svržena a Alexandrovy
armády na východe došly až k brehum Indu, na jihu pak
obsadily údolí celého dolního toku Nilu. Prestože Alexandro

va ríše zanikla krátce po jeho predcasné smrti, neznamenal
její rozpad konec makedonsko-recké, tzv. helénské hegemo

nie. Alexandruv pokus spojit "evropské Recko" s "Reckem
asijským" vyústil ve velkolepý projekt spojení Recka s Asií

v první "svetovou" ríši, v první totální hegemonii, která dala
rozsáhlým oblastem východního Stredomorí nadlouho

helénistický ráz. Makedonská ríše již zustala v povedomí
lidstva jako koncept a Alexandr Veliký jako prototyp prvního
hegemona sveta.

Docasný "vecný Rím"
Makedonský príklad byl brzy následován a pokus

o hegemonii zopakován s ješte dalekosáhlejšími dusledky.

Rímská ríše, dokonalejší a trvalejší obdoba Alexandrova
imperia mundi, postupne expandovala z Apeninského poloost-
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rova do západního, jižního a pozdeji i východního Stredomorí

a zákonite se musela vyporádat se svou - zvlášte kartaginskou
- konkurencí. Soucasníci zacali snít o "vecném Ríme" a vypocí
távali duvody pro nekonecné trvání ríše, které vycházely

hlavne z rozdílu Rímské ríše a jejích predchudcu. Rím, považo
vaný za dokonalé svetové impérium, se v dobe svého nejvetší
ho rozmachu skutecne rozprostíral témer nad celým známým

svetem. Jeho obdivovatelé vychvalovali stabilitu rímského
zrízení, které pro ne predstavovalo vyváženou smes všech
dosavadních známých forem vlády. Skrze instituci tribuna zde

byla prítomna demokracie, skrze senát a konzuly aristokracie,
a diktátor, nastupující v prípade ohrožení, byl monarchistic
kým prvkem zrízení. Prítomnost všech prvku mela zabránit

jak anarchii, tak tyranii. Tyto predstavy však byly spíše iluzemi
soudobých rímských, prípadne reckých literátu. V praxi
rímské státní zrízení prešlo v monarchii s jistými republikán

skými prvky, jejichž prítomnost byla stále více pouze symbolic
ká. Rím nicméne zustal po staletí "totálním" hegemonem
sveta.

Rímské zmrtvýchvstání
Rímské imperium mundi prežilo vlastní pád rímské ríše

nejen ve východním Stredomorí, kde císarský titul "zdedili"
byzantští císarové, ale jako myšlenkový koncept i na západe,

kde po více než trech staletích došlo k oživení rímské tradice.
Francký vládce Karel (Veliký) byl neocekávane prohlášen za
rímského císare práve za svého pobytu ve "vecném meste".

Více než reálný dopad této korunovace zapusobila síla tradice

starého Ríma jako hegemona sveta a v neposlední rade i osoba
toho, jenž Karla císarem prohlásil. Nebyl jím nikdo jiný než

rímský biskup - papež a tento krok poznamenal tradici
hegemonie v Evrope. Karlova ríše se pozdeji stala tzv. Svatou
ríší rímskou a papežové si napríšte vyhrazovali právo do jejích

záležitostí vstupovat
Težište obnovené ríše se však posunulo daleko na sever

a jen sporadické pokusy nekterých císaru je navracely zpet do

Stredomorí. Za zmínku jiste stojí pokus mladického císare
Oty III. ze saské dynastie o renovatio imperii. Tento syn
byzantské princezny, plný ideálu vštepovaných mu jeho ucite

lem, prítelem a pozdejším papežem Silvestrem II., se rozhodl
obnovit ríši "od mori k mori" s Rímem v centru. Sen o ríši,
která se mela opírat o spolupráci profánního se sakrálním, se

rozplynul s predcasnou smrtí císare. Napríšte se spolupráce
církevní a svetské moci neodvíjela v takovém souladu. Papežo
vé si s rustem svého významu a prestiže zacali prisvojovat
primát nejen ve vecích církve, ale i ve svetských záležitostech.

Tento známý spor o tzv. investituru znamenal napetí mezi
obema póly moci, církevní a svetskou, které již zustalo trvalým
prvkem evropské politiky. Je možné, že práve toto z dnešního

pohledu zdravé napetí zabránilo vzniku nové totální hegemo

nie, ve stredoveku casto praktikované v krestansko-ortodox
ních ci muslimských oblastech.

Velikáši moderní doby
Totální hegemonie, predstava onoho imperia mundi, zustala

prítomna jako koncept i v novodobých dejinách. Ne náhodou

se v symbolice reprezentující Napoleonovo císarské období
objevují rímské reminiscence, napr,fasces, svazek prutu sváza
ných remenem s uprostred zasazenou sekerou. Pritom to byl

práve Napoleon, kdo zrušil poslední pozustatky Svaté ríše
rímské, aby mohl stavet novou ríši, pro niž hledal inspiraci
zcela jinde. Stejne tak nebylo náhodou, že symbolika i jméno

fasces odznaku moci rímských úredníku byly zneužity italský
mi fašisty. Sen o ríši "od mori k mori", sen o renovaci impéria,
byl snen i na sever od Alp. Tretí ríše mela být velkolepým

a vecným naplnením cílu predchozích dvou hegemonií toho

jména, Rímské ríše a Svaté ríše rímské. A císarskými orly
nacistická propaganda vskutku nešetrila. Ruka zdvihaná na

pozdrav po rímském zpusobu Hitlerem a Mussolinim byla

pokusem - dnes naštestí již jen smešným - být alespon stínem
rímských císaru.

Nesmrtelná hegemome
Z historie se mužeme poucit, že imperiální snahy, dané

touhou po hegemonii, se opakují, protože existuje pocit, že

(Dantovými slovy), "...pro dokonalost všeobecné víry lidských
stvorení je nutný nekdo, kdo je rídí a vede, lidé totiž musí být

vedeni a rízeni. Je zcela nezbytné, aby existoval jeden úrad se

svrchovaným právem rídit všechny ostatní podle toho, jak si to
situace v rozlicných cástech sveta vyžádá".

Na mnohých príkladech ze všech koncu sveta mužeme
pozorovat stálou tendenci lidí toužit po silné vláde, po "pevné

ruce", která zajistí porádek a klid. Je to zkouška, jíž je
demokracie permanentne vystavována a v níž v minulosti
castokrát podlehla.

Hegemonii jedné svetové velmoci zažíváme i dnes, v posled

ních mesících možná nejsilneji za poslední desetiletí. Už starí
Rekové hegemonem nazývali toho, "kdo jde první a ukazuje
cestu", a v tomto smyslu hegemonové bývají potrební mezi

státy i mezi jednotlivci. Antictí predkové však dobre vedeli, že

od "vedení na ceste" není nikdy daleko k "uchopení vlády
a moci". Dnes však, doufejme, zažíváme výjimecnou situaci,

kdy hegemonem sveta je stát rízený demokratickou vládou,
která ctí principy svobody. Naše vyhlídky jsou slibné.

JAN STEJSKAL (1970) JE HISlDRlK. PuSOB! V CENTRU PRO TEORE'IlCKÁ
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Starý kontinent má všechny predpoklady, aby se pro USA stal
opravdovýrn partnerem

MICHAEL ROMANCOV

Iráckou krizi lze považovat za první vážný
mocensko-politický konflikt 21. století, který zretelne

ukázal momentálne neotresitelné postavení USA. Existuje
nekdo, kdo by jejich pozici, kterou nekterí Americané
oznacují jako "vlídná hegemonie", mohl ohrozit?

Kandidát Evropa?
Všeobecne se má za to, že pokud se ve 21. století vynorí

nová mocnost, bude to Cína. To je jiste možné, ale v soucas

ném konfliktu bylo pro Washington mnohem duležitejší
stanovisko Moskvy. Rusku se pritom velké šance pro 21.

století nedávají. Dalším, kdo alespon teoreticky pripadá

v úvahu, je Evropa. Tento "hrác" se však behem irácké krize
nedokázal prosadit. Evropské státy se neshodly ani na

spolecných cílech, ani na spolecných postupech. Prinese
však (zatím ciste hypotetická) evropská mocensko-politická
jednota zmenu? Muže se Evropa stát silným hrácem na

kolbištích 21. století, pokud víme, že žádný evropský stát

dnes globálne není schopen samostatne pusobit jako mocen
ský (a pravdepodobne ani ekonomický) cinitel a spolecná

zahranicní a bezpecnostní politika EU neexistuje?

Podle amerického politologa Zbigniewa Brzezinského
dnes globální moc obsahuje ctyri základní složky: vojen

skou, ekonomickou, technologickou a kulturní. Pokusme se
je analyzovat z evropského pohledu, pricemž Evropu nemej
me za kontinent sahající "od Atlantiku po Ural", ale za tu

jeho cást, která je integrována prostrednictvím Evropské
uniea NATO.

Navzdory ztráte prímé kontroly rozsáhlých oblastí všude

ve svete, která evropské mocnosti "postihla" ve druhé
polovine 20. století, si Evropa i nadále dokázala podržet
znacný globální vliv. Na první pohled je zjevný zejména

v ekonomické oblasti. Prícinu lze spatrovat v tom, že práve
na ekonomickou problematiku se predevším z nedostatku
politické vule rešit jiné oblasti nejvíce soustreduje Evropská

unie, nejvetší obchodní blok sveta.

Skrytá síla "supermarketu"
Zatímních 15 clenských státu má rozlohu 3 242 000 km2,

což predstavuje méne než 2,4 procenta celkové rozlohy
souše. Na jejím území žije okolo 372 milionu obyvatel, tedy
asi 6,5 procenta celkové svetové populace. V polovine 90. let
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ROZHOVOR

HRÁC?

však Unie produkovala více než 20 procent celkového sveto

vého HDP. Prestože Evropa predstavuje technologicky
a hospodársky jeden ze trí nejvyspelejších regionu planety,

nejsilneji je její vliv pocitován v agrární oblasti. Prostrednic
tvím své Spolecné zemedelské politiky težce poškodila konku
rencní prostredí na svetových trzích a zasáhla všechny velké
producenty potravin, vcetne USA, Kanady, Austrálie,

Nového Zélandu, Argentiny a Brazílie. V dalších sektorech
ekonomiky sice ani zdaleka takovou vahou nedisponuje,
presto se však zdá, že její potenciál pravdepodobne poroste

stále výrazneji.
Již delší dobu platí, že vyspelá cást sveta spotrebovává

mnohem více surovin a energií, než kolik má zdroju.
Všeobecne však zacíná docházet k zajímavému posunu.
Dríve existovalo málo zemí, které byly schopny nabídnout
prumyslovou produkci, a hodne dodavatelu surovin.

V blízké budoucnosti mužeme pravdepodobne ocekávat
dvojí nové globální souperení. Mnoho výrobcu (vedle tradic
ních USA, EU a Japonska musíme zacít pocítat i s Cínou,

Indií a se státy jihovýchodní Asie) bude souperit o limitova
né zdroje surovin a lukrativní odbytište.

Nejvetším a nejpritažlivejším svetovým spotrebním trhem
soucasnosti je EU, jejíž "zákaznický" potenciál po nejbližším

predpokládaném rozšírení stoupne ze soucasných zhruba
370 milionu spotrebitelu k hranici pul miliardy zákazníku.
To je sice o sedm set milionu potenciálních klientu méne

než v Cíne a o pul miliardy méne než v Indii, ale každý z nich
je podstatne movitejší a konzumuje ve výrazne vetším merít
ku než príslušníci daleko vetších, ale zoufale chudých

populací výše zmínených státu.
Pravidla regulující chování producentu na evropském

spotrebitelském trhu, který si žádný globální výrobce
nemuže dovolit ignorovat, vznikají v jediném centru. Na tuto
skutecnost práve Americané tvrde narazili v prípade uvažo

vané (a americkými úrady již schválené) fúze dvou obrích
amerických firem - General Electric a Honeywell. Kontrakt
v hodnote 43 miliard dolaru se díky obavám Evropské

komise z možných dopadu na hospodárskou soutež v rámci
Unie neuskutecnil. Vysmívaný "supermarket", jak mocen
sko-politicky bezzubou EU prejmenovali lídri státu sdružení

ASEAN, evidentne prokázal schopnost na citlivém míste
zasáhnout jedinou supervelmoc.

Jazyky a náboženství
Pokusme se nyní zhodnotit evropský kulturní záber. Mezi

nejvýznamnejší a zároven nejduležitejší atributy kulturního

potenciálu bezesporu patrí rozšírení jazyku a náboženství.

Používání jazyku celkem verne odráží rozdelení moci ve
svete. Mnoho afrických a asijských státu nemelo po odcho

du bývalých kolonizátoru jinou možnost, než nadále použí
vat v úredním styku evropské jazyky, nebot jinak by se jejich
administrativní struktura zhroutila. Rada z tech zemí, které

po urcitém prechodném období predpokládaly zavedení
neevropského jazyka, nakonec zjistila, že z praktických ci
politických duvodu neco takového není možné.

Nejfrekventovanejšími jsou anglictina a španelština, ale

i francouzština a portugalština se udržely v postavení tzv.
imperiálních jazyku. Jediný západoevropský jazyk, který se
ve velké zemi, jež získala nezávislost, nedokázal prosadit

jako jazyk státní správy, je holandština, která byla v Indoné
sii po získání nezávislosti nahrazena indonézštinou, na
malajském základe umele vytvoreném jazyce národní jedno
ty.

V posledních letech však zacíná docházet k významným

zmenám. Arabština v nekterých bývalých severoafrických
koloniích vytlacuje a nekde už nahradila francouzštinu,
v jihovýchodní Asii se totéž zacíná odehrávat ve vztahu

cínština - anglictina. Zatím však stále platí, že ze šesti oficiál-

Evropa si i nadále udržuje mimorádne silné

postavení zejména V kulturní a ekonomické

oblasti. Zmenšující se populace, ale zejména

nedostatek surovinových zdroju ji však do
budoucna ciní velmi zranitelnou.

ních jazyku jediné globální organizace - OSN - jsou tri

západoevropské: anglictina, španelština a francouzština.
Americané už dávno nejsou jediní, kdo se ve svete muže

ohánet problematikou lidských práv, a velmi nelibe nesou,

když Evropa zasahuje do jejich "ciste vnitrních záležitostí",
jakými jsou napríklad existence trestu smrti, americký dluh

vuci OSN nebo nechut prijímat závazky chránící životní
prostredí.

Jedinou vírou, která dosáhla vskutku globálního rozšírení,
je krestanství. Na trech z peti obydlených kontinentu,
v Evrope, obou Amerikách a Austrálii, má zcela dominantní
postavení. Z hlediska teritoriálního rozšírení je nejduležitejší

krestanskou církví rímský katolicismus, jehož svetové
centrum Vatikán, leží v Evrope. Vedle podstatné cásti
Evropy prevládá až na územne nepatrné výjimky i v celé
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Latinské Americe. Fakt, že v tomto regionu dnes žije více

katolíku než v Evrope, predstavuje mimorádne duležitou
skutecnost, kterou Vatikán nemuže ignorovat. Musíme
naopak predpokládat, že se tato skutecnost zacne výrazneji

než dosud odrážet v praktické politice Svatého stolce.
Za specifický príklad kulturního pouta, popr. kulturního

imperialismu (?), které má zretelný ekonomický kontext,
mužeme pokládat nadále udržované spojení bývalých metro
polí a kolonií prostrednictvím takových institucí, jakými jsou

britský Commonwealth, frankofonní spolecenství známé

jako La Francophonie ci nove vzniklé Spolecenství lusofon
ních zemí (i když v posledním jmenovaném prípade nehraje

prim evropské Portugalsko, ale Brazílie). Techto vazeb
v institucionální rovine využívá i Unie jako celek. Tzv.

Dohody z Lomé, na jejichž základe byly navázány vztahy
k více než sedmdesáti státum regionu Afriky, Karibiku
a Pacifiku, jsou toho nejlepším dokladem.

Faktor jménem technika
Pokud bychom porovnávali postavení zemí Unie v soucas

nosti a v minulosti, zjistíme, že se jejich podíl jak na poctu

obyvatel, tak na HDP sveta, za posledních 50 let znatelne
zmenšil. Pred 50 lety mela patnáctka zhruba desetiprocentní
podíl na svetové populaci. Kolem roku 2025 by její populace

mela být približne na soucasné úrovni, ale vzhledem k rustu
populace v ostatních cástech sveta se predpokládá pokles na
zhruba 4 až 5 procent. Nic však nenasvedcuje tomu, že by

mel výrazne poklesnout její soucasný dvaceti procentní podíl
na globálním HDP.

Evropská unie je ve velmi nevýhodném postavení, pokud

prihlédneme k jejím zásobám strategických surovin.
Clenské státy disponují méne než jedním procentem

známých svetových zásob ropy, okolo 2 procent svetových
zásob zemního plynu a okolo 6 procent uhlí. Zásoby duleži

tých rud jsou prakticky zanedbatelné. Ponekud lepší je
situace v zemedelství, ale zvýšených výnosu bylo dosaženo

predevším díky intenzifikaci zemedelské produkce.

V dusledku vysokého stupne industrializace došlo k tomu,
že státy Unie už prakticky vycerpaly radu neobnovitelných

zdroju a jejich energetická spotreba je dnes z padesáti

procent závislá na dovozu, dále se dováží více než 80 procent
rud a rada zemedelských produktu. Musíme si pritom

uvedomit, že se Evrope v minulosti podarilo ovládnout svet

díky technickým inovacím a schopnosti využít domácích
surovinových zdroju, zejména kvalitního cerného koksova

telného uhlí a železných rud.
Tím se dostáváme k dalšímu podstatnému aspektu moci,

a to k její technologické složce. Jakýkoli pokrok na tomto
poli je nemyslitelný bez kvalifikované a vzdelané pracovní

síly. Evropský vzdelávací systém, respektive vzdelávací

systémy jednotlivých zemí, je spolehlive schopen produko
vat práve takovouto pracovní sílu, ale presto rada tech
nejkvalifikovanejších Evropu opouští - nejcasteji do USA.
Duvodem jsou predevším ekonomické podmínky, vysokými
výdelky pocínaje a nízkými danemi konce, kterým špicková
evropská kvalifikovaná pracovní síla casto nedokáže odolat

a je tak v podstate korumpována. Na rozdíl od Evropy si

USA v tomto smyslu pocínají globálne, takže dnes napríklad
platí, že v USA pracuje více afrických lékaru a vedcu než

v celé Africe. Evropa pritom predevším díky svému sjedno
cení predstavuje významný faktor i na poli moderních
technologií. Díky politické dohode uzavrené již roku 1982

na pude evropských institucí, na jejímž základe byl pro
celou Evropu prijat jediný digitální standard (namísto ctyr
v USA), dnes v celé Evrope používáme jednotný systém

mobilních telefonu GSM (Global System for Mobile Commu

nications), který nejenže umožnuje provoz mobilních
telefonu po celé Evrope, ale stal se i bežne prijímaným

mezinárodním standardem. Tím, kdo v tomto ohledu výraz
ne zaostává, jsou jinak technologicky nejvyspelejší USA.
Jejich vojenská síla však pravdepodobne zpusobí, že

v poválecném Iráku - na základe doporucení Kongresu
vláde, aby zakázky spojené s obnovou zeme prednostne
dostávaly americké firmy - vznikne za svetovým standar

dem zaostávající analogová sít CDMA, prestože se
v sousedních zemích používá evropská GSM. Další sférou,
kde evropský technologický vlak zacíná Americanum

ujíždet, by se mohla stát tzv. interaktivní TV.

Velmocenský otazník
Díky kombinaci výše uvedených faktoru mužeme soucas

nou Evropu, resp. státy sdružené v Evropské unii, charakte
rizovatjako region, který sice prišel o podstatnou cást svého
nekdejšího prímého politického a ekonomického vlivu, ale

i nadále si udržuje mimorádne silné postavení zejména
v kulturní a ekonomické oblasti. Zmenšující se populace, ale
zejména nedostatek surovinových zdroju ji však do budouc
na ciní velmi zranitelnou.

Otázkou však je, zda Evropa a Evropané jsou schopni

prijmout politické rozhodnutí, které by z nich opet ucinilo
velmoc v onom klasickém významu. Evropa má všechny
predpoklady, aby se pro USA stala opravdovým partnerem,

pricemž je treba zduraznit, že partnerství predpokládá
nejenom podíl na rozhodování, ale i na odpovednosti.

Soucasná Evropa do znacné míry pripomíná práve USA

na konci 19. století, disponující evidentní ekonomickou
silou, která se však zatím nepretavila do podoby respektova
né vojenské síly. Tehdejší Spojené státy se poprvé úspešne

postavily evropskému vlivu v Latinské Americe roku 1895,
kdy tzv. Olneyovou doktrínou odmítly evropské (tehdy
britské) vmešování do problematiky vytycení hranic Venezu
ely, a roku 1900 tzv. Hay Pauncefotovou smlouvou prosadily

výstavbu a správu Panamského pruplavu ve vlastní režii.
Dnešní Latinská Amerika je opet tím regionem, kde nynejší
hegemon zacíná celit evropskému - jak jinak než ekonomic

kému - pronikání. V celém regionu jsou investice pricházejí
cí ze "supermarketu" považovány za velice atraktivní a navíc,
díky existenci jednotného trhu, rada techto investic prichází

prostrednictvím iberských bank, címž se oproti kapitálu
americkému stávají výrazne pritažlivejší.

MICHAEL ROMANCOV (1969) JE VYSOKOSKOLSKÝ UCITEL. PUSOB! NA

KATEDRE POLlTOLOGIE FAKUL'TY SOCIÁLNlcH vf:D UNtVERZI1Y KARLOVY.
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LEVIATIIAN cÍHÁ
Debata o roli USA a jejich neokonzervativnÍ vláde je za oceánem
ostrejší než v Evrope

JIRÍ DIENSTBIER

Z rozdílných postoju amerických a evropských politiku se

vyvozují dalekosáhlé dusledky pro vztahy mezi Evropou
a Spojenými státy. Stoupenci politiky soucasné americké
vlády v Evrope kladou agresivní otázku: Jste s Amerikou,

nebo proti ní? Odpovedet lze také otázkou: S kterou Ameri
kou? A proti které?

Debata o roli Spojených státu a neokonzervativní filosofii,

která dominuje v Bushove vláde, je za oceánem mnohem
zásadnejší, hlubší a ostrejší než v Evrope. Úcastní se jí nejen
statisíce protiválecných demonstrantu v ulicích New Yorku,

Bostonu, Atlanty a San Francisca, ale také vedci, politikové,
komentátori, financníci a jiní podnikatelé - bez ohledu na
jejich postoj k intervenci v Iráku. Odstranení krvavého

diktátora v Bagdádu uvítal každý. Irácká krize však vyvrhla
na svetlo ideové základy jednání Bushovy vlády v zahranicní
a domácí politice.

Rozbít a opravit
"Ani realista, ani liberál, George W Bush je osvoboditel,"

nazvali svuj komentár ve Wall StreetJournal špicky neokon

zervativní ideologie Lawrence Kaplan a William Kristol.
Podle nich vláda Bushe-otce ponechala Husajna u moci,
protože jednala realisticky. Clintonovou liberální filosofií

bylo vyhnout se válce. Strategie Bushe-syna obsahuje
"zmenu režimu", rozhodnutí, že "pri zacházení s tyranskými
režimy, jako jsou Irák, Írán a Severní Korea, Spojené státy

budou usilovat o transformaci a ne o koexistenci jako hlavní
cíl americké zahranicní politiky. Zavazuje tím Spojené státy k
úkolu udržovat a prosazovat slušný svetový rád ... Irák bude

první velkou zkouškou této vládní strategie. Nebude posled
nL"

Victor Davis Hanson, oznacovaný za válecného guru

soucasného viceprezidenta USA Richarda Cheneyho

v knize Podzim války (An Autumn oj War) píše, že nekdy
národum více prospeje destrukce než presvedcování. Když

Sherman srovnal se zemí Atlantu a další jižanská mesta,
umožnil jejich prudký rozvoj.

Americký Leviathan
Americký profesor historie Abbot Gleason, autor knihy

Totalitarismus, v níž sleduje vývoj totalitní myšlenky a praxe,
porovnává v komentári pod titulkem Americký Leviathan

dve desetiletí expanze amerického neokonzervatismu, který

se s Bushem dostal k moci, s útoky proti liberalismu od
konce 19. století. Probíhají procesy, které znamenají - píše
Gleason - "témer jiste velký zvrat v historii" Spojených

státu. Soucasná vládní ideologie mu pripomíná extrémne
pravicového Carla Schmitta, který ze slabosti predmussoli

niovské Itálie a Výmarské republiky vyvodil, že státy musí
volit mezi ochranou národních spolecenství - a to i silou 

a otupující (debilitating) starostí o blaho lidu, která stravuje
energii pokleslého liberalismu. Stát byl pro neho jen institu
cionálním výrazem polarity prítel-neprítel. Tehdejší antilibe
rální revolta vedla k nástupu totalitárních a autoritativních

režimu. Podobné nebezpecí podle Gleasona muže hrozit
z neokonzervativní politiky. Ta se nezrodila pres noc, plížive
se vyvíjí už dlouho, ale dnes její predstavitelé získali výkon
nou moc.

Vláda s dlouhými prsty
William Greider v americkém týdeníku The Nation

z 12. kvetna 2003 analyzuje "nejmocnejší vlnu dlouhodobé

ho pravicového útoku na vládní rád vytvorený liberalismem
dvacátého století". Sjednocující myšlenku "vylucme vládu

z našich životu" živí "všeobecný úpadek politického systé
mu - široce sdílený a casto oprávnený odpor k velké vláde,
která, jak se zdá už není schopna oslovit bežné starosti
obycejných lidí". Bushova vláda se zbavuje jednoho sociál

ního, vzdelávacího a ekologického programu za druhým,
prenáší je na státy unie, aniž by jim prenechala potrebné
zdroje. Finacní krize velkých mest je katastrofální. Pritom,

píše Greider, pravice bežne porušuje své rídící principy:

využívá vládní moc k vnucování vlastních predstav (napr.
o potratech) nebo k útoku na obcanská práva pod bezpec

nostními záminkami. Politika "volby školy" - faktické
omezení státních škol a státní podpora škol soukromých,
zejména náboženských, není omezením role státu, ale

obrovským rozšírením povinností danových poplatníku.
"Spíše než o neobtežování obcana vládou usiluje pravice
o využívání vlády k reorganizaci spolecnosti podle vlastního

pravicového obrazu."
Jiní analytici srovnávají soucasný vývoj s prechodem Ríma

z republiky na impérium. Po nástupu Bushovy vlády v léte
2001 kancelár ministra obrany Donalda Rumsfelda v Penta

gonu sponzorovala studie o starých impériích: Makedonie,
Rím, Mongolové. Maureen Dowdová se v New York Times
ptala, co se "Rummius Maximus Pompeius" chtel naucit od

Alexandra, Césara a Cingischána. Podle ní vládním týmem
hýbe myšlenka, že Ameriku nevážou dejiny, že USA mohou
premodelovat arabský svet a zbytek sveta, že se obejdou bez
spolupráce proti terorismu, šírení zbraní hromadného

nicení, proti AIDS a dalším nástrahám.

léto 2003
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Mocní a neomylní
Americkou rolí ve svete se letos v breznu zabýval také

proslulý filantrop a financník George Soros v prednášce na
Paul H. Nitze School pri Johns Hopkins University. Než se
stal prvním námestkem Donalda Rumsfelda, byl jejím

dekanem Paul Wolfowitz, jeden z hlavních ideologu zahra

nicne politické koncepce, z níž se zrodila Bushova doktrína.
Soros pripomnel, že podporuje svržení Saddáma Husajna

a uvítal by zmenu režimu v mnohých dalších státech; jako
príklady uvedl Zimbabwe, Libyi, Barmu a "zeme, jako je
Turkmenistán". "Presto," rekl Soros, "hluboce oponuji politi

ce Bushovy vlády. Nejen vuci Iráku, ale vubec." Predtím se

jeho nadacní cinnost soustredila na prechod od uzavrených
k otevreným spolecnostem v bývalém sovetském impériu.

"Nyní musí být boj za globální otevrenou spolecnost veden
ve Spojených státech."

Koncepce otevrené spolecnosti je odvozena z principu

svobody a demokracie, na které se odvolává prezident Bush.
Avšak prezident "nepripouští možnost, že se mužeme
mýlit". Donald Rumsfeld napadá evropské spojence, kterí

s ním nesouhlasí, a John Ashcroft obvinil odpurce Patriot

Act z podpory neprátel. "To jsou názory extremistu, nikoli
stoupencu otevrené spolecnosti ... Dominantní frakce uvnitr

Bushovy vlády verí, že mezinárodní vztahy jsou vztahy
mocenské. Tvrdí, že protože jsme bezpochyby nejmocnejší,
získali jsme právo vnucovat svou vuli zbytku sveta."

Našla se pravda
Tuto pozici vyjadruje Bushova doktrína. Je vystavena na

dvou pilírích. "První: Spojené státy uciní vše, co je v jejich

moci, aby uchovaly nezpochybnitelnou vojenskou prevahu,
a druhý: Spojené státy si osobují právo na preventivní
akci ... To pripomíná Farmu zvírat George Orwella: všechna

zvírata jsou si rovna, ale nekterá zvírata jsou si rovnejší."
Bushova doktrína predpokládá, že "jsme odhalili konec-

nou pravdu". První veta národne bezpecnostní strategie

ríká: velké bitvy dvacátého století mezi svobodou a totalita
rismem skoncily rozhodným vítezstvím sil svobody 
a jediným udržitelným modelem pro národní úspech jsou

svoboda, demokracie a svobodné podnikání.
Soros to považuje za falešné, a to dokonce ze dvou duvodu:

"Predne, není žádný jediný udržitelný model pro národní

úspech. A za druhé, náš model, který byl úspešný, není
dostupný jiným, protože náš úspech znacne závisí na našem
dominantním postavení v centru globálního kapitalistického

systému." Ideologové vyhranené pravice vidí základ úspechu
"v kombinaci tržního fundamentalismu v ekonomice a vojen
ské prevahy v mezinárodních vztazích". Bushova vláda ho

vnímá jako výsledek cestné souteže s jinými zememi. AIe to
je podle Sorose sebeklam. Ve všech sférách globální spolec
nosti je nerovnost mezi centrem a periferií. ejvíce zvýhod

neny jsou Spojené státy. Je to druh hrubého sociálního
darwinismu, v nemž prežití nejschopnejších závisí na souteži,
nikoli na spolupráci. V ekonomice je soutež mezi firmami;
v mezinárodních vztazích zase mezi státy.

Sorosova medicína
"Nikdo nemuže poprít, že existují spolecné lidské zájmy,

které presahují zájmy národní. Svet je stále více propojený

a soucasná úroven technologie dává obrovskou moc.
Nebudeme-li používat tuto moc moudre, je nebezpecí, že

poškodíme nebo znicíme naše prostredí a naši civilizaci. To
nejsou prázdná slova. Terorismus a šírení zbraní hromad
ného nicení upozornuje, co je pred námi," tvrdí Soros.

Nabízí alternativní vizi role Spojených státu, založenou na

koncepci globální obcanské spolecnosti. Soucasný svet vidí
jako její pokrivenou formu, protože žijeme v globálním trhu,
ale politické instituce jsou založeny na suverenite státu.
Proto umíme lépe vyrábet zboží než se starat o verejné

statky, jakými jsou zachování míru, ochrana prostredí

Prítomnost
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a zajištení ekonomické stability, pokroku a sociální spravedl
nosti.

Jedním zpusobem, jak prekonat tento problém, je nabíd

nout státum pozitivní podnety pro vývoj obcanské spolecnosti.
Existují tresty za špatné chování - od podmínek Mezinárodní
ho menového fondu pres obchodní sankce po vojenské inter
vence - ale ne dost pobídek a podpory za dobré chování.

Pokud se nekteré režimy odmítnou zapojit a ohrožují

zbytek sveta, musí mít globální obcanská spolecnost
možnost se bránit. Avšak "užití vojenské síly musí zustat
poslední možností," ríká Soros a pokracuje: "Spojené státy
nemohou vytvorit obcanskou spolecnost samy. Žádná jedno

tlivá zeme nemuže jednat jako policajt nebo jako dobrodinec
celého sveta. Ale nelze toho dosáhnout bez amerického

vedení. To znamená, že Spojené státy se musí zapojit do
mezinárodní spolupráce. Musí se chtít rídit pravidly, která
se snaží vnutit druhým, prijmout svuj díl nákladu a, což je

nejduležitejší, uznat, že ostatní úcastníci mohou mít jiné
názory ajiné státy jiné národní zájmy."

Neprítel bez kazu
Bushova politika má i další dusledky. Je obtížné najít

podobné casové období, v nemž by se politické a ekonomic

ké podmínky zhoršily tak rychle jako v posledních letech.
"Bushova vláda prevzala úrad s nezdravou a trvale neudrži

telnou ideologií založenou na kombinaci tržního fundamen
talismu a americké nadrazenosti. Pred 11. zárím nemohla

príliš prosazovat svou ideologii, protože jí chybel jasný
mandát a jasne definovaný neprítel. 11. zárí zmenilo vše.
Teroristický útok zrušil zábrany.

"Terorismus je ideální neprítel," ríká Soros, "protože je
neviditelný a proto nikdy nemizí ... Bushova vláda zámerne

živí strach, protože to pomáhá udržovat národ v zákrytu za

prezidentem. Co se stane se svetem, když nejmocnejší zeme
na zemekouli - ta, která urcuje agendu - se zabývá výhrad
ne sebezáchovou?"

S Amerikou proti amerikanizacÍ
Soros uzavírá, že "Bushova vize americké nadrazenosti

není pouze nezdravá a neudržitelná, ale je také v protikladu

k americkým hodnotám. My jsme otevrenou spolecností.
Principy otevrené spolecnosti jsou zakotveny v Prohlášení
nezávislosti. A instituce naší demokracie chrání naše ústava.

Skutecnost, že máme partu (bunch) výrazne pravicových
ideologu ve výkonné moci, z nás nedelá totalitní diktaturu ...
Ale obcanská spolecnost neprežije, pokud v ni ti, kterí v ní

žijí, nebudou verit."
Postoj k nekterým aspektum politiky soucasné americké

reprezentace není tedy postojem k partnerství s Amerikou, ale
postojem k hodnotám lidských práva mezinárodním princi

pum, které se puvodne prosadily v euro americkém prostoru
a k nimž se dnes hlásí lidé a státy na celém svete. Tento zápas
probíhá nejen uvnitr celé euroatlantické civilizace, ale všude.

S postupující globalizací do neho vstupují stále noví hráci, mezi
nimi také mezinárodní terorismus a fundamentalistická hnutí.

Zadržovat tuto politiku je treba proto, že podrývá hodnoty, na
nichž je založeno euroamerické partnerství, které je z.:'Íkladem

svetové, evropské a tedy i naší bezpecnosti. Odpor vuci této
politice není projevem antiamerikanismu už proto, že má své
pevné základy i v americké spolecnosti.

]IRf DIENSTBIER (1937) JE OVlNÁR A POLITIK, v SOUCASNOSfI PUSOBf
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IMPERIÁLNÍ REPUBliKA?
Aronovské reflexe zahranicní politiky Spojených státu

Raymond Aron (1905-1983), jehož dílo zacíná širší ceské
publikum teprve ted se znacným zpoždením objevovat, je

Francouzem, kterého lze opravdu jen steží podezrívat z antia
merikanismu. Jeho cesky dosud nevydaná kniha République

impériale - Les Etats-Unis dans le monde 1945-1972 venova
ná americké zahranicní politice, po které jsem ve VÍru vrcho
lící irácké krize instinktivne sáhl, je toho dobrým dukazem.

Ve chvíli, kdy Amerika kritizovaná zvnitrku a zvencí

neslavne vycouvávala z vietnamské války, psal Aron knihu,
která neopakovala bežná antiimperialistická klišé šírená
marxistickou, ci podle Arona "paramarxistickou" levicí.

Soucasne ale ani neoslavovala každý cin washingtonských

Americká zahranicní politika neustále kmitá

mezi "izolacionismem", vulí se odríznout od
mezinárodního dení, a "intervencionismem"

odpovídajícím snaze se do tohoto dení plne

zapojit.

politických a vojenských štábu pod záminkou, že USA

predstavují poslední hráz pred šírícím se komunismem.

Vlastní písecek a cizí písky
Cílem Raymonda Arona ve zmínené knize tudíž není

Spojené státy "ani ospravedlnovat, ani odsuzovat", ale pocho

pit jejich zahranicní politiku, jaká byla a ne, jak ji chápali její
strujci. Pochopit její specificnost, která podle Arona spocívá
nejen v trvalém prehodnocování predešlých politik, ale

zejména, už po nejakých 200 let, v neustálém kmitání mezi
"izolacionismem", vulí se odríznout od mezinárodního dení,

a "intervencionismem" odpovídajícím snaze se do tohoto

dení plne zapojit.
Jak ríká Aron, Spojené státy mají ve skutecnosti mezi

temito dvema pozicemi výber, a za tento luxus vdecí své

ojedinelé geopolitické situaci a nekterým filosofickým
koncepcím, které stály u samotné kolébky unie trinácti
emancipovaných kolonií v roce 1776. Dilema tu je na samém

pocátku, zduraznuje autor. Treba už v roce 1792 mladá
americká republika váhala, zda jít na pomoc své republikán
ské družce Francii ci dusledne sledovat Washingtonovo

krédo, podle nejž by se Spojené státy nemely míchat do
konfliktu mezi evropskými státy.

Je-li tu kmitání mezi stažením se na vlastní písecek

PETR FLEISCHMANN

a pronikáním do cizích písku (tehdy ješte ne pouštních), tak
je tu také oscilace mezi postoji, které podle autora nadále
prežívají: sem Aron radí "impulzivitu verejného mínení,

neustálé precházení od vule po moci (ci po expanzi) k výcit

kám svedomí, podivnou kombinaci pragmatismu a moralizo
vání".

Slavná deklarace amerického státníka Jamese Monroea

(1758-1831) pred Kongresem z roku 1829, univerzálne

považovaná za výraz americké zahranicnepolitické doktríny
a jasnou formulaci izolacionismu, je ve skutecnosti výrazem

nejen této podivnosti, ale ledacehos dalšího: krome zmíne
ného izolacionismu také uprímného antiimperialismu,

odmítajícího koloniální výboje Spojeného království, Španel
ska a dalších západních mocností, a navíc (zde se veci pro
budoucnost komplikují, prinejmenším na úrovni interpreta
ce) výrazem ambice Spojených státu ochranovat národy
západní polokoule.

Pocátecní geografické vymezení této ambice, kterou

Aron oznacuje jako "imperiální", nic nemení na tom, že se
tato ambice s postupem casu pozvolna premení v pocit
univerzální mise: "Verím, že Spojené státy musí podporo

vat svobodné národy, které vzdorují pokusum o jejich
porobu ze strany ozbrojených menšin anebo tlakum
zvencí. Musíme pomoci svobodným národum, aby si

mohly ukovat vlastní osud vlastníma rukama," prohlásil

více než sto let po Monroeovi prezident Harry Truman
v roce 1947. Tehdy žádal kredity pro Turecko a Recko.

V jeho projevu není ani tak zajímavá formulace v dané
chvíli celkem racionálního požadavku, jako jeho ospra
vedlnování posláním, jež bylo svereno americkému lidu.

Receno bez ironie, protože obema zmíneným zemím
hrozilo reálné nebezpecí.

Neviditelní a všudyprítomní
Celit imperialismu a zároven být ovládán imperiální

ambicí se nám muže jevit jako paradox. Kontradikce je,

podle Arona, pouze zdánlivá_ Dlouhé pasáže své knihy
venuje analýze ruzných forem imperialismu a vysvetlování,
proc v prípade Spojených státu volí spíš termín "imperiální
republika" a ne "americké impérium", termín použitý jinými

autory. Impéria, od rímského po velké koloniální mocnosti,
jsou sice ruzná a rozmanitá, ale všechna zásadne jiná než
imperiální republika, o níž je rec. Klasická impéria vetšinou

rozširují své území za pomoci zbraní, zatímco Amerika se
omezuje na politiku tzv. "containment" - omezování vlivu
opacného tábora, vytvárení hrází proti hrozícím nebezpecím

- a použití zbraní ospravedlnuje co by formu sebeobrany.
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Americkou imperiální republiku popisuje Aron jako "impéri
um, které se nepodobá žádnému jinému, které nepredpoklá

dá vojenské dobývání po zpusobu Rímanu ci Mongolu ani
prímou administraci domorodých obyvatel, jak ji zavedli
Evropané v Africe na konci minulého století. Je to impérium

bez hranic a bez svrchovanosti, neviditelné a všudyprítom
né".

Nedrží-li pohromade silou centrální moci, v cem toto

"nové impérium" spocívá a co je tmelí? Aron, který se postu
pem let stával cím dál více ekonomem, venuje této otázce
témer polovinu své knihy: "Paleoimperialismus evropských

státu kombinoval slávu impéria s profitem vykoristování;
neoimperialismus Spojených státu, jedná-li se o imperialis
mus, nemá zapotrebí nahrazovat svými administrátory

vládce nezávislých státu. aopak odmítá nákladnou zodpo
vednost odporující duchu století ci ekonomické racionalite."

Opiem intelektuálu omámení "paramarxisté", jimiž se

Aronova epocha hemžila, by se zde mohli zacít radovat a vítat
použitý slovník s jásotem. Jejich radost by ale teoreticky
nemela nút dlouhé trvání. Pravdou je, že jako oni ani Aron si
veru nedelal žádné iluze ohledne nezištnosti amerického

hospodárského pronikání do tretího sveta. Približne zde však
koncí veškerá podobnost názoru. Imperiálne vládnout nutne

neznamená imperialisticky vykoristovat podle klasických
schémat predhazovaných marxisticko-leninskými interprety
"imperialismu coby nejvyššího, konecného stadia kapitalis

mu". Stejne jako v ostatních kapitolách knihy se i tady Aron
brání jakýmkoli morálním soudum. Erudovane a s vysokou
mírou objektivity posuzuje ruzné situace v ruzných cástech

tretího sveta a dokonce poskytuje prostor citátu jednoho
amerického ekonoma (ekonomická racionalito, tres se!),
podle kterého muže nastat situace naruby, totiž že zahranicní

investice stojí Spojené stály více, než jim vynášejí. ..
Téma, kterým je pusobení dané velmoci ve svete

(a predevším velmoci, jakou jsou Spojené státy), nepripouští
nejaké definitivní závery. Americkou zahranicní politiku se

Aron snaží ukázat tak jak se mu jeví. Nevidí ji ani jako cynic
kou snahu ovládnout svet vedenou výlucne chladnými
hospodárskými zájmy, ani jako výraz bezbrehého altruismu
národa, jemuž dal Buh do vínku poslání spasit lidstvo.

Trun z bodáku je nepohodlný
Nebyl jsem jediný, kdo po Aronovi v posledních týdnech

sáhl, a cetba deníku Le Monde to jen potvrzuje. Daniel
Vernet, jeden z nejvýznamnejších komentátoru techto novin,
sice Arona nejmenuje, ale stejne jako on vychází ve svém

rozboru amerického pusobení v dnešním svete z porovnání

s pusobením velkých koloniálních mocností v minulosti.

Imperialismus techto staví do protikladu k novodobému
americkému imperialismu, který - na rozdíl od Arona 
neoznacuje jako neoimperialismus, nýbrž jako postmoderní

imperialismus: "Soucasný americký imperialismus muže být
oznacen jako liberální: jeho cílem je ustavení reprezentativ
ních vlád založených na právním státu v dobytých územích,

která nemá v úmyslu okupovat trvale." Tento postmoderní
imperialismus, který se aronovskému neoimperialismu

podobá jako vejce vejci, má dnes už svá formulovaná pravi
dla, obsažená v eseji Roberta Coopera vydaném americkým
Foreign Policy Centerem pod titulkem Vrátit do sveta

porádek; dlouhodobé dusledky 11. zárí: "Mezi sebou,"

lmperiálne vládnout neznamená nutne totéž

jako imperialisticky vykoristovat.

rozumejme mezi moderními státy, "respektujeme zákon,"

píše Cooper. "Když ale jednáme v džungli, musíme používat
zákony džungle," dodává. Že zdrojem napetí ve svete je jeho
nerovnomerný rozvoj a nedostatecná homogenita hodnot,
Raymond Aron tvrdil už pred více než dvaceti lety. Jeho

myšlenek se dovolává, tentokrát už jmenovite, v témže Le
Mondu Pierre Hassner, jeden z nejvernejších Aronových

žáku: "Ucinit moc méne anarchickou, rozvoj méne nerovno
merný a hodnoty méne ruznorodé, to je cíl prijatelný pro
všechny, kdo mají na obou stranách Atlantiku opravdu
starost o mezinárodní porádek." O tom, že této vyšší

homogenity lze dosáhnout za pomoci zbraní, Aronuv dedic
presvedcen není, a cituje proto Talleyranda: ,,2 bodáku si
mužeme postavit trun, ale posadit se na nej nemužeme."

PETR FLEISCHMAN (1949) JE POLlTOLOG A PUBLICISTA, V SOUCAS E

DOBE PRACUJE JAKO TAJEMNíK ZAHRANICNiHO VÝBORU SENÁTU CR.

Literatura k tématu:

Aron, Raymond: Opium intelektuálú, Mladá fronta, Praha 2001.

Vernet:, Daniel: hnpérialisme postmoderne, Le Monde 25. dubna 2003.

Hassner, Pierre: Etats-Unis-lrak-Europe: Le troisibne rou'ld, Le

Monde, 26. dubna 2003.

Hassner, Pierre, Vaysse, justin: Washington et le monde, dilemme

dune superpuissance, nakl. Autrement. Tato kniha vyšla v Paríži
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NEBOJME SE FEDERACE
JIRÍ ZLATUSKA

Náš vstup do Evropské unie prichází v dobe, kdy vrcholí

práce evropského Konventu na evropské ústave a nové
architekture Unie jako celku. Ceský prezident podepsal
smlouvu o pristoupení, avšak v kombinaci státnictví

s výhradami vlici spolecenství, do kterého míríme, pridal
na stranu ambivalentního "ano, ale ... " námitky vlici možné
mu unijnímu nebo federativnímu usporádání Evropské

unie. Prezidentliv mnichovský projev z 2. kvetna obsahuje
tvrzení, že "skutecnou demokracii nelze ustanovit (a udržo
vat) v entite vetší, než je stát". Jako hrozbu evropské

demokracii pak oznacuje konstrukci "panevropského státu
a zrušení tradicních evropských národních státli" prostred
nictvím "soucasného unionistického a silne institucionali

zovaného charakteru" evropské integrace coby protikladu
samovolného soužití mezi evropskými státy.

Václav Klaus a osvícenci
V prezidentove výroku o nemožnosti demokratického

zrízení v celcích vetších než jeden stát rezonují predstavy
francouzských osvícencli z první poloviny 18. století,

zejména pak rané predstavy Montesquieovy o tom, že
skutecná demokracie je spolecnost sestávající z malého
množství obcanli, kterí se prostrednictvím shromáždení

a vetšinovým rozhodováním osobne podílejí na výkonu
vlády. Výtka, kterou na adresu snah podstatné cásti evrop
ského Konventu Václav Klaus pronesl, kolovala v témer

stejné podobe mezi odplirci tesnejšího unijního a federativ
ního usporádání Spojených státli amerických v období
kolem roku 1787. James Madison na ni odpovídá v clánku,
který byl publikován na podzim roku 1787 jako devátá cást

série Federalistické listy. Ty v letech 1787 a 1788 pravidelne
psali pro casopis The lndependent pod pseudonymem
Publius tri americtí "otcové zakladatelé", Alexander Hamil

ton, James Madison a John Jay.
Ve Spojených státech federalistické myšlenky zvítezily.

Starosti zastáncli "skutecné demokracie" byly ostatne již

tehdy, podobne jako je tomu dnes, citacemi konceptli,
které Montesquieue sám ješte pred jejich použitím
opustil.

Výsledkem intelektuálních debat amerických "otcli

zakladatelli" byla architektura usporádání unie amerických
státli. Madisonovy a Montesquieuovy práce vedly k zacle

není promyšleného systému brzd a rovnováh do americké

ústavy, kde ve federativním usporádání poskytují záruky

svobody pro jednotlivé státy, a oba jejich autori si tím
vysloužili prominentní místo v ucebnicích. Americká fede
race dostala silne institucionalizovanou podobu, která se

zcásti dockala dokonce geometrického ztvárnení v návrhu

hlavního mesta. S jedinou výjimkou války Severu proti Jihu
prokázala více než dvousetletá historie USA oprávnenost

Madisonových úvah o schopnosti americké federace
(panamerického státu ve smyslu území, na kterém se
rozkládá) celit vytvárení frakcí a ohrožení cistých

demokracií revolucemi ci prevraty, stejne jako úvah
Jayových o nutnosti tesné unijní vazby a spolecné zahranic
ní politiky pro mírový rozvoj i hospodárskou prosperitu.

"Bájecná" ceská izolace
Pro Ceskou republiku by melo být výsostným národním

zájmem zapojit se do programu tesne propojené Unie na

federativní bázi. Nejsme v pozici Velké Británie, kde tradi
ce "bájecné izolace" a rezervovaný postoj k evropské
federaci nepredstavují velké ekonomické nebo bezpecnost

ní riziko. Naše poloha ve strední Evrope bude trvale
ohrožena nestabilním ruským kolosem na východe, kde

Role nervózního brouka Pytlíka, který udílí své

rozumy, neprospeje ani nám, ani Evropské unii.

krehkost vnitrních politických i ekonomických pomerli
muže kdykoli v budoucnu zplisobit probuzení starého
imperiálního sentimentu vlici západním "slovanským
bratrím".

Úcast v tesne propojené Evropské unii nám prospeje
i z hlediska politické kultury a fungování verejné správy

u nás doma. Nenamlouvejme si, že tradice fungování insti
tucí, které tvorí páter demokratického systému, nenese
v prevládajících návycích a instinktech hluboké stopy
pokrivení desetiletí poválecného vývoje. Clenství v tesneji

integrované Evrope je šancí lépe využít synergie prostredí
fungujících institucí a tradic k tomu, aby se naše vlastní

právní prostredí, vymahatelnost práva, fungování ekonomi
ky i návaznost na sociální ohledy rychleji zbavovalo našich
ryze ceských neduhli. Stylizování se do role nervózního
brouka Pytlíka, který evidentne zkušenejším clen lim

Evropské unie predkládá moudra a návody své "ceské
cesty" založené na pochybné praktické úspešnosti, urcite
není ta nejlepší pozice, kterou bychom v zájmu naší vlastní

perspektivy meli Evropské unii predvádet.

JIRÍ ZLATUSKA (1957) JE MATEMATIK, REKTOR MASARYKOVY UNIVERZITY

V BRN~.
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PROHRY A VÝHRY V IRÁKU

Diplomacie na ocet
Bushova vláda k odcizení mezi "starou" Evropou a USA

ovšem znacne prispela. Diplomacie nebyla pro neokonzervativ-

,,zrádná" Evropa
Odklon od spolupráce v rámci euroatlantického spolecenství

se projevoval už od nástupu George W. Bushe do prezidentské

ho úradu a nemohl zustat bez odezvy na strane evropských
velmocí. Americané sice souhlasili s rozšírením NATO, ale už

v dobe pražského summitu bylo jasné, že jejich priority leží
jinde.

Evropa ovšem k rostoucímu odcizování mezi ní a Amerikou

vydatne prispívala. Americký neokonzervativní politolog
Robert Kagan to vyjádril ve své knize nazvané O ráji a moci.

Upozornil v ní, že ekonomická supervelnloc, jakou je sjednoce

ná Evropa, má zcela logicky velké ambice v mezinárodní politi
ce, ale zároven díky sobectví jednotlivých clenu není schopna
pretavit svou hospodárskou sílu do spolecné obranné a zahra
nicní politiky, která by se opírala o skutecnou vojenskou sílu.

Evropa si od druhé svetové války zvykla žít pod americkým
bezpecnostním deštníkem. Protože není schopná používat sily,
spoléhá na vyjednáváni a mezinárodní právo. S režimy, jako byl

ten Saddámuv, ale nemá podle Kagana smysl vyjednávat.
Pro nekteré evropské mocnosti se tak paradoxne stalo

vetším problémem, jak omezit moc USA, než jak bojovat
s režimy, které mohou privodit ve spojení s teroristy globální
zkázu.

Irák na rýsovacím prkne
Budeme-li analyzovat argumenty neokonzervativní skupiny

nekolik let nazpet, je jasné, že útok na Irák nebyl úplnou
náhodou. 11. zárí pouze aktivovalo doktrínu, která dosud ležela
na pomyslném rýsovacím prkne. Irák byl stredem zájmu této
skupiny již dávno pred 11. zárím.

Neokonzervativci verili, že Irák je ideálním místem pro

pokus zmenit geopolitickou mapu Stredrubo východu. Byla to
zeme s urcitou demokratickou minulostí, zeme pomerne

sekularizovaná a navíc zeme s obrovskými zásobami ropy, jejíž
prodej by mohl financovat rychlý hospodárský rust. Zmena
režimu v Iráku pak byla videna jako nástroj k ovlivnování
celého regionu. Irák by mohl být použit bud jako príklad, nebo

jako hrozba; ostatní nedemokratické režimy v regionu si mely
uvedomit, že by je mohl potkat podobný osud. Ropa coby casto
citovaný duvod pro invazi byla ve skutecnosti jen duvodem

druhotným.

JIRÍ PEHE

být ani z morálrubo hlediska partnerem demokracií. OSN, kde

komisi pro lidská práva predsedá Libye, je toho nejlepším

dokladem. Proto je treba vytvorit mezinárodní koalice
demokratických státu, které budou ochotny se vyporádat

s hrozbami ze strany ruzných diktatur silou.

Nový mezinárodní porádek
USA se také po neúspešné diplomatické ofenzíve rozhodly,

že Organizace spojených národu není schopna v této nové
situaci hrát roli mezinárodního cetníka, a OSN obešly.

Zpochybnily tím mezinárodní právo, jaké bylo vytvoreno po 2.
svetové válce. Jak OSN, tak soucasné mezinárodní právo vnímá
velká cást politické elity USA jako zastaralé.

Bushova administrativa navíc usoudila, že po 11. zárí nemu
že spoléhat ani na tradicní euro atlantické partnerství. Evropa

se Americanum jeví slabá a neschopná akce. Když USA nebyly
schopny presvedcit celou Evropu o nutnosti zásahu v Iráku,
rozdelily ji na "starou" a "novou". Tím ovšem zasadily težkou

ránu jak Severoatlantické alianci, tak evropské integraci.
Válka v Iráku má tak mnoho obetí. Je jí nejenom nelidský

režim Saddáma Husajna, ale také dosavadní mezinárodní

porádek a jeho hlavní instituce, multilateralismus v mezinárod
ních vztazích, úzké vztahy mezi Evropou a USA a evropská
integrace. Nový porádek v mezinárodních vztaZÍch se bude

rídit jinými pravidly.

Zelená pro cetníky
Jaká pravidla to mají být, n'kají politici a teoretici patrící mezi

tzv. neokonzervativce. Ti už od poloviny 90. let pripravovali

strategii pro zásadní zmenu v mezinárodních vztazích. Podle
nich mají USA jako jediná, navíc demokratická supervelmoc,
zásadní odpovednost za udržování stability v mezinárodních

vztazích. Spojené státy by mely svou obrovskou vojenskou
prevahu používat - je-li to nezbytné - k vojenským zásahum
proti režimum, které ohrožují americké národní zájmy.

Jeden z teoretiku této skupiny Richard Perle nedávno

napsal, že demokratický Západ je rozštepen mezi tzv. globalisty
a ty, které bychom mohli nejlépe popsat jako zastánce teorie
"dobrovolných policejních sil". Zatímco globalisté - zejména

"stará" Evropa - verí, že mezinárodní stabilitu lze budovat nejlé
pe tak, že se vytvorí hustá sít mezinárodních pravidel a institu
cí, do nichž vtáhneme co nejvíce nedemokratických režimu

(které se pak snažíme presvedcit, že se podle techto pravidel
mají chovat), zastánci teorie "posse" (dobrovolných policejních
sil) jsou presvedceni, že taková strategie se prežila.

Podle jejich názoru nedemokratické režimy dosavadní

systém jen zneužívaly. Navíc nedemokratické režimy nemohou

Vojenský zásah Spojených státu a jejich spojencu v Iráku

zásadním zpusobem zmenil mezinárodní rád, jaký se vyvíjel od
2. svetové války - a to nejméne na trech ruzných úrovních.
USA se predevším rozhodly, že po 11. zárí 2001 je preventivní

válka za urcitých okolností legitimní, protože spojení fanatic
kých protizápadních režimu schopných získat zbrane hromad
ného nicení a teroristických organizací, schopných zaútocit

anonymne kdekoliv na svete, prekonalo zavedený mezinárodní
porádek založený na vypocitatelných vztazích mezi státy.

Prítomnost
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Mezi spásou a katastrofou
Argumenty proti snadnému zavedení demokracie jsou tedy

pádné. Kritiky nepresvedcí ani poukazy na násilnou demokrati
zaci Japonska po druhé svetové válce - též zeme s naprosto
nezápadní kulturou. Více presvedcivé se jeví poukazy na

príklad Turecka - jenže tam šlo o revoluci zevnitr, nikoliv
o systém vnucený zvenku.

Na obranu Bushovy administrativy je nutné podotknout, že

ani nejvetší idealisté v americké vláde si nemyslí, že by se
v Iráku zakorenila hned liberální demokracie. Mluví spíše
o demokratizaci. Uvedomují si, že treba rychlé volby by byly

nejlepším návodem k legalizovanému návratu nejaké diktatury.
Vedí též, že okupacní jednotky budou muset po nejakou dobu
hrát roli, kterou v Turecku mají na Západe vyškolení generálo

vé - pokusy o návrat diktatury nebo instalaci fundamentalismu
s pomocí voleb nebudou tolerovány.

Každopádne je jasné, že se Americané dali - cástecne pod

vlivem 11. záN - do projektu, který v historii liberální demokra
cie nemá obdoby. Opustili tradicne pasivní postoj demokracií,
které na nebezpecí reagují, teprve když jsou prímo ohroženy

nebo napadeny. Bushova administrativa se rozhodla, že premo
deluje nebezpecný region a vyreší zároven i izraelsko-palestin
ský konflikt. Projekt je to natolik ambiciózní, že se v prípade

úspechu muže do dejin zapsat zlatým písmem. Pokud se ale
nezdarí, muže privodit globální katastrofu.

Vývoz krehkého zboží
Samotná válka potvrdila obrovskou vojenskou prevahu USA

nad zbytkem sveta. USA se také definitivne zbavily "vietnam

ského" syndromu - to jest strachu vést války, protože by mohly
stát lidské životy. V neposlední rade se USA skutecne rozhodly
využít jedinecné šance zmenit svet tak, aby byl bezpecnejším

místem - alespon z hlediska amerických národních zájmu.
Americané pritom neusilují o nejaký nový imperialismus.

Nechtejí dlouhodobe okupovat cizí území a hospodársky je

drancovat. Mají za to, že nejlepší cestou k ochrane jejich zájmu
a mezinárodní bezpecnosti je nebezpecné režimy vojensky
porazit a následne demokratizovat. Není divu, že Amerika byla

obvinena ze snah vyvážet demokracii silou, tedy vlastne expor
tovat Dobro.

Dokonce i ceský prezident Václav Klaus se zapojil do této

debaty, když oznacil válku v Iráku za "levicovou", protože vývoz
demokracie je projektem sociálního inženýrství. Ve skutecnosti
dokonce ani ideologové náboženské pravice, kterí se pohybují

v okolí Bushe, nevidí válku v Iráku, prípadne další americké
zásahy, jako nejaký misionárský projekt.

Americké zájmy jsou veskrze pragmatické. Když už bylo

nutné svrhnout diktaturu, která je nebezpecná i pro Ameriku,

ní ideology prioritou. USA casto vystupovaly z pozice síly, což nabízí se jen tri možnosti dalšího postupu. Bud hned odejít
bylo samozrejme netaktní zejména vuci potenciálním spojen- a riskovat, že poražený režim bude nahrazen ješte horším;

cum s globálními ambicemi, jako je Francie, Rusko nebo nebo ustavit dlouhodobý protektorát, což by vedlo k obvinením
emecko. o novém kolonialismu; anebo se pokusit takovou zemi
Multilateralistický prístup k mezinárodní politice, který demokratizovat a tím ji nejen stabilizovat, ale také ucinit otevre-

preferoval americký ministr zahranicí Colin Powell, byl zatla- nejší mezinárodní kontrole a spolupráci.

cen do pozadí jestráby z okolí ministra obrany Donalda Videno z tohoto úhlu, je vývoz demokracie vývozem bezpec-
Rumsfelda. Ti, na rozdíl od Powella, nestáli o pracné budování nosti. Kritici ale namítají, že demokracii nelze jen tak exporto-
mezinárodních koalic ci diplomatické úsilí v rámci OSN. Byli vat. Je to prece i kulturne podmínený projekt, který se neuchytí

od zacátku ve spechu; meli jasný plán. v zemích, kde pro demokracii neexistují podmínky.
Tento prístup ovšem zpusobil, že vojenské vítezství v Iráku Svobodu prináší jen liberální demokracie, která se opírá

bylo už od zacátku polovicní politickou prohrou. Na jedné o vládu vetšiny a zároven o ústavní liberalismus, který chrání

strane rychlá porážka Saddámova režimu jiste nakonec mnohé svobodu jednotlivcu a menšin. Aby takový systém mohl fungo-
presvedcila o nekterých ------------------------------.- ...-..-..-..-.-.-....--.-.-..-.-.-...- vat, je ovšem treba postupne

argumentech politiku z okolí Válka V Iráku potvrdila obrovskou vypestovat demokraty. Nelibe-
Bushe, na druhou stranu rální demokracie jsou demokra-
zpusob, jakým k celé akci došlo, vojenskou prevahu USA nad zbytkem ciemi bez demokratu.

zasadil težké rány nejenom sveta. Ukázalo se, že pravdepodobne v islámském svete je
nekterým možná skutecne demokracie bez liberálního
zastaralým mechanismum žádná zeme není pro USA vážným obsahu nejlepším zpusobem, jak

mezinárodní spolupráce, ale souperem. dát moc fundamentalistum nebo
i tem funkcním a perspektivním jak potvrzovat moc zkorumpova-
(naprlklad NATO a EU). -------------------- ných elit. Právo, stát a nábožen-

Velmi neblahou roli sehrála na evropské strane oceánu ství splývají v techto zemích casto v jedno, navíc v nich nefun-
Francie. Ta se v osobe Jacquesa Chiraca pokusila oživit své gují ani skutecné tržní ekonomiky - zvlášte tam, kde tyto státy
globální ambice predevším tak, že se dusledne vymezovala žijí jen z prodeje ropy. K vytvorení zárodku liberálního rádu je

proti USA, zneužívajíc tradicní antiamerikanismus. Veuroatlan- ovšem zapotrebí ohnisek nezávislosti na centrální moci, která

tickém sporu tak nakonec nejpozitivnejší roli sehrál britský se nejlépe tvorí, ríká Zakaria, ve fungující tržní ekonomice.
premiér Tony Blair. Ten na jedné strane jasne podporoval

Americany, na strane druhé se snažil presvedcit jak evropské
spojence, tak USA, že musí být zachována euroatlantická jedno
ta. Blair je tak v soucasné dobe jediným významným západním

politikem, který se muže pokusit euroatlantickou jednotu
obnovit.
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KAUZA NOVA: JACÍ JS
MARTIN JAN STRÁNSKÝ

V klinické medicíne platí, že i když má pacient ruzné potíže,

po odborném prozkoumání se mnohokrát zjistí, že veškeré
potíže souvisí s jedním procesem. Kauza televize Nova a dluh
10 000 korun, který každý z nás bude muset za tuto kauzu

zaplatit, je podobným prípadem. Dnes se muže se zdát, že tato
kauza je nerešitelná. Není to tak. Jde o konkrétní symptomy,
osoby a jejich ciny.

Když se Vladimír Zelezný spojil s dvema nejsilnejšími strana
mi, ODS a CSSD, z Novy se stalo politikum. Diskuse o Nove
a o prohraných arbitrážích není jen diskuse o televizní stanici.

Tato aféra prímo reprezentuje - jak ve stylu, tak rozsahu - stav
dnešní Ceské republiky. To zároven znamená, že pokud se tato
aféra vyšetrí a vyvodí se z ní konkrétní a konstruktivní závery,

povede to k podstatnému zlepšení pomeru v naší zemi.

Otázka perspektivy
Nejprve se podívejme na kauzu Novy z pohledu dvou

perspektiv. T G. Masaryk rekl, že zrod plné demokracie potre
buje padesát let. Aby se tak stalo, vady (rozumej prežívající
zlozvyky) se musejí postupne definovat a odstranit. V postko
munistických zemích predstavuje jednou takovou vadu prímé

sepetí politiku a médií. Proc by se tohle melo zmenit pres noc?
Trináct let po zmene režimu tu máme optický klam ruzných

"stran", pricemž ve skutecnosti tvorí jeden uzavrený klan politi

ku, jejichž cílem je držet moc. Proti nim stojí verejnost rozdro
bená jak organizacne (viz rychlé vyšumení iniciativ jako
Dekujeme, odejdete!), tak morálne (stálá podpora KSCM). Ve

vyspelých demokraciích jsou to práve média, která tvorí most
pro vzájemnou komunikaci mezi temito skupinami. Zároven

hrají média duležitou roli "hlídacího psa". U nás však nedove
dou média odolat starému zlozvyku zajištovat si vlastní budouc
nost prostrednictvím spolupráce s politickou elitou, která jim
takovou budoucnost muže zarucit. Není to jen Nova, jsou tu

i další príklady jako Ceský deník nebo Super.

Z historie jiných zemí lze zjistit, že podobný vývoj existo
val široko daleko. Od prelomu predminulého století až po

Rozsudek,ob~em,pod~em
Vladimír železný je odsouzen:
mezinárodní arbitráží za porušení smlouvy s CME. Musí zaplatit CME jednu
miliardu Kc. Následne je jeho majetek obstaven.

Vladimír železný je ob~en:
z nedoplacení dane v CR v období 1995 až 1998ve výši 50 milionu Kc.
Z poškozování veritele pri prevodu penez na lucemburskou nadaci Astrona

Z celních a danových úniku pri dovozu obrazu.
Z úcelového prevádení majetku tak, aby se vyhnul placení dluhu CME.

Vladimír železný je podezrelý:
z falšování podpisu a dat na smlouvách o prevodu majetku na nadaci Astrona.
Z premlouvání reditele spolecnosti Nova Consulting, který prodal CME akcie

Nova, aby prohlásil prodej za neplatný.
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meziválecné období byl ve Spojených státech každý druhý
verejný cinitel, od policisty až po nejvyššího politika, alespon

cástecne namocen v nezákonné aktivite pro vlastní pros
pech. Dokonce slavné americké rodiny jako Kennedyovi

nebo Rockefellerovi si vydelali své první miliony pomocí
ilegálních aktivit, at to bylo pašování alkoholu nebo korupc
ní podnikání. Jejich pocínání podporoval- nebo utajoval

podplacený tisk. I my máme ekvivalenty: Viktor Kožený,
Vladimír Železný.

Vladimír železný
První a hlavní prícinou kauzy Nova je Vladimír Železný.

Tento muž se vyšplhal do vlivné pozice, nejprve podnikatelské,

pak politické. a základe svého podnikání celí rade obvinení ze
spáchání trestných cinu. Tato obvinení vzešla v souvislosti

s jeho vedením televize Nova. Byl to práve (a pouze) Zelezný,
který zahájil, vedl a ukoncil proces s americkým partnerem

tak, že jeho ciny prohlásily dva ruzné mezinárodní orgány za
protizákonné. Poté zvolil Železný zvláštní zpusob sebeobhajo
by: stežoval si na externí tlaky Gjsem neustále vydírán hrozbou
zadržení") a schoval se do Senátu, aby získal imunitu. Místo
fnukání o nevine by cestný clovek použil opacný postup - žádal

by soudní proces, ve kterém by tuto nevinu definitivne proká

zal. Ze všech lidí musí Železný vedet nejlépe, že pokud by se
mu to podarilo, bylo by jeho postavení témer nedotknutelné.

Jenže železný není cestný clovek a vi, že je vinen. Jeho tvrzení,

že kvuli rozhodnutí arbitráže musí každý z nás zaplatit
10 000 Kc ,jako dan za naši suverenitu", svedcí o jeho neuveri
telné aroganci.

Politici a rada

Druhou prícinou kauzy Novy jsou již zmínení politici. Jak

ruzné vlády, tak politici z obou komor nadále udržují kontrolu
nad médii v naší zemi. Stací následující príklady: v demokra

tických zemích se licence na provoz televizních stanic prodá

vají. U nás se stále jen propujcují. Tento proces vedou
a kontrolují politici. To jim krásne umožnuje kontrolu

"nezávislých" stanic. Nelíbíte se nám, neprodloužíme vám
licenci.

Dalším príkladem je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ve vyspelých demokraciích jsou takové rady skutecne nezávis
lé. U nás "nezávislost" této rady predstavuje naprostou frašku.

Její clenové jsou jmenováni pouze podle stranických zájmu
a podle toho rozhodují. Predchozí rada sloužila ODS, dnešní

CSSD. Po výmene clenu byly slyšet úžasne hyperkritické
nárky poražených politiku. Poslanec Zahradil (ODS) se nechal
slyšet, že "snaha (dnešnO vládní koalice ovládnout mediální trh

je brutální".
A konecne posledním príkladem je, že Železný mohl rídit

nejsledovanejší mediální nástroj v zemi (v nemž jednou týdne
vystupoval v nehorázné sebe chválící reklame) a zároven
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pusobit jako senátor. Ve skutecné demokracii je takový stret

zájmu nepredstavitelný. Naši politici v této veci bud trpne
mlceli, nebo respektovali stranický mandát a dokonce 2elez
ného i podporovali. ODS a KSCM se nadto spojily proti tomu,

aby byla 2eleznému odebrána senátorská imunita.

Vysocí politici
Vina za kauzu Nova nekoncí u bežných politiku, ale naopak

souvisí s výší politického postavení. V prípade nucené ztráty
10 000 Kc z kapsy každého obcana je nevysvetlitelné, že
premiér Špidla sám nepromluvil k národu a sám nejmenoval

nezávislou vyšetrovací komisi. V prípadech, které stály každé
ho z nás podstatne mín, jako treba dálnice D47, tak ucinil.
Stejne tak premiér dovolil, aby byl prijat návrh ODS na jmeno
vání deseticlenné komise, ve které každá politická strana bude

mít dva cleny. Nejenže složení komise neodpovídá pomeru
parlan1entního zastoupení, ke všemu je ješte složena z politiku

a ne z nezávislých odborníku. Výsledek její cinnosti je tedy
politicky predurcen.

Druhý vysoký politik, u kterého se musíme zastavit, je
minisb- vnitra Stanislav Gross. Proc dovoluje tento minisb-, aby

vyšetrování 2elezného leželo stále u ledu? Ohledne kauzy

Nova si nejvyšší státní zástupkyne Marie Benešová stežovala,
že "s hruzou zjistila, že státní zástupce dal celkem ctyri

pokyny, které nebyly ze strany policie vyslyšeny". Proc odvolal
Gross vlivné osoby v ceské policii a proc se vyšetrovací týmy
v kauze 2elezný stále nelogicky "reorganizují"? Je možné, že

Gross je sám angažován? Prozkoumání aktivit Grossovy ženy

Šárky a odhalení zdroju penez pro koupi luxusního bytu by
možná prineslo odpoved.

V dosud nejvetším polistopadovém financním prušvihu naší

zeme zustávají naši nejvyšší politici ve vzdáleném zákulisí.
Nejen to, ale prezident naší zeme nás dokonce sám nabádá,

abychom na celou vec zapomneli. Máme udelat jakousi
"tlustou cáru" a jednoduše zapomenout na všechny polistopa

dové podvody, které nás ty miliardy stojí. Proc to asi rekl? Po
tom, co Nova náhle ukoncila vyšetrování tajného konta ODS
a existence Klausovy vily ve Švýcarsku, se vztahy mezi Novou

a predsedou ODS výrazne zlepšily.
ODS a její clenové se postavili proti stávkujícím zamestnan

cum Ceské televize na prelomu let 2000 a 2001. Spojenectví

pak doložili pri prijetí nového mediálního zákona, který
zvýhodnil Novu tím, že jí prodloužil licenci do roku 2017.

Nastala cenzura negativních zpráv souvisejících s ODS. Treba
ve zpravodajství Novy se divák nedozvedel ani slovo o obvine
ní Libora Nováka v otázce financování ODS.

Je dávno známo, že Klaus vnímá média pouze podle toho,

jak se o nem vyjadrují a jak se mu zrovna hodí. Americká
Komise pro bezpecnost a spolupráci v Evrope obvinila jak
Miloše Zemana, tak Václava Klause v roce 2002 z "potlacení
nezávislosti tisku."

Obcané
Pro vznik kauzy Nova byla nezbytná spolupráce Zelezného

s politickou garniturou. Ti, kterí jim v tom ale pomohli nejvice,
jsme my, obcané. Nikdo nás prece nenutí, abychom sledovali

televizi, jejíž zpravodajství nabízí kanárka, co mnouká. Nebo
predvádí sbírku primitivu a la Kotel. Nikdo nenutil obcany na

Znojemsku, aby volili 2elezného do Senátu, prestože dobre
vedeli, že dávají hlas cloveku, který celi podezrení z trestných
cinu. Jsme tedy tak nekulturní a dáváme hlas treba jen za pivo
a za guláš? V mnoha prípadech ne, ale v mnoha ano. V naší

zemi zustávají rozdOy chápaní demokracie mezi obcany veliké_
Bežná politickomorální úroven a ochota demokracii zlepšovat
je stále nízká. Potrebuje to tech 50 let. Kauza Nova to pouze

potvrzuje.

Rešení
Proslulý americký gangster AJ Capone, který "pres spoluprá

ci" s politiky sám rídil celé Chicago, dojel na to, že se našel
pomerne malický duvod, který ho dostal do vazby: únik daní.
Sotva se ocitl "král" ve vezení, zacalo se jeho impérium rozpa
dat. S železným to muže být obdobné, pokud verejnost a média

pritlací na príslušné politiky a orgány.
Co se týce zmínené Rady, rešení se nachází v jedné vete:

clenové musejí být spolecensky (nikoliv odborne) respektova

né osobnosti bez jakékoliv politické príslušnosti. Zbytek se
postará sám o sebe.

Zastoupení již uvedené parlamentní komise musí být rozšíre

né tak, aby v ní sedeli prevážné nezávisli odborníci. Komise by
mela odpovedet na tri hlavní otázky. Jaká jsou presná fakta

vypuzení CME z Novy? Kdo ze strany státních orgánu - vcetne
jejich nadrízených - kontroloval tuto událost a plnil pri tom
svou povinnost? Jsou rozdOy mezi ceskými zákony týkající se
podnikání v médiích a zákony evropskými? A použila ceská

strana tyto rozdíly pri obhajobe pred mezinárodním tribuná
lem? Po získání odpovedí musí komise jmenovat konkrétní

viníky. V prípade, že se tak stane, vzníkne obrovský precedens
pro založení principu zodpovednosti v naší zemi.

Kauza Novy svedcí o tom, že zlozvyky totalitního režimu
u nás stále existují. Snaha udelat "tlustou cáru" vede k udržo

vání morálne invalidního stavu politiku i verejnosti. Vede
i k pekné schizofrenii: jako danoví poplatníci platíme za kauzu
Novy 10 000 Kc za osobu a zároven 2eleznému stále platíme

senátorskou mzdu i poté, co jsme obstavili jeho majetek.
A konecne: nastal cas, aby se o ceských obcanech prestalo

psát jako o jednotlivé skupine. Nekterí mají k demokracii bliž,

druzí dál. 2elezného zvolili obcané ze Znojemska, prestože
vedeli, že je trestne stíhán. Verím, že v Praze by prohrál. Je
tedy na té druhé cásti obcanu, aby zacala hýbat onou první.

Je cas, aby se viník našel a zacal platit. Zatím platí každý

z nás. Budou to vyhozené peníze, anebo z nich udeláme inves
tici do lepší budoucnosti? ~
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TLusrÁ cÁRA 7A
KOMUNlSl1CKOU MINULOSTÍ?

Dokumentaristé Olga Sommerová a Jan Štern toto téma
intenzívne prožívají

" ... režim, založený na komunistické ideologii, který rozho
doval o rízení státu a osudech obcanu v Ceskoslovensku od

25.února 1948 do 17.listopadu 1989, byl zlocinný, nelegi
timní a je zavrženíhodný.

Každý, kdo byl tímto komunistickým režimem nespravedli

ve postižen a persekuován a nepodílel se na skutecnostech

uvedených v par. 1. ,odst. 1. tohoto zákona, si zaslouží úcast
a morální zadostiucinení. "

Zákon c.198/1993 Sb.

V Ceské televizi, za úcasti Státního fondu CR na podpo
ru a rozvoj ceské kinematografie, vzniká cyklus trí

dokumentu na téma "Tlustá cára - aneb jak jsme se vyrov

nali s komunistickou minulostí". Obsahove i myšlenkove
navazují na cyklus "Ztracená duše národa", kde jako tvurci

filmu, mapujících príbehy politických veznu padesátých
let, figurovali Olga Sommerová a Jan Štern. Oba jsou též
autory pripravovaných dokumentu o fenoménu "tlusté
cáry" v naší spolecnosti, které Ceská televize uvede

v rámci svých Veceru na téma behem zárí letošního roku.
Téma vyrovnávání se naší spolecnosti s komunistickou

minulostí je pro Olgu Sommerovou a Jana Šterna

i osobním, intenzívne prožívaným postojem a vyznení
jejich výpovedí není pro nás pro všechny vubec lichotivé.

OLGA SOMMEROVÁ: Bez trestu, bez pokání...
Národ nemuže mít zdravou duši, pokud po zlocinu

nenásleduje trest a pokání. A když se v tomto státe zlociny
netrestají, to znamená, že vše je dovoleno, jak napsal
Dostojevskij, hnojí se puda pro mravní relativismus, který

zasahuje do celé spolecnosti - do ekonomiky, do politiky,
do vztahu mezi lidmi.

Alarmující je, že v tomhle ovzduší berou rozum nové

generace, které by teoreticky mohly být už cisté a nezasa
žené komunistickou minulostí. Co vidí dnešní mladí z naší

nedávné historie? Nic, nezájem. Spolecnost bagatelizuje
snahy o potrestání zlocinu minulosti, spolecnost vytesnuje

všechno, co je nepohodlné a nepríjemné - nezájem o lidi,
kterým komunistický režim vzal jejich blízké, zdraví,

majetek, nejlepší léta života, je urážlivý.
Výsledkem je, že o temné období našeho národa, a to

v nedávném 20. století, se mladí lidé nezajímají, a nejenom
oni - vlastne nikdo. Nikdo - krome žen a mužu, kterí to
všechno zažili na vlastní kuži, anebo nekolika málo

dalších, kterí sice nemají onu hroznou osobní zkušenost,

ale jsou mravní a vedí, že se tady deje špinavost. Je to

velké zklamání a tito lidé s horkostí konstatují, že se jim
bolševici vysmívají do ocí. Bývalí i soucasní.

Hrdinové mého filmu Bez trestu a bez pokání jsou Franti

šek Zahrádka, veznený trináct let, Luboš Hruška, plukov

ník, veznený 11 let, Milan Píka, syn popraveného generála
Heliodora Píky, Ludmila Šef1ová, dcera kulaka, veznená

5 let, Jan Beneš, spisovatel, veznený 4 roky, Petr Vymyslic
ký, veznený 11 let, Pavel Hubacka - veznený nejdéle,
13 let. Ten prožil pri výsleších elektrické šoky v proslulé
uherskohradištské mucírne. Petr Vymyslický a Pavel

Hubacka byli vyslýcháni Aloisem Grebeníckem a jsou
svedky v jeho procesu, ke kterému se obžalovaný ani
jednou nedostavil.

Natocit dokumenty do cyklu Ztracená duše národa a Bez

trestu, bez pokání jsem cítila jako svou obcanskou povinnost

vuci lidem, které obdivuji. Pro me jsou setkání se skvelými,
velkorysými lidmi, které považuj u za skutecnou elitou
národa, nezapomenutelná. Nejen proto, že prošli vezením,
ale hlavne proto, že svým ustrojením nedokázali prijmout

zlocinnost komunistického režimu a vzepreli se mu.

Duše národa se nejspíš neuzdraVÍ
Co dál? Myslím si, že když se nestalo nic za dvanáct let

porevolucních let, nestane se nic ani v budoucnu.
A ztracená duše národa se nejspíš neuzdraví - nemuže

se uzdravit, když národ nedokáže pojmenovat svou vlastní

minulost, a tudíž se s ní vyrovnat. Je to, jako když spáchá
te nepravost v osobním živote a nedokážete se k ní posta

vit celem a omluvit se. Tlustá cára za minulostí je velkory

sý výmysl sametové revoluce. Vykrikovalo se: Nejsme
jako oni - a bylo tím myšleno: nebudeme se mstít. Ale

trest za zlocin není msta, je to cesta k ocištení po násled
ném pokání. Jak pro zlocince, tak pro obet. Jenže temi

obetmi nejsou jen statisíce politických veznu, ale my
všichni, kterí jsme prihlíželi nebo mávli rukou.

V mém filmu ríká spisovatel Jan Beneš: "Tato spolec

nost na to príšerne doplatí, nebot všichni tito zlocinci,
pokud nebudou potrestáni ani výrokem o vine, budou dál
žít v tom, že se to dá udelat ješte jednou nebo dvakrát a že

se opet nic nestane!" Mottem mého filmu je citát ze

Santayany: "Národ, který nezná svou vlastní minulost, si ji
bude muset zopakovat."

Prítomnost
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Když jsem zacínala svou dokumentaristickou cestu, byla
mi nejbližší sociální témata. Jak jsem zrála, potrebovala

jsem se vyslovovat k tématum, která se odvíjela z mého
vlastního poznání. Kolem petatricítky jsem pochopila, že
jako žena jsem diskriminovaná, a nejen já - ale všechny
ženy v této zemi a na celém svete, a chtela jsem se k tomu

vyslovit. Ale to je jen jedna cást mé tvorby, bohužel svet
chce být klamán, a protože téma vztahu muže a ženy se
týká každého, byla nejvíc videt má feministická témata. Co

se týce politiky, jsem presvedcená, že je to pro dokumenta
ristu základní téma, ze kterého se odvíjí postoj ke svetu,
k jeho krivdám, nespravedlnostem a tím i k uraženým

a poníženým, jak sociálne, tak politicky, nebo treba jen
lidsky.

Skutecnost, že se lidem persekvovaným zlocinným

komunistickým režimem nedostalo satisfakce, vnímám
jako svoji osobní hanbu.

Proc se komunistum zvyšují preference? Ti opravdoví

ideologictí fanatici vymírají, jde spíš o ubohou touhu

nesmrtelných Kondelíku mít se stejne dobre jako jiní, a to
bez námahy a zodpovednosti. Proto nostalgicky vzpomína

jí na dobu komunismu. To, že vychvalovaný režim popravil
270 skvelých osobností, dalších 250 tisíc uveznil a znicil
život jejich rodin a dalších 30 tisíc umucil v lágrech,

Kondelíka nezajímá. Toho zajímá jen jeho vlastní bricho.
Je to smutný, je to alarmující. ..

JAN ŠTERN: Život není spravedlivý
Pojem tlustá cára vznikl ve Spanelsku.Udelejme tlustou

cáru za minulostí, rekl španelský král Juan Carlos.Ve

Spanelsku si zabili milion lidí a ta tragedie byla natolik
obrovská, že když po smrti generála Franka stáli pred
rozhodnutím, jak to rešit, vlastne stáli pred nedozírným
vnitrostátním konfliktem - snad pred obcanskou válkou,
jak to známe z Balkánu. A tak vlastne velmi rozumne Juan

Carlos a španelská elita prohlásili: udelejme tlustou cáru
a nebudeme se o tom bavit. Ano, milion lidí. .. Tam se

popravovalo do poslední chvíle.
A pak jsou tu všechny postkomunistické tlusté cáry,

treba v Nemecku. Nemecko je velmi specifické, ale tam
meli už zkušenosti s denacifikací, s ocistou státu po
druhé svetové válce, a tak dokázali napríklad zabránit

divokým skartacím. U nás skartace probíhaly ješte
v prosinci 1989. Všude se s komunistickou minulostí
nejakým zpusobem vyrovnávali ... a všude problematic

ky.A všude trochu jinak.
Spolu se scénáristou Jirím Hapalou jsem se rozhodl, že

se zameríme v tématu Tlustá cára za minulostí hlavne na

to, jak vše probíhalo a probíhá u nás. Oslovili jsme lidi,
kterí se politicky a právne podíleli na vyrovnání s komunis

mem - Zdenka Jicínského, Pavla Rychetského, Otakara
Motejla, Petra Pitharta, Tomáše Sokola.

Další oslovenou skupinou jsou lidé, kterých se téma

týká osobne, jako obetí - to znamená politické vezne:
predsedu Konfederace politických veznu Stanislava

Drobného a místopredsedy Cestmíra Cejku, Nadu Kavalí
rovou, dále pak lidi, pro než vyrovnání se zlociny

"Naše spolecnost bagatelizuje snahy o potrestání zlocinu

minulosti, spolecnost vytesnuje všechno, co je nepohodlné

a nepríjemné - nezájem o lidi, kterým komunistický režim

vzal jejich blízké, zdraví, majetek, nejlepší léta života, je

urážlivý, " ríká Olga Sommerová.

komunismu je základním politickým tématem - at už

profesne nebo z hlediska prímé specializace na zlociny
komunismu. Tam patrí Bohdan Dvorák - šéf Klubu

angažovaných nestraníku - nebo námestek reditele
Úradu dokumentace a vyšetrování zlocinu komunismu
Pavel Žácek.

Nabídneme i pohled i z druhé strany, chci oslovit
Miloslava Ransdorfa.

Také by tam mel být Václav Havel, vždyt mel klícovou
roli. Zda se s minulostí vyrovnáme tvrde, mekce, sameto

ve nebo spravedlive, záleželo hodne na politickém lídrovi
doby.

Jako byl ve Spanelsku, po pádu Frankova režimu,

politickou a morální autoritou král Juan Carlos, u nás
v devadesátých letech, po pádu komunistického režimu, to

byl Václav Havel, který mel nejen politický, ale i morální
respekt. Nastavil základní postoj k vyrovnávání se
s minulostí. A nastavil ho sametove. To on se postavil proti
zákazu KSC, proti politickým procesum. Víceméne dal

najevo - jsme na jedné lodi, tak se venujme novému státu
a ne pomste.

Ale podíváme-li se, jaká byla tehdy realita: soudci,
prokurátori, policie - všichni byli z minulosti a pritom na
nich by bylo minulost trestat... Ovšem smírlivost v situaci
devadesátých let byla tvrde zneužita a potrestání témer
nenastalo.
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Existují tri základní okruhy v tématu Tlusté cáry aneb

jak jsme se vyrovnali s komunistickou minulostí.

Norimberský model?
Prvním a hlavním je právní kontinuita. Drtivá vetšina

politické reprezentace, právníku i politiku, se postavila za

právní kontinuitu státu. Což znamená, že zlocinem je to, co
je za zlocin uznáno zákonem platným v urcité dobe.
Komunistický právní systém byl založen na trídním právu,

právo sloužilo trídnímu boji, právo bylo nastaveno tak, aby

byly rozdrceny neprátelské trídy, aby byly likvidovány
protichudné politické postoje. To právo bylo jednoznacne

protidemokratické, trídní a zpolitizované. Pokud se po

listopadu 89 uznala právní kontinuita, automaticky jsme
amnestovali vetšinu zlocinu, které se udály. K potrestání

pak zbyly jen ty, co prekrocily i onen zlocinný právní
rámec. Treba mucení veznu. Alois Grebenícek, který
politickým veznum pouštel proud do tela, a další jemu

podobné malé ryby, co vybocily díky svému sadismu ci

zvrácenosti i z onech zlocinných norem, na ty mohla po
listopadu dopadnout trestní sankce.

"VáclavHavel, který mel politický i morální

respekt, nastavil základní postoj k vyrovnávání
se s minulostí. A nastavil ho sametove. To on se

postavil proti zákazu KSC, proti politickým

procesum. Víceméne dal najevo - jsme na jedné

lodi, tak se venujme novému státu a ne pomste.

Krome norimberského a tokijského tribunálu, což jsou

jediné dva prípady jakési právní diskontinuity, kdy se
zahodily predchozí zákony a zlocinci byli souzeni podle
zákonu nových, neexistuje precedens pro zrušení právní

kontinuity. Argumentace právníku je drtivá - oni ríkají, že
situace norimberská a tokijská byla zcela odlišná od naší.
Tam mezinárodní spolecenství porazilo v strašlivé válce

Nemecko a Japonsko a rozhodlo se de facto zrušit i ony
zlocinné státní útvary i s jejich právními normami. Tehdy
panoval absolutní souhlas mezinárodního spolecenství

vcetne souhlasu ze strany mezinárodního práva. Ale byla to
situace zcela výjimecná v celé právní tradici a nám by po
roce 89 k necemu podobnému mezinárodní právo nikdy

souhlas nedalo. Pokud bychom se k necemu obdobnému
rozhodli, sami bychom se stali z hlediska právního zlocin
cI.

Ale diskuse - velmi vážná - o možnosti norimberského

modelu u nás probíhala. Bylo to pocátkem devadesátých
let v komisi, která pripravovala rehabilitace a v níž byli
Otakar Motejl, Pavel Rychetský a další právníci. Ta

možnost byla po zralé úvaze odmítnuta a myslím, že je to
dobre. Ale je to závažné, protože tehdy se uzavrela cesta
k potrestání jakékoliv politické odpovednosti.

Peníze nejsou všechno
Druhý problém je potrestání alespon v rámci právní

kontinuity. Roli tu sehrál cas, co uplynul od hlavních bestia·

lit v padesátých letech. Pamet selhává, písemnosti mizí,
celá rada pokynu byla vydávána ústne. Svedci umírají,
nepamatují si, nastaly ruzné amnestie, promlcení. I když

parlament v prípade komunistických zlocinu konstatoval,
že promlcecí lhuta nebežela, protože nebylo možné stíhat

tento typ zlocinu z politických duvodu, stejne je ošidné
neco trestne právne dokazovat po padesáti letech.

Také policajti, soudci, právníci, kterí byli spjatí
s minulým režimem, nebyli ochotni toto stíhat. Soudy

naprosto skandálne vracely prípady k došetrení, odmítaly
je soudit a jakoby bránily výkonu práva - aspon bývalí
politictí vezni jsou o tom presvedceni. Nicméne - prestože

treba západní Nemci vymenili ve východním emecku
všechny soudce, státní zástupce, policisty za svoje nepod

jaté lidi a prestože se tam uskutecnily stovky až tisíce

soudu, zatímco u nás jen desítky, pocet pravomocných
rozsudku je stejný. Pouhé desítky. Ani nemecké soudy to
po tak dlouhé dobe nedokázaly odsoudit.

Také rehabilitace prispely k tomu, že se málo prípadu
pravomocne odsoudilo. Postup byl takový, že se vzal pocet
odsouzených podle paragrafu, které se používaly prevážne

pro nicení trídních odpurcu. Tech protiprávne odsouze
ných bylo 270 tisíc, z toho 270 lidí bylo popraveno, 250

zastreleno na hranicích, 80 lidí zemrelo ve vyšetrovaCÍ
vazbe následkem mucení a více než 8 tisíc veznu zahynulo

ve vezni cích a lágrech. Kdyby se tento hruzný pocet mel
rehabilitovat klasickým zpusobem, to znamená novým

individuálním prošetrením každého prípadu pred soudem,

mohli bychom rehabilitovat dalších sto let a kapacita justic
ního aparátu by tím byla zcela pohlcena. Logický nápad

proto znel: odsouzení podle zákona toho a toho byli odsou
zeni nezákonne a jedním právním aktem bylo rehabilitová
no všech 270 tisíc lidí. Stanovila se sazba odškodnení: 2,5
tisíc korun za mesíc strávený ve vezení a 100 tisíc korun za

úmrtí. Lidé dostali peníze a bylo jim doruceno oznámení
státu, že jsou nevinní a že byli nevinne odsouzeni. A tento
masový prístup vlastne zabránil potrestání viníku.

V roce 1968, kdy probíhaly individuální rehabilitace, se

z každého prozkoumaného prípadu, který byl oznacen za

nezákonný, automaticky vygenerovaly podklady pro trestní
stíhání soudcu a vyšetrovatelu, kterí byli zapleteni do toho

zlocinného rozsudku, a také se vyvozovaly trestne právní

dusledky. Paradoxne bylo v šedesátých letech, zejména
v roce 1968, potrestáno více lidí než v letech devadesátých.

Pokud jde o soucasné rehabilitace, politictí vezni ríkají,

že stát se k nim zachoval jako pojištovna - ano, byla vám
zpusobena újma, máme na to tabulky. Vyplatíme vám

odškodné a tím to hasne. Nikdo jim ale jasne nerekl, vy
jste byli bojovníci za demokracii, vy jste stáli v ceste
brutální totalite, proto vás likvidovali a my si toho vážíme,

stát si toho váží, jako si váží hodnot, pro které jste trpeli.
To se nestalo. Odectu-Ii úcast ruzných politiku na

shromáždení politických veznu, verbální ocenování a priži
vování se na tématu, tak vážne a opravdove tato spolecnost
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,4 ~
Režisérka Olga Sommerová, kameraman Josef Nekvasil a Ludmila Še/lová pri natácení jilmu Bez trestu a bez pokání.

obeti totality neocenila. A na to oni cekají, daleko více než
na nejakou financní cástku. Ne že by nebyla také duležitá,

ale pro ne je duležitejší morální ocenení a také spravedlivé
potrestání a zviditelnení viníku.

Zúctování a zúctování
Tretím okruhem tématu vyrovnání se s komunistickou

minulostí je zákaz KSC, zda ano ci ne. Tam urcitá akce

probehla, vyvolal ji tehdejší prokurátor Tomáš Sokol v roce
1990. Ale KSC - ani symbolicky, ani na pet minut, zakázaná
nebyla. A že trvá kontinuálne dál, pod stejným názvem,

i když si zmenila stanovy, symbolizuje fakt, že tady k vyrov
nání se s minulostí nedošlo. Když Sokol zkusil rozjet
proces zákazu KSC, udelal to ve chvíli, kdy ve Federálním

shromáždení bylo kooptováno 50 poslancu za Obcanské
fórum, ale zustávalo 250 poslancu komunistických. Udelal
to ve chvíli, kdy bylo potreba zrušit clánek C. 5, schválit

zákon o svobode shromaždování, o svobode projevu, voleb
ní zákon, který by umožnily první volby atd. V této situaci
chtít zacít zakazovat komunisty bylo pomerne nešikovné,

protože oni by jednání ve Federálním shromáždení zablo
kovali a my bychom se nehnuli z místa. Cili toto byla ona
legalistická pohroma sametové revoluce, která byla založe

na na bázi kontinuity predání moci.
Jinak by Václav Havel musel ríct: rozpouštím nebo

ruším Federální shromáždení silou revoluce, musela by
skutecne nastat diskontinuita práva. Musel by zacít

vládnout jako prezident Beneš po roce 1945 - pomocí
dekretu.

Dalším bodem je lustracní zákon, který byl vymezením

se vuci minulosti a praktickou snahou ocistit a ochránit
státní struktury a verejný život od agentu StB. To byl a je
velký spolecenský konflikt, který dopadl ve prospech

onoho tvrdého postupu. A jde o jeden z bodu procesu
vyrovnávání se s komunistickou minulostí, který politictí
vezni vnímají jako klad.

Pokud jde o svazky a registry StB - ptal jsem se, jestli
neutekly nejaké velké ryby, jestli nekterá z nich nezustala

v politice a dozvedel jsem se, že velké ryby se z registru
vymazat nedaly. A že v seznamech, které byly vydány, jsou
skutecne všichni. Nejvetší škodou je znicení svazku živých

agentu generálem Lorencem. My ted pouze víme: pan XY
byl registrován jako agent, svazek byl znicen, cili ten
clovek byl ješte v roce 1989 živým agentem. Nicméne

lustracní zákon psychologicky uklidnil lidi, spolecnost
dostala viditelný dukaz tvrdého zúctování.

Ale kdybych mel vyjádrit nejsilnejší pocit, který ve mne

zustal po všech tech stovkách rozhovoru s obetmi
komunismu, z nichž mnozí, s nimiž jsme ješte nedávno
natáceli, už od té doby zemreli - je to smutek. Smutek nad

tím, že život není spravedlivý. Jsou velké lidské osudy, ale
není velká lidská spravedlnost.

Zaznamenala Katerina Krejcí.

léto 2003
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MULTlKIJL

OBOHACENÍ, NEBO HROZB~
Odpovedi na politicky nekorektní otázky

Ivo T. BUDIL

Jedním z nejvetších paradoxu moderní doby je to, že na
jedné strane zrodila národní stát, vybavený dostatecnými

technologickými prostredky, aby prosadil na svém území

etnickou, kulturní a jazykovou (nikoliv už náboženskou)
homogenitu, na strane druhé však vyvolala nejvetší migracní
vlnu v dejinách lidstva. Napetí mezi pripoutaností a verností
k místu a neustálým rozširováním prostoru komunikace mezi
kulturami, je trvalou a casto bolestnou výbavou moderní

mentality. Príslušníci hospodársky rozvinutých národu,
jejichž porodnost zretelne klesá, se bojí, že nositelé odlišných
hodnot, norem a životních stylu naruší a obdobne jako barba

ri v dobe stehování národu poté i vyvrátí jejich vlastní kulturní
tradici. Že pristehovalectví vyústí do kulturní smrti hostitel
ských národu.

Úskalí kulturního relativismu
V této souvislosti si musíme položit politicky nepríliš

korektní otázky. Je fenomén pristehovalectví žádoucí, nebo je
tl'eba jej pokud možno omezit ci provádet mezi príchozími
výber na základe etnických, rasových, kulturních nebo

Existují urcité výdobytky modernizace, V nichž

vetšinová západní spolecnost nemuže

pristehovalcum ustupovat.

náboženských atributu žádoucích pro udelení obcanství?

Znamená multikulturalismus, predstavující soužití predstavi
telu nejruznejších kulturních spolecenství, obohacení, nebo
naopak vážnou hrozbu pro národní identitu? Máme se pokou

šet o integraci pristehovalcu, jež ponechává znacný prostor
jejich puvodní etnické a kulturní svébytnosti, nebo bychom je
meli dusledne asimilovat k obrazu místní národní kultury

a identity?
Západní civilizace poté, kdy v polovine dvacátého století

rezignovala na své závazky v koloniích a závislých územích,
založila své soužití s mimo evropskými spolecnostmi na dvou
strategiích, spocívajících v prosazování univerzalismu

lidských práv navenek a multikulturalismu dovnitr. Kritici
obou zmínených postupu namítají, že propagace univerzál
ních lidských práv, která údajne predstavují pouze svébytný

výtvor západní kultury, pusobí na ostatní svet jako projev
arogance, zatímco príliš tolerantní multikulturalismus západní

spolecnost v dobe Huntingtonova "stretu civilizací" vážne
oslabuje.

Francouzský politolog AJexandre del Valle napsal ve studii

Existuje umírnený islám?, že jménem práv cloveka a svobody
náboženských menšin povzbuzuje sekularizovaný a antiteo
kratický Západ expanzi dobyvatelského a teokratického

náboženství na své vlastní pude.
Charakteristickým znakem moderních spolecenských ved

je již nekolik desetiletí kulturní relativismus, který puvodne
vznikl jako reakce a obrana vuci etnocentrismu a rasové teorii
západních ved 19. století. Metodologicky spocíval kulturní

relativismus ve snaze vyvarovat se prenášení vlastních norem
a hodnot na cizí, casove nebo prostorove vzdálené kulturní
spolecenství. Nekterí zastánci kulturního relativismu hlásali

tezi, že veškeré soudy o svete jsou kulturne podmínené,
a mají proto v zásade stejnou cenu. Radikálne zamerení
aktivisté, ovlivnení spisovateli typu Frantze Fanona, psychoa

nalytika a filosofa puvodem z Martiniku, autora proslulé
knihy Damnés de la terre (Psanci této zeme) z roku 1961,
využili kulturní relativismus k ideologicky motivovanému

zpochybnování závaznosti a hodnovernosti západních institu
cí. Jak napsal americký sociální vedec Peter Wood, kulturní
relativismus a multikulturalismus se staly v anglosaských

zemích približne od konce sedmdesátých let dvacátého století
ideologicky znacne zatíženými a manipulovanými pojmy,
které velmi zkomplikovaly strízlivou a racionální verejnou

diskusi o pristehovalectví a kulturní identite.
Pritom nejde o nic nového. Vždyt západní krestanská civili

zace se zrodila v raném stredoveku z chaotické zmeti barbar

ských kmenu, které prilákaly krize a pád Riše západorímské
z nejruznejších koncin Eurasie. Doboví svedci hovorili o totál

ním jazykovém zmatení (confusio linguarum), jež bylo
údelem starého kontinentu. Ve Francii, tradicní zemi priste
hovalcu, žilo kolem roku 1900 vzhledem k celkovému poctu

obyvatel približne stejné množství cizincu jako dnes. I do
ceštiny preložený satirický román z pocátku dvacátého století
Létající hospoda od anglického spisovatele Gilberta Keitha

Chestertona lze nyní císt jako prekvapive aktuální polemiku
s islamizací britské spolecnosti. Hromadné pristehovalectví
židovských a slovanských populací na prelomu devatenácté

ho a dvacátého století vzedmulo predevším v nemeckojazyc·
ných oblastech vlnu antisemitismu a prinutilo nemecký tisk
bít na poplach kvuli údajne nezvládnutelnému prívalu "kultur

ne a rasove ménecenných" imigrantu. Milióny lidí, kterí dnes
smerují z Asie, Jižní a Strední Ameriky, Afriky, východní
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Evropy a Asie do západní a jižní Evropy a Severní Ameriky,

výrazne mení etnickou tvár soucasného sveta.

Meze tavicího kotle
Podle údaju Organizace pro ekonomickou spolupráci

a rozvoj OECD náleží Ceská republika k zemím, které jsou

v mnoha smerech nejvíce zapojeny do globální civilizace. Je
proto vysoce pravdepodobné, že také ceská spolecnost bude

záhy vystavena rozsáhlé vlne imigrace. Vzhledem k tomu, že
se ceské zeme nikdy prímo nepodílely na koloniální expanzi
(rozprava ve vídenském parlamentu na prelomu devatenácté

ho a dvacátého století odmítla koloniální dobrodružství prede
vším díky uherským poslancum a navzdory nekterým
ceským zastupitelum) a že po holocaustu a vysídlení sudet

ských Nemcu se ceské zeme staly snad s výjimkou Islandu
etnicky "nejcistším" evropským státem, je pomerne obtížné
odhadnout reakci místního obyvatelstva na výzvy a úskalí
multikulturalismu.

Existuje samozrejme rozsáhlá a rozporuplná zkušenost

rozvinutejších spolecností západní Evropy a severní Ameriky.
USA tradicne lákaly na svoji panenskou pudu "chudé
a ponížené" z celého sveta. V dobe velkého pristehovalectví

v záveru 19. století se prosadila metafora "tavícího kotle"
(melting pot), která odrážela aspirace mladé americké spolec
nosti "pretavit" príchozí ze Starého sveta prostrednictvím

symbolu a hodnot demokracie, patriotismu, tvrdé práce
a svobody v hrdé a sebevedomé obcany Nového sveta.

Predstavitelé chicagské sociologické a etnografické školy

však ukázali už v prvních desetiletích 20. století, že tradicní
identita americké spolecnosti, založená na dominanci tzv.
angloamerické rasy (White Anglo-Saxon Protestants, WASP) ,

byla zpochybnena rozsáhlou pristehovaleckou vlnou populací
neanglosaského puvodu, pro než se behem první svetové
války vžil hanlivý termín PIGS (poles, ltalians, Greeks, Slavs).

Kritici amerického modelu namítají, že americká spolecnost
nedokáže asimilovat všechny menšiny ve stejné míre. Koncem
19. století predpovedel nemecký sociolog Gustav Ratzenhofer,

že v Spojených státech dojde v okamžiku, kdy hustota obyva
telstva a urbanizace dosáhnou urcité kritické meze, k velkému
vzestupu etnického nacionalismu, který ohrozí samotnou

národní jednotu. Ruzné mezietnické a mezi rasové konflikty,
ale i úvahy o hrozícím odtržení velké cásti jihozápadu Spoje
ných státu amerických od Unie poté, kdy zde obyvatelstvo
hispánského puvodu získá dominantní postavení, poukazují na

meze amerického zpusobu asimilace.

Krajní formou polemiky s americkým typem etnického
a rasového soužití je snaha vyložit etnické, rasové a sociální

konflikty soudobé multikulturní spolecnosti rozdílnými dedic
nými biologickými dispozicemi, vcetne odlišné duševní
výkonnosti, u ruzných ras a populací. Touto problematikou se

jednak zabývají serióznejší studie prinášející skutecné podne

ty k zamyšlení, jako kniha The bell curve: intelligence and class

structure in American lije - Gaussova krivka: inteligence

a trídní struktura v americkém živote, kterou v roce 1994
vydali Richard Herrnstein a Charles Murray, jednak krypto

rasistické práce Arthura Jensena, Cyrila Lodowica Burta
a v soucasné dobe publikace]. Philippa Rushtona, z jehož tezí
cerpal ve své kontroverzní, k rasismu inklinující knize Tabu
v sociálních vedách Petr Bakalár.

lhostejnost salátové mísy
Francouzská imigracní politika se v mnohém podobala

pristehovalecké politice americké. Od 19. století Francie
rezignovala na svoji pokrevní "galskou identitu" a vymezila

obcanství teritoriálne (tzv. jus soli). Pristehovalci byli bez
ohledu na etnický, rasový nebo náboženský puvod asimilová
ni prostrednictvím silného vlivu patriotismu a republikanis

mu. Tato francouzská cesta, jež vycházela z tradice byrokra
tického centralismu, nicméne narazila na limity
západoevropského sociálního státu. Jak napsala profesorka
sociální antropologie na universite v Barcelone Verena Stolc

keová, protiimigracní rasismus první poloviny 20. století se

promenil v protipristehovalecký kulturní fundamentalismus
pocátku 21. století, z nehož teží extremistická Národní fronta.

O neco komplikovanejší je situace v Nemecku, protože ve

vztahu k této zemi pretrvává vzpomínka na znicující hyper
trofii národní kultury za nacistické éry. Presto nemecké
úrady pridelovaly obcanství až do roku 1999 prednostne

pristehovalcum "nemeckého etnického puvodu" na základe

anachronické zásady pokrevních vazeb (tzv. jus sanguinis).
V soucasné dobe probíhá v Nemecku diskuse o úloze tzv.

vedoucí kultury (die Leitkultur), která je chápána jako

dominantní kulturní vzor, symbolický výraz národní identity
a vodítko pro kompletní asimilaci imigrantu.

Krome "tavicího kotle" existuje další model multikulturní

ho soužití, jenž je charakterizován metaforou "salátové mísy"
(salad bowl). Je pro nej príznacný liberální prístup umožnující
menšinám do znacné míry plne rozvíjet puvodní kulturu, aniž

jsou nuceny identifikovat se s dominantním souborem hodnot
vetšinové spolecnosti. Jako príklad multikulturalismu "saláto-
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vé mísy" je uvádeno Nizozemí, kde nicméne nabývají na síle

politické strany usilující o revizi dosavadního prístupu. Také
Kanada, která se však podle kritiku prakticky promenila
v konfederaci autonomních minorit, nebo Velká Británie,
u níž je uvedený model obcas považován za vedlejší produkt

etnické partikularizace a dezintegrace Spojeného království.
Multikulturní soužití typu "salátové mísy" tlumí etnické
a rasové konflikty; menšiny koexistují v míru vedle sebe, ale

krome pragmatického zájmu o bezproblémové soužití je
nespojuje témer nic.

Takové spolecnosti hrozí, že se promení v "apartheid

s lidskou tvárí", založený na lhostejnosti.

Katastrofický pokrok
Nekterí konzervativní autori obhajují nutnost radikální

asimilace pristehovalcu a zduraznují, že pohlcení rozvinutejší
kulturou muže pro mnohé populace znamenat skutecné
východisko, které pred nimi otevírá novou historickou

perspektivu. Už na pocátku 20. století uverejnili americtí
sociologové Robert Ezra Park a Frederic Teggart teorii
katastrofického pokroku, podle níž hybnou silou dejin jsou

migrace, strety a asimilace kultur. Dlouhodobá kulturní izola
ce ústí do stagnace. Afroamerický ekonom a historik Thomas
Sowell vylícil v knize Conquests and Cultures - Dobývání

a kultury (1998) na príkladech anglosaského sveta, Afriky,

amerických indiánu a slovanských národu, jak dobývání
a násilná asimilace mely v minulosti casto za následek predá·

vání rozvinutejšího "kulturního kapitálu" a osvobození
a rozvoj lidského kreativního potenciálu.

Duležitou hnací silou asimilace je modernizace, univerzální

proces spocívající predevším v šírení tržního hospodárství
a liberální zastupitelské demokracie, který v uplynulých
desetiletích zasáhl a transformoval prakticky každou spolec'

nost. Existují urcité výdobytky modernizace, v nichž vetšinová
západní spolecnost nemuže pristehovalcum ustupovat (a to
i za cenu ohrožení jejich kulturní integrity) a jež zahrnují

napríklad rovnoprávné postavení žen, základní lidská práva
a úctu k lidskému životu. Americký politolog Francis Fukuya
ma nebo Shmuel Noah Eisenstadt z jeruzalémské university

lící modernizaci jako sílu, která vytrhává lokální kultury
z jejich partikulárního bytí a jíž nemohou tradicní kultury
odolat. Francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss napsal,

že vše, co je u cloveka univerzální, je charakteristické spontán
ností, zatímco vše, co nutí respektovat normu, patrí ke kulture
a predstavuje atributy relativního a zvláštního. Klícem k úspeš

nému multikulturnímu soužití je proto asimilace prostrednic
tvím modernizace, která osloví spontánní rysy lidské povahy.

Ivo T. B DrL (1965) JE VYSOKOSKOLSKÝ UCITEL A ANTROPOLOG.
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PRÍPAD ANATOLSKÉHO ŠVÁBA
Cem Ozdemir: první zástupce druhé generace pristehovalcu
v nemeckém parlamentu

Když jeden z nejoblíbenejších nemeckých politiku, Cem

Ozdemir, loni v léte prohlásil, že rezignuje na místo mluvcího
frakce Zelených v Bundestagu a že ve volbách nebude kandi
dovat na poslance, prišla tím nemecká politická scéna o svoji

shooting star, o svuj meteor, jak o nem mnozí hovorili. Zároven
prišla i o ukázkový príklad integrace, o svého "anatolského

Svába". Mnozí se divili, proc Ozdemir rezignoval, proc
nepockal, až se vody kolem aféry s bonusovými "volnými
mílemi" uklidní. V této afére se zjistilo, že nekolik clenu parla
mentu využívalo služebne nalétané kilometry u Lufthansy na
soukromé úcely (tyto bonusy se musí prevádet na konto

Bundestagu). Vždyt vetšina politiku, kterých se aféra také
týkala, ji ustála. Nebyla to z jeho strany prI1išná naivita, pií1išná

uprímnost?
Angažovaný elegán

Cem Ozdemir se narodil roku 1965 v rodine cerkeského otce

a turecké matky v Bad Urachu v Bádensku-Wlirtembersku ..
Rodice prijeli dva roky predtím do západního Nemecka, které
v tech letech mocne verbovalo zahranicní síly na pomoc hospo

dáJ'ství: hospodárství vzkvétalo, ale nedostávalo se pracovních
sil. A tak se uzavíraly smlouvy s Itálií, Reckem, Portugalskem
a Tureckem: v roce 1973 bylo zamestnáno pres 2,3 miliony

Fremdarbeiter, zahranicních delníku. Až v sedmdesátých letech
se politika nemeckého státu zacala pomalu obracet.

Cem vyrustal jako jedinácek v rodine, kde pracovali oba

rodice, což v té dobe v západním Nemecku nebylo obvyklé.
Našel si nemecké kamarády. Nastala situace typická pro
rodiny, jako byla ta jeho: rodice neumeli dost dobre nemecky,

syn nemluvil plynne turecky, a tak se doma konverzovalo
v podivné smesici obou jazyku. Stejne príznacné bylo to, že
Cem sice plynne zvládl nemcinu slovem, ale v psaném projevu
delal spoustu pravopisných chyb. Ale díky své píli to prekonal

a dostal se na reálné gymnázium. Dokonce se stal studentským

mluvcím školy, zacal spolupracovat s NGOs, (non-governmen
tal organisation - neziskové, dobrovolnické obcanské skupiny)
a vstoupil do Strany zelených. V sedmnácti letech požádal
o nemecké obcanství, což nebyla jednoduchá procedura: musel

se nechat zbavit obcanství tureckého a pak požádat o nemec
kou státní príslušnost. Po maturite šel Cem studovat sociální
pedagogiku. Chtel se stát vychovatelem, rok pracoval i ve
školce.

Cím dál víc se angažoval v zemské politice. Krátce po
znovusjednocení Nemecka v roce 1990 pribylo pravicových

agresí proti cizincum, napríklad v severonemeckém Mallnu
uhorelo nekolik lidí pri neonacistickém útoku. Pro Ozdemira

se stala situace lidí jako byl on sám, lidí, kterí v SRN žili už
tricet let nebo se tu dokonce i narodili, životním tématem.

Nemecká vnitrní politika je vuci cizincum silne restriktivnÍ. Na
rozdíl od Francie nebo Velké Británie je nemecký obcan stále

definován jako Germán bílé pleti protestantského nebo katolic

kého vyznání. Ozdemir vedel, že lidí jako on existuje v nemec
ké spolecnosti velice mnoho: migranti, ti, kterí se nechtejí izolo
vat od spolecnosti, aniž se chtejí nechat k asimilaci prinutit.

Zelení mu umožnili s tímto programem úspešne kandidovat

v roce 1992 do Bundestagu. Tak se stal Cem Ozdemir prvním
zástupcem druhé generace pristehovalcu v nemeckém parla
mentu.

Stal se velice obhbeným politikem. Svobodný, dobre vypada

jící, s šarmantním švábským prízvukem, vždy elegantní Cem
byl miláckem novin. Novinári se ho casteji ptali na styl oblékání

než na politický program. V léte 2002 vypukl zmínený skandál
s "volnými mílemi". Cem Ozdemir se priznal, že využíval získa

né bonusy pro své soukromé lety, ikdyž odpovídající cástky
pak prevedl na úcet Bundestagu. Presto se rozhodl rezignovat

na svou pozici - "ve chvíli," jak rekl, "kdy ve výzkumech verej
ného mínení vedla CDU, bych si nemohl vzít na svedomí, že
nesu spoluvinu na tom, že zemi vede cerno-žlutá koalice." Od
té doby uplynul rok - jak si vede mediální hvezda dnes?

Bude ted prodávat kebab?
V soucasné dobe je Cem Ozdemir na pulrocním stipendiu

German Marshall Funds ve Washingtonu; pocátkem dubna se

oženil- vzal si svoji ita1sko-argentinskou prítelkyni Piu Castro,
redaktorku berlinského rádia Multikulti, které nabízí "pres den
world music, vecer zprávy v osmnácti svetových jazycích," jak

zní jejich slogan; krome toho zpravodajství o svete migrantu
v Berlíne. Z politiky nicméne Ozdemir nadobro nezmizel,
protože ho jeho domovský ludwigsburský okrsek zrovna
navrhl na kandidaturu do parlamentu Evropské unie.

Cem Ozdemir je fenomén své doby: snad byl do jisté míry
chápán jako nutná kvóta cizincu na nemeckém teritoriu; to bylo

práve u neho možné, protože ho mnozí vnímali jako vzor multi
kulturalismu, jako príklad ukázkové asimilace. Pritom se
zapomíná, oc ve skutecnosti jde: multikulturalismus ve smyslu

stejné piíbuznosti se dvema (anebo vícero) kulturami splnuje
jen málokdo. Podle této definice Ozdemir není zástupce multi
kulturalismu. V Turecku jsou lidé jako on a jeho rodice nazývá
ni Almancilar -lidé z Nemecka. A v Nemecku, kde se socializo

val a získal vzdelání, kde má prátele, bez ohledu na to, že mluví
švábským dialektem, je porád považován za cizince. Je príznac

né, že když Cem Ozdemir odstoupil, ptaly se noviny: "Co ted
bude delat Ozdemir? Prodávat kebab?" Už z toho je videt, že
lidé nemohou žít mezi více kulturami. Bud se k jedné prikloní,
anebo jim okolí nejakou identitu vybere a priklepne.

ANNA HAJKoVA (1978) sruDUjE HISTORII NA HUMBOWTOVf: UNIVERmf:

V BERLíNE:.
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VRTKAVÉ NÁlADY
N'" ODN'" O ÁTU

Co by meli vedet euro skeptikové
JIRÍ MUSIL

Jádrem myšlenky národního státu je jednoduchá zásada:
stát a národ mají tvorit jednotu. Dnešním lidem to pripadá

jako samozrejmost a casto proto mylne považují národní
stát a národní suverenitu za staré a univerzální instituce

evropských spolecností. Zapomneli již na to, že nejvetší cást

svých dejin prožila Evropa v útvarech bud znacne vetších

než jednotlivé národy, které v nich žily (príkladem
jsou dynastická soustátí jako Habsburská ci Osmanská

ríše), ci v takových, které velikosti techto národu nedosaho
valy, což je prípad malých nemeckých knížectví nebo
mestských státu v renesancní Itálii. Národní státy jsou

pomerne mladým produktem historického vývoje. Vznikaly
v Evrope jako nová forma politické organizace po dlouhé
rade revolucí, válek a vnitrních konfliktu, které odstranova

ly tradicní formy státního usporádání. Národní státy vcetne
svých imperiálních i obrozeneckých forem jsou dusledkem
hlubokých spolecenských a hospodárských premen probí

hajících predevším na prelomu 19. a 20. století, oznacova
ných sumárním pojmem modernizace. Je ovšem zrejmé, že
v nekterých západoevropských zemích, napr. v Anglii,

Francii ci Španelsku se národní stát formoval již od 16.
století.

Zmatky kolem sebeurcení
Princip národního sebeurcení zacal být považován za

jedinou základnu legitimní formy vlády teprve po
Francouzské revoluci. V té dobe vzniklo presvedcení, že
národ a stát mají být jedno a totéž. Národ mel dosáhnout

svého naplnení jen tehdy, získal-li vlastní stát - takové bylo
presvedcení liberálu a demokratu 19. století, kterí verili, že
národní myšlenka spojená s radikálním demokratismem

prinese blahobyt i mír celé Evrope. Netušili však, že
myšlenka jednoty národa a státu skrývá také cetná nebez

pecí.
Mnohé staré evropské státy, zejména velké mnohoná

rodní ríše ve strední a východní Evrope, byly až na výjimky
národnostne heterogenní a politická moc se v nich opírala
o principy, které mely s národní myšlenkou málo spolecné
ho. Jakmile se zacala zásada jednoty státu a národa uplat

novat v techto smíšených územích, vynorily se problémy.
První vznikal v situaci, kdy více národu sdílelo území téhož
státu, což byl nám Cechum dobre známý problém habsbur

ské monarchie. Druhý nastával tehdy, když jeden národ žil
v nekolika státech, jako je tomu dnes v prípade Kurdu,

a tretí pak, když vládnoucí vrstvy ve státe patrily k jiné

národnosti než vrstvy ovládané; to bylo typické pro mnohé
monarchie - napríklad Osmanskou ríši nebo Prusko,
ovládající cást rozdeleného polského státu.

Soudobí obhájci národního státu se vetšinou odvolávají

na jeho emancipacní a liberální pojetí z první poloviny 19.
století a zejména na étos, dynamiku a kulturní tvorivost
ceského a obecne stredoevropského národního obrození.
Nechtejí príliš videt, co se stalo s liberální a demokratickou

národní myšlenkou v druhé polovine 19. století, posléze
v první polovine 20. století a nakonec i po roce 1989.

Ostré zuby
Emancipacní dimenze národních ideálu postupne slábla

i v takových zemích jako Británie nebo Francie a byla stále
více nahrazována neliberálními postoji. Národní státy se

stávaly agresivními vuci svým protejškum a to je casto nutilo
k autoritativním postupum na domácí scéne. Odklon od
liberálního prístupu úzce souvisel s rozvojem imperialismu,
který vedl v mnoha evropských zemích k deformacím

puvodne liberální myšlenky národního státu. Tam, kde jako
v Anglii nebo Francii zacal vývoj k modernímu národnímu

státu pomerne brzy, se mohly strední a nižší sociální vrstvy
ve vetším rozsahu úcastnit politického rozhodování. To vedlo

podle mínení soudobých historiku ke vzniku nacionalismu,
který sice nevyvolával velké vnitrní konflikty, ale soucasne se

neubránil expanzivním a casto agresivním postojum

navenek. Ve vlastní zemi si dokázal zachovat prvky liberalis
mu, ale ve vztahu k ostatním zemím zacala prevládat tvrdá

souteživost a agresivita. Dnes se ostýcháme používat pro
charakteristiku konce 19. století pojmu jako je kolonialismus
a imperialismus, nicméne seriozní západoevropští autori

s nimi bežne operují.

Koloniální expanze zemí jako Francie a Británie byla
W. ]. Mommsenem, predním soudobým nemeckým histori

kem, ospravedlnována jako prostredek revitalizace národní
kultury. Francouzský ekonom Leroy-Beaulieu to v knize
Kolonizace u moderních národu vyjádril velmi jasne: "Koloni

zující národ buduje základy své budoucí velikosti. Všechny

životní síly kolonizujícího národa jsou posilovány touto
expanzí." Ve Velké Británii se ozývaly podobné hlasy

i v publikacích Liberální ligy(!): posilování impéria pomuže

zvýšit životní úroven delnické trídy, zlepšit efektivnost správy
zeme a vytváret tak dobré životní podmínky; to vše pak

Prítomnost
36



TÉMA

z nove vznikajících státu používaly jen vzdelané kulturní

elity, zatímco lidové vrstvy mluvily natolik odlišnými
dialekty, že si navzájem rozumely jen s obtížemi. Jeden
z italských nacionalistu té doby vystihl celou situaci velmi

výstižne: "Ted, když máme Itálii, musíme udelat Italy."
Tretí zónou, kde vznikl další, historicky nejmladší typ

národního státu, je prostor bývalé Habsburské a Osmanské
ríše. Jedná se o zminovaný prípad, kdy národní hnutí vedoucí
k ustavení národního státu byla vyvolávána odlišnou národ

ností mocenských elit a tech, kdo jimi byli ovládáni. Od
druhé poloviny 19. století, kdy se Evropou šíril nacionalis
mus, to skutecnost prirozene vytvárelo velmi výbušnou situa

ci. V mnoha prípadech byl stav této zóny specifický tím, že
bylo nejdríve nutno obnovit, nekde i nove vytvorit národní
kulturu, stabilizovat jazyk a vzápetí rychle formulovat politic

ké cíle. Národ zde nebyl necím tak samozrejmým jako
v západní Evrope. Byl chápan výrazne kulturne a již méne
obcansky a politicky.

Tri odlišná rodište
Filosof a sociolog Ernest Gellner rozlišil tri zóny formová

ní evropských národních státu. V každé z techto zón mel
"snatek mezi státem a národem" jinou podobu. V první zóne

tato dvojice žila v jakémsi zvykovém manželství dlouho pred
nástupem veku nacionalismu a také dlouho predtím, než Svižné pocátky, horké konce
logika moderních spolecností ._____________ Rychlost, ve které se
rozhodla, že jsou si tito formovaly nejen koncepce,
partneri souzeni. Hranice Liberálové a demokraté verili, že národní ale i samotné národní státy

silných dynastických státu myšlenka spojená s radikálním v tomto prostoru, byla
s centrem v Lisabonu, Madri- v Evrope necím nezvyklým.
du, Paríži a Londýne byly tedy demokratismem prinese blahobyt i mír celé První svetová válka, myšlen-

prakticky shodné s hranicemi Evrope. Netušili však, že myšlenka jednoty kové úsilí a organizacní
kulturne-jazykových spole- schopnosti národne oriento-

cenství, které oznacujeme národa a státu skrývá také cetná nebezpecí. vaných politiku pracujících

pojmem národ. Když pak proti starým konzervativním
nadešel vek nacionalismu, --------------------- ríším a politika amerického
nebylo v této zóne zapotrebí velkých zmen. prezidenta Woodrowa Wilsona umožnily vznik velkého

Na východ a jih od Rýna se situace vyvíjela odlišne. poctu nových národních státu na troskách vícejazycných
V zóne, která približne odpovídala území bývalé Svaté ríše ríšÍ. Vznikla tak nová strední a jihovýchodní Evropa, která

rímské a která byla tvorena v 19. století množstvím nemec- zpocátku vesmes usilovala o vytvorení demokratických
kých a italských ministátu, z nichž nekteré byly ovládány státu. Toto úsilí však s výjimkou Ceskoslovenska - do
ciZÍ mocí, usilovala národní hnutí predevším o politické znacné míry díky T. G. Masarykovi a lidem, kterí ho podpo-

sjednocenÍ. Tato hnutí byla dílem intelektuálních elit rovali - postupne ztroskotalo. Jak zeme poražené v 1. sveÉo-
a stredních vrstev, kterým se podarilo získat na svou vé válce, tedy Nemecko, Rakousko a Madarsko, tak i zeme,
stranu i další cásti spolecnosti. Tento proces neprobíhal které patrily mezi víteze - Jugoslávie, Rumunsko a Polsko -
rozhodne mírumilovne, vznik jednotných národních státu se postupne menily v nacistické, fašistické nebo polofašistic-

byl výsledkem válek a vnitrních boju. A ješte duležitejší je ké státy. Nacionalismus s vyhraneným konceptem národní-
skutecnost, že formování jednotného státu predcházelo ho státu pak hrál v tomto procesu roli ideologie legitimizují-

formování jednotného národa. "Spolecný jazyk" každého cí likvidaci slabých a krehkých pokusu o ustavení

umožní plnit velké imperiální poslánÍ. A v tehdejším Nemec
ku se krome otevrených nacionalistu koketování s imperialis

mem nevyhnul ani tak kritický myslitel jako Max Weber.
Podle neho mela nová silná svetová politika ríše pomoci
nemeckému národu prekonat prevažující náladu rezignace

a stagnace; energická imperiální politika by vybavila liberalis

mus novými pritažlivými politickými cíli a stimulovala konsti
tucní a sociální reformy. Ve stejném duchu psali i autori

tehdejšího Rakouska, Belgie a NizozemÍ. Byla to vlna myšle
ní, kterému témer nikdo nemohl uniknout. Nevyhnuli se mu
ani nemectí, francouzští a rakouští socialisté, kterí v roce

1914 souhlasili s vyhlášením 1. svetové války. Války rivalizují
cích národních státu.
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Spojení státu a národa nelze považovat za

nerozlucné. Jejich "snatek" byl dusledkem
konkrétní historické konstelace a není to

rozhodne svazek na vecné casy.

demokratických režimu. I historie meziválecného Ceskoslo

venska svedcí o tom, že usporádat uspokojive soužití všech
národností tohoto státu bylo témer nerešitelným úkolem.
Pres veškeré úsilí ceských, slovenských i nemeckých
demokratických politiku jsme se stali prostorem destabilizo

vaným nacionalistickými emocemi, které hledaly viníky
vlastních neúspechu predevším mezi spoluobcany mluvící

mi jinou recí.
Druhá svetová válka byla v mnoha ohledech pokracová

ním té první, ale pro tuto tretí oblast evropského naciona
lismu se stala navíc dramatickým a tragickým završením
její nacionalizace. Vystehováním príslušníku jiných národ

ností, zmenou hranic jako v prípade Polska a zcásti
i výmenami obyvatelstva bylo dosaženo toho, že konecne
i v tomto prostoru vznikly státy národnostne homogenní.

Došlo k tomu, o cem vždy snili radikální nacionalisté:
s národními kulturami zacaly korespondovat i samotné
státy složením svého obyvatelstva a vymezením hranic. Je

zapotrebí dodat, že i na Západe bylo a je mnoho lidí,
považujících vytvorení homogenních politických jednotek
v oblasti, kde zacaly obe svetové války, za záruku evrop
ského míru.

Cas rozpadu
Jak však víme, druhá svetová válka v dusledku nové vlny

nacionalismu po roce 1989 neznamenala v této zóne konec

fragmentace existujících státu. Po zhroucení komunistic
kých režimu se zde rozpadly
všechny federace, které se

pokoušely o udržení státu
vzniklých po 1. svetové válce.
Války na území bývalé

Jugoslávie jsou dostatecne
silným dukazem životnosti
postkomunistických naciona

lismu a jejich virulence. Ty
se projevují v ruzných formách; napríklad v Madarsku
existují politické síly, které by chtely znovu spojit jazykové

skupiny žijící v ruzných zemích pomocí privilegií udelova
ných "materským" národním státem.

Náš soudobý ceský nacionalismu je naopak defenzivnejší,
je poznamenán rozpadem Ceskoslovenska a obavami

o politickou, ale také kulturní identitu v nove se formující
Evrope. Odvažuji se tvrdit, že je živen z hloubky obavou, že
neobstojíme v souteži se silnými partnery v Evrope. A ze

sociologických výzkumu víme, že u vetšiny lidí je také proje
vem pocitu, že jsme Západem nedocenováni. Je to zvláštní
rozporuplnost postoju, ke které se u starších lidí pripojuje

pocit, že jsme byli v minulosti vetšinou našich spojencu
zrazeni. K tomu všemu pristupuje více ci méne otevrená
xenofobie a neduvera k cizímu a odlišnému.

Malé nadšení a velká nejistota
V naSl duchovní situaci zesláblo puvodní nadšení

z možnosti vrátit se do Evropy, vzdát se cásti národní
suverenity a prijmout novou, oslabenou formu národního
státu výmenou za podíl na vytvárení integrované Evropy.

Pripocteme-li k tomu i rust nového nacionalismu

v clenských zemích Evropské unie (posledním projevem
tohoto trendu jsou prekvapive vysoké zisky nacionalistické

strany v Anglii), pak okolnosti, za kterých budeme vstupo
vat do Unie, nejsou príliš príznivé. A za tím vším stojí nejas

nosti v postavení jednotlivých národních státu vuci jejím
orgánum. Bude se Unie vyvíjet smerem ke konfederaci,
federaci, ci zustane, receno s de Gaullem, "Evropou vlastí"

nebo sdružením volného obchodu, jak to chtejí britští
euroskeptici? Jedná se v podstate o otázku autority, otázku
toho, kdo bude mít moc rozhodovat o zákonech, politice
a našich osudech.

Snatek s rucením omezeným
Spojení státu a národa nelze považovat za nerozlucné.

Jejich "snatek" byl dusledkem konkrétní historické konste

lace a není to rozhodne svazek na vecné casy. Nelze z toho

však zjednodušene odvozovat, že by v soucasné dobe byla
role národních státu v Evrope bezvýznamná. Teze nekte

rých autoru, jako "guru japonského managementu" Kenichi

Ohmae, že žijeme v dobe konce národního státu, je nerealis
tická. To, co lze v Evrope a do jisté míry i jinde ve svete

pozorovat, je pomalé snižování státní autonomie z právního

a hospodárského hlediska a do jisté míry i suverenity jedno
tlivých státu.

Na jedné strane není pochyb, že zavedení eura a uplat

nování maastrichtských kritérií v jednotlivých clenských
zemích je nesporným homo

genizacním nástrojem, na
strane druhé však skutec

nost, že celkový rozpocet EU

ciní jen 1 % hrubého domácí
ho produktu všech clenských
zemí dohromady ve srovnání

se 24 % federálního rozpoctu
v USA, svedcí stále o pomer

ne slabém postavení EU jako politické jednotky. EU je

dosud pouze unií úzce spolupracujících a navzájem otevre
ných národních státu, které se dohodly na základních
spolecných právních normách, ale zároven si zachovaly

vysoký stupen autonomie a suverenity. Postup k vyššímu

stupni integrace byl sice soustavný, ale zároven pozvolný.
Byl vždy výsledkem demokratického dohadování a kom
promisu. Strašení byrokratickým superstátem, kterého

dnes používají predstavitelé KSCM i ODS, se neopírá
o dobrou znalost konkrétních faktu ani o hlubší vhled do

promen soudobé evropské spolecnosti a zejména postavení

národních státu. Ty budou i nadále existovat, ovšem
v pozmenené podobe a v rámci nového druhu politického
usporádání Evropy. To již dnes v podobe Evropské unie

reflektuje zkušenost katastrof 20. století, které byly spoje

ny s bohužel vždy tak snadno zneužitelným národním
cítením. To bychom našim euroskeptikum a eurorealistum

meli opakovane pripomínat.

JIRÍ MUSIL (1928) JE SOCIOLOG.
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souŽITÍ V PIANEfÁRNÍ
VESNICI
S láskou k bližnímu je nutno nakládat s rozvahou

RICHARD MAREDA

Máme právo "mít odpovednost" za osud

lidstva jako celku, jestliže víme, že jeho

prežití závisí na uplatnování hodnot, které

se v naší kulture zatím osvedcily, ale jiným

jsou cizí?

V rade politologických úvah a filosofických eseju se cím

dál víc objevuje téma multikulturalismu. Casto je pritom
zduraznována role liberálne demokratického státu, který
sice i v ére globalizace predstavuje nástroj dominantní politic

ké kultury západního typu, pritom však neusiluje o zglajch
šaltování ruznorodých kultur. Tyto úvahy otevírají i další
otázku: není treba promýšlet téma multikulturalismu také

v kontextu, který presahuje horizont liberálne demokratické
ho státu?

Upilovaná Wava Shakespearova
Anglický spisovatel James Gordon Farrell lící v románu

Obléhání Krišnapuru zoufalou situaci skupiny Evropanu

obklícených hordami vzbourených sipáhíju, indických vojáku
v britské koloniální armáde. Když obráncum dojdou delostre
lecké náboje, používají jako munici kusy alegorického reliéfu

Duch vedy dobývá Nevedomost a Predsudek. Také kríže, sošky
svetcu a bohorodicky nebo upilované hlavy Shakespeara,
Keatse a Voltaira.

V této nadsázce je - se znacnou dávkou sebereflektujícího
sarkasmu - receno hodne

o civilizacní prevaze Západu

nad ruznými domorodými
kulturami. Lze jí porozumet
tak, že naše kultura je ve svých

základech dostatecne pevná,
a muže si proto dovolit rouhat
se svým symbolum tím, že je

použije ne jako symboly, ale
jako profánní predmety, jejichž
praktickým užitím se materializuje to, co jako symboly mohou

pouze ztelesnovat. Co to je, bude ovšem bohužel vždy vyzní
vat ponekud dvojsmyslne ... Treba tak, že západní kultura,
postavena pred otázku holého prežití, bude odhodlána hájit se
práve praktickou aplikací onech hodnot, na nichž bylo založe

no její dosavadní trvání, tedy Rozumu, Humanity, Pokroku,
Víry a Krásy. A to i za cenu, že onen vznešený poprašek
velikosti, pokrývající tyto hodnoty, bude muset být spláchnut

krví neprátel.
Jako škleb masky z antické tragédie na nás zeje otázka, zda

máme právo "mit odpovednost" za osud lidstva jako celku,
jestliže víme, že jeho prežití závisí na uplatnování hodnot,

které se v naší kulture zatím osvedcily, ale jiným kulturám
jsou cizí. Lze samozrejme ironicky namítnout, že nejvetším
nebezpecím pro lidstvo a prinejmenším pro nás samotné je
práve západní typ civilizace - ani ne tak pro její znacne rozší-

rený nihilismus tvárí v tvár étosu uvedených hodnot, jako spíš

kvuli závratnému rozvoji své techniky, vítezství logiky trhu
a konzumního životního stylu. Taková námitka je na míste,
nezbaví nás ale odpovednosti za otázky, které vyvolává soužití

ruzných partikulárních kultur v rámci jedné "planetární
vesnice".

Hrište hrišt
Jestliže se moderní demokratické spolecnosti brání

prijmout jako soucást své kultury rituální vraždy, kanibalis
mus, nábožensky ci politicky motivované masové sebevraž

dy teroristu a jiné formy politického násilí, ciní tak v duchu
kolektivního pudu sebezáchovy. Velí jim to hodnoty, jež jsou
uloženy v samotných základech jejich kultury. Jejich
metaforickým vyjádrením a jakýmsi spolecným jmenovate

lem je uznání absolutní hodnoty lidského života a v širším
smyslu hodnoty lidství. Tyto hodnoty, jež v rámci západní
kultury tvorí strukturu onoho kolektivního pudu sebezá

chovy, mají už prímo ze své podstaty charakter hodnot
všelidského dosahu. Láska k bližnímu, stejne jako antibioti-

ka, jaderná energie nebo
kosmonautika, nezná hranic,

je s ní ovšem nutno nakládat
s rozvahou.

Jestliže se ptáme na naši

odpovednost za to, co se deje
za hranicemi naší "rozvinuté"
politické kultury, pak se

ovšem musíme také ptát, jak
hluboko smíme sahat do ledví

onech kultur, na jejichž hodnotovém žebrícku se lidský život
drží už radu století, ba tisíciletí, povážlive nízko?

Predstavme si svet s jeho množstvím rozlicných spolecnos

tí, ruznorodých kultur a politických systému jako nepreberné
množství hrišt, na nichž se hraje nejaká nám dobre známá hra.

a nekterých hrištích se hraje podle pravidel fair play a nejde

tu o život, na jiných se fér hra nepraktikuje a životy hrácu jsou
permanentne v sázce. Zastánci pozitivní a nezastupitelné role
liberálního státu uvažují zhruba takto: pripustme, at si hráci,
kterí prišli na naše férové hrište z cizích, drsnejších hrišt,

ponechají všechny odlišné zvyklosti a specifická pravidla,
která si odtamtud prinesli. Trvejme ale na tom, aby i oni hráli
v duchu fair play a aby svým zpusobem hry nebrali v potaz
hodnotu lidského života. A trvejme na tom, at náš rozhodcí

v prípade konfliktu rozhoduje podle pravidel, která fair play
zajištují.
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Ano, v ideální situaci, kdy hranice mezi ruznými hrišti zustá
vají relativne nemenné a kdy to jediné, co se mení, je nanejvýš

množství hrácu mezi nimi, je rešení problému kulturní

asymetrie možné tak, že se omezíme na hlídání svého vlastní
ho dvorku. Avšak tak jako tak historie nemá ve zvyku stát na

míste. Nezacínají se hranice mezi jednotlivými hrišti pozvolna
rozostrovat? Neotvírá se pred námi perspektiva jediného

hrište - jakéhosi planetárního hrište hrišt?
Jiste, hranice mezi pravdepodobnou perspektivou a utopic

kým projektováním dokonalých svetových obcí je nesmírne
tenká a vzájemne snadno prostupná. Proto je v tomto ohledu
na míste zdrženlivost. Ovšem z rady náznaku lze už dnes

usuzovat na to, že toto sociální stvorení už zacíná "kopat"; je
otázkou, jestli ješte mužeme ovlivnit, zda to bude spíše lehce

nesnesitelný, ale mírumilovný britský gentleman, nebo zdivo
celý Frankenstein.

Mezi rizikem a rezignací
A tak patrne stojíme pred volbou mezi dnešním rizikem

a zítrejší otevreností dejinných perspektiv, nynejší rezignací

a príští jistotou uzavrení takové perspektivy. Avšak stací tvárí

v tvár temto vyhlídkám odvaha k tomuto riziku, pokud ji
omezíme pouze na odpovednost za rozumne regulovaný multi
kulturní rozmer naší vlastní spolecnosti chránené politickými
institucemi liberální demokracie? Není nutnost nést toto riziko

stejne "globální", jako je globální problém, který je s ním
spojen?

Kultury, které pestují ci prinejmenším respektují jedincovo
tradicní a uprímné presvedcení, že konzumací tela zabitého

neprítele nabude mimorádné životní síly, nebo že dosáhne
rajského zaopatrení, jestliže sebou strhne do víru vlastní smrti

pár desítek ci tisícu neverících, nepredstavují bohužel pouhý

folklór. To, co je v nich neprijatelné - pri zachování vší strízli
vosti pokud jde o rozlišování mezi kulturou jako celkem, jejími

dílcími oblastmi a jejími jednotlivými príslušníky - je urcitá
bezperspektivnost zakódovaná v jejich základu.

I když nelze tvrdit, že urcitá kultura je v nejakém absolutním

smyslu nadrazena kulturám jiným, nekteré kultury - at již ty na
paleolitické úrovni, nebo ty, které dosáhly relativne vysoké
civilizacní úrovne - muže však potkat neštestí. Bud vlivem

prírodních podmínek, nebo historických okolností se jejich

existence trvale uzavre do bezvýchodného cyklu vegetativního
prežívání. Jejich evoluce stagnuje nebo se výrazne zpomalí, což

muže znamenat pro lidstvo jako celek nebezpecí. Je treba
uvážit, zda by pak prosazováním vitálních hodnot nemelo
tomuto umrtvujícímu efektu "vecného opakování téhož" zabrá
nit.

Takové pomerování kultur má prinejmenším smysl jako
poukaz na tenkost hranice mezi plošným odmítnutím etického

univerzalismu a sebevražedným kulturním partikularismem.

Hra o život?
Jde o zachování otevrenosti perspektivy, kterou pred sebou

jako lidé z ruzných kultur, avšak s nepochybne spolecným

osudem máme. Je zde na míste nepohodlná, avšak logická
otázka: co v politickém smyslu znamená rehabilitovat etický

univerzalismus, nemá-li taková snaha pusobit jako pokrytec
ké a sebestredné prikyvování kulturnímu nebo politickému
hegemonismu?

Je nutné mít na globální úrovni urcitý "humánní program"

pro budoucnost, který zohlednuje toto východisko: lidstvo

jako celek a dejinný subjekt má pred sebou otevrenou
perspektivu. Aby tato otevrenost zustala zachována, je treba

rešit stávající problematickou situaci velice konkrétními
mezinárodnepolitickými programy.

Jiste není rozumné nekomu vnucovat už hotovou kulturu

s pevnou strukturou hodnot, ale je správné pomáhat mu vytvá
ret podmínky, v nichž je schopen a ochoten takovým hodno
tám naslouchat a takovou kulturu spoluvytváret. To nezname

ná pouze mírumilovne a trpelive prekonávat neporozumení
lidí na Východe aJihu. Predpokládá to v první rade prekonává
ní neporozumení lidí, skupin a celých národu na Západe a na
Severu. Nepochopení toho, že na tom velikém hrišti hrišt,

které je i jejich budoucím hrištem, se nebude hrát lecjaká hra,
nýbrž hra o život.

RICHARD MAREDA (1967) JE NAKlADATELSKÝ REDAKTOR.
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SOLlPSISTA
Povídka o americkém vojákovi, afghánské dívce a žhavé kulce

JAROMÍR ŠTETINA

Na pocátku bylo teplo a tma a ticho. Potom bylo slyšet
hlasy. Nekteré byly hluboké a sebevedomé, jeden byl

laskavý a konejšivý. Hlasy byly cím dál castejší, a když

promlouval ten hedvábný, cítil jsem se pokojne a bezpecne.

Vedeljsem, že promlouvá ke mne. Otevrel jsem oci, ale nic

jsem nevidel. Zkusil jsem otevrít ústa, abych odpovedel, ale
nemohl jsem, protože mne teplo a tma zahlcovaly. Poprvé

jsem v sobe pocítil neco jako nelibost. Ten pocit byl
obzvlášt intenzivní, pamatuji se na nej zcela jasne. Bylo tu

neco proti mé vuli: chtel jsem vykriknout a nemohl jsem.
Teplo, tma, ticho, hlasy, hloubka, sebevedomí, konejšivost,

nelibost a vule byly tím prvním, co jsem si uvedomil.

Zejména ovšem vule a roztrpcení nad tím, že by se jí mohl
nekdo protivit.

Pak jsem se narodil. Slyšel jsem výkrik a bylo svetlo.
Dotýkaly se mne ruce, byly kostnaté a studené a na
jednom z prstu mely zlatý prsten. Sklánela se nade mnou

mužská tvár. Vypadala rozpacite. Muž se mne dotýkal
a ríkal: "Tu, tu. Nu, ií.u, nu." Pripadalo mi to smešné.
Zasmál jsem se. Muž vykrikl: "On se smeje. On se smeje."

Byl to muj otec.
Táta se jmenoval Lyndon G. Fish. Byl prokuristou jedné

slušne prosperující firmy v ., což je malé mestecko ve

státe M. Všichni jej považovali za cloveka bez poskvrnky,
byl známý svou prímostí i tím, že takrka každou nedeli,
když mu to povinnosti dovolovaly, chodil do kostela

a nikdy neodmítl podporit žádnou dobrocinnou akci, která
vypadala jen trochu rozumne. Miloval jsem ho. Až do
onoho kvetnového vecera. Bylo to pár dní po mých ctrnác

tých narozeninách ...
"Vypadni, vypadni," jecel otec. Skákal po jedné noze pres

obývák ke dverím. Stál jsem v nich, kliku v ruce, ješte jsem

byl plný teplého vzduchu ulice obrostlé tymiánem a videl
jsem svého tátu, jak se snaží natáhnout si trenýrky, jak se
do nich nemuže strefit jednou nohou, jak se do nich rozci

lene souká a nejde mu to, protože se mu polosplihlé
a cervené prirození zadrhává za gumu, a jak se ke mne
blíží s oblicejem plným vzteku a urážky a prekvapenÍ.

Poprvé jsem vlastne videl jeho bílé telo se smešnou srstí

na prsou a modrými žilkami na briše. "Vypadni, Kevine.
Nerozumíš?" sípal otec a snažil se mi zakrýt pohled dozadu

do obýváku, kde na pohovce sedela žena, kterou jsem
nikdy predtím nevidel. Tiskla stehna k sobe a pokoušela se
zahalit chumlem prádla a predloktím. Mela vytreštené oci

a tizianové vlasy. ,Ježíši Kriste, chlapce," rekl táta.
Pustil jsem kliku, vyrazil dva kroky dopredu a uderil tátu

pestí do obliceje. Za kymácel se, ale nevím, jestli upadl.
V tom okamžiku jsem se otocil a vybehl ze dverÍ. Hnal jsem

se hlavní ulicí N., v podvecer už tam nebyla žádná auta

a nesvítily ješte žádné neony. I kdyby svítily, nebylo by je
videt, protože slunce bylo príliš nízko. Utíkal jsem kolem
naší školy a kolem pumpy a dál, za poslední domy na
výpad ovce, tam, kde je trat soubežná se silnicí, zahnul

jsem pod viadukt a bežel podle trati po blátivé pešine mezi
hložím a koprivami, na níž byly zretelne otisknuté stopy

bicyklu. Skucel jsem jako postrelený pes nebo vlk, ale
obcas jsem se neslyšel, protože se proti mne rítily nákladní
vagóny, které z dolu na západe vozily pres M. antracit.
Jejich kola dunela jako synkopy, které hrával Woody

Hermann v dobách své nejvetší slávy. "Jak jsi to mohl
máme udelat? Jak jsi jenom mohl?"

Už byla tma, když jsem upadl vedle cesty. Nevím, jestli

jsem usnul ci zda jsem omdlel. Ráno mne probudila mokrá
tráva a houkající vlak. Skrze stromy svítilo slunce a já cítil,
že se ve mne neco zlomilo, že se v mé hlave neco premeni

lo, pretvorilo, vymklo. Byl jsem klidný a štastný. Byl jsem

smírený se svetem i sám se sebou. Vedel jsem, že se
nemusím trápit. Vedel jsem, že poklesek mého otce neexis

tuje, že se nestal, že neexistuje ani ta tlustá ženská na

kanapi v našem obýváku, že neexistuje ani náš obývák, ani
náš dum, ani moje máma, že neexistuje nic, ani muj vlastní

otec. Vedel jsem, že to všechno, vcetne vune pelynku na
náspu, vcetne pražcu a svistotu lokomotiv, není. Zavrel
jsem oci a zase je otevrel. Všechno, co bylo, je a bude, to
všechno nenÍ. Všechno, vcetne mého tela, rukou i dechu,

je jen obraz, který jsem si vytvoril já sám. Mimo sílu mé
myšlenky žádný svet neexistuje.

***

Moje odvelení do Afghánistánu bylo v rádu vecí. Jako
cerstve vyrazeného porucíka z akády me poslali do Fort

Braggu na speciální kurz SFQC. Trval tri mesíce. Bylo mi
triadvacet a cítil jsem se skvele fyzicky i psychicky.
I akademie i Fort Bragg byla doba nádherného poznávání

a tvorenÍ. Pravda, pripadal jsem si nekdy jako masochista.
Jen blázen by si na sebe dokázal vymyslet napríklad
takovou zabíracku, jako je sandman. Naplníte dva celtové

stehovací pytle pískem, každý váží sto kilo. Predstavují
zranené piloty a musíte je pod palbou dotáhnout osmnáct
kilometru do bezpecÍ. Nebo navigacní cást výcviku STAR:

ctyriadvacet kilometru pres vodní plochy a les s triceti
kilogramy na zádech. Hodne a vášnive jsem cetl. Nemohu
nepriznat, že jsem usínal pod rozsvícenou lampickou

s knihou na prsou s jistým pocitem hrdosti. Nešlo prece
jen o to vytvorit treba Scotta Fitzgeralda, ale kompletne,
do poslední slabiky vyfabulovat Velkého Gatsbyho nebo

Diamant velký jako Ritz.
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Nastoupil jsem jako velitel cety u 82. letecké divize.

Seržantka Steaplová z nás byla jediná, která hovorila paštú
a darí. Prodelala speciální jazykový kurz se zamerením na
gender problémy tretího sveta. V praxi to znamenalo, že

v zapadlých vesnicích v Toba Kakaru v rámci operace
Valiant Strike šacovala ženský a lezla jim pod sukne, jestli
tam nemají kalašnikov. Nevím jak kluci, ale nemel jsem ji
rád.

My jsme meli jenom slovnícky, které vysmolil nejaký
štábní povalec na Floride. Byly tam skvelé sentence: Jsem

americký voják a prinesl jsem vám svobodu, nebo Kde se tu
nejblíže prodává minerální voda (toaletní papír, mýdlo,

voda po holení, prášky na bolení hlavy) ?
Toba Kakar byla i na Afghánistán desná díra. Ten den

jsme pristáli v suchém recišti pod snežnou horou. Svítila
modre. Vyskákali jsme z chinooku a zaujali postavení.
Vesnice mela asi pet barabizen z hlíny. Taky úlovek byl

slabý. Jedna staletá mina BK-200 a pár patron. Chlapovi,

který se predstavil jako Achtar Muhammad, jsme zabavili
pušku.

,,A cím budu strílet vlky?" rekl.

Naskákali jsme do chinooku.
"Cím budu strílet vlky?" kricel.
Ten den byl silný vichr. Modrá hora se úplne ztratila

v oblacích prachu a chvílemi nebylo jasné, zvedá-li písek

uragán nebo naše vrtule. Vzleteli jsme. Od té chvíle si už
skoro nic nepamatuju. Jenom otresy rotoru, podivný svist

a pád.
Probudil jsem se v místnosti se stropem z vetví.

V místnosti byli dva lidé. Clovek, kterému jsme vzali
pušku, a dívka v cervených šatech. Mohlo jí být šestnáct,
sedmnáct let. Od pasu dolu jsem byl nahý. Videl jsem svoje

nohy. Místy byly cervené, místy hnedocerné s rozsetými
škvarky. Dívka mi mazala nohy nejakým tukem.

Jmenovala se Nadžiba a strávil jsem s ní v Toba Kakaru
devadesát sedm dní. Až po trech týdnech jsem se dozvedel,
že náš chinook shorel na padrt. Byl jsem jediný, kdo pád

prežil.
***

Zpívala si svoje podivné písnicky, vyplazovala na sebe

jazyk, když delala grimasy do zrcadla, dokázala mne
omývat nahého od pasu dolu, dokázala se prede mnou
svlékat, pripravovala si pred mýma ocima menstruacní

vložky ze starých hadru, které pred tím vyvarila v želez
náku - jako bych neexistoval. Když se ke mne sklánela,
aby mi dala napít z misky kurecí vývar, nedívala se mi do
ocí. Vlastne si uvedomuju, že se naše oci nikdy nesetkaly.

Když mne jednou za cas holila príšerne tupou žiletkou,

mel jsem pocit, že skrze mou hlavu vidí jen slamník
vycpaný kukuricnými listy a špinavé prosteradlo. Na
moje kostrbaté pokusy o konverzaci nereagovala. Bylo to

tak prazvláštní a ponižující, že mne chvílemi prepadaly
pochybnosti, jestli vubec existuju, jestli jsem, jestli
existuje vesmír, který v mé hlave vzniká a zaniká,

obnovuje se v detailech a celcích a úžasných intelektuál
ních peripetiích mého makro- i mikrosveta, jestli to

všechno kolem není výplod jakéhosi Centrálního Boha,

Nejvyššího, který mi svou sílu tvorit svet propujcil jen na

pár vterin.
Pro její chování jsem našel vysvetlení až za nekolik

týdnu - to už jsem dokázal vstát z postele, nalít si sám caj

a vybelhat se na zápraží. Zalistoval jsem ve slovnícku:
"Chci odejet domu."
Videl jsem, jak se ke mne otácí, jak údivem rozevírá oci,

cítil jsem, jak se naše oci poprvé, vubec poprvé setkávají,
jak se rozpacite usmívá a vedel jsem v tu chvíli zcela jasne,
co prekvapene odpoví: "Domu?"

Nikdy, za celou tu dobu ji nenapadlo, že bych mohl mít

nejaký domov. Ale nejen to: od chvíle, kdy me prinesli do
jejího domu v podsedelní houni z nejakého páchnoucího

mezka, až po tento okamžik mne nepovažovala za živou
bytost, a to už vubec nemluvím o tom, že bych mohl být

v jejích ocích chlapem. Byl jsem pro ni stroj, jen náhodou
podobný cloveku, robot, který slétl do jejího kišlaku na

pokyn milosrdného a slitovného Alláha z jednoho z tech
hrmících stroju, které se jí v poslední dobe vznášejí nad
hlavou. Poprvé, co mi ve Fort Braggu nasadili na hlavu

zelený baret s nápisem DE OPPRESSO LIBER, jsem si
pravdive uvedomil svou podobu vojáka modulárního

integrovaného bojového systému první generace. Na
hlave máte prilbu se zabudovanými reproduktory a rybím
okem nocního videní, na kuži nalepená cidla krevního
tlaku, tepu a teploty. Jste v klidu: zbranový, prilbový,

pocítacový, rádiový i softwarový systém jsou propojeny se
signálními programy. Pres centrální pocítac privoláte
podpurný vrtulník na to tata. Land Warrior je totiž voják

na boj zblízka, tak jak ho vymysleli v Massachusets.

Úžasne zvýšili pešákovu úcinnost a schopnost prežít. Land
Warrior je digitální voják, pyšný stroj, stvura. Jako Land

Warrior vyhodnotíte a zobrazíte výstupy ze senzoru na
zbrani a z protivníka udeláte jednou dávkou rešeto, aniž
byste ho kdy spatrili. Všechno to váží jen ctyriaosmdesát

liber, z toho elektronika dvanáct. Já k tomu mám jako
velitel navíc rádio kompatibilní s komunikacním systé
mem SINCGARS, klávesnici a handheld displej. Na zadku

pet suchých baterií na jedno použití. Jedna z nich se mi pri
pádu pripekla na stehno a vypálila mi tam hnisající díru.
Kterákoliv holka v N. by omdlela, kdyby takovou obludu

potkala vecer na predmestí, co si má pak myslet stvorení
jako Nadžíba, která nikdy nevidela vlak, automobil, žárov
ku nebo škrabku na brambory.

"Táta povídal, že te brzy vymení," rekla. Pohodila hlavou

a rameny tak, že mne z toho obešly mrákoty. Možná, že na
mne neco clovecího seznala, pomyslel jsem si.

Nebylo to tak: vecer pricházel rychle a stín Modré hory
prikryl okno do místnosti. Prinesla lampu. Postavila ji na

truhlici. Povytáhla knot a místnost obehly stíny. Rozbalila

igelitový sácek. Vyndala holící strojek.
"Nechci oholit," rekl jsem.
Neodpovedela. Jako bych neexistoval. Podívala se mým

smerem, jaksi mimodek. Pri pohybu rozevlála vlasy.

"Ach, adžibo, Nadžibo ..." Sedel jsem na posteli jako
ochrnutý. Hlava, ve které se dokázal smestnat celý svet, mi

treštila: "... prosím, nedelej to."
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Strep zrcátka postavila na výstupek ve zdi. Jedním tahem

pretáhla košili pres hlavu. asadila žiletku, tutéž žiletku,
kterou mi drásávala tvár. Holila si podpaží krátkými tahy.
Vodají stékala po bocích až do šalváru a zanechávala na její
kuži stríbrité stopy. Afghánské ženy se v podpaždí holí

pravidelne, holí si i prirození, to vím, ale nikdy jsem si
nepomyslel, že dokážou stvorit tak drásavý a nesnesitelný
obraz a zvuk. Nesnesitelnou krásu pohybu, svetla a tichého

stékánÍ kapek.
,,Ach bože," rekl jsem.

eslyšela mne, ani nevidela. Jaká to musela být síla,

která mne zvedla z kavalce, dovolila mi, abych se nadechl,
pristoupil k dívce a dotkl se dlaní jejího ramene ... Prál jsem
si, aby bylo horké. Bylo žhavé jako med.

Vykrikla. Upustila holící strojek, prikryla se košilí
a v hruze vybehla z místnosti. Ulevilo se mi. Jak mne se

jenom ulevilo: už jsem nebyl stroj.
***

Druhý den prinesla sabz, zelený caj. Vlasy, tvár a ústa

mela zahalené šátkem. Poklekla bojácne, s pohledem
upreným k zemi a položila tác s hrníckem a rozinkami

a jogurtem na koberec prede mne. Stvoril jsem pokoru
a bázen a stud. Já, obycejnej americkej kluk ze státu M.,
jsem stvoril pokoru, bázen a stud. Ale taky jsem si stvoril

jméno pro lásku. Takovou, jako jsem nikdy predtím nepocí
til. Ani na koleji v N., ani na akademii, ani ve Fort Braggu,

ani na lyžarských zájezdech, ani pri pettingových hrátkách
v tátove starém lincolnu. Melo to však jednu vadu: i když

jsem napíral všechnu svou tvorivou sílu, byla to láska
jednostranná. Už jsem sice pro Nadžíbu nebyl železným
prízrakem spadlým z nebe, ale zustal jsem cizincem

z jiného sveta, cizím mužem, který nesmí spatrit ženskou
tvár.

Bylo to šílené. Nadžiba pricházela do mého kutlochu

stále méne, jen když prinášela placky a vodu, nebo když
prišla poklidit. Promlouval jsem k ní laskave, rádoby
moudre, vemlouvave, uražene, podráždene, nekdy jsem

skoro kricel... Slyšela mne, ale oci už nikdy nepozvedla.
Už mne nikdy neoholila ani neprevázala. Napínal jsem vuli
k nesnesení, pitvoril jsem se, nadbíhal jsem jí na zápražÍ,

když odcházela do ohrady s kozami, snažil jsem se jí
pomoci s plechovkami, když vlácela vodu od pramene,
ríkal jsem jí anglicky, že ji miluju víc než Spojené státy, víc
než pánaboha a víc než sebe ... Vecer pak jsem napodobo

val vlky, kterí se každý den po setmení stahovali k vesnici.
Trvalo ješte tri týdny, než jsem rezignoval. Já, který jsem

dokázal stvorit slunce a mesíc, který jsem nechal zaznít
Petrarcovým sonetum, Ferlinghettiho slunecním zpevum
a Voltairovým uštepacnostem, já, který vedl ruku Tizianovi

a Serautovi, já který vymyslel internet a Microsoft Word

a lety na Mars a hrmící lokomotivy a boeingy, já, který
ustanovil úsmevy, slzy, charaktery, sny a všechny zákony
sveta od Chamurabbiho po 22. dodatek americké ústavy,

jsem nedokázal zlomit ženskou nelásku. Hnusná seržantka
Steaplová by to ovšem rekla jednoduše: "Když ti nechce
dát, nedá ti, ani kdybys byl ze zlata." Steaplová se mi prícila

od okamžiku, kdy jsem ji poprvé potkal. Mela stejné rezavé

vlasy jako ta ženská, co mel kdysi táta doma, když byla
máma na pár dní pryc z .

Mel jsem pocit, že lhostejnost divoké a nevzdelané
Nadžiby brzy zlomí zbytky vule, kterou jsem poprvé pocítil

ješte predtím, než jsem se narodil. Rozhodl jsem se, že
utecu.

***

Zvolil jsem si džummu, pátek, den, kdy všichni chlapi
z kišlaku odcházejí do hlinené chatrce, která tu nahrazuje

mešitu. Sbalil jsem si pár drobností vcetne plastikové lahve
s vodou a cekal jsem na setmení. Odpoledne prišel seshora
ze salaší Achtar Muhammad. Nesl kalašnikov.

"Brzy te vymeníme," rekl. Podíval se do slunce a dodal:
"Vlci už nám roztrhali devet ovcí, dve kuzlata a jednoho
berana."

,,Alláh je veliký," rekl jsem.

"Alláh je veliký," rekl Achtar.
Zvedal se vecerní vítr a zvedal mracna prachu. Rychle se

stmívalo a z purpurové temnoty pod Modrou horou bylo
slyšet vlcí plác.

Poprál jsem Achtarovi dobrou noc, odešel do své

místnosti a zastrcil za sebou petlici u dverí. Vytrhal jsem
igelitovou fólii z okénka. Protáhl jsem se ven na hromadu
slámy. Zabalil jsem si oblicej do šátku a cekal. Vítr se

zmenil ve vichr. Topoly u pramene se prohýbaly jako ocelo
vé pruty, ale skoro je nebylo v mracnech prachu videt.
Vybehl jsem. Cítil jsem, jak se mi pod kalhotami trhají

obvazy a berou s sebou mladou kuži, která mi za poslední
mesíc narostla. Preskocil jsem potok u pramene a pádil
k rudým skalám, odkud vedla stezka na jih. Na jihu byl

Pákistán. Mel jsem plné oci písku, ale stacil jsem zahléd
nout stíny. Byla to smecka. Otocil jsem se a rozpažil. Vlci
kroužili kolem mne a otírali se mi o nohy. Slyšel jsem

výkriky, bekot koz a suchý tresk. V šeru v dálce se objevil
svítící bod a blížil se ke mne. Vlci se plazili po briše a tiše
skuceli. Zárící bod letel prímo a pomalu. Vlci zmlkli

a ustaly hlasy. Bod se blížil a jediné, co jsem slyšel byly
synkopy Woodyho Hermanna. Sílily, prehlušily muj dech
a zdálo se mi, že pohlcují všechno jsoucno. Vedel jsem, že

je všechno v porádku: strela je obrazem v mé vlastní hlave,
její trajektorie a její chvení jsou zhmotnením mého vlastní
ho rozhodnutí. Letela po dráze, jejíž zakrivení jsem dokázal

postihnout jen já sám. Blížila se plavne a pomalu se otácela
kolem podélné osy. Byla stále stejne veliká, nezvetšovala se
ani v okamžicích, kdy byla pár metru ode mne. Pak se

dotkla mé bluzy. Byla žhavá. Vykrikl jsem:" e!" Propálila
uniformu a spálila mi kuži na prsou. Zajecel jsem: "Ne. Ne.
Ne!" V okamžiku, kdy jsem si nejasne uvedomil, že se snad

její pohyb vymknu I mé vuli, mi kulka roztríštila hrudní
kost a vnikla do srdce. áhle bylo teplo a tma a ticho. Svet
prestal existovat.

JAROMíR ST!':TINA (1943) JE OVINÁR A SPISOVATEL, ZPRAVODN AGE TURY

EPICE TRUM, PUSOBÍ V KRlZOVÝCH OBLASTECH SvITA. POvlDKU

SOLlPSISTA NAPSAL PRO PRfTOMNOST V KvITNU 2003 V KABULU V RAMCl

jEjíHO TÉMATU MULTlKULTURALISMUS.
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RÍšsKÝ SNEM DOSUD DOUTNÁ
Diskuse o pozadí nejznámejšího nemeckého požáru je dodnes
poznamenána vzýváním falzifikátu a ocernováním protivníku

BEDRICH UTlTZ

Sedmdesát let uplynulo letos od okamžiku, kdy vzplál
v Berlíne Ríšský snem. Stalo se tak 27. února 1933.

Od 21. zárí do 23. prosince téhož roku se pak v Lipsku konal
soudní proces s domnelými žhári. Skoncil rozsudkem smrti
nad holandským anarchistou Marinusem van der Lubbem,

který se priznal, že snem zapálil, a osvobozujícím rozsud
kem pro ctyri komunisty souzené za spoluúcast. Dne
10. ledna 1934 byl Marinus van der Lubbe popraven.

Hledá se Pachatel
Od té doby se táhne spor, v nemž se historici a publicisté

vášnive prou o pozadí tohoto zlocinu. Mel jsem príležitost 
vedle studia mnoha materiálu vztahujících se k prípadu -

Tragédií zustává, že van der Lubbe svým cinem

dosáhl presne opaku toho, co sledoval.

hovorit s lidmi, kterí znali osoby figurující v této kauze, nebo
byli tím ci oním zpusobem spojeni s vysvetlováním ci

zamlžováním záhad okolo požáru. Je nade vší pochybnost,
že Ríšský snem zapálil Holandan van der Lubbe. Byl pristi
žen na míste cinu, k zakládání požáru se priznal a vyšetrují

cím kriminálním orgánum celý postup rekonstruoval.
Pochybnosti o cinu jediného muže vyvolala skutecnost, že se
požár rozšíril tak rychle a zcela znicil obrovskou plenární

sín. K prubehu požáru pak vznikly ctyri hlavní teze:
První verzi vyhlásil vzápetí po požáru Hermann Goring již

na schodech horícího snemu: "podle šetrení" akci provedli
komunisté, pricemž Holandan byl pouhým vykonavatelem.

Požár pripravili nacisté a van der Lubbe byl s nimi bud

spolcen, nebo se stal jejich nevedomým nástrojem.
Van der Lubbe byl jediným pachatelem, který jednal bez

cizí pomoci.
Van der Lubbe o svém zámeru hovoril nekde v hospode,

kde se mezi delníky nacházeli i nacisté, ti to hlásili dál

a nacistické vedení Holandanove cinu bez jeho vedomí
napomohlo zápalnými tekutinami a jinými prostredky, aby

požár zachvátil co nejvetší prostor.

Skleslý bourlivák
Nabízí se otázka cui bono, tedy jakou motivaci k tomuto

cinu mohla mít ta která strana? Z pohnutek, které van der
Lubbe sledoval již dlouho pred zapálením Ríšského snemu,

vyplývá, že mu šlo o protest proti vykoristování a kapitalis

mu; jen v této souvislosti také o protest proti nacistum, kterí
tehdy ješte nebyli definitivne u moci, byli však soucástí

systému.
Svým cinem chtel provokovat, primet delnickou levici k

povstání proti kapitalismu a tím i proti nacismu.
Predcházející nezdarilé Holandanovy pokusy o žhárství

v Sociálním úradu, v berlínské radnici a zámku dokazují, že
šel proti tomu, cemu dnes ríkáme establishment, nikoli výluc
ne proti SDAP; proti žádné její instituci totiž nezaútocil.

Protinacistickým bojovníkem, za kterého je casto vydáván,
byl tudíž jen neprímo. Tragédií pak zustává, že svým cinem
dosáhl presne opaku toho, co sledoval. Tato skutecnost

mela hrát klícovou úlohu v Lipském procesu.
Po celou dobu prelícení se až na krátké prestávky obžalo

vaný jevil apatický, nezúcastnený a témer duchem neprítom

ný. Z toho posléze vyplynuly nejruznejší dohady: že byl
slabomyslný, pod vlivem drog apod. V souvislosti se
svou rešerší jsem poznal Holandana Co Dankaarta, který

znal van der Lubbeho ješte z dob jejich clenství v komunis
tické mládeži. Znal jej jako bystrého a vzdelaného, byt
nespoutaného bourliváka, který se nakonec rozešel s discip

linovanými komunisty a stal se anarchistou. Také psychiatri,
kterí van der Lubbeho ve vezení dukladne vyšetrili, mu
dosvedcili bystrý rozum a vzdelání. Jeho stav pred soudem

zpusobil patrne šok a hluboké zklamání, když poznal, že
dusledky jeho cinu byly opakem toho, k cemu mela tato
akce vést.

Dar z nebes
Ti, kterí za žhárstvím videli nacisty, poukazovali na to, že

i oni potrebovali provokaci, která by jim umožnila jednat tak,
jak po 27. únoru 1933 skutecne jednali: vyhlásit mimorádný
stav, zatknout vysoký pocet komunistu, sociálních demokra
tu, odboráru a jiných opozicních osobností, vyloucit

komunisty z parlamentu a tím si zajistit vetšinu pro schvále
ní zmocnovacích zákonu. Teprve posledním uvedeným
cinem - a nikoli samotným jmenováním Adolfa Hit1era

ríšským kanclérem - byla zrušena veškerá obcanská práva
a nacisté uchvátili moc. Fakt, že výjimecný stav, zatýkací
listiny a posléze i texty zmoaíovacích zákonu ležely priprave

ny v šuplících, není dukazem, že požár založili nacisté jako
provokaci.

Z tehdejších pramenu vyplývá, že se vedení nacistické

strany obávalo levicového povstání. To pro ne znamenalo na
jedné strane hrozbu, na strane druhé však vítanou záminku
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k radikálním zákrokum proti všem odpurcum nacistického

režimu. Pro tento prípad tedy byly uvedené zákroky a listiny
predem pripraveny. Nemecké delnictvo však nejevilo žádné
úmysly povstat. Navíc byla levice v širším smyslu príliš

rozpo1cená, než aby šlo pomýšlet na spolecnou akci. Proto
byl požár Ríšského snemu, polapení "komunisty" pri cinu
a navíc jeho ochotné doznání pro Hermanna Goringa darem

z nebes. Ješte na schodech horící budovy prohlásil: "Snem
zapálili komunisté." Nacisté meli sice jen jednoho žháre, ale
i Hitler, který se záhy dostavil, hovoril ihned o komunistech.

Pro své pripravené akce již nepotrebovali povstání, stacil
jeden holandský anarchista.

ZmocDovacÍ plameny
Mel jsem príležitost hovorit s právníkem Robertem M. W.

Kempnerem, který byl puvodne zamestnán na Goringove

pruském ministerstvu vnitra a s pozdejším ríšským maršá
lem se znal osobne. Byl náhodou spolu s ním na schodech
horícího snemu a slyšel, jak tehdejší pruský ministerský

predseda dával svému mluvcímu pokyn hovorit o "šetrení,
které ukázalo, že komunisté zapálili Ríšský snem". Kempner
emigroval do Spojených státu a pozdeji se stal jedním

z amerických žalobcu v hlavním Norimberském procesu
s nacistickými zlocinci. Vyslýchal i Goringa a ptal se jej i na
onu noc v Berlíne. Pripomnel, že stál tehdy poblíž a slyšel

Goringovo prohlášení. Chtel vedet, jaké "šetrení", o nemž
Goring tehdy hovoril a na jehož základe prý vedel, že
komunisté zapálili parlament, na míste probíhalo. Bývalý
ríšský maršál otázku odbyl jako nepodstatnou.

Bezprostredne po požáru byl druhý den vyhlášen

výjimecný stav a po celém Nemecku probíhalo zatýkání
komunistu. Touto cestou nacionální socialisté spolu s další
mi pravicovými stranami, s jejichž podporou mohli pocítat,

získali absolutní vetšinu v parlamentu. Té využili ke schvále
ní zmoC11ovacíchzákonu, jimiž byla zrušena veškerá obcan
ská práva a zajištena absolutní moc Adolfa Hitlera a jeho

strany. Proti zákonum hlasovali pouze sociální demokraté,
kterí prožívali jakousi šibenicní lhutu. Tímto dnem vlastne
došlo teprve k definitivnímu uchvácení moci.

Oel 21. zárí do 23. prosince 1933 probíhal v Lipsku pred
Nejvyšším soudem proces proti van der Lubbemu a jeho

údajným komunistickým spolupachatelum - predsedovi
komunistické parlamentní frakce Ernstu Torglerovi a trem
bulharským komunistum Dimitrovovi, Popovovi a Tanevovi.

Pres usilovný tlak nacistu (dokazuje to vystoupení Goringa
jako svedka pred soudem, kdy se ve slovním souboji

>
E~
'"

Marinus van der Lubbe. Hrdina? Obet nacistické zvule?

Dobrodruh?

s Dimitrovem zesmešnil) byl nakonec odsouzen pouze van
der Lubbe, ostatní obžalovaní byli "pro nedostatek dukazu"
osvobozeni.

Skupina ctyr v protokolu jmenovite uvedených kriminál
ních komisaru, poverených vyšetrováním prubehu žhárství,

pres nátlak nacistických míst trvala na svém nálezu:
"Otázku, zda van der Lubbe byl jediným pachatelem, lze bez

pochyb zodpovedet kladne ... Behem vyšetI'ování se objevo
valo bezpocet nových stop, které se ale pri podrobnejším

zkoumání ukázaly bezpredmetnými .... "

Výchovne závadná kritika
Požár a následující proces byly od zacátku predmetem

divokých spekulací. V Paríži organizoval nemecký exilový

komunista a exponent Kominterny Willy Miinzenberg
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jakýsi paralelní proces, k jehož sponzorum získal v dusledku

širokých protinacistických nálad mnoho nejen levicových

intelektuálu a politiku. Uverejnil rovnež dve Hnedé knihy 
Braunbiicher. Ukázalo se, že obe knihy i prubeh paralelního

procesu byly založeny na falešných dokumentech a vykon
struovaných výpovedích, typických pro dezinformace

komunistických tajných služeb. Výsledkem tohoto falzifiká·
tu bylo dobrodružné tvrzení o údajném spolcení van der

Lubbeho s nacisty.
Proti tomuto "nálezu" byla v Holandsku uverejnena Rudá

kniha - Roodboek.

Tato publikace ocištuje van der Lubbeho od pomluv

a výmyslu Hnedé knihy a parížského "procesu". Odhaluje

padelky a výmysly autoru a "svedku" okolo Miinzenberga.
Podstatnejší jsou ovšem aktuálnejší rozpory v této otázce.

Laický historik Fritz Tobias uverejnil na prelomu let
1959-60 rozsáhlou studii, v níž na základe protokolu proce

su, svedeckých výpovedí a dalších dokumentu dokazuje, že
van der Lubbe byl samotným pachatelem jednajícím bez cizí

pomoci. Uznávaný historik Hans Mommsen byl pak

poveren, aby prozkoumal Tobiasovu práci, a došel k záveru,

že je seriózní a verohodná. Ke stejnému záveru dospela celá
rada dalších historiku.

Zaprisáhlým odpurcem této teze byl švýcarský profesor

Walther Hofer, který se opíral zejména o údajné objevy
Lucemburského výboru pro prozkoumání nacistických zlocinu.

Generálním tajemníkem a hlavním cinitelem této organizace

Teze historika Tobiase o jediném pachateli

požáru byla jeho odpurci V 60. letech oznacena

za "výchovne závadnou".

byl Edouard Calic, Chorvat s italskou státní príslušností a 

mírne receno - dobrodružnou a nepruhlednou minulostí.
Jeho protinacistická odbojová cinnost i akademické tituly
jsou obestreny mnoha nejasnostmi. Presto se mu podarilo
pro Lucemburský výbor získat podporu mnoha prominent

ních osobností. ekteré se pozdeji vcetne profesora Hofera
tiše stáhly, jak soubežne sílilo podezrení na neserióznost
Calicovy práce.

Za motivaci výboru hovorí tvrzení historika Golo Manna,

že Tobiasova teze je "aus volkspadagogischen Griinden",
tedy "z hlediska výchovy lidu" škodlivá. Nejde tedy o pravdu
ci nepravdu, ale o to, co je užitecné pro myšlení lidu podle
predstava soudu konkrétních lidí. Je v tom neblahá podob

nost s konstatováním nacistického stranického orgánu
NS-Parteikonesondenz z roku 1933, že "osvobození Torglera
a trí bulharských komunistu je z hlediska právního cítení

lidu jednoznacne chybným rozsudkem".

Zfalšovaná pamet
V prvé rade jde o to, že se rozsáhlá Calicova práce, uverej

nena pod hlavickou Lucemburského výboru a mající dokazo

vat nacistickou úcast na požáru Ríšského snemu, zakládá na

dnes již jednoznacne prokázaných falzifikátech. Neblahá je
v této souvislosti spoluúcast profesora Hofera. Když byl
Výbor vyzván, aby originály dokumentu, o než se opírá, dal
prozkoumat nestranným odborníkem, prohlásil: "Že by se

musely predkládat originály dokumentu, aby se prokázal
vedecký charakter jisté edice, jsem v praxi našeho oboru
ješte nezažil." Kdyby tomu tak bylo, mely by padelané Hitle
rovy deníky, uverejnené kdysi v casopise Stern, dosud
platnost!

Mezi padelky patrí napríklad dopis vdovy po nekdejším
soudci Lipského procesu, která píše rukou odpoved na
Calicuv dopis a náhle pokracuje na psacím stroji, kde jsou

pak presne ty údaje, jaké slouží Calicovým tezím. Dále se
jedná o dokument, který byl již dávno prokazatelne odhalen

jako jeden z falzifikátu Miinzenbergovy Hnedé knihy. I další
stežejní dokumenty, údajné rozhovory s Hit1erem a Gorin·

gem, byly prukazne odhaleny jako falzifikáty.

Calic i profesor Hofer oznacili zastánce Tobiasovy
a Mommsenovy teze za apologety nacismu; Hofer konkrét
ne jejich názor oznacil jako gestapáckou tezi. Zašel dokonce

tak daleko, že prohlásil: "Dnes zbavují nacisty viny na
požáru Ríšského snemu, zítra je zbaví viny na dalších zloci·

nech a nakonec budou nevinní a cistí." Proti vecným, byt

kritickým clánkum, které odhalily falzifikáty, se ohradil
s tím, že mu to "jako Švýcarovi pripomíná velkohubé
a velikášské zpusoby neblahých dob, kdy jistý dr. Goebbels
dával malým národum pocítit jejich ubohost".

Ale i úvodem citovaný právník Kempner byl tvrdým
zastáncem Calicových konstrukcí a snažil se je podeprít
novými svedeckými výpovedmi. Jednalo se ovšem o velice
staré svedky, kterí se teprve nyní rozpomneli na to ci ono,

nebo o místoprísežné písemné výpovedi podobného rázu,

jejichž autori již nežijí. Presto prosazuje Kempner názor
o nacistické vine zcela kategoricky.

Památka neznámého žháre
Z poverení bratra van der Lubbeho usiloval Kempner

v osmdesátých letech o revizi rozsudku nad Holandanem.

Proces prošel nekolika instancemi: v první byl van der
Lubbe zcela osvobozen. V další byl zrušen rozsudek smrti

a van der Lubbe byl odsouzen na osm let pro žhárství. V tretí

byly všechny predcházející rozsudky zrušeny. A nakonec
bylo zjišteno, že žádný soud není príslušný pro revizi rozsud

ku tehdejšího Nejvyššího soudu.

V Leidenu, jeho rodišti, a rovnež v Lipsku a Berlíne mají
kameny pripomínat van der Lubbeho. Jako co? Jako hrdinu?

Jako obet nacistické zvule? Jako mucedníka? Práce a knihy
k tomuto tématu plní celé knihovny. Na malém prostoru lze

jen nacrtnout hlavní poznatky. Po otevrení sovetských archi
vu se cekají další objevy. Jaké budou a jaká bude jejich
verohodnost, zatím nikdo netuší. Agatha Christie zemrela

a s ní i geniální detektiv Hercule Poirot. Ajedine jeho šedé

bunky by asi byly schopny odhalit záhady okolo požáru
Ríšského snemu. Ale snad by i on selhal.

BEDRlCH UTITZ (1920) JE PUBLICISTA, ZUE V N~MECKU.
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Poslední reportáž
válecného zpravodaje

«...Vyhrály jsme. Na svete je klid a mír. Zákrok to byl
radikální: Všichni do vody! Obydlely jsme rozsáhlé krajiny

jezer, morí a oceánu. Atlantland, Indiland, Ticholand ...

Prestehovaly jsme lidstvo. Všichni ted plavou. Máme žábry
a blány mezi prsty. Všude zavládla Ríše svobody. Velký
demokratický duch se nese po celém svete. Svoboda, beztíž
ný stav, slaný roztok, fyziologie ... »

Složil jsem Akvaland Times, poslední císlo, ceské vydání

a rozhodl se, že tam zajedu. Nemám rád gramatické chyby
v novinách. Vyjel jsem hned. Po ceste se mi v hlave tocil
radostný popevek nového sveta:

Bunecná demokracie telesných roztoku
Všichni rovni a vládci bez otroku

Na veky spojeni v tekutém bytí

Svobodu, spravedlnost a krásu budeme žíti ...

Plul jsem. Jako všichni, ve vode. Když jsem spatril vzdále

né pobreží, srdce se mi sevrelo. Zeme je prede mnou,
hrouda smyslu a na ní vítezná armáda odpocívá po rozhodné
bitve. Hned mi bylo všechno jasné: samý ženský. A tam na
brehu more, uprostred pluku velkovévodkyne Diana omývá

své rány. Slaná voda všechno vyhojí, svoboda, rovnost
a sesterství. ..

Priblížil jsem se opatrne, v srdci hluboký soucit a pocho
pení.

- Interview, prosím, Vaše Chrabrosti.
Podívá se na me a já, hubený žurnalistfk, roztresu se jako

osika. Úsmev, pomalý pohyb ocí, sladkobolná neha, ale
pevný hlas ...

- Úder jsme vedly napríc kontinenty. Od východu k zápa
du, od západu k východu, od severu k jihu ...

Rýsuje závratné prímky po hvezdném nebi.
· Jakým smerem se Zeme tocí, dnes již nerozhoduje. Jih je

náš. Sever jsme dobyly...
- A poslední bitva, Chrabrosti? ... Co poslední bitva?
· Miluji boj! Každou vterinu boje vychutnám až do dna.

Každá bitva je poslední. Každá minuta je prvnf a poslední.

Vítezství je vždy na dosah ruky a vždy ješte uniká ...
· Co neprítel, Ó Diano, knežko konecného smíru? Jelen,

lan, divocák?
· Á! ... Mám ráda vaši obrazivost!

Rozesmála se a poposedla si ješte blíž k vode.

· Prchá napríc lesy... Já za ním a za mnou celé pluky lucišt·
nic. Neprítel klickuje, schovává se, prchá ... Ale my kácfme

stromy, aby se nemel kde skrýt. Hledá díry v zemi, jeskyne
a nory, ale my srovnáváme hory a zasypáváme údolí. Vytvá·

ríme bájecnou rovinu, bezvadnou, tu nejrovnejší rovinu.
Všude. A ten váš divocák je stále pred námi. Jeho sršatá
silueta se míhá mezi skalami. Klickuje, skrývá se a za ním

pluky mých ženistek, inženýrek, stavitelek rovných ploch,
architektek rovnosti!

· Jak tedy, Vaše Udatnosti ... Jak jste ho dostaly?
Zadívá se na me dlouze a v jejích ocích vzplane žár vášne.
· Vášen je boj a boj je vášen?

Uhádl jsi, ty škrtaci slov! Tvurce nerovností papíru. Až

dokonce jsme vedly rozhodnou bitvu sjednocení. Všech·

no jsme zarovnaly. Svoboda je záležitost geografie. Není
to težké pochopit. Rovnost je rovina. Jako když strelí.

Kolem dokola. Zemekoule je naše. Rovná, svorná, chápají·
cf.

A co ten divocák, Ó Diano, velkovévodkyne?
· Napríc kontinenty jsme ho štvaly. Statecne a odhodlane,

nemilosrdne a systematicky. A když jsme celý svet projely,
to zbesilé zvíre vybehlo na rovinu. Presne tam, kam jsme ho
chtely dostat, kde jsme ho chtely mít. Dostaly jsme ho na tu

naši sjednocenou zemi. A tam!. .. Volný výstrel... Nechaly
jsme ho ješte chvíli prchat pred námi! ... A pak!. .. Poslední

salva! V plném trysku a na nej!
· No a jak? ... Jak jste ho? ... Kam? ... Kde?

Notes se mi trese v rukou. Taky už nemuže dál. Pero

rozstrikuje výrony inkoustu ... A tu se Diana, výsost a Chrab·
rost sama, jen tak trochu nadzvedne a natocí ke mne zadní
cást své velikosti. Vezí v ní šíp.

·0, Diano!. .. Lovkyne snu!. ..
Zaštkalo mé vlastní srdce.

No a vyšlo to hned druhej den ve speciálním císle

Akvaland-Timesu. Exkluzivní interview pod výmluvným
titulkem: « Strílej nebo nestrílej, vždycky dostaneš tu svou".

Nekolik neurotickejch státníku a potrhlejch intelektuálu

reklo, že zakládám novej revizionismus. No ale dnes je to už
za námi. Všichni plaveme. A kontinenty? ... Co kontinenty? ..
To už je jen skansen pevnýho skupenství.

Jirí Eduard Hermach
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TEKUTÁ MODERNITA
A JEJÍ NEB ECÍ

S fascinující lehkostí formuluje Zygmunt Bauman ve své poslední
knize základní problémy soucasných západních spolecností

JIRÍ PRIBÁN

Zygmunt Bauman, který patrí mezi žijící klasiky sociologie,
je v soucasnosti považován predevším za toho, kdo na scénu

velmi prímocare uvedl hlavní témata postmoderního obratu ve
filosofii, etice a kritické teorii. To se týká predevším knih

Postmoderní etika (1993) a Zivot ve fragmentech (1995), které
mu spolecne se starším dílem Modernita a Holocaust (1989)

definitivne vynesly postavení jedné z hlavních autorit nejen
v kontextu britské, ale vubec evropské sociologie.

Ceští ctenári meli dosud možnost seznámit se s Baumano

vou "postmoderní" sociologií predevším ve výboru Úvahy

o postmoderní dobe (SLON 1995), po nemž následovaly prekla

dy knih Globalizace (MF 1999) a Tekutá modernita (MF 2002).
Na cetbe všech Baumanových textu z posledních deseti ci
patnácti let prekvapí, v jaké míre se hlavní myšlenky i inspirac

ní zdroje opakují. Bauman jako by se zámerne znovu a znovu
odvolával na jisté myšlenky ci závery, aby je mohl zasazovat do
aktuálního kontextu.

Falešný pocit prístavu
Tekutá modernita je kniha, která chce formulovat základní

znaky soucasných západních spolecností a jejich odlišnost ve
vztahu k puvodní, tzv. pevné modernite. Jestliže puvodne
moderní spolecnosti definoval rád a pevná struktura, soucasné

spolecnosti jsou podle Baumana typické svou nestabilitou,
zmenou a celkovou rozvolneností. Namísto železné klece se
nám soucasná modernita nabízí v tekutém stavu.

Bauman se vrací ke klasickým tématum moderní sociolo

gické teorie, jako jsou emancipace, individualita, práce,
casoprostorový rozvrh spolecnosti nebo politická komunita,
aby na nich predvedl promeny samotné modernity a novou

sociální situaci, kterou obvykle oznacujeme jako postmoderni
ta nebo sekundární ci reflexivní modernizace. Ackoli se

v Tekuté modernite mnoho minulých témat opakuje, prece jen

v této knize dochází k jistému posunu.
Pro Baumana jsou nacionalismus, rasismus a etnické násilí

dusledkem modernity, nikoli jejím poprením ci nedostatkem.

Již v Postmoderní etice rozvinul myšlenku, podle které pocit
kmenové príslušnosti a nenávist s ním spojená rostou úmerne

tomu, jak se vyprazdnuje verejný prostor, agora moderních
politických spolecností. Teze o lidské touze po komunite jako
dusledku moderního racionálního individualismu také otevírá

kapitolu v Tekuté modernite, která se zabývá komunitou.
V techto souvislostech je zajímavé, jak Baumanova kritická

sociologie dostává jednoznacne liberální rysy, když napríklad

ostre kritizuje hlavní myšlenky komunitarismu a obvinuje ho
z vytvárení falešného pocitu "bezpecného pi'ístavu" uprostred

rozboureného more neustále se menící moderní spolecnosti.
acionalismus je príkladem práve takových falešných

predstav, které nutne vedou k sociálnímu i politickému vylou

cení všech tech, kdo mezi nás nepatrí, kdo jsou cizinci a jako

takoví predstavují nebezpecí pro naši vlastní komunitu a její
identitu.

Nejistota otevrenosti
Proti komunitaristickému pojetí politiky staví Bauman

koncepci otevrené politické komunity, jejíž jednota se utvárí
"vždy každý den nanovo, vzájemným stretem, debatou, jedná

ním a nakonec i kompromisem hodnot, preferencí a vybraných
zpusobu života i sebeidentifikací mnoha rozlicných, vždycky
však sebeurcujících príslušníku po!is". Jen takovou radikalizací
pojmu otevrené spolecnosti je možné ustavit verejný prostor

v podrninkách tekuté modernity.
Tato modernita v sobe skrývá ovšem jedno podstatné

nebezpecí. Instituce svrchovaného národního státu, která je

pro modernitu puvodne urcující, se v dobe globalizace - kdy
moc znamená schopnost okamžité reakce (ovládnutí casu)
a snadného premistování (ovládnutí prostoru) - rozpadá

a s tím se vytrácí i dosavadní politická stabilita. Jestliže typic
kým znakem globálních elit je jejich schopnost uniknout lokál
ním závazkum, potom hrozí, že tyto lokální prostory prevez

mou pod svou kontrolu práve násilné a nesnášenlivé
komunity, které Bauman oznacuje jako explozivní. Tekutá
globální modernita tak ve svém dusledku hrozí obnovením

kmenového systému a její lehkost se na periférii promenuje
v nocní muru kolektivního násilí.

Samozrejme lze namítnout, že Bauman v Tekuté modernite

pouze opakuje jinými slovy to, co již rekl dríve a v jiných souvis
lostech. Na druhé strane je ovšem fascinující, s jakou lehkostí
dokáže zformulovat základní problémy soucasných západních

spolecností a jak dalece soucasne dokáže presáhnout úzký
rámec sociologické teorie. Pri cetbe jeho textu jsme tak vždy
svedky toho, jak silný a inspirativní úcinek muže mít žánr socio

logické eseje. Zygmunt Bauman tento žánr ve svých knihách
dovedl k jisté forme dokonalosti, i když by zlí jazykové jiste
mohli tvrdit, že ho žene až ph1iš "svudná lehkost" psaní.

JIRí PRIBÁN (1967) JE SOCIOLOG.
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Svet podle
uranového chemika
Nad knihou Václava Barana Jaderná energetika a další
problémy moderní civilizace

CTIRAD JOHN

V Chlumu u Trebone, v jihoceském závetrí, usporádal

v ríjnu 1988 biolog Ivan ŠetHk se skupinou nadšených spolu
pracovníku dnes už legendární sympozium nazvané "Hledá
ní spolecného jazyka". K jeho pruraznosti prispela skutec
nost, že oci dozírajících ideologu vedy se v té dobe již klížily

únavou. Jeden z okruhu jednání byl venován podílu ekologie
a technologie na utvárení budoucnosti. Diskuse byla vícehla

sá. Východiskem bylo konstatování geologa Petra Jakeše, že
materiálové toky v živé a neživé prírode zpusobené clove
kem jsou o nekolik rádu vyšší než toky prirozené. Sympozi
um nebylo jen zdí nárku. Rada recníku naznacila, co je pri

ochrane života reálne možné a co je nezbytne nutné.
V Chlumu se k rokování sešla velká skupina odborníku

ruzného zamerení. Uranový chemik Václav Baran se rozho

dl zvládnout celý soubor podobných problému sám. Zvolil
originální formu. Vypráví svuj "osudový" životní príbeh.
Sbeh okolností a palicatost mladého adepta vedy rozhodly

o údelu venovat se chemii uranových sloucenin. V intimním
kontaktu s jadernou vedou prožil celý svuj aktivní živol

Temelín bez emocí
Publikace je rozclenena do sedmi kapitol. Už název prvé

Clovek a hmotný svet - Jaderná energie pro a proti ctenári
napoví, že vecný výklad bude podán bez patetického zbožno
vání pokroku. Odborná úskalí, pro která málo tvrdošíjný

ctenár popularizující publikaci casto odkládá, zmohl Baran
velmi elegantne. Principy postupného a rízeného uvolnování
tepla štepením vhodných izotopu vykládá s odlehcenou

presností. ahlédneme i do norem mezinárodní spolupráce,
které zvyšují jadernou bezpecnost. Za velmi závažnou
považuji tu cást kapitoly o jaderném palivovém cyklu, v níž

autor rozebírá možnosti likvidace "vyhorelého" paliva.
Ctenár bere s úlevou na vedomí, že se vyvíjí perspektivní
technologie, která zkracuje polocasy rozpadu štepných

produktu a zjednodušuje tak jejich bezpecné ukládání.

O výhodách jaderné energie Baran diskutuje bez emocionál
ní selekce jen tech argumentu, které se hodí. Ukazuje, že

vlastní prícina cernobylské havárie spocívala v prílišné
sebeduvere obsluhy a teprve v druhé rade v riskantní
konstrukci reaktoru. Kdyby rakouské radikální hnutí,

nejtvrdší oponent temelínské elektrárny, bralo protijader
nou politiku vážne a skutecne chtelo "zbavit svet nejvetší
hrozby", muselo by obrátit svuj hnev predevším proti centru

svetového jaderného dení, které sídlí ve Vídni. Autorum
kritického materiálu zpracovaného pro Rímský klub Baran

vytýká, že nejsou realistictí. Smešují to, co skutecne je, s tím,
co si jen prejí, aby bylo.

Jaderná energetika u verejnosti rozostrila predstavy
o moudré vede a dobrodejné technologii. Soucasne zpo

chybnila nestrannost institucí, které mají v jaderných elekt
rárnách kontrolovat bezchybný chod. Baran se pokouší
odpovedet na otázku, proc se bojíme jaderné energie

a mnohem vetší nebezpecí vnímáme nevzrušene jako
nechteného pruvodce civilizace. Civilizacní nebezpecí jsou
známá a "vyzkoušená", a proto tolik nedesí jako rizika nová

a pritom jen potenciální. Kapitolu o vývojových možnostech
jaderných a klasických elektráren bylo možné uzavrít
jednoznacne. Napríklad v roce 1997 bylo u nás 26 procent
elektriny vyrobeno v jaderné elektrárne v Dukovanech, 3,3

procenta využitím vodních zdroju a 70,6 procenta
v uhelných elektrárnách. I jaderného skeptika napadne, že

zbylé zásoby cerného uhlí naše energetické hospodárství
nezachránÍ. Jsou proto možné jen tri cesty rešení: další
rozvoj jaderné energie, dovoz uhlí anebo prímo dovoz
energie ze zahranicí.

NevycÍslitelná cena prírody
Jaderná energetika je pudorysem Baranova celoživotního

príbehu. Stala se i podnetem úvah o problémech moderní
civilizace. Není prekvapivé, že svet se v jaderných kulisách
jeví jako evolucní proces rízený kybernetickým automatem.

V civilizacním labyrintu poutník hledá systémové prvky
ekologické krize. Nenalézá lepší automatický a neosobní
regulátor spolecenské výroby, než je trh. Tuší však, že

pouhým tržním mechanismem, nekorigovaným dlouhodo
bými aspekty, je možné "ohrozit sám pilír lidské a spolecen
ské existence, jímž je príroda". Moderní filosofie rozšírila

svuj zájem i na vedu a techniku. Je ale nutné, aby se stejne
naléhave zabývala i prírodou, jejíž nevycíslitelná cena je
"v miliardách let vývoje za podmínek, které nedokážeme

napodobit".
Prírodovedecké koreny autorova premítání jsou nejvýraz

neji patrny v kapitolách Príroda a politologie a Príroda

a filosofie. Uvedu jednu charakteristickou formulaci:
"Zivot jednotlivce i spolecnosti lze považovat za vzájemne

provázané klubko kybernetických interakcí, a to energetic-
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kých, materiálních a informacních, které mají navíc ješte
samy svou vlastní stratifikaci." Jejich motorem je lidská

aktivita, tvorivost. Jako príklad uplatnení lidského intelektu
ve vývoji spolecnosti Baran uvádí vytvorení demokratického
zrízení, které se v prírode nevyskytuje a je proto "krehké
a nestabilní".

° vede autor soudí, že je nedemokratická. "Vychází ze

schopností individualit (elit) a spoléhá na overené argumen
ty, nikoliv na množství laických názoru." V podkapitole
,,0 polýkání subjektivního s objektivním" se dovolává Junga

a požaduje, aby definice vedy obsahovala i nekteré prvky
subjektivily. I ta je totiž soucástí objektivity. Podobne raci 0

nalita obsahuje prvky iracionalily. "Lidský intelekt predsta

vuje tak tesnou provázanost všech složek (rozumu, nevedo

mí, emocO, že je není možné ciste oddelit." Lze jej rozdelit
na tri složky. Racionální složka odhlíží od všech vlivu, které

nejsou logické. Mimoracionální složka silne podléhá
osobním zájmum a podobá se tak ideologickému myšlenÍ.
Pudová složka pusobí hlubinne, je to druhová pamet,

shromažd'ují se v ní trvalé zkušenosti generací ukládané
v genech.

Mimorozumová veda
Ctižádostí badatele rodem je vytvorit si názorovou sít

oprenou o profesionální zakotvenÍ. Baran se o to nejvýrazne
ji pokusil v kapitole O problémech lidského poznání. Jako
noetický príklad vybral bádání o uranylu. Cesta k poznání

uranylové jedinecnosti se z dnešního pohledu jeví jako
tápání v bludných kruzích. Ty však nebylo možné obejít,

protože "mylné výsledky už byly obsaženy ve výchozích
predpokladech". Tatáž fakta nemusejí vést k týmž záverum.

Pro úspešné zobecnování je treba vytvorit myšlenkovou

konstrukci. Nosná teorie vždy ušetrí cas nutný pro vývoj
problému. Usmernuje praxi ke konkrétním cílum. Je též
treba zbavit se zakoreneného predsudku, že pri vedeckém

bádání se úcastní jen rozum. Do hry vstupují i "všechny
mimoracionální složky cloveka jako emoce, mravnost, pudy
a vule a ostatní lidské vlastnosti, vše zarámováno do osobní

ho nadání, poctivosti a pracovitosti".
Výklad "sveta podle Barana" uzavírá hutné shrnutí myšle

nek vynorujících se nad všemi pro a proti, která provázejí
premítání o jaderné energetice. Nabízí ctenári celostní

pohled badatele, který se, prý náhodou, jak ríká, dostal
k chemikálii uranových sloucenin. Na výzvu osudu odpove
del tvrdošíjným hledáním souladu mezi vlastním niterným

svetem a mnohavrstvou skutecností, která ho obklopila.
Prispel tak k vyplnování mezery zející mezi prírodními
a humanitními vedami.

CTIRAD JOJi ' (1920) JE IMUNOLOG A MIKROBIOLOG.

Literatura k tématu:

Václav Baran: jaderná energetika a dalši problémy modemi

civilizace, 159 stran, Academia, Praha 2002.

Hledání spolecného jazyka. Sborník ze symposia (8. - 13.10. 1988)

Usporádal Ivan Setlík. Stredisko vedeckých informací, Fyziologický

ústav CSAV,Praha 1990.
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IVA
Pitné i užitkové vody na svete dramaticky ubývá

VÁCLAV MEZRICKÝ

Nejvíc znecištené vodní

zdroje mají Belgie, Indie, Súdán
a Niger; naopak nejlépe jsou na
tom co do kvality vod Finsko,
Kanada, Švédsko a Francie. Na

následky znecištení vod umírá
rocne 2,2 miliónu lidí.

VACLAV MEZRICKÝ (1934) JE PRAvNÍK.

Cekání na sucho
Tato situace se bude dál

zhoršovat, takže podle pesimistických scénáru nebude mít
v polovine století dostatek pitné vody asi sedm miliard lidí v 60
zemich, podle optimistictejší, zato jisté prognózy to budou ,jen"

dve miliardy lidí ve 48 zemich.
Nedostatek vody témer s jistotou povede k mezinárodním

konfliktum. Pritom na svete je 165 povodí na území 145 státu.
V posledních desítiletích došlo ve svete k 1831jednáním, které
se týkaly spolecného užívání vody (napríklad bylo uzavreno

200 dohod o nových prehradách na vodních tocích). Avšak
v 507 prípadech vedly spory o vodu ke konfliktum, prestože
násilných bylo jen 37 z nich, a 21 se promenilo ve vojenskou

konfrontaci. Mezi potenciálne ci již skutecne konfliktní oblasti
patrí povodí Jordánu, Nilu, Eufratu, Mekongu ...

Ze záveru Svetového summitu o udržitelném rozvoji, který

se konal v zárí minulého roku v jihoafrickém Johannesburgu,
jsou proto také nejkonkrétnejší závazky týkající se vody. První
z nich zahrnuje boj proti dezertifikaci, minimalizování degrada

ce pudních a vodních zdroju. Druhým jsou ujednání mající vést
ke zlepšení prístupu lidí k hygienickým zarízením. Konecne
posledním a nejpodstatnejším závazkem je snížit do roku 2015

podíl populace, která nemá prístup k nezávadné vode, na
polovinu.

Zakalené vody
Precerpávání zdroju podzemních vod (doplnení nejvetšího

podzemního jezera v USA, Ogallala, na puvodní objem by
trvalo 20 tisíc let) a jejich znecištování zpusobuje jejich rostoucí
deficit. Znecištení má na svedomí na prvním míste opet

Ješte pred pár desítkami let by málokoho napadlo, že se

voda jako základní zdroj života muže promenit v celosvetový
problém. V predstave ceského cloveka se nedostatek vody
tradicne spojoval s obrazem africké Sahary jako jediného

místa, kde hrozí smrt žízní.
Mezitím se však odehrála celá rada procesu, které lidstvo

jako celek staví pred stále intenzivnejší hrozbu globálního
nedostatku pitné a užitkové vody.

zemedelství, využívající ve velkém množství chemická hnojiva

a látek k hubení škudcu (pesticidy). Jiné druhy znecištení
zpusobuje prumysl- zejména chemický, ale také elektronický.
V tomto prípade jde o úniky odpadních látek prechovávaných

v postupne korodujících podzemních nádržích, odkud pak
skladované škodliviny pronikají do podzemních zdroju vody.
Paradoxne vede precerpávání poblíž morských pobreží

k zasolování podzemních pramenu, do kterých po cástecném
odcerpání proniká morská voda. Povrchové i podzemní vody

Nejen Sahara pak zejména v zemích tretího sveta znacne znecištují lidské
Teoreticky má clovek k dispozici obrovské množství sladké a zvírecí výkaly.

vody v tocích, jezerech, rekách a v podzemních vodách. ejnižší dostupnost vody má dnes Kuvajt (10 m3 na osobu

Prakticky však muže využívat opakovane jen tu cást povrcho- rocne), pásmo Gazy (113 m3), Libye (113 m3). Naopak nejvetší
vých vod, která se vrací z pevnin do oceánu. Je to asi 40 tisíc využívané zásoby pitné vody mají Francouzská Guayana,
km3 vody rocne. Ale vetšina techto vod odtéká v podobe príva- Kanada, Island a Nový Zéland.
lových vod po prudkých ------.- ..- ---.- ..-- ----- .

deštích a rekami v neobydle- Podle pesimistických scénáru nebude mít
ných oblastech do morí (31
tisíc km3). Clovek tak má ve V polovine 21. století dostatek pitné vody
skutecnosti k dispozici asi 9 asi sedm miliard lidí v 60 zemích, podle
tisíc km3 povrchových vod,
z nichž ve skutecnosti spotJe- optimistictejší, zato jisté prognózy to budou

buje víc než tretinu, a to " jen" dve miliardy lidí ve 48 zemích.
v dusledku nerovnomerného

rozptýlení vodních ploch po
zemském povrchu. Zbytek spotreby, která ciní celkove 7-8 tisíc

km3 , kryje lidská spolecnost prevážne z vod podzemních.
Práve ty jsou hlavním zdrojem pitné vody ve svete.

Tak ve východní Cíne je podzemní jezero pod plání

Huang-Huai-Hai, které je zdrojem pitné vody pro 160 miliónu
lidí. Podobne závisí prevážne na podzemních vodách rada
dalších mest zejména v rozvojových zemích - treba Dháka,

Jakarta, Lima ci Mexico City. V USA zásobuje pitná voda
z podzemních zdroju 99 procent populace.

Avšak práve podzemní vody, které se prevážne hromadily

v zemských dutinách behem dlouhých geologických epoch, se
cerpají zpusobem, který vzbuzuje nejvetší obavy. Od padesá
tých let, kdy došlo k expanzi zemedelství, se dve tretiny vod

cerpaných z povrchových a podzemních zdroju využívá k zavla
žování zemedelské pudy. V Indii tak pochází z pozemku zavod
novaných podzenmí vodou 40 procent zemedelských výrobku,

v USA ciní tento podíl 43 procent. Nemenší tlak na podzemní
vody vyvolává i rostoucí prumyslová výroba.
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SONDA TELEAUTOMATEM
Televizní stroj casu: 2003 - 1953

KATERINA KREJcí

Když slavil ušlechtilý milovník Cattletovy limonády, slavný

Limonádový Joe z nesmrtelné knihy Jirfho Brdecky, své padesá
tiny, pozvala jej firma vyrábející jeho ob1Jbenýnápoj jako cestné
ho hosta na prohlídku svého závodu. Lec Joe behem exkurze

zmizel a cetné indicie dokázaly, že zrejme spadl do káde, v niž se
varila jeho milovaná limonáda, a on se v ní rozpustil.

I my jsme meli možnost rozpustit se u ph1ežitosti padesátin 

tentokrát ovšem televizních - a to 1. kvetna na programu cT 2
v TELEAUTOMATU - ctyriadvacetihodinovém zpetném vysíla
cím maratónu vzpomrnek na porady a události z let 2003 až 1953,

kdy 1. 5. zacalo u nás první verejné televizní vysílání. Noc patrila
soucasnosti a nedávné minulosti, osmou ranní zacal sled
šestnácti hodinových strihových bloku z let 1989 až 1953, kde

Marek Eben jako lehce ironický glosátor provádel diváky
labyrintem deju dávno minulých. Avšak i to, co se událo celkem
nedávno, tady vyznelo jako návšteva u mimozemštanu.

OrweII a Matrix

Teleautomat mel jasný cíl - evokovat cásti televizních diváku

ve zkratce dobu, kterou žili, a porady, které sledovali. A genera
cím, které už nepamatují cernobílou obrazovku, mel televizní
stroj casu posloužit nejen jako bizarní memento, ale i jako pripo

menutí momentu profesionální kvality, kterou proveril práve
cas ...

Autorka a režisérka Alena Hynková navázala na svou zkuše
nost z obdobného projektu, který pred ctyrmi lety uskutecnila

s Fero Fenicem - ze Dne Ceskoslovenské televize. Úkol byl

ovšem tentokrát neskonale težší a Alena Hynková dokázala, že je
carodejkou maximálnf sdelné zkratky, presného nacasování

a razení zpravodajských faktu, písnicek a žánru do koláže, která

udržela behem krásného volného dne u obrazovky cT 2 mezi
osmou ranní až do pulnoci neuveritelných 461 tisíc dospelých

diváku a více než dvacet tisíc deti. Diváku, kterí se smáli, vztekali
nebo jen zírali s otevrenou pusou, probuh: v jaké dobe jsme to 

jste to (rodice) žili. Neúprosné archivní zábery mohly starším
evokovat Orwella a mladším možná Matrix. Nejvíc zájmu, prová

zeného neverícným úžasem, vzbudila léta normalizace - obrázky
potácejícfho se Leonida lljice Brežneva a sjezdových orgif nadše

ní a loajality ci "songy" z X. festivalu politické písne Sokolov, kde
rádily soubory ÚV SSM Plameny a Planety, to celé šedivé upatla
né mlno, kdy vetšina spolecnosti žila v zavíckovaných ulitách

s realitou cezenou pres písnové klipy a estrády.

Test svedomí národa na Cf2
Už behem vysílání, jehož soucásti byla i interaktivní hra, které

se zúcastnilo pres sto tisíc diváku, pricházelo na internetovou

adresu množství bezprostredních ohlasu, jejich pocet se v násle
dujících dnech ješte mnohonásobne zvýšil. Je to moc zajímavé
ctení a troufám si tvrdit, že jestliže televize NOVA uskutecnila
test inteligence národa, tak na cT 2 probehl test jeho svedomí:

- Vážení prátelé, musím Vám podekovat z celého srdce za

TELEAUTOMAT, který mi pripomnel mnohé události z mého

života. Nekdy jsem mel slzy v ocích z radosti izlosti.

- Vážení, ješte nikdy jsem nereagovala na žádný televizní

program, i když mne kolikrát neco "nadzvedlo ze židle". Dnes

jsem ale byla prinucena sednout k pocítaci a napsat Vám

a reagovat na Vaše celodenní vysílání druhého televizního

programu. Doufám, že záznamy z jednání KSC, reportáže z let

kolem roku 1968 isamotné reportáže podporené jen vysíláním

Cs.rozhlasu z 21. srpna - to mi bylo 10 let - otevrely oci všem,

kterí ješte dnes vzpomínají na dobu socialismu z lítostí. Kdybyse

vyhlásila cena za nejlepší celodenní program, poslala bych Vám
svuj hlas..

- Super! Super! Super! Od rána nedelám nic jinýho, než že

cumim na CT 2, hrozne se Vám to povedlo.Dekujeme.

- Vážená televízia, dna 1. mája si pripomínám den narode

nín a veru Teleutomat bol krásným spestrením mojho výrocia.

Bol to akysí katalyzátor uplynulých rokov života. Otvoril spomi

enky už casto zapadlé prachom casu,no skrátka, bolo tofantastic

ké, bol iúsmev, boly aj slzy...

- Milá televize, chci Vám podekovat za porad uveden 1. 5. na

cT 2. Nejen, že jsem si ráda pripomnela ruzné porady z detství,

ale zdá se mi, že jsem si zacala víc vážit svobody, které nyní
užíváme a že jsem lépe pochopila io co šlo v letech 1968 a 1989.

- Zdravím! Super porad, jen tak dál, klidne to mužete vysílat

tak trikrát rocne, pro pripomenutí historie.

- Velmi poucné jsou tehdejší Televizní noviny a další politické

programy. Jsem padesátnice a pri vzpomínkách si ríkám, jak to

tu clovek mohl vlastne prežm A prestávám remcat na nynejší
dobu. Jen nesmíme nikdy dopustit, aby nás zase nekdo shora

ridil, co máme delat, jak se máme bavit atd.

- Myslím si, že dnešní vysílání na 2. programu, na kterém se

najde hodne vecí z šedé minulosti naší zeme, je velmi poucné pro

naši mládež, která se musí asi hodne divit, v cem jsme my starší

dlouhá léta žili. Verím,že po shlédnutí techto dokumentu tyto

dobyjiž nedopustí.

- Vážení ... , prestože z poradu bylo možno vycítit, že jste se

moc snažili ukázat negativa drívejšího systému výberem skutec

ne smešných príkladu ... , podarilo se Vám pripomenout prede

vším positiva predrevolucního systému. Myslím si, že nejen já

duchodce, ale imnoho mladých lidí vcera u televizoru premýš

lelo a srovnávalo a v mnoha prípadech to musel dnešní režim

prohrát...

Dopisu, jako je ten poslednf, prišlo jen pár - ale naprostá vetši

na tech ostatních me presvedcila, že diváci se v televizní kádi

dvaceti ctyr hodin neuvarili. Ba ani v kádi tech ctyriceti let. Že to
s námi jako s národem - byt televizním - není vubec tak špatné,

jak se obcas muže zdát.

KATERlNA !<REJCl (1947) JE NOVINÁRKA A EXTERNf DRAMA1lJRG tI:
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Fikce je pravdivejší ežpravda
Na jare se v Praze konal už 13. Festival spisovatelu

"Myšlenky festivalu jsou duležité pro naši imaginaci i pro

naše zdraví," prohlásil zakladatel, organizátor, vudcí duch
a prezident instituce zvané Festival spisovatelu Praha Michael
March pri zahájení letošního, už trináctého rocníku. Ten byl

tentokrát poctou americkému beatnickému spisovateli Willia
mu S. Burroughsovi. Zaradil se tak k Vladimíru Holanovi,
Jaroslavu Seifertovi, Bohumilu Hrabalovi, Primo Levimu,

Jeanu Genetovi a dalším. Jako motto letošního pražského
setkání spisovatelu se ctenári byla vybrána Burroughsova slova
o spisovatelství: "Nepodáváme zprávy. Píšeme je." A proc

práve Burroughs, surrealista, žijící ve svete fantazie, nekdy
dost kruté? Protože to byl podle Michaela Marche myslitel,
který analyzoval otázky související s mocí. Nenávidel komunis
mus, kapitalismus taky nemel rád, byl to anarchista. V mládí

studoval ve Vídni antropologii a medicínu, to ho možná prived
lo k prirovnání zla k virum, které se objevují v neustále nových

kmenech. "Tvár zla je tvárí totální moci," rekl.
Mezi temi, kdo "píší zprávy o tomto svete", byli letos v Praze

tl'eba Trainspottingem proslavený britský spisovatel Irvine
Welsh, jeden z nejprekládanejších izraelských spisovatelu
Amos Oz, puvabná a mezinárodne uznávaná indická spisova

telka Arundhati Royová, Jeffrey Eugenides, American žijící
v Berlíne, jehož poslední román Middlesex je považován za
jeden z nejlepších amerických románu poslední doby, odvážná

Irka Edna O'Btianová, s níž prinášíme exkluzívní rozhovor.
Krome autorského ctení, autogramiád a mezinárodních

veceru, které tvorí každorocní program festivalu, se konaly

také už tradicní tématické, ale príjemne spontánní Hovory,
tentokrát Hovory Listu The Guardian. Jedny z techto Hovoru
se jmenovaly Velkýsen o nebi. Arundhati Royová v nich pozna
menala peknou myšlenku, totiž, že fikce je pravdivejší než

pravda. Pak také rekla, že je jen jedna síla, která je schopna
celit soucasné monopolní moci USA, a tou je americká obcan
ská spolecnost. Exoticky vyhlížející mladík v publiku, s inteli

gentní tvárí, krásne kudrnatou hlavou a znetvorenou rukou,

odvedl pozornost od politiky: "Co pro vás osobne predstavuje
nebe?", zeptal se spisovatelu na pódiu pražského divadla

Minor. Peter Demetz rekl, že pohled do ocí jedné ženy. Jeffrey

Eugenides, že psát a být štastný ze psaní. AArundhati Royová,
že na to nemuže odpovedet, je to príliš osobní. ..

Byly i další Hovory s vábivými metaforami v názvech:
Lístek, který explodoval, Falešná proroctví, Algebra potreby. Ale
i Od Benešových dekretu k Evropské unii. Také Psi štekají na

cizince. Moderátor tech naposled zmínených Spiros Vergos
podotkl, že podle toho, jak lidé prijímají cizince, se k nim
chovají i jejich psi. A že vedle xenofobie je tu ješte taky pekné
recké slovo filoxenia!

"Festival spisovatelu Praha dlouhodobe vyniká mezi

mezinárodními literárními festivaly. Každorocní setkání malé,

ale peclive sestavené skupiny je vzhledem ke skromnému
rozpoctu ohromný cin. Organizátorum Festivalu se darí

oslovovat autory, kterí mají co ríci obecenstvu i sobe navzá
jem," vyjádril se pochvalne Homero Atidjis, prezident meziná
rodního PEN klubu. Právem. lb

REBELKA SE ZEIENÝMA OCIMA
Psaní je mou povinností i posedlosti, ríká Edna O'Brianová

CUILÍN O'CO NOR

Spisovatelka Edna O'Brianová (1932) se narodila

v Tuamgraney, v hrabství Clare na západním pobreží Irska.
Její první román The Country Girls - Venkovská devcata

vyvolal v její vlasti po svém vydání v roce 1960 bouri. Byl

nazván "špínou vrženou na irské ženy" a zakázán cenzurou.
Knez v její rodné farnosti dokonce zorganizoval verejné pálení
všech výtisku zakoupených jeho farníky. Ve srovnání s její

další knihou, The Lonely Girls (pozdeji vydanou pod názvem
Devce se zelenýma ocima), se pak její první román "jevil jako

modlitební knížka". šest z jejích následujících del bylo v Irsku
zakázáno. Negativní reakce na její rané dílo primely O'Btieno
vou k odchodu ze zeme. Natrvalo se usadila v Londýne.

Na rozdíl od jejích prvních knih, které se zamerovaly na

romantické city, zachycovaly autorciny pozdejší romány, jako

The House o/ Splendid lsolation - Dum nádherné samoty

(1994), Down by the River - Dole u reky (1997) a Wild Decem

bers - Divoké prosince (1999) také širší spolecenskou, politic
kou a etickou problematiku. Minulý rok vzbudila O'Brianová

ve své vlasti opet nevoli svým nejnovejším románem ln the

Forest - V lese, bolestným príbehem trojnásobné vraždy
mladé ženy, jejího nezletilého syna a kneze mentálne naruše

ným mladíkem, který své obeti zastrelí a pohrbí v lesích
poblíž autorcina rodište v CIare.

O'Brienová je cestnou clenkou Americké umelecké
a literární akademie a v roce 1995 obdržela Evropskou literár

ní cenu za svuj celoživotní príspevek literární tvorbe.
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Philip Roth vás oznacil za "nejnadanejší ženu soucasné

anglicky psané beletrie", což se dá témer považovat za
pochybný kompliment Dotýká se vás, když jste popiso
vána tímto zpusobem?

Na toto téma s ním žertuji: ,,A co nejnadanejší mužský
spisovatel, Philipe? Kdo by jím tak mohl být?"

Jsem samozrejme žena a mám ženskou zranitelnost. Ale
chtela bych verit, že mám stejné množství potenciálních

mužských ctenáru jako ctenárek. Být nazvána spisovatelkou
pro ženy by bylo príliš limitující. A navíc by se jednalo
o jemnou urážku mé inteligence. Koneckoncu, clovek je

zkrátka spisovatel. Myslím, že když se mé knihy v šedesátých
letech objevily, oslovovaly výrazne ženy, avšak v mých pozdej
ších knihách celí muži i ženy stejným zmatkum - alespon tem
emocním.

Vaše láska k Rekum, Shakespearovi, Joyceovi a Faulk
nerovi je dobre doložena a kritici je casto uvádejí jako

inspiraci pro vaše dílo. Jak se naopak díváte na dnešní
spisovatele? Rekla jste, že jednou z težkostí, které máte
se soucasnou beletrií, je, že se vám "nedostává bohaté

ho pribehu" .
Ano, abych rekla pravdu, nedostává. Když už je rec o tech

prvotních - reckých - príbezích, jedna kapitola Iliady je co

do deje a dramatu jako šest soucasných románu. Myslím si,
že skvelou školou pro spisovatele je skutecne znovu-procítá

ní a já jsem znovu-procetla tyto fascinující príbehy.

Popsala jste romanopisce jako "psychického a morální
ho historika své spolecnosti". Myslíte si, že je pro

spisovatele snazší zobrazit morální a etické spletitosti
formou pribehu, zatímco politici a novinári jsou nuceni
prlliš zobecDovat?

Rekla bych, že je to lehcí, protože jejich perspektiva

muže být širší. Rekneme, že pokud je novinár poslán, aby
podal zprávu o vraždách v Closh Wood (sem byly situovány

v knize In tke Forest - pouz. red.), napíše vše o té kritické

události a pátrání. I kdyby vládli velmi dobrou predstavi
vostí, nemohou novinári z povahy své profese zachytit
niterné pochody dotycných osob. Pro spisovatele a jeho

imaginaci jsou tu naopak dostatecné možnosti a terén.
Když je rec o politicích, nedovedu si predstavit, že bych
mohla být jedním z nich. Zaprvé jsou dnes obklopeni tím,

cemu ríkají "mystifikátori". To slovo znamená totéž co lhári
- lidé, co sprádají své báchorky, jako se sprádají nite. To je
první vec, kterou bych nesnesla, protože pravda je pro me

imperativ. Druhý duvod je ten, že politika cloveka skoro
vždycky zkazí. Zacínají v ní jako idealisté, ale potom je
jejich profese a nutnost pretvárky degradují a stanou se
z nich falešní lidé. Potkala jsem mnoho politiku a vím, že

tam nekde uvnitr chovají urcitou lítost nad tím, že se

museli vzdát svých morálních a jazykových standardu.
A jazyk, který používáme nebo zneužíváme, o nás ríká vše.

Sama jsem dnes šokována všeobecne rozšírenou banalitou
jazyka, všemi temi klišé, kdy si lidé myslí, že jsou "in".
Jazyk pritom dokáže být tak tvárný, ale oni to ignorují.

A když už se jim literatura dostane do rukou, je pro ne
nezáživná.

Jednou byl citován váš výrok, že "technologie vyprázd·
nila naši fantazii a tím i umrtvila jazyk ... "

Ale ovšem, vezmete si napríklad televizi, která je vizuální

a zamestnává jinou cást mozku. Nevím, kolik casu údajne deti
tráví u televize, ale v každém prípade to zmenšuje jejich chut
k jazyku a jeho obohacování. Nemyslím si, že by bylo v jistém

veku neco špatného na kreslených seriálech jako Mickey

Mouse, ale pokud zapomínají jazyk, príbehy a literaturu, pak
jde o strašlivou ztrátu, protože knihy a velká díla jsou tím
nejlepším zdrojem poucení ...

Válku v Iráku jsme mohli sledovat 24 hodin

denne a dívat se na desivé zábery iráckých detí
s roztríštenými hlavami. Stávají se podle vás jazyk
a role spisovatele vedle techto stále názornejších
a snadno dostupných obrazu ruzných situací

prežitkem? Obraz koneckoncu vypovídá tisíci slovy

Ne. Jsem ráda pro tuhle otázku a vím, co máte na mysli.
Existují dva ruzné aspekty našeho vnímání techto vecí:

jednak to, co vidíme, a to je jiste šokující, brutální a okamžité.
Ale pokud se práve v tuto chvíli na kritickém míste nachází
mladý ci starý muž nebo žena a píší to, co cítí a co je desí, at

už jako úcastníci nebo pozorovatelé, zustane tu to, co napsali,
déle než zábery, které vidíme v televizi. Je to otázka casu.
Otázka toho, co je docasné a co trvalé. Nemeli bychom

vylucovat jedno pro druhé - mužeme mít obojí. A psané
slovo, at už próza, drama nebo poezie, zahrnuje jak aktuality,
které vidíte v televizi, tak i související pocity. Televize a ostatní

média zas oslovují vaše emoce: dnes vidíte nejaký záber, zítra
další a ty se vrší jeden na druhý a nakonec mizí v zapomnení,

zatímco když dnes ctete necí deník, jen tak to nezapomenete.

Jeden z vašich románu, The House ol Splendid
lsolation, který vyšel v roce 1994, lící milostný
prtbeh mezi ženou upoutanou na lužko a "irským

revolucionárem" na úteku pred policií. Ackoli byl

ve své dobe verejností kladne prijat, sklidila jste
v jistých kruzích kritiku za své nekdy snad príliš

sympatické podání "teroristy". Myslíte si, že by ve
svetle nedávných událostí byla reakce prudší,

kdyby kniha vyšla dnes?
Mátena mysli hruzu z teroristu po jedenáctém zárí?

Ano.

Musíte to zasadit do kontextu. Ten román je situován do

Irska, je o irském dobrovolníkovi, vojákovi nebo teroristovi 
to pojmenování nechám na vás - a nešlo o apologii. Myslím,
že lidé to nebudou vnímat jako phbeh muže, který nasedl do

letadla a bombardoval newyorská dvojcata. Ten muž se
zúcastní války ve vlastní zemi, která vypukla následkem
rozdelení té zeme. To je neco zcela jiného a nebylo by správ

né plést to dohromady ...

Což nás vrací zpátky k tomu, že novinár nebo politik
jsou v pokušení príliš wbecDovat?

Ano.
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Znamená irská historická zkušenost, zejména ve

smyslu vztahu mezi anglictinou a domácí galštinou,
k tomu, že si Irové váží více jazyka?

Ano - výhodou je skutecnost, že anglictina je druhým
jazykem a zároven se premenila ve faktickou hlavní rec,

pricemž si uchovala alžbetinské prvky spíše než prvky anglic
tiny na stránkách Daily Mail. A jazyk je obohacen obema
temito recmi, at už nekdo hovorí irsky nebo ne. Zustává to
v kolektivní pameti. Cili existence dvou jazyku je spíše oboha
cením než schizofrenií.

Vedla práve ztráta irského jazyka k tomu, že se z Iru

stali tak dobrí anglicky píšící spisovatelé? Mám na
mysli to, že Irové píší tak dobre možná proto, že si
uvedomují svuj úkol zvládnout tento relativne nový

jazyk. Muže být literární bohatství Irska vlastne dusled
kem komplexu ménecennosti naruby?

Myslím, že tak jednoduché to nebude. Psaní je velice
hluboký proces. edá se tomu ríkat ménecennost. Rekla
bych, že je to samotná láska k jazyku, jako by jazyk byl necím

životným. To je jeden z duvodu, proc má Irsko takové bohat
ství. Existuje tam láska k jazyku, ovšem jazyk je neoddelitelný
od citu. Síla jazyka znací intenzitu citu a jako národ, at už

v dobrém ci zlém, dáváme své pocity najevo a to poznamená
vá konkrétní díla - vezmete si napríklad]. M. Synge, což je
dnes neprávem opomíjený genius. Synge se ponoril do
irských mýtu o divokém Aranu a Connemare a ješte za svého

života byl pranýrován samotnými Iry. Proc? Protože byl tak
dobrý. A to je možná práve projev toho komplexu ménecen
nosti ...

Jste casto popisována jako jeden z irských literárních
exulantu ...

Jiste, s ohledem na reakce, které jsem vzbudila po napsání
svých prvních knih, bylo rozumné bránit se odchodem jinam.

Pro své psaní potrebuji ty nejlepší podmínky. Je mi ukradené,
jestli bydlím v Eiffelove veži, v Killarney nebo tady v Praze 

je mi to jedno, pokud jde o každodenní život - ale co se týká
mé profese spisovatele, musím ríct, že psaní je mou povinnos
tí i posedlostí, bylo to tak vždycky a tak to i zustane. Pristupuji
k tomu s velkou vážností, a proto nechápu ty povrchní odsud

ky za to, že nežiji v Irsku. Co na tom sakra záleží? Ale jim to
nedá, budou to neustále vynášet a tvrdit, jak pro buh mužu
psát o Irsku, když ho neznám. Já ho ale znám velmi dobre.

Na rozdíl od jiných slavných irských literárních

emigrantu, jako byl Joyce nebo Beckett, zustala vaše
pozdejší díla v kontaktu se soucasným Irskem a mohl
by je klidne napsat nekdo, kdo tam žije. Myslíte si, že

byste mohla být první v dlouhé rade irských spisovate
lu v exilu, kdo se vrátil zpátky, alespon v abstraktním
smyslu slova?

Jiste a oni meli tu drzost ríci o knize jako Down by the River,

kterou inspiroval prípad X (Kontroverze v otázce potratu, která

otrásala Irskem 90. let. Vznikla uveznením étrnáctileté dívky,

obeti znásilnení, aby nemohla vycestovat do Anglie za potratem.

Prípad vyvolal ústavní krizi, která dosud nebyla uspokojive

vyrešena - pom. red.), že jsem nebyla v kontaktu s aktuálním
dením v Irsku! Ale znáte to, když vás chtejí lidé napadnout

nebo znicit, udelají pro to cokoli. Jezdím do Irska velmi casto
a lidé se ke mne dnes chovají dobre. Jezdím sem a tam a jsem
obeznámena s dením v Irsku práve tak dobre jako kdokoli

jiný. Neríkám to proto, že bych se brala príliš vážne, je to
proste fakt. A lidé to svým zpusobem vedí.

Zmenilo se to tam?

Podle mého trochu ano. Jezdím do hrabství Clare, mám

dum v Donegalu a mohu ríct, že život lidí tam "venku", jak
tomu rl'káme, má více príjemných stránek. Mají traktory, auta,
zarízení na dojení krav ... Myslím, že existuje nekolik Irsk. Je

jich tolik, kolik je spisovatelu, co jsou schopni psát. Moje
zázemí je v hrabství CIare. Vyhledávám tam velmi tichá,
osamocená místa.

Dosud byl do ceštiny preložen pouze jeden váš román 

Devce se zelenýma ocima. Nevíte, zda se chystají další
preklady vašich knih?

Myslím, že by mohly. Devce ze zelenýma ocima bylo prelo

ženo už dávno. Moc bych si prála, aby vyšly i mé novejší
knihy.

Preložil David Svoboda.
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SEDMDNÍVE

Stát se na týden ridicem slavných ceských umelcu ze

sveta filmu pro mne zpocátku znamenalo predevším stres.
Prahu jsem do té doby znal jen z vagónu metra, v lepším
prípade z okýnek tramvaje. Rozhodne však ne ze sedadla

ridice luxusního vozu pomerne vysoké hodnoty. Obavy
z milionových škod ci palcových titulku v novinách informu
jících o zabití nekteré ceské celebrity nezkušeným mladým

ridicem se však ukázaly zbytecné. Sedm dní za volantem na

filmovém festivalu Finále Plzen znamenalo pro mne jako
studenta ekonomie nakonec spíše príjemný únik od

nekonecných krivek a utažených kravat k uvolneným tvárím
a jejich zajímavým príbehum.

Obycejné reci s neobycejnými lidmi
První známou osobností, která mela dobrovolne sverit

svuj osud do mých rukou, byla Vlasta Chramostová a její

muž, kameraman Stanislav Milota. Z Plzne pro ne vyjíždím
radeji o hodinu dríve, než je nutné, v Praze jsem ale díky
šestistupnové prevodovce v ješte delším casovém predstihu.

Naštestí se objeví první vleklá zácpa na Letné a muj náskok
se pomalu snižuje. Poté se zarazuji do špatného jízdního
pruhu, což znamená další minuty navíc. Musím chte nechte
Letenským tunelem. Za ním se ale nedá odbocit doleva,

pokracuji tedy pres most a snažím se udržet si alespon
správný smer.

Konecne se ocitám na magistrále! Celakovského sady, ve

kterých mám dvojici vyzvednout, již cítím ve svežím pondel
neranním smogu. Zbývá jen proplést se spletí jednosmerek
okolo "Pavláku" a strefit se nakonec do té správné ulicky.

Ani to není jednoduché, takže tech nekolik bloku budov
objíždím zhruba trikrát. Jako zázrakem se najednou vyloup
nu na správném míste a dokonce se mi podarí zaparkovat.

Spadl mi porádný balvan ze srdce. Úplne zbytecne. Magist
rála roztíná sady na dve cásti a mí pasažéri pritom bydlí v té
druhé. Se zavazadly samozrejme pomužu, doufám tedy, že

jim použití prechodu pro chodce nebude vadit.
Vadilo. "Neexistuje," vysvetluje mi Stanislav Milota obšír

ne své pohnutky k presunu mého vozu: "Musíte prijet pred
dum!" Rezignuji a pouštím se do dalšího ctvrthodinového
objíždení okolních bloku. Snad už je to v porádku. Vlasta

Chramostová vychází pred dum s pugétem v ruce. Hned
svého muže omlouvá a popohání ho, abychom zbytecne

nebrzdili dopravu. I on je již mnohem prátelštejší, presto ale

vydává pokyn, který mne trochu zneklidnuje: "Tady to
musíme vzít pres ten zákaz vjezdu, jinak bychom to objíždeli
dvacet minut," vysvetluje. Vypínám pud sebezáchovy

(pokuty si platím sám), navykám pražským manýrum

a vrhám se do protismeru.
Zatímco slavná herecka bojuje s bezpecnostním pásem na

LužBAcH
MILAN DUDA

zadním sedadle, pouštíme se s jejím kameramanem do
hovoru. Netrvá to dlouho a dostáváme se k Iráku, nové

hlave státu a krizi v CSSD: "Ten Gross se tlací na špicku,
urcite chce být i premiérem," komentuje Milota, tak ho

oslovuje jeho manželka, politickou situaci: "Ale takový
mladícek, ten na to prece nemá. A navíc, poslouchá ty Gotty
aJ anecky, co to muže být za cloveka?"

Mluvíme o Milotove vcerejším vystoupení v plzenském

rozhlase. Melo obrovský úspech. "To je tím, že my ríkáme
všechno na rovinu," pouští se do debaty již pripoutaná Vlasta
Chramostová. "Delali jsme to celý život a ztratili jsme toho
dost, proc bychom se báli ted? Spousta lidí se ale už zase

strachuje, nikdo nerekne, co si doopravdy myslí."
Po chvilce ticha prichází na pretres již skutecne uvol ne

nejší témata. Film, filmové festivaly, Plzen a Americani, kterí
ji osvobodili, stejne jako dnes osvobozují Irák. Kapitán
z Kentucky, jehož kurecí kridélka mají úroven, na rozdíl od

tech sladkých housek u "mekáce", velká nákupní centra,
kam jezdí rodiny o víkendech na výlet místo do lesa, místa,
kde merí policajti rychlost, a treba také vernost ke znacce

Škoda, kterou tato dvojice preferuje i pred nabušeným
Renaultem, ve kterém se práve veze. Vlasta Chramostová se
trochu bojí, když pohlédne na raficku tachometru. Kdysi

mela nepríjemnou havárii. Docela obycejný hovor s neoby
cejnými lidmi. V Plzni si tuto neobycejnost ale již skoro
neuvedomuji, a když vystupujeme z auta, docela me zaráží,

proc se po mých spolucestujících všichni tak otácejí.

Lesk vecírku a bída reality
Po krátké prestávce mírím opet do Prahy. Na holešovic

kém nádraží ceká nemecký filmový kritik Hans GUnter Dix.
Ceká pomerne dlouho, protože ho nemužu pri vší dobré vuli
najít. Nakonec si najde on mne a já jsem trochu v rozpacích,

protože pusobí spíše jako žena. Premýšlím, jak overit jeho

totožnost. Požádat ho o pas si netroufám, ptám se tedy
rovnou na festival a.film. O nem pak hovoríme celou cestu,

o filmech dobrých i špatných, o tune braku, které musí
shlédnout, než narazí najeden dobrý snímek.

V Plzni je to opet jen na otocku. Na pedál musím tentokrát
trochu pri tlacit, abych stihl další známou tvár v Praze.

U Heleny Treštíkové jsem presne na cas. S úsmevem to
ocenuje. Její spolucestující, která jede na festival tlumocit, je
ze známé dokumentaristky u vytržení. Celou cestu ji zpovídá

a zároven barvite prezentuje své znalosti a nadšení z autorci
ny tvorby. Hranicí to s rektálním alpinismem, nicméne se
alespon dozvídám radu zajímavostí ze zákulisí natácení

nekterých slavných dokumentu, jakým byly treba Hitler,

Stalin a já nebo casosberné Sestricky.

Návštevu rautu považuji za dustojnou výpln zhruba

Prítomnost
56



OSOBNOSTI

hodinové pauzy. Ve vydýchaném podzemí se mi trochu
zamotá hlava. Všechny celebrity ale pusobí spokojene

a disciplinovane udržují své sklenky a talírky blízko u tela,

aby nezabíraly príliš mnoho prostoru.
Herecka Luba Skorepová, která stojí opodál, by jiste

dostala plný pocet bodu. Na svuj vek vypadá velmi obstojne,
pred kamerami nedává znát únavu z pozdní nocní hodiny
a vesele konverzuje s okolím. O chvíli pozdeji ale již nasedá

do mého vozu a vycerpání je mnohem znatelnejší. Zadní
sedadlo okupuje priopilá manželská dvojice, jejíž puvod mi
zustal utajen. Na ospalé dálnici se hovorí ospalým, nicméne

zajímavým tónem. Opet Irák, tentokráte ale z jiného úhlu

pohledu. Stovky nevinných mrtvých, zloduch Bush a papež,
který jim to mel hned na zacátku zakázat. Toho by prece

museli poslechnout, nebo ne? Nemastná neslaná ceská
vláda tomu taky moc nepomohla. A pak ješte Standa Gross.
Kdo by ho ale bral vážne, poslouchá prece Karla Gotta.

Na pokraji Prahy me predjíždí bílé auto se zeleným

pruhem a rozsvecuje se neodbytné cervené STOP. Neuvedl
jsem vozidlo do stavu klidu a míru na znacce stop a na tacho

metru mela rucicka k padesátce hodne daleko. Za tri stovky
pokuty mužu být rád. Posádka vozu se na sumu ihned
soustrastne infromuje: "Vzal jste si papírek?" vyzvídá paní

Skorepová a já prikyvuji: "Tak to vám to musí proplatit,"
vysvetluje. Vím svoje. "Kdyby radši honili zlodeje a vrahy,"
uvažuje dál nahlas herecka. "Ale za tri stovky, to není tak

špatný. Co si za to koupíte? Nic! Mohl jste dostat tisícovku.
Nebo dve. Taky vás mohli zmlátit." Zastavujeme v Záhreb
ské ulici na Vinohradech. "Musím se ješte podívat, s kým

jsem si celou cestu tak hezky povídala," otácí se na manžel
ský pár, se kterým do auta v Plzni nastupovala. "Aha, no
jiste, já zapomnela," uvedomuje si sklesle svuj výpadek
a vystupuje z auta. Veškerý hvezdný lesk je definitivne pryc.

Pomáhám ješte s taškami do druhého patra. Byt je prázdný,

snad jsou v nem aspon ti skrítkové, o kterých obcas paní
Skorepová mluvívá v rozhovorech.

Kuloárový humor a povinný Standa Gross
Další dny se od sebe príliš nelišÍ. Práce už není tolik, festi

val si žije svým životem, naše ridicská skupinka taktéž.
V restauraci nedaleko Elektry, kinu, kde se festival odehrá
vá, nás dobre znají. Odeni v cerných trickách se žlutým

logem automobilky na hrudi dostáváme již témer automa

ticky svou dávku nealkoholických piv, prípadne kávu nebo
džus. Na stole leží mobilní telefony a nikdo se nemuže

dockat, až zazvoní ten jeho a bude moci vyrazit za
nejakým vetším vzrušením a zážitky, než je vysedávání
v hospode.

Konecne cvrliká i ten muj. Opet Vinohrady, tentokrát

režisér Zdenek Tyc a Pavel Zajícek, jedna z nejvýznamnej

ších osobností ceského literárního, hudebního a výtvarného
undergroundu 70. let. "Ahoj, já jsem Pavel, my se ješte
neznáme," vytuší správne Zajícek a má pravdu - není odkud.

Po jeho vecerní recitaci ho mám odvézt zpet do Prahy. Pred
cajovnou, kde své verše cetl, ho zdržují dva zhulení intelek
tuálové. Zajímá je, proc Pavel vlastne píše, co je jeho vnitr

ním motivem: "Víš, my se ptáme, protože je duležitý se ptát.
Spousta lidí se neptá, ale my se ptáme, protože je to duleži
tý," prokazuje axiom otazníku životem ošlehaný osmnáctník.
Pavel trpelive odpovídá na stejnou otázku asi trikrát. Další

dotaz se týká zpusobu psaní: ,Jak to vlastne probíhá, to

psanÍ. To jako sedneš a jedeš?" "Treba ted, až dojedu domu,
si sednu, a napíšu básen, tobe," popisuje svuj denní chléb
Zajícek. "Ne, to nemusíš Pavle," zacervená se intelektuál, ale
Zajícek ho vyvede z omylu: "Nemyslím prímo tobe, ale

proste tomu, kdo se ptá."
V aute úmyslne naladím prízemnejší téma hovoru - festi

valové - ovšem hudebne festivalové. Mí pasažéri hovorí
o Trutnovu, pres nej se dostávají k Plastikum, Milanu
Hlavsovi, DG 307 a emigraci. Rozhovor se pomalu mení

v monolog a je evidentní, že vypravec vypouští presne ty
informace, které od nej jeho publikum vždy ocekává. Spekt
rum otázek je omezené a on už je všechny zná. Presto jeho

rec nejeví známky otrávení ci znudenÍ. Nakonec se dostane
me i ke Karlu Gottovi. "Toho dneska poslouchají akorát lidi
typu Standy Grosse," zazní humorný bonmotek ze zadní

sedacky. Standa zrejme spadá do nejaké povinné prírucky
kuloárového humoru ceských umelcu, jinak si to nedokážu
vysvetlit.

Videti Duška jazyk plaziti
Nachlazenému Jaroslavu Duškovi jsem skocil hned

na první špek, který na mne nalícil: "Musíme to vzít
támhle pres les, tudy to nepujde," naviguje mne. Netuše
lest, tupe následuji jeho pokyny
a vrhám se takrka polní

cestou do tmy cernošické-
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ho lesa. "To byl vtip," utrousí najednou celebrita a já sešlapu

ji brzdový pedál. Dušek nehne ani brvou, jeho testem
ostrovtipu jsem ale evidentne neprošel.

Snažím se tedy otevrít si vrátka k "nekonvencnímu

bavici" aspon svými encyklopedickými znalostmi jeho
životního díla. Nemužeme nehovorit o divadle Vizita

a všech Duškových "nadhazovacích" posledních let. Rec

prijde i na nekolik jeho filmových rolí nebo na predstave
ní Caveman, poloimprovizacní one man show, kterou
Dušek zacne za nekolik dní paralyzovat bránice diváku

v pražském Klubu Lávka. "Chtel jsem jenom, aby se tam
vstupenky prodávaly za rozumnou cenu," postežuje si
herec. "Delal bych to klidne za polovicní honorár, dostala

se do toho ale navíc ješte agentura, takže stojí jeden
lístek pomalu tri stovky," rozlítostnuje Duška mašinérie
ceského showbusinessu, jejíž obetí se tak sám pomalu
stává.

Dalšímu vyprávení o své osobe se chce Dušek evidentne

vyhnout a zbytek jízdy probíhá spíše jako jeho monolog
o kvalitách vozu znacky Renault. Nutno podotknout, že je

skutecným znalcem, takže mu po chvíli nabízím svuj ridic
ský post. Odmítá. Obcas povesí do vzduchu nejaký technic
ký dotaz, na který bych mel jako reprezentant této znacky
automobilu znát odpoved. Vetšinou ale netuším, takže si
Oušek odpovídá sám. Pouze na jméno jednoho z posledních

modelu rady Laguna si nemuže vzpomenout:" o, mám to
na jazyku," trápí se chvíli. "Ukažte!" žádám hvezdu a ta na
mne vzápetí vyplazuje svuj orgán chuti, predevším ale

nástroj obveselování poloviny národa. Konecne mám dojem,
že jsem si z nemocného improvizátora urval své a nechávám
ho usnout.

Šedé rádky o mase a kostech
Následovala rada dalších známých i méne známých jmen.

Režisér Jan Hrebejk, který si jel pro jednu z prvních cen za

své Pupendo. Jiste ho ceká ješte mnoho dalších. Že má

pritom doma rozbitý vodovod, nikoho nezajímá. Proc taky.
Hned po nem mezinárodní skupinka dokumentaristek, ze

kterých se behem cesty staly nejlepší kamarádky. Aspon to
tak pusobilo. Když ale na letišti vystupovala poslední z nich,
už si ani nepamatovala jména predchozích dvou. Poté

mírne nevrlý, protože spechající Ondrej Trojan, který me
zachránil od pokuty výkrikem "Bacha, to je jednosmerka

jako prase". Vysoký ministerský úredník, který se nemuže
vejít do auta, zase nabubrele upozornuje, že stát je nejvet
ším sponzorem festivalu. A stát je prece on. Známý hudební

publicista na to z útrob vozu reaguje pouze zdviženým
prostredníckem.

Nablýskanou kliku funglnové Laguny si podávají paže
proslulé i méne známé. Lidé milí, príjemní, zamlklí, nafouka

ní i arogantní. Zažívám situace nezapomenutelné, úsmevné,
trapné ci mrazivé. Predevším ale naprosto normální. Oceká

val jsem týden permanentní extravagance, neocekávaných

excesu, spolecensky unavených tvárí. To vše bych pak
zachytil do šokující reportáže. Místo toho jsem sepsal rádky,

které jsou možná spíš šedé. Nevadí. Nakonec, prijít na to, že
postavy za tlustým sklem obrazovky jsou taky jen z masa
a kostí, není úplne k zahození.

MII.AN DUDA (1979) JE STUDENT VYSOKÉ SKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE.

Znáte ceské vedce exulanty?
Ve druhé polovine 20. století uprchlo do zahranicí nekolik

set tisíc ceskoslovenských obcanu, mezi nimi i mnoho

vedcu, vynikajících specialistu ve svých oborech. O techto

lidech, z nichž mnozí zmizeli z povedomí národa, má být
Imiha nakladatelství Academia Príbehy ceské vedy v exilu.

Obracíme se proto i na Vás, vážení ctenári Prítom
nosti, s prosbou, abyste nám pomohli.

Pokud znáte nekteré ceské vedce-exulanty, pošlete

nám, prosím, jejich adresy, nejlépe e-mai1ové, prípadne

sdelení, kdy cekáte, že prijedou do rodné zeme, abychom
je tady mohli vyzpovídat.

Pomozte nám pri objevování techto našich slavných
krajanu. Je jich urcite mnoho, vždyt, jak jednou rekl prof.

Otto Wichterle: "Nevím o žádném ceském vedci, který by
v cizine neuspel."

Pište do redakce Prítomnosti, nebo na e-mailové adresy:
koubska@vydavatelstvimjs.cz; karel. pacner@rnfdnes.cz

Dekujeme

Libuše Koubská, Karel Pacner

NAD A C E

vmlr:;
Prítomnost
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NEJDE JEN O SLOVA

Svornost
Když se v Peckových ~

Motácích nezvestnému chce 8
protrelý vezen pochlubit nove '~

príchozímu svou znalostí e~
jáchymovských uranových

lágru, spustí: "Svornost, tam
jsem byl tri metry, na Rovnos
ti jsem se natíral skoro osm,

posledne lágr BratrstvÍ, ústre
dák ... " Zkoprnelý nový mukl
ho prerušÍ: "Pockej, Lojzíku,

ty tábory se opravdu tak

jmenují? Svornost, Rovnost,
Bratrství, to je snad nejaký vtip, ne?"

Vtip to nebyl, leda snad schválnustka bolševických

organizátoru trídní spravedlnosti, srovnatelná s nacistickým
"Arbeit macht frei". Vzniklé trojsloví nápadne pripomíná

programové heslo Francouzské revoluce, dokonce tak
nápadne, že muže uniknout drobný rozdíl. Uniká leckomu
i dnes - treba mí studenti je obcas vyhrknou v citované
podobe, podobne jako pred nedávnem úcastník jakési
vedomostní souteže v televizi, dokonce ani moderátor ho

neopravil (ale bylo to nedlouho po volbe prezidenta, což
mohlo hrát svou roli; k tomu se ješte dostaneme). Ten rozdíl

snad unikl i Václavu Cernému v peckovské studii, kde autor
priznacuje nejen jméno lágru Bratrství, ale i Svornosti

vykricníkem v závorce jako upozornení na absurditu
komunistických zvyklostí.

Když ale se na to podíváme ciste jazykove, to povrchní

ctení je docela pochopitelné. Liberté, egalité, /raternité cituje
me v ceštine jako "volnost, rovnost, bratrství". Preklad není
tak úplne presný: první clen triády by mel spíš znít "svobo
da" - etymologicky být svobodný znamená být svým pánem,

zatímco být volný znamená spíš mít svou vuli; svoboda
zakládá odpovednost, volnost od ní uvolnuje. Ale preklad,
jejž zvolili naši obrozenští predkové, je daleko libozvucnejší,

rytmem i vnitrním rýmem. Obsahove klamná varianta
"svornost, rovnost, bratrství" ono zvukové kouzlo zachová
vá. Navíc se uplatnuje i hrícka založená na paronymii

(podobnosti slov): svornost prece obsahuje první slabiku
svobody a zároven i zakoncení slova volnost. Jediná hláska
si tam konkuruje: "r" místo "I", a i tady by se dalo zábavne

pohrávat se souvislostmi slov svornost a svolnost oproti
svobode. Na záver treba dodat, že Karlu Peckovi toto

ruznoctenÍ ci ruznoslyšenÍ neuniklo: vždyt hrdina a vypra
vec Motáku se jmenuje práve Svoboda.

Slovo svornost je vubec svudné. Nedostatek svornosti

(synu Svatoplukových), praví povest, zpusobila zánik ríše
Velkomoravské; ostatne podle tradice je nesvornost všech
Slovanu prícinou jejich katastrof. Máme tu také krásnou
horninu SVOl', tvrdou jak žula, jejíž jméno se již od Presla

vykládá svíráním slídy a kremenu, z nichž se skládá. Svírá
ní je spojování neceho s necím, jak ukazuje i slovo svorník.

Heslo starického mocnáre

France Josefa 1. "Viribus

unitis" bychom mohli
vlastne prekládat nejen
jako "spojenými silami",

nýbrž i silami sevrenými:
chceme-Ii dosáhnout vel

kých cílu, tedy v sevre

ných šicích.
Sevrené rady milicionáru

na naší fotografii jsou
ponekud rozvolnené; ruší
je jednak rozevláté prapory

Gejichž problémem ovšem není plání svobody - vlají jen po

vuli vetru), jednak vzad otocený soudruh, jenže ten má
nejspíš pifku na pana fotografa, že jim jejich svornost
narušuje. Ale jsou ti milicionári pekným symbolem casu,

kdy svornost byla jednou z hlavních hodnot verejného
života. Pro obecný lid se ovšem užívalo slova mírnejšího,
totiž jednota, napríklad "jednota pracujících" nebo "jednota

strany a lidu". Z tohoto hlediska je název lágru Svornost
vlastne jistou nedusledností (když svorné, tj. kladné jsou
šiky strany a jejích úderných pestí) - ale jen zdánlive: i ti

muklové byli svým zpusobem údernou svornou silou, i když
údery neudíleli, nýbrž prijímali. Ostatne lze si predstavit
svornejší šik, než jakým byli muklové sevrení po skupinách

ocelovým kabelem (což bylo opatrení proti úteku, ale také
projev sadismu veznitelu), klopýtající na povestných
schodech lágru Svornost cestou na šichtu nebo z ní?

Clovek nemuže vedet všechno, ani pocitovat, nemusí tedy
znát ani všechny významy ci konotace slov. Jiste to myslel co
nejlíp náš nove zvolený pan prezident, když bezprostredne

po svém zvolení vyslovil prání "nové svornosti a pohody".
Razení není abecední, má tedy zrejme svornost predcházet
pohode, možná jako její podmínka. V daném kontextu to

znelo jako príslib, zvlášt od politika, který drív vždycky spíš
delil, demontoval, vyclenoval se proti jiným (tretím cestám,
penezovodum, levicákum, moralistum, intelektuálum etc.).

Doufejme, že duležité je práve spojení "nová svornost" 
protože ty staré svornosti jsou spíš podezrelé. Nejenom ona
poúnorová: po svornosti se vubec volá vždycky ve stavu

historických prušvihu. Po Mnichovu napríklad. Po srpnu 68
mel být lid rovnež svorný ve "státnické moudrosti", s níž se
mel smirovat s kapitulací. Ale nemusí jít hned o prušvihy.

Vzpomenme na refrén hymny poslední Meciarovy vlády na
Slovensku: už nikdy žiadny svár - to je prece prání každého
autokrata. Svornost zní moc pekne; ale snadno se stane
hrozbou obcanským svobodám.

Ostatne svornost byla alespon navenek jedním z témat
cerstvého referenda o vstupu do Unie, jednoduše: svorne bud

s nekým, necím a pro neco - anebo svorne proti necemu.

Jan Horálek

léto 2003
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Ransdorf dostal vyhazov
V newyorském Astoria Queens se nachází jedna z nejvetších

ceských a slovenských komunit v zahranicí. Založili ji ceští

imigranti prchající pred nemeckým a posléze komunistickým
útlakem. Centrem této komunity je Bohemia Hall, rozsáhlé
kulturní stredisko s auditoriem a jevištem. Pamatuji si, jak jsem

jako chlapec chodil s rodici na predstavení slavných Cechoslová
ku v exilu, jako Karla Steinbacha, který uvádel Shakespeara
v ceštine, zatímco ostatní známí exulanti, jako nejlepší ceskoslo

venský novinár Ferdinand Peroutka, sedeli v hledišti. Bohemia
Hall bylo jedním z prvních míst, kam zavítal behem své
návštevy New Yorku Václav Havel dlouho predtím, než se stal

prezidentem. Vrátil se sem pozdeji ješte nekolikrát.
Krátce po zacátku nedávného koncertu populární ceské skupi

ny Cechomor (do Bohemia Hall prišlo pres 500 návštevníku)
vedla návšteva jednoho nevítaného hosta k vítanému výsledku.
Ukázalo se, že jedním z návštevníku není nikdo jiný než predseda

poslaneckého klubu Komunistické strany Cech a Moravy
Miloslav Ransdorf. Když vyšla najevo jeho prítomnost, obrátilo se
nekolik úcastníku na organizátory akce, aby vyjádrili své pohor

šení nad tím, že úcast na jejich kulturní akci byla umožnena
cloveku, který prímo reprezentuje stranu zodpovednou za jejich
exil, veznení a strelbu do zad jejich bližních (k dnešnímu dni je

KSCM jedinou komunistickou stranou v Evrope, která se

neomluvila za své zlociny). Ransdorf byl vzápetí požádán, aby
odešel, odmítl však s tím, že je hostem Jana "Honzy" Kavana,

ceského socialistického poslance a v soucasnosti predsedy Valné
ho shromáždení OSN. Když už se Ransdorf schovával za Kavano-

vu sukni príliš dlouho, musela ho ochranka

primet k odchodu nátlakem, zatímco ten na
ni ješte za zavrenými dvermi jecel "jste
ubožáci".

To, co je na tom všem zoufalé, není ani
tak samotný Ransdorf - muž bez nejmen

ších známek politické slušnosti, jehož typic
ky komunistická arogance jej nutne vede
k tomu, aby ustavicne pokoušel trpelivost druhých svým provo

kativním chováním - ale fakt, že Ransdorf byl skutecne hostem

svého prítele Kavana. "Honza" Kavan, který žije v New Yorku
a má již na svém konte funkci ministra zahranicí Ceské republiky,

mel více premýšlet, než pozval nekoho jako Ransdorf na populár
ní událost porádanou pro ceské exulanty_ Skutecnost, že tak
neucinil, muže být vysvetlena pouze hloupostí, arogancí nebo

obojím. Kavan, který je v soucasnosti predmetem vyšetrování
v souvislosti s minulými aférami, kterých je príliš mnoho na to,
aby zde mohly být vyjmenovány (v parlamentu se dosud ozývají

hlasy pro jeho rezignaci), je proslulý schopností vybírat si práte

le. Poslední z nich, Karel Srba - jeho bývalý poradce - je nyní
obžalován z organizování vraždy novinárky, která ho kompromi
tovala.

Naštestí se o události rozepsaly prakticky všechny ceské

deníky. Jeden ceský komentátor zakoncil svou poznámku slovy
"na rozdíl od nás doma mají Ceši v cizine, kterí tam uprchli za
svobodou, odvahu ríci, že vonavka je príjemná, ale hovno smrdí".

A Miloslav Ransdorf a jeho prítel Jan Kavan opravdu smrdí.

Martin Jan Stránský
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PREDPLATNÉ:
Veškeré objednávky zasílejte na adresu

Prítomnost, Národní 11, 11000 Praha 1,

tel. 222 075 600, fax 222 075 605

e-mail: info@vyclavatelstvimjs.c'Z

Spolu s prvním výtiskem PNtomnosf; obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov

ním prevodem, bankovní spojení: KE Praha 1, c. Ú. 27-4368410217/0100, variabilní

symbol: pod VS se nadále nebude uvádet rodné císlo, ale císlo zákaznické uvedené na

adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpúsob platby uvádejte vždy na

objednacím lístku.)

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISA nebo MASTERCARD,

uvádejte, prosím, CVV nebo CVC kódy!
CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 250 Kc/rok

V Evrope: 550 Kc/18 USD/18 EUR/rok
V zámorí: 700 Kc/23 USD/23 EUR/rok

Studentské predplatné: 99 Kc/rok

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)

cernobíle barevne

1 strana 19,700 24,100

1/2 10,800 13,200

1/4 5,800 7,700

1/8 3,200 4,400

Vnitrní str. obálky 27,200 31,400

Zadní str. obálky 36,800 41,200

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíle barevnc

1 strana 10,900 13,000

1/2 5,900 8,000

1/4 3,800 4,900

1/8 2,000 2,900

Vnitrní str. obálky 17,500 21,500

Zadni str. obálky 27,000 31,400

Objednávky zašlete na: PHtOIllIl05t, árodní 11, 11000 Praha 1, tel. 222 075 600,

fax 222 075605.; e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Prítomnost
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KANCELÁRSKÉPROSTORY • volné od 1. cervence 2003!

NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICUV DUM)

I. patro: 653 m2

luxusní prostory v nádherné secesní budove, zcela renovované. Nádherná centrální sín 
puvodní "Topicuv salon" se sklenenou strechou, ideální pro tzv. "otevrený" kancelárský
prostor. Koberce, dlažby, kuchyne, žaluzie, moderní stvítidla. Neomezený pocet tel. linek,
kabelážPc. Výtah, ostraha domu, recepce, nové WC, balkóny.

IV.patro: 317m2, Možné rozdelit na dva celky 247m2 a 70m2
luxusní prostory v nádherné secesní budove, zcela renovované, 4.patro s mezonet. Výhled na
Hradcany.Výtah, ostraha domu, 24 tlf. linek, PC kabeláž, TV-SAT rozvody, bezpecnostní dvere
5 kodovým vstupem/alarm, žaluzie, designové svetla, plná kuchynská linka. Podlahové kryti
ny, koberce, dlažba, velká hala/recepce, cajová kuchynka, WC, úklid. komora.

NÁRODNí 11

I. patro: 304 m2 pravé krídlo, 164 m2 levé krídlo, celkove 500m2
III. patro: 291 m2 pravé krídlo, 173 m2 levé krídlo, celkove 466m2
Nádherná neo klasická budova po plné rekonstrukci. Koberce, parkety, dlažby, žaluzie, neome
zený pocet tel. linek, kabeláž PC, moderní svítidla, výtah, ostraha domu, recepce, nové wc.

APARTMÁNY • volné ihned!

NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICUV DUM)

Luxusní byt c. 1 = 2 + KK, 57m2
rozclenení: vstupní hala, koupelna /sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynským koutem,
velká ložnice _ televize, satelit, minivež, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne
úklid, praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla _ výhodné pro cizince
pracující v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy
Cena: 27.000,- Kc/mesíc

Luxustní byt c. 2 = 1 + KK, 53m2

rozclenení: vstupní hala, koupelna/sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynskou linkou _
televize, satelit, magnetofon s CD, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne úklid,
praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla. Výhodné pro cizince pracující
v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy
Cena: 25.000,- Kc/mesíc




