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Naši milí ctenári,

hvezdným kulometem? Hracky
jsou, podobne jako válka dobrý
kšeft, hracky kopírují svet dospelých. Mohou deti deformovat?
Sberatel hracek a jejich velký
znalec Ivan Steiger v rozhovoru
pochybuje, že když darujete petiletému klukovi malinkou
maršálskou hul na hraní, vychováte z nej armádního
generála. Podle jeho názoru to takhle jen zjednodušují
pacifisté a ustaraní zachránci
sveta, hledající laciné,
fotogenní angažmá.
Je tomu práve deset let, co se rozpadlo Ceskoslovensko
a vznikly dve samostatné
republiky. Sona Cechová,
novinárka a vydavatelka cesko-slovenského
týdeníku
Mosty, Slovenka s príznacným príjmením uvažuje, do
jaké míry bylo onech deset uplynulých let úrodných ci
neúrodných? Píše, že pokud se rozdelení prirovnávalo
k rozvodu, dnes lze ríci, že se naše nekdejší polopovinné
vztahy manželské mení na milenecké.
o možná, že
trochu prehání, ale na listopadové konferenci ceskoslovenské komise historiku (která podle jednoho z nich,
Viléma Precana,
spolecne plive do polívky a do piva
nacionalistum na obou stranách) jsem si poznamenala do
bloku slova predsedy Senátu CR Petra Pitharta: "Exkluzivne si mužeme nabízet zrcadla. Jinak vypouklá, jinak
zabroušená, ale rozumíme si." Pak jsem si ješte zapamatovala, co podotkl, když jsme už jen tak mluvili nad haluškami. Totiž, že je výborné, že referendum
o vstupu do
Evropské unie, stanovila ceská vláda o ctrnáct dní po
referendu na Slovensku. Vždyt je to jako se zavesit
v pelotonu za dobrého jezdce.
To jsme to dopracovali, rekne si treba nekdo z vás.
Nemyslím, že bychom meli vzdychat, i když po prectení
"veselé rubriky" Jak to vidí dr. Bedrich Brich se príslušník
národa Šikulu moc naparovat nemuže. Ale od toho je
satira, aby tala do živého. Mimochodem
ten text se
logikovi, filosofovi a hráci na violoncello Antonínu
Kosíkovi zvlášt vydaril. Možná je to i tím, že ho poslal až
z Mexika.

když jsme pri príprave Prítomnosti, kterou držíte v ruce,
a jež má v záhlaví datum zima 2003, mluvili na redakcní
rade o navrhovaných tématech, o prvním, pracovne nazvaném Vojna a mír, nezapochyboval nikdo. Až me zamrazilo, i když jsem s námetem válka prišla sama. Zrovna do
císla, které vychází na prelomu roku, v dobe, kdy se
všeobecne preje pokoj a mír všem lidem dobré vule,
dokonce i tem druhým. A zdraví a štestí a abychom se
zase pekne takhle do roka všichni sešli. A do toho prijde
Prítomnost, jíž stéká po obálce krev!
Presto jsme to zkusili.
e snad hrát si s ohnem, ale
zformulovat neco, co se jiní vyslovit bojí, aby se to neuskutecnilo. Jak vysoká je v soucasné dobe hrozba války pro
euroamerickou civilizaci? Mohou skutecne nekteré války
být spravedlivé? Dá se válce zabránit válkou? Jak se vyvíjejí válecné strategie od pocátku lidstva po dnešek? Je dnes
ješte vubec nekde na svete bezpecno, když teroristictí
sebevrazi, útocící výhradne na civilní obyvatelstvo, uderí
kdekoliv a kdykoliv? Dá se jim v tom zabránit, aniž by
utrpela lidská práva a demokracie?
Filosof Ladislav Hejdánek v eseji Války a budoucnost
konstatuje, že "snažit se zabránit válkám, aby mohl být
konecne nastolen vecný mír, je bláznivé pocínání. Je to
ono povestné hojení ran povrchu, zatímco jejich hnisající
vnitrek bude mít další fatální následky. Hlavním problémem totiž nejsou války, ale šílené nespravedlnosti, rozseté
po celém svete."
Z velmi raného detství si vzpomínám na desivý protiválecný komunistický plakát. Visel ve výlohách a hrozne jsem
se ho bála. Byla na nem vyobrazená mrtvá severokorejská
matka, z ní vytékala obrovská kapka krve a vedle plakalo
díte s cernou ofinkou. Taky tam asi bylo napsáno neco
jako smrt válecným štvácum, nebo možná americkým
agresorum, ale to presne nevím, ješte jsem neumela císt.
A ted nám v Prítomnosti kane krev po obálce pres detské
hracky! Pres mašinku, koníka, panácu, lod ... Ale takhle
prvoplánové to opravdu není. Hracky jako druhé velké
téma jsme si vybrali nejen jako pendant nevinného a nadejného sveta detí k válecnému zmaru. Podle psychologu prý
každý máme v sobe své vnitrní díte. Protože podle toho,
jak a s cím jsme si hráli, praktikujeme svuj prístup ke svetu.
Je tedy dobré, aby vonavá Barbie drepela v ružovém
domecku a tvrdák
indža ho preventivními výpady bránil

Milí ctenári, ze srdce Vám preju také jménem
redakcní rady a celého okruhu spolupracovníku
nosti dobrý rok 2003. A dobré ctení.
Libuše Koubská
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Nevyzvednutá
novinárská "pozvánka"

cích (sic!) nepokoju podarilo vyvolat vskutku masový
a také zcela zbytecný exodus Pražanu do nákupních
center, horských stredisek ci na chalupy, ale média navíc
ve své vetšine naprosto selhala, pokud jde o vlastnosti,
které bychom snad mohli ocekávat (naivne?) od svobodného tisku.

Jakmile demonstranti
a policisté po listopadovém
summitu
ATO v Praze vyklidili ulice, obe strany si pro
sebe zacaly nárokovat vítezství. At se prou o vavríny.
První i druzí vzhledem ke svým zájmum uspeli. Antikapitalisté se legitimne vyjádrili a policie jim to legálne
znesnadií.ovala.
Nalézt
toho, kdo prohrál, je však
mnohem snazší než hledání víteze. Temi poraženými
z celého spektáklu jsou zároveií. i jeho tvurci - ceská
média.

Když ministr vnitra a policejní prezident vykopávali
válecnou sekyru a nadrazovali bezpecnost hrstky státníku
nad demokratická
práva obcanu z tuzemska i ciziny,
nedelali nic, co by nevyplývalo z logiky jejich úradu,
z pozic, které zaujímají v represivním státním aparátu.
Kdo však nutil novináre, aby papouškovali každé jejich
slovo? (Všechny televizní stanice fascinovane reprodukovaly komentár policejního prezidenta Koláre "válku jsme
vyhráli na hranicích", aniž by si nekdo povšimnul, že se
žádná "válka" nikdy nechystala.)
Kde prišli na to, že
vládní a policejní informace jsou nestranné a zarucene
pravdivé? Pri takovém stupni autocenzury a dobrovolného patolízalství
režimu ze strany ceských novináru
pusobí
tragikomicky,
že beloruskému
prezidentovi
Lukašenkovi bylo zamítnuto udelení víza pro vstup do
Ceské republiky mimo jiné proto, že ve své zemi omezuje
svobodu slova.
Radim Hladik

Média mají obvykle moc predestinovat
chystanou
událost tak, že vtisknou-li jí behem predbežných rozprav
urcitou podobu, výsledný obraz pak víceméne odpovídá
apriornímu
scénári. Tentokrát
však sebeorganizovaní
protestující svou vnitrní disciplínou novinárum vypálili
rybník. Marne
se psalo o mýtických
výcvikových
táborech v sudetském pohranicí, nadarmo se šírily zábery
incidentu z jiných manifestací, zbytecne byly objevovány
dlažební kostky v turistických zavazedlech na hranicích
ci v prízracných vracích aut na pražských parkovištích
(mimochodem,
podobným hledacum dlažebních kostek
by prospelo, kdyby na okamžik prestali nosit své nosy
proklate vysoko a podívali se, po cem v Praze chodí). Vše
nadarmo - novinárskou "pozvánku" na násilné vyplenení
hlavního mesta si nikdo nevyzvedl.
Nejenže se médiím prostrednictvím
lícení nadcházejí-

Inventura
v second handu
Celkem

desetkrát

dosud

se ve svobodném

Cesko-

(slovensku) volil prezident republiky. Tomáš G. Masaryk
byl zvolen ctyrikrát, Eduard Beneš dvakrát (mezi volbami byl jednou potvrzen) a ctyrikrát otcové zákonodárci
zvolili Václava Havla. Nejméne dvoje z techto voleb bych
se rozpakoval oznacit visackou panenské demokratické
cistoty. Pri první Benešove volbe pracovalo se "podpultove". Komunistum
Hrad slíbil amnestii, Tisovy ludáky
pacifikoval Vatikán, agrárníky rozštepily hradní peníze,
které zamazaly dluhy jednoho z predáku. Havla zase
v prosinci 1990 zvolil v podstate komunistický
parlament, zastrašený lidovým pozdvižením.
Pranic to však
nemení na skutecnosti, že jak Eduard Beneš, tak Václav
Havel byli temi nejlepšími muži, které spolecnost a doba
mohly do prezidentského úradu posadit. Jejich cinnost to
konecne, s malými výkyvy, potvrdila.
V puli ledna roku 2003 nastává volba jedenáctá.
Clovek by ocekával, že politické strany s rozmyslem
a s casovým predstihem
peclive vyberou a nabídnou
"toho nejlepšího". Jsme však svedky cehosi, co ze všeho
nejvíc pripomíná inventury v second-handech.
Zavdává
to prícinu k úvahám o stavu demokracie u nás a o její
budoucnosti
vubec. Jedna strana totiž nabízí olezlého

o
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vlastní hry, do kterých obcanum nic není. Opozicní
smlouva posvetila politický klientelismus na všednodenní podobu ceské demokracie.
Presvedcení,
že strany
musejí "zaopatrovat" své cleny ci souputníky, se zažralo
pod kuži. Pak i ten, kdo tuto nemravnost
chce rozbít,
stává se její obetí. Proto ani socialisté pod Špidlovým
vedením se nedovedli
povznést
nad nízkost tohoto
mravu. Nedokázali se ani zamyslet nad tím, že by mohli
kandidovat úctyhodné muže typu Josefa Jaraba, Jirího
Dienstbiera
ci Lubomíra
Voleníka. Dokonce ani na
spolecném koalicním kandidátovi se nedohodli, vždyt by
to nebyl "našinec"!
Je toto zbahnenÍ
demokracie
ceskou specialitou?
Možná ano, možná však, že ne. Možná, že demokracie,
tento vynález devatenáctého
století, potrebuje nejaký
zásah do svého soustrojí. Ve Spojených státech jmenoval
prezidenta soud, nikoliv vule volicu. V Rakousku letitá
partokracie
zase donutila
obcany povolat - zatím
prechodne - k vláde autokratické haiderovce. V Madarsku nacionalismem
sršící strana jen o fous nevyhrála
volby. A v Ceské republice politické strany ukázkove
selhávají ve výberu prezidentských
kandidátu.
Duvod
k zamyšlení to nepochybne je.
Jirí Hanák

A

co armáda?

O armáde Ceské republiky dozvídáme se zejména
z kritických, místy ponekud podlých textu, podepisovaných clovekem, který se demokracii,
službe obcanské
politika, kterého se potrebuje zbavit. Usuzuje však, že pro
obcany jako prezident bude dobrý až dost. Druhá strana
vysílá kariéristu, jemuž je jedno, cemu a komu slOUŽÍ,jen
když to bude hodne vysoko.
enÍ to navíc volba oné
strany, proste jí zbyl jako zapomenuté
lešení kolem
budovy, kterou nikdo nikdy nepostavil. Má jediný úkol:
docasne ucpat díru, jíž se na Hrad dere prÍzracný "dedek
s klestím" z Vysociny. Jiná partaj kandiduje muže, který
by byl prínosem jako prezident v Tádžikistánu. Je v rádu
vecí, že kandidát jedné malé strany, možný pokracovatel
masarykovsko-benešovsko-havlovské
tradice, nemá šanci
být zvolen. Pro jistotu však proti nemu vede pavlacová
žurnalistika
kampan typu "v detství trhal mouchám
nožicky a nafukoval žáby". Žádná prezidentská kampan,
konský trh to je. Herkám se vylepšovaly šance nafukováním a arzenem, kandidátským
herkám zase zákulisním
cachrováním.
Ceské politické strany tím dokazují,
záleží na názoru obcanu. Rád bych rekl,
selhání je okamžité, náhodné, výjimecné,
to pravda. Ceské partaje mají své sobecké

jak málo jim
že toto jejich
ale nebyla by
zájmy a hrají
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spolecnosti a novinárskému
remeslu vyucil studiem na
sovetské vojenské akademii, nemýlím-li se ve Lvove. Praxi
pak nasbíral v Obrane lidu. Takže máme nabýt dojmu, že
to v dnešní armáde nefunguje tak dobre, jak to fungovalo
kdysi.
No dobrá, a funguje to? Jak kdy a za kterého ministra
obrany a za kterého nácelníka generálního štábu. Napríklad za ministra Jaroslava Tvrdíka a za generála Jirího
Šedivého zacalo to fungovat lépe a cílevedomeji než za
jejich predchlldcú.
Profesionalizace
armády jako první
podmínka nepochybného zarazení do trvale se promenující vojenské struktury
Severoatlantické
aliance byla
zahájena práve jimi a úmornou prací bývalého generála,
pozdeji vládního zmocnence Škopka. Vojáci dokázali, že
jsou schopni, v case prímo mobilizacne krátkém, pripravit koncepci promeny armády ve své strukture ponekud
zastaralé v armádu, která bude po dokoncení všech složitých a bolestných procesú technicky i myšlením významnou soucástí vojensko bezpecnostních
sil NATO. I cas
procesú je mobilizacne krátký. O to citelneji musí všem,
kdo armádu tvorí, kdo s ní, s její budoucností
a jejím
politicky žádoucím úcelem spojili své životy, být úzko,
když slyší a ctou, že jimi zamete jakási personální smršt.
Armáda není sociální ústav, tvrdší výrazy i tvrdší jednání
jsou jí vlastní.
edokáží-li však ti, komu byla sverena
odpovednost za armádu, zejména odpovednost politická,
videt vedle pochybení velitelú také jejich nepochybné
zásluhy, zpomalují tempo zmeny. Demotivují.
Kdo až
dosud veleli v armáde tak dobre, že bez jejich dosavadní
práce nebylo by možné pokracovat dnes rozhodnými
kroky k další fázi reformy, mohli by prece odcházet
v dúsledku
snižování
stavu do civilních
povolání
s vedomím, že o jejich poctivé práci se ví a že je cenena.
Odchází-li
nácelník generálního
štábu armády CR do
civilního života pochválen - alespon mediálne to tak
vypadá - pouze predstaviteli
dobrovolných
záloh,
o jejichž vznik se zasloužil, je z toho smutno i mne, nejen
jemu. Vrchní velitel ozbrojených sil mu sice podekoval,
ale za zdmi sálu, kde se to stalo, slyšet nebylo nic. Zato
cteme, že mohl udelat víc, a že nový nácelník dává více
nadeje. Nechtel bych být v kuži nového nácelníka. Vždyt
on nejlépe ví, co všechno bylo pripraveno pro ty kroky,
které bude delat on. Ví to i ministr obrany. Proc to
nepoví? Jaká by to byla vzpruha pro všechny vojenské
profesionály, kdyby vedeli, že si jich ti, kdo je potrebují,
a to jsme my všichni, váží a že jejich práci respektují.
Zrovna ten generál Šedivý, ten odcházející, mohl se stát
vhodným symbolem vojenské rozhodnosti, profesionality
a vzorem i tem budoucím, od rotmistru a až po generály.
Nevyužitá možnost poškozuje armádu budoucí.
Patrí to nejspíš k našemu životnímu stylu. Však i co
pomlouvacného o odcházejícím vrchním veliteli ozbroje-

ných sil slyšíme, slušného
cloveka zarmucuje.
Jen
nenechat na cloveku odcházejícím po vykonané práci nit
suchou, že?

Luboš Dobrovský

Ezopovy dotace
Ceský národ notne oplývá smyslem pro spravedlnost,
cehož dúkazem je kupríkladu klasický problém sousedovy
kozy. A práve tato skvelá vlastnost stmelila vetšinu našeho
lidu v jeden šik proti Evropské unii, která se chystá ubližovat
jeho nepatrné menšine. Zemedelcu je mezi námi odhadem
neco mezi tremi až peti procenty, nicméne dovedou dosti
hlucne upozornit zbytek národa na tu hroznou krivdu, že
má našinec dostat méne než cizinec. V atmosfére dusné
spravedlivým hnevem se pak sotva najde nekdo, natožpak
odpovedný politik, který by se odvážil nabídnout zcela
prvotní otázku, proc vlastne má našinec neco dostat.
Odpovedný politik (tento text píšu 10. prosince a mám
na mysli všechny odpovedné politiky, které jsem v poslední
dobe slyšel na to téma hovorit) ale zpravidla neví, o cem
mluví, protože se ani neobtežoval premýšlet o samotném
smyslu a puvodu zemedelských dotací. Chybí-li ovšem
znalostní fundament, nedivme se bíde argumentu.
Byla to vlastne opet jen neznalost a nekvalifikovanost
politiku, cím celý problém s dotacemi pred casem vznikl.
To se stalo nekdy na prelomu padesátých a šedesátých let,
kdy zásluhou nových technologií vystrídala casy poválecného nedostatku zemedelských surovin jejich nadvýroba.
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Krizi, která prirozene postihla zemedelce jako celek (na
rozdíl od prumyslu zde nelze technologii zamerit na
snižování nákladu nebo na zlepšení užitných vlastností
výrobku, ale jen a jen na zvyšování produkce), tehdy vlády
rešily príspevky, jejichž smyslem vlastne nebylo nic jiného
než vyrovnat
životní
standard
príliš chudnoucích
zemedelcu na úroven ostatních obyvatel. Nikdo tehdy
zrejme neodhadl, že rust produkce muže být permanentní
a dotace vecné.
Je-li ovšem smyslem dotací vyrovnání
životního
standardu zemedelcu na úroven ostatních obyvatel, pak
musíme
konstatovat,
že ceský zemedelec
ve svém
spravedlivém hnevu bojuje za životní standard prumerného Francouze. Reci o zkáze ceského zemedelství jsou jen
bajky, protože tretinové dotace zdaleka neznamenají tretinový zisk. Ten je ovlivnen zejména výkupními cenami,
které mohou být poté, co ceské zemedelce prestane dusit
ceský výkupní monopol, jedine vyšší. Dále pak náklady,
které jsou stejné nebo nepatrne nižší, pokud jde o takzvané vstupy (technika, chemie, osivo atd.) a stále ješte
výrazne nižší, pokud jde o pracovní sílu. Dotace jsou jen
na prilepšenou.
A pokud jde o konkurenceschopnost
ceského zemedelství, která je údajne ohrožena, je treba
pocítat ješte s dosti vysokými exportními kvótami, jež se
našim vyjednavacum
v Bruselu podarilo vylicitovat,
a s docasným zákazem prodeje pudy cizincum.
Netroufám si odhadnout, je-li ta konkurenceschopnost
osmdesáti nebo stopetiprocentnÍ, to si ostatne asi netroufne
nikdo, ale urcite není tretinová. Jisté však je, že se má vést jiná
rec o voze a jiná o koze, neco jiného je síla ceského zemedelství a neco jiného jsou samotné dotace. Kdo to zámerne
zamenuje a proc, to už rozebírat nebudu, jen si dovolím
pripomenout, že bajky o kolapsu zemedelství slýcháme už od
roku 1990.

osazenstvo. Zeme jeho puvodu budí predstavu postsovetské prázdnoty oživované praktikami siciliánského jihu.
Jak chcete nebýt pasivní a otrhaní, žijete-li v takovém
prostredí?
Náš predsudek prohlubuje dlouhodobá
nevedomost
spojená s ignorancí. Ctenár denního tisku se o Ukrajincích docítá prevážne v cerné kronice a nevábný pohled na
udrené delníky jej spíše zatvrdí nežli obmekcí v jeho
nevraživosti vuci príchozím z Východu. Na objektivní
informace o Ukrajine a její nesnadné ceste k transformaci jsou naše média více než skoupá.
edávné protesty
opozice proti zlovestným praktikám prezidenta Kucmy
probehly jakoby natruc mýtu o rezignované ukrajinské
duši, a presto se zprávy o nich krcily na zadních stránkách novin vtesnané do strucných noticek. Na ohlas
zahranicního
tisku v dobe naší televizní krize jsme byli
náležite hrdí; díky našemu prece jen štastnejšímu vývoji
šlo tehdy ovšem o mnohem méne, než za co bojuje
nepovšimnutá ukrajinská opozice dnes.
V prípade Ukrajincu a jejich zeme nejde o to kárat,
nýbrž upozornit. Treba na skutecnost,
že zatímco se
pozornost celého Západu upíná výlucne na Rusko, mezi
ním a Evropou leží zeme, která je svou polohou i zdroji
pro jejich vzájemné vztahy klícová. Možná i na to, že
zatímco vetšina Evropanu dodnes bohorovne odsouvá
"obilnici Evropy" do ruské kulturní sféry, dostávalo se
jejím obyvatelum zkušenosti s rusifikací a komunismem
z první ruky. A zejména nás by melo oslovit, že jsme se
zemí, o níž se toho ví tak málo, ješte pred nekolika lety
sousedili.

Jirí Franek

Príliš vzdálení sousedé
Britská novinárka Anna Reidová popsala ukrajinskou
národní povahu ve srovnání s ruskou: nastupte do výtahu
s Rusem, a než dorazíte do nejvyšších pater, stihnete
probrat otázku Boha i teorie kapitalismu.
Cestujte
s Ukrajincem, a dozvíte se o žaludecních potížích jeho
tchyne nebo výhledech na príští sklizen rajcat. Ukrajinský naturel, válcovaný všemi zlomyslnými rozmary 20.
století, jeví se západnímu pozorovateli jako smes opatrnosti a pasivity.
V ceské strední Evrope prevažuje dnes ješte méne
sofistikovaný náhled. Valná cást zdejších obcanu by se
dvakrát rozmýšlela, zda do výtahu s ukrajinsky hovorícím
jedincem vubec nastoupit. Ukrajinské prostredí se u nás
prezentuje skrze rozkopané príkopy a jejich ukoptené

Podtrženo, secteno, na Ukrajine se nežije dobre. Tato
zeme za posledních deset let zchudla o nekolik milionu
svých obyvatel, kterí odešli do zahranicí za nuzne placenou prací. Z naší strany pak není na míste ani soucit, ani
pohrdání; tím, co je zapotrebí, je živý a kritický zájem,
pozornost uprená k prícinám, které z lékaru a ucitelu
delají kopáce.
David Svoboda
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VÁLKY A BUDOUCNOST
Šílené nespravedlnosti rozseté po celém svete jsou
hlavním problémem
LADISLAV

totalitních
sil, ale také pred nebezpecím
ze strany
"mírostrujcu" na Západe, kterí temto ne-mírovým silám
nekdy snad nechtene a nevedomky, ale leckdy možná
i cílene, prenechávali
nejen iniciativu, ale - lžive i nimbus spravedlivosti a dejinné legitimity.
Mám za to, že Patockovi byl snad nekde v pozadí
práve Jaspers inspirací, když ve svém posledním "kacírském" eseji jednoznacne
a pro každého srozumitelne
popsal, jak také po druhé velké válce vlastne válka
nekoncí, ale jak stálá hrozba celkovým znicením zpusobuje, že "válka do sebe pojímá mír": "Tomu, kdo zde chce,
kdo udržuje svou vuli neporušenou, bez koroze, je prímo
vnucováno vyloucení pravdy a verejnosti, je vnucován
stav války, diktatura vnejší i vnitrní, tajná diplomacie,

Když byl ceský filosof Jan Patocka po ctvrté zbaven
možnosti prednášet na univerzite, odvážil se dost prekvapivého a pozoruhodného
kroku: pripravil k samizdatovému vydání soubor filosofických eseju, jak je sám nazval,
a hned v titulu je charakterizoval jako "kacírské". Knížka,
po nekolika prekladech v zahranicí, vyšla poprvé rádne
cesky až po více než trinácti letech od autorovy smrti
v roce 1977.

20. STOLETí

HEJDÁNEK

JAKO VÁLKA

Patocka tedy videl na konci své filosofické cesty
(kdoví, nakolik tušil, že jeho životní konec je už vskutku
v dohledu, ale - filosofie je prece celoživotní prípravou
na smrt!), že jeho aktuální úloha je nezbytne "heretická",
kacírská. Herezi ovšem také mužeme interpretovat
ruzne; to slovo má obvykle silne pejorativní konotace.
Patocka se toho slova vlastne zastává; a ve "vlastních

Druhá polovina 20. století se odehrávala

glosách" ke "kacírským esejum" nabízí jiné pojmenování,
ovšem
s náležitou
distinguovaností.
Zminuje
se
o "vystoupení
proroku,
kterí nasazují svuj život za
náboženské znovuzrození,
venují jej askezi absorbující
celý život, protestu proti mocným a násilným", a ríká:
"J sou tu proroci, kterí nazírave vypracovávají tvrdou
životní normu nikoli pro jednotlivce jako výjimky, nýbrž
pro celé rozsáhlé pospolitosti, tedy obrodu spolecenského života ... ".

uprostred ohlušujícího volání po míru z obou
stran železné opony, pricemž obe hlavní strany
po celou tu dobu pripravovaly válku.
prolhaná a cynická propaganda."
Znamená to "válku,
která se etabluje natrvalo ,mírovými prostredky'. Válka
zde ukazuje svou ,mírovou' tvár, tvár cynické demoralizace, ... " Jednou z nejmohutnejších
zbraní tohoto agresivního pseudomíru je strach ze smrti, nebot tento falešný
mír pocítá "se smrtí jako prostredkem
krajní lidské
nesvobody ... Clovek je smrtí, strachem poután k životu
a nejvíce manipulovatelný".

Teprve když vezmeme vážne tento kontext (a není to
kontext jen situacní, abychom jej mohli vysvetlit jako
dobovou podmínenost,
která tu je nicméne
také),
mužeme porozumet, proc Patocka završuje své "kacírské"
úvahy esejem tak provokujícím a kontraverze vyvolávajícím, pojmenovaným
Války 20. století a 20. století jako
válka.

SHNILÝ MíR

Již sám titul napovídá, že Patocka nevidí válecný stav
v minulém století jen jako dve velké (svetové) války
a snad radu "menších" konfliktu, z nichž ovšem nekteré

Tak jako tu Patocka odhaluje za zdáním míru skutecnost války v prevleku, a to skutecnost hluboce nemravnou a podvodnou, a tím neobycejne závažným zpusobem problematizuje
cenu míru, chápaného jen jako
"neprítomnost
války", ukazuje hned potom, jak sama
válka nemusí vždy mít - a opravdu v urcitém smeru nemá
- jen onu démonickou,
pekelnou podobu, ale že muže
být zároven místem, "kde se odehrává vlastní drama
svobody; svoboda nenastává ,až potom', až bude boj
skoncen, nýbrž má své místo práve v nem - to je
punctum saliens, významný vrcholek, z nehož je možno

byly už dost žhavé a hrozily se rozrust do tretí velké
války.
e nadarmo se ostatne všeobecne vžil termín
"studená válka". Spolu se studenou válkou je minulé
století opravdu naplno válecné.
Pred mnoha lety nemecký filosof a psychiatr Karl
Jaspers napsal svuj krajne provokativní
spis Atomová
bomba a budoucnost cloveka, kterým si u komunistu
vysloužil prízvisko "filosof atomové smrti". Jaspers
varoval nejen pred nebezpecím
ze strany spojených
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prehlédnout bojište". Pripomíná také zážitek fronty, jak
o nem napsali Pierre Teilhard de Chardin a Ernst ]iinger,
a uzavírá: "Ti, kdo jsou vystaveni tlaku Síly, jsou svobodní, svobodnejší než ti, kterí zatím sedí v etape a starostlive prihlížejí, zda a kdy na ne rovnež dojde."
Božena Komárková, která témer celou druhou svetovou válku strávila v nemeckém vezení, vyznala asi pul
roku po jejím skoncení v anglicky vycházejícím casopise
krestanského
studentstva: "Prohlašuji zde za ceskoslovenské studenty kolegum a bratrím všech kontinentu:
My jsme si práli této války, ponevadž jsme už pred ní
poznali neco ješte strašnejšího. Práli jsme si ji ode dne,
kdy jsme vedeli, že je nevyhnutelná. Z Norimberka byla
svetu vržena první výzva, když byla lidskost potupena
protižidovskými
zákony. Druhá výzva odtud se obrátila
proti nám a my jsme jí odpovedeli. Naplnili jsme námestí
a ulice, my studenti, delníci, celý národ, a chteli jsme
zbrane. Chteli jsme se bít za lidskou cest. Také naše vec
byla vecí všeho lidstva, ponevadž byla vecí lidskosti. Svet
nás vyzval položit zbrane, aby byl zachránen mír. Ucinili
jsme tak s pocitem hanby za celý svet - a cekali jsme
válku."

Mohli bychom ríci: je neco horšího než válka - je to
shnilý mír, "bezválecný stav", který odkládá skutecná
a pravá rešení nesnesitelného
útlaku a ponížení, a který
delá ze všech nadejí na spravedlivejší usporádání pouhé
chiméry.
Také já se ješte dobre pamatuji, s jakým ulehcením
a zadostiucinením
jsme poslouchali
zprávy, že válka
konecne zacala (po prepadení
Polska ze dvou stran),
a jak jsme jen litovali, že nezacala dríve. A jak v našem
strachu uprostred
nacistického
šílení po úspešném
atentátu na ríšského protektora Heydricha, kdy noviny
denne zvereji'iovaly
seznamy
dalších popravených,
zustávala nezhasitelná
jiskra souhlasu se zavraždením
vraha.
Ovšemže vím také o námitkách, které jsou nasnade:
pocit hanby, ulehcení, strachu, zadostiucinení a "hodnocení", založené na techto "pocitech", nepredstavují žádné
argumenty. Válka je zlo! A že v ni nekdo skládá dokonce
nadeji, je sice nekdy pochopitelné,
výjimecne snad
i omluvitelné,
ale principiálne
falešné a neprípustné.
Válku válce! - Odkud se berou tyto emoce? - nebot také
protiválecné emoce jsou zase jen emoce. V cem je jejich
oprávnení, na cem je založena jejich správnost a pravdivost?
Jirí Vancura v úvodu své nedávno vydané knížky
o "svete bez válek" zacíná poukazem na "tisícileté sny
o míru", "o ,vecném' ci ,svetovém' míru". Celá druhá
polovina
minulého
století se odehrávala
uprostred
ohlušujícího volání po míru z obou stran železné opony,
pricemž obe hlavní strany po celou tu dobu pripravovaly
válku. Možná je vskutku priléhavé mluvit o "snu"; jiným
vhodným slovem by byl "mýtus" nebo "báj" (práve to
skvele vylícil William Faulkner ve stejnojmenné knize).
Ale je prípustné se oddávat tak starým "snum", jejichž
konkrétním
výsledkem je pouhá nechut ke všemu zlu
a v "nejlepším" (možná však nejhorším) prípade vposledu
bezzubé (byt kriklavé, a zápalné lahve nebo kamení
vrhající a výkladní skríne rozbíjející atd.) protesty proti
necemu, co je v cíchsi ocích jeho symbolem a snad prímo
ztelesnením?
K nedogmatickému
zamyšlení nás privádí treba i ona
neprehlédnutelná
skutecnost, že válce je venován jeden
z nejstarších a nejslavnejších
eposu, které má svetová
literatura, totiž Ílias. Není to žádný ružový pohled na
válku, hned v prvních verších cteme o ztrátách bez poctu
a o množství chrabrých duší, které válecný konflikt
predhodil Hádu. A ani o žádných ryzích motivech se
nedocteme: prícinou bed byl hnev Péléovce, totiž Achillea. Ovšem za tím vším a skrze to vše se deje Diova vule,
i když bezprostredne se o vznik a utvrzení konfliktu mezi
Agamemnónem
a Achilleem zasloužil Apollón Foibos.
Básník si dává záležet na vylícení toho, jak je puvod
války mezi lidmi komplikovaný
a kolik bohu po celou
dobu naporád
intervenuje.
Promlouvá
tu snad jen
hloupost a naivita starých? Kdo by se to odvážil ríci po
prectení obou eposu? Což není ješte i Odyssea metaforou toho, jak dlouhá a nesnadná cesta vede po rozborení
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Tróje a po konci války k normálnímu životu? A jak i po
návratu preživších hrdinu do domovu musí být ješte
tvrde znovu zaváden porádek?

v mého spojence." Tolik Jaspers v roce 1932 (tesne pred
"velkou zmenou"!).
Príklady z naší soucasnosti má každý jiste pred ocima;
není treba je vypocítávat.
Války se kdysi v dejinách
vyvíjely a casem dostávaly urcitou, byt postupne se
menící formu, kterou bylo slušné zachovávat.
Tato
minulost je definitivne pryc, všechny formy a normy byly
opetovne
prekracovány.
Vynález zbraní, které jsou
ohrožením pro všechny, nejen pro neprítele, zpusobil, že
i doutnající nebo již zacínající menší války musely být
nejak zprovozeny ze sveta, a ani studená válka nemohla
trvat donekonecna.
Zlo, které je u korene všech válek,
však zustává - a nachází nové formy, jak vyvolávat
a "vylepšovat" katastrofY.

VIDET SE OCIMA DRUHÉHO
Po dlouhá tisíciletí brali obycejní lidé válku jako jednu
z pohrom - vedle zemetresení,
výbuchu sopek, obrovských nicivých ohnu, vichru, zátop a dalších metel
lidstva; což nevidíme, jak ani dnes, kdy už za prírodními
katastrofami
nevidíme žádný trestající
boží zámer,
nemužeme bez úpadku rozumnosti
svých úvah válku
pricítat jen vuli a zlobe lidí? Každý laciný recept na
rešení velkých težkostí se vymstí tím, že nás privede
k težkostem ješte vetším.
Lidská situace není tak prostá, aby bylo možno apelovat jen na dobrou vuli lidí, tím méne politiku. O
Vánocích cteme nápisy nad malými betlémy "pokoj
lidem dobré vule": ten genitiv je však zacátkem války
proti tem, kdo dobrou vuli nemají. Uprostred
války,
uprostred
zápasu a boje není místo pro ušlechtilé
myšlenky ani pro "dobrou vuli" - "dobrá vúle" musí prijít
odjinud. Neobejde se to bez sebezpytování: jsem ted, jak
mnou cloumá hnev a pobourení, schopen dát prostor
"dobré vuli", která nebude tryskat z mého srdce, z mého
"lepšího já", ale pred kterou se skloním jako pred
napomenutím
a výzvou? A prvním dusledkem rozhodnutí, že ted pravdu nemám a nemusím mít já, ale že
pravda platí stejne pro mne jako pro mého soka, protivníka, neprítele, je otevrenost k videní nejen vlastníma, ale
také jeho ocima. Ani herec nemuže na jevišti ztvárnit
zloducha, když v sobe nenajde neco mu blízkého, nebo
v nem neco blízkého sobe; tím spíš to platí pro boj, pro
zápas - v protivníkovi musím videt taky sebe, zejména
pak sebe jeho ocima.
Tuhle svobodu videt se ocima druhého, s nímž bojuji,
ovšem nemám a nemohu mít, když ho z plného srdce
nenávidím; ale práve tou nenávistí do mne vstupuje on
sám. A to je tím nebezpecnejší,
cím vetším zloduchem
opravdu jest. V privátním živote je to ovšem jednodušší:
do konfliktu vcházím jen s tím, na kom mi záleží, ostatní
nechávám, at delají, co dovedou. Své protivníky a neprátele si mohu vybírat. To treba politik delat nemuže; a tak
aspon "rozostruje" hranice.
A to je poslední bod, jímž bych chtel poukázat na to,
že válka není v našem svete nejvetším, a už dokonce ne
absolutním zlem. Vypujcím si citát celých sedm desetiletí
starý, ale práve dnes mimorádne zaktualizovaný.
"Boj,
v nemž víte, s kým máte co cinit, je otevrený. V moderním usporádání vecí jsme však pri každé momentální
jasnosti
prepadeni
zmateností
bojových front. Co
vypadalo jako protivník, stává se spojencem. Co podle
objektivity chteného vedlo k zápasu, navazuje spojenectví; co se výrazne jeví jako antagonistické, vzdává se boje;
co vypadalo jako jednotná fronta, obrací se proti sobe
navzájem. A to všechno ve všem v jakési turbulentní
zmatecnosti a promene. Je to neco, co mého zdánlivého
bližního
mení v protivníka
a toho nejvzdálenejšího

Každý laciný recept na rešení velkých težkostí
se vymstí tím, že nás privede k težkostem
ješte vetším.
Snažit se zabránit válkám, aby mohl být konecne
nastolen "vecný mír", je bláznivé pocínání. Je to ono
ríkání "mír, mír", zatímco nikde žádného míru není. Je to
ono povestné "hojení ran povrchu", zatímco hnisající
vnitrek rány bude mít další fatální následky.
Hlavním problémem
totiž nejsou války, ale šílené
nespravedlnosti,
rozseté po celém svete. Dokud se bude
americký a evropský hon na Usámovy teroristy soustredovat na odvetu (které se ríká potrestání,
pricemž se
podnikne vše pro vlastní cíle) a opet naprosto zanedbá
zoufalé, nelidské pomery na mnoha místech naší dnes už
pomerne malé planety, dotud v techto a také v jiných
teroristech budou milióny, ba miliardy lidí videt Jánošíky
ci jiné mstitele. A jejich památka - za pomoci televize
a novin masove šírená už dnes - pretrvá mnoho generací,
kdy se už nikdo nebude zabývat nejen detaily, ale zejména ani celkovým smyslem toho, co se delo, avšak všem
bude jasno, že tito hrdinové stáli proti mocným a proti
nespravedlnosti,
která jimi byla zavinena. Ve skutecné,
horké válce je naproti tomu situace natolik prehledná, že
nejaké falešné legendy mohou hrát nanejvýš jen marginální a velmi docasnou úlohu. I když vzhledem k povaze
našich médií - nevím.

LADISLAV

HEJDÁNEK
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MIR SE ZAVRENYMA
Válecné strategie od stredoveku ke zbraním
hromadného nicení
JAN STEJSKAL
Soucasní Evropané kolem padesátky jiste povazuJ!
dobu, ve které prožili celý svuj život, za období nebývalého
klidu a míru. Politikové je o tom usilovne presvedcovali
a mnozí lidé na západe i východe Evropy stále verí, že
systém dvou bloku, které se navzájem držely v šachu, jim
zarucil docela klidný život. Diplomaté obou stran si po
rozpadu Varšavské smlouvy v soukromí casto posteskli, že
jejich život za mírové studené války býval o mnoho jednodušší. Máme se tedy považovat za štastlivce?
Bohužel, opak je pravdou. Cím více uplynulou dobu
poznáváme, tím více docházíme k presvedcení, že predstava klidu a míru byla jen velikou iluzí. Miliony lidí se
nechaly provést mezi Skyllou a Charybdou uplynulého
pulstoletí za slib, že projdou klidne, pokud ovšem nechají
obe oci pevne zavrené. Válecné scény, jichž byli ušetreni
obyvatelé vetší cásti euro-amerického prostoru, se odehrávaly docela jinde. Oba bloky stojící proti sobe "vyvezly"
své otevrené neprátelství do tretího sveta, tam se nacházela frontová linie. Nestalo se tak v historii sice poprvé, ale
v druhé polovine dvacátého století byly vule prosazovat své
cíle - treba i válecnou cestou - a úzkostlivá snaha témer za

úcastníky sporu. Bitva tak byla vlastne opatrením proti
válce. Navíc se jí úcastnili jen ti, kterým usporádání tehdejšího sveta prirklo hrát roli bojovníku - ochráncu ostatního,
jim svereného lidu. Ani smrt bojovníku v bitve nebyla
žádoucí - podobala se tím spíše velikému turnaji. Jediným,
který mel svou smrtí potvrdit výrok božího soudu, byl
jeden z vudcu bojujících stran.

CAS K BITVE, CAS KVÁLCE
Postupem casu se tento "idylický" stav zacal menJt.
Aktéri sporu si povolávali muže, kterí neválcili proto, že
by k tomuto údelu byly predurceni "dedicne" - válcili za
úplatu. Tak se zacaly rodit žoldnérské armády. Tito lidé
byli svým nájemcum vítanou pomocí, zvlášte proti žoldnérum najatým opacnou stranou, ale po bitve se stali pro obe
strany nechtenou príteží. Poražení nedostali zaplaceno,
a tak si svou mzdu vybírali sami plenením okolí, a i na
strane vítezu byl zájem platit svým žoldnérum po akci co
nejméne. Cím více najatých válecníku padlo, tím lépe vítez triumfoval a ješte ušetril.
Zpocátku se nestávalo príliš casto, aby se stretávali
urození bojovníci prímo s temi, kterí byli placeni, casem
však takových situací pribývalo. Král Jan Lucemburský
pravdepodobne
nepadl u Krescaku rukou urozeného
protivníka, cemuž by asi sám dal prednost, ale daleko spíše
byl zabit zdálky, strelou vypálenou anonymním lucištníkem, najatým nekde ve Walesu. Situace, v níž neurození
zabíjejí krále, vedla k tomu, že jim šlechtici vyklidili
evropská bojište. Cas bitev, božího soudu v podobe
velikých turnaju, vystrídal cas válek.
V prubehu dejin se stále více prosazují pravidelné
žoldnérské armády, které sice i nadále svádejí bitvy, ale živí
je válka. Hospodárství a jeho potenciál nestací "držet krok"
s nároky armád, a ty se pak casto zásobují samy bez ohledu
na to, nacházejí-li se na vlastním ci neprátelském území.
Jednotlivé bitvy se stávají jen mezníky dlouhotrvajících
válek, které doléhají na civilní obyvatelstvo. Napríklad
známá tricetiletá
válka zredukovala
pocty obyvatel
v Evrope o desítky procent. Stále zde však existuje jistá, byt
leckdy velmi krehká hranice mezi temi, kterí jsou k bitvám
a válkám povoláni, a mezi temi, jichž by se týkat nemely.
Tento rozdíl se však s postupujícími staletími smazává.

každou cenu ušetrit vlastní danové poplatníky válecných
zkušeností na strane druhé leitmotivem politického života.
Jaká byla vlastne válecná zkušenost obyvatel euro-amerického prostoru v dejinách? Jak se vyvíjela ve dvacátém
století? Pro odpoved musíme hloubeji do historie.

VELKÝ TURNAJ
"Páni se vrhli na sebe s takovou prudkostí, že by si bývali
byli ublížili, kdyby je od sebe vcas neodtrhli." Približne
temito slovy popisuje Remešský ménestrel jednu z bitevních scén, které se odehrály na sklonku cervence roku 1214
u Bouvines. Dnes nám lícení bitvy, v níž se s padlými príliš
nepocítalo, pripadá témer jako pohádkový príbeh. Vevropské tradici válecnictví je "slzavým údolím" práve období
pred okamžikem bitvy (treba u Bouvines). Stredoveká doba
velmi presne rozlišovala mezi termíny "bitva" a "válka".
Oba mely dokonce zcela opacnou konotaci. Bitva byla
chápána jako docela pozitivní rešení negativní situace, totiž
války. Tehdejší krestanská spolecnost pokládala bitvu za
prijatelnou.
Podobala se ordálu, božímu soudu, který
jednoznacne
ukázal, kdo byl v právu, ve chvíli, kdy
"obžalovaní" nemohli podat jiné dukazy o své nevine. Buh,
jak se verilo, prece nedopustí porážku nevinného. Válka
naopak byla špatným, obecne nespravedlivým a "hríšným"
stavem, který casto postihoval nevinné a zcela nestranné

VŠEOBECNÁ BRANNÁ POVINNOST
Vydržovat žoldnérské armády cítající statisíce muzu
zacíná být neúnosné a státy se rozhodují angažovat ty,
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kterí ve stredovekém pojetí spolecnosti nebyli pro boj
vyvoleni. Ve svete zanikajících lenních vztahu (a s nimi
spojených starých práva povinností) se státy obracejí na
své obcany. Velkým prulomem je Francouzská revoluce,
která zavádí brannou povinnost vyplývající ze státního
obcanství. Tato povinnost bývá, po vzoru starovekého
Ríma, razena k nejvyšším obcanským ctnostem - casto se
však zapomíná nabízet spolu s obcanskými povinnostmi
i práva.
Jak je vnímána válka v dobách tesne predcházejících
zavádení branné povinnosti? V našich zemích byl systém
všeobecné branné povinnosti zaveden až v 80. letech 19.
století. Z období pred touto zmenou se tradují docela
pravdepodobné príbehy o verbírích a nemilosrdném rekrutním systému, který k vojenské (leckdy celoživotní) "kariére"
nutil chlapce z chudších a méne vzdelaných vrstev, zatímco
ti ostatní se mohli pomerne snadno vykoupit. Tento zpusob
získávání vojáku odvedené muže témer na zbytek života
vyradil z bežného chodu spolecnosti, ale na druhé strane
zachovával onen výrazný rozdíl mezi vším "vojenským"
a "civilním".

Leccos se dalo vytušit již na samém jeho pocátku. Až do
Evropy dorazily zprávy o tzv. búrské válce, kterou vedli
kolonisté nizozemského puvodu proti britskému impériu
na jilm Afriky. Tehdy se Evropané poprvé mohli poucit
o koncentracních
táborech, do nichž bylo umístováno
nepohodlné civilní obyvatelstvo. Pravidelná britská armáda
tam casto bojovala s civilisty a prolomila tak jedno
z posledních válecných tabu. Jižní Afrika však byla príliš
vzdálená evropské idyle, stejne jako ruská porážka utrpená
od Japonska.
Nechvalne známé provolání vetchého mocnáre "Mým
národum" tak zahájilo válku, do níž Evropané - dlouhodobe
zpracovávaní propagandou - vstupovali takrka s nadšením.
I naši pradedové (i když méne nadšene než jejich nemectí ci
francouzští vrstevníci) odjíždeli do války, která mela trvat
nejdéle "do švestek", s predstavou konfliktu blížícího se svým
charakterem nejspíše bitve u Hradce Králové.
ásledovala
vleklá válka, která poznamenala Evropu nebývalým zpusobem. Dukaz mužeme spatrit na pomníccích, venovaných
"našim padlým", které se nacházejí snad i v té nejzapadlejší
ceské ci moravské vísce. Zpusob vedení války se navždy
zmenil. V predchozích konfliktech by se napríklad považovalo za témer nemorální, kdyby voják v poli nestál. Symbolem nové války se stal zákop a ponorka - a znamením té
príští plyn ... Nejvetší "novinkou" však byla míra vlivu války
na civilisty. Výše ztrát na civilním obyvatelstvu, at již byly
zpusobeny prímo ci v dusledku strádání, snížené porodnosti

Nejvetším konfliktem té doby, který byl zaznamenán na
našem území, byla nepochybne prusko-rakouská válka, jež
vyvrcholila bitvou u Hradce Králové 3. cervence 1866.
Toto krvavé stretnutí neslo stále mnoho znaku starého,
odcházejícího sveta. Vojáci obou stran bojovali "postaru",
byt s použitím nových (pravda, mnohdy precenovaných)
zbraní Gehlovky), došlo dokonce k jezdecké bitve - jedné
z posledních na evropském kontinentu. Ackoliv událost
pritahovala množství zvedavcu z rad civilního obyvatelstva,
kterí bitvu sledovali (1), o ztrátách mezi nevojáky nemohlo
být ani reci. Útocit na civilisty by bylo hrubým prohreškem
proti vojenské cti a bylo by nejspíš prísne potrestáno
vedením každé z armád.

ZÁKOp' PONORKA A PLYN
Po této události, která zustala nadlouho v pameti obyvatelstva našich zemí, následovalo v Evrope neslýchaných,
bezmála padesát mírových let, charakterizovaných
témer
nekonecnou vládou dlouhovekých monarchu: rakouského
císare Františka Josefa a anglické královny Viktorie. Za
této "zlaté éry" vyrostly generace, které lícení hrdinství
delostrelcu od Hradce Králové radily k dávným vzpomínkám dedu a otcu.
elze se divit optimismu, s nímž vítaly
príchod nového, nadejného dvacátého století. To jim však
melo pripravit necekané procitnutí.
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k této válce dosud nedošlo, v posledním pulstoletí však
neubehl témer jediný den, v nemž by nekde na svete
neumírali lidé ve válecném konfliktu.

nebo nemocí, zacínala "smele souperit" se ztrátami armád.
Obeti se tak poprvé pocítaly v rádech milionu. Uvedomímeli si rozdíl mezi první svetovou válkou a konflikty, které jí
v Evrope predcházely, porozumíme šoku, který tato smutná
kapitola dejin Evropanum (a tentokrát již nejen jim) pripravila. Válka také zcela zmenila mapu Evropy a symbolizovala
tak príchod nového století daleko lépe než pouhý formální
prelom letopoctu. Trauma z ceny za vítezství a obavy
z podobného "lepšího príštího" byly tak veliké, že mnozí
politikové meziválecné éry pracovali na systému, který mel
opakování neceho podobného
v budoucnu
zabránit.
Bohužel, stal se pravý opak. Trauma vítezu a hluboké
ponížení poražených zrodily režimy, které prichystaly svetu
brzy další tragickou zkušenost.

Dokonce i predstava pulstoletí míru v ceských zemích je
jen zavíráním ocí pred jasnými fakty. Invaze armád
Varšavské smlouvy byla válkou, pouze o to kratší, o co
rychleji se armáda prepadené zeme vzdala. Historické
snímky tanku rozestavených koncem léta roku 1968 po
Václavském námestí jsou dokladem válecné doktríny,
podle níž je civilní obyvatelstvo legitimním cílem.
I v dnešních, pro neochvejné optimisty stále mírových
dobách jsme svedky nescetných válek vedených kolem nás.
Události posledních mesícu a dnu ukazují, že již nikde
není bezpecno. Teroristé, tito novodobí válecníci, totiž
vubec nepocítají s konfliktem armád - jejich tercem jsou
již výhradne civilisté a jejich dílcí vítezství ohlašuje postupující strach. Jsou v ofenzíve a obetí se stávají vedle obcanských svobod i poslední zbytky lidskosti.

NIKDE JIŽ NENí BEZPECNO
Druhá svetová válka sice nebyla tak prudkým procitnutím
ze snu, ale prinesla další fatální zmeny ve zpusobu válcenÍ.
V této válce je civilní obyvatelstvo plánovaným tercem
a rychle se rodí a realizuje predstava války "totální", vyhlazovací. Letecké bombardování Londýna, Coventry, Dráždan ci
Hirošimy je toho jasným dukazem. Vojáci bez skrupulí útocí
na civilisty a civilisté, vcetne starcu, žen a detí, se stávají
vojáky. Oznacení nekterých válecných událostí termínem
"bitva" se nám tak muže zdát témer nemístné.
Strašlivé sousloví "zbrane hromadného
nicení" je
mementem možné války príští, v níž mají být (podle
docela nedávných plánu) vojáci peclive schováni v podzemí mest, zaštíteni jejich bezbrannými obyvateli. Naštestí
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Civilní obyvatele nechrání v soudobých totálních
válkách už nic
JIRí MUSIL
která zustává stranou pozornosti soudobé akademické
urbánní sociologie. Jako bychom zapomneli na hluboké
postrehy
starých autoru jako Fustel de Coulange,
Leonard T. Hobhouse nebo Lewis Mumford.

Pred nekolika lety jsem jako ucitel Stredoevropské
univerzity, jež tehdy ješte sídlila i v Praze, posuzoval
práci srbské studentky,
která pripravovala
disertaci
s provokativním
názvem Válka proti mestum. Primely ji
k tomu tehdejší osudy Vukovaru, který se stal tercem
težkých zbraní srbské armády. Alexandra
se snažila
poukázat na to, že fyzické nicení tohoto mesta a zabíjení
jeho civilních obyvatel je produktem spojení zpátecnického a agresivního
antiurbanismu
s nacionalismem
vládnoucí srbské politické trídy. Tehdy jsem její disertaci
chápal predevším jako projev morálního odmítání zpusobu vedení války v bývalé Jugoslávii.

Války nebyly pro ne pouze projevem lidské agresivity
a snahy ovládnout další území a nemenily se jenom
v dusledku technického pokroku a vetší úcinnosti zbranÍ.
Války byly pro ne lidskými institucemi,
které nabývaly
v dejinách promenlivých
podob. Podob, jež do znacné
míry rozhodovaly o tom, zda tíhu války ponesou pouze
nebo v rozhodující míre armády, anebo také široké vrstvy
lidí, mesta nebo velká lidská spolecenství,
napríklad
etnické skupiny.
Už klasik teorie války, pruský generál a mimo jiné
i úcastník bitvy u Waterloo Carl von Clausewitz, si byl
vedom rozdílu mezi válkami s velkou úcastí lidu a válka-

POMER POCTU ZABITÝCH
Mnoho let se zabývám mesty, a tak jsem však zároven
vnímal, že se ta srbská studentka dotkla duležité otázky,
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mi vlád a státu: "Lid, který napríklad v tažení Tataru,
v antických republikách a ve stredoveku ... hrál významnou roli, ji v 18. století ztratil, mel na ni pouze
zprostredkovaný vliv díky svým ctnostem a chybám. Tak
se stalo, že se válka stala vecí vlád, a to v té míre, v jaké
byla vláda oddelena od lidu ... " Od Clausewitze
si
uvedomujeme tudíž, že jedním z nejduležitejších rozlišovacích sociologických
znaku jednotlivých
typu válek je
pomer mezi poctem
zabitých
a ranených
civilistu
a vojáku.

v rozvoji lidové války do znacne míry pokracovaly
a pridaly nebo podstatne zesílily hospodárské
aspekty
válek. Jedním z duležitých hospodárských nástroju válek
se stala námorní blokáda omezující radikálne treba dovoz
nekterých potravin a surovin. A hospodárská omezení,
zejména nedostatek
potravin, pusobila opet spíše na
obyvatelstvo
mest než venkova. Podobné
rysy jako
francouzské
revolucní války mela obcanská válka ve
Spojených státech. Tradicní vojenské bitvy byly doplnovány blokádou, ale také nicením prumyslu a infrastruktury mest. Paralelne s temito novými rysy válek se však
ješte v 18. a 19. století udržoval tradicní zpusob válcení,
tj. války se rozhodovaly v bitvách, ke kterým docházelo
ve volné prírode, mimo lidská sídla. Bitvy Bedricha
Velikého, Napoleona,
ale i císare Františka Josefa se
konaly u mest nebo mestecek,
ale nikoliv v nich:
u Kolína, u Slavkova, Borodina, Waterloo, u Sadové.
Mesta ješte nebyla prímými vojenskými cíli, ani místem
boju, jak tomu bylo treba ve stredovekých
válkách
a zejména ve válkách 20. století.

ŠLECHTICI A PEŠÁCI
Osudy obyvatel poražených a dobytých mestských obcí
v antickém Recku a Rímské ríši jsou pomerne dobre
známé a jsou to - jak ukázal L. T. Hobhouse v jedné
z kapitol knihy Mravnost ve vývoji - osudy nemilosrdné
a kruté. Fustel de Coulange shrnul povahu antických
válek, které postihovaly tak casto mestské obce, velmi
jasne: "Válka nebyla vedena jen proti vojákum, vedla se
proti celému národu, proti mužum, ženám, detem,
otrokum. Nevedla se jen proti lidským bytostem: vedla se
proti polím a žním. Byly zapalovány
domy, káceny
stromy."
Evropský
stredovek
na krutosti
vedení válek nic
nezmenil pres výzvy evangelia, krestanských
filosofu
a pres proklamovanou
myšlenku rytírství a rytírsky
vedených válek. Mesta, která mela hradby a také casto
vlastní vojsko, se stávala obetí lokálních válek, ale také
cílem velkých etnických
nájezdu. Obléhání,
nicení,
zapalování mest a osudy civilních obyvatel byly stejne
hruzné jako ve mestech starovekých.
Presto však evropské stredoveké války decimovaly
nadprumerne horní sociální vrstvy, šlechtu a dustojnický
sbor a také nejnižší spolecenské trídy. K nejcastejším
obe tem patril radový voják v poli, "miles perpetuus".
Široké selské a mestské vrstvy byly postiženy jen tehdy,
když se válka dostala do blízkosti jejich regionu nebo
mest. Pak umírali casto v dusledku obléhání a drancování

Obranou proti terorismu sebevrahu jsou
zrejme malé, vysoce pohyblivé armády
profesionálu s nejdokonalejšími zbranemi,
doplnené o silné tajné služby a techniky
dohledu. Krajne znepokojivou otázkou je však
v této souvislosti osud svobody, lidských práv
a demokracie.

MRAVNí ZÁBRANY A BARBARIZACE
Obe svetové války hluboce zmenily situaci. Vedly
k plnému rozvoji lidové, masové a totální války. Ta
prestala být pouze vecí vojska - celé národy jsou ve válce.
Moderní války jsou národní války a mesta se stávají stále
více jejich soucástí, jejich místem, cílem, obetí, symbolem i nástrojem politického vydírání.
V první svetové válce nebyla ješte mesta zámernými
cíli vojenských akcí, i když se už stávala dejištem boju,
pokud byla blízko front. Již se bojovalo opet ve mestech,
ale ne proti mestum.
edocházelo ješte ke strategickému
leteckému
bombardování
mest, což je pojem, který
vznikl až v druhé svetové válce a mel zastrít skutecnost,
že se tím míní bombardování sídel civilistu. V samotném

mest a následkem
hladu, nemocí, epidemií, požáru,
loupežného zabíjení. Situace mest se radikálne zhoršila
také v dusledku technických
zmen, napr. v dusledku
vynálezu kanónu, které radikálne omezily ochranný
význam hradeb.
Vše to se stalo ješte brutálnejšÍ v období evropských
náboženských válek, zejména ve tricetileté válce. Ztráty
nevojáku za tricetileté války presáhly mnohonásobne
pocet zabitých vojáku. Ten se odhaduje na 325 až 338
tisíc lidí. Naproti
tomu rozvrat hospodárství,
hlad,
nucené stehování lidí, nemoci, epidemie, neobycejne
vysoká detská úmrtnost zpusobily smrt mnoha milionu
lidí, kterí se válecných akcí prímo neúcastnili, a to jak na
venkove, tak i ve mestech.

letectví se naopak udržoval duch rytírského
jak to bylo popsáno v rade románu. Ostatne
ství a vzájemné úcty protivníku-dustojníku
sociálních tríd v dobe první svetové války
dokumentováno
ve francouzsko-nemeckém
iluze.

BITVY VE VOLNÉ PRíRODE
S válkami Francouzské
revoluce se vynoril nový typ
válek, prosadila se koncepce lidové armády opírající se
o vojenskou povinnost obcanu zeme. Napoleonské války

vedení boje,
téma rytírz vyšších
bylo skvele
filmu Velká

A i když není pochyb o tom, že první svetová válka
byla významným
krokem k celkovému zbarbarštenÍ
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Evropy, prece jen existovaly mravní zábrany a nebylo
ješte dost odvahy válcit vedome proti civilistum. Bylo to
po príliš dlouhém období bez velkých válek a ve vedomí
vojáku i politikll pusobily ješte dohody o vedení války,
zejména Haagská konvence z roku 1907, která napr.
v clánku 25 zakazovala bombardování nehájených míst,
v clánku 28 drancování, a která zakazovala kolektivní
tresty, at penežní nebo jiné, za ciny jednotlivcu, v clánku
50. I když tedy obcané neprátelské zeme jsou neprátelé,
válka nemá smerovat proti jednotlivcum,
nebot je to
konflikt mezi státy prostrednictvím
jejich ozbrojených
sil. To vše se zacalo hroutit v dusledku obcanské války
v Rusku po Ríjnové revoluci, a také obcanské války ve
Spanelsku.
Bombardování
Guernicy, boje o Badajos
a Madrid se staly symboly rychlé barbarizace Evropy.

srovnání uvedme, že behem celé druhé svetové války
padlo 326 tisíc britských vojáku.
Ve starých evropských válkách šlo o území, bohatství,
za Clausewitzových
dob o znicení armády neprítele
a možnost
diktovat politické
dusledky porážky, ve
20. století vedle porážky armád se stalo duležitým znicit
infrastrukturu
zeme a její hospodárství
a rozložit predevším pomocí útoku na mesta - loajální vztah mezi
obyvateli a jejich vládami. Tím, že šlo o totální a zároven
o lidové války vedené národními státy, zabíjely se proti
sobe stojící lidové masy a nikoliv žoldnéri a nebylo težké
udelat cílem válecných akcí také mesta. Aby se mohl
tento typ válek vést, musely být "mravne" ospravedlnovány a musela se zmenit morální pravidla vedení válek tak,
aby stará pravidla, vyjadrující humánní koncepci válecného práva, mohla být ignorována.

MESTA JAKO NEJLEPŠí TERCE
TERORISTiCTí
SEBEVRAZI
A TAJNÉ SLUŽBY

Ješte v první svetové válce byl podíl civilistu zabitých
v prímých válecných akcích pomerne nízký. Mnohem
více nevojáku zemrelo tehdy v dusledku hladu a zejména

Jedním z nejduležitejších
jednotlivých

Ve srovnání s obema svetovými válkami a s globální
nukleární válkou, jejíž možnost nebyla zcela vyloucena,
jsou soudobé válecné konflikty omezené. Ale i když jsou
na "nižší" úrovni, zustaly válkami totálními. Je tomu
proto, že jejich vzplanutí je casto zpusobeno obnovením
starých náboženských
nebo etnických
nenávistÍ. Ty
vedou ke krutému pocínání, kdy jsou nicena mesta, jejich
kulturní památky a kdy vojáci nebo clenové paravojenských jednotek zabíjejí civilisty, znásilnují ženy, vyhánejí
lidi z domovu a zapalují jim je. Jako bychom se vraceli do
konfliktu antických obcí, jak je popsal Fustel de Coulange. Válka v Bosne a v Kosovu se stala válkou o mesta
a proti civilistum. Obléhání Sarajeva a události v Srebrenici, Mostaru a pozdeji v kosovských mestech potvrdily prestože radu mest v Bosne Organizace
spojených
národu prohlásila za "bezpecná útocište" -, že mesta
a jejich civilní obyvatele v totálních válkách už nic
nechránÍ. Zejména tehdy, jsou-li útocníci pripraveni
sami pri útoku zemrít.
Ochota k sebevražednosti
je nejnovejším prulomem
v dejinách lidského hromadného zabíjení, jak dokumentují události v Izraeli a 11. zárí 2001 v New Yorku.
Terorismus
sebevrahu je novým druhem války, jehož
prirozenými a nejlepšími cíli jsou ovšem místa soustredující velké pocty lidí, od podzemních drah a diskoték až
k obchodním centrum. Tomu nelze celit starými formami obrany.
Obranou, i když nedokonalou, jsou zrejme moderní
žoldnéri, malé, vysoce pohyblivé armády profesionálu
s nejdokonalejšími
zbranemi, doplnené o silné tajné
služby a techniky dohledu. Krajne znepokojivou otázkou
je však v této souvislosti osud svobody, lidských práv
a demokracie.
Modleme se, aby lidský duch vynalezl
postupy, které by je udržely pri živote i v tomto hrozivém
kontextu.

rozlišovacích znaku

typu válek je pomer mezi poctem

zabitých a ranených civilistu a vojáku.
nemocí (španelská chripka). Ve druhé svetové válce, kdy
padlo 55 milionu lidí, 35 milionu bylo zraneno a 3
miliony zustaly pohrešované, se však podíl civilních obetí
radikálne zvýšil. Nikdy v lidských dejinách nebylo tolik
civilistu zabito jako v této válce. Jejich pocet se odhaduje
na 20 až 30 milionu, z cehož bylo 7 milionu Rusu, témer
6 milionu Židu, 5,4 milionu Cínanu, 4,2 milionu Poláku,
3,8 milionu Nemcu.V holocaustu zahynulo více než 5
milionu Židu. V dusledku bombardování
mest zemrelo
1,5 milionu lidí - nálety na Coventry, Londýn, Kolín
nad Rýnem, Dráždany jsou príklady forem války, kdy se
civilní obyvatelstvo stává prímým cílem. Další miliony
civilních obyvatel zemrely v koncentracních a pracovních
táborech, pri masakrech civilního obyvatelstva provádených jak nemeckou, tak i sovetskou armádou,
behem
deportací a vysídlování Nemcu, Poláku, Madaru. Mnoho
civilistu zemrelo pri obléhání mest a pri povstáních ve
mestech a v tomto ohledu asi nejvíce obetí prinesli
obyvatelé Varšavy, Leningradu, Stalingradu a Berlína. Je
více než symbolické, že k zásadnímu obratu v prubehu
druhé svetové války v Evrope došlo v bitve ve meste, tedy
ve Stalingradu.
Vyvrcholením
válek proti velkým mestum, jejichž
znicení zarídí bezpodmínecnou
porážku neprítele, a to
porážku rychlou, se stalo svržení atomových bomb na
Hirošimu a Nagasaki. Tam dosáhl pocet zabitých civilistu v jediné válecné akci svého historického
vrcholu.
Svržení techto bomb zabilo 176000 lidí prímo a další
desítky tisíc lidí zemrely na následky zárení pozdeji. Pro
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K ASTROPOLITICE
Prostor boju o prežití se ze Zeme a morí rozširuje
do vesmíru
MICHAEL
S výjimkou neobydlené Antarktidy je dnes prostor všech
svetadílu na politické mape sveta rozparcelován na barevná
polícka státu. Nejcastejším duvodem územních zmen,
posunu hranicních linií (z vizuálního hlediska prelévání
barev) byly ozbrojené konflikty nebo hrozba jejich rozpoutání.

ARCHETYPÁLNí

Období po druhé svetové válce, kdy se geopolitika
zabývala predevším globálním souperením mezi Sovetským
svazem a Spojenými státy, je v podstate dalším pokracováním konfliktu mezi suchozemskou a námorní mocností.
Jedlúm z duležitých momentu, který prispel k poválecnému
souperení, bylo sovetské rozhodnutí neakceptovat britskou
(západní) predstavu o budoucím vymezení sfér vlivu, kterou
Stalinovi na moskevských jednáních v ríjnu 1944 navrhl
Winston Churchill. V reakci na tyto ambice se zrodila tzv.
teorie zadržování (komunismu), jejíž hlavní myšlenkou byla
výzva znemožnit
Sovetum další rozšírení jejich vlivu
o jakoukoli oblast, která mela potenciál k vývoji jaderné
zbrane.

KONFLIKT

Jeden z mnoha možných pohledu na tuto problematiku
lze predstavit pomocí speciální "optiky", kterou má k dispozici geopolitika, vední disciplína, zabývající se teorií prostorového vztahu a historické prícinnosti. Geopolitika se
zejména snaží vyhodnotit vlastnosti terénu a predpovedet
dusledky, ke kterým povede jeho (re)organizace, tj. predevším vytycení (nových) hranic. Klícovou úlohu v techto
úvahách hraje poloha zkoumaného teritoria.
Ovládnutí prostoru je odjakživa základním predpokladem
prežití.
ejstarším archetypem teritoriálního konfliktu je
proto boj mezi zemedelci a kocovníky. Všichni rolníci jsou
s jedním místem svázáni minimálne tak dlouho, aby stacili
zasít a sklidit. To je nejkratší doba, po kterou své území
musejí bránit.
V oblastech, kde se príroda postarala o podmínky
umožnující setrvat dlouhodobe, zacala vznikat trvalá sídla.
Ti, kterí v takových podmínkách obdelávali úrodnou pudu,
postupne došli k poznání, že organizovaná spolupráce prináší
podstatné snížení existencnich rizik. Objevil se stát, který se
stal hlavním garantem bezpecí a blahobytu, jehož zdrojem
byla obdelávaná puda. I základním atributem státu a státnosti
se stalo ovládání prostoru.

v

ROMANCOV

Vesmír; který nás obklopuje, je nekonecný, a na
první pohled se zdá být stejnorodý.
Ve skutecnosti
sil predstavuje

však díky pusobení

fyzikálních

velmi komplikovaný

který pripraveným

prostor;

státum, stejne jako kdysi

more a oceány, umožní rozehrát

zajímavé
strategie.

Sovetský svaz se od konce druhé svetové války soustredil
na udržování stálé kvantitativní vojenské prevahy, cemuž
Západ celil predevším rychlým zavádením stále složitejších
zbranových systému. Napríklad od cervence 1960 zacal
jaderný arzenál USA disponovat balistickými rízenými
strelami odpalovanými z (atomových) ponorek, SSSR tuto
zbran získal do výzbroje roku 1967. Pro úplnost je treba
uvést, že tyto systémy postupne rovnež získaly Velká Británie, Francie a Cína.

DOBE POSTKOLUMBOVSKÉ

Koncem sedmnáctého století jsme však v globálním
merítku svedky úplne jiného souperení - rodícího se konfliktu mezi suchozemci a námorníky. Toho si povšimnul už
spoluzakladatel geopolitiky Anglican Sir HalfordJ. Mackinder (1861 - 1947). Svou teorii prvne publikoval roku 1904
a dosavadní dejiny rozdelil do trí casových úseku: období
predkolumbovského, kolumbovského a postkolumbovského.
Svet pocátkem dvacátého století práve vstupoval do poslední
fáze, kdy koncí éra dominující námorní mocnosti (Británie),
nebot transkontinentální
železnice umožní nejvetší suchozemské mocnosti (Rusku) kompenzovat výhodu rychlého
prekonávání velkých vzdáleností po mori.

MORE BOHATSTVí
a pocátku 21. století jsme pravdepodobne
svedky
utvárení zcela nové fáze vývoje globální ekonomiky. Pocet
regionu schopných dodávat suroviny zustává stejný a jejich
zásoby zacínají pomalu klesat. Alternativou k soucasné
distribuci nerostného bohatství jsou potencionální zásoby
surovin skrytých pod morskou hladinou. V roce 1994 vstou-
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velmi komplikovaný prostor, který pripraveným statum,
stejne jako kdysi more a oceány, umožní rozehrát zajímavé
strategie. Všechny mocnosti, bez ohledu na svou oficiální
rétoriku, si plne uvedomují, že vesmír predstavuje jednu
z dimenzí, kam je treba umístit prostredky posilující národní
bezpecnost, a proto odvrhly výhrady k programum vojenského využití vesmíru a zacaly budovat kosmickou infrastrukturu.

pila v platnost Úmluva OSN o morském právu, která zavedla zcela nový institut, tzv. výlucnou ekonomickou zónu.
Rozumí se jí oblast nacházející se za tzv. teritoriálními
vodami (ty sahají standardne do vzdálenosti neprevyšující 12
námorních mil od pobreží) sahající nejdále dve ste námorních mil od pobreží. V rámci výše zmínených dvou set mil
volného more se nacházejí všechna dosud známá nalezište
ropy a zemního plynu, minerálu, rud a 85 - 95 % využívaných rybolovných oblastí.
Díky tomu snad i v ocích suchozemcu svet konecne získá
jinou, skutecne globální dimenzi, kdy na more a oceány
prestaneme nahlížet jako na pouhou výpln mezi kontinenty.
Vojenští odborníci NATO vyhodnotili, že celosvetove se
dnes již 95 % veškeré mezinárodní prepravy zboží a surovin
uskutecnuje po mori a význam námorní dopravy navíc
poroste i v budoucnu, nebot do deseti let bude až 70 %
svetové populace žít blíže než šedesát kilometru od pobreží
kontinentu.

RAMPA NA ROVNíKU
Klícovou podmínkou pro úcast na tomto podniku je
schopnost vynést do vesmíru užitecný náklad. To dnes
dokáží pouze USA, Rusko, Francie/EU, Japonsko, Cína
a Indie, a zatím to nejsou schopny provést z jiného místa
než ze Zeme. Zeme je proto prvním duležitým astropolitickým regionem, stycným bodem mezi klasickou geopolitikou a astropolitikou. Zdaleka ne všechna místa zemského povrchu jsou k pronikání do vesmíru stejne vhodná.
Napríklad
raketa startující z Kourou, francouzského
kosmodromu
ležícího ve Francouzské
Guayane (toto
území je integrální soucástí Evropské unie) jen 5 stupnu
severne od rovníku, muže nést o 17 % méne paliva (a o to
vetší užitecný náklad) než raketa o stejném výkonu, která
startuje z amerického kosmodromu na mysu Canaveral,
který leží o 23,5 stupne severneji. je to dáno pusobením
gravitace a zemské rotace. Cím blíže rovníku, tím snazší je
dostat se do vesmíru. Tím všechna místa na rovníku

OCHRANA KOSMICKÉHO PROSTORU
At už byla dosud rec o konfliktech terestrických ci námorních, vojenských ci ekonomických, jsou to proti novému
rýsujícímu se prostoru zápisky starého kronikáre. Soucasná

Zdaleka ne všechna místa zemského

povrchu

jsou k pronikání do vesmíru stejne vhodná. Cím

(vcetne oceánu) rázem získávají zcela novou geopolitickou
dimenzi.

blíže rovníku, tím snazší je dostat se do
vesmíru. Tím všechna místa na rovníku rázem

NA GEOSTACIONÁRNí FRONTE
Druhý astropolitický region reprezentuje tzv. zemský
vesmír, což je oblast sahající od nejnižší obežné dráhy (150
- 800 km nad povrchem planety) až na hranici 36 000 km,
která ohranicuje tzv. geostacionární výšku. V tomto prostoru, na ruzných obežných drahách kolem Zeme, se pohybuje vetšina satelitu majících vojenské využití a predpokládá
se zde instalace vojenských zarízení, napríklad systému
schopných znicit balistické strely protivníka. Protože je to
jediná oblast, která je ze Zeme dosažitelná s využitím
levnejší a technicky méne nárocné rakety s pouhými dvema
palivovými stupni (vyšší obežné dráhy, nad 800 km,
vyžadují tri palivové stupne), je to zatím jediný vesmírný
prostor kam jsou schopny proniknout všechny soucasné
mocnosti,
což zvyšuje její konfliktní
potenciál.
Na
opacném
konci zemského
vesmíru se nachází tzv.
geostacionární
pás, který ve vzdálenosti pohybující se
kolem 35 000 km kopíruje rovník. Ten je v soucasnosti
plný telekomunikacních a meteorologických družic. Protože je to jediný prostor, který vuci planete umožnuje
zaujmout stabilní pozici, byl vetšinou clenu mezinárodního
spolecenství prohlášen za unikátní a omezené dedictví
všeho lidstva. Nehlede na to se devet rovníkových státu
roku 1977 v tzv. bogotské deklaraci shodlo, že rozširují
sféru své národní suverenity až na geostacionární obežnou
dráhu, ze které se tak okamžite stala konfliktní astropolitická zóna. Z vojenského hlediska je zemský vesmír nejdu-

získávají zcela novou geo-astropolitickou
dimenzi.

americká administrativa vyhlásila orientaci na šest dlouhodobých transformacních cílu, které, pokud budou úspešne
realizovány, ješte výrazneji zvetší již tak propastné kvalitativní rozdíly mezi USA a všemi ostatními. Nejvetší percentuální navýšení získaly zejména dva z nich: projekce ozbrojené
síly na vzdálená válcište (plánovaný nárust investic o 157
procent) a ochrana kosmického prostoru a potenciálu, který
tam USA mají umístený (nárust o 145 procent).
Pro budoucnost je zajímavý predevším cíl, který se týká
vesmíru. Prukopníkem na poli geopolitických analýz vesmíru, tzv. astropolitiky, je American Everett C. Dolman. Její
základní myšlenkou je teze, že vesmír, o jehož obrovském
potenciálu a významu pro budoucnost lidstva se nepochybuje, se s nejvetší pravdepodobností stane dalším konfliktním
prostorem. Stát, který si v budoucnu chce uchovat urcitou
míru nezávislosti, proto musí mít k dispozici alespon takové
prostredky, aby jiným státum zabránil v exkluzivní kontrole
strategických vesmírných prostor.
Vesmír, který nás obklopuje, je nekonecný, a na první
pohled se zdá být stejnorodý. Ve skutecnosti však díky
pusobení ryzikálních sil (gravitace, radiace atd.) predstavuje
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ležitejším astropolitickým
regionem, protože J1Z nyní
umožnuje dosáhnout zásadní vojenské výhody pri konfliktech vedených na Zemi.

"LEBENSRAUM"

státech již vznikla lobbistická skupina L-S, která se
rozhodla ovlivnit všechny relevantní politické síly v zemi
s cílem tuto oblast obsadit.
Poslední astropolitický region predstavuje tzv. slunecní
vesmír, který zahrnuje zbytek slunecní soustavy. Dnes je
obtížné predpovedet, kdy a jak se clovek v tomto prostoru
dokáže ekonomicky, ci mocensko-politicky
etablovat, ale
zdá se že první pokusy již nejsou príliš daleko. Tento
prostor, pravdepodobne velmi bohatý na suroviny postindustriální
ekonomiky, lze považovat za "Iebensraum"
príštích generací.

PRíŠTíCH GENERACí

Astropolitický
region tretího druhu je zastoupen tzv.
lunárním vesmírem, který zahrnuje Mesíc a oblast jeho
obežné dráhy. Protože na Mesíci existují znacné zásoby
hliníku, titanu, železných rud, horcíku a kremíku, predstavuje významnou zásobárnu nerostných surovin, tím však
jeho potenciál ani zdaleka není vycerpán. Pohyb ve vesmíru je ovlivnen velikostí gravitacní síly, která v ruzných
místech pusobí. Protože velikost gravitace závisí na
hmotnosti telesa, mužeme si okolní vesmír predstavit jako
celou radu ruzne hlubokých údolí. Tento faktor pochopitelne ovlivní trasy budoucího pohybu (obchodu?) a ukazuje na strategická místa, odkud ho bude možné kontrolovat. Mimo vlastní Mesíc mají v rámci lunárního vesmíru
velký strategický význam tzv. Lagrangeovy libracní body.
Joseph Louis Lagrange byl francouzský matematik, který
v osmnáctém století vypocítal, že existuje pet bodu, kde se
díky vzájemnému
pusobení gravitace Zeme a Mesíce
úcinky techto sil ruší, a proto teleso, které se v takovém
bodu nachází, zustane zcela stabilní. Pozdeji bylo zjišteno,
že vlivem nejruznejších dalších pochodu jsou perfektne
stabilní pouze dva z techto bodu (L4 a LS). Ve Spojených
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VÁLKY A EKONOMIKA
Proc to nejde bez morálních príkazu
INGEBORG

NEMCOVÁ

Víte, co mají spolecného drogová závislost, živelná pohroma a válka z ekonomického hlediska? To, že ten, kdo

jednak strach z prohry, jednak lákavá, i když neproklamovaná
touha po plodech vítezství. Tyto touhy otevírají peneženky
a pokladny. A utrácí se - pokud je co. A když není co, tak to,
co lze vypujcit. Nebo ješte hure - treba ukrást ...
Je to zhoubné? Vetšinou si takovou otázku položíme
a kladne zodpovíme v prípade nebohého fetáka. Jiste nás
vubec nenapadne v souvislosti s obnovou po pohrome.
A pokud jde o válecný konflikt, záleží na nás samotných, na
našich zkušenost, zájmech, názorech i na naší spolecenské
roli.

nakupuje, utrácí, aniž by každou korunu obrátil dvakrát.
Narkomani, stejne jako lidé, obce i státy pri obnove po živelné pohrome a rovnež státy nakupující zbrane a vojenský
materiál v prípade válecného konfliktu nehledí na efektivnost
a úspornost. Žene je cosi jiného než úvaha rozumne hospodarícího spotrebitele ci hospodáre. Závislého cloveka žene
touha po droze, lidi a instituce po živelné katastrofe touha co
nejrychleji obnovit život v kolejích pred pohromou. V prípade pred válecných a válecných nákupu pohání stát i spolecnost

Každý podnikatel sní o trhu, kde jeho zákazník bude
nakupovat a platit, a nebude sporit, šetrit, škudlit. Tri výše
uvedené možnosti ukazují, že v nekterých oblastech hospodárství takový trh není jenom snem. Je možné na takovém
trhu založit hospodárský rust?
Podle casopisu The Economist se ocekává, že Mghánistán
v roce 2002 vyprodukuje 2 700 tun opia, což je 1 460 procent
produkce v predchozím roce. Za jeden kilogram opia dostane
jeho pestitel 300 amerických dolaru, takže pri prumerném

Úvodem hlásím, že následující text není výplodem cynika
ani válecného štváce. Má jen upozornit na fakt, že válka má
nekteré aspekty, které ukazují na její ekonomickou výhodnost. Ale ani ti, kterí verí ve všemocnost trhu, nemohou
spoléhat na to, že jeho neviditelná ruka vyreší morální stránku veci.

TOUHY, KTERÉ OTEVíRAJí PENEŽENKY
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státu cca za 1,5 miliónu USD. Ale pozor, v prípade války
muže jít o inflacní pocty a zejména u Africanu by se cena
jednoho života mohla prudce snižovat.
Další negativa vnímají hlavne ti (a možná jen výhradne ti),
co na válce nevydelají. Temi mohou být jednotlivci i firmy.
V ocekávání ztrát se snaží zajistit a jakýmkoliv zpusobem
snížit rizika. Pojištovny ale proti válkám a válecným ztrátám
celosvetove nepojištují. Firmy se logicky bojí v zemi investovat. Zvlášte je to patrné u zahranicních investoru - ti nejenže
neprichárL:ejí,naopak prchají.
Financní trhy vetšinou odrážejí dva protichudné pohybynezájem o válecne ztrátová odvetví a zájem o ta odvetví,
v nichž je možné na válce vydelat. Tím už naznacujeme, že
válka je vždy soucasne velký prerozdelovací mechanismus od
tech, kterí na válce nevydelají, k tem, kterí na ní vydelají.
Kdybychom tvrdili, že ztráty jsou soukromé - vcetne tech
na životech - a výdaje verejné, bylo by to asi velmi zjednodušené. Vždyt znicená infrastruktura, zaminovaná krajina ci
zamorené životní prostredí predstavují verejné ztráty, ale jako
by se jednalo o úplne jiný druh eráru - škody na nem nevedly
zatím nikdy k odmítnutí války. Všechny predchozí položky
figurují na strane vítezu i na strane poražených. Poražení však
musejí ješte pricíst plody prohry ... A ty mohou mít nejruznejší podobu, vetšinou však se jedná o ztrátu kontroly nad
vlastními zdroji. Prírodními, lidskými, technickými ...

výnosu 50 kilogramu z hektaru má príjem 15 tisíc dolaru.
Bude-li na tomtéž pozemku pestovat pšenici, získá zhruba 60
dolaru z hektaru a navíc bude potrebovat zavlažování.

SLADKÉ PLODY VíTEZSTVí
Nekterí ekonomové vidí hlavní problém dnešního sveta
v poptávce - není prý dostatecná a svetová ekonomika naráží
na její limity.Takový náraz pak vede ke krizi. Pritom dodatecné výdaje mají na ekonomickou
aktivitu multiplikacní
úcinek. Je pravda, že záleží na druhu výdaje, zda je spotrební
nebo investicní, vládní nebo soukromý. Podle toho lze pak
odhadnout výši multiplikátoru - tedy kolikrát se zvýší celková
(agregátní) poptávka. Je válka cestou ke zvýšení poptávky?
Podívejme se blíže na ekonomické transakce, které jsou
s válkou vetšinou spojované.
Za prvé je to príprava na válku, tradicne provázená zvýšenými nákupy zbraní a vojenského materiálu. Pokud je napetí
dostatecné a dost dlouhé, je nutné udržovat v pohotovosti
velké arzenály zbraní a prubežne je modernizovat. V praxi to
znamená znacné zbrojní výdaje ze státního rozpoctu. Výdaje,
které mohou vést k zadlužování zeme doma i venku. Klasickým príkladem takové situace se všemi dusledky byla studená
válka.
Mimochodem, když pred lety rušily USA jednu ze svých
vojenských základen ve Skotsku, místní obyvatelstvo proti
tomu ostre pro testovalo, bálo se nejen nezamestnanosti, ale
ztráty vetšiny ekonomické aktivity v oblasti.
V prípade rustu napetí dochází k mobilizaci. Nábory do
ozbrojených sil mohou vyrešit otázku, co s nezamestnanými
mladými muži a v dnešní dobe i se ženami. Mají-li být vojáci
specializovanými odborníky, je nutné je patricne vzdelat
a k tomu je treba vojenské školství, tedy další vládní výdaj.
Druhým ekonomický faktorem je sám válecný konflikt,
který predstavuje intenzivní spotrebu už porízených zbraní
a válecného materiálu. Tato spotreba je umocnena dalšími
nákupy, a to v sortimentu stejném i inovovaném. Snaha
o vítezství urychluje vývoj nových zbraní a nechtene tak žene
kupredu vývoj vedy a techniky takovou rychlostí, která by vetšinou díky soustredení zdroju a lidí - nemela v mírové
dobe obdoby.
A konecne poválecná obnova je specifickou verzí obnovy
po živelné pohrome. Stejne tak je vedená snahou vrátit život
do drívejších kolejích - zejména hmotných - co nejrychleji.
Záleží samozrejme na množství prostredku, které jsou na
obnovu k dispozici. Bohaté zeme nebo zeme, které je ekonomicky zajímavé obnovit, mají financních zdroju více než
zeme chudé a nevýznamné. Uvedeme-li jako príklad Kuvajt
a treba Rwandu, je to jasné.
Pak tu máme ješte pozitivne vnímané plody vítezství: nové
trhy, nové zdroje, znicená konkurence ... Zámerne používám
výraz plody, protože duvody k válce, zejména ty oficiálne
oznamované, jsou vždy naprosto jiné.

KRÁTKODOBÉ

CíLE, KRÁTKODOBÉ ZISKY

Dosud recené muže pusobit jako jednoznacná podpora
válce, vždyt je to mechanismus, který muže posílit agregátní
poptávku, a tak výrazne podporit ekonomiku. Proto hospodárství, které se bude rídit parciální krátkodobou efektivností,
skutecne muže považovat válku za výhodné, spasitelné rešení.
Ovšem všichni my, pro než je válecné rešení konfliktu
neprijatelné, si musíme uvedomit, že ekonomika, která se rídí
krátkodobými cíli, zejména pak krátkodobými zisky a rustem
v meritelných oblastech, nemá v sobe zabudované morální
príkazy. Toto je záležitost morálních postoju lidí, kterí rozhodují nejen v politice, ale i v ekonomice. Politici a obcané,
nespoléhejte na ekonomy, že vám reknou, že válka je akce
neefektivní, a proto vám ji nikdy nedoporucí. Ekonomové
neumejí totiž penezi vyjádrit nejen morální hodnoty, prakticky vubec neumejí kvantifikovat zisky a ztráty celé spolecnosti,
prípadne celého ekosystému a ješte to promítnout do stredne
ci dlouhodobého horizontu. Domnívají se totiž, že zárukou
dlouhodobého
rustu je neustálý rust v každém krátkém
období.
Na záver však prece jen jedna optimistická zpráva. Svetová
banka pracuje práve na projektu, jak snížit rizika obcanských
válek zejména v rozvojovém svete. Vetšina mezinárodních
válecných konfliktu je doprovázena nejakou formou domácí
obcanské války. Cílem projektu je mimo jiné vymezit jasnou
úlohu práve této uznávané a zároven kritizované nadnárodní
instituce.

VELKÉ PREROZDELOVÁNí
Všechno má ale líc i rub. Nyní tedy negativa: v prvé rade
jsou to ztráty na životech. I ty umíme ocenit: African za 150
tisíc amerických dolaru, Rus 300 tisíc a obcan Spojených
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MARATÓN
Povídka z poslední balkánské války
JAROMíR
Nejakej magor napsal na stodolu nad cestou metrovejma
písmenama: Srby na vrby. Jako když píchnete do vosího
hnízda: paramilitanti a cetnici streckovali po celý dýlce silnice z Kaceniku do Prizrenu, vytahovali lidi z aut a z povozu
a snažili se zjistit, kdo že je zase tak desne urazil. Pár nevinnejch lidi v kolone to vod neslo, mezi nima já a moje rodina.
Voni buzerovali dávno predtím, hlavne brali doklady, to aby
se lidi nemohli vrátit a nemohli prokázat, že se tady narodili.
A z týhož dúvodu odmontovávali poznávací znacky z aut.
Ale ted· auta zabavovali. Znárodnili nám po ceste golfa, že
jsme se nestacili divit. Zústali jsme stát u pangejtu jen tak
v kalhotech a košilích. Máma na nohách pantofle a kluci
v tricku. Dost mrzutý na to, že byl zacátek dubna.
Abyste vedeli, tak my jsme sportovní rodina. Teda až na
naši mámu, moji ženu, ta je diabeticka a od tý doby, co bere
insulin, desne ztloustla, zvodnately jí nohy a ujde sotva pet
metrú. Ale oba moji kluci jsou nabouchaný, radost podívat.
Sport to je celej náš život a taky naše živobytí. Urcite znáte
v Peji ten obchod se sportovním zbožím Rugova a synové. Jo,
ten s neonem Reebok, hned u mostu. Tak tenje náš. Najdete
tam všechno od mucících strojú pro posilovny až po potravinové doplnky. Žili jsme celkem slušne, i když se kolem dely
nepekný veci. Kluci, starší Ibrahim a mladší Umar, obcas
jezdili do Itálie nebo do Nemecka na závody, celkem všechno bylo v normálu ...
Až jednou prišel soused, Milunovic se jmenuje, místo
hrudníku má kredenc a objem plic aspon deset litru, behá
casto s mejma klukama, a povídá: "Hasane," Hasan, to jsem
jako já, "Hasane, lepší bude, když kopnete do vrtule. Je to
moc špatný, moc špatný." Milunovic je taky u paramilitantu,
ale vetšinou jen o víkendu, taky kvuli tomu v poslední dobe
flákal trénink; jezdej do tech vesnic kolem Decani, sem tam
si nejakou vypálej a znásilnej nejakou vesnickou holku.
Milunovic ví, co ríká. No a tak jsme zavreli krám, zboží jsem
nacpal do sklepa, co se vešlo, to jsme naložili do volkswagena
a pres Prištinu jsme to vzali jako ostatní na jih.
Tam jsme padli do kolony, silnice byla úplne ucpaná, lidí
bylo hrozne moc, nekdo ríkal, že snad víc než pul milionu.
Nekterý to brali na Makedonii, nekterý do Albánie, jak to
kdo cejtil. Sotva jsme vjeli z roviny do kopcu, prišel ten
malér s nápisem na stodole, prijeli cetnici, a normálka nás
vytáhli z auta. Já kricel jako pominutej - chytil jsem jednoho
z nich pod krkem, já nejsem žádný orezávátko, i když je mi
pres padesát, jsem docela slušná bedna a obcas si dám triatIon. Jenže jak jsem ho držel za límec, jeden z tech dalších
poldú me pekne na tvrdo vzal pažbou pres nohy. Oni to maj
nacvicený - jedna rána seshora, mírne zešikma na kotník
úplne stací. Jen jsem skucel. Kluky drželi v šachu samopalama. Hotový rambové. Sedli do auta, do našeho auta, a byli
v trapu.

ŠTETINA

Sedeli jsme v príkopu, máma brecela, kluci zurili a já
špekuloval, jak se odsad dostanem. Kotník byl asi zlomenej,
už zacal opuchat. Hned za zádama jsme meli rozestavenej
dum, okna zatlucený prknama, majitel se už evakuoval drív.
Ibrahim se tam šel vycurat, procež se vrátil s vítezným
krikem: "Táto, mámo, mám dopravu, to budete koukat."
U míchacky stály dve zednický kolecka, kterejma majitel
vozil na stavbe beton. Byly celkem zánovní, s gumovejma
pneumatikama,
docela ciste vymytý od zbytku. "Tak
nasedat," rekl Ibrahim.
Bylo to tak náhlý, že jsem se nezmoh na slovo. Jen jsem
slyšel ženu, jak povídá ze svýho trakare: "Až prijedeme pod
velikej strom, zastavte, mám tu pro vás hamburgr a ionták."
Zlatá naše máma. Zachránila tašku s jídlem. A tak jsme
vyjeli. Ibra s mámou vepredu, Umar se mnou v závesu.
Byl to tretí den, co jsme vyjeli z Peje. Za Brezovicou jde
silnice do prusmyku mezi Sar Planinou a erodimkou. Je to
stoupák jak hrom. Lidi v kolone nám nadávali, že zdržujeme,
protože tam je spousta serpentin a traktory s valníkama nás
nemohly predjíždet. Celou kolonu bylo dole dobre videt,
vypadala jako nekonecnej, igelitem operenej had. Ješteže lidi
meli na valníkách ty fólie, oni tušili, že v horách bude snežit.
Taky jsme meli kus plastiku, kluci do nej zabalili mámu: ono
se totiž, jak padala mokrá brecka, mámino kolecko naplnilo
vodou až po okraj. Máma nechtela zdržovat, nerekla, že v tom
trakari plave. Až když byl trakar težkej, tak si toho Ibrallim
všimnul a vylil vodu i s mámou na silnici. Chudák máma
ležela promácená na asfaltu, trochu pofnukávala, povozy ji
objíždely a lidi z nich na mámu civeli, jako by to bylo nejaký
predstavení. Ibrahim prorazil do vany trakare díru vypujceným šroubovákem, aby to melo odtok, mámu jsme šoupli
zpátky zavinutou do igelitu, aby neprofoukla, a jelo se dál.
Skoda, že jsem sebou nemel ty krásný merice laktátu
a elektronický sporteste7J na merení tepových frekvencí, co
odebírám z Nemecka. Moh bych porovnávat Ibrahima
s Umarem detailne, takhle na první pohled si vedli oba
srovnatelne. Ale ten kopec jim dával zahulit. Snažil jsem se
práve Umarovi trochu poopravit odvinování chodidla pri
nášlapu, když slyším: "Rugovo, co se s tím ty tvoji kluci tak
páraj? epotrebujete píchnout?"
Byl to Milunovic. Asi mel zrovna službu, paramilitanti
pomáhali policajtum udržovat porádek v kolone. Sedel
s nekolika vozbrojenejma chlapama na pikapu a zubil se.
"Vemte si šmajzku, my vás vytáhneme nahoru." Vyndal
z korby lano, prostredkem ho uvázal za kouli u toyoty a dal
klukum dva volný konce. Privázali je každej vepredu ke
svýmu trakari a jeli jsme jak páni. Kluci nasadili ctvrtkarský
tempo a vypadalo to, že budem za pet minut na vrchu ...
Paramilitanti na pikapu kriceli hip, hip, hip, pridej, drž se,
do toho, do toho; promocený lidi na povozech, co se k sobe
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choulili v chumlech, aby nezmrzli, se otáceli, když jsme je
predjíždeli, a myslím, že byli fakt dost udivený. V cuku letu
jsme byli nahore. Jenže pak prišlo to prekvapení.
Jak jsme se prehoupli pres prusmyk, tam, kde silnice mírí
na Gornje Selo, toyota nezastavila. Naopak, šofér pridal. áš
beh se zmenil v neco podobného sprintu. Mel jsem co delat,
abych se v trakari udržel, slyšel jsem výkrik mámy, která byla
kousek vedle po mý pravici, skrípání kolecek a krik tech
cWapu na pikapu. Musela to bejt desná sranda, protože
hulákali, pískali a jásali, jako by byli nekde na stadionu. Rítili
jsme se do údolí. Sedel jsem zády ke smeru jízdy a videl jsem
Umarovi do tváre. Brunátnel, z koutku mu tekla slina a když
zacal modrat, vedel jsem, že už zbejvá málo, aby padnu!.
Typickej anaerobní metabolismus. Sípal jako priškrcenej
Pavarotti. I já jsem mel pocit, že mi popraskají kosti v tele.
A pak mi najednou nejakým rízením božím v Wave zaznel
ten popevek, co byl v tý dobe na Balkáne zrovna populární:
Kawý správný muž
nosí v kapse nuž.
Aby mohl svoji devu ...
...doprovodit k Samjevu.

prevrátil a kvílel za toyotou po vozovce, než ten idiot šofér
zastavil.
Nebylo tam hluboko, za chvíli se lbrahim vyhrabal na
silnici. Máme to trvalo o neco dýl, protože jak byla zabalená
v tom igelitu, klouzala skvele po tráve a sjela až dolu
k potoku.
ic jim nebylo, jen byli vyválený v bláte a trochu
odrený. Paramilitanti se furt uhihnávali a Milunovic rekl:
"Jste náký slabý, hoši. Meli byste prehodnotit tréninkový
plány."
Ibrahim si setrel bahno z obliceje a rekl Milunovicovi:
"Do te te mbit njehere." Což v kosovské albánštine znamená: Jednou te zabiju.
Když nekdo po ceste umre, tak je to vetšinou zimou, ale
pohrbít ho musíte ješte ten den, to je musulmanský zvyk. To
se delá tak: s povozem opustíte kolonu, když se zrovna
paramilitanti nedívaj, zajedete do nejbližší vesnice, vyjednáte
si to s mullou, pokud už se taky neevakuoval, a on vám
pridelí kousek na hr'bitove. Vykopete si jámu, a když už je to
všechno hotový, tak se zase pekne vrátíte do kolony, když se
paramilitanti nedívaj. Reknu vám, že lidi jsou dnes hrozne
málo otužilí. A pritom by stacilo, kdyby používali prípravky
s rybím tukem. Experimenty ukazují, že nejvhodnejší je
omega-3-EPA. V poslední dobe úplnej šlágr.
My jsme nemeli nic, vzal jsem sice z domova pred odjezdem pro všechny prípady s sebou nejaký bobule i stríkacky
na stereoidy, pár ampulí se Super anabolonem a Deca dumbolinem, ale to všechno zustalo v tom aute, co nám zrekvírovali
cetnici. Máma mela devetatricet, jasnej zápal plic, mne noha
opucWa jako bán, neprestávalo pršet a snežit. Byly to mrzutý
vyhlídky, kolona se pohybovala pomalu, obcas se nekdo
pokoušel udelat z mokrýho dríví ohen, ale nehorelo to.
Benzínem to lidi nechteli moc polejvat, protože nevedeli,
kolik ho ješte budou potrebovat. Ani schovat se clovek
nemel kam, tady to údolí dolu k monastýru v Recane je
vetšinou srbský.
Bylo to dost na levacku, každou chvíli bežela kolonou
šeptanda, že umrel ten, ci onen .... A to na tom byli vesmes
líp, když sedeli na voze - tam casto meli nejakou slámu nebo
matrace a mohli se k sobe mackat. Vubec šeptanda v kolone
fungovala skvele, ty, co byli v Prizrenu, hned vedeli, co se
deje v Prištine a naopak. Spousta lidí mela mobily. A tak
jsme se stali po silnici dost slavný - rek bych, že jsme se
svejma vozidlama byli malebná a vyhlášená ctverice.
"Hele, kluci," povídám z toho zatracenýho trakare,
"musíme s tím neco udelat, jinak tady natáhneme brka."
,Jasne, táto," rekl Ibrahim. On byl vždycky o neco chytrejší než Umar, i když Umar mel zase vždycky vetší objem pres
biceps. "Že jo, Umare?"
"Se rozumí," rekl nasupene Umar.
"Poslouchej brácho," rekl lbrahim. "Známe to tady jak svý
boty. Odtud do Prizrenu je to dvaadvacet kilometru.
Z Prizrenu do Žuru dalších dvanáct a z Žuru do Vrbnice

Z posledních sil jsem vytáh kudlu, natáh se dopredu
a uríznul trakar od toyoty. Jak jsem se obrátil, stacil jsem
ješte zahlídnout, jak lbrahim s mámou opsali v zatácce
oblouk, odstredivá síla je vynesla i s trakarem pres krajnici
a oba vyleteli pres patníky do prázdna pod silnicí. Trakar se

ješte vosum. At pocítám, jak pocítám, je to vodsad na hranici dvaactyricet kiláku. Ríká ti to neco?"
"No jo," vytreštil Umar oci, "žes to nerek drív. Tak dem na
to, ne?"
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vite sedí chlap, trese se jako ratlík, z nosu mu tece vozhrivá
stružka, zimou si pobekává, drží se z posledních sil plechovejch kraju, a v druhým to bude asi ženská, není to dost
dobre videt, protože postava se sesula na dno vany pod
mokvavou houni, jen nohy v potrhanejch
puncochách
prepadávají pres okraj, a kývaj se, jako by byly od panáka
vycpanýho pilinama. Máma už se od obeda nepohnula,
bud spala, nebo omdlela, nebo umrela, už jsem nemel sílu
se na neco ptát.
Videl jsem všechno neostre, všechno se kolem me odehrávalo jako ve snu. Umar vytocil zatácku, vyhnul se dvema
traktorovejm povozum a nastoupil na rovinku, která se táhla
kolem stojící kolony podél reky k velkejm barákum v dálce;
byla to pohranicní stanice ve Vrbnici. lIbra v závesu nasadil
dlouhej krok. Zbejvaly tak dva kilometry. Vidím, jak Ibra
dotahuje, je za námi tak o pul dýlky trakare, ruce, kterejma
svírá madla a tvár, má modrý a vymácený, vubec si není
podobnej. Umar se snaží fázovat dech, ale krení se bolestí;
rozumím, jak syká: "Krec. Mám krec. V ra-me-ni ..." Za ním
se u krajnice v kolone míhají postavy, nejakej chlap zvedá
ruce a slyším, jak kricí: "Zaber, zaber." A vidím chlapy
a ženský, jak se zvedaj na korbách a zvedave vybíhaj zpoza
traktoru a autobusu, vztycuj ou ruce a tleskaj a volaj: "Do
toho, do toho, pridej, pridej." Pridávaj se další, piští deti
a vidím vzrušené tváre dedku zabalených v pytlech a dekách
s naraženejma placatkama na uši; podél volnýho pruhu se
delá špalír a všichni, co maj traktory, autobusy a auta troubej
na klaksony.
Ibra nás dotáh, už jsme v rovine, vidím kluky, jak strašne
trpej, a taky vidím, jak jejich grimasy skrývaj to, co by
normálne meli na tvári, totiž štastnej úsmev. Úplne cejtím,
jak jsou naštvaný, že musej trímat ty zatracený madla
a nemužou vítezne zvednout ruce nad hlavu. Poslední metry,
špalír dupe, kricí a mává, z oken pohranicní stanice trcí
objektivy novinárskejch kamer, oslnuj ou nás blesky a svetla
televizních štábu. Rameno na rameno vbíháme do cíle. Je
17:58:05. Dvanáct a pul hodiny jsme to šli. A mohlo to bejt
lepší, nebejt studenýho dešte. Ty mý kluci jsou fakt dobrý,
co?

Start byl v 05:35:00, mám na to dobrý vodotesný rolexky.
Klidne se s nima mužu potápet až do hloubky 60 metru.
Taky na nich je kompas, budík a takový pitomosti. A hlavne
džípíeska, která vám ukáže podle satelitu s presností na
dvacet metru, kde práve na zemekouli jste. Všichni kámoši
mi je závidej. Privezl mi je k narozeninám U mar, když byl na
mistrovství Evropy v Madridu.
Když jsme se do tý blázniviny pustili, už bylo svetlo, takže
jsem dobre videl na kluky a mel je pod kontrolou. "Žádný
divociny," ríkám jim, "a žádný závodení. Úplnej fartlek,
rozumíte?" Fartlek, to je jedna taková metoda behu pri
tréninku: proste strídáte intenzitu behu podle toho, jak se
cejtíte bejt unavený. Taky tomu atleti ríkaj hra s rychlostí.
Casto se využívá profil trati: do kopce intenzívne, pak volnej
sebeh. Tady na to byl dokonalej terén, do kopce to kluci
šlapali težkou chuzí, s kopce vysazovali a nechali se táhnout
trakarema.
Nekde pred Prizrenem jsme byli v pulce. Pro každýho
maratónce je to kritický psychologický moment. Když jsou
rychlý oproti plánu, je to pro ne velký povzbuzení, když jsou
pomalejší, muže jim to pekne pocuchat nervy. My byli
hodne pomalí, už bylo skoro poledne a museli jsme to
stihnout do tmy. Bylo mi jasný, že další noc v trakari by
máma nemusela prežít. Nahlas jsem to neríkal, ale všichni
jsme to vedeli. Kluci pritom byli stále tvrdší a tvrdší, neprirozené držení horní cásti tela jim úplne rozházelo svalový
partie. Meli takový skelný pohled a to já poznám, že na tom
nejsou ani psychicky nejlíp. Potrebovali nejaký povzbuzení,
ale já nevedel jaký.
Už pršelo skoro soustavne, a když jsme mohli, tak jsme se
na chvíli schovali pod nejakým prístreškem. Hlavne autobusový cekárny byly plný lidí, co nemeli žádnej povoz a šli
pešky. V jedný bylo tak patnáct ženskejch bez chlapu, už šly
pátej den, mely chumel detí, všichni byli promácený a všichni breceli. "Proc brecíte?" zeptal se Ibra. A jedna hejbla
palcem: "Támhle. Mariam dneska nechala na ceste decko."
"To je mi líto, paní," rekl Ibrahim, "tobe taky Umare, že jo?
Že je ti to taky líto?" Nabehly mu žíly na spáncích, což je
u mýho syna neklamnej znak neklidu.
Kluci vyrazili jak dráhy, liják neliják. Je to v literature
popsaný, že vztek muže být pri dlouhejch bezích dobrým
mentálním liftem. Cesta šla trochu s kopce a beželi jsme a šli
v tahu skoro tri hodiny.
A pak najednou vylezlo slunce a prestalo pršet. Dole nad
Drinou se táhly mlhy. Lidi vylejzali z povozu, valníku
a žebrináku, seskakovali z nákladáku a rozvešovali na
vetvích a na kroví promocené matrace a deky a spacáky. Ti,
kterejm ješte zustalo osobní auto, se protahovali a varili
kafe z elektrickejch zapalovacu. Musel na nás bejt úžasnej
pohled. Jakmile lidi v kolone zaslechli skrípot kolecek
a videli nás prijíždet, zustávali štajf. "Tak to jste vy?" kricí
nejakej chlap, vozka od koní. Dva rozjetý betonárský trakare za sebou vlecou dva kluky v trickách s krátkým rukávem,
zablácený od paty až k hlave, z vlasu jim crcí voda a pot
a šedej kal. Snažej se trakare ubrzdit, vzpínaj se, ruce
vytrcený dopredu, nohama sotva pletou a jejich hlavní
starostí je, aby sjezd s kopce ustáli. V jednom trakari kreco-

Mámu hned odvezli do italský polní nemocmce
u Kukesu. Zajímavý bylo, že když ji prekládali z trakare do
sanitky, museli ji tam položit skrcenou, byla tak zmrzlá, že
nešla narovnat. Bydleli jsme v lágru v Kukesu asi ctyri
mesíce. Byly tam kolem, po brezích jezera, docela dobrý
tréninkový trate. Pak jsme se vrátili domu do Peje. Sklep se
zbožím byl vybílenej, zustalo v nem jen pár prázdnejch
papírovejch krabic. Milunovic se z Peje odstehoval. Lidi
ríkaj, že si založil obchod se sportovním zbožím nekde
v Kragujevaci.
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Resumé nových souvislostí budoucnosti
po pražském summitu

NATO
ADAM

Nejsilnejším tématem, i když pojmenovávaným
neprímo a nekdy zaplašovaným rétorikou pripomínající pískání
v lese, byl na pražské vrcholné schuzce Severoatlantické
aliance vztah mezi Spojenými státy a jejich evropskými
spojenci. Stojí Amerika a Evropa pred zcela novým
problémem, nebo se "jen" vynoril starý problém v novém
kontextu?

RADIKÁLNí AMERIKA,
UMíRNENÁ EVROPA
Otázky po kvalite a pevnosti transatlantické
vazby
nejsou nové. Zacaly zaznívat po 11. zárí 2001, od chvíle,
kdy bylo nutné z teroristických
útoku na New York
a Washington
vyvodit nejen bezprostrední
reakci, ale
i dlouhodobejší
závery. Poprvé v dejinách NATO byl
aktivován clánek 5 Washingtonské
smlouvy, který cleny
NATO zavazuje, že v prípade napadení jednoho z nich
budou spušteny mechanismy vzájemné obrany. Soucasne
se však aliance jako celek neúcastnila tažení proti talibanskému režimu v Afghánistánu. Kontrast do ocí b~ící.
Názorové rozdíly mezi Washingtonem
a casto Paríží,
nekdy Londýnem a nejnoveji Berlínem existovaly po celou
dobu trvání NATO. Po ctyricet let tyto odlišnosti do
pozadí zatlacovala spolecná obava z komunistického
bloku. Tím spíše, že existenciální charakter oné hrozby
prakticky vylucoval, zvlášte v obdobích mezinárodních
krizí, diferencovanejší
prístup k potenciálním
cílum
a pripouštel pouze odpovedi "ano" ci "ne".
V prubehu devadesátých let zacalo být jasné, že Rusko
vynorivší se z rozpadlého
Sovetského svazu má a po
nejbližší dobu bude mít dost starostí s vlastní stabilizací.
Místo nekdejších pokusu o expanzi bude nuceno omezit
se na brzdící akce nebo využívání náhlých situacních
výhod.
Transatlantická vazba ztrácela v minulé dekáde jeden ze
svých fundamentu,
ale dusledek této ztráty ješte nebyl
viditelný. Projevoval se nerozhodností,
nedostatkem
souhry pri hledání odpovedi na kupící se problémy na
Balkáne. Pro Evropu melo být varující, že až aktivita
Spojených státu iniciovala spolecný zásah, i když Americané pokládali vravu na Balkáne za evropskou záležitost.
Tento nesoulad mezi Spojenými státy a jejich evropskými
spojenci ovšem ješte nepredstavoval
zásadní varovné
znamení, protože dosud nebyly dotceny strategické zájmy.
V roce 1999 se na vrcholné schuzce NATO ve Washingtonu diskutovalo o nové strategické koncepci. Všichni se

CERNÝ

shodli v názoru na rizika, která do mezinárodních

vztahu

vnášejí takzvané gangsterské státy podezrívané z úsilí
vyvíjet, získat a vlastnit zbrane hromadného
nicenÍ. Již
tehdy byl ale patrný rozdíl, o nemž se tolik mluví v soucasnosti. Již tehdy Evropané dávali prednost tomu, aby se
prípadný silový zásah proti nim opíralo mandát Rady
bezpecnosti OSN, zatímco Spojené státy byly v prípade
ohrožení svých národních zájmu odhodlány hledat patricnou odpoved
i mimo
rámec
Spojených
národu.

STARONOVÉ ROZDíLY
V letním císle Policy Review (6/7, 2002) napsal Robert
Kagan, že pokud jde o strategické mezinárodní otázky,
"Americané jsou z Marsu a Evropané z Venuše". Stále
méne se vzájemne chápou, stále ridceji se shodnou.
Mínení elit ale nemusí být zcela presným odrazem
obecnejších
nálad. Chicagská
Rada pro mezinárodní
vztahy za podpory Nadace Germana Marshalla podnikla
ojedinelý výzkum srovnávající názory ve Spojených
státech a v šesti evropských zemích (Británii, Francii,
Itálii, Nemecku, Nizozemsku a Polsku).
Výsledky tohoto šetrení uverejnené v posledním císle
lonského rocníku Foreign Policy byly prekvapující. Po
názorových rozdílech se pátralo ve ctyrech klícových
tématických oblastech: vnímání hrozby, schopnosti svetového vedení, výdaju na obranu a arabsko-izraelského
konfliktu.
Americané i Evropané mají zájem, aby jejich vlády na
mezinárodní
scéne spolupracovaly. Takrka 80 procent
Americanu chce, aby Evropané meli silný podíl na vedení
ve svete, a 70 procent z nich se domnívá, že Spojené státy
by mely Evropu více pripouštet k rozhodování, i kdyby to
z jejich strany cas od casu znamenalo kompromis. Na
východní strane Atlantiku
lze najít podobný postoj.
Pohodlná vetšina by si prála, aby se Evropská unie stala
supervelmocí jako Spojené státy, 84 procent dotázaných
však soucasne požaduje kooperaci mezi supervelmocemi.
Šetrení nepotvrdilo tezi, podle které se evropští partneri
USA zdráhají užít vojenské síly. Zásah tohoto typu získal
pomerne nízkou podporu jen v Nemecku (62 procent
oslovených). V ostatních peti zemích se však pro "boj" po
boku USA vyslovilo vždy minimálne 75 procent respondentu.
Výzkum ale zjistil i nesoudržnost
postoju. Napríklad
obecná podpora užití síly je fakticky v protikladu ke slabému zájmu o zvýšení výdaju na obranu (19 procent). Práve
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Jablkem sváru se stala ve chvíli, kdy se zacalo diskutovat o nových hrozbách, byt se v dobe washingtonského summitu NATO (pres varování a analýzy zpravodajských služeb) zdály ješte hypotetické. "Výsadu" nové
hrozby mela tehdy spíš komunistická
Severní Korea,
pokoušející se v utajení rozvíjet program výroby jaderných zbraní. Evropa dávala najevo, že se nejedná
o spolecný problém a že i kdyby došlo k plánování
zásahu, nelze obejít OSN a jejich Radu bezpecnosti.
Americká strana naopak respekt k organizaci, zahrnující komunistickou
Cínu a postkomunistické
Rusko,
zpochybnovala.
Reformy ve výdajích na obranu a chystané zmeny ve
strukture ozbrojených sil, k nimž se clenské zeme NATO
v Praze zavázaly, vyzkouší jejich vuli uchovat alianci a dát
jí oprávnení k existenci i v budoucích letech.
Pražský summit prinesl dále dva typy obav: že evropští
clenové své závazky, ke kterým se v Praze upsali (zmodernizovat ozbrojené síly, zkoordinovat roztríštený výzkum,
posílit výkon národních zbrojních produkcí) splní nebo, že
tyto závazky nesplní. Pokud ve svých slibech selžou,
mohlo by dojít na slova Richarda Lugara, dlouholetého
predsedy zahranicního výboru Senátu USA, který se již
pocátkem roku 2002 obával, že aliance v tomto prípade
upadne do bezvýznamnosti.
Uvážíme-li, jak kvalifikovaní americtí znalci jsou autory
techto námitek, nemeli bychom je podcenovat. Propast
mezi obrannými kapacitami USA a evropských spojencu
je totiž tak velká, že ji v dohledné dobe proste preklenout
nelze.

tato inkoherence, nepochopení souvislostí mezi sympatií
k silovým rešením a náklady na obranu, muže mít
v nejbližší dobe zásadní význam pro budoucnost NATO.

TICHO Z MOSKVY
NATO za dobu své existence splnilo krome zajištení
vnejší bezpecnosti svých clenu ješte jeden duležitý úkol:
mezi jeho cleny nevypuknul válecný konflikt. Pokud by
napríklad Recko a Turecko nebyly cleny aliance, pravdepodobnost jejich ozbrojeného
stretu by byla mnohem
vetší.
Clenství v alianci by mohlo významne prospet sedmi
v Praze vybraným nováckum práve z perspektivy této
zkušenosti.
Vždyt nekterí z nich sdílejí geografický
prostor s ješte ne zcela stabilizovaným
Balkánem a tri
pobaltské státy ve vstupu do NATO spatrují - doufejme,
že právem - historickou satisfakci. Nadeje bývalých sovetských republik hledajících v alianci bezpecné zázemí
posiluje zmena v postoji Ruska. Pred peti lety, když se
rozhodovalo
o prijetí trí stredoevropských
zemí, se
z Moskvy ozývaly hlasité námitky a hrozby destabilizací
celého regionu. Pražskou vrcholnou schuzku ruská strašidelná rétorika neprovázela.
Posun v postoji Ruska lze pripsat dvema cinitelum.
Zásah Spojených státu proti talibánskému režimu je pro
Moskvu výhodný, protože potlacení základny extremistického islamismu muže oslabit jeho pronikání do hranicních oblastí Ruské federace a jejich nejbližších sousedu.
Za druhé Moskva cítí, že rozširující se
ATO by se
mohlo podobat tomu, co svého casu chtelo Rusko udelat
ze skomírající
Organizace pro bezpecnost a spolupráci
v Evrope. Ta se zrodila v dobe souperení dvou bloku
a s koncem studené války ztratila duvod k existenci, když
se v devadesátých letech minulého století neosvedcila jako
prostredník narustající krizi na Balkáne.

Ale i scénár s opacným znaménkem obsahuje rizika, jež
nelze prehlížet. Pokud se evropští clenové NATO vzchopí
a zvýší své obranné kapacity, budou mít i vetší sklon uplatnovat své názory a zájmy. Pomery sil jiste nezpochybnují
obecné pravidlo jednomyslnosti
pri rozhodování.
Vliv
a váha jednotlivých "akcionáru" NATO se však do konecné podoby jednomyslného verdiktu bezpochyby promítá.
Pohodlnou
tradicní závislost Evropy na USA by tak
vystrídal stav možná méne asymetrický, ale zato nárocnejší
na hledání zájmové shody, která byla duvodem ke vzniku
a trvání Severoatlantické
aliance po více než padesát let
její existence.

SNADNÁ ZÁVISLOST
A OBTíŽNÁ ROVNOVÁHA
Asymetrie ve výdajích na obranu mezi Spojenými státy
a jejich evropskými spojenci, o níž se tolik mluvilo u príležitosti pražské vrcholné schuzky aliance, není nicím
novým. Existovala i v dobe studené války. Francii, Británii,
Nemecku a dalším státum pomáhala odvracet hrozbu
komunistického
bloku, takže byla - vzhledem k síle
spolecného neprítele pusobícího v globálním merítku obecne vnímána spíše jako výhoda.
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Obcan nemuže být jen volic a danový poplatník
LUBOŠ
Volby pricházejí jedny za druhými. V roce 2002 jsme volili
poslance do Poslanecké snemovny, senátory do Senátu,
obecní zastupitele; ti pak volili starosty a radní a Parlament
bude za pár týdnu volit prezidenta republiky. Umíme si však
odpovedet na otázku, zda víme dost presne, co svou volbou
ciníme? Co vlastne volíme? Zda volíme osobnosti, programy
nebo instituce? Zda volíme intuitivne, na základe obtížne
verbalizovatelné sympatie, ci zda své rozhodnutí podporit tu
ci onu politickou stranu, toho ci onoho uchazece o poslanecký mandát opíráme o zralou úvahu vycházející z kritické
analýzy dostatecného
množství relevantních informací?
Víme, stávajíce se volici, že se pro onu chvíli, kdy vkládáme
volební lístek do urny, stáváme aktivními politiky?

VYPRÁZDENÝ

STRET lEVICE

S PRAViCí

Volíme s jasnou hlavou ci s myslí zatemneno u politickými
hesly, v než se - zejména v predvolebních kampaních promenuje rec kandidátu natolik, že slova techto hesel
dostávají podobu signálu? Obvykle signálu volajících k boji.
Politické strany troubí k útoku proti všem, kdo se neztotožnují práve s jejich jedine správnými hesly. Základním principem našich ceských voleb je významove vyprázdnený protiklad takzvané politické levicovosti a pravicovosti. Dále pak
verejná známost - popularita toho kterého kandidáta, poprípade volicský truc. Jak jinak vysvetlit zvolení o senátorskou
imunitu se ucházejícího Vladimíra Železného? Jak jinak
vysvetlit volbu kandidátu nenapravitelných
ceskomoravských komunistu, považujících teror totality padesátých let
za drobnou vadu na kráse nekdejšího socialismu?
Tento stále vyprázdnenejší stret levicovosti s pravicovostí
je tedy nosným principem ceské politiky. V demokraciích
stabilnejších než je naše ceská smeruje politický spor
k hledání neideologických metod a technologií schopných
efektivne rešit problémy, jež se vyskytují obcanském živote.

HESLA VOLAjíCí

K BOJI

Proc je tomu tak? Protože politici, poverení každý svou
stranou, doprávají nám, obcanum, právo vstupu do politiky
pouze a jedine u príležitosti voleb. Jako by nevedeli,
zapomneli ci se nikdy nenaucili základnímu principu zastupitelské demokracie, že jsou totiž našimi mluvcími, že mají
povinnost jednat v našem zájmu, prosazovat naše obcanské
blaho. Chyba spocívá v tom, že blaho definují oni prostrednictvím svých ideologizovaných programu promenených
v jednoduchá reklamní hesla. A hesla volají k boji. Kéž by
volala ke spojenectví.
Je mi totiž úplne jedno, a zrejme nejsem sám, zda k náprave pražské dopravy dojde levicove nebo pravicove. A také je
mi jedno, zda snížení nezamestnanosti bude dosaženo pravi-

DOBROVSKÝ

cove ci levicove, a také je mi jedno, zda primátor Budejovic
je z té ci oné strany; imponuje mi svou rozhodností pri
povodni, zatímco primátor Prahy mi pri povodni neimponoval bez ohledu na to, za jakou stranu byl zvolen. Imponuje
mi takový výsledek politického jednání, který vzbuzuje co
možná nejméne pochyb u suverénních obcanu.
Ceská politika má stále ješte mobilizacní charakter.
V ztycené prapory billboardu volají do boje, kandidáti
ucházející se o naši volicskou prízeú troubí na poplach.
Tlampaci toho pokriku, toho bojového vrískotu jsou noviny
a rozhlas a televize. Novinári bez rozpaku nastavují své
mikrofony politickým predákum, jejichž rec je "výhra prohra", aniž by jim položili otázku: a k cemu nám to, pane
Grebenícku ci Železný, poprípade pane Zaorálku, Topolánku ci paní Marvanová, bude dobré, že práve vy jste vyhráli?

GlADIÁTORI

POKLESLÝCH

HER

Co vlastne znamená ta výhra? Odpoved je nasnade: prece
prohru tech ostatních. To je vám málo? Ovšem, to je nám
málo. Ale taková je zkrátka politika, jak nás poucuje zkušenost z poradu televize Nova Kotel, do nehož se politici
vrhají stremhlav, dychtíce zrejme po tom, aby byli poléváni
splašky pomluva odstrelováni hrubostmi. Politici? Nikoliv,
gladiátori pokleslých her, v nichž vítezem je "sledovanost",
rozumej príliv penez za inzerci do kapes pana senátora
Železného. Jednoduše receno reklama. Tahle prostituce že je
politika? Jenže kde jinde mne ukážou, že? Snad ješte paní
Bobošíková na Nove? Ta si na rozdíl od paní Jílkové, která
na politiky pouští dav, zve komunisty Ransdorfa nebo Filipa.
A pokud ti odreknou, zastane princip neobjektivity
a hádavosti a stranení jedinému správnému postoji sama.
Vyjde to nastejno. Když politik Pithart odmítne zúcastnit se
té bulvarizace politiky v nováckém Kotli, neocení to nikdo
z tech, kdo tak rádi, jako komentátor Mladé fronty Dnes
Karel Steigerwald treba, nabízejí svým ctenárum tu pravou
kritickou pravdu.
Definicí politiky je nejméne tolik, kolik si jich umíme
predstavit. Nejcastejší definicí politiky již opet, jaký smutek,
stává se veta: politika je svinstvo. Receno mírneji, boj o moc.
Také umení možného, ríkají ti, kdo se spolcují s komunisty,
aby dosáhli svého. Jakého svého? No prece již zmínené
moci. A k cemu?
To je ta otázka. Na ni hledejme odpoved. Náznakem
odpovedi je mimo jiné i jazyk politiky. Nevím, kdo první
oznacil suverénního obcana demokratického státu nesnesitelne zúženým pojmenováním danový poplatník. Vím však,
že toto omezení obcanství, toto tržní zjednodušení naší
obcansko politické kompetence se hodí do krámu všem, kdo
smerují k okleštení politických práv obcanu, z jejichž vule se
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stali poslanci, starosty, ministry ci státními úredníky. A také
se hodí tem novinárum, jejichž jedinou starostí je bulvární
senzace. Danový poplatník je volán za svedka té které vládni,
nezáleží na to jaké, rozpoctové sodomy a gomory. A má být
nikoliv orientován, zpraven o duvodech takového stavu,
poucen o jiných možnostech rešení, nýbrž zdešen a spravedlive rozhorcen, jak se sluší na ctenáre bulváru. Má být jen
a jen danovým poplatníkem, který platí buhví na co, nemá
být dobre informovaným obcanem, který by mohl se stavem
vecí i souhlasit.

NEMAJí LEHKÉ

Politika bez co možná nejširší a ideologicky nezávislé
komunikace obcanu s predstaviteli stále výrazneji se vyclenujícího sveta politických stran a institucí, jako je parlament ci
vláda, vede, jak ukazují statistiky o volební úcasti, k oslabení
zájmu o volby a o politiku vubec. To je nebezpecná deformace poškozující sám smysl demokracie. V zájmu koho a s kým
vedou politici svuj spor o co nejefektivnejší cesty k obcanskému prospechu? Ve jménu jakého obecného obcanského
dobra se poslanci ve Snemovne rozpocítávají a hrají podivné
statistické hry na schválení ci neschválení rozpoctu nebo
zmeny volebního ci jiného zákona? To je ta otázka. Na ni
hledejme odpoved.
Nenalezneme ji, obávám se, u politiku. Hledejme ji tedy
u sebe, u obcanu. Nalezneme sebe jako obcany. Prestanme
být pouhými volici, kterí mívají na výber až príliš casto tak
zvané menší zlo. Je nejvyšší cas, abychom se vysmáli
trapným volebním heslum jako treba "obec je náš domov",
"za Prahu prujezdnejší" a mnohým dalším, která si svou
významovou prázdnotou s temi citovanými nezadají.
Senátní a komunální volby dávají tušit, že snad byla
prece jen nalezena jedna z možných cest obnovy obcanské
úcasti na politice. Významný rust poctu zvolených kandidátu odmítajících stranickou závislost svedcí o hledání
východiska ze situace, v níž vše rozhodují politické strany
opírající své pravdy o ideologizovaná
hesla. Nezávislí
pricházejí s návrhy na konkrétní rešení vecných problému.
Nebudou to mít lehké. Zejména proto ne, že nadeje,
kterou privalila letošní povodnová pohroma, že se težište
politiky presune do obcí a kraju, ukazuje se být lichá.
Oslabení nadeje prímo symbolizuje i ztráta odvahy ostravského hejtmana Evžena Tošenovského pokusit se získat
predsednictví ODS po Václavu Klausovi, který se rozhodl
usilovat o místo na Hrade. Také prezidentská kandidatura
Miloše Zemana oslabuje nadeji, že se politika prece jen
priblíží obcanum.
Znám jen dva zpusoby, jež mohou zastavit odcizování
politiky. Prvním je cesta k volebním urnám v dostatecném
poctu, druhým existence vskutku obcanské spolecnosti. Cím
více zájmových sdružení nejruznejšího druhu budou muset
politické strany oslovovat svými programy, tím vecnejší jejich
programy budou muset být. Cím vecnejší budou programy,
tím méne ideologických sporu o pravicovost ci levicovost nás
bude mást. Cím blíže bude politika obcím, tím bude obcanštejší, tím více bude patrit nám i s výraznou naší odpovedností za ni.

ZKLAMÁNí Z MÉDií
Sdelovací prostredky, jako nedílná a nenahraditelná
soucást demokratické komunikace, promenily se nám pred
ocima v podniky, jejichž základním a mnohdy jediným
smyslem je zisk. Ve verejnoprávni televizi a verejnoprávním
rozhlase kritický, zásadní a zejména pravidelný komentár
uvádející veci do souvislostí, aby pohledal. Politický provoz
demokracie neobejde se bez osobností nezávislých na
politických stranách, které si svými komentátorskými
výkony dobývají respekt jako mluvcí co možná nejméne
ideologizovaných obcanských zájmu. Až dosud meli jsme
štestí, že takovým mluvcím, odpovedne kriticky hodnotícím
provoz naší ceské politiky, byl sám prezident republiky. To je
ovšem zoufale málo a za pár týdnu to skoncí. Kde jsou u nás
v Cechách takové deníky, jako je francouzský Le Monde
nebo Libération, nemecký Die Zeit nebo casopisy typu
nemeckého
Der Spiegel a mnoha jiných, evropských
i amerických?
Chci ríci, že první a nejduležitejší povinností žurnalistiky
je umOŽt10vat komunikaci. Ke komunikaci jsou bezesporu
nezbytné informace. Nemyslím, že se nám prostrednictvím
našich sdelovacích prostredku dostává dost overených
a ohledem na zisk bulvárne nezkreslených zprávo tom, co se
nás týká.
Nemám nic proti investigativní žurnalistice a vážím si
práce redaktoru Sabiny Slonkové a Jirího Kubíka, ale jejich
odhaleni mela by být jen dílcí soucástí kvalitního zpravodajství, které se nebude obávat "nudy" pozitivních zjištení.
Politický provoz traktovaný sdelovacími prostredky jako
nekonecný retezec prevážne negativne hodnocených senzací
není komunikace. To je antikomunikace
podobne jako
hysterické, vecne prázdné souboje politiku, které každotýdenne uráží svými hystericky pronováckými otázkami redaktorka Jana Bobošíková na Nove. Volám po pozitivních
príkladech. Tedy alespon jeden, rozhlasový a televizní
moderátor Jan Pokorný a vše, co jsem pod jeho profesionálním vedením mohl - napríklad pred senátními volbami slyšet a videt.
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DESAT ROKOV - ÚRODNÝCH,
1.1. 1993 vznikli naše rozdelené štáty
SONA CECHOVÁ
Casto si pripomínam vetu kedysi známeho francúzskeho
umenovedca: "Národ je jako clovek, nic po nem nezbývá,
nezustavi!-!i své otisky na kamenech cesty." Táto veta, precítaná vefmi dávno, zostala vo mne a bola urcujúca v pomere
k nacionalizmu, i tomu vlastnému. V dvadsiatom storocí,
v ktorom som prežila život, sa zrejme vacšina z nás narodila
do prostredia viac ci menej poznaceného vlastenectvom,
a teda i uncou nacionalizmu.

národ ceský bol ten pocetnejší, a moc, tá komunistická, sa
sústredovala v Prahe. Takže Slovac, hor sa, dost bolo Prahy!
Ked už nebolo pochýb, že národovci slovenskí, mohutne
huckaní emigrantmi z roku 1945, ciže fašistami, prekricia
slušných, chytili sa toho politici, co vtedy boli pri kormidle:
málokto sa už pamatá, aký bol Vladimír Meciar náruživý
a výrecný cechoslovakista - pravda, pokiaf sa neukázalo, že
na samostatnom
Slovensku bude vacším kohútom na

Rozšírit si tento úzky citový i rozumový košiar zrejme
pomáha len rozhfad, predovšetkým kultúrny, co nijako
neznamená zradu na domovine: pamatám sa vefmi živo, že
som svoju slovenskost precítila práve ako gymnazistka,
poslaná rodic mi na rok do Prahy: s akým potešením som
ucila ceské kamarátky spievat slovenské trávnice a s akým
úspechom som nacvicila na rekreácii na Špindlerovom
mlyne Horehronskú veselicu, parád ne císlo Lúcnice! A len
po návrate z pražských štúdií, kde som horlivo vymetala
výstavy ceských výtvarníkov, som vedela doma ocenit
Ludovíta Ful1u, jedného z najslovenskejších maliarov.

smetisku než v spolocnom štáte. Dnes už bije do ocí, kofko
majú s Václavom Klausom spolocného. Aj to smetisko,
dokonca aj ono povestné smetisko dejín.

Nie som povolaná objektívne bilancova-r:
rozdelenie pokladám za škodu pre obidva
národy, a útechu, že sa znovu stretneme
v Európskej únii, pokladám za frázu.

Takže otisky na kamenech cesty. Slovensko ich v spolužití
s národom ceským zanechalo požehnane, uvedomiac si svoju
slovenskost možno podobne ako ja, slovenská septimánka
v Prahe. Preto si hlavato myslím, že to spolužitie bolo dobré,
a to pre obe strany.

DO HUNATÉHO
KOŽUCHA

NYLONOVÝ

MESIAC

ie som povolaná objektívne bilancovat: rozdelenie
pokladárn za škodu pre obidva národy, a útechu, že sa znovu
stretneme v Európskej únii, pokladám za frázu. Som
presvedcená, že keby sme neboli delili fungujúci štát, už sme
v nej mohli byt ako prvá z postkomunistických krajÍn, ba že
sme mohli hrat akýsi prim ako hýckané dieta Európy, dnes
mat všetky bremená vstupu za sebou a byt už na vefmi
slušnej ekonomickej a teda i kultúrnej úrovni. A nenahovárajme si, že sa nestali škody kultúrne: stali sa. Ked v šestdesiatych rokoch napísala Jaroslava Blažková nekonformnú
knižku Ny!onový mesiac, okolo ktorej sa rozpútala diskusia,
zasiahol do nej vefkým clánkom vo vtedajšom Kultúrnom
živote napríklad Josef Škvorecký. Nebolo vzdelaného Cecha,
ktorý by nebol cítal Mnackovu knihu Ako chutí moc, a nebolo
vzdelaného Slováka, ktorý by nebol cítal Kunderov Žert ci
Vaculíkovu Sekyru. Možno namietat, že knižky vtedy celkove hrali d6ležitejšiu úlohu: mali politický podtext a ciastocne
suplovali slobodu slova. To je iste pravda, ale nic to nemení
na veci, že dnes už nechodia povinné výtlacky všetkých
vydavatefstiev z oboch štátov do ceských a slovenských
knižníc, alebo že dostat knihu ako tovar do tej druhej republiky je výkon niekedy sisyfovský.

NÁRODOVECKÉHO
CESKÝ BULVÁR AJ L1TERÁRKY

Onen rozchod pred desiatimi rokmi rovnako hlavato
pokladám za skrat: slovenské námestia v novembri 1989
spievali zanietene Zeme ceská, domov muj, tak ako tie ceské
Nad Tatrou sa blýska, akoby manifestujúc, že onú kontinuitu
demokratického
Ceskoslovenska im nevzala ani totalita.
Áno, s rozchodom zacali Slováci - ved bolo vefmi praktické
zabalit sa do hunatého národoveckého kožucha, pod ktorým
sa zakryli trápnosti normalizacnej minulosti! Nepochybujem
o tom, že za inej konštelácie by bola takáto možnost využitá
i v zemiach ceských, to jest, keby Slováci boli bývali ten
pocetnejší národ podfa vzoru Srbi - Slovinci, ale darmo,
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Nuž, cím kto hreší, tým trestaný býva. Už sa na Slovensku
vefmi dobre vie, že v Cechách je lepšie: penzisti cestujú za
korunu - zatial'! - nakupovat pre celú rodinu do Hodonína,
a to nie textilie, ale rovno potraviny: maso, maslo, cukor, co
len chcete.Vie sa vefmi dobre, aký je rozdiel medzi kurzom
ceskej a slovenskej koruny. A trest je tu aj v oblasti kultúry predovšetkým tej suterénovej: na Slovensku dostanete všetky
ceské bulvárne casopisy, pravda, aj niektoré nebulvárne,
napríklad Literárky. A ked geniálny obchodník senátor
Vladimír Železný vymyslel tah, že Slovákom stací odvar
NOVY, priliehavo nazvaný JOJ, Slovac vdacne pozerá
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od ceskej ekonomickej lokomotívy, a už vieme aj to, že
nacionalistická ideológia nám nepomóže: takzvané národné
strany, jasajúce pri rozdelení, sa zdiskreditovali pod ciemu
zem, a do parlamentu sa namiesto nich z vóle obcana dostali
Madari. Kto nevyrástol na Slovensku, tažko si uvedomí, co
je za nesmiemy posun, co za obrovský krok k obcianskej
spolocnosti. Akousi náplastou na tažkosti rozdelenia bol
svetový šampionát v hokeji - i ked som si nie celkom istá, že
vpísat sa do vedomia sveta akurát športom je bohvieaká
sláva. Nejaká Nobelova cena by mi bola milšia. Pravda,
nehovorím za všetkých.
A napokon azda to najdóležitejšie: ak boli predtým ceskoslovenské kontakty štátom povzbudzované a neraz i platené,
dnes, ak ich je aj menej, pramenia z cistého záujmu: a to
práve v oných pre mna najdóležitejších otiscích na kamenech
cesty, v kultúre a vede: svedcia o tom natrieskané hostujúce
divadlá, spolocné výstavy, všelijaké spolocné podujatia,
bohato navštevované, a mnoho kontaktov, ktoré vymýšl'ajú
l'udia, nie inštitúcie.
Ak sa rozdelenie prirovnávalo k rozvodu, hádam by sa
dalo povedat, že naše kedysi polopovinné vztahy manželské
sa menia na milenecké. Povedzte, co je lepšie?
Ako dnes pocujem argumentáciu slovenských fanatikov:
každý sa osamostanuje, pozrite na Chorvátsko!
už veru,
pozrite na Chorvátsko. Kvitnúca krajina, do ktorej sme
chodili ako na západ - a dnes o vstupe do EÚ ani reci.

okukané ceské programy, a ešte si to aj zaplatí. V CR by ste
slovenské casopisy hl'adali máme, o prípadnej od noži slovenskej komercnej televízie Markíza v CR ani nehovoriac. Nie
je záujem.

SKRAT, A TO NA OBOCH

STRANÁCH

Ked sa dnes konajú referendá o všetkom možnom - a to
býva na Slovensku drahý a navyše zbytocný špás, ide ma
vychytit od zlosti. Referendum nie je pár tisíc l'udí, autobusmi dovezených z celého Slovenska na jedno námestie,
a hrozivo vykrikujúcich, prípadne za tucný honorár na onom
námestí "hladujúcich", ani pár fanatických krátkozrakých
intelektálov, zakopaných v jednom Literárnom casopise. Ale
istotne to stací, aby sa starší brat napajedil: ,,At' si jdou!" Oj,
ako l'ahko sa dá taká to situácia zneužit, ak sú politici
pohotoví. "Stalo se to v okamžiku k naší smule, rozdelili republiku na dve ptlle, " ako to vystihol Jirí Suchý vo svojej hymne
pre Cesko-slovenský duchovný parlament. O vstupe do EÚ
referendum bude, o rozdelení nebolo, hoci peticných hárkov
šlo do Federálneho parlamentu niekol'ko desiatok tisíc len
zo Slovenska. Myslím si dodnes, že rozdelenie bolo neústavné ci dokonca protiústavné. Ciže skrat, a to na oboch
stranách.

PO ROZVODE

SVET

MILENCI?

Ale: pri všetkej svojej zaujatosti musím pripustit starú
pravdu, že všetko zlé je na nieco dobré, a že teda každá
pohroma prinesie aj katarziu. Už všetci vieme, že na
nekonecné politické handrkovanie si stacíme aj v jednonárodnom štáte, na Slovensku vieme, že bolo škoda odpájat sa

SONA

CECHOVÁ

JE NOVINÁil.KA,

CESKO-SLOVENSKÉHO TÝDENiKU

Pil.EKLADATELKA A VYDAVATELKA
MosTY.

JAK TO BYLO S ROZPADEM STÁTU?
Politické reprezentace
verejného mínení

prehlížely výsledky výzkumu
JAN

Málokteré téma je tak zastreno dohady jako rozpad
Ceskoslovenska
koncem roku 1992 a pocátkem roku
1993. Podivné, že? Vzpomenme si však, že v letech 1990
až 1992 byl rozpad státu predevším
ideologickým
tématem a možná i skrytým tématem ekonomickým.

HARTL

Argumenty opírající se o verejné mínení však zaznívaly
jen zrídka, a pokud se objevily, nikdo je vlastne nechtel
videt ... Srovnávací cesko-slovenské
výzkumy, v nichž
STEM
po rozpadu
státu pokracoval,
hradil kvuli
nedostatku
financních
zdroju ze svých prostredku.
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Zájem totiž nebyl ani u institucí, ani u médií. Snad
nešlo jen o to, že téma bylo "nezajímavé" - byla v tom
možná i trocha špatného svedomí.

PRES NEKOLIK ROZDíLU ...
Pripomenme si strucne tehdejší situaci, jak se jevila ve
výzkumech STEM a Sociologického ústavu.
a pocátku 90. let jsme v názorech
slovenských
a ceských obcanu pozorovali
tri podstatné
rozdíly.
V první rade Ceši a Moravané vysoce ocenovali odkaz
první republiky a polistopadový
vývoj vnímali trochu
nostalgicky jako návrat k jejím pozitivním stránkám, na
Slovensku žádný takový pocit zaznamenán
nebyl. Za
druhé se významne lišilo vnímání základních politických hodnot a príslibu nového režimu. Podíl pravicové
orientace,
pozitivní
ocenení
úspechu
v budování
demokratické spolecnosti byly na Slovensku zhruba o 20
procentních bodu nižší než v Cechách a na Morave. Za
tretí existoval velmi silný pocit relativní deprivace ve
vztazích obou cástí CSFR: pocátkem devadesátých let se
69 procent obyvatel CR domnívalo, že v posledních peti

Podíl lidí, kterí by v referendu hlasovali
pro rozdelení Ceskoslovenska
48
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letech dopláceli na Slováky, na Slovensku naopak 63
obcanu pocitovalo, že dopláceli na Cechy. Pro Slováky
byla navíc budoucnost zdrojem silnejších obava pocitu
nejistoty než pro obyvatele ceských zemí. Pocit nejistoty
do budoucna byl na Slovensku výraznejší již od roku
1990 (rozdíl mezi CR a SR 8 procen t) a znacne se do
roku 1992 zvýšil (rozdíl mezi CR a SR 20 procent).

...VETŠINA ROZPAD NIKDY NECHTELA
Pres všechny tyto okolnosti rozpad státu nebyl nikdy
z hlediska verejného mínení jasný a samozrejmý. Spíše
naopak: prání zustat ve svazku se Slovenskem v polovine
roku 1992 vyjádrilo 90 procent Cechu, 94 procent
Moravanu a 81 procent Slováku. Jen 29 procent lidí se
domnívalo, že CSFR se do roka rozpadne. Postoj vetšiny našich obcanu pritom byl znacne rozporný. Na jedné
strane pocity sounáležitosti,
na druhé rostoucí poznání
neslucitelnosti
politických reprezentací CR a SR. Tyto
praktické ohledy pak nakonec zjevne prevážily. Avšak
ani to nebyl jednoznacný proces, jak ukazuje graf.
Podíl Slováku, kterí usilovali o samostaný stát, bylo
pocátkem devadesátých
let jen neco pres 20 procent.
Byla to hlasitá menšina, která v mysli mnoha lidí i médií
prehlušila mlcící vetšinu. Skupina požadující samostatný
slovenský
stát se rozširovala
jen pozvolna.
Ceši
a Moravané nebrali zpocátku delení státu vážne. Až
situace pred volbami roku 1992 ukázala, že prístup
politických reprezentací obou cástí federace je zásadne
odlišný ve vnitrních
i mezinárodních
politických
otázkách a že hrozí zablokování demokratických
institucí.
ázor se menil výrazneji v CR - kolem voleb
v cervnu 1992 byl názor na rozpad státu v obou cástech
federace témer shodný. Po volbách 1992 se obcané CR
v tomto svém postoji utvrdili, a tak svým zpusobem
paradoxne v okamžiku skutecného delení státu byl podíl
obcanu CR požadujících rozdelení vyšší než tento podíl
na Slovensku. Dlužno však podotknout,
že ani v Ceské
ani ve Slovenské republice tento podíl nikdy neprevýšil
50 procent. Lze jen spekulovat o tom, že referendum by
pres veškerou rozpornost tehdejší situace rozpad státu
nepotvrdilo.

o
91/10

91/12
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Strídání levicových a pravicových vlád je normální,
vzestup krajní pravice urcite ne
BEDRICH UTITZ

CDU/CSU

Nejsou príliš vzdálené doby, kdy ve vetšine evropských
zemí byli u vlády socialisté, respektive sociální demokraté
nebo aspon socialisty vedené koalice. Dnes je tomu naopak.
V posledních letech ztratili socialisté v sedmi zemích svou
vedoucí pozici. Socialistické vlády nebo socialisty vedené
koalice jsou již pouze v peti zemích Evropské unie: ve
Finsku, Svédsku, Recku, Velké Británii a Nemecku. Po
Svédsku se i Nemecku - byt s nejmenší možnou vetšinou podarilo trend vystrídání socialistu konzervativci prerušit.
Presto je posun doprava zretelný.

DEMOKRATICKÉ

na funkci kanclére

Edmundem

Stoiberem.

Vetšina volicu ovšem vedela, že sice jde o ruzné težište
politiky, v podstate ale jen do té míry, jakou dovolují rovnováha mezi spolecenskými vrstvami a zakotvená demokratická pravidla. Príliš casto se již vystrídaly ruzné nemecké vlády,
aniž došlo k vážnému narušení hospodárského a politického
charakteru státu. To samozrejme neznamená, že možné
strídání je bezvýznamné. Težište politiky levicové ci konzervativní vlády se pochopitelne liší. Je pouze treba zachovat
správný poWed na "posun doprava" v rámci demokratického
strídání politických sil.

KYVADLO

MASY NECHTEJí IMIGRANTY
Výmena levicové vlády za vládu pravicovou (v evropském
Nejde jen o to, zda je v Evrope víc konzervativních nebo
jazykovém chápání vládu konzervativní) a naopak je jedním
socialistických vlád. Jde o vymezení pojmu pravice, ultrapraze základních prvku parlamentní demokracie. Kyvadlové
vice, extrémní pravice, pravistrídání levice a pravice patrí
cový populismus, neonacistick
pravidlum
západní
Vzhledem k celoevropskému
ké hnutí apod. V Evrope totiž
demokracie. Pritom výkyvy
kyvadla nemusejí být casove
hospodárskému poklesu, spojenému se dochází nejen ke zvýšení
poctu konzervativních vlád,
stejnomerné. Nekdy vládne
zvýšenou nezamestnaností, roste i odpor což by nebyl duvod k panice,
déle jedna,
nekdy druhá
strana. Ale dosud docházelo
širokých mas obyvatelstva proti cizincum. ale narustají práve ony síly,
které patrí do shora uvedevždy po urcité dobe ke
ných kategorií: J6rg Haider
zmene. Pri tom ani neexistují
v Rakousku, Jean-Marie Le Pen ve Francii, Pia Kjaersgaarpevná pravidla. Tak treba pres historický úspech válecného
dová v Dánsku, Carl Hagen v Norsku, Pim Fortuyn (po
britského premiéra Winstona Churchilla, konzervativce, byl
jeho zavraždení jeho strana) v Holandsku a v Itálii Umberto
bezprostredne
po vítezné válce vystrídán labouristou
Bossi z Ligy Severu a Gianfranco Fini z Národní aliance.
Clementem Attleem. Od té doby se ve Velké Británii vystríDo jisté míry lze do této kategorie zahrnout i samého
dala rada labouristických a konzervativních vlád, aniž britská
predsedu italské vlády, Silvia Berlusconiho.
demokracie utrpela újmu. Totéž se dá ríci napríklad
Ovšem i u této radikální pravice je treba diferencovat.
o Spanelsku, kde se po pádu Francova režimu vystrídaly
Jasný prípad je J6rg Haider. Jeho pravicový postoj je spjat
vlády ruzného zabarvení, pricemž demokratický ráz zeme
nejen se šovinismem a populismem, ale prímo s neonacisnebyl nijak dotcen.
mem, ne-li s klasickým nacismem, jehož zlocineckou politiDiferenciace ve vnitrních vztazích jsou casto výraznejší
ku Haider zlehcoval. Svou populistickou demagogií se mu
než ve vztazích mezinárodnepolitických.
Dukazem toho
podarilo dostat Stranu svobody do vlády. Ve chvíli, kdy
jsou napríklad více než kolegiální vztahy mezi nekdejším
prevzala odpovednost za celonárodní politiku, která pres
sociálnedemokratickým
nemeckým spolkovým kanclérem
úcast Haiderovy "Strany svobody" zustala tradicne demokraHelmutem Schmidtem a jeho konzervativním protejškem,
tická, ztrácejí Haider a jeho extremisté vliv, vedení strany se
francouzským prezidentem Valéry Giscardem dEstaigne.
pohybuje spíše ve stredu a dostává se do rozporu s otcem
Stejne tak si krestanskodemokratický
kanclér Helmut Kohl
hnutí Haiderem. Nakonec to vede k vnitrostranické krizi
s nikým tak dobre nerozumel jako se španelským socialistou
a vláda se rozpadá. Haiderovo dosavadní vládní dobrodružství ovšem odpovídá zkušenostem i jiných extremistických
stran. Casto nedostatkem
kvalifikovaných
odborníku
a hádkami ve vlastních radách koncí jejich vládní úcast jako
pohostinské vystoupení.

Felipem Gonzálesem.
V Nemecku jsme byli nedávno svedky urputného volebního boje mezi sociálnedemokratickým kanclérem Gerhardem
Schr6derem a bavorským ministerským predsedou, predsedou CSU (Krestansko-sociální unie Bavorska) a kandidátem
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Úspech francouzského Jean-Marie Le Pena v prvním kole
francouzských prezidentských voleb byl snad nejvetší šok
nejen pro Francii, ale pro celou Evropu. Ukázalo se, že jeho
smes sociální angažovanosti, neoliberálního kapitalismu
a nacionálního šovinismu pritáhla volice ze všech vrstev.
A byli to predevším socialisté, kterí byli výrazne škodní
a jejichž kandidát, dosavadní ministerský predseda Lionel
Jospin, se nedostal ani do druhého kola prezidentských
voleb. Skutecnost, že v tomto druhém kole dosavadní prezident Jacques Chirac Le Pena vysoko porazil, nemohla
smazat šok a poznatky z prvního kola. Ukázala ovšem
zároven, že i francouzská verejnost byla Le Penovým
úspechem šokována.
Podíváme-li se do ostatních zemí, kde radikální šovinistická pravice mela v posledních letech neobycejný príliv v orsku, Holandsku, Dánsku šel rust radikální pravice na
úcet levice, na úcet sociálních demokratu, prípadne socialistu.
Ve všech techto zemích, ale i jinde v Evrope, se v minulých
letech zvýšil príliv imigrantu, azylantu a ilegálních pristehovalcu z neevropských zemí. Vzhledem k celoevropskému
hospodárskému poklesu, spojenému se zvýšenou nezamestnaností, roste i odpor širokých mas obyvatelstva proti cizincum - zejména v tech vrstvách, které dríve tvorily volební
potenciállevice.
Populistické strany, jež otevrene, okázale
a demagogicky hlásají to, co demokratické strany - ani
konzervativní - takto nevyslovují, totiž xenofobii, nacionalismus, ultrapravicová hesla, získávají pak hlasy práve z nekdejšího levicového potenciálu. Ostatne i Hiderovi nacisté dostali
v tricátých letech minulého století hlasy zejména z tehdejší
sociálnedemokratické a komunistické levice.
Zvláštní prípad je Holandsko, donedávna bašta snášenlivosti, kde zavraždený Pim Fortuyn mel mezi svými stoupenci cetné "barevné" integrované starousedlíky z bývalých
kolonii. Ti meli nejen strach z konkurence na pracovním
trhu, ale i z toho, že by je "bílí" házeli do jednoho pytle
s novými pristehovalci. Proto se v Holandsku také zduraznovalo, že Fortuyn nebyl rasista, že pouze hájil hospodárské
zájmy Holandanu. Strana se po jeho smrti dostala do vlády,
ale viz výše uvedený príklad Haideruv: už se rozpadává
a vláda musela odstoupit.
Jiná je situace v orsku a Dánsku, kde pravicove populistické strany sledují výrazne radikální a rasistickou politiku.
Ta se obrací nejen proti ilegálnímu prílivu ze zámorí, ale
i proti pristehovalcum, kterí jsou již legálne v zemi, a proti
oprávneným politickým azylantum. Ti mají být výrazne
diskriminováni. Nucené sberné tábory, neprimerené jazykové zkoušky, snatky až po 24 letech veku, omezení slucování
rodin a podobné diskriminace z nich v programech radikálu
ciní obcany druhého rádu.

SPOLECNÝ ÚKOL PRO SOCIALISTY
A KONZERVATIVCE
Posun doprava té první kategorie, tj. od vlády socialistu ke
konzervativcum,
s sebou prináší samozrejme
zmeny
v hospodárské a sociální politice. Nepresahuje to ale rámec
jisté sociální rovnováhy, dané již tím, že demokratický rád
vždy umožnuje po ctyrech nebo peti letech vládu vystrídat.
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Takové ohledy radikální strany brát nemusejí. Jim jde
o rychlé úspechy a vetšinou jejich spoluvládnutí nemá
dlouhé trvání. Tím ovšem nejsou méne nebezpecné.
Zvláštní situace je v Itálii. Radikální až fašistické strany,
Liga Severu Umberta Bossiho a árodní aliance Gianfranca
Finiho, jsou koalicní partneri Silvia Berlusconiho. Pritom
Bossi se nikdy nedistancoval od fašismu Benita Mussolinjho. A je príznacné, že šéf vlády Berlusconi za minulé
i soucasné príciny evropských problému považuje komunjsmus, nacismus, "etatismus", fašismus však neuvádí. Vládní
styl Berlusconiho je vzdálen demokratickým
zásadám,
obvyklých v ostatních evropských demokratických státech.
Metody Vladimíra Meciara, jehož zvolení by v prípade
Slovenska znamenalo prekážku pro prijetí do Evropské unie,
byly ve srovnání s italskými pomery relativne neškodné.
Pohled na mapu vysveduje, proc si EU vuci Rímu nemuže
dovolit to, co si dovolila proti Vídni po vstupu Haiderovy
strany do vlády. Ale stejne jako úcast Hajderovy strany muže
být docasná, je i v Itálii možné, že Berlusconi bude
v demokratických volbách vystrídán. Žádná evropská zeme
nemá tolik zkušeností se strídáním vlád jako Itálie.
Nedávné nemecké volby se ve smyslu tohoto rozboru
výrazne lišily od voleb v ostatní Evrope. Populistická strana
bývalého soudce Schilla, která se v Hamburku dostala do
senátu (mestského parlamentu),
klade duraz na vnitrní
bezpecnost, na nelítostný boj proti kriminalite. Lze ji oznacit
za populistickou, pravicove radikální ovšem není. Schillovi
stranictí kolegové prosadili proti vuli predsedy, který videl
situaci realisticky, že strana kandidovala do Spolkového
snemu.
ezískala ani dve procenta hlasu. Podobný byl osud
všech pravicove- radikálních a neonacistických stran. Všechny dohromady mely neco pres dve procenta.
Ješte výraznejší pro situaci v Nemecku byl nezdarený
pokus místopredsedy
Svobodných demokratu Ji.irgena
Mbllemanna. Ten krátce pred volebním termínem rozeslal
z vlastní iniciativy leták, v nemž jako jediný politický
argument uvádí kritiku izraelského premiéra Ariela Scharona a s výrazne antisemitským ostnem proti místopredsedovi
Ústrední rady nemeckých židu Friedmannovi
tyto dve
osobnosti spojuje. Nejenže se ve strane ozýval ostrý protest,
prehled preferencí zretelne ukázal, že podíl hlasu FDP po
této akci výrazne poklesl. Strana nakonec skoncila za SPD,
CDU/CSU
a Zelenými na ctvrtém míste. Mbllemann
mezitím "onemocnel", presto však byl nucen vzdát se funkce
místopredsedy strany a predsednictví v zemské organizaci
v Severním Porýní- Vestfálsku. Navíc mu hrozí proces kvuli
nejasnému puvodu prostredku na financování jeho kampane.
Vystrídání demokratické levice demokratickou pravicí,
proces minulých let, je proces demokratický a kyvadlový
pohyb je vždy opet možný. Znepokojující je ovšem rust
krajne pravicových sil. Celit jim a vzít jejich demagogickým
heslum vítr z plachet je úkolem všech demokratických stran,
socialistických i konzervativních.
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Reportáž z brazilských prezidentských voleb
KATERINA
V nedeli 27. ríjna 2002 se bežný Brazilec probudil, umyl,
nasnídal, vzal si svuj volební prukaz a papírek s nápovedou,
jak postupovat, a vydal se volit. Ve volební místností pak na
elektronické urne, zdejším technickém zázraku, vytukal
dvojcíslí svého kandidáta na funkci prezidenta, prípadne
guvernéra, a odešel zpátky domu, kde usedl u televize
a s napetím sledoval prubežné scítání hlasu. Volil-li kandidáta Strany pracujících Luise Inácia Lulu da Silvu, vyrazil
navecer do ulic oslavovat vítezství.

JOKLOVÁ

Zapne-li si cizinec vecer pred volbami televizi, muže, a to
i po zprávách, jen bezmocne prepínat programy. Brazilec to
neudelá, je mu jasné, že na všech stanicích se práve vysílá
pravidelná každodenní
predvolební padesátiminutovka
urcená pro prezentaci kandidátu a stran. Presto však lze
cizinci doporucit, aby u obrazovky vydržel, uvidí totiž veci ve
své vlasti naprosto nevídané. Nekterí imagemakeri jsou
opravdu vynalézaví - príkladem budtež volební spoty
radikální strany PRONA (Partido de Reedificas:ao de
Ordem Nacional), která se, ac bez vlastního programu
a s jedinou výraznou osobností, stala volební senzací. Kandidát dr. Enéas, muž rasputinovského
vzhledu, kricí
z obrazovky šokující fakta o situaci v brazilské spolecnosti, to
vše za doprovodu Beethovenovy Osudové. V Cechách by
pravdepodobne vzbudil u volicu chápavé úsmevy (v lepším
prípade), v Brazílii se stal s více než 1, 5 milionem hlasu
nejvolenejším poslancem, jenž díky volebnímu systému
vytáhl do federálního parlamentu dalších pet kandidátu své
strany.
Brazilci, na rozdíl od drtivé vetšiny Cechu, dávají svou
politickou orientaci hrde najevo. Auta polepená volebními
samolepkami, lidé s odznácky, tricky a vlajeckami propagující tu ci onu stranu a kandidáta jsou v ulicích naprosto bežní.
Ruku na srdce, vzali byste si v Cechách takové tricko na sebe
a vyrazili napríklad na nákup nejen bez pocitu trapnosti, ale
naopak s hrdostí, že deláte neco pro svého kandidáta? Dali
byste svému díteti do ruky vlajecku s volebními hesly?
Ozdobili byste si svého plechového
milácka volební
samolepkou, aniž byste se báli, že vám nekdo v noci poškrábe lak?

POVINNÉVOLBY
A DOBROVOLNÉ NADŠENí
Mela jsem príležitost úcastnit se takové oslavy na Avenida Paulista, financním centru Sao Paula. Padesát tisíc lidí
mávajících vlajeckami s rudou hvezdou, alegorické vozy,
brazilské šlágry s pozmenenými slovy na téma: Agom é Lula!
(doslova: Nyníje Lula!) a billboardy s malým chlapeckem
láskyplne objímajícím plyšovou hvezdu vytvárely atmosféru
karnevalové
oslavy. Ohlušující
hudba,
tancící
dav
a ohnostroj na nekolik hodin paralyzovaly dopravu v centru
mesta. Jako Ceška, zvyklá na podobné obrázky nanejvýš
z fotbalových zápasu a unavená nudnými politickými
tahanicemi, jsem se nestacila divit, jak vášnive Brazilci
politiku prožívají.
Brazilci, pomineme-li indiány v Amazonii, kterí žijí bez
styku s civilizací, pred politikou uniknout nemohou. Volby
jsou pro obcany ve veku 18 až 70 let povinné, kdo se bez
vážného duvodu nedostaví, dostane do svých dokladu
záznam srovnatelný se zápisem v trestním rejstríku. Dotycný
má pak napríklad problémy vycestovat do ciziny, najít si
zamestnání ci dostat financní pujcku.
Navíc v Brazílii je postavení Wavy státu díky prezidentskému systému velmi silné, volba prezidenta je tedy klícová pro
budoucí politický smer zeme.

DELNICKÝ PREZIDENT
Brazílie, vycerpaná ekonomickou krizí, si vybrala zmenu
cesty. Poprvé od konce vojenského režimu v roce 1985 usedá
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do prezidentského kresla kandidát levice, navíc "delnického
puvodu". Vyucený soustružník strídá v cele státu profesora
sociologie. Cech se pravdepodobne diví, Brazilec žije novou
nadejí a mluví o vítezství demokracie. Volební logika byla
v tomto prípade jednoduchá: když nepomohly studované
hlavy, budeme volit nekoho, kdo pochází ze stejn)'ch pomeru
jako my, zná naše problémy a ví, co potrebujeme.
Prezident Luis Inácio da Silva, recený Lula, je príkladem
muže, který se vypracoval skutecne ode dna. Už ve dvanácti
letech musel odejít ze školy, aby pomohl matce uživit
rodinu. Vydelával si jako poulicní prodavac a pozdeji jako
delník v továrne na šrouby. Soucasne vystudoval technickou
školu a získal výucní list na obsluhu soustruhu. Do jeho
života také zasáhla tragédie v podobe ztráty první ženy
krátce po porodu, protože mladý pár si nemohl dovolit
odpovídající lékarskou péci. Pri pracovním úrazu prišel Lula
o malícek levé ruky. Všechny tyto životní, vesmes smutné
události jej približují obycejným Brazilcum, kterí každodenne bojují se stejnými problémy. Hovorí-li Lula o nezamestnanosti, lidé mu verí, nebot ví, že mluví i o své osobní zkušenosti.

kritizuje zahranicní politiku USA vuci zemím Latinské
Ameriky. Nynejší americký prezident George Bush, v Brazílii velmi nepopulární, používá podle Lulova názoru politiku
velkého klacku a Brazílie nestrpí, aby se s ní jednalo jako
s banánovou republikou. Obratne tak hraje na strunu brazilského národního cítení. Brazílie totiž velmi touží promlouvat durazneji do svetové politiky a vystoupit tak ze stínu
svého severního rivala.
Lula uspel v boji o prezidentské kreslo na ctvrtý - podle
jeho slov poslední - pokus. Ve druhém kole voleb porazil
kandidáta vládní koalice José Serru díky své kritice soucasné
hospodárské situace zeme, která se nemuže vymanit ze
stagnace.
Zahranicní pozorovatelé, dríve znepokojeni Lulovou
politickou orientací a jeho osobním prátelstvím s Fidelem
Castrem, se nyní obávají spíše jeho ekonomické politiky.
Lula totiž sází na ekonomický rust "z vlastních zdroju", tedy
dosažený vzestupem domácí produkce a exportu. V podstate
se nejedná o novou politiku, podobný model již prosazoval
v padesátých letech prezident Juscelino Kubitschek (brazilský politik ceského puvodu, který prišel s programem velké
industrializace a snížení nezamestnanosti, rozvinul verejné
práce, mimo jiné dal vystavet také nové hlavní mesto Brasília
- pozn. red.) a po Kubitschkovi v letech sedmdesátých
i vojenská junta. Problém spocívá v tom, že za soucasných
podmínek je, podle názoru vetšiny zahranicních expertu,
takový model težko udržitelný.
Brazilci nostalgicky vzpomínají na druhou polovinu
padesátých let, kdy Kubitschek investoval do rozvoje infrastruktury, privedl do zeme automobilový prumysl, ekonomický rust dosahoval závratných cifer a inflace se snižovala,
export rostl a import se darilo nahradit domácí produkcí.
Pritom však opomínají zmínit, že na konci vlády se
Kubitschkovi nepodarilo prosadit plán ekonomické stabilizace a zeme se vzhledem k vysokým deficitum ocitla
v hluboké krizi verejných financí.
Ekonomický
zázrak, dosažený vojenským režimem
v sedmdesátých letech, postrádal už od zacátku podmínku
demokratického prostredí a prosperity obyvatelstva. Vláda se
ale mohla tešit z pohledu na impozantní statistiky, ekonomika rostla závratným tempem. Zlepšení životních podmínek
obyvatelstva ovšem nepatrilo mezi oficiální priority.
Díky inflacnímu zpusobu financování a rostoucímu
zadlužení vyústil údajný ekonomický zázrak v osmdesátých
letech ve vleklou ekonomickou krizi.

Do obecného povedomí vstoupil na pocátku osmdesátých
let, kdy - už jako prezident metalurgických odboru - spoluorganizoval vlnu delnických stávek. Vojenský režim ho za to
poslal na 31 dní do vezení. Po uvolnení politických pomeru
založil roku 1982 Stranu pracujících (Partido dos Trabalhadores, PT), která se postupne stala vudcí stranou brazilské
0pozlCe.
Strana pracujících, byt s peticípou rudou hvezdou ve
znaku, není stranou komunistickou. Lula sám prirovnává
svou stranu ke stromu, jehož kmen je socialistický a vetve
predstavují ruzné stranické frakce vcetne trockistu. Radikální krídlo, které melo ve strane pocetné zastoupení zejména
za vojenského režimu, postupne vytvorilo a tvorí samostatná
politická uskupení, strana sama se tedy pomalu posunuje
smerem k politickému
stredu, jinými slovy, prochází
pomalou transformací ve stranu typu evropské sociální
demokracie. Navzdory tomu nekteré z jejích extrémních
vetví stále ješte prežívají. Po posledních stranických volbách
v ríjnu 2002 mají radikálové 26 kresel v jednadevadesáticlenném Diretório Nacional, nejvyšším orgánu strany. Toto
krídlo prestavuje jedinou skutecnou politickou hrozbu díky
svému odmítavému postoji k placení zahranicního dluhu
a odporu ke Spojeným státum.
Stejne jako jeho strana, také Lula prošel behem své dvacetileté politické kariéry podstatnou zmenou rétoriky a vystupování. Jestliže roku 1985 prohlašoval: "Nemužeme, nechceme a nemeli bychom platit zahranicní dluh!" a nazýval
Mezinárodní menový fond satanem, dnes již pujcky od této
instituce radí do kategorie "nezbytné zlo", srovnávaje ho
s návštevou zubare, která je "nepríjemná, ale cas od casu
nutná". Smíril se i se splátkovým kalendárem: "Smlouva
s MMF muže Brazílii umožnit svobodne dýchat."

RUST Z VLASTNíCH

SVET

ROZPORUPLNÝ PRO SVET,
NADEJNÝ PRO DOMOV
Lula, na rozdíl od svých predchudcu, má pomerne svázané ruce. Bude-li financovat ekonomický rust prostrednictvím dalších pujcek od MMF, ztratí pravdepodobne v ocích
volicu duveru. A to i pres svuj nynejší smírlivý postoj. Jeho
volici nejsou vesmes dalšímu zadlužování zeme nakloneni.
Zvýší-li dane, jeho popularita klesne zcela urcite. Jeho
predchudci meli zkrátka výhodu v tom, že v prípade nouze si
mohli vytisknout nové bankovky. Tento zpusob lze však dnes
považovat i v Brazílii za historický. Centrální banka, byt

ZDROJU

Jediná oblast, kde Lula zatím nepolevil, je otázka plánované celoamerické zóny volného obchodu. Stále pomerne ostre
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s vedením jmenovaným prezidentem, by takovému inflacnímu postupu jiste nebyla naklonena. Nezbývá tedy pravdepodobne nic jiného než priškrtit výdaje v jiných oblastech.
Tvrdí-li samotní Brazilci, že 95 procent jejich politiku je
zkorumpovaných,
možná by stacilo pouze najít efektivní
zpusob, jak s korupcí skoncovat. Zrejme by se tak rázem
uvolnilo velké množství flOancních prostredku.
Je pravdepodobné, že Lula, na rozdíl od svého predchudce
Fernanda Henrique Cardosy, bude populárnejší doma než
v zahranicí. (Za predpokladu, že dodrží své predvolební

LEGENDA

SVET

sliby.) Pro svetovou politiku je zatím rozporu plnou osobností a velkou neznámou.
V Brazílii ale vyhrála nadeje a lidé verí, že Lula jejich
ocekávání naplní.

KATERINA JOKlOVÁ
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JE STUDENTKA

4.

ROCNíKU VYSOKE SKOlY

EKONOMICKE V PRAZE, OBOR MEZINÁRODNí

STUDIA - DIPLOMACIE.

V SOUCASNE DOBE STUDUJE NA FUNDACAO

GETúLlO

VARGAS

V BRAZllSKEM SAO PAUlU.

UGST IN
JIRí MUSIL
ekterí lidé oznacovali Augsteinuv postoj za cynický.
Snad to bylo proto, že se dostával do krížku s velkými
nemeckými politiky. Nesouhlasil s Konradem Adenauerem
a zejména ne s konzervativním F.]. Straussem. Ten konflikt
skoncil v roce 1962 Augsteinovým uveznením na 103 dnu,
ale zároven jeho vítezstvím. Augstein se tak stal duchovním
vudcem radikálního nemeckého liberalismu a to ho privedlo
až k tomu, že byl zvolen za Stranu svobodných do Spolkového snemu. Zklamán politikou strany ztratil brzy zájem
o cinnost v parlamentu. Byl prece jen bytostne intelektuálem
a ostrým komentátorem a zároven schopným podnikatelem-vydavatelem. Byl hluboce vzdelaný, cestný a neúplatný,
a protože byl silný jak charakterem, tak i ekonomicky, psal
otevrene a tvrde. Mel mnoho neprátel, ale také prátel.
K prátelum
patrili
jak
intelektuálové jako Giinter
Grass, Martin Walser, Hans

Sedmého listopadu 2002 zemrel ve veku 79 let Rudolf
Augstein, novinár, který se jako málokdo ve Spolkové republice Nemecko zasloužil o obnovu demokracie v této zemi po
katastrofe nacismu a porážce zeme v roce 1945. Casopis Der
Spiegel, který Augstein založil v Hannoveru v roce 1947, se
stal jedním z nejvýznamnejších a nejúspešnejších evropských
týdeníku, který výrazne formoval myšlení a politické postoje
dvou nemeckých poválecných generací. Der Spiegel však
pusobil i na lidi v bývalé Nemecké demokratické republice
a v jiných zemích sovetského bloku. Pamatuji si velmi presne
na to, jak jsme pašovali pri návratech ze SRN jednotlivá císla
tohoto casopisu a jak jsme se báli, že nám je na hranicích
celníci vezmou.
Rudolf Augstein vyrustal v Porýní ve stredostavovské rodine nacionálne orientovaných
katolíku, kterí se
pozdeji prestehovali do Hannoveru. Byla to rodina "politická", jak Augstein zduraznoval, a dodával k tomu, že byla
naladena protiprusky a proticísarsky. Byla však loajální
k výmarské republice a odmítala nacismus. Mladý Augstein
narukoval do nemecké armády a behem války utrpel nekolik
zranení, která, jak trpce jednou poznamenal, mu zabránila
v tom, aby hrál na klavír. Moderní nemecké dejiny, prevážne
urcované zájmy vyšších tríd a nemeckou pravicí, považoval
za národní katastrofu, která vyvrcholila Hitlerem. Smyslem
jeho života se po roce 1945 stala morální a politická obnova
Nemecka. Chtel být nejdríve spisovatelem a napsal dve
kritické práce z nemecké historie.
ebyly úspešné a nemely,
jak poznamenal jeden z jeho prátel, literární šarm. Augstein
byl príliš vecný a politický a málo múzický. TýŽ komentátor
vtipne poznamenal, že neúspech literární vedl k tomu, že se
dal jinou, lepší cestou. Zacal vydávat se skupinou prátel Der
Spiegel a zacal psát své ostré clánky. Vzorem Spiegelu byl na
zacátku americký Time, ale pozdeji, když se Spiegel prestehoval do Hamburku, vytvoril si casopis vlastní profil investigativního a dobre informujícího týdeníku.

MagnusEnzensberger,
Theo Sommer, Uri Avnery,
tak i politici jako HansDietrich Genscher, Helmut
Schmidt,
Johannes
Rau,
Gerhard Schroder, Henry
Kissinger, Michail Gorbacov, Valentin Falin a mnoho
dalších. Pres cetné názorové
konflikty
byl
velkorysý
a dovedl se usmírit, jak tomu
bylo na príklad s Konradem
Adenauerem. Smrt Rudolfa
Augsteina ochudila Nemecko, ale nejen tuto zemi,
o velkou osobnost liberálního a demokratického
ní.
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RAD DAVAM DARKY
S Jirím Davidem o jeho Srdci na Hrade
MARTIN
Cervené neonové srdce, které jste instaloval u príležitosti zahájení summitu
Severoatlantické
aliance na
Pražském hrade, vyvolalo znacný ohlas. Zacneme tím
negativním: nekterí spojují projekt prímo s prezidentem
Václavem Havlem, že to byl jeho nápad. Jiní zas ríkají,
že srdce vypadá jako poutac na nocní podnik. Co si
o tech kritikách myslíte?
Nejhorší pro me bylo, když jsem si uvedomil, že lidé,
kterí takto mluví, zneužívají samotný umelecký artefakt
vuci tem, které nemají rádi. Mám na mysli kritiku ze
strany Václava Klause, Vladimíra Železného, Igora
emce
a nekolika dalších. Pokud jde o kritiku umeleckou, tam
samozrejme vévodí Milan Knížák, který tvrdí, že to není
umelecké dílo. Totéž sochar David Cerný, který má pocit,
že jsem mu více méne uzmul jedno z míst, kde by mohl
prípadne expandovat se svým dílem.
A co pozitivní kritiky?
Nejlepší jsou takové, které se zabývají podstatou veci.
A tech bylo opravdu strašne málo. Myslím, že to byl Jirí
Penás v Týdnu, kdo se snažil dílo rozebrat z ikonografického hlediska. Což je samozrejme zajímavejší a duležitejší, než ta politická hysterie.
Na jedné strane je tu možnost umelce se svobodne
vyjádrit. Ale když své vyjádrení instaluje na národní
památce, nemel by pocítat s tím, že jeho dílo získá
politický podtext?
S tím jsem pocítal. Vaše otázka je samozrejme relevantní, ale jen do urcité míry. Chci ovšem zduraznit, že moje
objekty nevznikají na zakázku žádných politických figur.
Ani Srdce není nic politického, žádný politický artefakt,
a je hloupost ho dávat do takové souvislosti. K tomu ješte
pristupují on-linové diskuse, jichž se úcastní stovky lidí,
kterí mi nadávají neuveritelne
sproste, že jsem znicil
klenot Prahy, že jsem znicil jeho pamet, jeho tradici ...
Prekvapuje vás to?
Prekvapilo me spíš to, jaký mají nekterí lidé vztah ke
státním symbolum, že se jich tak zastávají, že se s nimi tak
identifikují. Srdce samo o sobe - aspon tak, jak já to cítím v žádném prípade nechtelo zostudit ani Hradcany, ani baziliku sv.Jirí. Bazilika je jednou z nejkrásnejších pražských staveb,
mám ji moc rád. Shodou okolností to Srdce tam tedy je.
Ale když jste své dílo plánoval, musel jste si prece
uvedomovat, jaké mohou být reakce?
Samozrejme, vždycky premýšlím o konkrétním míste,
hledám jeho smysl, jeho pamet, jeho genia loci. Teprve pak

JAN STRÁNSKÝ

dostane muj artefakt, v tomto prípade Srdce, najednou
úplne jiný obsah a zacne fungovat v úplne jiných souvislostech. Preklene aktuální dobu. Což znamená, že i politika,
která se objevuje v každém dobrém díle, je vlastne základním kamenem pro to, aby se dala pochopit prostrednictvím
díla i sama doba. Jinými slovy, až Srdce zmizí, jsem si zcela
jist - a to nepramení z ješitnosti - že když zavrete oci, Srdce
v urcitých souvislostech uvidíte nadále nad Hradem. Protože to nemusí být jen tuny železa nebo bronzu, aby se daly
prenést v case nekam jinam. A o tohle mi jde, když ríkám,
že pracuji s kontextem urcitého místa. V tomto prípade
s kontextem Hradu. Tam to Srdce je pro me duležité.
Kdybyste je mel udelat znovu, delal byste je jinak?
Ne. Myslím si, že projekt Srdce je naprosto presný.
I reakce a ta hysterie, která se rozpoutala kolem, mi dává
za pravdu. A to ne proto, že bych chtel za každou cenu
šokovat nebo zvelicovat svoje ego, což mi nekterí predhazují. Až se trochu usadí rozbourená atmosféra, ukáže se, že
to melo smysl.
Jaký je tedy smysl Srdce? Navazuje na vaše predchozí
díla, na trnovou neonovou korunu na streše Rudolfína?
Mám tri základní teze. Objekt, který delám, musí mít
konkrétní vztah k místu. Dále musí mít ekvivalentní vztah
k predchozímu projektu, konkrétne v tomto prípade tedy
ke korune nad Rudolfinem. A konecne musí mít také
nejakou konotaci ve vztahu k soucasnému umení. Nad
Rudolfinem
byla neonová konstrukce Trnové koruny
v modré barve. Obsah ve vztahu Trnové koruny k budove
je naprosto zretelný, protože Rudolfinum má velice charakteristickou historii. Do urcité míry v sobe nese pripomínku
obecného utrpení. Koruna se ale muže stát i mnohovýznamovou, muže být soucasne chápána jako obycejná, levitující až neidentifikovatelná
vec. Tyhle prechody, které jsou
mezi jasným znakem a nejasným objektem, jsou pro mne
velmi vzrušující. Proto také ty veci delám.
Ikonografie
je zrejmá, je zbytecné cokoliv k tomu
dodávat. Srdce v sobe nese urcitou nadeji, urcitou šanci
veci posunout k lepšímu. Oproti Trnové korune je víc
lidové, pochopitelnejší,
i když i korunu pochopil znacný
okruh lidí. Jsem rád, že Srdce vzniklo v takovm cistém
provedení.
Vy ríkáte cisté provedení, kritici ríkají spíše vulgární.
Samotná vec je od zacátku chápána jako predání vnitrní
radosti lidem, kterí tu radost treba nejakým zpusobem
z mého pohledu prijmou. Tenhle jednoduchý argument je
duležitý, protože
nejenom že mám rád prekvapení
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a prekvapování,
lidem dárky!

ale sám rádprekvapuji.

A

SVET

Proste rád dávám

Proc zrovna radost ve forme srdce? Proc treba ne jako
andelícek nebo svícka?
Srdce samo o sobe se muže jevit v jiných kontextech
velmi kýcovite. Ale má predchozí práce dává urcitou
záruku, že to není banalita, že s tím pracuji vedome.
Aby clovek lépe rozumel vašemu umení, musí znát
jeho kontinuitu?
Skutecne pracuji v sériích, jak v obrazových, tak ve
fotografických, ale i v sériích, které se navzájem popírají.
Dostávají se navzájem do polemického vztahu a to je to,
co mi pomáhá, abych se nestal nudným. Takže ta kontinuita je i pro své rozpory nutná.
Nejsem moralizátor, neríkám, jak se mají lidé dívat na
umelecké dílo, které je po urcitou dobu predstaveno jako
verejný majetek.
abízím je, dávám ke zvážení, at si lidi
sami v sobe najdou zpusob, jak se k tomu stavet. To je
prece úžasná šance najít v sobe svobodu a plne zacházet
s vecmi, které nejsou bežné, s nimiž se bežne nesetkáváme!

Jirí David se narodil 28. 8. 1956 v Rumburku. V letech
1982-1987 studoval na Akademii výtvarných
umení
v Praze. 1987-1991 byl clenem umelecké skupiny T vrdoh/aví. Od roku 1995 vede Ateliér vizuální komunikace na AVU
v Praze.

Nemel by tedy být pod Srdcem odkaz na vaši internetovou stránku, aby se lidé dozvedeli víc o vás, aby si
mohli precíst proc tam to Srdce je, a tak dále?
Srdce má i jednodušší polohu jednoznacného
vzkazu,
který není povrchní a ve své jednoznacnosti
má mnoho
významu. Já bych byl štastný, kdyby se každý ztotožnil
s tou stránkou Srdce, která mu je nejbližší.
Víte, umení není hmotné. Umení je síla okamžiku, kdy
preskocí jiskra mezi konkrétním
divákem a príslušným
artefaktem. Tam je to umelecké dílo. Ackoliv nemusíte
být vzdelaný, najednou
dostanete
informaci,
které
nerozumíte a presto máte vnitrní pocit, že vás to naplnuje, oslovuje.

Je to urcitý predpoklad,
vztahu k dejinám umení.

ale není to samozrejmost

ve

A jaký je rozdíl mezi vaším Srdcem a tím šroubem?
V tom nejzákladnejším
skutecne žádný. Ale na druhé
strane je. Našel jste zpusob vyjádrení, ale to vás ješte
neopravnuje k tomu, abyste si myslel, že jste umelcem.
Když uvidím váš šroub v umeleckém katalogu, reknu si,
tak tohle je prežvýkaná záležitost, která má svuj zenit za
sebou. V kontextu umení jako takového nemá význam,
protože ty veci byly receny jiným zpusobem a daleko
intenzivneji. Nenajdu v tom totiž zpusob, jak vy uvažujete. Ale klidne si své šrouby mužete lepit dál, nic se tím
nezmení.
l\'

Kdybych vzal šroub, nalepil ho na bílý papír a zarámoval ho, stalo by se to umeleckém dílem tím, že by to lidé
vnímali ruzne?

"Nevím, co jsem; nevím, co znamenám; nevím, proc a pro koho delám; neznám smysl ani
duvod puvodu svých, mnohdy recyklovaných prací. Podezrele méne a méne je pro mne
podstatné, kdo a jak porozumí smyslu mých prací, a to vcetne mne samého; jsem svým
vlastním cizincem. Po patnácti letech intenzivní, profesionální práce v oblasti umení nekde
uprostred Evropy jsem ztratil jakoukoliv koherentní identitu. Pomalu a nejiste dospívám
k záveru, že to pro me není negativní, i když nevím, co s tím."
Jirí David
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JAK TO VlDí DR. BEDRICH BRICH

ŠIKULOVÉ
Rekneme-li
o nekom, že "všechno ví, všechno zná",
potají, cpali terich turistickým salámem. Po návratu je
není to totéž, jako "všechno ví a všechno zná - lépe".
hreje pocit, že na ne nikdo nemá: obyvatelé Itálie jsou
Príkladem budiž jistý stredoevropský, rasistický a policejšpinaví a u Nemcu je zase príliš cisto. Na hokynáre
ní stát šikulu, kde se krádež zamenuje za invenci, blábolea trhovkyne hledí však s bezmeznou úctou a dokorán
ní oznacuje jako fantasie, kulturní úroven si tam pletou se
otevrenou pusou, nic je tak nepoteší, než mohou-li si
schopností vymenit žárovku nebo dát drátek místo pojistkoupit pul kila shnilých pomerancu se zmrzlou mrkví
ky, jako umelci se tleská každému, kdo vystrcí holou prdel
a kedlubnou (nic z toho jinde neseženete) nebo vlastnit
se souhlasem patricných institucí, a jako obejda je odsoutotéž v psané podobe. Proto rádi nakupují i knihy, které
zen ten, kdo toto povolení nemá.
echtejte radeji vedet,
však nikdy nectou - vedí vše lépe - a koneckoncu strucný
kdo je zde obecne uznávaný myslitel, spisovatel nebo
obsah se dovedí od autora a hokynáre v televizi nebo na
umelec a k cemu je potreba míti nejméne trináctiletou
stránkách novin a casopisu.
árodním pamlskem je guláš,
zkušenost v oboru. Jistý spisovatel oznacil príslušníky
ten však mají spíše v hlave než na talíri, a národním
tohoto národa za tajtrdlíky a kazisvety a jiný zase za
morálním kreditem je "co za to", a prestože velkorysost se
vychytralé slouhy, ale tajtrdlíci, kazisveti i slouhové se
pocítá v desetnících, nahrabou si nekterí milióny, které
mohou cítit dotceni, nebot i oni mají svou osobnost
rozverne utrácejí za módní oblecky ze seconhandu, ojeté
a nevyskytují se pouze v davu. Jde o premýšlivý národ,
mercedesy a prošlé laskominy ze supermarketu. Svetovost
má-li se priložit ruka k dílu, a naopak manuálne zrucný,
a váženost a moudrost hlavy státu je presvedcive vysvetloje-li treba premýšlet, ale je treba pricíst k dobru, že všeho
vána hloubkou jeho predklonu vuci mocnejším okolního
nechá a nedbá na rodinu, je-li možno udávat. No jiste,
sveta. Podobne
jako prasata
v prasecinci
nadevše
kdo jiný vše ví a vše zná lépe?
a oddane
milují
svobodu
Hloupost
je
s lišáckým
a beda tomu, kdo - nejsa
jedním z nich - zpoza plotu
úsmevem
(ten je zpusoben
Jde o premýšlivý národ, má-Ii se priložit
nemírným pojídáním knedlínebere vážne uslintaná korýtruka k dílu, a naopak manuálne zrucný, ka, ze kterých se cpou
ku) prodávána
jako vrchol
inteligence (tu si merí teploje-Ii treba premýšlet, ale je treba pricíst demokracií a podobne jako
merem ve stupních Celsia) vepri ve vepríne si potrpí na
k dobru, že všeho nechá a nedbá na
ne náhodou
je národním
cistotu a porádek, a se zlou se
vzorem hrdina s oligofrením
potáže špinavec ten, který by
rodinu, je-Ii možno udávat.
úmevem z pohádky Chytrý
se posmíval jejich upatlaným
zadkum. Jsou casto introvertHonza, ve které se hloupost
ní, nesedí-li
zrovna v automobilu,
dokáží se však
s chytrostí zamenují tak dlouho, až ani ten nejhloupejší ci
nejchytrejší nic nepozná, a ve fronte na okurky - fronty
odvázat i pro malickost, jsou-li v pocetní prevaze. Vedí
a kyselé okurky jsou konstitucním
elementem tohoto
vše lépe, je-li jich však více pohromade - vedí vše ješte
národa - vás všichni predbehnou
s tím, že jste pekný
lépe. Proto se rádi sdružují pri každé príležitosti
na
šibal. Za posledních stopadesát let se zde nic nezmenilo námestích
(podarí-li
se omylem jednou za deset let
nepocítáme-li
to, že se pár oprýskaných kontrukcí za
v cizine žijícímu národnímu
mužstvu vstrelit vlastní
obecného povykování vkusne prelakovalo na ružovo a pár
branku, je-li již o všem jinde rozhodnuto, není-li možno
ružových, nebo snad oprýskaných?
zdemolovalo
nebo
nic zkazit, skoncí-li oblíbený seriál v televizi, jsou-li
prelakovalo na šedivo. Korupce dosáhla takových rozmek tomu vyzváni stranou a vládou), kde plácí, podepisují,
ru, že by byla zcela neúcinná, kdyby ji neorganizovala
organizují a vychvalují hlucne své schopnosti (predevším
policie. Ta má také na svedomí vetší cást zlocinnosti, jak
rozvahu) a poslouchají.
Doma pak, když si prevlékli
jinak, ví všechno lépe. Presto, že tito chytráci považují
usmolený kabát, pohovorí o revoluci a jdou udat souseda
svou smradlavou, promocenou
a promrzlou domovinu,
dríve, než soused udá je.
Rekneme-li,
že nekdo "všechno ví a všechno zná kde je neustále zima, prší nebo oboje, za pupek sveta, rádi
argumentují - nebot vše vedí lépe - príklady z ciziny.
Tam skupinove
navštevují samoobsluhy,
aby si pak
s pocitem, že ušetrili, spolecne, každý za své a každý

lépe", není to totéž, jako když nekdo "všechno ví a všechno zná". Na ty první si nikdo neprijde. Na ty druhé také
ne.
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"JENOM" JAKO
Hra a hracky v živote dítete z perspektivy
vývojové psychologie
JAROSLAV
Holandský filosof Johannes Huizinga charakterizoval
cloveka jako bytost, která si hraje - "homo ludens". Ve hre,
jež je základní potrebou dítete a v promenené, kultivované
podobe pak i základem lidské práce, se projevuje vnitrní
svet dítete, stupen jeho poznání, ráz jeho zkušeností se
svetem, charakter jeho fantazie stejne jako tvorivá jiskra.
Ve hre spatruje Huizinga základ lidské kultury. Hra a její
smysl byly od vzniku empirické a experimentální psychologie a pedagogiky vdecným predmetem rozboru a úvah.

stráví díte tretinu života hrou. Ucí se nejen zacházet
s predmety (uchopovat, prendávat z ruky do ruky, vedome
upouštet, vkládat do sebe, skládat a rozkládat, nechat je na
sebe pusobit), ale také procvicovat motorické, smyslové
a recové funkce - jde tedy o hry funkcní. Hracky musí být
dobre uchopitelné
a pozornost
upoutávající,
docela
konkrétní, nezabíhající do velkých detailu. Významné jsou
již zmínené hry interakcní: spolecná hra s matkou. Díte se
ucí svou cinnost rytmicky sladovat s cinností matcinou,
velikou roli tu hraje sociální nápodoba, vzor.
Zhruba do poloviny druhého roku se odvíjí hra prevážne na této senzomotorické
úrovni a úkolem období je
nácvik potrebných vzorcu a schémat chování, jež se stávají
stavebními kameny složitejších forem hry. Postupne si díte
vytvárí trvalou predstavu predmetu (s tím souvisí i to, že
nekdy kolem osmého mesíce
pláce, jestliže matka odchází),

HRA NA BUDOUCNOST
Detství jako vek hry je prirozenou a nutnou prípravou
na život, zvlášte na pracovní cinnost a na rešení problému.
Od pocátku si díte ve hre procvicuje své duševní funkce,
schopnosti a dovednosti. Proto na pocátku vývoje pozorujeme, jak si díte usilovne a se
zjevnou radostí ve hre prozkoumává svuj svet, "trénuje" nove
nabyté dovednosti. Hra slouží
odpocinku, ale též k odreagová-

Pohlédneme-Ii

ŠTURMA

každý do svého nitra,

pak v nem jiste najdeme své "vnitrní

hledá neviditelné
a ukryté
predmety.
Pozdeji se hra dítete dostá-

ní napetí
a nepríjemných
díte", sebe samé, takové, jakými jsme
vá na symbolickou predpojzkušeností
ci jen uvolnuje
movou úroven. Deti, jež mely
prebytecnou
energii.
Ješte
byli a jak jsme si hráli.
v predchozím období dostadlouho po návratu z nemocnice
...
.
._.
__.__.
._.
.______ tecnou príležitost a podmínky
si mnohé deti hrají na lékare
si hrát, zacínají objevovat
a sestru, "píchají" panence injekce apod.
i další lidi kolem sebe jako možné partnery ke spolecné
A jakou školou budoucích sociálních rolí je práve hra.
hre. Casto je k tomu prímo vybízejí. Jejich hra má tvorivý
Mám tu na mysli zejména hry tematické, úkolové: na
a bohatý ráz, zatímco treba hra detí v detských domovech
mámu, na tátu, na paní ucitelku apod. Hra tedy nepotrebývá chudší a stereotypnejší. U batolat jde pri spolecné hre
buje být nijak zvlášt zduvodnována, má svuj smysl sama
ješte ne ani tak o vzájemné doplnování, ale spíše o hru
o sobe. Lze ríci, že významné vývojové pokroky dítete se
vedle sebe. Je-li takových detí na hrišti víc, vlastne si
uskutecnují ve hre a skrze hru. V ní se díte vyrovnává
i prekážejí. Teprve postupne, s pomocí dospelých, objevují
i s novými životnímu
úkoly a životními
težkostmi.
deti hru založenou na delbe rolí a spolupráci. Obdobím
Sigmund Freud interpretuje
hru v souladu se svým
rozvoje této vyspelejší formy sociální hry je predškolní
z pudové dynamiky vycházejícím modelem. Jean Piaget
vek.
sleduje ve hre stádia kognitivního vývoje dítete a zvláštní
Vedle spolupráce se prirozene
objevují i tendence
pozornost venuje v této souvislosti napr. symbolické hre.
k souperení a vyžaduje to opet trpelivé pomoci dospelých,
Hrajeme si ovšem i my dospelí, at už pod rouškou sportu,
aby se deti ucily domlouvat se a spolupracovat.
Naše
rozmanitých cinností ve volném case, overováním nových
výchova (a zejména v poslední dobe) casto až príliš
možností,
rešením problému,
tvorivostí,
umeleckou
zduraúiuje
individuální výkon a moment souperivosti
cinností. Nekdy dokonce svou potrebu hrát si úcelne
namísto spolupráce.
navazujeme na hru se svými detmi ci vnoucaty.

PROSTOR PRO FANTAZII

OHMATÁVÁNí SVETA

Dostali jsme se tedy do období her s rozdelenými
úlohami, k nimž je zapotrebí
rada hracek, jež jsou vlastne
predmety denního života (kuchynka, pokojícek, ordinace,
obchod). Predškolní období je vekem detského subjekti-

i

Podívejme se na hru z hlediska jejího vývoje a na hracky,
které jí slouží. Prvé hry tedy predstavují hrové experimentování. Kdosi spocetl, že již pred dosažením prvního roku
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a konstrukcní hry všeho druhu, jež vedou díte ke skutecnosti, k realistické hre. Ve školním veku se hodne uplatní
hry pohybové, blížící se sportu, u detí ovšem nejradeji
v podobe volného
pohybového
uvolnení.
Cinnosti
zamerené na systematický nácvik a smerující ke špickovým výkonum jsou u detí málo oblíbené, deti se jim
podvolují kvuli prání svých rodicu, jež ovšem pozdeji
nezrídka vezmou za své a zvnitrní je.
K hrackám školních detí stále více patrí technické
hracky a v jejich rámci i vymoženosti moderní elektroniky.
Pocítace a pocítacové hry predstavují dobrý a duležitý
doplnek výchovy, hra detí by se však nemela redukovat na
sezení u pocítace, nebot to muže vést k jednostrannosti
a nekdy i omezení sociálních kontaktu, nebo dokonce
jejich nahrazování umelým vychovatelem.

VNITRNí OíTEV NÁS
Psychologum
slouží detská hra k diagnostice casto
i skrytých tendencí a zranení osobnosti a charakteru
citového života dítete a jeho vztahu, K tomu úcelu existuje
i nekolik typu testu (napr. Test sveta Ch. Biihlerové ci
Scénotest G. Von Staabsové). V detské psychoterapii je
rozvíjena hrová terapie, jež slouží práve k uvedomování
a uvolnování skrytých napetí a konfliktu. Hrou je možné
díte napr. pripravit i na zákrok u zubního lékare apod.
(hrajeme si na zubního lékare s panenkou).
Detská radost ze hry bývá zdrave nakažlivá a prináší
radost i lidem v okolí dítete. Ne nadarmo se ríká, že díte,

vismu a živé fantazie. Na rozdíl od našich predstav
nepotrebují deti ani tolik do detailu propracované hracky,
ale spíše takové, které jim umožní je dotváret a ve funkci
domýšlet (to detem nedelá potíže, naopak, jistá naznacenost je práve podnetem imaginativního dotvárení).
V detské skupine v tomto veku se záhy objevují jednotlivci, kterí se ujímají vedení (takzvané "sociometrické
hvezdy"), a jiní, kterí jsou spíše na okraji. Jde o hru iluzívní, napodobující skutecnost díteti zatím casto nedostupnou. Ve hre tedy pozorujeme i rodící se dynamiku skupinového dení. Již zde se ovšem setkáváme s diferenciací
mezi chlapci a dívkami. Jde tu o vzájemné pusobení spolecenského ocekávání,
zpusobu chování pripisovaných
dívkám a chlapcum i prirozených predpokladu detí. Rozlišení mezi chlapci a dívkami je nejpatrnejší ve stredním
školním veku, kdy si, na rozdíl od predchozího období,
hrají skupiny detí prevážne oddelene: jsou hry klukovské
a dívcí. U chlapcu se projevuje více pohybové dynamiky,
vetší energicnosti, duraz je na fYzickou sílu a nekdy až na
agresivitu. Od devcátek se ceká vetší disciplinovanost,
umírnenost a jemnost v projevech. Težké to pak mají ti,
kdo svými prirozenými tendencemi nezapadají do techto
vzorcu.

které si hraje, nezlobí. Pohlédneme-li
každý do svého
nitra, pak v nem jiste najdeme své "vnitrní díte", sebe
samé, takové, jakými jsme byli a jak jsme si hráli. A najdeme jiste i mnohé souvislosti mezi hrou, kterou jsme rostli,
a mezi prístupem ke svetu, který praktikujeme jako dospelí. A ocitneme-li se v težkostech, nekdy se i sami uteceme
do svého detství, do fantazie, ke hre ...

JAROSLAV ŠTURMA
PSYCHOLOGIE
CENTRU

(1944) JE DITSKY PSYCHOLOG.

FILOZOFICKÉ

FAKULTY UNIVERZITY

PUSOBI NA KATED~E
KARLOVY

A V DÉTSKÉM

PAPRSEK.
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Vliv chlapeckých a dívcích hracek na detskou
rodovou identitu
KATERINA
Díte je už od prvních okamžiku života obetí svého okolí
a jeho predstavo tom, jak bude naplnovat roli, která souvisí
s jeho biologickou príslušností k jednomu ze dvou definovaných pohlaví.
Tyto predstavy má v naší západní kulture na svedomí
pohlavne-genderový systém, který predpokládá, že biologické pohlaví determinuje celou radu našich sociálních projevu.
Po ženách vyžaduje atraktivitu, úcast, porozumení a pecovatelství, po mužích rozum, tvrdost, úspech a peníze. Je to
systém, který je díky tradici pokládán za prirozený. Každý
prece ví, že ružová je barva holcicek a modrá barva chlapecku. Každému je prece jasné, že se nesluší, aby kluk chodil
v kanýrech a nosil dlouhé vlasy sepnuté do ohonu. Každý ví,
že není dobré, predhánejí-li se jemné holcicky v tom, která
prepere tu vysokou z bécka. Každý ví, že panenka nebo
minikadernictví jsou hracky pro holky a vojácci, anglicáky
nebo roboti hracky klucicí.
Jako matky a otcové nepremýšlíme o skutecných rozdílech
mezi svými dcerami a syny, ale zcela automaticky se
k dcerám a synum odlišne chováme, trestáme je podle odlišných kritérií. Odmenujeme a rozvíjíme jen ty dovednosti,
které považujeme - vzhledem k jejich biologickému pohlaví
- za celospolecensky akceptované. Tuto odlišnou socializaci
si vysvetlujeme odlišnou fYziologickou stavbou obou pohlaví, jejich odlišnou hormonální výbavou a existencí vnejších
pohlavních znaku. Nic nás nenutí se nad tím pozastavovat.
Ani zásadních výchovných excesu se neobáváme. V pomerne
konsistentním názoru na tzv. ženskost a tzv. mužskost si

JONÁŠOVÁ

a potreba tvrdého sexu, k ženské pasivita a mekká erotika).
Ukázalo se také, že muži jsou vuci malému díteti vybaveni
týmiž prirozenými pecovatelskými mechanismy jako ženy
a podle psychologa Zdenka Matejcka nelze precetlovat ani
význam kojení jako nezlomitelné vazby dítete na matku.
Etnologická pozorování také dokládají, že procesy, které
ciní z dítete typickou ženu ci typického muže, jsou spojeny
spíše s kulturou spolecnosti a s rodovými modely odpozorovanými od rodicu než s biologicky podloženým, tj. prirozeným smerováním k ženským, respektive mužským vlastnostem. Etnologové a kulturologové popisují primitivní kmeny,
které s konstrukcí psychosociálního
pohlaví nakládají
naprosto odlišne. Nekteré z nich - s výjimkou reprodukcního období - nepracují s rozdíly mezi pohlavími vubec, jiné
vidí ženy jako fYzicky silnejší, další ucí chlapce neze a péci
a trestají je za projevenou agresivitu.
Jasné argumenty, které by legitimizova1y soucasný pohlavne-genderový systém moderního sveta, tedy nejsou k dispozici. Protože jsme však sami uvnitr tohoto systému, bez ptaní
používáme a dál predáváme výše popsané definice mužské
a ženské identity. Klíc, podle kterého svým detem vybíráme
Dobrý den, jmenuji se Barbie Nováková, jsem krásná,
nežná a blondatá. Mám predlouhé nohy, vlasy, rasy a štíhlý
pas. Vlastním ružový dum, spoustu oblecku, stáj a v ní
vzrušujícího konícka.Vecer varívám svému príteli veceri.
Hladím ho po cele a doufám, že me vyveze ve svém silném
aute nekam do spolecnosti. Ted je ale ráno a já si jdu
vybrat šaticky pro ten dnešní vecer. Vždycky mi to dlouho
trvá. Jen aby mi slušely! Doufám, že jsem od vcerejška ani
trochu neztloustla. Málem bych zapomnela, mám taky
povinnosti. Musím se obcas zajít podívat na konícka
a pomazlit se s ním. Je pro me duležitý, protože se nekdy
cítím osamocená. Ale to nevadí. Ken to vždycky napraví,
když mi po veceri vypráví, jak mi to sluší.
Patrím Anicce Novákové, vybrala si me v obchode.
Práve me! Protože jsem nejkrásnejší. Ríkala to její maminka.Asi na mne doopravdy bude neco speciálního. Anicka si
se mnou hraje a já se ji snažím naucit to, co naucili me: aby
byla nežná, krásná, aby mela dlouhé nohy, rasy a vlasy...
A aby si držela linii a prítele a naucila se varit a vybírat
vnadné oblecky.leším se na dobu, až to všechno pochopí,
protože pak si ji také nekdo vybere mezi spoustou jiných
hracek.

notujeme se školou, médii, kulturou a politikou; s radami
detských psychologu, s pohádkami. Jako príklad muže
sloužit až fanatické "znackování" pulrocních holcicek
náušnicemi, které má zduraznit jejich ženství. Vždyt co bych
z nich vyrostlo, kdyby si je lidé v tomto duležitém období
genderového formování pletli s chlapeckem? Nezvladatelná
sebevedomá divoška.

GENDEROVÉ "NÁBOŽENSTVí"
Nejnovejší výzkumy biologie cloveka pritom pricházejí
s poznatky, které upozornují spíše na podobnosti než na
rozdíly mezi biologickými pohlavími a které nahlodávají
naše dosavadní rodové (genderové) "náboženství". Neprokázal se totiž ani tak utkvelý mýtus, jakým je predpokládaný
rozdíl ve fYziologickém prožívání sexuality mužu a žen
(k mužské sexuální prirozenosti podle nej patrí aktivita
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Každému je prece zrejmé. že panenky jsou hracky pro holky ...
oblecení. úces, sportovní a jiné aktivity, a v neposlední rade
i hracky.

••genderových sítí", které jsou v reálném živote složitejší,
promenlivejší a hlavne do nás vrosdejší.

ZRCADLO RODOVÝCH RoLí

KRÁSNÁ A SILNÝ

Hry jsou pro vnímavé deti unikátní možností, jak si
vyzkoušet role (a to nejen ty rodové) odpozorované od
rodicu, sourozencu, okolí. Ješte pred sto padesáti lety si deti
hrály predevším s bežnými domácími predmety nebo s tím,
co našly v lese ci na návsi. Hracka-predmet
byla pouhým
dokreslením detské fantazie. Deti byly ve svých hrách tedy
mnohem méne vázané na konkrétní úcel hracky a tedy i na
roli, kterou jim hracka prisuzovala. Varecka muže být stejne
dobre panenkou jako flintou, záleží na okolnostech.
Dnešní deti a jejich rodice ovšem obklopuje celý vesmír
ruzne specializovaných hracek. Je na nich jasne napsáno, pro
jaký vek a pohlaví jsou urceny. Stací jen zajít do správného
oddelení a precíst si návod k použití. Problém rodove diferencované výchovy tak komplikuje soucasný hrackárský prumysl.
Za hrackami, které preplnují detské pokojícky, stojí promyšlená marketingová strategie. Její soucástí je samozrejme i rozlišování chlapeckých a dívcích potreb podle zažitých stereotypu, protože pro specializovanou cílovou skupinu se lépe
vyrábí. Hracky pro holcicky využívají stereotypy ženskosti,
hracky klucicí stereotypy mužskosti (nežní plyšáci, kuchynky,
ružové panenky versus roboti, pistole, jezdící autícka).
A jelikož výrobci u detí predpokládají prímocarost a potrebu
zjednodušení, dovádejí tato schémata ad absurdum.
Z hracek našich detí lze snadno vycíst, jak soucasná
spolecnost nakládá s konstrukcí ženství a mužství. Hracky
jsou významným a opomíjeným zrcadlem existujících

Panenka Barbie, asi nejúspešnejší dívcí hracka vubec,
svým zjevem a projevem sdeluje: Holcicko, budeš-li si se
mnou hrát, budeš jako já: krásná, empatická, cidivá, pecující,
laskavá, závislá, pasivní a napojená na muže. Budoucí žena
i touto cestou prejímá požadavek spolecensky konvencní
formy ženství. Majitelka Barbie - a což teprve, když je
odmenena pochvalou rodicu za peclive uklizený stolek
a úžasem teticek nad jejími jemnými vlasy - záhy takové
pojetí femininity pokládá za správné a snaží se je dodržovat
i ve svém dalším živote.
Nindža jako príklad typicky chlapecké hracky je symbolem bojovníka, muže jak má být. Chlapeckovi zobrazuje
mužskost jako nezávislost, souteživost, sílu, sebevedomí
a dominanci, agresivitu; tedy vlastnosti, které vedou k vítezství a úspechu. Okolí takové atributy chování samospádem
podporuje, takže pro chlapecka je prijetí této formy maskulinity výhodné.
A tak i kvuli kultu Barbie trpí dnešní dospívající dívky
precitlivelostí na svuj zevnejšek, ženy se straní verejné
angažovanosti a postupne se stahují z verejné sféry do
intimnejších prostredí kamarádství ci rodiny. Nindžovi lze
pro zmenu vytknout, že u chlapcu vyvolává agresivitu,
kterou v dospelosti používají k její reprodukci. Posiluje
fascinaci technikou a egoismus, blokuje v nich citlivost
a schopnost komunikace. To vše samozrejme s tichou
spoluprací spolecenských
struktur na všech úrovních

TÉMA

hierarchie, od ucitelek v materských školkách po politickou
reprezentaci.

VRATKÉ ZÁKLADY

RUŽOVÉHO

Dobrý den, jmenuju se Nindža Novotný, jsem odvážný,
silný, rychlý a inteligentní. Zabráním každé katastrofe
a umím se výborne prát. Nikdo na me nemá. Mám vypracované svaly a neuveritelný postreh. Zvládl jsem všechna
bojová umení. Ovládám všechny zbrane sveta.A nebojím
se! Já vlastne ani nevím, co je to strach. Strach mají ženský,
ne? Zato vím, co to znamená být nejlepší. Nesmíte nikdy
z niceho slevit, nesmíte se nikým nechat omezovat, nesmíte nikoho litovat, ani ženy, co se do vás beznadejne zamilují. Ale láska, to není nic pro me. Žiju jen svou prací.
A hlavne, hlavne nesmíte ztratit hlavu a svoji zbran. Jakmile
ztratíte rozum nebo zbran, mužete si jít rovnou sednout
k plyšákum.
Za majitele jsem si vybral Honzíka Novotného. Je mi
trochu podobný. Bude z nej dobrej tvrdák.Vybral jsem si
ho do výcviku. On o tom ale neví a myslí si, že me prinesl
nejaký Ježíšek. V živote jsem s nekým toho jména sílu
nemeril. Normálne me koupil jeho táta.Tváril jsem se totiž
drsnejc než všichni roboti a astronauti z našeho regálu.
Taky jsem správne nastavil svuj mocný mec. To Honzíkovu
tátovi nemohlo uniknout. Pochopil hned, o co mi jde. Ted
si s Honzíkem dáváme první lekce. Jestli se naucí aspon
petinu mého umení, budu spokojen.

DOMECKU

Náš svet se ale mení. Nebylo by rozumnejší prizpusobit
hracky jako symbol genderove diferencované výchovy tomu,
jaké dovednosti budou deti v dospelosti opravdu potrebovat?
Mají se ženy opravdu "jen" starat o svuj zevnejšek, pecovat
o potomstvo a pána rodu? Mají muži bojovat, vyvolávat
konflikty, bránit se výpadum jiných a využívat své cílevedomosti na ceste k zisku a úspechu?
Proc ve výchove detí udržujeme status quo a neptáme se
proc? Proc si má holcicka celé detství hrát s panenkou
a rozvíjet svoje pecovatelství, když skutecnou pécí o své
potomky stráví nepomerne méne životního casu než
v pracovním procesu? Proc chlapeckovi podstrkujeme
robota s hvezdným kulometem v ruce, když vetšinu svého
života prožije poklidnou úrednicinou za osobním pocítacem?
Realistickým smerem už vyrazily tzv. panenky GRG
(Get Real Girl) pro holcicky i chlapecky. Jsou odezvou na
skutecný životní styl dnešních žen a mužu. Sky/ar je kanadská snowboardistka; Ninni je archeoložka a horolezkyne;
C/aire potápecka; Corey havajská surfarka ... Oproti anorektickým a nacancaným pannám rodu Barbie mají GR Girls
normální telesné proporce. GRG umejí holcicky nadchnout
svou nezávislostí a dobrodružnou povahou; a alespon jim
nevnucují, že cílem jejich života je ružový domecek.

KATE~INA JONÁ$OVA

(1975)

JE NOVINA~KA.

Literatura k tématu:
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... zatímco autícka hracky klucicí
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Strategické pocítacové hry mohou ucit samostatnosti
etického rozhodování
MICHAL

Nic z toho, co se deje v pocítacových hrách, není skutecné! Presto má mnoho lidí sklon považovat násilné nebo zlé
ciny "spáchané" ve virtuální realite za stejne nebezpecné,
jako kdyby se odehrály ve skutecnosti. V pocítacové animaci ale nikdo neumírá a nicí majetek není ohrožen. Rozdíl
mezi hrou a realitou je rozdílem mezi smerování k cinu
a cinem skutecným, což je rozdíl zásadní. Když batole
rozmetá hrad z drevených kostek, nesrovnává se to
s teroristickým cinem, ani nepovažuje za jeho predstupen.
Stejne tak nadsazené by bylo chápat pocítacové válecné hry
jako prípravu k válce nebo ponoukání k obecné agresi.
Sberatelství zbraní ci úcast na bojových výcvicích je
mnohem silnejším indikátorem
patologie agresoru než
nákup herní konzole a "cédécka" s válecnou hrou.
Míra negativního vlivu her (nikoliv nutne jen válecných)
závisí na množství casu, v jakém se jim hrác venuje, a na
jeho veku. Pokud hraje príliš anebo hry, které nejsou pro
daný vek vhodné, muže se psychika otrást podobnou
detonací, k jakým dochází na obrazovce pocítace.
Na pocítacové, zejména válecné hry casto žehrají rodice
v obavách, že z jejich potomka musí pobytem ve virtuální
ríši abstraktního zla zákonite vyrust kreatura. Ve vetšine
prípadu je pritom zdrojem zcela nevirtuálních problému
neschopnost udelat si na díte cas a deprivace dítete odsouváním sociálního kontaktu, tohoto konkrétního dobra.

VÁLKA STREDNíHO PROUDU
Trh nabízí široké spektrum her pro ruzné kategorie
zájemcu. Na jedné strane predkládá produkty typu komiksové Medal oj Honor, která zobrazuje notne idealizovaný
boj amerického vojáka proti fašistum, nebo Operation Tiger
Hunt, simulující tankový boj za druhé svetové války, ovšem
lehkým, na postreh a hbité reflexy orientovaným zpusobem. Na druhé strane jsou zde komplikované a vysoce
realistické simulacní a strategické hry, jako je Combat
Mission, jež také napodobuje tankovou bitvu z druhé svetové války, ale fYzicky a vojensky velmi verohodne, takže je
pro svátecní hráce príliš nepochopitelná a složitá. Existují
i tituly znacne pochybné, jako byl svého casu letecký
simulátor Back to Baghdad, který si vyladila podle svých
predstav skupina fanatiku,
propagující
jej možností
bombardovat Irák atomovými zbranemi. Jde ale o okrajové
tituly, které se neprodávají príliš dobre.
Vetšina hrácu (prevážne muži všech vekových kategorií)
patrí ke strednímu proudu - venují se hraní jen cas od casu.

RYBKA

Nepožadují príliš komplikovaný scénár hry, netrvají na
realismu a žádají spíše zpracování aktuálních
témat.
Nekolik her bylo napríklad inspirováno bitvami z velkofilmu Zachrante vojína Ryana a po útocích na newyorské
WTC se bleskove vynorila rada titulu simulující boj
s fanatickými teroristy.

V PRVNí LINII
Existují tri kategorie válecných her, které zobrazují
konflikt na ruzných úrovních a s rozdílnou mírou zúcastnenosti hráce.
Do první skupiny patrí hry simulující válecnou "zkušenost", tedy pocity vojáka v první linii. Mezi ne patrí
napríklad moderní Battlefield 1942, America's Army, ale
i ceské (a velmi úspešné) hry jako Hidden&Dangerous
nebo Operation Flashpoint. Tyto hry nenabízejí prakticky
žádnou možnost samostatné etické volby. Hrác jednoduše
"dostane do ruky pušku" a musí jít. Tam, kam mu narídí
designer hry. Muže si vyzkoušet, jaké to je postupovat
vpred do neznáma, být nucen se krýt, snášet stres - ovšem
bez neblahých dopadu skutecného
konfliktu (bolesti,
psychologických
dusledku boje zblízka, sledování násilností).
Tuto kategorii her mají v oblibe hráci, kterí si chtejí
"válku vyzkoušet", priblížit se adrenalinové hladine extrémního válecného zážitku, aniž by je to fYzicky ohrožovalo,
nebo si chtejí cvicit reflexy. Podobné hry - i když to zní
podivne - nestimulují agresivitu hrácu, ale spíše ji vybíjejí.
U tzv. multiplayeru (konfigurace, kdy hraje nekolik hrácu
dohromady) dokonce hráci nekdy prestávají vnímat hru
jako simulaci války a pristupují k ní jako ke sportu.
Koncentrují se na techniku, nikoli na prožitek s tím spojený.

V ROLI NižšíHO DUSTOJNíKA
Druhou skupinu tvorí hry simulující taktickou úroven
rozhodování, rízení vojenských operací ci válecnou logistiku. Tento typ her reprezentují hlavne "realtime strategie",
jako je moderní Sudden Strike, ale i starší tituly, jako byl
Battle lsle 2 nebo Steel Pathers. Hrác v nich nevede boj
prímo "sám za sebe", ale rozhoduje o osudu vojsk, kterým
dává pokyny k presunu nebo strelbe ci zásobování. Ani tyto
hry nenabízejí možnost samostatné etické volby: hrác sice
musí zvažovat osud svých "panáku" (rozhodovat, zda je
obetuje, nebo zachrání), ale opet má pevne zadaný úkol,
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nesmyslné násilí, kdy v zaujetí utrpením jedince
prehlížejí kontext, v jakém k dané situaci došlo.

který plní podle plánu designéra. Do této kategorie her lze
zaradit i šachy. Byt je to desková hra, také formalizovane
simuluje bitvu.
Tato kategorie her patrne nejvíce zduraznuje "armádní"
charakter boju, pro který je typická organizace. Válka není
za normálních
okolností jenom prestrelka osmi lidí
v jakémsi paneláku, ale úcastní se jí ruzné druhy zbraní.
Hraní podobných her vyžaduje logické, rychlé a presné
kombinacní myšlení. V obou prípadech je ale konflikt brán
jako fakt, jako neoddiskutovatelné
"rozhodnutí
shora"
a hrác se soustreduje spíše na zpusob, jak zadaný úkol
splnit. Nemá šanci konflikt zahájit nebo ukoncit, naplnuje
jen jakýsi "povolávací rozkaz" - jde tedy o typickou roli
dustojníka nižší hodnosti.

VLÁDCEM

KOOPERACE

zcela

LEPší NEŽ BOJ

Válecné hry mají celou radu negativních nebo sporných
stránek. Podílejí se na vytvárení pocitu, že válka je jedním
z mnoha možných rešení sporu; bojové taktiky, jejichž
nácviku napomáhají, jsou v praxi zcela nepoužitelné (hrác
by se divil, kdyby se v reálném svete pokusil ukrýt pred
samopalem za cihlovou zdí); jejich užívání pravdepodobne
souvisí s prokazatelným rustem tzv. "killer faktoru" - hraní
válecných her zvyšuje u skutecných vojáku ve skutecné
válecné situaci pohotovost
ke strelbe na "protivníka
v docasné nevýhode".
Vetšina válecných her tretího (strategicko-politického) typu ale soucasne ríká: Pokud si ty sám myslíš, že je

IMPÉRIA

Tretí z hlavních typu válecných her zastupují simulace
strategicko-politické
úrovne rozhodování, urcování zásadních vojenských a ekonomických
cílu. Pravdepodobne
nejlegendárnejší
a dosud nejlepší sérií je Civilizatioll,
která simuluje osudy celého národa v globálním merítku
(provádí hráce dejinami od konce doby kamenné až
k supermoderním
technologiím),
ci lmperium Galactica
nebo lmperialism.
Hrác je zde od ikonografie
války
pomerne dusledne oddelen, nevidí žádnou krev a je
odkázán na "fantazii odvozenou ze statistik". Spolu
s možností politického rozhodování
na nem však leží
samotná prvotní úvaha, zda vubec válcit nebo ne, zda
navázat s ostatními prátelské vztahy, jak strukturovat
ekonomiku své ríše a zda prípadne prikrocit ke genocide
neprátel ci vlastního obyvatelstva. V Civilizatioll tak muže
treba zahájit globální termonukleární
válku, ale popudí
proti sobe okolní národy, musí se pripravit i na druhou fázi
"výmeny hlavic" a pak jen sleduje spoušt a zamorení, které
zpusobil.
Základním prínosem podobných válecných her je prostá
informace, že vždycky je neco za neco. Válecné konflikty
jsou v rámci techto her zahajovány zejména ze dvou
duvodu. Hráci považují vyhlášení války bud za logickou
reakci na vzniklé okolnosti nebo naopak za jakési abstraktní, absolutní zlo. V prvním prípade je treba pustit se do
války v rámci obrany kultur, hodnot, víry - neprítel napríklad urazil prezidenta, prepadl autobus nebo zdevastoval
naši kolonii pouštního krecka. V druhém prípade hráci
považují válku za dílo prímo Satanovo, za absolutní,

Ve strategicko-politických

hrách na hráci leží už

samotná prvotní úvaha, zda vubec válcit nebo
ne, zda navázat s ostatními prátelské vztahy, jak
strukturovat ekonomiku své ríše a zda
prípadne prikrocit ke genocide

neprátel ci

vlastního o byvatel stva.

užitecné na neprítele zaútocit tady a ted, muzes to
udelat. Hrác to udelá - a v zápetí zjistí, že válka není jen
príjezd kvetinami obsypaných kolon tanku do proslunených mest. Pricházejí ztráty a neprítel vrací úder za
úderem. Hrác - vládce impéria - precení své síly, válka
se vlece, neprítel rozbombarduje
mesta, rozvrátí ekonomiku, obyvatelstvo hladoví, provincie rebelují a revoluce
je na spadnutí. Všechny dusledky jsou pritom zcela
logické, hrác muže mechanismus
porážky vedome
sledovat. Ze strategicko-politických
válecných her se tak
lze paradoxne poucit, že nejednou je výhodnejší kooperace než boj.

MICHAL

RYBKA

A PSYCHOLOGIE.
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Co zjistil Ivan Steiger pri sbírání hracek
LIBUŠE
Když jste po okupaci Ceskoslovenska v roce 1968 musel
odejít do emigrace, stýskalo se mi po vašich karikaturách,
po panáccích, kterí nadšene, pricinlive nebo poplašene
pobíhali po stránkách tehdejších Literárek. V Nemecku,
kde jste se pak usadil, jste si zacal s hrackami, nejdrív jako
filmar, postupne jako jejich sberatel, který shromáždil
unikátní expozici v mnichovské staroradnicní veži. Jak jste
se vlastne k hrackám dostal?
Tocil jsem filmy o starých hrackách, které se vysílaly
v case, jenž by se dal oznacit jako "cekání na Ježíška". Bylo
jich mnoho, casem se z nich v nemecké televizi stala tradice.
Chodilo hodne dopisu, brzy se moje filmy vysílaly a reprizovaly i v ostatních nemecky hovorících zemích.
Zájem o mé filmy byl možná dán i tím, že Nemci mají
dlouhodobe vrelejší vztah ke svým starým hrackám než
jiné národy. Není divu, vždyt nemecké hracky zásobovaly
tri sta let celý svet. Nemci spolu s Americany, presneji
receno s potomky nemeckých vystehovalcu, zacali své
hracky sbírat a jako první je pasovali na nejmladší a velice
nákladné starožitnosti.
V sedmdesátých letech jsem pro jeden ze svých prvních
filmu potreboval jakéhosi mužícka osudove se lopotícího
s klikou flašinetu tak dlouho, až mu dojde jeho natažené
pérko. A pri hledání této rekvizity se mi to stalo: zaradil jsem
se mezi hrstku prvních nadšencu pro svet starých hracek. Na
veky ztracených.
V príštím filmu jsem už v komentári prohlásil hracku za
"umení v živote dítete", nebot hracka není pouze zábavným ucebním prostredkem k výchove osobnosti a k rozvoji
fantazie, ale také umeleckým dílem. Je barevným obrazem,
akvarelem, olejem i nedotceným plátnem. Je díteti realistickou i abstraktní plastikou, s níž zanícene prožívá své
první sny dríve, než zacne být zatíženo životními zkušenostmi.
Hracky jsou urcite jedním z indikátoru, který ukazuje,
jak na tom daná kultura je. Máte nejaké vlastní delení,
nebo existuje vubec nejaké delení historických etap podle
hracek?
Dejiny hracek se kryjí s dejinami sveta a dejinami jeho
umenÍ. Lze zacít v praveku hlineným nádobíckem, rachlátky, hrkátky. I medvedí zub byl kdysi hracka. Praveké hlinené
hracky dnes najdeme takrka v každém evropském muzeu.
Starý Egypt mel kolorované drevené hracky, nekteré
i pohyblivé, Rekové meli kloubové panenky, Babylónané
dokonce panenky z alabastru. Ze stredoveku je zachováno
množství hlinených hracek, zobrazení detských rytírských
her z 12. stoletÍ. Nebo zajímavá rytina štrasburských detí

KOUBSKÁ

hrajících si se spoustou hracek Ale o opravdové chronologii
lze mluvit až od pocátku 16. stoletÍ.
V muzejních vitrínách dbám na to, aby doprovodné texty
jasne sdelovaly, k jakému všeobecnému vývoji dítete v prubehu casu docházelo a jak se v jednotlivých kategoriích
pedagogická, psychologická, ideologická, estetická, sociálne
historická težište a kritéria v každém z casových úseku
utvárela, ukládala a taky promenovala.
Dají se stanovit nejaké zretelné zlomy, v nichž došlo
k promene hracek?
Opravdu patrný je jen jeden. Na prelomu 19. a 20. století
do Evropy dorazila z Anglie první vzpoura proti eklekticismu masové výroby. V oboru hracek se ke slovu prihlásili
spolu s pedagogy i umelci, kterí se vubec snažili nove ztvárnit, a oduševnit predmety každodenního života. Pustili se do
boje proti bezduché forme, proti bezmyšlenkovitosti hracek.
20. století bylo prohlášeno za Století dítete. Ze všech stran
zazníval požadavek na nové ucební metody, na zmenu života
dítete doma i ve· škole. Zavádela se výchova k umení,
k hudbe, ke zpevu.
Roku 1903 vypsalo Bavorské umeleckoprumyslové
muzeum soutež na tvorbu hracek odpovídajících temto
snahám. Prihlásila se stovka úcastníku, tisk pel nadšené ódy
a uvedomelí rodice nakupovali, ale deti stejne sáhly jako
vždy po hracce své vule ...
To byl cas Wiener Werkstatten, kolem nichž se sdružili
umelci navrhující hracky, které mely skoncovat s dosavadním
naturalistickým, klasicistním pojetím. Zacal vycházet casopis
Kind und Kzmst (Díte a umení). Poprvé v dejinách hracek se
setkáváme s autorskými jmény. Bylo mezi nimi i mnoho
ceských profesoru a absolventu Vídenské akademie. Fanny
Zakucká a Minka Podhájská navrhovaly a vytvárely panenky
a nábytecek do detských pokoju pro Horické lidové výrobní
družstvo a pro ceské a moravské dílny.Do malování hracek
se pustili i Josef Lada a Václav Špála.
Avšak královnou reformátoru byla Marion Kaulitz se
svými novými "charakterními" panenkami podobajícími se
opravdovým detem, místo bezduchým
tvárím krásek
z výkladních skrínÍ. ové sebevedomí melo prinášet lidstvu
jistotu už v detském veku, ale kdo chtel do detských pokoju
privést tuto reformu, platil za elitáre. To si brzy uvedomili
i výrobci a zájem o umelecké hracky se casem vytratil.
Hracky jsou nepochybne dobrý kšeft.
A už hodne dlouho. Od 16. století, od pocátku cechovní
a manufakturní výroby existovala jejich výroba za úcelem
prodeje. Považte, že treba v nepatrném tyrolském údolí
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kolem St. Ulrich pracovalo pred dvema sty na tri stovky
rezbáru. A ve stejné dobe jenom výrobci ze sousedního
Durynského lesa z okolí Sonnebergu exportovali rocne 12
tisíc metráku drevených hracek. Neuveritelná císla! Hracky
putovaly v krosnách na zádech po celé Evrope - od Lisabonu
až po Archangelsk. Saské miniaturní hracky z Krušných hor
byly onemi slavnými cetkami, které dobyvatelé Ameriky
smenovali s domorodci za zlato.
Když se sberatelství hracek už tak dlouho venujete,
nenapadá vás nad nimi, že jsou zneužívané, aby utvárely
cloveka, jakého spolecnost zrovna potrebuje, treba vojáka?
Jsou i nejsou. Vzpomenme na Platóna. V prvním zákoníku Aténany poucil, že má-li dospelý clovek neco dovedného
vytváret, musí se necemu podobnému zaucovat už v detství,
nejlépe hrou. Treba ten, kdo by mel být jednou dobrým
zemedelcem nebo dobrým stavitelem, musí se už v detství
zabývat stavením malých domecku a druhý zase sedlacením,
hrou se zvírátky. Dobrý architekt musí už od detství umet
merit a natahovat tesarskou šnuru, voják jezdit na koni ...
Avšak Platón nám neríká, do jaké míry musely deti souhlasit, nebo do jaké míry prosadily svoje mínení, schopnost,
vuli. Prejí-li si dnes rodice mít ze synka architekta taky mu
pravdepodobne darují stavebnici ...
Ale pochybuji, že když darujete petiletému klukovi malinkou maršálskou hul na hraní, vychováte z nej armádního
generála. Takhle to leckdy zjednodušují pacifisté a ustaraní
zachránci sveta, hledající laciné, fotogenní angažmá. Snaží se
vymýtit z detských rukou takzvané válecné hracky, jako by
ony nesly vinu na svetových válkách.
Je nutno pripomenout, že v celé prírode, vládl od pocátku
boj o prežití a že kamkoliv v našich dejinách pohlédneme,
najdeme všude stopy boje o potravu, o lepší životni podmínky. Pridejme boj, který má zachránit slabšího, boj o záchranu
vlastního života. Deti boj obdivují, stejne jako odvahu
a hrdinství. A ke hre na indiány, loupežníky nebo na vojáky
nepotrebují speciálne vyrobené zbrane, k tomu stací kus
klacku.

Filmar, karikaturista

a sberatel hracek Ivan Steiger.

Enterprise se nachází v takzvaném nepozorovatelném procesu mírné zmeny. Fandovi tohoto seriálu neujde, že generace
hrdinu se stala odrazem, možná dokonce tvurcem svetového
názoru nastupující generace. The next Generation odráží
hlubší prechod, k nemuž dochází v západní spolecnosti.
Mám množství figurek hrdinu tohoto seriálu, modely
jejich kosmických lodí, zbraní, mám i dresy posádky hvezdné lodi.
ejsem sám, sbírají je predevším deti, ale i tisíce
dospelých Americanu. Snad každé díte na Západe dnes ví,
že Mr. Spocka ze starých seriálu, ideál dobrého cloveka
(prestože pocházel z jiné planety), nyní nahradil android
Data. Jenže Data je stroj, clen posádky postmoderního sveta.
Hracka s postmoderním charakterem televizního hrdiny se
tak dostala do rukou detí jako panácek na hraní. Do jaké
míry dovede díte rozlišovat onen hlubší prechod, nedovedu
posoudit, ale díte rozhodne ten rozdíl rozeznává, ví lépe než
my dospelí, jaký je rozdíl mezi Mr. Spockem a Datem.

Nebo si vezmete klání rytírská, o cest, o závoj, nebo
o kapesnícek v barvách vyvolené dámy. Hlavicka malého
rytíre pod helmou z papíru, s mecem ze dreva a štítem
z lepenky nemyslí na nic jiného. Pripomenme i duševní boje,
mám na mysli stolní hry, kde k vítezství nevede síla, ale
inteligence.

Zustávají presto mezi hrackami nejaké stálice?
Panácek, panenka, zvírátka, vozícek i kus klacku jsou
neznicitelní.
Stejne tak kuchynské nádobícko a mec.
A všechno, co oživne v rukou dítete. Opravdová a jediná
stálice je totiž detská fantazie.

Co prinesl hrackám postmodernismus?
Stanley J. Grenz poukazuje na seriál Star Trek, který beží
v televizi už po pet generací. Jeho puvodní posádka lodi
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Jak mel Pes kocoury
Dal jsem svému Psovi kost. Vy, ctenári Prítomnosti,
mého psa, který se jmenuje Pes a je Francouz, už znáte. Je
to hravé zvíre, které má smysl pro humor. Vždy, když
mám chvíli casu, zavedu ho na nejaký psí konkurs. První
cenu jsme nikdy nevyhráli. Pes vlastne nic neumí a telo
nejakého psího playboye také nemá. Na povely poslouchá
jen tak napul, a když se mu neco nehodí, delá, že neslyší.
Vubec je takový svéhlavý a nevyzpytatelný. Jedno se mu
však uprít nedá: smysl pro humor. At už je, kde je, na
jakékoliv souteži, všechno zvorá, ale porotu rozesmeje.
První cenu dostat nemuže, to je nám obema jasné. Zbytek
záleží jen na poctu poctivých drícu mezi konkurenty. Je-li
jich hodne, dostane tretí, je-li jich méne, muže mít
i druhou cenu.
S tou kostí jsem ale nicemu nerozumel. Chnapnul po ní
a bežel doprostred zahrady. Zasadil jsem tam pred nekolika roky švestku. Švestka na zahrade je pro me základ
pastorálního štestí. Hlavne na podzim, samozrejme. Ale
podzim už je dávno za námi a ze štestí jsou povidla, tedy
alespoI1 z toho, které uniklo prímé konzumaci. V zime
moje švestka vypadá jako chumác trní na špejli. Psovi to
zrejme nevadilo a rozhodl se, že jí vzdá cest a slávu.
Položil kost k jejím nohám a zacal jakýsi obetní tanec.
apadlo me, že mi dekuje za ten výjimecný dar. Kosti Pes
dostává pouze od mých detí. Ví to a tak trpí, protože musí
pockat, až prijdou ze školy. Tentokrát jsem to byl já a z mé
švestky se stal totem, velvyslanec mocného boha. Kterému
se verící praktikant klaní, protože mu na tom hlavním
neco vadí.
Pes tancil, uklánel se, približoval a zase vzdaloval, delal
kolecko parádním poklusem, vzal kost do huby, tak, že
couhala ven na obou stranách jako kly a zase to kolecko
a k tomu ješte jásavý výraz.
"Konkurs!" napadlo me. Pes to bere jako konkurs!
áhle mi to bylo jasné. Ale vzápetí me zamrazilo
v zádech. likde nikdo! Žádná porota! ... To bude zklamání, až si to uvedomí! ... Dostal jsem výcitky svedomí. Proc
jen jsem mu to kost dáva!?! ... Premýšlel jsem, co udelat,
zatímco Pes radostne pokracoval.
Úplne jsem v té chvíli zapomnel na naše kocky. Ríkám
"zapomnel", ale po pravde na ne nikdy nemyslím. Ani
nevím, proc bych mel. O kocky se stará moje žena. Máme
dve a zarídili jsme to jako se Psem. Tedy co se týce jména.
Jedna z nich se jmenuje Dcera a druhá Matka, presne ve
smyslu jejich rodové posloupnosti. Matka už byla nekolikrát babickou, a tedy dcera matkou, ale Matka matkou
zustala. Holky už to mají tak rozvržené. Dcera udelá to
základní a Matka to pak vychovává. Je v tom prý spousta
výhod. Hlavne ta, že se Dcera muže zase hned venovat
tomu základnímu. Kolikrát jsem už ríkal své žene vecer,

v porote

když deti spí a my se mužeme konecne venovat závažným
otázkám výchovy, že je to zcela neprípustné jednání. Jaký
vzor si z toho naše deti mohou vzít? ..
Ale jeden zádrhel tu prece jen je. Kocoury ze sousedství
privábí samozrejme Dcera. Ten zpev, ta atmosféra! ... Ale
když už jsou na zahrade, najednou se všichni zblázní do
Matky. Dcera mI1ouká, válí se po zemi, ale kocouri nic.
Mají oci jen pro Matku. A to byla práve ta záhada. Byl
jich na zahrade dobrý tucet a Pes je chápal jako porotu.
Byli všude, na zemi, pred švestkou, za švestkou, na streše
a na okolních stromech ... Uprostred tancil Pes a Dcera
byla zase stranou. Vylezla si na stul, aby ji bylo lépe videt.
Válela se po zádech a kroutila se na všechny strany, až
z toho ztrácela chlupy, ale nikdo si jí nevšímal. Konecne
jsem pochopil, proc má na zadku lysinu.
Tak tedy kocourí porota! ... Spadl mi kámen ze srdce.
Pes vyvádel, a porád kolem té švestky. Byl jsem na nej pred
kocoury hrdý, jaké je to citlivé a oddané zvíre. Bájecne
jsem se bavil, až do chvíle, kdy jsem si všiml, že kocouri
mají kamenné tváre. Proc jsou tady, když je to nezajímá? .. Sedeli kolem švestky a ocima chladne sledovali Psa.
Krcili se v tráve pripraveni ke skoku, chvílemi popobehli
a jejich zlovestné kolecko se stahovalo cím dál tím víc.
Nebohý Pes si to zacal uvedomovat a delal, co mohl.
Tancil kolem kosti, vyhazoval ji do vzduchu a zase chytal.
Jednou ji mel v hube zakrivením dolu a predvádel sverepého divocáka, pak ji prevrátil zakrivením nahoru a už si
zase vykracoval jako rozšafný slon.
Kocouri nic. Jen se trásli napetím a bourlivé emoce jim
sršeli prímo z chlupu. Ješte jsem zahlédl Psuv bezradný
pohled a najednou mi to došlo. Na švestce, ukryta ve spleti
vetví, sedela Matka. Ale to už všichni kocouri vypálili jako
na povel. A na strom a pod strom a na nebohého Psa a na
Matka vydala hruzo strašné "Pchchchch! ... "
kost!...
a vyskocila o metr výš. Vypukla príšerná bitva. Pes se
napred bilo kost, nakonec jen o svou kuži. Kocouri se bili
jako mušketýri naruby: jeden proti všem a všichni proti
jednomu. Dcera šla znechucene pryc. Nejradši by práskla
dvermi, ale žádné tu nebyly. Matka zustala na strome
a ocasem udávala jakýsi posmešný a cynický rytmus.
Vecer za mnou prišel Pes. Zavedl jsem ho do koupelny
a omýval mu rány. Položil prede me svou kost a díval se
tázave. Kost byla celá, i s tím masem, co na ní zbylo od
obeda.
ikdo se jí ani nedotkl.
Tak vidíš, ríkám. Kdybyste meli OSZ, neco takového by
se stát nemohlo.

I

OSZ?!...
ebohé zvíre nechápalo už skutecne nic.
No prece Organizaci spojených zvírat.
Jirí Eduard Hermach
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Pokracovat
v nepokracovatelném živote
o prekladatelce

Katerine Pošové, spisovateli Imre
Kertészovi a križovatce jejich osudu
IVANA

Tento príbeh má tolik rovin, zákrut a výdutí jako vše, co
dospelo k takovému stupni intenzity osobního zážitku nebo
dejinné apokalypsy, že je treba se s tím vyrovnávat. Nevíme
vlastne ani, kdo je jeho hlavním hrdinou ci hrdinkou nebo
s cím se vyrovnávat drív.
Katerina Pošová je uznávanou prekladatelkou z madarštiny. Posledních ctyricet let tlumocí madarské fumy, prekládá
beletrii a divadelní hry, píše studie, kritiky a monografie
v ceštine, madarštine i slovenštine.
arodila se roku 1930
v židovské rodine v Kežmarku. Když jí bylo ctrnáct, zaradili
ji spolu s rodici do transportu smer Osvetim. V lágrech si
psala deník, adresovaný otci, ve kterém peclive zaznamenávala své pocity, trýzne fyzické i psychické. Deník ovšem
koncí radostne: ".... snad nekde i Ty, tatínku, pláceš štestím
a radostí z prvního ruského vojáka ... !" Po válce se stala
"neinaugurovanou"
intelektuálkou, která se nejdríve živila
jako kreslicka a úrednice, pozdeji se preorientovala na slovesnou tvorbu, kulturní cinnost a prekladatelství.

Katerina Pošová

DOLEŽALOVÁ,

IRENA

REIFOVÁ

Imre Kertész je slavný madarský spisovatel, jehož prózy
a studie Ge jich více než deset) vycházejí od roku 1975
v mnoha jazycích. Narodil se v roce 1929 v Budapešti. Za
svuj první román Clovek bez osudu získal Nobelovu cenu.
Jako patnáctiletý
zázrakem prežil rok v nacistických
koncentracních táborech Osvetim a Buchenwald. Po válce
psal nenárocné zábavné divadelní hry, seriály a muzikály,
pozdeji se preorientoval na preklad filosofických textu
z nemciny a vlastní seriózní tvorbu, casto motivovanou
"deníkovými" vzpomínkami
na zážitky z koncentráku
a putování mezi njmi. Paradoxní vzpomínky, které zahrnují
pojmy, jaké by snad nikdo necekal: "Vždyt dokonce i tam,
vedle tech komínu, bylo v prestávkách mezi trýznemi cosi,
co se podobalo štestí. Všichni se me ptají jen na utrpení, na
hruzy, zatímco pro me je snad práve tato zkušenost tou
nejpodstatnejší. Ano, o tom bych jim mel vyprávet príšte, až
se me zeptají, o štestí v koncentracních táborech. Pokud se
ovšem zeptají. A pokud na to i já sám nezapomenu."
Katerina Pošová cte, obdivuje a prekládá knihy Imre
Kertésze. Presneji receno, Katerina Pošová se do k neuverení
podobného osudu Imre Kertésze vcituje, spolu prožívá
a znovuprožívá jej, v duchu podmalovává svými obrazovými
momentkami, vyvolává autentické zvuky a tvary - a teprve
tohle všechno potom prekládá. Dokládá to v predmluve
k chystanému ceskému prekladu Cloveka bez osudu: "Cetla
jsem a prekládala a stále víc jsem si uvedomovala, že mi tou
prací sama prozretelnost daruje po celý ten dlouhý cas
latentne jiste prítomnou, ale sobe samotné snad podvedome
odpíranou katarzi. Vetu za vetou, slovo za slovem mi
s netušenou intenzitou vyvstávaly dávno zapomenuté obrazy,
situace, pocity, dojmy, pohledy, pachy, doteky, stesky ...
Všechno oživlo, všechno jsem znovuprožívala s ním, s tím
chytrým sympatickým chlapcem, a ovšem i za sebe. Znovu
a znovu, pri opetném ctení, pri korekturách, stále znovu:
stažené hrdlo a konecne slzy! Slzy ohromení a bolesti
a bezmocného hnevu nad absurdjtou toho všeho, i konejšivé,
prosté, lidské slzy, ano, konecne i slzy pozdní a tolik potrebné lítosti nad zmareným detstvím a mládím, nad ztrátou
rodicu, domova, všeho. A také slzy vdecnosti vuci autorovi,
vuci jen o pár mesícu staršímu muži, který bezpochyby
v podobných mukách vykouzlil tento neobycejný text. Do
jeho záveru cudne propašoval i slova, která mají pro mne
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klícový význam: nemužeme zacít nový život, mužeme jen
pokracovat v tom starémy a chci pokracovat ve svém
nepokracovatelném živote".
S cím se tedy vyrovnávat drív? S se skutecným holocaustem, který transportoval na kraji mládí Katerinu a lmreho
do koncetráku? S literární verzí holocaustu, tak, jak dopadá
na románového Kertészova hrdinu? S Kertészovým údelem
spisovatele, který prošel infernem a je i po vysvobození
navždy odsouzen k pokusum o sdelování nesdelitelného? Se
statecnou volbou Kateriny Pošové dobrovolne se do této ríše
vrátit a hledat pro ni nejen v ceské slovní zásobe, ale i ve
vlastní pameti pojmenování? S jejím ješte komplikovanejším

údelem prekladatelky, která má už puvodne nesdelitelné
prejmenovat v jiném jazyce tak, aby bylo prece jen sdeleno?
To všechno nabízí príbeh Kateriny Pošové, prekladatelky
a "prožitelky" knih lmre Kertésze jako možný predmet
vyrovnávání. A ješte neco. Samotný fakt, že se setkali muž
a žena, kterí se zákonite rízením osudu nutne setkat museli.
Možná jsou jednemi z posledních. Taková setkání jsou totiž
dnes, v dobe až neúnosne nerízené, nedostatkem nutnosti se
rozpadající a pevné osudy drobící do nestrukturované
mlhoviny, velmi vzácná.
IVANA DOLELALovA

JE PUBLlClSTKA A P~EKLADATELKA.

CLOVEK BEZ OSUDU
Ukázka z románu madarského spisovatele Imre Kertésze,
pocteného v roce 2002 Nobelovou cenou za literaturu
Stejne jako predtím na celnici nebo pak v cihelne, i ve
vlaku jsme si museli nejak ukrátit cas. Bylo to zde prece jen
o to težší, oc složitejší byly okolnosti. Avšak vedomí cíle,
pomyšlení, že každý byt sebepomaleji a se sebeúnavnejším
drkotáním, stáním a posunováním ujetý úsek cesty nás k
nemu približuje, nám pomáhalo prekonat problémy a potíže.
Ani kluci neztráceli trpelivost. "Rozi" nás stále utešoval: cesta
trvá jen dokud nedorazíme. "Gigola" si mnozí dobírali - jak
se kluci domnívali - kvuli jedné dívce, která jela se svými
rodici v našem vagone, seznámil se s ní ale už v cihelne
a zejména zpocátku cesty kvuli ní casto mizel v útrobách
vozu a kluci si o tom povídali ruzné fámy. Byl tu taky
"Kurák": i tady si z kapes ješte tu a tam vyhrabal jakýsi
podezrelý prach, cárek papíru a sirku, k jejímuž plamínku se
naklánel nekdy dokonce i v noci a jeho výraz pripomínal
lai;ného dravce. Od Moskovicse Gemuž tekly z cela pres
brýle, banatý nos a dusté rty nepretržité curky potu smíšeného se sazemi - jako ostatne nám všem, i mne, samozrejme)
a taky od ostatních jsem ješte i tretí den slýchal nejaké to
veselejší sluvko ci poznámku a od "Brašnáre", i když mel
jazyk cím dál neohebnejší, nejaký ten nepovedený vtípek.
Nevím, jak se nekterým dospelým podarilo vypátrat, že cílem
naší cesty je obec, která se jmenuje "Waldsee": když jsem mel
žízen, když mi bylo horko, už jen ten slibný název pro mne
znamenal jakousi úlevu. A tem, kdo si stežovali na nedostatek místa, mnozí pripomínali - a meli pravdu - at si uvedomí,
že v príštím transportu už jich bude osmdesát. Musel jsem
ostatne pripustit, že už jsme zažili horší dacenici napríklad
v cetnické stáji, kde jsme problém s místem dokázali vyrešit
jen dohodou, že se všichni spustíme na zem do "tureckého
sedu". Ve vlaku jsem sedel pohodlneji. A když jsem chtel,
mohl jsem si i stoupnout, ba dokonce i udelat pár kroku napríklad k nádobe, která byla umístena v pravém zadním

koute vozu. Zpocátku jsme se usnesli, že ji budeme používat
pokud možno jen pro malou potrebu. Jenže, jak plynul cas,
mnozí z nás byli nuceni uznat, že zákon prírody je prece jen
silnejší než jakékoli predsevzetí, a konat podle toho, at už šlo
o muže nebo o ženy, jakož i o nás kluky, pochopitelne.
akonec nám ani ten cetník nezpusobil vetší nepríjemnosti. Zprvu me ponekud vydesil: jeho oblicej se náhle objevil
zrovna nad mojí hlavou v levém okenním otvoru, dokonce si
na nás tím oknem i posvítil kapesní svítilnou, hned první
vecer nebo vlastne první noc, když jsme už po nekolikáté delší
dobu stáli na volné trati. Hned se však ukázalo, že tak cinil
s dobrým úmyslem: "Lidicky" - prišel nám totiž jen sdelit
tuto zprávu: - "dorazili jste na hranice Madarska!" A pri té
príležitosti se na nás obrátil s výzvou ci spíše se žádostí. Prál si
totiž, aby ten, komu treba prece jen zbyly nejaké peníze nebo
cennosti, je odevzdal jemu. "Tam, co jedete" - mínil- "už
žádné cennosti potrebovat nebudete." A co by nám ješte
zustalo, to by nám Nemci beztak všechno sebrali, ujištoval
nás. "V tom prípade" - pokracoval dál v proslovu tím
okenním otvorem - "proc by se to nemelo radeji dostat do
madarských rukou?" Potom, po krátké odmlce, která mi
pripadala málem slavnostní, dodal náhle ješte vrelejším, velice
duverným hlasem, jakoby vše melo být zapomenuto a odpušteno: "Jste prece koneckoncu taky Madari!" Jakýsi hlas,
hluboký mužský hlas, pak odkudsi ze stredu vozu po jakémsi
ševelení a šepotu tento argument uznal, ovšem za predpokladu, že bychom za to dostali od cetníka vodu. Zdálo se, že
cetník je k tomu svolný, i když, jak pravil, "navzdory zákazu".
Jenže nakonec se prece jen nedohodli, protože ten hlas chtel
mít nejdrív vodu, zatímco cetník žádal napred ty cennosti,
a žádný z nich neustoupil. Nakonec se ten cetník velice
rozzlobil: "Vy smradlavý židi, vy byste kšeftovali i s tema
nejposvátnejšíma vecma!" A málem se dusil rozhorcením
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a opovržením, když na nás vychrlil ješte prání: "Tak si tu
chcípnete žízní!"
)
(
Mohu potvrdit, že cekáním radosti nepribývá - taková
aspon byla moje zkušenost, když jsme nakonec doopravdy
dorazili. Možná, že jsem byl moc unavený, a snad i to dychtivé ocekávání zpusobilo, že jsem se nakonec jaksi zapomnel
radovat: spíš jsem byl tak nejak netecný. A celou tu událost
jsem vlastne trochu propásl. Vzpomínám si, že jsem se
probudil náhle, nejspíš proto, že nekde nablízku zacaly zbesile kvílet sirény. Slabé svetlo pronikající do vagonu zvestovalo
rozbresk už ctvrtého dne. Trochu me bolela kostrc, tam, kde
se dotýkala podlahy. Vlak opet trcel na trati, jako už tolikrát
a jako pokaždé, když byl letecký poplach. Taky kolem oken
byla tlacenice, jako v takových prípadech pokaždé. Všichni se
domnívali, že cosi vidí - i to se opakovalo pokaždé. Po chvíli
jsem se prodral k oknu taky: nic jsem nevidel. Svítání venku
bylo chladné a vonavé, nad širými plánemi chuchvalce šedé
mlhy, a vtom znenadání, ostre jako tón trubky, je odkudsi
prorízl ostrý, tenký, rudý paprsek a já jsem pochopil, že práve
vidím východ slunce. Bylo to krásné a vlastne zajímavé: doma
touhle dobou zpravidla ješte spím. Spatril jsem taky pred
sebou, vlevo, nejakou budovu, zastrcenou stanicku nebo snad
predzvest vetšího nádraží. Byla docela malá, šedá a dosud
naprosto liduprázdná, se zavrenými okny a s tou smešne
strmou strechou, jaké jsem tady cestou videl už vcera: pred
mýma ocima se z té mlhy vyloupl a zpevnil její obrys, její šed
se promenila ve fialovou a okna se soucasne s dopadem
prvních slunecních paprsku zaleskla rude. Všimli si toho i jiní
a sám jsem o tom taky rekl zvedavcum za svými zády. Ptali se,
jestli tam nevidím název obce. Videl jsem v tom rozbresku
dokonce dve slova, na užší strane budovy proti smeru naší
jízdy, na zdi pod strechou: tím špicate vykrouženým nemeckým písmem tam bylo napsáno "Auschwitz L Birkenau",
s dvojitým vlnitým spojovníkem uprostred. Marne jsem
pátral ve svých zemepisných vedomostech a moudrejší nebyli
zrejme ani ostatní. Potom už jsem si sedl, protože ti za mnou
se taky dožadovali místa u okna, a protože bylo brzo a byl
jsem ospalý, záhy jsem znovu usnul
Potom už me probudil pohyb a rozruch okolo mne. Venku
ted už svítilo slunce naplno. Vlak zase pokracoval v jízde.
Zeptal jsem se kluku, kde jsme, a ríkali, že porád na stejném
míste, zrovna jsme se rozjeli: takže me zrejme probudilo
práve to trhnutí, zdá se. Ale ted už není pochyb, dodali,
vpredu jsou videt továrny a nejaká osada. Za chvíli hlásili od
okna, a taky jsem si toho všiml sám podle rychlého strídání
svetla a stínu, že jsme projeli jakousi klenutou bránou. Za
další chvíli se vlak zastavil a lidé od oken oznamovali velice
rozcilene, že vidí stanici, vojáky, lidi. Mnozí se zacali ihned
sbírat, oprašovat, nekterí, hlavne ženy, se chvatne upravovali,
cesali.
aproti tomu zvencí jsem slyšel blížící se údery,
rachot, rincení dverí, zmet hlasu a pokrikování lidí valících se
z vlaku, takže jsem musel uznat, že není pochyb, jsme u cíle,
opravdu. Mel jsem docela prirozene radost, cítil jsem však, že
jinou, než jakou bych mel dejme tomu vcera nebo spíš predevcírem. Potom to zarachotilo i na dverích našeho vozu
a kdosi, asi jich bylo víc, odšoupl ty težké dvere.

Nejdrív jsem zaslechl jejich hlasy. Mluvili nemecky nebo
jakýmsi jazykem nemcine velice podobným, a zrejme všichni
najednou. Pokud jsem tomu rozumel, práli si, abychom
vystoupili.
(
)
Nejdrív jsem si povšiml obrovské pláne. A málem me
hned taky oslnila ta nenadálá rozloha, ten belostný trpyt
nebe a široširého prostranství, ze kterého až bolely oci.
emel jsem však na rozhlížení cas: kolem me hemžení, šum,
útržky slova gest, chvat a zmatek. Ženy - jak jsem slyšel- se
ted s námi nakrátko rozloucí, vždyt se koneckoncu nemužeme koupat pod jednou strechou; na staré a churavé, na
matky s malými detmi i na ty, kdo jsou po ceste príliš vycerpaní, cekají opodál nákladáky. To všechno nám sdelovali
další vezni. Ale všiml jsem si, že tady už mají všude za zády
nemecké vojáky v zelených cepicích a se zelenými výložkami, kterí výmluvnými gesty udávají smer a mají oci všude;
pri pohledu na ne se mi ponekud ulevilo, protože v tom
zmatku jedine oni pusobili upravene, ciste, rezolutne
a klidne. Hned jsem taky zaslechl rady nekterých dospelých
z našich rad, a musel jsem jim dát za pravdu: meli bychom se
snažit vyhovet jim, ptát se strucne, loucit se krátce, aby ti
Nemci videli, že jsme rozumní lidé a ne bezhlavé stádo.
O tom, co následovalo dál, bych jen steží dokázal referovat.
Byl jsem nesen, unášen, stržen jakýmsi kašovite bublajícím
vírícím proudem. Za mnou neúnavne vykrikoval jakýsi
ženský hlas neco o "tašticce", sdeloval komusi, že zustala
u ní. Prede mnou se motala neupravená starena a slyšel jsem
pomenšího mladíka, jak jí ríká: "Poslechnete je, maminko,
vždyt zanedlouho se beztak uvidíme.
icht wahr, Herr
Offizier" - obrátil se se spikleneckým úsmevem, jaký si mezi
sebou vymenují dospelí, na nejbližšího nemeckého vojáka:
"wir werden uns doch bald wieder ..." Vtom upoutal moji
pozornost nezrízený krik a rev umatlaného, kudrnatého
chlapecka, obleceného jako figurína z výkladní skríne, který
sebou podivne trhane cukal a svíjel se, aby se vytrhl z pevného stisku ruky plavovlasé žene, patrne své matce. ,Já chci jít
s tatínkem! Já chci s tatínkem!" - jecel, vreštel, rval a pritom
se smešne vztekal, dupal bílými botickami v bílém šterku,
v bílém prachu. Jak jsem se tak snažil udržet krok s kluky, jít
za "Roziho" opakovaným voláním a sledovat jeho pokyny,
málem nás všechny, i me, preválcovala telnatá ženská
v kvetovaných šatech bez rukávu, která se drala smerem, kde
mela stát auta. Potom prede mnou chvíli klopýtal a narážel
do ostatních drobný starý pán s cerným kloboukem a cernou
kravatou, pátrave se rozhlížel kolem sebe a obcas zavolal:
"I1onko! I1onecko!" A posléze vysoký muž s kostnatou tvárí
a snedá žena s dlouhými cernými vlasy; stáli tam v tesném
objetí, prisátí k sobe tváremi, ústy, celým telem, což každého
na okamžik rozezWo, až nakonec tu ženu - nebo spíš dívku
- prece jen nejak od milence oddelil nepretržite se valící
proud lidí, který ji strhnul a spolkl, a presto jsem ji ješte
nekolikrát zahlédl, jak se ze všech sil snažila vztycit
a rozmáchlými gesty mu zamávat na rozloucenou.
(Román, z nehoz ukázka pochází, preložila pro nakladatelství
Academia Katerina pošová. Kniha vyjde najare 2003.)
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CTIRAD JOHN
odlišnosti v lidských populacích behem epidemií. Podobne
múžeme sledovat i genetickou diferenciaci v ohranicených
oblastech, kde se urcité infekcní onemocnení trvale usadilo
a opakovane postihuje místní obyvatelstvo. Clovek je pro
charakteristiku
genetické
složky vrozených
rozdílu
v odolnosti nevhodný. Sliznice jeho zažívacího ústrojí
osidlují mikroby, které podnecují rozvoj imunitních mechanismu. Sahá se proto k pokusúm na geneticky totožných
jedincích, u nichž jsou vlivy prirozeného prostredí zanedbatelné. Pracuje se s kmeny inbredních myší, cili myší vyšlechtených úzce príbuzenským krížením. Výsledky je možné
prenést do medicíny.
Významný objev je vždy výsledkem retezení dílcích
pozorování
a analýz. Profesor na McGill University
v Montrealu Emil Skamene prijal prvé vtisky genetiky
v šedesátých letech v pražském akademickém Ústavu biologie a genetiky. Prúkopnické práce jeho skupiny vzniklé na
kanadském pracovišti ukázaly, že odolnost ci vnímavost myší
k tuberkulózní infekci mykobakteriem bovis/BCG/ je pod
genetickou kontrolou. V obranných reakcích hraje klícovou
úlohu bunka zvaná makrofág. Studoval ji už v pocátcích
imunologie ruský bakteriolog Ilja Iljic Mecnikov, nositel

"Predpona post-, oblíbený hit filosofu, sociologu, historiku a politiku posledních desetiletí 20. století, uvozuje slova
a pojmy, které ostre vyjadrují predevším negativní vymezení
proti tomu, co bylo predtím," poznamenává Ladislav Pokorný v úvodníku Krestanské revue (cerven 2002) nazvaném
"Postkrestanská civilizace?". A dodává, že jejich pozitivní
obsah zustává daleko mlhavejší.
Éry pricházejí a odcházejí i v medicíne. Ty, které se opírají
o nové objevy, vytlacují staré, méne životné. Flemmingúv
objev otevrel éru antibiotik, nejúcinnejších prostredku pro
lécení infekcních chorob. V kritických situacích stále vdecíme za život antibiotikum. Ale i to se muže zmenit.

MIKROB SIVYBíRÁ
Vysoce úspešné a v rade prípadú jedine možné lécení
antibiotiky narazilo v prúbehu let na nekterá úskalí. Preparáty se širokým spektrem úcinnosti zbavují pacienty všech
mikroorganismll, které jsou na podané antibiotikum citlivé.
Rozrušují vyladené harmonické vztahy mezi bakteriemi,
které fyziologicky osidll0í sliznice trávícího ústrojí. Selektují
nežádoucí rezistentní kmeny, které jsou na antibiotikum
necitlivé. Ty se bez zábran množí a nahrazují normální
fyziologickou bakteriální flóru. Nekterá antibiotika nenicí
pouze bakterie, ale zasahují i do aktivit bunek a tkání hostitele. Jedním z dúsledkú je snížení bunecné a protilátkové
obranyschopnosti.
Nejvýraznejší limity antibiotické lécby
však prinesla odolnost vuci antibiotikum, která postupne
narustá. Je proto casto obtížné vyhledat úcinný preparát.
Zatímco medicína dosud spokojene rozevírá nad infekcemi antibiotický deštník, v imunologických a genetických
laboratorích se vedlejší úcinky podávání antibiotik ostre
sledují. Fenomén rezistence mikrobu na antibiotika se zdá
badatelum nejzávažnejší.
eucebnicový pohled chápe infekcní onemocnení jako
projev vychýlené rovnováhy v komunikaci mezi choroboplodným mikroorganismem
a napadeným makroorganismem. O prudkosti jeho rozvoje rozhoduje v rade prípadu
vedle útocného vybavení mikroba i nevhodne namíchaný
soubor genu hostitele a jeho nedostatecná schopnost mobilizovat nástroje prirozené ochrany. Vyvolavatel infekce si
vybírá biologicky kompromitovaného, zaskoceného jedince.
Za hlavní nástroj imunity považujeme od školních let
protilátky. Dnes se stále hloubeji studují faktory odolnosti
prirozené. Jsme svedky zvratu klasického zpusobu uvažování.
Ukazuje se, že prirozená rezistence není samostatná nezávislá
entita. Je jedním stupnem pokracujícího obranného procesu.
Je spražena s imunitou získanou, která je adaptací na proniknutí cizorodé látky, nejcasteji mikroorganismu.

obelovy ceny za objevy v oblasti imunity z roku 1908.
Dnes víme, že schopnost makrofágu usmrcovat bakterie,
které se dokážou pomnožovat v nitru živocišných bunek, je
dána Bcg genem. V chromozomovém úseku, v nemž je Bcg
uložen, Skamene objevil další nový gen, který je bohate
zastoupen v makrofázích ve slezine a v játrech. Zvolil pro nej
oznacení vyjadrující jeho sepetí s bílkovinou makrofágu.

GEN ODOLNOSTI
lnaktivace genu zpusobí ztrátu odolnosti proti infekci.
Gen se uplatnuje pri vzniku chorob i u lidí. Ve vietnamských
rodinách hraje roli ve vnímavosti k lepre. V západní Africe
ovlivnují jeho variace vnímavost k tuberkulóze.
Nove objevený gen prispívá k pochopení mechanismu
likvidace nitrobunecných parazitu ve zmínených makrofázích.

UŽITECNÉ VRAžDY V NITRU BUNEK

Objev nabízí nový prístup k lécení infekcních onemocnení. Lze si predstavit genetickou manipulaci, jíž bude do
izolovaných bunek makrofágové linie nemocného pacienta
zaveden gen rezistence. Po návratu do tela nemocného
budou bunky vyzrávat ve funkcní makrofágy schopné velmi
úcinne hubit mikroorganismy. Ale badatel sní o dalším
zlatém veku imunologie a genetiky. V nem by farmaceutický
prumysl mohl vyvinout léky, které specificky a smerovane
zastoupí v makrofázích geneticky predurceného cloveka
úlohu defektního genu. Až budou z rady podobných projektu uskutecneny ty nejschúdnejší, zaklepe skromne na dvere
nemocnic a ordinací éra postantibiotická.

Pro poznání faktorú prirozené rezistence je treba vybrat
vhodnou metodu. Cenné výsledky nabízí studium genetické
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BÁSNíCI NA KOLEJíCH
S obnovou pražského metra se znovu rozjíždí i projekt
Poezie pro cestující
Ivoš CERMÁK
ho metra. Jedním z "analfabetu" je napríklad známý
básník a dnes zejména prozaik Emil Hakl, jeden z prvních
autoru "povešených" v metru.

Reklama je všudyprítomná
a nikoho už nešokuje.
Registrujeme ji koutkem oka, privyklého invazi grafického a kreativního
treštení jejích tvurcu. Objeví-li se
však na reklamích plochách básne, oci i rozum a cit se
nad tím pozastaví. Nejednoho pasažéra pražského metra
upoutaly ve starých ruských vozech z "Mitišcinskogo
mašinostrajitelnogo
zavoda" na místech reklamních
bil1boardu básne klasiku i soucasných
autoru. Jsou
soucástí rozsáhlého projektu Poezie pro cestující, který
byl zahájen v roce 1999 z iniciativy Bernie Higginsové
a Renaty Bulvové, pridružených k Literárnímu a kulturnímu klubu 8.

OD DNE POEZIE K POEZII PRO CELÝ ROK
"Clenové Moderního analfabeta v tehdejším
klubu
zastávali úlohu jakéhosi kritického publika, které se
s projevy autoru na pódiu jen tak nemazalo," ríká Renata
Bulvová. Prvotní nápad potreby vlastního literárního
prostoru urcité skupiny lidí vznikl již v bájném uskupení
Regula Pragensis, kde podle Renaty probíhala více méne
tajne nebo spíše pro uzavrenou spolecnost literární ctení
a další kulturní akce. "Puvodne se klub jmenoval Otevrený
a reagoval na kulturní a spolecenskou potrebu lidí podobného zamerenÍ. Svou cinnost ukoncil v roce 1999 a od té

UKONCETE NÁSTUp' KNíŽKY SE
OTVíRAJí
Pokud nejde ctenár za poezií, musí ona prijít nebo radeji
prijet za ním. I to je jedna z motivací zakladatelek.
ápad
propagovat poezii na místech pro ni netradicních,
kde
kontrastuje jak s prozaickou každodenností, tak s ocekávaným komercním reklamním sdelením, se však samozrejme
opírá i o kulturní cítení, prostou lásku k poezii a vecnou
buricskou touhu šokovat.

Pod Libcnským

Poezii pro cestující byla vzorem
rada podobných projektu, realizovaných v mnoha jiných metropolí
Evropy. "Znala jsem projekt Poems
on the Underground,
který byl
zahájen v Londýne v roce 1986,
a byl vubec prvním modelem
prezentace poezie v metru," uvádí
jedna
ze zakladatelek
Bernie
Higginsová. "Postupne se myšlenka rozšírila do dalších svetových
velkomest,
do Paríže, Moskvy,
Osla ... ," dodává k tomu Renata
Bulvová.

m

kde voda pleská
se ihmolnují ka.v
ženské v poš(ác~.
a olralí bezdo1l1o
Vzduch je vlahý.

vekslácká duše Prahy)
a šumení vod v konvicíc
kafC gro

"Domú. pane Berka .....
..DomU ..:·
EMil

Bernie Higginsová a Renata Bulvová pri zrodu Poezie
pro cestující nejprve oslovily správce reklam n ích tabulí
v mestské hromadné
doprave, firmu Rencar a jejího
reditele Alexandra Krížka. "Ten se tehdy práve vrátil
z Paríže, kde byl poezií v metru unesen," vzpomíná
Renata.
Pri prosazení rozsáhlého projektu, který zrána probouzí
nejednoho z mžourajících cestujících, hrála velkou roli
náhoda a setkání správných slov, myšlenek a lidí na správném míste. Puvodní podoba projektu s návrhy grafiku
manželu Mejchrových z nakladatelství Cherm se rediteli
Krížkovi líbila. A tak se zrodila poezie. Pro cestující.
Místa kdysi špinave prázdná a pozdeji surove plná reklamy cástecne obsadily verše klasiku z ucebnic literatury
i nekonformní tvorba soucasníku.

Pokud se budeme snažit pátrat
po samotných korenech projektu,
dostaneme se až do druhé poloviny
devadesátých let, presne do roku
1997, kdy Bernie Higginsová
a Renata Bulvová založily Literární a kulturní klub 8. "Osmicka"

Všude .iuké~ijj~krení.
(to zívá blahem z pro

zpev budoucích

doby akcentuje poezii v širším slova smyslu - v netradicních prostredích, která s poezií na první pohled nesouvisí,
napríklad v metru, v továrne za provozu, u benzínové
pumpy ... Všechny tyto akce jsou soucástí Dne poezie,
porádaného každým rokem v den narození Karla Hynka
podotýká Renata. Od techto
Máchy 16. listopadu,"
projektu už vede prímá cesta k orámovaným slovum, která
zná již snad každý Pražan, který se kdy projel podzemní
drahou.

HA l( L

zacala úzce spolupracovat
nou Moderní analfabet,
rekrutovali žijící básnící
vstup do poetické galerie

PROSTE TO TAM VISELO
Pri výberu autoru, jejichž básne se vydávají na cestu do
podzemí, rozhoduje predevším kvalita. U mrtvých klasiku
je proverena casem, u tech živých je prováden peclivý výber.
Sanci opravdu nemá každý. "Autori básní se nabízejí sami,
projekt má širokou základnu výberu," uvádí Renata. Avšak
ani neznámí dobrí autori si nemusejí zoufat. Existuje totiž

se skupiz níž se
adepti na
pražské-

Prítomnost

52

DOMOV

A

soutež Poezie cestujících, jejíž tri vítezové mají každorocne
básne vystavené v metru.
Jaký mají samotní autori pocit z publikace svých básní
v prostorách prinejmenším neobvyklých? Jejich stanovisko
v podstate reprezentují slova spisovatele Emila Hakla: "Já to
nerešil, proste to tam viselo a pocity jsem z toho nemel
vubec žádný. Mám v hlave jenom jednu historku, která ani
nemá pointu. Když jsem kdysi mel v metru básen Sezóna,
tak tam stáli takový týpci v kabátech a koukali na ten rám,
smáli se a ríkali: ,To je náká blbost. To je náká reklama na
neco? Na co tohle múže být reklama? To je úplná hovadina.
Ježiš to je blbost, na co je tohle reklama ... ?' Neubehlo pet
minut, prišel takovej mladší fousatej chlap, brejle mel jak
sklenicky od jogurtú a porád hekal a chrchlal, zvláštní zvuky
vydával, byl to l1ákej asociál. Ten se na to taky zameril, uprel
na to ty silný skla, pre cet si to asi desetkrát, a pak zarval
Dobrá, hu, dobrý, to se mi líbí! Dobrý, dobrý. Tak jsem to
mel ohodnocený zase z druhý strany."
Autori berou své básne ve verejné doprave vesmes
pozitivne a i verejnost si postupne privykla. "Zpocátku lidé
nevedeli, co si o tom celém mají myslet, ale dnes už se snad
nikdo nediví," ríkají zakladatelky projektu. V první fázi
ovšem mely nemalé problémy, nekterí cestující je narkli, že
si delají legraci z klasikú, když jejich tvorbu aranžují
v prostoru vyhrazeném oslave nízkotucných jogurtli.

SVET

pouze ve starých ruských vozech, ale plechové tubusy
s koženkovou atmosférou starých casú básne snad ješte
umodíují. Do nových souprav se verše zatím nechystají,
v tech starých se však objeví každý mesíc nová básen
približne ve dvou stovkách kopií.
Organizátori projektu ale verše brzy rozšírí také na další
místa: mely by se objevovat napríklad na eskalátorech
a chodbách metra. "Mým práním je vyjít s básnemi
z metra trochu na vzduch, na zastávky tramvají, prípadne
i do jiných mest," doplnuje Renata. V letošním roce byl
projekt rozšíren také do škol a do nemocnic po názvem
Proste poezie.

VTLACENICI

S FRANTiŠKEM HRUBíNEM

Nekterým cestujícím múže pripadat, že básne, které za
nimi prijíždejí po kolejích, se jim snaží vetrít do prízne.
Objevily se i názory, že se jedná o skrytou reklamu na
reklamu. Oživení zájmu o reklamní plochy v metru
necekaným lyrickým textem prý pozdeji prospeje samotným komercním apelúm. Poezie pro cestující má však
s prostou reklamou orientovanou na zisk pramálo spolecného. Snad jedine umístení. Základní rozdíl je v myšlence,
zámeru a úcelu. Reklama a osveta (ci komplikovaneji:
experiment s prolínámím poetického a všedního, zkouška
rezonance poezie u lidí, kterí s ní skoncili po maturite),
byt se odehrávají v témže prostoru, stále zústávají dvema
odlišnými hodnotami. Není príjemnejší cestovat metrem
s Františky Gellnerem ci Hrubínem než s frankensteinovským svetem komerce? Místa je v metru dost pro obe
sféry. Je už na pasažérech samotných, kterou si vyberou
a se kterou se jim na jedné noze v tiché podzemní tlacenici
starostí bude strádat príjemneji.

VYJíT S POEzií NA VZDUCH
Pred nedávnem hrozilo, že poezie z metra zcela zmizí,
ale projekt pokracuje. Kvúli zmenám ve spolecnosti Rencar
jej zacátkem letošního roku postihla kratší pauza, ale od
prvního cervence - s výjimkou povodnové krize, kdy metro
nejezdilo - znovu nabral dech. "Od tohoto data jsme navíc
pozmenili design obrázkú," ríká Renata Bulvová.
Metro se pomalu opet rozjíždí po starých kolejích
a s ním se na své místo vracejí i cestující a poezie pro ne
urcená. Zarámované plakátky s básnemi zatím zústávají

1voS CERMÁK (1976) VYSTUDOVAL TVORBU TEXTU A PRACUJE
JAKO REDAKTOR

INTERNETOVEHO

CESKO

ZPRAVODAJSKEHO

n

lB]

iÝŽDENNíK
SLOVENSKÝ

SERVERU IDNES.

t

MOSTY si mužete predplatit
v Ceské republice na adrese MOSTY,
Rokycanova 54, 615 00 Brno
(e-mail: mosty-brno@seznam.cz).
Rocní predplatné: 780 Kc,
pololetní 390 Kc. ctvnletní 195 Kc.
Pro duchodce sleva (520 Kc, 260 Kc
a 130 Kc).
Prijímáme objednávky i do zahranicí.
ERAZIM KOHÁK: "Pro me je nejduležitejší otázko, jok vytvorit politickou o rekneme lidovou vuli ke zmene Jok presvedcit lidi bombordovoné
reklomou, že smyslem.~ivoto nemuže být hromodení."
MICHAL KRAVCIK: "Chcem byt optimisto. Jedným z princípov trvolej udržotel'nosti je diverzito. Podl'o toho by z politickej rozbitosti u nás
mohlo vykvasit nieco také."
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KU-I<UC! ... BU-BUŠ!
Prátelé, když se tak dívám, jak se nám to ve svete vyvíjí,
tak bych nejradši nechal tady tu svou firmu prejmenovat.
Jeden klasik mi radil, abych ji dal prepsat na milostivou
paní, ale to už jsem jednou udelal a tak je jisté, že mi na to
po druhé neskocí. S tím prejmenováním by to mohlo vyjít.
Napríklad: "Bin tam Bin sem@Naladin sem". Jsem si jistý,
že bude každému hned jasné, že jsem naladil svou violu co
možno nejhloubeji. Tím to ale nekoncí. Musí se to porádne zorganizovat. Jako až se rozjedou mítinky a demonstrace, davy budou rvát! ... "Bing tam' Bing sem! ", tedy "Bin
tam! Bin sem! ..." a já do toho už jen piáno: " Na!- Ladin!
sem!"

Už to slyším! Žádná viola! Varhany! ... Ta akustika!
A kadidlo! A velebnícek už kropenku zvedá. Bude vojna
bude! ... Krížová výprava! ... Spanilá jízda! ... Jen si na kopí
pripíchneme zelený lístecek. Malý a milý, co nám za ten
tucet rucku k srdécku prirostl. Je na nem prece: "In God we
trust!" Všichni už v ulicích tancí. "In God we trust!" Už zase
hudba. Presne tak to vidím. Neco jako karneval. Bubny
a píštaly!. ..
"Miky já a Miky ty, budem delat komety!"
"Binícku!
Kamaráde!
Tys mi prihrál historickou
šanci!"
V pred minulém století to jeden anglosaxofon všechno
vytroubil: "Z prátelství ke mne bud muj neprítel!" Ano! Tak
krásne to rekl! Ale ceho se bát?! ... Kdo by dnes cetl?! ...
Tradice je jako reka. Mnohá a menlivá, ale stejne tece porád
stejným smerem.
Je nedele, slunícko svítí, popkorni sedej všichni pred
televizí a já si vážu tu nejkrásnejší kravatu, kterou jsem ve
skríni našel. Tak a jsem pripraven! ... A ted rovnou do
parku! ... Aješte pred polednem! ... A do všech parku najednou!. .. A tam tloustnoucí žádostivé matky se svými dvouletými vojácky .. A já na ne, jako že mají všechny universitu
a inteligence jim tece prímo z výsrihu: "Ku-kuc!. .. Kukuc! ... Bu-buš! ..." Ten úspech! ... Ten úspech!
Pripravené mám už všechno, promyšlené do posledního
detailu, ale radši s tím ješte chvíli pockám. Prejmenovat
firmu je delikátní vec. I negativní dusledky to muže mít.
Všechno se zmenit nedá. A pak taky proc. Filiálce "Miky já
a Miky ty" se darí dobre. Deláme komety.
Pojedte s námi do nebeské báne
bezkonce cesty a mé sáne
táhnou tlusté lane
všichni na ne! ...
Jasne!
Tak tomuhle já ríkám "úspešne
redukce na "ne".
Na neee! ... Na Neee! ...

provedená

Klid! ... Abych to ješte samou radostí nezakriknu!. Válcicka - hracicka! ... Vyjedeme si na výlet do teplých krajin.
Každý si z kufru vytáhne letadýlko, dálkové ovládání a už to
vrcí. "Bing sem! Bing tam! ..." Ešte si vytáhnu skládací židli,
pikslu s popkornem u ruky a ráj je tady. A ta spravedlnost!
Ta spravedlnost! ... Ta tu tece prímo proudem! Jako ta inteligence a presne odkud má!. .. "Z prátelství ke mne, bud muj
neprítel." Tocím páckama a mackám knoflíky. Válcicka
hracicka! ... Detství je vecnost a vecnost je detství. Bing sem,
Bing tam! ... Miky já a Miky ty! ... A ty krásné komety na
vecerním nebi! ... Ty také vyrábí moje filiálka. Jmenuje se
"Ex Majorem Dei Gloriam".
Ale to není všechno! Máme ješte jeden plán. Sedíme
totiž, já a tady Vovka Brzobohatý se svou železnou vulí,
v americkém senátu. To koukáte, kam až to cechácek
dotáhne, když prestane za pecí válet své žene šunku!
Polocas rozpadu je dnes polocasem vítezství. Ani ten atom
nám v tom nevadí. Hlavne že jsme vyhráli. Polocas byla
vždycky naše silná stránka. Za tou pecí jsme si to všichni
vyzkoušeli: "Svet polosvet a žena položena!" Ale o to ted
nejde.To už všichni známe!. .. Dnes na to jdeme jinak!. ..
Tedy nato jde jinak! ... Tedy jinak, jako na to!. ..
Sakra! Jak to?! Hergot na to!? Snad to nato na to ani
není. .. Ale to na je k zbláznení. "Ku-kuc! ..."
Tak dost!
"Vážení televizní diváci! Já a tady Vovka Brzobohatý se
svou železnou vulí jsme dneska v senátu!.. Ku-kuc! ... To je
Amerika! ... JuchUUu! ... Bu-buš! ... Dneska ráno jsme to
odhlasovali. A všichni popkorni pred televizí byli pro! Ode
dneška má každý právo provrtat zemekouli skrz naskrz
a naházet do tý díry všechno, co na své zahrade nechce
videt. Tomu se ríká ekologie, demokracie, pokrok a vubec ...
Kdyby se snad vyskytly nejaké technické problémy, obratte
se na nás. Pronajímáme k tomu úcelu speciální geologickou
vrtacku. Já a tady Vova Brzobohatý se svou železnou vulí
jsme tentokrát doopravdy nelenili.
Tak a je to. Kdysi dávno to jeden starický profesor na
Sorbóne taky ríkal: "Není jen pravice a levice! Je také
zblblost!." Ale tenkrát byl svet polosvet, tedy pokojne
rozdelen železnou oponou, pravice napravo, levice nalevo,
a ta zblblost byla každému jasná. Svet se zmenil. Kukuc! .
Pojd do mého výstrihu! ... Ty muj vojácku! ... Bubuš! .
Oponu jsme roztavili, ale to železo tu máme porád. Tece
a tece jako ta inteligence! ... Až na konec sveta! ... Kukuc!
Bubuš! ... prímo z výstrihu!. .. Tou naší dírou! ...

poetická
Berou nás za voly. Tak CO?!... Volové jsme.
"Bovis sum ... Bovis ero!"
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O, I A ÚKRYTY

KRYTY
.....,

PRED MOCI

Jak se promenila role ceského televizního seriálu od
jeho zrodu do soucasnosti
IRENA

Seriál mel na ceských televizních obrazovkách vždy
výlucné postavení,
které bezmála umožnuje
hovorit
o jeho kultu. Od roku 1959, kdy Ceskoslovenská televize natocila první seriál Rodina Bláhova, je zvykem
oznacovat všechna televizní vyprávení rozložená v case
jako seriály. Ovšem jen v naší kulture. Angloamerické
publikum
rozlišuje napríklad
seriály, série, mýdlové
opery, telenovely, sitcomy ..... My jsme odjakživa sledovali jen seriály a sama bezkonkurencnost
tohoto pojmu
svedcí o dlouhodobém
citovém vztahu mezi ceským
publikem
a formu1kou "pokracování
príšte". Každé
rozmelnení pojmu "seriá1" na podkategorie by znamenalo oslabení jeho mýtu, k tomu však v Ceskoslovensku
a pozdeji Ceské republice nikdy nedošlo.

V HLAVNíM

VYSílACíM

ním krytem moci (pozicí, z níž lze bez velkého rizika
vést "útok"), na druhé strane je ze stejného duvodu
praktickým úkrytem pred mocí (pozicí, na níž se lze bez
velkého rizika pred útokem skrýt a využít ji k sebeobrane). Z odpovedi nove zrozená otázka pak nutne vyzvídá,
jak byly a jsou v totalitní a posttota1itní spolecnosti obe
možnosti využívány.

SVET JE PRECE JEN KRÁSNÝ
Seriá10vá díla z let 1959-1989 evidentne plnila funkci
galerie nás1edováníhodných
vzoru, jejichž "režimu
prátelské" jednání bylo ve fiktivním svete seriálu po
zásluze odmeneno, takže se divákum nabízela hypotéza,
že nápodoba
podobného
jednání v reálném živote
dopadne stejne úspešne. Takto pred diváky vystupovala
napríklad nejslavnejší ceská prodavacka Anna Ho1ubová
(Žena za pultem), predseda národního
výboru Bavor
(Muž na radnici) nebo neústupný a pracovitý mladý
zemedelec Jan Hamr (Nejmladší z rodu Hamru).
Seriálu ve funkci více ci méne neprímého
nástroje
propagandy však rozhodne nelze rozumet jako prímocarému vymývání mozku ci jakési rychlé 10botomii, která
by diváckou obec plošne menila v zastánce komunistického svetonázoru.
Ideologický
vliv seriálu je nutno
hledat spíše v tom, že divákum byly - a to na pokracování, opakovane a tedy intenzivne - promítány návody na
jednání, které jim zajistí nekonfliktní soužití s politickospolecenským
prostredím.
Totalitní
seriál napríklad
z hlediska profese hlavních hrdinu a jejich prostredí
nikdy nemíril dvakrát do téhož místa. Seriá10vá tvorba
poskytla príkladné
vzory delnické
tríde, rolníkum,
prodavackám,
zdravotníkum,
ucitelum, železnicárum,
kriminalistum,
hajným, chovatelum koní i strážným na
prehradách ...
V mnohých seriálech se jednalo skutecne spíš o spolupráci na socializaci diváku v daném režimu než o explicitní stranickou politickou propagandu, a presto do roku
1989 nevznikl žádný seriál, který by nenapomáhal
režimu alespon tím, co zamlcoval. Tím se myslí zejména
zásadne optimistické
a jakoukoli existenciální
melancholii postrádající
vyznení.
I seriály nijak zvlášt
nepoznamenané
socialistickou
rétorikou nelze oznacit
za indiferentní
ve vztahu k režimu práve pro jejich

CASE

Podobne je od pocátku výroby seriálu až do dnešních
dnu nemyslitelné rozlišovat ceské seriály na méne ci více
závažné, tedy na urcené pro denní pásmo vysílacího casu
nebo zamýš1ené jako hlavní vecerní program. Žádný
z takrka stovky ceskoslovenských a ceských seriálu nebyl
(s výjimkou repríz již jednou odvysílaných dílu) promítán mimo hlavní vysílací cas. Jde-li o seriál domácí, je
predem jasné, že ho diváci uvidí ve 20.00 po hlavní
zpravodajské relaci.
Má-li nejaký kulturní fenomén taková privilegia, je
nejvyšší cas ptát se, proc? Opravdu stojí za popularitou
ceského seriálu jen remeslo dietlovské školy a jejích
žáku?
Obliba seriálu s jeho charakteristickým
trváním v case
je spíše reakcí na nenaplnené funkce a potreby okolního
spolecenského klimatu, pro nejž je vytváren a kterým je
prijímán.
Seriál, jenž se dalšími díly neustále vrací,
opakovane
se pripomíná
a nekdy i doslova "nedá
divákum spát", bychom mohli oznacit jako intenzivní
text. Jako takový je více než jiné formáty populární
kultury propojen s fenoménem
moci. Mocí ve smyslu
snahy spolecenského systému vytváret pomocí neviditelných mechanismu verejné komunikace souhlas se sebou
samým, redukovat
kritiku nebo alespon produkovat
lhostejnost
a nepozornost
k cílum momentálního
režimu.
Na jedné strane je tedy seriál pro svou intenzitu
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typologii
velmi
populární
abstrakci
prezdívanou
"obycejný clovek". Napríklad Eliška ajejí rod gloriflkoval
• sílu a energii cíšnice z hospody ctvrté cenové skupiny,
z prostredí, které v ceské kulture spolehlive funguje jako
symbol lidovosti, antisnobismu
a zdravého selského
rozumu. Tato obsahová linie seriálu se na jednu stranu
podle možností
distancovala
svetu celospolecensky
významných
událostí
(byla komunální),
na druhou
stranu mu prospívala memorováním
mýtu o významu
a duležitosti "obycejného cloveka", který byl vne fikce
zcela bezvýznamný a neduležitý.

PRíBEHY HISTORICKÉ METAFORY

Deda Potucek s fajfkou ze Trí chlapu v chalupe, druhého
seriálu v historii Ceskoslovenské televize.
jásavou pointu, kterou po všech dejových peripetiích
vždy bylo: "žít je prece jenom krásné a i svet sám je
prece jenom
krásný".
Co záleží
na politických
pomerech, svobode slova ci materiální mizérii - hlavne
že jsme vubec na svete a že nakonec vždycky všechno
dobre dopadne.
Spor je potom možné vést jen o míru ideologického
obsahu a o to, nakolik je zjevná nebo skrytá.

OBYCEJNÝ CLOVEK
Ceskoslovenská
televize, která zacala vysílat v roce
1953, se po šesti letech existence dostala ze základních
produkcních detských nemocí práve v dobe, kdy odezníval a nejdrastictejší padesátá léta. První tri seriály Rodina
Bláhova, Tri chlapi v chalupe a Eliška a její rod proto
vznikaly v podmínkách benevolentnejšího
dohledu, než
díla po roce 1968.
Míra explicitní agitace v nich byla vzhledem k liberalizujícímu se prostredí pomerne nízká. Presto tyto seriály cosi oslavovaly a cemusi stavely pomník, což je duvod,
proc je nemužeme
vyjmout z kategorie ideologické
zatíženosti, byt byla implicitní. Uctívaly v socialistické

Po roce 1968 nastupuje období normalizace i v genealogii ceského seriálu. S temito okolnostmi se jeho autori
po zretelné samostatné linii vyrovnali tak, jak je v ceské
tradici v politicky riskantních období zvykem - obratem
do minulosti, do historie národních tradic a k jinotajum
možných
paralel s dávnými
národními
porobami.
Pocínaje rokem 1968 (Snatky z rozumu) se až do roku
1976 vyrábejí seriály opatrne nabízející možnost srovnávat okupaci se staršími "temny" (F L. Vek, Byli jednou
dva písari, Byljednoujeden dum, Kamenný rád).
Vznik seriálu historické metafory byl stejne tak projevem oportunismu
(scénáristé a režiséri zkrátka chteli
neco tocit a nemeli odvahu tocit dílo, které by bylo
jejich posledním) jako pragmatismu
a poznání jediné
možné cesty, jak v daném období komunikovat s verejností - byt zaobalene
a metaforicky
- o tématech
samostatnosti
a autonomie národa. At už seriály historické metafory vznikaly z jakýchkoli motivací, už pro
jejich vizuální oproštenost od kulis socialistické prítomnosti je lze považovat za prostor otevrený dosazování
protirežimních významu.

PRíBEHY MíSTO AZYLU
Druhou normalizacní linii seriálu únikových zahájili
Chalupári režiséra Františka Filipa z roku 1975. Explicitní politická angažovanost
techto "úkrytu pred mocí"
byla prakticky nulová. Prim v nich hrála psychologická
drobnokresba
postav ztelesnovaných
dobre známými
a oblíbenými herci a sugestivní napetí obecne lidských
príbehu.
Šance setkat se alespon jednou za týden
s postavami, které jsou vyprojektované
prakticky jako
skafandry, do nichž lze snadno vklouznout a zaklapnout
za sebou hledí pred nepríjemnou sociální realitou i pred
vlastními
výcitkami a studem, si nemohla
nezískat
masovou oblibu. Seriály Zkoušky z dospelosti, Tak se
ptám, Prátelé zeleného údolí, My všichni školou povinní,
Dobrá voda, Velké sedlo a samozrejme predevším Nemocnice na kraji mesta zkrátka fungovaly jako azyl, kam se
dalo utéci pred skutecností.
Katarze jednoho
dílu v techto seriálech zretelne
predjímá sice neznámou, lec jistou krizi a kolizi dílu
dalšího. Dynamika
a od týdne k týdnu postupující
proces docasného uvolnení vzbuzujícího
další napetí
dávala únikovým seriálum schopnost publikum takrka
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nižší a strední nižší vrstvy. Je to hobby lidí s dluhem na
konte kulturního
a ekonomického
kapitálu, který jim
znemožnllje trávit volno nápaditeji.
Tato teorie se na príkladu diváckého zájmu o nové
ceské seriály potvrzuje - až na souvislost zájmu o televizní
seriály a vzdelání, což je zjištení hrozivé a jeho výpovední
hodnota
daleko presahuje
hranice analýzy seriálové
produkce v devadesátých letech. Nejlépe lze teorii prímé
úmery mezi sociálním postavením a domáckým, pohodlným trávením volného casu u televize ilustrovat údaji
o sledovanosti posledního nejoblíbenejšího seriálu Šípková Rllienka. Podle peoplemetrového
šetrení (probíhá od
roku 1997) skutecne platí, že seriál Šípková Ruženka byl
prumerne na jeden díl sledován hned na druhém míste
diváky z nejnižší sociálne ekonomické kategorie (998 000
diváku) a vubec nejméne nejvyšší sociálne ekonomickou
kategorií (167 tisíc diváku).
Pri rozdelení diváku podle vzdelání však zjistíme, že
vubec nejpopulárnejší byl seriál u vysokoškolsky vzdelaných diváku (prumerne na jeden díl skoro 70 % vysokoškolákú, kterí se v dané chvíli dívali na televizi). Na

hypnotizovat.
Každodenní
život se totiž odehrával
v úplne jiných vzorcích.
ázorove i prostorove uzavrená,
homogenní
a nivelizované
spolecnost
byla naopak
prosta jakéhokoli napetí a dynamiky. Byl to život statický, predvídatelný,
ovládaný opakujícími
se stereotypy
a skýtající malou šanci na setkání s prekvapením
nebo
necekaností. V takto nalinkované každodennosti
hrála
jistota, že alespOll v Nemocnici na kraji mesta se každý
týden neco necekaného prihodí, významnou psychohygienickou funkci. Únikový seriál byl v nemenné spolecnosti nudy jedním z mála prostoru zmeny.
Z hlediska jemných variací zapracování ideologického
obsahu do textu seriálú jsou samozrejme
nejméne
zajímavé explicite propagandistické
seriály: napríklad
Muz na radnici, Plechová kavalerie, Okres na sevenl,
Gottwald, Thcet pr-ípadllmajora Zemana.
I na tyto seriály se zjevným ideologickým poselstvím
se však publikum mohlo dívat minimálne dvojím zpusobem. Velmi pravdepodobne
totiž utvrzovaly v presvedcení prevážne diváky už beztak presvedcené a nezanedbatelná cást publika je sledovala proto, aby se temto
"prvomájovým transparentum"
mohla vysmívat.

zdánlive banálním príkladu sledovanosti seriálu Šípková
Ruženka tedy mužeme vypozorovat zásadní problém
dnešní ceské spolecnosti
- rozpor mezi príjmovou

SILNÁ PETKA CESKÉ TELEVIZE
V dobe posttotalitní,
respektive
od svého vzniku
v roce 1993 do roku 2001, vyrobila Ceská televize
približne 24 seriálú. Na rozdíl od predlistopadového
období však diváci nesledují s pomerne
vyváženou
intenzitou každý púvodní televizní seriál, ale pristupují
k jejich sledování selektivne.
Ve "zlaté" normalizacní ére bylo sledování televizních
seriálu, zejména únikových, pro bežného obcana jakousi
spolecenskou
povinností
ci minimálne
konvencí, bez
ohledu na to, zda práve bežel Muž na radnici nebo Velké
sedlo. Kdo nevidel poslední díl, byl následujícího
dne
prakticky exkomunikován,
nemel si s okolím o cem
povídat. Ostatne i možnost volby poradu byla v televizi
se dvema programy ponekud omezená.
Se vznikem
konkurencního
prostredí na televizním
trhu divácký
vzorec sledování kompletní seriálové produkce koncí.
Ze všech 24 seriálu vyrobených Ceskou televizí od roku
1993 jich tvorí silné jádro s vysokou sledovaností
a s kalibrem celospolecenské
události jen pet: tretí rada
seriálu Život na zámku, Šípková Ruženka, Ranc u zelené
sedmy, ctvrtá rada Života na zámku a Hotel Herbich.
Púvodní seriály jsou tedy nadále divácky atraktivní, ale
už ne všechny.

Ceský sen devadesátých let, tak jak jej
konstruují nejsledovanejší seriály,pokládá za
základní životní zlom okamžik nabytí majetku.
Nebohatnou však již bohatí nebo výjimecní, ale
naopak prumerné rodiny.To vše pracuje ve
prospech predstavy diváka, že totéž se muže
prihodit i jemu. To také pracuje ve prospech
hodnot kapitalistické spolecnosti.
a vzdelanostní
složkou sociálního statutu. Jednoduše
receno, bohatí se na seriál dívali nejméne ze všech,
vysokoškoláci zase náružive. Podle jednoduché rovnice to
znamená, že vysokoškolsky vzdelaní lidé se v Ceské
republice minimálne prekrývají s vrstvou ekonomicky
silných.

NOVÝ CESKÝ SEN
Nedíváme-li
se tedy již ani na všechno, ani všichni,
zbývá ješte otázka, na co se redukované a sociálne specifické seriálové publikum vlastne dívá.
Život na zámku, Šípková Ruzenka, Ranc u zelené
sedmy i Hotel Herbich mají zcela zjevný spolecný základní motiv: dlouhodobe
"normální"
a ze spolecenského
prúmeru nijak nevycnívající rodina necekaným "zázrakem" prichází k velkému až obrovskému jmení. Rodina
Králova ze Života na zámku získává zámek jako dedictví po nevlastním
šlechtickém
otci Premysla Krále;

KDO SE TO DíVÁ?
Spolu se zánikem prístupu "díváme se na všechno" lze
zaregistrovat
také konec tendence "díváme se všichni".
Podle amerického sociologa médií Melvina DeFleura je
konzumace
mediálních
a zvlášt televizních
obsahu
výrazne závislá na sociálním statutu diváku. Televize je
v umele nereglementovaných
spolecnostech
s prirozenou strukturou ruzných sociálních vrstev zábavou pro
chudé - náplní volného casu, kterou využívají zejména

zima 2003

57

FENOMÉN

Herbichovi
dedí povestný prvorepublikový,
ale rozpadající se hotel po zemrelém
otci; Kudrnovi z Rance
u zelené sedmy získávají také zchátralý velkostatek
po
strýci Hubertovi
a kvetinárka
Ružena
Sádlová po
snatku s bankérem Šípkem buduje stavební impérium
okresního formátu.
Celá "silná petka" predkládá divákum problém, jak
obstát v nových spolecenských podmínkách, a predkládá
jej opatrnou,
adaptibilní
formou:
hrdinové
nejsou
magnáty
od prvního
dílu, naopak první díly vždy
predvádejí hlavní postavy jako bežné realistické typy,
s nimiž je snadné se identifikovat.
Soucasne nelze
prehlédnout
klícovou roli, kterou ve všech seriálech
hraje necekaný a z cistého nebe na zem spadlý zázrak,
štestena, která má vždy materiální ci prímo kapitálové
ztelesnení.
Ve všech nejsledovanejších
seriálech je

zásadní peripetií deje necekávaná
a šokující zpráva
o nabytí pohádkového
bohatství, aniž by se o nej nový
majitel zasloužil vlastními silami.
Kvinteto nejsledovanejších
ceských seriálu devadesátých let má tedy jednoduchého
spolecného jmenovatele
a tím je nový, kapitalistický
ceský sen. Ten je pohríchu
pravým opakem amerického snu. Ceský sen v seriálové
verzi zacíná necekanou náhodou - bohatství prichází
samo od sebe a zapojení vlastní podnikavosti je odsunuto
až do fáze zvládnutí této necekané náhody.
Základní
krok ve všech prípadech
delá za hlavní
hrdiny osud. Soucasne je však v seriálech patrná silná
snaha o pomalé, povlovné budování akceptace kapitalistické tržní spolecnosti a jejích pravidel: etapa nutnosti
vyvinout úsilí, invenci a pracovitost vždy prichází, netýká
se však primárního získání majetku, ale až jeho udržení
a rozhojnování. Pravdepodobnost,
že tyto príbehy budou
diváky prijaty, je tak mnohem vyšší. Stane-li se zázrak
a základní vklad prijde sám a náhodou, seriálový príbeh
pusobí mnohem optimisticteji,
protože vysílá zprávu:
totéž se muže stát i vám.

MOC V OBÝVACíM POKOJI

['jI
I

Ceský sen devadesátých
let, tak jak jej konstruují
nejsledovanejší seriály, zkrátka za základní životní zlom
pokládá okamžik nabytí majetku. Nebohatnou
však již
bohatí nebo výjimecní, ale naopak prumerné, nenápadné
(spíše pocetné a sociálne slabší) rodiny, které o získání
majetku nijak aktivne neusilovaly. To vše pracuje ve
prospech predstavy diváka, že totéž se muže prihodit
i jemu. To také pracuje ve prospech hodnot kapitalistické spolecnosti
volného trhu a ve prospech opatrné
adaptace diváku prostrednictvím
seriálových vzoru na
tento režim. Proc se poddávat chudinskému pesimismu,
nerkuli premýšlet o trhlinách nezkroceného kapitalismu,
když nekde muže ležet zapomenutý
dukaz o tom, že
nám patrí jmení a tedy i budoucnost? Moc, jak je videt
(v televizi) - tedy moc jako schopnost udržovat rád
a generovat mentalitu, která mu pritakává - není zdaleka vtelena jen do legislativy, exekutivy a justice. Její
kryty jsou daleko rafinovanejší a precizne maskované.
Klidne kolem nich procházíme v obýváku.

IRENA

REIFOVÁ
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Svátky a sym oly

Ctvrtletí

od 28. zárí

do

Svátky mají i svou znakovost, své symboly. Na Cejkove
fotografii
jich vidíme hned
nekolik. Vlajka je symbolem
státu, zrejme signalizuje také
státní svátek. Svatý ve výklenku odkazuje k svátku církevnímu, možná také k patronu
rodu. Ozdobný letopocet nad
výklenkem snad znací opravu
domu, pripomíná tedy tradici
gruntu. Selskobarokní
voluta
zaclenuje
objekt do širšího
kontextu kulturního
a historického.
Všímáme si také,
že krome vlajky není žádný ze symbolú oficiální a prece umejí pusobit svátecne: totiž pro každého,
komu jejich obsah sdeluje neco význacného
a komu
dávají smysl. Ukazují také, jak duležitá pro význam
symbolu je tradice a její kontinuita;
ale nepochybne
také krása jeho formy.
To vše by melo platit i o svátcích. Nemají totiž jen své
symboly - ony samy také symboly jsou. Mají-li nedlouhou
ci pretržitou tradici, vysvetluje to, proc v nich tak rádi
nenacházíme smysl, proc je neumíme slavit také je neumíme mít krásné. To neplyne jen z pretržitosti našich nejnovejších dejin, souvisí to i s podstatou
demokracie.
V demokracii mužeme staré svátky a symboly prevzít, jiné
múžeme zavést; ale jejich obsah, tradici a smysl musíme
vytváret a pestovat sami. Ano; náš vztah k symbolúm
a svátkum vydává pocet o stavu naší demokracie.
aší pretržité státnosti se má vbrzku dostat nového
konkrétního symbolu - nebot nejen úrad, nýbrž i osoba
hlavy státu je predevším symbolem. Pres všechny premety
politického, územního a etnického usporádání našeho
státu zústává institut a tradice prezidenta
symbolem
z nejrespektovanejších.
Náš poslední prezident byl jiste
nejlepší z možných a nepochybne výjimecný. Protože
osobnost srovnatelného formátu nevidet, množí se obavy,
že príští prezident nebude "svuj lid" integrovat, ba že ho
bude poltit. Proto navrhuji - ješte pred volbou - uložit si
bobríka obcanské loajality: right or wrong, my (our) president. Smysl prezidentského
úradu musíme spoluvytváret
1 my.

Nového
roku
soustreduje
podivuhodné množství svátku
a význacných dnu. S nekterými - a nejen v tomto období si jakoby nevíme rady, napríklad: 28. zárí - je na svatého
Václava zvedavý nekdo krom
katolíkú, ci snad monarchistu? 28. ríjen - máme snad
slavit vznik
neexistujícího
státu? Anebo Nový rok k cemu je jinému
než
k vyvanutí silvestrovské kocoviny?
Techto pár príkladu stací ukázat, že u nekterých svátku
nám není zcela zrejmý jejich obsah, což muže postihnout
jak svátky tradicní, tak nove zavádené ci obnovované.
Obsah svátkú se múže i rozširovat. Nekdy zámerne: rane
stredoveká církev stanovila cas svátkú Ježíšova narození na
období zimního slunovratu, címž oslabila pohanské tradice a zárovdí. propojila zacátek církevního roku s novým
rokem astronomickým.
Obsahové rozšírení svátku múže
být i kontraproduktivní:
komunistická ideologie ucinila
z 28. ríjna nejprve den znárodnení a po case i den vyhlášení federace, jejíž ustanovení proti národnostní majorizaci
spoluzpúsobilo
rozpad Ceskoslovenska.
ekdy se obsah
významného dne rozšírí prirozenou cestou, jako v prípade
17. listopadu.
Svátky ovšem nemají jen obsah, nýbrž i význam. Tím je
už jejich výjimecnost, odlišující je od dnu všedních; je jím
ale také to, co pro všechny znamenají. Rozumí se, že
nemusí pro každého znamenat úplne totéž; dwežité je, aby
pro všechny mely nejakého spolecného jmenovatele.
Svátky by totiž vedle obsahu a významu mely mít i smysl.
Tím má být predevším jejich integrující funkce: posilovat
cloveka v jeho identite (napríklad obcanské) a zaclenovat
ho do širšího spolecenství i jeho casové kontinuity.
Všimneme si, že máme svátky i "menší" než ty svátkem
uznané: jmeniny a narozeniny, rodinná jubilea, výrocí obce
ci dúležitých institucí atd. I ty všechny by nás mely ústrojne a pokud možno symetricky vclenovat do širších souvislostí - jako letokruhy stromu. Na svátcích "velkých"
bychom tedy meli nacházet predevším to, co nás spojuje
s ostatními - jako cleny národa, obcany státu, príslušníky
urcité civilizace, jako lidské bytosti vubec.

Jan Horálek
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Bez diskuse
Politolog Bohumil Doležal nedávno poukázal na pravidlo,
podle kterého v demokracii urcuje výsledek míra verejné spolecenské debaty. Cím více se diskutuje a cím více se probírají fakta
a ruzné pohledy, tím lepší je záver. Nejedná se tu o kvalitu
hmotné veci, ale o kvalitu a spokojenost spolecnosti.
Dvanáctý porevolucní rok koncí, trináctý zacíná. Ceští politici, Václavem Havlem pocínaje, opet dali letos najevo, že uvedené
pravidlo nerespeknljí. (Od revoluce uplynula príliš diouhá doba,
aby se dalo predpokládat, že o nem nevedí.) Existuje rada príkladu cinú významných státních cinitelu a toho, jak na ne jiní
významní státní cinitelé reagovali, z nichž je zrejmý pravý stav
naší politické scény v prelomu 2002-2003.
Prvním príkladem je Václav Havel a "akce Srdce", o které je
v tomto císle rozhovor. Pres veškerá tvrzení autora Srdce i prezidenta je jasné, že jde o projekt, který nemá s privátní sférou
a osobním vkusem nic spolecného. Václav Havel nepochopil, že
jeho právo soukrome se vyjádrit zacíná tam, kde koncí jeho
verejný vliv. Sám rozsvítil Srdce na Hradcanech, a to bez jakékoliv predchozí diskuse, v níž by bylo možné zaslechnout verejnost.
O plánované aukci, pri které bude vydraženo pet malých modelu
Srdce s tím, že zisk poplyne do nadace Václava Havla, se také
nedebatuje.
Druhým príkladem je prijetí Vladimíra Železného Senátem. Pro
odebrání senátní imunity tomuto muži, odsouzenému mezinárodní arbitráží za podvod, muži, který nyní celí trem obvinením ze
spáchání trestného cinu v naší zemi, se nevyslovil ani jeden ze
stávajících senátoru. Dokument o 12 tisících stránkách, rekapitulující problém zbraní hromadného nicení v Iráku, probrali America-

né za pet dnu; náš Senát se hodlá zabývat
Vladimírem Železným a jeho senátorskou
imunitou nejdríve koncem února 2003,
prestože
policie
CR predala
Senátu
pouhých 500 stran dokumentace s veškerými informacemi. Tisk sice tuto událost stále
probírá, v politických kruzích se však za
tímto trojským konem uzavrela senátní
brána. Debatu k této veci mel dávno iniciovat predseda Senátu Petr Pithart.
Tretím príkladem je Jan Kavan, který zústává spojen s radou
nedorešených skandálú: kauza Ceský dum v Moskve, pri níž
prišla Ceská republika o miliony, trezor v Kavanove kancelári,
kde se našly sta tisíce korun bez vysvetlení, Kavanuv poradce
Karel Srba, obvinený z pokusu o nájemnou vraždu novinárky.
Ackoliv je tu tolik prokazatelných
pochybení, tento muž jako
predseda Rady bezpecnosti OSN zastává nejvyšší možné ceské
postavení v zahranicí v polistopadové historii. Ani jedna z jeho
afér nebyla dodnes dostatecne prošetrena, debata mezi politiky
na toto téma vubec nezacala.
Pod Hradem a na druhé strane senátních a parlamentních bran
je stále slyšet bzukot obcanu, klepání kláves pocítacú, kde se píšou
clánky jako je tento, a obcasné troubení signalizující odhalení
nového skandálu a touhu verejnosti po debate a predložení overených faktu. Tomu všemu se ríká demokratický proces. Za branami
Hradu, v Senátu a v parlamentu jsou slyšet záznamníky, zavírání
dverí do politických kuloárú a stahování žaluzií. Demokratický
proces tam koncí. Našim politikum nestojíme za rec.
Martin Jan Stránský
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Prague

is a city of architectural beauty, with its spires, palaces
and famous Castle. But to succeed here, you need to look behind the
faf;ades. The Fleet Sheet has been helping its readers do this since
1992, when we launched our first daily news bulletin. In early 2001,
we launched the Final Word, a free daily email report. lts now read
by many of Prague's top decision-makers. For your free Final Word
subscription, fax back this page, email us, or visit our web site.
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subscription to the Final Word.
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I:!J Please also send me information
for subscribing to the Fleet Sheet.
Fax to +420 2 242 21 580 or
respond to info@fleet.cz
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