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Milé ctenárky, milí ctenári,
na obálce Prítomnosti, kterou dostáváte do rukou,
hrají bezstarostná kurata golf na morském brehu
a zkázonosná vlna, at už devátá nebo tsunami, ješte na
zlomek vteriny strnula, jen vodní tríšt nad ní se efektne
pení. Kurata si nezodpovedne poskakují dá!' Je tohle náš
svet? Žijeme v ére nezodpovednosti?
Takovou otázku
Prítomnost položila tentokrát. Dotázaní na ni odpovídají, nanejvýš zodpovedne. Napríklad politolog Jirí Pehe
uvažuje o odpovednosti politiku, sociolog Jan HartI
o odpovednosti elit, právník Václav Mezrický servíruje
natvrdo, že odpovední zacneme být teprve, až dostaneme konkrétní strach. Režisér, herec a publicista Bretislav Rychlík ríká, že se nekdy v noci probouzí odpovedností za to, co se v naší zemi deje. A že je to nezdravý
zpusob života, ale do nekterých stretu je proste nutné jít!
Má pravdu.
Jenom n á lež i t e reagovat na dané skutecnosti,
okolnosti, zákony nebo zvyky je málo, odpovednost
musíme vztahovat k tomu, co prichází z budoucnosti, co
ješte není dáno, zduraznuje filosof Ladislav Hejdánek.
Pritom ty príchozí novinky mohou být zpocátku docela
nenápadné, mužeme je úplne prošvihnout, ackoliv práve
ony urcí další vývoj. Mužeme na ne reagovat správne
i nesprávne, primerene i neprimerene. Tedy žádná jednoduchá kauzalita. Behá vám z toho mráz po zádech?
Nabízím pro odlehcení okouzlující slova ruského spisovatele Ivana Bunina: "Následky?" - "Následky, ty jsou
vždycky." Na pomoc si mužeme vzít tak akorát svedomí
a rozum. V tomto poradí. Ano, málem bych zapomnela:
ješte intuici, drahá kurata.
Poté, co poslal e-mailem svoji zasvecenou, osobními
vzpomínkami doplnenou recenzi knihy Arnošta Kolmana
Zaslepená generace. Pameti starého bolševika, zatelefonoval
Jirí Musil do redakce: "Ješte jsem si vzpomnel, tenkrát
v padesátých letech studenti na Filosofické fakulte meli
takový popevek - Kolmani jedou/ marxismus vezou/ lidsky,
nelidsky/ jenom když vždycky/ dialekticky." Proc se dnes
zabývat jedním z nejvýznamnejších ceských marxistu, to
je prece dávno pryc? Není. Takoví myšlenkove a politicky

svudní fundamentalisté se líhnou
i dnes a Kolmanuv život je
dukazem o jejich nebezpecnosti.
Z nabídky podzimní Prítomnosti bych ješte chtela pripomenout,
že jsme komentáre k událostem
na domácí i zahranicní scéne
rozšírili o pravidelný komentár
kulturní. Ujal se ho Jirí Penás,
který v nem píše, že v osobe
nového ceského ministra kultury
Vítezslava Jandáka se na toto místo dostal clovek, jenž se
jeví jako komické poprení kultury. No a zatímco Vám,
vážení ctenári, tento názor predkládáme, deníky prinášejí
zprávu, že dotycný ministr sedí na druhé prícce oblíbenosti našich politiku. S Penásem budeme dál s potešením
spolupracovat.
Také jsme zavedli novou rubriku Ekonomika, protože
nejen z vune kvetinek je clovek živa téma rovné dane, ci
duchodové reformy se dotýká nás všech. Resuscitovali
jsme nekdejší rubriku Dopis prímo odnekud, kterou
jsme meli vždycky rádi, a podle ohlasu soudíme, že jste ji
meli rádi i Vy. Ted, když má Prítomnost o dvanáct stran
víc, je pro ni zase místo.
Srdecne dekujeme všem zV ás, kdo jste poslali vyplnený
dotazník z minulého císla. Opravdu si toho vážíme, Vaše
odpovedi a cetné pripojené dopisy, poznámky, kritické
pripomínky, názory, prání predstavují cennou zpetnou
vazbu. Z balíku odpovedí, jež jste nám poslali, jsme
vylosovali pet výhercu, kterí získávají rocní predplatné
Prítomnosti. Jsou to: Anna Mlejnková, Chomutov; Vladimír Kouril, Praha; Martina Myšíková, Vysoké Mýto;
MUDr. Jaroslav Herman, Dvur Králové nad Labem;
ing. František Mašek, Brno.
Protože zacalo poslední ctvrtletí roku, což znamená, že
plíží se podzimy, plíží se teskna, zkusím skoncit co nejradostneji: kapelník skupiny Cechomor Karel Holas ríká
v rozhovoru pro Prítomnost, že je rád na svete. Pekné
prohlášení. Preji Vám, abyste se cítili taky tak.
Libuše Koubská
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Co muže pan prezident?
Soucasný ceský prezident Václav Klaus muže vše, co mu
nabízí Ústava. Je toho dost, a kdyby všechno, co v té nabídce nalezne, také uskutecnil, a kdyby to uskutecnil s takovou
nechutí k vládní politice, jako to delá pri svých zahranicních cestách, nemuseli bychom se dívat na žádnou reality
show, a bylo by nám ouzko i tak.
Ceská vláda s pomerne slušnou podporou svých obcanu
cení si Evropské unie a proces evropské integrace nejen
podporuje, ale chápe ho jako naplnování toho, cemu pan
prezident ríká národní zájem. Obsah pojmu národní zájem je
však v pojetí pana prezidenta identifikovatelný pouze
a jedine zprostredkovane. Napríklad evidencí dekovných
dopisu extremisticky nacionálne ladených politických
seskupení, na než prezidentuv tajemník odpovídá s více
než protokolární vdecností.
Národní zájem, to je nebezpecné zaklínadlo. Je národním
zájmem obávat se intelektuálu? Pan prezident, který
nepochybne má na mysli vždy jen neintelektuální zájem
národní, obává se intelektuálu jako neprátel standardní
demokracie neméne než jeho ucitel von Hayek, pro dejiny
nepochybne intelektuál par excellence. Také všelijakých
nevládních seskupení, v nichž se nikým nevolení príslušníci
národa pokoušejí, bez souhlasu politických stran, tech
jedine povolaných k vyjadrování vule, dát najevo svá obcanská prání, obává se prezident jako narušitelu zájmu národních.
Opoždené zaznamenání nespravedlností a krutostí, jichž
jsme se po válce dopoušteli i na tech Nemcích, kterí spolu
s námi tesne pred válkou a behem ní potlacili svuj tehdy tak
Hitlerem propagovaný nemecký zájem národní a dali
prednost ceskoslovenskému zájmu obcanskému, považuje
pan prezident dokonce za cosi, co našim ceským národním
zájmum škodí podobne jako zlo, uzavrené v Pandorine
skrínce.
Padla nedávno v debate mezi práteli otázka, za koho
soucasný ceský prezident mluví, když ríká, co ríká. Nemyslím, že by otázka smela být takto restriktivne postavena. Pan
prezident má právo mluvit za sebe. Dokonce bych to od
prezidenta ocekával. Mel by být originální, nemel by jako
kdekdo papouškovat, co si vrabci na streše povídají. Prezident má být v mnohém neopakovatelný, a to náš pan prezident nepochybne je. Mne zajímá odpoved na jinou otázku:
Ke komu to pan prezident mluví? Koho oslovuje?
Nechtel bych mu krivdit, ale prihlédnu-li k již zmínenému dekovnému dopisu nacionalistických extremistu
a k ob divným pochvalným slovum Vladimíra Železného,
která jsem si práve precetl a jimiž tvurce televize NOV A
vyzdvihuje intelektuální úroven pana prezidenta, prepadá
mne zcela neintelektuální strach. Strach z toho, že Václav
Klaus nejen oslovuje, ale snad nechte i podporuje síly,
které lze charakterizovat nebezpecným heslem, jímž

skinheadi prosazují ceské vlastnictví Cech a doplnují je
doporuceními podobného typu, pro než se již výše
zmínení ceští Nemci zrekli svého národního zájmu ve
prospech zájmu obcanského.
Luboš Dobrovský

Big Brother, VyVolení
a prázdnota života
Tri mládenci z Bíliny, prý nenápadní, ba slušní chlapci,
po príprave utloukli a ubodali k smrti kamarádku "jen tak".
Je tento cin, na první pohled absurdní, výjimecnou patologickou krajností? Anebo je to symptom, respektive
predzvest dosud nezretelného, ale velmi neblahého trendu
širšího dosahu? Zatím nevíme. Tuším, že je spíše tím
druhým, ale dokázat to nelze.
Naproti tomu tri, možná ctyri miliony ceských diváku,
které se nechaly pripoutat k obrazovkám predvádejícím
hned dva typy reality show naráz, to už je fenomén, jehož
celospolecenská relevance je nepochybná. Na rozdíl od
bílinského hororu jej nelze odbýt jako lokální záležitost.
Jeho projekt se zrodil v Holandsku, odkud se vydal na vítezný pochod Evropou západní i východní.
Motivacní dispozice tvurcu poradu, jejich pomahacu
i jeho konzumentu nejsou nesrozumitelné, stací trochu
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zapátrat. Puvodne mel celit poklesu sledovanosti jisté
komercní televize. Úspech byl mnohonásobný, snaha
o nápodobu neodvratná. Lamentace nad pokleslostí
pohnutek a chování protagonistu nebo nad jejich skryte
rafinovanou manipulovaností je duvodná, lec neúcinná.
Fenomén má jiste diagnostický význam, který ocení zájemci
o sociopatologii, ti jsou však nepatrným zlomeckem fascinovaných milionu.
Porad úspešne oslovuje "vetšinového diváka", jeho
sexuální zvedavost, jeho agresivitu, nekdy ponekud
sadistickou, a jeho narcismus (tak si pocínají všechna
úspešná média). Právem nepocítá s jeho kriticností, a proto
mu predkládá aranžovanou a manipulovanou scenérii
s oduvodnením, že jde o "pravou" skutecnost, oproštenou
od všech stylizací. Divákuv pocit, že ji nazírá z pozice
demiurga, je umocnen tím, že muže jakoby aktivne zasahovat do osudu úcastníku.
Toto jsou divácké slasti, kvuli nimž mnozí rádi prehlédnou, že jde o brutální mediální kamufláž. Nástrojem
manipulace však není jen cukr, ale i bic. Ten média vyrábet
nemusejí, existuje tu a priori, a to na strane "vetšinového
diváka"; média s ním pouze pocítají. Je jím nereflektovaná
prázdnota života, která o sobe dává vedet tušeným smrtelným ohrožením nudou. Ríkáváme sice "spolecnost zábavy",
ale o tu zábavu ani tolik nejde. Je to spíše zoufalá obrana
pred strachem z prázdna. Z casu, který je dán jako možnost
a který není cím naplnit. Možná, že cosi takového tušili i ti
tri mladí vrazi z Bíliny.
Petr Prlhoda

Každý chce být liberálem

v Ceské republice získalo slovo liberál znacne pokroucený a zmatecný význam, který se výrazne liší od jeho
obecného výkladu na Západe. Výsledkem je, že výraz
používají novinári a politici, aniž by jejich ctenári
a posluchaci meli ponetí, co vlastne mají na mysli. Slovo
liberál, které pochází z latinského liber, svobodný, se stalo
už tak bezobsažné, že slouží pomalu jako náhražka slova
dobrý. Ekonomika má být liberálnejšl. Kdysi jsme byli
liberálnejšl, ted jsou zas liberálnejšl jiné zeme a tak podobne.
Ve Spojených státech je hlavní smer politiky rozdelen
mezi liberály a konzervativce. Liberálem je nekdo na
levici, a konzervativec stojí napravo. Podle konzervativcu
jsou liberálové príliš mekcí tvárí v tvár problémum
zlocinnosti, prostituce, potratu apod. Liberálové naopak
soudí, že konzervativci nahrazují pragmatismus ideologií, když lpejí na nepraktických a staromódních tradicích.
Když je Holandsko popisováno jako velmi liberální
spolecnost, nemá to nic spolecného s ekonomií, ale spíše
to odráží postoj jeho obyvatel k záležitostem, které ostatním mohou pripadat kontroverzní.

Pak je tu ješte jedna interpretace - ta, jež souvisí
s liberální ekonomikou. Liberalizace trhu a podobné
výrazy jsou neodmyslitelne spojovány s politickou pravicí
a vycházejí z víry, že vládní regulace trhu je ke škode.
Paradoxne jsou zastánci liberální spolecnosti casto ostre
proti liberální ekonomice a ti, kdo prosazují liberální
ekonomiku, patrí nezrídka k nejzarytejším konzervativcum v sociálních otázkách.
V Ceské republice (jejíž spolecnost je liberální, pokud
jde o sekularismus, rozvody, potraty, pornografii apod.)
toto rozlišení vetšinou nenacházíme. Strany na levici
vládnou "pro lidi", ale již nikoli nutne "s lidmi" samými,
a pravicové strany se rídí ideologií "Já", nikoli "My"; to,
že všechny shodne operují slovem liberálnl, je tedy
smešné.
Ceský konzervativec má sklon konzervovat tradice
spojené s érou komunismu. Mnozí rurální komunisté
jsou v podstate nesmlouvaví, casto bohapuste xenofobní
konzervativci.
A tak si pojem liberálnosti mohla vdecne prisvojit
pravice, která jím nadšene krtí každý svuj recept na svetlé
zítrky navzdory tomu, že ekonomické úspechy Ceské
republiky po roce 1989 byly založeny na umerených
krocích a nikoli na prekotných zmenách, jako jsou ty,
které nám každou chvíli slibuje (nebo jimi vyhrožuje)
predseda ODS Mirek Topolánek.
Nezbývá než zopakovat, že verejná neznalost v Ceské
republice nahrává politickým nahánecum, nebot slovo
liberálnl je v libovolném užívání kohokoli a kdykoli
a nikdo se nemusí starat, co vlastne znamená. A to je,
receno newspeakem George Orwella, zajisté doubleplusungood, velenedobré.
Dominikjun
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V hlavní roli emoce
Tretí ctvrtletí roku 2005 na mezinárodní scéne
TOMÁŠ KLVANA

Bylo to léto plné emocí. Izraelci opustili Gazu se
slzami a nárky, za jemné, avšak pevné pomoci vlastní
armády. Londýn a s ním civilizovaný svet oplakával
mrtvé z teroru v podzemce, kam se pak po nezdareném
opakování útoku Londýnané vraceli se strachem.
Hurikán Katrina na jihu Spojených státu protrhl nejen
hráze u New Orleansu, ale také zábrany, pres které pak
do politické rozpravy vteklo mnoho špíny.
Irácané se dohadovali o návrhu ústavy, jejž meli
predložit obcanum k odsouhlasení v referendu. Debata
byla, jak jinak, emocionální, vlekla se a do uzáverky
tohoto císla neskoncila. Sunnité blokovali federalizaci
zeme, vydírali politicky dominující umírnené šíity
a Kurdy. Záverem léta potom irácká armáda za asistence americké zaútocila ve meste Tal Afar u syrské hranice, odkud uprchli nejen rebelové, ale i místní obyvatelstvo, turkmenští sunnité. Po ofenzíve ve Fallúdži
predstavovala
relativní pacifikace Tal Afaru další
duležitý krok k potenciálnímu zklidnení v Iráku.
Prívlastek historický sluší také parlamentním volbám
v Japonsku. K nim se odhodlal reformistický premiér
Džuniciró Koizumi poté, co mu parlament neschválil
privatizaci pošty, jež slouží také jako sporitelna i pojištovna. Koizumimu vyšel risk. Podarilo se mu oslabit
odpurce tržních reforem ve vlastní Liberálne-demokratické strane, porazit opozicní demokraty a zároven
získat pro své reformní plány volice. Na japonské
pomery to byla velmi živá predvolební kampan, v níž
za Koizumiho frakci kandidovaly bývalá královna krásy
Tokijské univerzity a vehlasná kucharka. Podívejme se
na nekteré události podrobneji.

Synagogy: bourat, ci nebourat?
Po 38 letech skoncilo izraelské vojenské obsazení
Gazy. Šestidenní obranná operace izraelské armády
tehdy vyústila v okupaci a pozdeji ve výstavbu židovských osad, jež mely být nárazníkovou zónou proti
Palestincum. Na obsazení se podílel generál Ariel
Šaron, velící v cervnu 1967 oblastní ofenzive proti
egyptské armáde. Jako ministr stavebnictví Šaron
politicky zaštítil rozširování osad v Gaze a na Západním brehu Jordánu v osmdesátých letech. Dnes jako
premiér prosadil jednostranné
stažení z Gazy, a to
navzdory odporu konzervativní pravice, jejímž lídrem
byl desítky let.
Odsun z Gazy byl historickou událostí. Diváci ji
sledovali na zpravodajských televizích všude na svete.

Emocionální
zábery osadníku
opouštejících
své
domovy, skupiny zabarikádové v synagogách, asistence
armády, to vše pridalo na dramatu a dejinnosti.
Pripustme, že Gaza má pro nábožensky založené
Izraelce menší význam než Judea a Samarí západne od
Jordánu. Vojenská ochrana nekolika osad, na nichž žilo
asi 8 500 privilegovaných Židu obklopených chudými
palestinskými Araby, se z taktického, hospodárského
i mezinárodne politického pohledu stala neudržitelnou. Neškodí pritom stále pripomínat, že na západním
brehu žije mnohem víc židovských osadníku, asi 200
tisíc. Jejich prítomnost tam má z biblického, politického a koneckoncu také vojensko-obranného
hlediska
vetší opodstatnení. Zmínené atributy mírne zmenšují
váhu Šaronova kroku, nikoliv ovšem jeho histotrické
smerování od konfliktu k míru. Ta vzdálenost je porád
velká a ted bude záležet na síle a vlivu umírneného
palestinského lídra Mahmúda Abbáse, zda dostane pod
kontrolu militantní palestinské skupiny a nadejný

Cožpak si Blairovi rádci opravdu myslí,
že zrušením Dne holocaustu si treba jen o píd
priblíží k hrudi mladíky zvažující,
zda si podat prihlášku k vrahum z Al-Káidy?
proces bude moci pokracovat. Radikální organizace
Hamas už pochopitelne
vyhlásila vítezství, nebot
odchod Izraelcu je predevším, jak sama uvádí, její
zásluha. A strízlivý pozorovatel nakonec muže dojít ke
smutnému záveru, že na tom neco je. Bohužel, teror se
politicky vyplácí. Stejne jako v prípade Severního Irska
i na Blízkém východe, at si to izraelská vláda prizná ci
nikoliv, vytvárejí teroristé na politiky tlak, který je
obtížné dlouhodobe snášet. V Severním Irsku teroristé
nakonec prišli na chut politice. Koneckoncu Irská
republikánská armáda oznámila behem léta, že definitivne složí zbrane. Snad se neco podobného casem
udeje i v Palestine.
Izraelský kabinet odchod z Gazy schválil a dodal tak
taktice premiéra Šarona zdání národní shody. Nakonec
oproti svému puvodnímu prání nesrovnal se zemí 25
synagog v Gaze. Spolecne s vojenským velitelstvím,
které se vláda chystala predat palestinskému úradu pro
správu území, to zrejme byly jediné stavby, jichž se
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izraelské buldozery netkly. Ministr obrany Šaul Mofaz
v citove vypjatém projevu vysvetloval, proc po intervenci rabínu zmenil názor a hlasoval proti zborení
synagog. Premiér Šaron o nich hovoril dokonce jako
o "stavbách, které dríve sloužily jako synagogy" - poté,
co z nich armáda odstehovala relikvie.
Jde o politickou obdobu pokusu sníst dort a stále ho
mít. Tem, kterí chteli synagogy zbourat, se premiér
snažil naznacit, že už to vlastne nejsou stánky boží, jen
slupky z betonu a cihel, které je kdysi chránily pred
vetrem a sluncem. Nájezd Palestincu na budovy,
prípadne jejich znesvecení pak Šaronovi ve svete
poslouží jako propagandistický argument: "Podívejte se
všichni, s kým máme tu cest," rekne premiér. ..
Zdurazneme však, že hlavní duvod, proc si Jeruzalém
takto pocínal, byl respekt k názoru rabínu, podle nichž
Židé nemají právo svatostánky nicit. Vláda tedy nevyužila rozhodnutí Ústavního soudu, který její puvodní
plán na zbourání schválil.

Holocaust versus genocida
Reakce Evropanu na koordinované teroristické útoky
v hlavním meste Velké Británie se príliš nepodobaly
reakcím na lonské výbuchy na nádraží v Madridu.

Pomoc po rádení hurikánu prišla pozdeji,
než mela. To muže oslabit Bushovo politické
postavení už tak nalomené válkou v Iráku
a v dusledku toho také postavení republikánu.
Znovuzvolený, i když politicky trochu oslabený premiér Tony Blair vojska z Iráku nestáhl. Naopak, vyjádril
odhodlání postavit se teroristum ješte tvrdeji než
doposud. To vylekalo levici v jeho vlastní strane, u níž
Blair ztratil zbytek kreditu svým proamerickým postojem v Iráku. Obavy se soustredí na zprísnování bezpecnostních opatrení na úkor obcanských svobod a deportací radikálních muslimu. Konecné slovo o techto
opatreních bude mít britský soudní systém známý svojí
nezávislostí.
Téma posilování pravomocí policie a složek majících
za úkol uplatnovat zákon obecne dorazilo také do
Ceské republiky, ac si vetšina Cechu nemyslí, že nám
teroristický útok hrozí. To muže být mýlka. Jednak
máme vojáky v Iráku, ceská zahranicní politika je
v rámci možností daných obrysy EU spíš pro izraelská,
a pak je tu budova Rádia Svobodná Evropa/Rádia
Svoboda, jehož vysílací objem i obsah posílil ohledne
propagace demokracie v arabském/muslimském
svete.
Krome toho je Praha neprehlédnutelným mestem, kde
žije viditelná americká komunita a jezdí do ní mnoho
západních - mnohdy britských - turistu. Není treba
malovat certa na zed, abychom se pustili do vážné
debaty o tom, kterých svobod a na jak dlouho je možné
se vzdát v zájmu vetší bezpecnosti, prípadne kdo a jak
bude kontrolovat posílené paže zákona. Priznejme, že
nikde na svete toto téma není dostatecne prodiskutová-

no, rovnováha mezi svobodou a bezpecností se hledá
dlouho, obtížne a má místní zvláštnosti a priznejme
ješte k tomu, že svobod se clovek vzdává s lehcím
srdcem, jde-li o posilování FBI ci Scotland Yardu než
Policie Ceské republiky.
Obtížnou situaci, v níž se musí pohybovat britský
predseda vlády, ilustruje drobný, avšak duležitý
príklad. Skupina jeho poradcu na liberální levici,
zjevne dostatecne honená v politické korektnosti,
navrhuje, aby Blair prosadil prejmenování
Dne
holocaustu na Den genocidy. Duvod? Británie by tak
prý zohlednila pocity mladých, odcizených muslimu
a neurážela je prílišným zduraznováním utrpení Židu
na úkor utrpení Arabu. Jeden z britských muslimských
predáku uvedl, že mu návrh pripadá logický; Izrael
prece vyhladil na 500 palestinských vesnic, což, jak
uvedl, je slušná genocida, ne? Ponechme stranou fakt,
že prebíjet se v tom, kdo kdy víc vytrpel, je neproduktivní politická rozprava. Zdálo se, že hra na vetší obet
bezpráví je prece jen na ústupu, ale "viktimisté" (z
anglického victim, cili obet) se nevzdávají. Co v této
souvislosti zaráží víc, je nesoudnost, nedostatek citu
pro realitu v urcité cásti politicky korektní levice.
Cožpak si Blairovi rádci opravdu myslí, že zrušením
Dne holocaustu si treba jen o píd priblíží k hrudi
mladíky zvažující, zda si podat prihlášku k vrahum
z AI-Káidy?
Lze se, myslím, legitimne prít, zda válka proti terorismu je dobrá strategie (autor komentáre je presvedcen,
že ano). Má-li ji však nahradit zvýšené sociální/kulturní vcítení se do kuže potenciálních teroristu, nahrazuje
válku proti teroru cosi jako lécba teroru pomocí sociální péce. Pro krajní levici je tak terorismus jakýmsi
nešvarem, podobne jako prostituce a braní drog; jejich
promotéri jsou obetmi spolecenských podmínek a je
jim víc než cokoliv jiného treba pomoci. Bylo by jiste
lepší, kdyby si nekterí mladí muslimové dávali prihlášky na London School of Economics nebo se aspon
venovali world music. To zjevne nekterí z nich neplánují. A nejsou jen v Londýne; žijí v Rotterdamu, Paríži,
Bruselu a dalších velkomestech. Politicky korektní
levice zcela opomíjí existenci zla a z ní plynoucí povinnost zlo potírat a stavet se mu.
A to jsme se doposud nezmínili o dalším rozmeru
diskutovaného návrhu. Verí-li totiž mladí Arabové
a muslimové v západní Evrope, že vzpomínání
holocaustu jako definicního momentu pro poválecnou
Evropu je namíreno proti jejich cítení, je treba jim
vysvetlovat, že se tragicky mýlí, že jim nenávist vuci
Izraeli zatemnuje uvažování, a že jedine pokud prekonají tento blud, budou moci pochopit životní zpusob
spolecností, v nichž žijí, z nichž se však dobrovolne a ke
své škode vyclenují.
Návrh skupiny poradcu ministerského predsedy na
zrušení Dne holocaustu se rovná kapitulaci pred
predsudky, prizpusobení
se vyšinutému uvažování
radikálních muslimu, ba co hur, jeho podpore. I když,
doufejme, nakonec nikam nepovede, je dobrým
varováním pred tím, co lze od politicky korektní levice
cekat.

~-----------r

KOMENTÁR

Lousianský politický mocál
Rekneme hned úvodem, že hurikán Katrina nebyl
svetlou chvilkou prezidenta George Bushe. On a jeho
ministr pro vnitrní bezpecnost Michael Chertoff vypadali
prekvapeni rozmerem katastrofy. Lidsky se nelze divit.
Zatopené území zhruba o velikosti Velké Británie, zasaženy tri státy, protržené hráze u New Orleansu, meste situovaném pod úrovní hladiny more, a hrozba stovek, možná
tisícu mrtvých. Politicky to však byl chyba. Prezident
i ministr se dopustili nekolika výroku hranicících
s nehorázností, jako treba že nikdo nemohl cekat, že
hurikán protrhne hráze u New Orleansu. Nezávislé hlasy
z míst katastrofy konstatovaly, že pomoc prišla pozdeji,
než mela. Za to Bush zasloužene zaplatí. Muže to oslabit
jeho politické postavení už tak nalomené válkou v Iráku
a v dusledku toho také postavení republikánu pred
všeobecnými volbami príští rok v prezidentském polocase. Ti také dali svému šéfovi znát, že si nebezpecí uvedomují, a hned se jich nekolik z nich pustilo do tvrdé kritiky
prezidenta a jím vedených záchranných prací.
Aby toho nebylo málo, Bushovi lidé neštastne kritizovali státní a lokální politiky v Louisiane za dezorganizaci
pri evakuaci, což v dané chvíli pusobilo jako svalování
viny. Jiná vec je, že meli zrejme pravdu. Katastrofa
v New Orleansu disproporcne zasáhla chudé cernošské
obyvatelstvo tvorící dve tretiny mesta. Mnozí z techto

lidí bud odmítli výzvy k evakuaci, nebo se - protože
nemají auto - opravdu nemohli vcas vzdálit. V takovém
prípade jim však mely být k dispozici dobre organizované flotily autobusu a minivanu, a to je povinnost mesta,
prípadne státu Louisiana. Ty - a nikoli federální úrad na
pomoc pri prírodních katastrofách - disponují místní
hromadnou
dopravou. Starosta mesta Ray Nagin,
a v menší míre louisianská guvernérka Kathleen Blanco,
oba demokraté, však - snad aby zakryli svuj díl viny, nelenili a vše se snažili hodit na Bushe. Zacala ošklivá
hádka, v níž nekterí demokraté obvinili prezidenta
z rasismu; prý mu na osudu chudých cernochu vubec
nezáleží. Kdyby takto neprestrelili a vedli kritiku spíše
v politicko-elektorální
rovine - mohli treba ríkat, že
kdyby se neco takového stalo ve státech s vetším poctem
prezidentských volitelu jako Texas a Florida, prezident
by asi nezaspal - jejich útok mohl být úcinnejší.
Nenávist k Bushovi jim však oslabila úsudek, a tak se
oddali "kupcení s rasismem". Americané to nespolkli.
Podle pruzkumu jen asi 13 procent z nich viní ze špatné
situace prezidenta.

Tomáš Klvana (1966) prednáší na Newyorské univerzite
v Praze, je clenem Ceské euroatlantické rady a pracuje ve
spolecnosti BAT Ceská republika

Mosty vychádzajú nepretržite
od 28. apríla 1992.
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IVO MATHÉ:"Mám strašlivou hruzu z toho suprakomercního vedení
Slovenské, ale i Ceské televize, které si dává jako svuj hlavní cíl
zlepšený hospodárský výsledek. "
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Hlasité šustení
prázdných makovic
Tretí ctvrtletí roku 2005 na domácí scéne
JAN URBAN
Okurková sezóna se u nás letos nekonala, léto bylo
prazvláštní - nervózní a smutné. Policii utekl pri domovní
prohlídce zatcený miliardár Radovan Krejcír tesne predtím,
než ho stacila obvinit z prípravy vraždy. Novinári meli žne.
Za pár mesícu ho policie našla na ostrovech v Indickém
oceánu, protože byl hamižný a chtel si tam prý nechat poslat
z domova pres pul zemekoule nábytek a snežný skútr. Co
s ním chtel delat ctyri stupne od rovníku, je záhadou.
Policie na prání predsedy vlády razantne zasáhla proti
nekolika tisícum mladých lidí na technoparty - a objevila se
nová generace. Prezident Václav Klaus dal durazne najevo,
že mu je ceský kolaborant milejší, než ceskoslovenskýNemec
antifašista, a jeho tajemník poslal podekování polofašistickým nacionalistum, kterým je sympatické prezidentovo
odmítání Evropské unie. Polská prokuratura se rozhodla
vyslechnout nekolik predních ceských politiku pro podezrení z korupce. Ne, skutecne, toto léto nemelo okurkovou
sezónu.
Nevkus a jiné patálie
Nejprve o smutku. Zemrel herec, disident a ministr kultury Pavel Dostál- a i když umíral dlouho, zemrel jako cWap.
Patril do více než jednoho oboru, ale jeho odchod ukradla
rodine, prátelum i divadlu pražská politika a promenila ho
v nedustojný festival predvádení se a provincního patosu.
Když došel laciný "politsentiment", nasadila Mladá fronta
Dnes na rozloucenou s tématem kalibr nejtežší. Na jednu
tiskovou stranu sezvala k zavzpomínání ctyri premiéry,
v jejichž vládách Pavel Dostál jako ministr kultury sloužil.
Jenom Vladimír Špidla napsal z bruselského exilu o Pavlu
Dostálovi s úctou jako clovek o cloveku a znovu tím prokázal, že v ceské politice pro nej není místa. Miloš Zeman,
Stanislav Gross a Jirí Paroubek psali lehce a témer výhradne
o sobe, oslneni sebou a kvuli sobe. Vznikl z toho nechtene
nebetycný pomník bídy ceské sociální demokracie a ceské
politiky vubec. Ceská polistopadová politika po patnácti
letech uzrála a tohoto léta vydala plody, pripomínající
makovice - duté a ve vetru Wasitešustící.
Projev premiéra Paroubka nad Dostálovou rakví v Národním divadle, který byl mnohem více nepatricnou predvolební agitkou než posledním rozloucením, by mel být zapsán do
dejin ceského nevkusu. Nikdo v polistopadové politice ješte
nezískal tak rycWetolik ruzných prezdívek. Puvodní "buldozer" vydržel o samote jen chvilku. "Brouk Pytlík - práce
všeho druhu" reagovalo na jeho s funkcí objevenou neriditelnou chut vyjadrovat se bez prípravy k cemukoliv. "Plnou

Parou back" mu pridelila mladá generace za násilné
rozehnání technoparty CzechTech 2005, a "Kim Cong 11"
mu ke konci léta zacali ríkat mnozí sociální demokraté za
stále otevreneji autoritárský styl vedení jejich strany. Potvrdila se jeho averze vuci prezidentovi, stejne jako jeho bezskrupulózní výber oblíbencu ci bezprogramový populismus.
Lehkost, s jakou jeho arogance válcuje naprostou vetšinu
ceských novináru, je jenom dalším potvrzením jejich slabosti. Pominme patálie s dovolenou, kterou musel presunout
jinam, když se z jeho plánovaného prázdninového spolecníka a dlouholetého kamaráda vyklubal agent Státní bezpecnosti. Mnohem nebezpecnejší - a novinári opomíjené - byly
Paroubkovy úlety do sféry práva. Ac se sám témer v každém
rozhovoru ohání právním vedomím a ochranou zákona,
neváhá prostrednictvím médií vzkazovat doporucení policii,
tu jak má zasahovat (CzechTech 2005), jindy zda má ci nemá
nejaké vyšetrování odložit (úplatkárská aféra Unipetrol).
ToWe by si premiér v normální zemi dovolit nemoW.
I další letní skandály však po Paroubkovi stekly jako voda
po kachne. Letitý clen predsednictva Ceské strany sociálne
demokratické a šéf kabinetu dvou posledních premiéru
Zdenek Doležel byl natocen skrytou televizní kamerou, jak
kostrbatou hatmatilkou zasvecencu probírá údajné úplatky
Stanislava Grosse v kauze Unipetrol. Paroubek ho okamžite
vyhodil a proWásil za nesvéprávného Jamese Bonda amatéra,
i když ho pár dní predtím ve stejné kauze osobne poslal
s duverným posláním za polským premiérem. A pak rekl, že
je to jen vendeta dvou soukromých firem a "útok na šéfa
chemického koncernu Agrofert Andreje Babiše pres Grosse".
Stanislav Gross zase proWásil, že je to pomsta a spiknutí
Miloše Zemana. A že neustoupí "tlakum" a ve volbách
povede alespon stredo ceskou kandidátku, když ho z postavení volebního lídra CSSD Paroubek vyhostil. Pruzkumy verejného mínení, které ukazují, že by to sociální demokracii
v okolí Prahy mohlo potopit, oznacil, jak jinak, za neprátelskou kampan.
Ta naše suverenita ceská
Umanutost ceského prezidenta Václava Klause suverenitou národního státu a otevrené odmítání Evropské unie
trvají. Posláním národního státu bylo, podle veWasného
sociologa Zygmunda Baumana, zajištovat suverenitu, tedy
svrchovanou odlišnost vojenskou, ekonomickou a kulturní.
Václav Klausje nejvyšším velitelem armády s triceti dvema
tanky a ctrnácti stíhackami, armády, která by bez integrace
demokratické Evropy nedokázala ubránit ani sama sebe,
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tu proti zbytecné brutalite prvního zásahu, se tentokrát
natož Ceskou republiku. Ceská ekonomika podle posledních
neodvážili nikoho úkolovat. Namísto vyhrožování a násilí
statistik pekne rostla, ale pokud se z nich odecetly dve velké
nastoupilo vyjednávání a tichá pragmatická spolupráce
mezinárodní automobilky v Mladé Boleslavi a Kolíne,
organizátoru s policií. Všechno probehlo bez problému.
ženoucí export do výše, nebyla ta sláva zas tak velká. EkonoNikdo z politiku se nenamáhal policii ani organizátory
mická suverenita v globalizované ekonomice je stejne platná
technoparty za jejich pocínání pochválit.
jako tech tricet dva tanku pro obranu území státu. A kulturní suverenita ceské bezkulturní politickomediální "elity" se
Poucení od námestka a z autobusu
zmenila v kulturní kapitulaci pred masovou televizní estráNakonec chci pripojit omluvu. Ceskému prostredí zcela
dou neboli reality show "Velkýbratr".
Toto léto Václav Klaus - opet bez vetší pozornosti novináunikl zásadní dokument televize CNN, vysílaný koncem
ru - ostre odmítl ceským premiérem nabídnuté gesto
srpna. Šlo o analýzu selhání americké vlády a zpravodajských
omluvy za poválecné bezpráví, spáchané státem na ceskosloslužeb, které použily tvrzení o údajných zbraních hromadnévenských obcanech nemecké národnosti, kterí se v dobe
ho nicení v Iráku jako hlavní duvod ke svržení režimu
války dokázali otevrene postavit proti nacismu. Tomu nacisSaddáma Husajna. Program ukázal nejenom profesionální
selhání CIA, ale predevším brutální
mu, preloženo do jazyka ceského,
politický tlak Bushova týmu, který
tomu národnímu socialismu, pro
predem odmítal jakékoliv odborné
který výlucná príslušnost krve, rasy V cesko-nemeckých vztazích nebude
námitky. Podle CNN mela v koneca jazyka, Blut und Boden, byla nade
klid, dokud neuznáme, že nemecky
vše. Národností Nemci, ale obcanné fázi príprav války poslední slovo
stvím a loajalitou Cechoslováci,
malá pracovní skupina Bílého
mluvící antifašisté byli lepšími
nadradili demokracii, humanismus
domu, kde rozhodovali naprostí
demokraty a Cechoslováky
a kulturu jazykem a krví definovalaici - autorka prezidentových
než ceští kolaboranti.
nému národu s jediným vudcem.
projevu a jeho volební manažer.
V té dobe jsem casto psalo Iráku
Je hrozné a neprijatelné, když je
a využíval jsem všech "dukazu"
ješte po šedesáti letech odmítá
demokraticky zvolený prezident demokratické zeme
o existenci iráckých zbraní hromadného nicení, jak je
z nedemokratické pozice jazykove definovaného národovecpredkládala americká vláda. Nedokázal jsem si predstavit, že
tví. V cesko-nemeckých vztazích nebude klid, dokud
by nekdo vedl zemi do války na základe nepotvrzených ci
dokonce zcela vymyšlených údaju. Nezbývá než se omluvit
neuznáme, že tito nemecky mluvící antifašisté byli lepšími
a pridat se k výroku námestka tehdejšího šéfa americké
demokraty a Cechoslováky než ceští kolaboranti ci prikrcená
ceská vetšina.
diplomacie ze zmíneného dokumentu CNN: "Byl to nejnižší
bod mojí kariéry. Kéžbych u toho nikdy nebyl." Dockáme se
Už pred šesti stoletími prohlásil Jan Hus, že Nemec dobrý
takového vyjádrení nekdy od ceských politiku?
je mu milejší než bratr zlý. Hledal pravdu, a za obranu svojí
A ješte neco: v srpnu jsem tri týdny ucil v Jordánsku mladé
pravdy byl ochoten zaplatit životem. Šustící makovice reality
irácké novináre. Všichni byli rádi, že Saddám Husajn zmizel.
show ceské politiky století jednadvacátého už kategorie
Ani jeden z nich nemel rád Americany. Cestou v autobuse se
dobra a zla prestaly potrebovat. Stací jim "imidžmejkri"
pet chlapcu zacalo predhánet v recitování stredoveké arabské
a modla pruzkumu verejného mínení. Má to nepríjemné
milostné poezie. Ostatní tleskali a povzbuzovali jako na
dusledky, už jenom proto, že je to nakažlivé. Výše zmínený
fotbale. Byl jsem poucen, že jde o oblíbenou a skutecne
útok policie na technoparty je takovým dusledkem. Policie
trochu souteživou zábavu studentu v Iráku. Trvalo to trictvrselhala pod momentálním tlakem politiku a k prosazení
svého výkladu zákona použila neprimereného násilí. Desítky
te hodiny, dokud autobus nezastavil. Pak jsem se vrátil
domu do Prahy a setkal se s Velkým bratrem.
zranených na obou stranách jsou obžalobou politické nezodpovednosti a dukazem neužitecnosti takovéhoto zpusobu
ochrany zákona.
O pár týdnu pozdeji už mela policie pri další technoparty
Jan Urban (1950) je vzdeláním historik, prednáší na Newyorské
univerzite v Praze.
volné ruce, protože politici, zastrašení sérií verejných protes-
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Jít do nekterých stretu
"Soucasní politici se chovají jako jejich komunistictí predchudci,
ríká Bretislav Rychlík

«

IRENA JIRKU

Impuls 99. Dekujeme, odejdete. Ceská televize, vec
verejná ... Pod radou protestních petic a výzev nechybí
podpis Bretislava Rychlíka. Byl u toho, když vrcholila
krize v Ceské televizi. Loni na podzim stál také vcele
demonstrantu, kterí pred Strakovou akademií požadovali
odstoupení šéfa úradu vlády Pavla Pribyla, který v roce
1989 velel policejním zásahum pri protikomunistických
demonstracích. Když byl nakonec Pribyl odvolán, musel
se Rychlík pred prestupkovou
komisí zodpovídat
z neohlášené demonstrace ...
Kdo je vlastne Bretislav Rychlík? Rebel, nerízená strela
- ríkají jedni, zatímco druzí jsou uprímne rádi, že už
není zamestnán v Ceské televizi. Jeden z nejlepších
soucasných ceských dokumentaristu tocí a píše dnes na
volné noze, sbírá se svými filmy ocenení na mezinárodních festivalech, obcas hraje ci režíruje v divadle, má rád
svou ženu, vychovává dve dcery a o nekterých vecech
nediskutuje.
Vším, co deláte, vzbuzujete dojem, že jste clovek, který se
cítí být odpovedný za tuhle zemi, za to, co se v ní deje. Nebo
to tak není?
Nevím, jestli to tak vypadá, ale je fakt, že se nekdy
v noci až probouzím tou odpovedností. Myslím na nejaký
problém a ríkám si, to je hrozné, s tím se prece musí neco
udelat! Musíme s tím neco delat! Je to nezdravý zpusob
života, já vím. A musím také ríct, že jsem si v poslední
dobe nekteré veci zakázal. Už to tak nejde pojímat. Stací
možná jen drobne, nevinne upozornit na urcitý jev,
nemusím hned organizovat demonstrace. At zacnou být
odpovedni ti, co odpovední být mají! Tedy placené elity.
I kdybych vás už nejaký pátek neznala, stejne bych si
dovolila pochybovat, že to dodržíte a budete už jen drobne
upozornovat.
Víte, príbeh téhle zeme je tak složitý, má tolik rovin. Má
v sobe doslova zakódovány propady odpovednosti. Celý
komunismus byl postaven na totálním selhání osobní
odpovednosti. Tím, že lidé odkývali Husákovu normalizaci, pasovali se do role lhostejné mlcící vetšiny. A lhostejnost se samozrejme vylucuje s odpovedností, nikdo není
odpovedný za nic a všichni smerujeme k morálnímu
marasmu. Ale když už jsme se konecne bez nejakého
zvláštního pricinení z toho marasmu dostali, když už
žijeme v demokratickém státe, tak nechci být lhostejný,
nechci být cynik, nechci být prospechár, který se vyhýbá
stretum. Myslím si totiž, že jít do nekterých stretu je skoro
nutné a také to nejmenší, co musím udelat. Koneckoncu,

jaképak strety? Co se mi dnes muže stát? Když to porovnáme s tím, co se delo lidem, kterí se cítili odpovední za
tuhle zemi v casech protektorátu nebo v padesátých
letech, tak je to vlastne smešné.
Nicméne kdybyste se tolik neangažoval, byl byste dodnes
treba zamestnán v Ceské televizi, mel byste stálý plat, stálé
vysílací casy, peníze na další projekty, ne?
To máte asi pravdu, ale uznejte, že nemužeme vyhazov
z televize srovnávat s postihy lidí v padesátých letech.
Nesrovnávám. Ale život na volné noze je nekdy obtížný,
zvlášte když má clovek rodinu a deti.
Práve proto, že mám decka a že si preju, aby žila
ve zdravém demokratickém klimatu, které je cennejší než
rovné dane a možná i cennejší než hospodárský rust, tak
proto do toho jít obcas musím. Alespon to tak cítím ..Je
prece duležité, aby se ve spolecnosti svobodne dýchalo
a aby se lidi necítili jen frustrovaní politiky, kterí se
chovají neodpovedne.
Neodpovedne? Chcete ríct, že jim jde už jen o vlastní
zájmy?
Vyvinul se tady specifický politický styl, který je vlastne
vyjádrením ješte oné komunistické mentality. Všimla jste
si, jak politici milují, když se jim podarí neco zatlouct? To
jsou pro ne politické body, skvelý úspech. Jásají, že vyzráli
nad hloupými obcany i médii a myslí si, že obcané si nic
nepamatují. A pak žasnou, když se ukáže, že obcané si
pamatují a nekterí tedy nejdou k volbám. Ani to však naše
politiky nemuže vyvést z míry, protože nemají žádnou
dlouhodobou vizi. Žijí jen soucasným okamžikem
a okamžitým prospechem. Jsou neodpovední k budoucnosti. Nedovedu si predstavit, že bych mel nekoho z nich
treba vybrat za vzor pro své deti. Predstavte si, jak jim
ríkáte: To je seriózní, slušný a odpovedný clovek, který
povýšil zájmy druhých nad své, z toho pána si, milé deti,
vezmete príklad! Napadá vás nekdo takový?
Tedy... Abych pravdu rekla, ani by me nenapadlo o pánech
z vlády a ze snemovny tahle premýšlet. Snad o nekolika
osobnostech ze Senátu?
No vidíte. Když se nad tím víc zamyslíme, soucasní
politici se chovají jako jejich komunistictí predchudci,
ovšem - ciní tak v demokratickém rámci. A vubec si
neuvedomují, jak je tenhle stav nebezpecný. Pohrdli
otevrenou obcanskou spolecností, nepokryte pohrdají
neziskovými organizacemi, jinými politickými smery,
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vysmívají se ekologum ... To je klima nenormální a oni
jsou nezodpovední, když se takhle chovají. Mohou nás
všechny zavést do slepé ulicky, nebude divu, až je smete
nejaký populistický typ politiky.
Není neodpovednost tak trochu symptomem doby? Nejen
v parlamentu, ale treba na silnicích se prece dejí neuveritelnéveci.
Príznacný príklad. Nedávno jsem byl na oslave narozenin Pavla Landovského. Sešli se u neho lidé, kterí mnohokrát prokázali svuj smysl pro odpovednost, kterí neváhali
mnohokrát nastavit vlastní kuži, riskovat svobodu a vlastní zdraví. Byl to zajímavý den, úžasné setkání. A když
jsme se pak vraceli domu, celou cestu jsem se hrozne bál.
A ríkal jsem si: Kdyby ted prijeli Martani a vzali si z té
dálnice vzorek lidí jako reprezentanty tohoto národa,
museli by si ríct, že jsme populace šílencu a vrahu.
Kde se to v nás bere?
Nechci moralizovat, ale zase skoncím u verejných
cinitelu. Jejich jednání má vždycky symbolickou rovinu
a hodne na nich záleží, zvlášte když vzniká neco nového,
když se tvorí základy nové spolecnosti. Myslím si, že
smerem k všeobecné nezodpovednosti se zacala naše
spolecnost ubírat v roce 1993. Tehdy se to zlomilo,
nastoupila garnitura politických pragmatiku a cyniku,
kterí se vzápetí prestali hlídat. Zacali se chovat, jako kdyby
nad nimi už nebyl ani Pánbuh, nabyli domnení, že jim
všechno projde. Lidi, vytažení ze zubních ordinací, ti
okresní formáti, se zalykali pocitem moci. Zacali pohrdat
zpetnou vazbou, kterou by jim mohla poskytnout média
a obcané, neobtežovali se pestovat dialog, v živote,
v politice i na dálnici si zvykli rítit se dvoustovkou a kašlat
na zákony. Tímto pokleslým zpusobem nastavili základní
merítka pro všechny ostatní a bohužel se nenašla síla, ani
politická, ani duchovní, která by jejich pocínání zpochybnila. A tak vetšina lidí prijala agresivní zpusob za svuj
vlastní.
Namítnu vám, že vetšinu lidí okolo me už dávno ti pánové
v oblecích a rycWých vozech nezajímají, a když, tak nás jen
popuzují. Abychom se vzhlíželi v jejich stylu? To tedy ne.
Urcite také jsou zcela lhostejní mladým lidem.
Vím, že tady vyrustá generace, která je otevrená
a uvedomuje si svou odpovednost zpusobem, který je až
fascinující. Raduju se z nich. Radoval jsem se treba na
diskusním klubu Piveckovy nadace. Vy jiste nevíte, kdo
byl Pivecka.

Režisér, herec, scénárista a publicista Bretislav Rychlík se
narodil v roce 1958 v Uherském Hradišti. Maturoval na
gymnáziu ve Strážnici, studia na brnenské technice nedokoncil.
Poté se živil jako delník na kachní farme, kulisák, nápoveda
a herec v oblastních divadlech v Uherském Hradišti a v Mostu.
Od roku 1982 hrál a režíroval v prostejovském a pozdeji brnenském legendárním HaDivadle. Od pocátku 90. let se zacal
prosazovat jako televizní dokumentarista, v letech 1997 až
2000 byl dramaturgem Ceské televize. Byl garantem ctyricetidí/ného dokumentárního seriálu Intolerance?, v cyklu filmových portrétu zachytil Ivana Wernische, Zdenka Rotrekla,
Ludv{ka Kunderu, Josefa Topola ci Ludv{ka Vaculfka, venoval
se také dejinám ceských cirkusu a varieté. Jeho hodinový
dokument Jeden rok o sedmi starých lidech v Bl1ých Karpatech
zfskal jednu z hlavn{ch cen na prestižn{m festivalu v Krakove.
Posledn{ film o živote v lidI'v severn{ch Cechách, Kamenolom
boží, obdržel Visegrádskou cenu na festivalu Jeden svet a Zlatého lednácka na Finále v Plzni. Bretislav RychUk pravidelne
prisp{vá do BBC a Respektu. Jeho žena Monika je dramaturgyne, žij{ v Brne, spolecne vychovávaj{ dve dcery.
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ToneVÍIn.
Pivecka byl skvelý švec a podnikatel z valašského Slavicína, který od roku 1947 pusobil v Batových službách ve
svete. Domu se vrátil až po prevratu v roce 1989 a hned
se rozhodl investovat do mladých lidí. Vypsal soutež
Hledáme nové Capky pro místní literárne nadané studenty
gymnázií, udílel stipendia pro mladé lékare a design éry
bot, vymyslel diskusní kluby. Na ne zval mladé lidi,
politiky, spisovatele i hokejisty, byl si totiž vedom, že
demokracie je predevším dialog. Do toho diskusního
klubu mne nedávno pozvali, byli jsme tam se ženou
a žasli, jak mladí laueráti capkovské souteže dovedou
vést ostrou a prímou debatu pred místními politiky.
Musím ríct, že ta decka mne nadchla. Až generace postižené komunismem (a to myslím i tu svou) vymizí, jaká
témata se do spolecnosti vrátí? To je otázka, která se
bude zase rešit. A já si myslím, že koncept odpovednosti
a povinnosti je jasnejší a má vetší budoucnost než
koncept neodpovednosti. A pak vždycky dojde i na
ideály, kvuli kterým je dobré obetovat vlastní pohodlí
a zisk.
A co naše soukromá témata a soukromá odpovednost? Za
deti, za nemocné rodice, za rodinu? Zdá se, že se v celé
západní civilizaci rozpadají bežné rodinné vzorce ...
To je téma, o kterém si skoro netroufám mluvit. Jsem
dvacet let se svou ženou. Samozrejme, prošel jsem si
ruznými zkouškami i propady, možná jimi procházím
porád, ale vždycky z toho vyjdu - a vždy jsem nejak štastnejší. Už vím, že je to dar, že jsem to ustál a že vím, kam
patrím.
Hezky receno. Takhle si ale mužete zduvodnit každé pochybení, máte-li moudrou ženu ...
... ale ne, to není alibismus! Nechci omlouvat své
chyby! Vlastne o tom nepremýšlím, ale uvedomuj u si, že
jsem štastný clovek, když rodinu mám a všechno se mi
to darí držet. V tom mám jasno a jsem za to vdecný. Nic
víc.
A budete se divit, když vaše dcery nebudou mít treba nikdy
potrebu se vdát, nebo dokonce nebudou ani chtít žít
spolecne s otci svých detí?
Na této rovine s nimi zatím debaty nevedu. Moje dcery
prošly obe obdobím, kdy chtely vstoupit do kláštera.
Chodí do katolických škol, a když je ucí skvelé sestricky,
které umí hrát na kytaru, tak holky touží být také takové.
Na jiné otázky zatím nedošlo. Apolenka chodila dlouho
do puberty a pak prestala ze dne na den.
Chodila do puberty?
Ano, do puberty! Když byla malá, tak si myslela, že je
puberta kroužek. Že se do ní chodí jako do piána. Nechtela ani do piána, ani do puberty. Když pak skutecne zacala
"chodit do puberty", zvládla to v klidu. A já jako otec
jsem zase ustál drobné tetování, letování jsem zatím
odmítl a ona to respektovala. Nevím, co bude dál, jak si
poradí, ale doufám, že v obou našich dcerách je cosi
zdravého, neco, co do nich prosakuje z dedecku, ze školy,
z náboženství.

propos - kdo byli jejich dedeckové?
Vlastne pradedeckové. Oba moji dedeckové byli
významní protinacistictí nekomunistictí odbojári. Deda
Pavlík byl švec a známý sociální demokrat, který odmítl
sloucení s KSC, a tak byl v únoru 1948 hned vyhozen
z práce. Kdyby neumrel na otravu krve v léte 1948,
urcite by skoncil ve vezení, nekde tam u Grebenícka.
Babicka, jeho žena, si už jiného muže nevzala. Byla
zaprísáhlá katolicka, která však za války schovávala
komunisty. A tak si to s ní pak také po svém vyrídili.
Druhý deda byl národní socialista, prítel Milady
Horákové. S mým otcem, tehdy ctrnáctiletým klukem,
prevádel na konci tricátých let ceskoslovenské vojáky
pres Slovensko ke spojencum. Všichni byli odpovední
a vždycky verejne cinní, muj otec posléze vedl Sokol,
podílel se na skautingu.
když jim všechno vzali, vždycky meli nekde kousek
neceho, co obdelávali. Otec, i když musel pracovat
v železárnách, mel vždycky nekde propachtovaný sad,
dodnes má vinohrad. A deda, kdysi úspešný podnikatel,
když už nemohl nic vlastnit, si pronajal merunkové
stromy až na Slovensku. Vstával jsem s ním ve ctyri
ráno, tlacil s ním k vlaku trakare, na nichž jsme pak
domu transportovali pres hranici koše merunek. Delali
jsme marmelády, kompoty, pálili slivovici. Ne proto, že
bychom umírali hlady, ale že proste moji rodice
a prarodice neumeli zahálet. Mužete to také brát jako
projev touhy vzeprít se zmaru. Tu sílu mají rodice
dodnes. Jsou už starí, ale kdybyste videla ten jejich cistý,
uklizený domek! Tak to bylo vždycky. Rodice mi nechávali volnost, po škole jsem se každý den mohl úcastnit
nekonecných klukovských bitev, ale pak byl cas jít
domu - a nakrmit králíky, poklidit, zamést. Mel jsem
své povinnosti a svou odpovednost.
Nikdo mi to
nemusel pripomínat, bylo to prirozené a jasné .
A.

I

Vaše deti žijí ve meste, v jiném case i prostoru, spousta
vecí není tak jasná, ne?
Když máte deti, nevychováváte je ani v téhle podivné
dobe k tomu, že nejlepší je lhát a krást. Zase jim vysvetlujete (a možná musíte víc vysvetlovat, než vysvetlovali
naši rodice), že nekteré veci se v živote nedelají.
Napríklad?
Treba nezapomenu na moment, kdy jednou Apolenka
prišla domu pozdeji, než slíbila. To bych jí odpustil, ale
neodpustil jsem jí, když mi tvrdila, že prišla vcas a ukazovala mi mobil, na kterém si hodiny na radu
jedné protrelejší kamarádky posunula dopredu. To jsem
se rozzuril a honil ji z místnosti do místnosti. Když se
o pár týdnu pozdeji poprvé opila, jel jsem ji bez recí
zachranovat. Doufám, že tehdy pochopila, že lecjaký
prešlap beru, ale lež a podvod jí nikdy nebudu tolerovat.
To netoleruj u ani politikum. Nesmíme jim to tolerovat,
chápete?

Irena jirku (1963) je publieistka, vystudovala bohemistiku
a historii, nyní pracuje ve vydavatelství Haehette Fi/ipaeehi.

Odpovednost
za príchozí
Jenom náležite reagovat na dané skutecnosti, okolnosti,
zákony nebo zvyky je málo
LADISLAV
Odpovednost není problémem výhradne etickým.
Fenomén odpovednosti je rozsáhlejší, protože se týká
veškeré skutecnosti; v celé této šíri ovšem obvykle nemluvíme o odpovednosti, ale o "odpovídání"; prinejmenším
v evropských tradicích jsou si obe slova blízce príbuzná.
Žijeme totiž ve svete, který by vubec nemohl existovat bez
nejakého druhu odpovídání na podnety, a v dusledku toho
pak bez nesení následku takového odpovídání.
Výzva a odpoved
To muže znít prekvapive, protože jsme si pod vlivem
novodobé vedy, osvícenství a pozitivismu navykli chápat
svet jako "kauzální nexus", spletitou sít vztahu mezi prícinami a následky. Proto jsme si také zvykli pro odpovednost
vyhradit místo jen v souvislosti s clovekem, s lidskou
subjektivitou. Ale ve skutecnosti je celý náš vesmír založen
nikoli na nejakých nejmenších jsoucnech (už víme, že to
nejsou atomy, ale spíš daleko menší cástice a energetická
kvanta, možná dokonce ješte o nekolik rádu menší superstruny), ale na tom, že tato "jsoucna" (ve skutecnosti
"události", od nejnižších až po nejvyššf) jsou schopna na sebe
reagovat jako na podnety, na výzvy - a tedy na sebe navzájem "odpovídat".
Anglický filosof, matematik a logik A. N. Whitehead
jednou prohlásil, že pojem nezávislé existence je nedorozumením, jež strašilo po staletí ve filosofické literature.
Obávám se, že v mnoha hlavách straší dodnes. A je to treba
ješte vyostrit: žádné, ani to nejmenší "jsoucno" (= událost)
se nemuže vyskytovat bez ostatních jsoucen, ale nejen
v tom smyslu, že se nemuže vymknout, ubránit jejich vlivu,
ale že bez onoho rozsáhlého sveta jsoucen vubec nemuže
samo existovat jako reálné. Vesmír není tedy žádnou
množinou nejakých základních "jsoucen", a není na nich ani
"založen" ci z nich "sestaven", nýbrž popravde je založen
jejich aktivními vztahy, tedy tím, jak tato "jsoucna" na sebe
nescetnými zpusoby navzájem reagují.
Ale co to je taková reaktibilita? Je to schopnost odpovídat
na jiná jsoucna, presneji na jejich výzvy (nebot každé jsoucno je nejen fakticitou, ale vždy také výzvou a je spojeno
s výzvami). Vztah "výzva - odpoved" je necím, co charakterizuje celý náš vesmír; odpoved nemusí být a vskutku
není nutne automatická ani jednoznacná a jedine možná
(jak to chtejí kauzalisté), nýbrž muže být správná i nesprávná. Primerená, ale také neprimerená. Jsou treba možné
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odchylky od nejpravdepodobnejších zpusobu odpovedi na
urcitou výzvu respektive na danou situaci.
Nejnázornejší to je ve svete živých bytostí, mluvíme tam
o postupech formou zkoušky a omylu; ani kvantové fyzice
to není zcela cizí, ale mluví se tam jen o nahodilosti,
respektive neurcitosti. Jenže práve s takovými nahodilostmi
a nepravdepodobnými výjimkami je spjat vývoj jako
postup nejen téhož dál, ale jako pozoruhodný postup dál
a o stupen výš, tedy k necemu trochu novému. Vedle
všeobecné a takríkajíc spektakulární tendence všeho
stárnout, zastarávat, upadat a chátrat (entropie) je tu na
první pohled méne nápadná, ale pro peclivejšího pozorovatele s širším rozhledem dobre rozpoznatelná tendence
opacná, totiž jak všeobecnému úpadku celit, aspon nekteré
typy chátrání zpomalit, ale predevším najít zpusoby nejen
oprava obnovování, tedy návratu zpet, ale nejruznejších
vylepšení a prímo novinek, otvírajících nové možnosti, tj.
postoupit kupredu k necemu lepšímu (negativní entropie).
Ve vesmíru, v nemž má své místo naše Slunce a jeho
planetární soustava, je nám sice zatím známa pouze jediná
planeta, na které probíhají dlouhodobé protientropické
procesy biologického charakteru, ale o jistých - ovšem
casove nekdy mnohem rozlehlejších - analogiích dokonce
i fyzikálního charakteru v celém vesmíru lze prinejmenším
uvažovat a diskutovat. Nemuže být totiž pochyb o tom, že
prinejmenším v nekterých smerech je dnes celý náš vesmír
složitejší a kupodivu jakoby méne pravdepodobný než brzy
po svém vzniku.
A práve vzrust složitosti a pokles pravdepodobnosti jsou
príznacné pro protientropické zmeny. Všechno se zdá
ukazovat na to, že zarputilé kauzální vysvetlování
v minulosti až posedle pomíjelo - a dosud prevážne pomíjí
- onen pozoruhodný vztah "výzva - odpoved". A i tam,
kde se prakticky a dokonce experimentálne a promyšlene
s tímto fenoménem pracuje jako treba v imunologii, do
zpusobu myšlení a metodologie to prece jen natolik
neproniklo, aby to bylo také náležite bráno v úvahu.

Napetí mezi správným a nesprávným
Obratme se ted k cloveku a ke specifickým rysum jeho
odpovídání, jeho odpovednosti. Na lidské úrovni totiž
vztah "výzva-odpoved" nabývá odedávna tak výrazných
rysu, že nejen nemohl a nemuže být prehlížen, ale již
v prehistorických spolecenstvích se stává dokonce primár-

ním a prevažujícím zpusobem myšlení (a v dusledku toho
i jednání a chování). Primerenost a neprimerenost odpovedí na podnety a výzvy, jejich vhodnost a nevhodnost,
správnost a nesprávnost, zejména pak koordinace jednotlivých typu odpovedí s jinými - to vše hraje mimorádnou,
ano rozhodující roli v celém živote archaických lidí.
S pokracujícím preddejinným a pozdeji i dejinným
vývojem je toto napetí mezi správným a nesprávným
spojováno s ruznými zosobnovanými a pozdeji naopak
zpredmetnovanými "instancemi". Tyto ruzné interpretace
jsou umožnovány zejména rozvojem myšlení. Výsledkem
je mimorádne velký a intenzivní vzestup komplikovanosti
lidského sveta, v nemž každý clovek a každé spolecenství
musí žít a nejak obstát s vedomím dlouhodobých perspektiv. Vyznat se v tomto složitém svete není snadné, protože
naše smyslové orgány na to samy o sobe nejsou vubec

Vztah "výzva - odpoved" charakterizuje celý
náš vesmír; pritom odpoved není nutne
necím automatickým ani jednoznacným
a jedine možným. Muže být správná
i nesprávná, primerená i neprimerená.
zarízeny. Orientace ve svete už není jen záležitostí prirozené
inteligence, ale je vecí kultury, tedy neceho, co každému
cloveku zprostredkovávají druzí lidé - rodice, prátelé,
ucitelé a také návyky a zvyklosti druhých lidí a urcitých
spolecenských okruhu. Celá ta rozmanitost kultur a tradic
bývá pro slabší myslitele duvodem k relativizaci a prímo
zpochybnování samotné struktury vztahu mezi správným
a nesprávným, a tím i k relativizaci odpovednosti.
Osvojená cást sveta
Už všechny predlidské bytosti žijí nikoli prímo ve svete
vecí a predmetu, nýbrž jednak jen v jeho malé cásti, jednak
ješte v jakési ješte menší jeho cásti jsou vskutku doma, tj.
jsou v ní zdomácneny, nebo spíše naopak: tu menší cást
(nebo jen stránku) svého okolí si "osvojily". Osvojená cást
sveta má v ceštine - snad zásluhou filosofa Jana Patocky,
který tento výraz použil- dobre vystihující pojmenování,
totiž "osvet!'. Osvetí je osvojený svet (osvojená cást sveta).
V tomto "osvet!' ci "privlastneném svete" každá živá bytost
žije, musí se v nem umet pohybovat, chránit se, prežívat
a rozmnožovat se, dobývat drobných i vetších úspechu a aniž by to tušila - tu a tam jakoby náhodou prehodit
výhybku dalšího vývoje. Zároven však je každá taková
bytost ve svém osvetí uzavrena, možná prímo uzamcena.
Vyšší živocichové si mohou své osvetí (napr. svuj rajón)
kvantitativne rozširovat, ale nikdy se jim nepodarí z neho
vykrocit, vystoupit. Dojde-li k velké a nekdy i náhlé zmene
jejich prostredí, musí zahynout, pokud se jim nezdarí se
adaptovat pri zachování aspon neceho ze své identity
(protože žádný organismus není jen produktem svého
prostredí).
Clovek jako jediná bytost je - zprvu jen v nekterých
krocích - schopen takového vykrocení z vlastního sveta, ale
nerodí se s touto schopností, nýbrž musí se jí naucit -

a nekterí lidé se ovšem museli v tom prekracování hranic
stát pionýry, museli to vymyslet a také vyzkoušet.
A nutnost se tomu vždy znovu ucit a vždy znovu to podnikat stojí také zde nekdy velmi ostre proti jiné nutnosti
zachovat svou integritu a integritu svého domova se všemi
zvyklostmi a se vší již dosaženou výbavou.
Každý clovek má vetší nebo menší tendenci se uzavrít
ve svém osvojeném svete a bránit se prunikum cehokoli
cizího (a nejde jen o cizince, ale i o cizí kulturní prvky,
cizí zpusoby myšlení). Tím je ovšem vždy znovu oslabována naše schopnost vztáhnout se ke svetu vcelku. Ke
svetu za hranicemi osvetí. Co to však vlastne znamená, že
se každý z nás musí vztáhnout ke "svetu vcelku", nechceli nechat upadnout své lidství pod úroven lidskosti?
Budoucnost není prázdná
Otevrít se svetu (v jeho celku, za temi hranicemi, které
mají vždycky tendenci se znovu uzavrít) znamená predevším otevrít se jednak minulosti, jednak budoucnosti. Ale
ovšem predpokladem takové otevrenosti vuci svetu v jeho
minulosti i budoucnosti je zejména to, že se svet cloveku
sám otvírá, že k nemu - v podobe výzev - prichází. To
zároven rozhoduje o tom, zda je duležitejší otevrenost vuci
minulosti nebo vuci budoucnosti: minulost k nám neprichází, nýbrž naopak nás opouští. Máme-li ji zachytit,
máme-li se k ní vrátit a porozumet jí, musíme k tomu
využít pricházející budoucnosti: jednat mužeme jen do
budoucnosti, celem k ní. Je to budoucnost, která vrhá
svetlo na minulost, nikoli opacne; ovšem porozumení
minulosti nám dovoluje lépe rozpoznávat i budoucnost.
Skutecne k nám z budoucnosti prichází jen to, co nepozustává z minulosti jako zátež nebo setrvalost. My ovšem
máme zvyk zahrnovat do pricházející budoucnosti i to, co
tu už bylo a zanechává to po sobe jen zbytky jako "následky". Když odpovídáme na takové následky, rozpoznáváme
mezi nimi nekdy i svá zavinení. A nemusejí být jen individuální a mohou to být i zavinení drívejších generací. Tak
muže dnešek odkrývat a ukazovat v novém svetle míru
odpovednosti starších cinu a zpusobu jednání. To je však
možné jen tam, kde si lidé priznávají svou vlastní aktuální
odpovednost pred tím, co k nim prichází vskutku
z budoucnosti, a na co mají, ba musejí reagovat, totiž
odpovídat práve ted. Jen tak mohou správne pochopit
a zhodnotit jednání svých predchudcu a starších generací
v jiných situacích.
To, co prichází, muže být nekdy (a dost casto bývá)
rozpoznáno jako to, co už známe a co tedy pro nás není tak
docela nové. Anebo to je sice nové pro nás, ale jsme na to už
trochu pripraveni druhými lidmi tím, že nám o tom vypráveli. Nebo jsme o tom cetli. Ale složitost lidského sveta je už
tak velká, že se témer nic neopakuje, a cím dál méne se bude
opakovat docela stejne, takže témer na nic nemužeme
reagovat tím, že jen zopakujeme své drívejší reakce. To platí
zejména o dejinných událostech. To skutecne nové je totiž
práve v tom, co tu ješte nikdy nebylo; už to je vec, které
nekterí lidé nedovedou nebo nechtejí uverit. Zejména starí
ríkali, že pod sluncem není nic nového, a s tímto presvedcením se pripravovali i o poslední zbytky své vnímavosti
a otevrenosti vuci otevrenému respektive otvírajícímu se
svetu, který zdaleka není ve všem stereotypní.

Ale nejaké pouze drobné zmeny a zvláštnosti nejsou
tím nejduležitejším z toho, co prichází. Vetšina takových
drobných zmen se objevuje a zase zaniká. Skutecne
duležité novinky lze však jen málokdy predvídat, dokonce si jich málokdy vubec všímáme, i když tu už jsou,
protože jsou zpocátku nenápadné a témer zanikají v té
velké rozmanitosti mnohého neduležitého. A prece smysl
toho, co se ve svete deje, je hluboce spjat práve s takovými novinkami, jejichž vlivem se posléze (bohužel až
posléze! Hned to nevidíme a mužeme to i propást!)
promenuje všechno nebo aspon velmi mnohé. Takové
novinky nemohou ovšem pricházet z minulosti (to by
pak nebyly žádné novinky), ale musejí pricházet
z budoucnosti. Smysl toho, co se deje, je tedy nerozlucne
spjat s budoucností, která není prázdná, i když není
"daná", predem rozhodnutá. Ale je také spjat s tím, zda
mezi relikty minulosti rozpoznáme ty, kterým je zapotrebí co nejdusledneji celit a oponovat. Tak se dostáváme
k tomu, že zmínená dvojice "výzva - odpoved" nemusí
být chápána jen tak, že zdrojem výzev jsou pouze skutecnosti jsoucí, ale také skutecnosti teprve pricházející, tedy
ješte nejsoucí.
Jaký je tedy záver? Odpovednost nelze redukovat na
pouhé náležité reagování na dané skutecnosti, dané

okolnosti (a tedy ani na dané zákony nebo zvyky), ale
musíme ji prednostne vztahovat k tomu, co prichází
z budoucnosti, co tedy není ješte "dáno", ale co presto
predstavuje výzvu pro nás, pro cloveka, pro lidi, pro tu ci
onu spolecnost, nekdy snad pro celé lidstvo. Takové výzvy
pricházejí pro všechny bytosti, ba pro všechna jsoucna, pro
všechny subjekty (i neživé, jak to mel na mysli treba
francouzský paleontolog, geolog a filosof Teilhard de
Chardin, který pripisoval nitro treba i atomum), ale pouze
clovek si to dokáže uvedomit.
Základní odpovednost lidí spocívá v tom být a vždy znovu
se vedome stávat otevrenými a vnímavými vuci pricházejíCÍmne daným, ale oslovujícím nás výzvám. Ty výzvypricházejí z budoucnosti a dožadují se, abychom nezustávali jen
u toho, co jest, ale abychom vždy pocítali s budoucností
a spolupracovali na jejím príchodu. Chtít odpovednost
uchopit a vpravit do zákonu a narízení je asi nezbytné, ale je
to vždyckyjen náš pokus, který muže a nemusí být odpovedný. Naproti tomu zásada, že co není výslovne zakázáno, je
dovoleno, je urcite hrube neodpovedná.

Ladislav Hejdánek (1927) je filosof, vyucuje na Evangelické
teologickéfakulte UK.

Politická odpovednost
Na ceské scéne po roce 1989 bychom jen težko našli príklady politiku,
kterí odešli z funkce proto, že za neco prevzali politickou odpovednost

Politika je cinnost, která se tak ci onak dotýká všech clenu
spolecnosti. Mužeme o ní mluvit jako o správe vecí verejných, ale také jako o forme spolecenského diskursu, jehož
prostrednictvím se organizuje verejný prostor a s jehož
pomocí verejnost dospívá (nebo by mela dospívat) k racionálním rozhodnutím o svém smerovánÍ.
Protože všechny politické ciny ovlivnují životy mnoha
lidí, a protože je politika také výkonem moci, klademe na
politiky zvýšené nároky, pokud jde o odpovednost za jejich
jednání, což se projevuje i jistým omezením soukromí nebo
speciálními zákony o stretech zájmu.
Morálka, nebo úcelovost?
Osobní odpovednost politiku za vlastní ciny úzce souvisí
s pojmem "politické odpovednosti", ale zároven je treba
tyto dve formy odpovednosti od sebe odlišit. Na rozdíl od
osobní odpovednosti toho kterého politika za vlastní ciny
má "politická odpovednost" jistou nadosobní rovinu.
Navíc je to koncept, který muže mít v ruzných spolecnostech ruzné významy, jež se odvíjejí od toho, zda je politika
chápána predevším jako morální cinnost, zakotvená
v osobním vztahu politika k systému mravních hodnot,
nebo naopak predevším jako spíš odmoralizované uskutecnování racionálních (poprípade více ci méne ideologických)
návodu pro fungování spolecnosti, prosazování skupinových zájmu nebo boj o moc.
Receno jinak, vnímání pojmu "politické odpovednosti"
úzce souvisí s tím, jak daná spolecnost obecne chápe politiku - predevším zda prevažuje názor, že do politiky patrí
nebo nepatrí morálka. Skandinávské a anglosaské spolecnosti, vyrostlé v protestantských tradicích a i dnes ješte
fungující v pomerne pevne strukturovaných hodnotových
systémech, mají k pojetí politiky coby morální cinnosti
blíže, než nekteré jiné západní demokracie.
Ackoliv ani jedno ze zmínených pojetí politiky neexistuje
v cisté podobe, presto je možné - za cenu urcitého zjednodušení - argumentovat, že v politice pojaté jako mravní
úkol casteji slyšíme pri rozhodování odkazy k dobru a zlu,
zatímco ve spolecnostech, kde prevážilo postmoderní
chápání politiky, naopak casto slyšíme, že se v politice nemá
"plane moralizovat" nebo že uplatnování mravních principu stojí v ceste racionálnímu pojetí politiky jako neosobnímu souboji zájmu a ruzných názoru, z nichž má nejvetší
právo uplatnit se ten, který získá nejvetší podporu.
Ve spolecnostech, kde tento technokratický koncept
politiky preváží, je pojem "politické odpovednosti" více
oddelen od skutecné osobní odpovednosti konkrétních
politiku než v politice moralizující. V morálne "neutrálním" prostredí je politická odpovednost casto redukována

na pouhou taktiku: politik musí být opatrný, aby se
nedopustil jistých chyb a prehmatu (a nepoškodil tak
nejen svou politickou kariéru, ale také svou stranu).
A pokud se politik dopustí neceho nepatricného, je
vyvození "politické odpovednosti" casto používáno jen
jako úniková cesta.
Prípad Gross
Zajímavým príkladem bylo chování minulého ceského
ministerského predsedy Stanislava Grosse poté, co média
upozornila na nesrovnalosti ve financování koupe jeho
bytu. V tomto prípade byla rovina osobní odpovednosti
témer zcela odpreparována od roviny tzv. politické
odpovednosti. Ackoliv se premiér zaplétal do zcela neverohodných vysvetlení, hranicících s absurditou, presto ani on,
ani jeho strana nemluvili o osobní odpovednosti, ale predevším o tom, zda by mel ci nemel vyvodit ze skandálu
odpovednost politickou.
Tento typ diskursu prijala i média a vynucovali si jej
i mnozí opozicní politici. Diskuse se nakonec zamerovala
nikoliv na podstatu možných osobních selhání premiéra, ale
predevším na to, zda míra jeho neverohodnosti už dostoupila bodu, kdy by mel vyvodit "politickou odpovednost".
Dokonce jsme slyšeli argumenty, že nejde ani tolik o to, zda
se Gross skutecne dopustil nejakého morálního pochybení
nebo precinu (ci snad dokonce trestného cinu), jako je treba
korupce, ale o to, že celou kauzu "neustál". Stal se prý tudíž
politicky neverohodným a mel by rezignovat.
Tato myšlenková konstrukce byla podporována poukazy
na jiné politiky. Argument znel približne takto: "Co si
budeme povídat, více ci méne zkorumpovaní jsou mnozí
další ceští politici. Premiér se ovšem zapletl do neverohodných vysvetlení, címž politicky selhal." Casto se poukazovalo na to, že Stanislav Gross nebyl schopen celou kauzu rádne
"zkomunikovat", a práve proto by mel vyvodit politickou
odpovednost.
Lidovectí politici nakonec "kauzu byt" odsunuli do
pozadí (koneckoncu predseda lidovcu se sám potýkal
s podobnými obvineními jako Gross) a pokoušeli se vést
útok na Grosse z morálních pozic. Zamerili se na úzké
podnikatelské kontakty jeho ženy s podnikatelkou Libuší
Barkovou, která údajne pronajímala jeden ze svých domu
nevestinci.
Potíž s touto argumentací spocívala v tom, že jakékoliv
morální rozhorcení bylo už dopredu relativizováno tím,
jakým zpusobem probíhala diskuse o Grossove byte,
v níž mnozí politici (z nichž nekterí jsou podezrelí
z podobných financních machinací jako Gross), preferovali zpolitizovanou hru na "politickou odpovednost",

v case neodpovednosti
JIRÍ PEHE
je jen groteskne prevráceným argumentem, který slyšíme,
v níž se rovina osobní odpovednosti a morálky témer
když se brání vykonavatelé ruzných nepravostí v autoritárzcela vytratila.
ských režimech - oni sami nic zlého nespáchali, protože byli
Navíc ani prípad Barkové nebylo možné vyjmout ze širšíjen nástroji tech nahore.
ho kontextu ceské politiky, což už dopredu otupovalo
V obou prípadech se jedná o totéž. Osobní odpovednost,
lidovecké morální ostrí. Sama Barková poukazovala po
opírající se o individuální svedomí, je oddelena od odpovedprávu na to, že pražský magistrát pronajímá nemovitosti
nosti tzv. politické. Demokratický politik, který tvrdí, že
nekterým spolecnostem, které v nich pak provozují nocní
nemá duvod odstupovat kvuli vážným chybám ve svém
kluby. A politici - mezi nimi i ti, kterí obvinovali Grosse
resortu, protože se techto chyb dopustili podrízení, které ani
z amorálnosti - necítili, zdálo se, žádnou odpovednost za to,
nezná, je jen zrcadlovým odrazem byrokrata, který své
že mafiánské podnikání v podobe nocních klubu a prodeje
pochybení hájí tím, že jen v rámci daného systému slepe
žen, nad nimiž se v prípade Grosse tolik pohoršovali, existuvykonával príkazy shora, ackoliv mu snad jeho vlastní svedoje i kvuli jejich vlastním politickým selháním.
mí napovídalo, že s takovými príkazy není vše v porádku.
Gross nakonec odstoupil z funkce premiéra, aniž bychom
V ceském politickém živote po roce 1989 bychom jen
se skutecne dozvedeli, zda se pri koupi svého bytu dopustil
težko našli príklady politiku, kterí
neceho právne ci morálne nepatricného nebo zda Barková skutecne
odešli z funkce proto, že za neco
prevzali politickou odpovednost. Je
provozovala nevestinec (a jak úzké V morálne "neutrálním" prostredí
to vlastne jisté pokracování
byly kontakty rodiny Grossových
je politická odpovednost casto
komunistické
mentality, v níž
s ní). Osobní odpovednost byla
redukována na pouhou taktiku.
nebyl nikdo za nic odpovedný,
zahalena rouškou "odpovednosti"
protože - teoreticky (a naprosto
politické. Lekce pro politiky, kterí by
utopicky) - všichni byli kolektivne
se snad ocitli v podobné situaci, je
odpovedni za vše.
tedy jen jedna: budte verohodnejší než Gross, když lžete.
I dnes je proto pojem odpovednosti casto velmi nekonDuležitá fikce
krétnÍ. Veci se dejí, aniž by kterýkoliv politik byl ochoten
prijmout za možná pochybení onu fiktivní politickou
Ve spolecnostech s vyvinutejší politickou kulturou než je
odpovednost, která taková pochybení ciní postižitelnými.
ta ceská (zejména tam, kde morálka hraje v politice jistou
roli), má ovšem koncept politické odpovednosti i svou
Soukromé a verejné
kladnou tvár. Za urcitých okolností totiž funguje tak, že
Posuzování odpovednosti nebo neodpovednosti politiku
pomáhá, aby se personifikovala urcitá politická selhání,
je také komplikováno nároky, které na politiky klademe.
jichž se dopustily nižší složky státní moci nebo nekdo, koho
Casto se napríklad tvrdí, že politik má jen omezené právo
je težké identifikovat. Demokratická spolecnost se pak muže
na soukromÍ. Prijetím politické funkce se stává verejnou
s takovými selháními vyporádat a ocistit se.
osobou, která (už proto, že muže ovlivnovat životy nás
Politik tak na sebe za urcitých okolností bere vinu a prijívšech a má moc, jež muže být bez dostatecné transparentmá trest za neco, co sám neucinil, ale za co tak jako tak nese
nosti zneužitelná) se vzdává cásti svého soukromí.
v ocích verejnosti obecnou odpovednost, nebot k probléTím se ovšem soukromí politika teoreticky stává verejmum došlo v rámci jeho resortu. Ministr vnitra muže být
ným statkem; jeho odpovednost v soukromém živote je
vyzýván k odstoupení kvuli nezdarenému policejnímu
soucástí (nebo i merítkem) jeho odpovednosti verejné.
zásahu, se kterým má on sám jen málo spolecného, nebot jej
Jenže i tento nárok se v moderních demokraciích
sám neplánoval a byl proveden policejním velitelem, na
kterého ministr sám ani osobne nedohlíží.
postupne rozmelnuje. Dochází k tomu z nekolika duvodu.
Predevším moderní média, zakotvená v masové kulture,
Tento typ politické odpovednosti je morální fikcí svého
v níž se soukromí stává obchodovatelným statkem (treba
druhu - nicméne fikcí, která je pro zdárné fungování
v podobe ruzných "reality show"), stále více smazávají
demokratických spolecností velmi duležitá.
V nevyzrálé ceské demokracii tento koncept politické
hranici mezi soukromým a verejným. Tato relativizace
soukromí, podepíraná dobrovolným exhibicionismem
odpovednosti zatím témer nefunguje. Politici se tlakum na
stále vetšího poctu tech, na kterých spocine oko velkého
odstoupení v prípade chyb ve své sfére pusobnosti casto
mediálního bratra, ciní obtížnejším i rozlišování toho, co
brání pomocí argumentu, že oni sami za nic konkrétne
je ješte soukromé a co už je verejné v prípade politiku.
nenesou vinu - selhali pouze jejich podrízení. Tento prístup

pravidla. Jejich porušení a následné odhalení v médiích
V postmoderních spolecnostech masové kultury a spotreby zároven dochází ke stále vetší relativizaci hodnot. Je stále
je mohlo znicit.
V prípade Clintona už soukromí témer zcela zmizelo, ale
težší uplatnovat vuci politikum morální kritéria, která
zároven zmizela morální kritéria, která se pred tím na
spolecnost jako celek tak frivolne porušuje. Jestliže pruzkumy verejného mínení ukazují, že v moderních západních
soukromí uplatnovala. Verejnost chtela vedet vše o Clintonove soukromí, ale zároven už nechtela ani ona, ani média
spolecnostech se vetšina lidí dopustila alespon jednou
prezidenta kvuli morálním prohreškum soudit. V Ceské
manželské nevery, je velmi težké žádat manželskou vernost
republice nedávno prošly bez náznaku jakéhokoliv morálníod politiku jenom proto, že na ne údajne musíme klást vyšší
ho pohoršení ze strany médií i verejnosti zprávy o nemannároky.
želském milostném pomeru prezidenta Václava Klause;
Zcela jasne se tento posun ukázal v afére amerického
s Klausovou prítelkyní byl dokonce publikován pomerne
prezidenta Billa Clintona se stážistkou v Bílém dome
laskavý rozhovor, odhalující pozadí vztahu. Jen o rok
Monikou Lewinskou. Morální tažení proti Clintonovi
pozdeji se ale média snažila u verejnosti vzbudit morální
kvuli nevere se zcela zhroutilo, protože znacné cásti
pohoršení nad tím, že manželka premiéra Grosse se prátelí
americké spolecnosti jeho nevera nevadila. Clintonovi
s nekým, kdo pronajímá svuj dum
oponenti se nakonec pokoušeli
nevestinci.
prezidenta sesadit nikoliv kvuli
Rostoucí znechucení z politiky
samotné nevere, ale kvuli tomu,
Zdá se proste, že tak, jak se
postupne
posouvá vnímání toho,
že o této nevere podle jejich
v západních spolecnostech není jen
co je morální a nemorální v modersoudu lhal, když vypovídal pod
prísahou. Pritom jen deset let dusledkem morálního selhání politiku. ních spolecnostech, posunuje se
pred Clintonovou aférou zprávy
i hranice toho, co je morální
Je též dusledkem celkového posunu
a nemorální v prípade politiku o nevere zcela politicky znicily do
hodnot, v nemž už je težké rozpoznat, a to i presto, že na ne údajne kladeté doby vedoucího demokraticme vyšší nároky. Tento trend zašel
kého kandidáta na prezidenta
co je soukromé a co verejné, co je
tak daleko, že v podstate jediná
Garryho Harta.
prípustné a co neprípustné.
oblast, v níž verejnost ješte klade na
Zajímavý je i posun v samotné
soukromý život politiku vyšší
koncepci soukromí. Leccos se
nároky než v prípade nepolitiku, jsou soukromé finance
proslýchalo i o neverách prezidenta Johna F. Kennedynebo využívání ruzných privilegií pro soukromé úcely.
ho, jenže to bylo na zacátku moderního mediálního
Ani politici v demokratických spolecnostech se navíc
veku. Soukromá sféra byla mnohem vetší, respektovanevymykají obecnému trendu, v nemž se individuální
nejší, a bylo jí složitejší proniknout. Hart byl obetí
clenové moderních spolecností s pomocí nejruznejších
masových médií v dobe, kdy se právo politiku na
expertu a právníku stále casteji brání narcením ohledne
soukromí sice už zmenšilo, ale prece jen se pomerne
selhání jejich osobní odpovedno'sti poukazy na neosobpresne rozlišovala soukromá a verejná sféra. Cenou za
tento respekt pro soukromí ovšem byla skutecnost, že
ní príciny. Pribývá tak napríklad zlocincu, kterí jsou
podle svých obhájcu (a nakonec také podle svého
politici museli dodržovat v soukromí jistá morální

i verejného mínení) jen obetmi sociálních pomeru a za
své ciny tedy nesou jen malý (pokud vubec nejaký) díl
odpovednosti.
Moderní západní spolecnosti jsou zvláštní kombinací
úpadku morálních nároku ve prospech relativizace hodnot
a rostoucího vlivu tzv. expertního rozumu, který má za to,
že vše (tedy i selhání osobní odpovednosti) lze vždy vysvetlit
poukazy na obecnejší príciny. Politika se tomuto trendu
nevymyká.
Dopady na politiku
Rostoucí znechucení z politiky v západních spolecnostech tak není jen dusledkem morálního selhání politiku
jako individuálních osob. Je též dusledkem celkového
posunu hodnot, v nemž už je težké rozpoznat, co je
soukromé a co verejné, co je prípustné a co neprípustné. Ve
spolecnosti, v níž je témer vše dovoleno a každé selhání
muže být expertne vysvetleno nadosobními prícinami,
neexistuje srozumitelný duvod pro to, aby politici byli
výrazne odlišní od zbytku spolecnosti. Vyšší morální
nároky na politiky lze klást pouze ve spolecnostech, kde
ješte stále existuje obecná shoda v tom, co takové vyšší
morální nároky vlastne jsou.
Neduvera a nechut k politikum tak vyrustají nikoliv tolik
z toho, že si politici pocínají casto údajne nemorálne a jsou
stále méne ochotni nést za cokoliv osobní odpovednost.
Vyrustají predevším z toho, že v politicích vidí moderní
spolecnost sebe samu - a to, co vidí, se jí nelIbí.

Stále ješte bychom chteli, aby politici udávali tón, nasazovali latku morality, šli príkladem, jenže politici to již delat
nemohou. Toto vše totiž stále více obstarávají masová
média. A jejich tón je v rostoucí míre povážlive disonantní,
zatímco jejich morální "zdešení" je vesmes veskrze úcelové uplatnuje se prevážne tam, kde to pomáhá zisku.
Jedním konkrétním dopadem rozmelnování osobní
odpovednosti v politice je i postupne mizení politického
vudcovství. Politickými vudci (elitami v pozitivním slova
smyslu) byli vesmes politici s vizemi, za které nejak osobne
rucili. Toto osobní rucení nakonec mohlo vycházet jen
z osobní morální integrity ci prinejmenším z ochoty nést za
své ciny - prosazované casto proti verejnému mínení odpovednost. Tento typ politického vudce ovšem v prostredí moderních medií postupne mizí.
Postmoderním spolecnostem zdánlive vládne morálne
neutrální vox populi, který údajne média jen verne
zprostredkovávají. Ve skutecnosti ovšem média do znacné
míry urcují, co si má verejnost myslet. A protože se jedná
o média vyrostlá z masové kultury a konsumerismu, v nichž
se vše, vcetne politiky, stalo zábavou (která se nejlépe
prodává), kritéria odpovednosti a morálky se stávají stále
více rozmazanými.
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Kdo nás vyzývá?
PETR PRÍHODA
Odpovednost není nijak originální téma, mívá dokonce
konjunkturu. Když nás omrzí mnohem frekventovanejší
téma svobody, jejíž obsah se rozvolní natolik, že ji
nedokážeme odlišit od libovule, rozpomeneme se na téma
odpovednosti, abychom bezbrehosti svobody stanovili
meze. Naucili jsme se ríkat "svoboda jednoho koncí tam,
kde zacíná svoboda druhého". Hezky to zní, ale kdo urcí
to rozhraní? Dobre se to darí v zahrádkárské kolonii.
"Tady pocad je to mý, tady vocad je to tvý," zpívá se
v jedné odrhovacce. Stanovit hranici mezi svobodou otce
a syna (ješte provokativneji: mezi svobodou matky
a pocatého dítete) je nesnadnejší. V takových chvílích
máme po ruce stereotypní recnické východisko: "Jasne,
odpovednost!"
Odpovednost je od odpovídat. Odpoved je reakcí na
otázku, odezvou na výzvu. Mám-li já odpovedný odpovídat, kdo je ten, kdo se ptá? Kdo vyzývá? Je nebezpecné
ptát se takto, mohli bychom dospet k tušení nejaké
nadosobní autority. Nedej, Bože, abys to byl náhodou ty!
V sezóne, která si ríká postmetafyzická, dokonce postmoralistní, by byl takový záver skandálem, blamáží.
Pokud nekomu odpovídám (za své myšlenky a ciny),
musí prý být ten nekdo z tohoto, nikoli z onoho sveta.

Treba "morálka", tedy sociokulturní výtvor, konvence
v dané dobe a v daném míste obvyklá (asi jako "nájemné
místne obvyklé"), cili verejné mínení. To se ale nemusí
srovnávat s mou sebeúctou svobodného cloveka. Radeji
tedy mé "svedomí". Tedy vlastne opet - já. Tím se ale
vracíme o krok zpet, ke svobode. Ta nám pak zacala
fúlOvat s libovulí. Bludný kruh.
Nemelo by to prekvapovat. Nejen verejné mínení, ale
i pokusy o diskurs (ty medialilOvané, o jiných nevíme)
probíhají v bludných kruzích. Od jednoho neústupne
hájeného stanoviska k druhému a zpet. Od svobody
k bezpecnosti a zpet. Od svobody k odpovednosti a zpet
atd. Takto muže fungovat i individuální mysl. Jedinou
"legitimní" starostí je - péce o "vyváženost". Zdalipak nás
nekdo vysvobodí z toho bludného kroužení? Ale ano,
vedci. Ti nám dnes ríkají, že všechny naše nápady,
rozhodnutí, ciny, pociny ... jsou derivátem histochemických pochodu na membránách neuronu našich mozku.
Tím se mi nechce koncit. Proto znovu: odpovednost je
od odpovídat.

Petr Príhoda
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Za co je zodpovedný
Nabízí korán ospravedlnení pro teroristy?
To, co teroristé provedli v New Yorku, Madridu, Londýne,
Egypte je všeobecne pokládáno za nemorální a zlocinné. Jsou
však pachatelé opravdu jen zfanatizovaní jedinci, kterí
nevedí, co ciní, nebo se opírají o korán? A dává skutecne
korán morální ospravedlnení pro podobné ciny?
Západ: z nebe na zem
Moderní západní antropologické myšlení se odvrátilo
od tradicního starozákonního relativizování ceny lidského
života typu marnost nad marnost a všechno je marnost ci
prach jsi a v prach se obrátíš a udelilo naší lidské existenci
jedinecnost a novou duležitost. Individuálnímu lidskému
životu prisuzuje západní spolecnost daleko vetší váhu, než
jakou mel kdykoliv predtím. Modernismus prehodnotil
smysl lidské existence a humanizoval individuální odpovednost. Je to lidskost, nikoliv víra, co zavazuje cloveka být
odpovedným.
Západní modernismus se rovnež podílí na tom, že dejiny
zjevení a spásy pozbyly nekdejší zásadní význam a jejich
místo v centru lidské pozornosti zaujaly dejiny lidské. V 18.
století se osvícenci rozešli s predstavou, že dobro a zlo predepisuje cloveku Buh. Merítkem veškeré spravedlnosti se stává
lidský rozum a cit. Morálka už neprichází k cloveku zvnejšku
jako príkazy od vzdáleného a neviditelného Boha. Utvárí ji
každá lidská bytost vrozeným a výchovou prohloubeným
vedomím závazku a odpovednosti. Revoluce morálky se
prenáší na verejný a politický život. Zrod politických
demokracií je pokracováním procesu zbožnení cloveka
a lidského individua. Politický vudce už není jako kdysi
králové zástupcem Boha na zemi, ale zastupuje lid a národ.
Obcan se prostrednictvím volebního lístku a dalších forem
úcasti na politickém živote stává základním clánkem moci
a verejné scény.
Modernizacní humanizace je v jednom smeru vzpourou
proti náboženství, predevším v jeho zotrocující a lidského
ducha omezující forme. V druhém smeru pak osvobozuje
i samo náboženství od pokušení rídit veškeré lidské kroky,
diktovat lidem, co musejí a co nesmejí. Antropologické
uvažování od 19. století stále zretelneji a rozhodneji vrací
božskost umístovanou dosud výlucne jen na nebesa k zemi
akcloveku.
V polovine 19. století oznacil Feuerbach moderní epochu
za epochu humanizace Boha a Hegel definoval náboženství
jako výtvor lidského vedomí. Modernizacní a zároven
humanizacní tendence vede k tomu, že se božské zlidštuje
a lidské se zbožštuje. Nekdejší odcizení Boha a cloveka se tím
ruší, což má nesporne pozitivní dopady v individuálním
a spolecenském živote lidí. Taková operace nese ovšem
rizika. Jednak ztrátu lidského presahu, transcendence,
jednak lhostejnost k duchovním hodnotám.
Modernizace však náboženství neznicila. Dnes se mluví
zcela bežne o "návratu náboženského" nebo radikálneji
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o "boží pomste", což jen dokazuje, že víra a spiritualita
zustávají, i když nabývají novou tvárnost. Lidský vztah
k božskému se transformuje prostrednictvím "výrazného
zniternování víry", jak tvrdí francouzský sociolog náboženství Frédéric Lenoir. V knize Boží promeny píše, že "historická
náboženství se vracejí prostrednictvím niterné a mystické
dimenze, nebot roste zájem lidí o náboženství jako osobní
prožitek".
Islám zotrocený príkazy
Evropský a západní myšlenkový prevrat v pojetí cloveka
vyprovokoval velké promeny v praxi krestanství, ale príliš se
nedotkl islámského náboženství. Humanismus se v muslimském prostredí nijak valne neprosazuje. Pojetí cloveka je
zajato doslovností koránu a lpením na jeho archaických
výkladech. Každý pokus o prehodnocení je predem odsouzen k neúspechu, nebot se apriori oznacuje jako neprípustná
inovace.
Jen islámská mystika a ve stredoveku pak arabská filosofie
cerpající z recké racionalistické tradice dokázaly objevovat
hodnoty, jež mají univerzálne platný humanistický ráz. Tyto
mystické a myšlenkové prístupy však nikdy mezi verícími
muslimy neprevládly, zustaly na okraji hlavního proudu
muslimského uvažování, v nemž tzv. boží zákon, obsažený
v koránu a zbožných tradicích, je predevším souborem velice
konkrétních príkazu a zákazu.
Z koránu lze vycíst, že clovek je bytost jedinecná, stvorená
s materiálním telem jako ostatní živocichové, ale dokonale
zformovaná. Lidské bytosti jsou poutané svou telesností
k materiálnímu svetu a k hledání hmatatelného blaha
v tomto pozemském svete. Mají však na rozdíl od ostatních
tvoru šanci priblížit se Bohu - A1láhovi,pokud se vydají na
cestu, kterou nabízí korán. V nem je obsaženo poselství, jak
krácet po ceste smerem ke Stvoriteli.
Vyznavac koránu se liší od cloveka helénského myšlení, jež
v cloveku spatrovalo vtelení duchovní podstaty, nezrídka
božského puvodu, do tela neboli hmotné lidské podstaty.
Smysl lidského života pritom staroveká recká filosofie
projektovala jako osvobozování duše z telesného vezení.
Clovek koránu se však neshoduje ani s biblickým clovekem,
jenž byl stvoren jako "obraz a podoba Boží". Pojetí cloveka
v koránu má nejblíže k aristotelské antropologii. Na rozdíl
od Aristotela, jenž lidskou telesnost podcenoval, však korán
smiruje cloveka s jeho telesností a s dejinností lidského
života.
Práve v tom ale vezí certovo kopýtko, nebot prílišná
tolerance k telesnosti se v islámu vyvažuje prílišnou prísností, jak s touto telesností nakládat, aby to verícího muslima
nesvádelo z pravé cesty, z cesty k Alláhovi. Odtud pak do
detailu zpracované príkazy a zákazy týkající se všech stránek
lidského života, at už jde o záležitosti rituální a duchovní,
nebo ryze praktické jako jídlo, oblékání, práce, rodinný život
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a zábava. Tento sklon islámu k formalizování lidského
chování a jednání naucil verící muslimy zvyku neustále
konzultovat duchovní autority, zda to ci ono je bohulibé ci
nikoliv, zda je to prípustné, nebo zakázané. Dnes se pak
takové dotazování muže týkat antikoncepce, interrupce,
transplantace telesných orgánu stejne jako postoju k jinovercum a neverícím. Víra se príliš formalizuje, prevládá v ní
vnejškovost nad niterností a materiální konkrétnost nad
duchovními hodnotami, které by mely být mustkem
k univerzálne platnému humanismu a sbližovat muslimy
s ostatními lidmi.
Teoreticky je verící muslim autonomní bytost, která plne
odpovídá za své ciny. Ale doslovne braný text koránu mu
neskýtá pro praktickou realizaci víry mnoho volnosti. Korán
varuje a hrozí. Varuje cloveka pred špatným obchodem,
pred výmenou božího príslibu vecného života za pozemské
radovánky. Hrozí cloveku, jenž se nevydal na cestu k Alláhovi nebo z ní sešel, peklem. Muslim je obchodníkem
a zároven nomádem. Smenuje pozemské zájmy a vlastní
sobecké sklony za perspektivu ráje v Alláhove blízkosti
a vydává se na cestu. Pri svém rozhodování má být zcela
autonomní a prijetí závazku je nezmenitelné. Plyne z toho
striktní odpovednost, z níž se nelze vyvázat. Celým pozemským životem nese clovek na svých bedrech odpovednost za
své ciny a bude se za ne zodpovídat sám pred Alláhem v den
posledního soudu. Lidská odpovednost muslima je tedy
predevším vertikální a podstatne méne humanisticky
horizontální.
Máme pravdu) a za to trpíme
V koránu se mluví k cloveku jako muslimovi a témer
vubec ne k muslimovi jako cloveku. Neuznává se žádný jiný
humanismus než zájem o cloveka, jenž volí "odevzdání se
do božím vule" cili islám. Ostatní lidé, jinoverci nebo
neverící, se mohou zhodnotit jen tím, že se prikloní
k islámu. Pokud ne, mají cenu jen jako palivo do pekelných
ohnu. To je jeden limit. Druhý pak souvisí s tím, že se toto
"zjevené slovo" objevilo v konkrétním historickém case
a prostoru Arábie pocátku 7. století a prirozene nese pecet
oné doby. Muslimové verí, že korán je nedotknutelný,
a mnozí to chápou tak, že je treba ho brát doslova. I když
obsahuje anachronismy, tvrdí se, že prináší nadcasové
principy ideálního lidského a spolecenského porádku, jenž
se dá adaptovat na jakýkoliv stupen rozvoje lidstva.
S modelovým clovekem se muslim ztotožnuje ctením
a memorováním koránu a v rámci komunity verících, k níž
dal vzor prorok islámu Muhammad, když se usadil
v Medine. Medinská komunita byla presvedcena o pravde
koránu a zároven za to vystavena posmechu a pronásledování. Z koránu vyplývá, že se musela bránit pred úklady
Satana (Tághút) a jeho prátel a pritom provozovat džihád
s cílem všeobecného vítezství božího slova. Z toho se pak

odvinula nadcasová povinnost verících provozovat tzv.
velký džihád, což znamená bojovat s vlastními poklesky
a vášnemi a v prípade potreby se postavit na odpor tem,
kterí ohrožují islám a štvou proti Alláhovi. Za situace, kdy
muslimové zacnou Západ pokládat za zcela zkažený,
nemohou než zacít usilovat o znicení moderního Satana,
nebo alespon o jeho "destabilizování". Berou-li si navíc za
vzor medinskou komunitu verících vcetne jejího psychického rozpoložení, jež se dá vyjádrit "máme pravdu a za to
trpíme", urcite se jim smysl teroristických atentátu soucasných džihádistu, kterí se mstí za "utrpení muslimu ve
svete", zdá logický.
U vyznavacu radikálního islamismu a džihádu došlo
k totální roztržce mezi odpovedností lidskou a odpovedností náboženskou. Muslim u nich prevážil nad clovekem.
Pokud se náboženství a víra mohou dostat až k poprení
lidskosti, je s nimi neco v neporádku. Jen tvrzením, že
všichni muslimové nejsou stejní a že teror nemá nic spolecného s islámem, se to nevyreší. Každý má právo klást si
otázku, jak žít autenticky se svou vírou a ptát se, jak dospet
k božskému. Chce-li však žít s jinými lidmi v míru, mel by
se snažit shodnout se s nimi spíš na tom, co je lidské, než na
tom, co je božské.

U vyznavacu radikálního islamismu a džihádu
došlo k totální roztržce mezi odpovedností
lidskou a odpovedností náboženskou.
Vyznavac koránu se sotva stane univerzálním modelem
lidské existence, i když to obcas vypadá tak, že o to islám
usiluje. Muslimové vždy kritizovali judaismus a krestanství,
a presto se verící techto dvou náboženství dodnes nedali
presvedcit. Možná, že jsou nyní judaismus i krestanství
v krizi, ale ani islám na tom není lépe. Pokud nakonec prece
jen zvládne své soudobé nesnáze, težko odhadnout, jaká
budoucnost ho ceká. Jisté je, že nemuže pocítat s tím, že
korán prijmou verící Židé a krestané a ješte méne pak
agnostici a že tak dosáhne univerzálního prijetí "božího
zákona". Pokud se však muslimové naucí zajímat o lidské
záležitosti pres duchovní hodnoty, jak to už ostatne ciní
islámská mystika, a nikoliv jen pres pozemské poklesky, je
nadeje, že jim prestanou být lhostejní ostatní lidé, at je
nazývají jinoverci nebo neverící. Jen niterný ci zduchovnelý
humanismus dokáže dávat víre lidskost a v cloveku pestovat
odpovednost.

Zdenek Miiller (1947) je arabista a publicista. Žije a pracuje ve
Francii.

Odpovední služebníci
Pojmy "elity" a "zodpovednost" nám stále ješte znejí jako hudba z Marsu

Desetiletími totalitních režimu naše spolecnost pozbyla
svých nekdejších predválecných pojítek, sdílených kulturních
vzorcu a skupinových tradic. Sociologické výzkumy ukazují,
že se vetšine lidí spolecnost zdá slabe organizovaná, že
v ruzných oborech cinností lidé jen zrídka vidí inspiraci do
budoucna. Není se cemu divit v situaci, kdy se i elity casto
schovávajíza kolektivní neodpovednost.
PreWížená slabost
Lord Bryce, když poukazoval na roli verejného mínení
pocátkem 20. století, odlišovaltri vrstvy spolecnosti: spolecenské elity, které mají bud prímé formální rozhodovací pravomoci ve spolecnosti, nebo neformální vliv. Dále informovanou, zainteresovanou verejnost, která ve vztahu k urcitým
tématum disponuje znalostí a zkušeností. A konecne širokou
verejnost, která má o tématech, jež jsou predmetem verejné
diskuse,jen vzdálené, zprostredkované povedomí.

Pro spolecnost je problematická situace, kdy
spolecenské elity jsou príliš slabé, i situace,
kdy spolecenské elity jsou príliš silné.
Problémem demokracie je podle Bryceto, že pred volebními urnami se odlišná váha techto skupin stírá, v reálných
spolecenských a politických procesech je však jejich vliv na
verejné dení výrazne odlišný. Není pochopitelne lhostejné,
zda v prístupu k urcitému problému tyto tri skupiny dosáhnou souladu a demonstrují vysoký stupen spolecenské
soudržnosti, ci naopak zda se ve vztahu k zásadním otázkám
spolecnost štepí. V západní politické sociologii je dnes bežné
zkoumat náhled techto trí skupin na závažné spolecenské
a politické otázky a zjištovat, zda je v percepcích techto
skupin protiklad ci napetí. Odtud je již jen krucek k tomu,
abychom si položili otázku, jak soudobá demokratická
spolecnost umí tyto prípadné rozpory a problémy rešit
a prekonávat.
Každá spolecnost má k dispozici formální i neformální
mechanismy kontroly. Casté stesky na to, že v naší spolecnosti panuje neporádek, vlastne odkazují na rozvolnenost
formálních i neformálních spolecenských norem i na
nedostatecné fungování mechanismu sociální kontroly.
Zatímco u formálních mechanismu je to pomerne zjevné
a zrejmé kdekomu, slabost neformálních kontrolních mechanismu si mnoho lidí ani neuvedomuje ci odbude ji povšechným poukazem na úpadek morálky.
Vrtkavé elity
Jak to vše ale souvisí s úlohou elit ve spolecnosti? Práve
proto, že elity disponují mocí i vlivem, mohou snadneji

a úcinneji ve spolecnosti cokoli prosadit. Vládnou znalostmi,
schopnostmi a v neposlední rade analytickými a komunikacními prostredky, kterými mohou zprostredkovat poznání
o vhodnosti ci výhodnosti urcitých rešení a získávat obecnou
podporu od ostatních složek spolecnosti. Mohou tak posilovat vedomí sounáležitosti ve spolecnosti a jednoty v zásadních cílech spolecenského rozvoje. Avšak stejne tak mohou
elity maximalizovat jen svuj vlastní zájem a treba ijen krátkodobý bezprostrední prospech. Obecne lze asi ríci, že pro
spolecnost je problematická situace, kdy spolecenské elity
jsou príliš slabé, i situace, kdy spolecenské elity jsou príliš
silné.
Soucasným ceským problémem je spíš slabost spolecenské
elity. Použijeme-li pojmu elita, predstavíme si ji jako soubor
všech špickových reprezentantu v ruzných oblastech cinnosti
a v ruzných sférách spolecnosti. Je to tedy treba soubor
ekonomických, politických, vládních, správních, bezpecnostních, akademických, kulturních a mediálních elit. V každé
z jednotlivých oblastí tyto elity disponují bezprostrední mocí
i širším spolecenským vlivem a teší se vysoké spolecenské
prestiži. Príslušnost k elitní skupine je již sama o sobe
odmenou, úspechem ci zásluhou a snaha v elite setrvat
a posílit si elitní postavení predstavuje pro cleny elity výrazný
motivacní cinitel.
Z hlediska zvyšování obecných nároku na spolecenskou
elitu je ku prospechu, když existuje mezi jednotlivými skupinami elit hodnotový soulad i vzájemná pojítka bezprostrední
spolecenské interakce. Pokud tomu tak je, dochází nejen
k prekonávání jednostrannosti oborových pohledu, ale
upevnují se sociokulturní standardy elit, dostává se jim
podoby závazných normativních ocekávání. To jsou procesy,
které se vytvárejí dlouhodobou tradicí a i v tomto ohledu se
u nás negativne projevuje vývojová diskontinuita zpusobená
minulým režimem.
Jednoduchým testem integrace elitních skupin v naší
spolecnosti je sledovat složení a chování úcastníku oficiálních
slavnostních událostí, velkých recepcí a podobných spolecenských príležitostí. U nás je i príležitostnému pozorovateli
jasné, že jednotlivé cásti elity stále ješte predstavují relativne
oddelené segmenty, které spolu príliš nekomunikují. Rekne-li
se u nás o nejakém politikovi, že má nadstandardní vztahy
s novinári, je to spíše pohana než ocenení; zrídka uvidíme
propojení umeleckých a podnikatelských kruhu, a pokud
ano, tak spíše u velkých západních spolecností. V literature se
docteme o tom, jak nemorální ci jinak neprístojné jednání
urcitého clena elity bývá postihováno distancí a mrazivým
nezájmem druhých, který degraduje nedobrého clena elityna
pouhého nositele vysokého funkcního zarazení. Takové
neformální kontrolní pusobení, vedoucí k narušení elitního
postavení, muže sice za urcitých okolností být tou nejsilnejší
sankcí, u nás se však s takovým prípadem setkáme jen zrídka.

JAN RARIL
Kdo za co muže?
Elity mají díky své vysoké prestiži znacný vliv na média
a verejné mínení. V soucasné dobe v západním svete mají
velkou úlohu pri posilování spolecenských vztahu, rozvíjení
rovných šancí a prekonávání kriklavých sociálních nerovností. Rada pojmu, které již v cinnosti západních elit zdomácnely
a získávají stále vetší váhu, jako partnerství verejného
a soukromého sektoru, spolecenská odpovednost firem, ci
ponekud módní evropská triáda koheze (soudržnost) inkluze (zaclenení) - posilování schopností, jsou u nás zatím
casteji používané jen v sektoru nevládních organizací. Zase
nás prozradí náš jazyk: pokud neco nedeláme bežne a není to
soucástí našeho prirozeného sveta, neumíme to ani porádne
pojmenovat.
Problémy vyvstanou, zamyslíme-li se nad tím, kdo za co ve
spolecnosti muže, kdo nese za co odpovednost. Jako obcané
neseme všichni stejnou odpovednost za dodržování zákonu,
existují však ruzná formální i neformální privilegia. Je
všeobecne známo, že tvrdost zákona více dopadá na spodní
spolecenské vrstvy než na ty horní a že se dá težko v této
souvislosti neco delat. Clovek dole si navíc casto pripadá
bezmocný, težko prosadí svuj názor a zrídka získá širší
podporu. Jeho odpovednost za spolecenské problémy je
proto ve verejném mínení pojímána jako nižší než odpovednost mocných a vlivných. Reci o odpovednosti elit jsou
pritom casto prázdnými deklaracemi. Nedostojí-li mocní
a vlivní své odpovednosti, casto jen poodstoupí do jiné, lec
velmi podobné funkce bez jakýchkoli dalších formálních
i neformálních sankcí.
Naše rozpaky budou zrejmé, položíme-li si prostou otázku:
komu napríklad odpovídá vládní politik? Orgánu, jenž jej
nominoval, všem clenum strany, volicum strany v jeho
volebním obvodu, volicstvuvšech koalicních stran ci veškerému lidu této zeme? A odpovídá stále v prubehu celého svého
mandátu, nebo jen v okamžiku voleb? A je politik poveren
tím, aby nad lidmi vládnu!, nebo se spolecne s nimi má úcastnit správy vecí verejných? Oe mimochodem náhodou, že
bežný anglickýpojem public servant u nás nemá ceský ekvivalent, nechceme-li použít groteskního prekladu verejný služebm1<?)

O pomoc se opet obratme k významum kodifikovaným
v jazyce. Asi není náhodou, že pojem odpovednost nemá
v úvahách o charakteru soudobých spolecenských vztahu
u nás pevnejší ustálené místo. Živádebata, která o spolecenské
odpovednosti probíhá a jež je v anglosaském svetedána polem
významu mezi pojmy responsibility - accountability - responsiveness, u nás zustává prakticky nepovšimnuta, byt je v mnoha
smerech instruktivní. Odpovednost ve smyslu responsibility je
nejobecnejší, vyrustá z etických norem a má svuj subjektivní
i kolektivní rozmer. Je svým zpusobem predpokladem dalších
dvou významu accountability a responsiveness.

Odpovednost ve smyslu možnosti být pohnán k odpovednosti a obhájit své ciny a postupy (accountability) je vázána na
okruh relevantních sociálních vazeb. U bežného jedince se
vetšinou omezí na okruh rodiny a nejbližší prátele, u reprezentantu institucí a príslušníku elit však má více stupnu
a zahrnuje velmi široký okruh lidí. Tato forma odpovednosti
je podstatná pro fungování všech forem lidské organizace
a predstavuje velmi duležitý aspekt pri posuzování legitimity
cinnosti elit. Abychom mohli urcit odpovednost v tomto
významu, musíme jasne vedet, koho urcitý jedinec nebo
organizace predstavuje a jak lze vyhodnotit jejich jednání.
Predstavitel velké a mocné firmy dnes na Západe podle
mnohých již nepredstavuje jen zájmy svých akcionáru na
zisku a firemním rustu, ale stává se významným hrácem ve
spolecenském rozvoji, jeho firma nese svuj díl spolecenské
odpovednosti. Je tedy odpovedný svým zamestnancum,
lokalite, v níž pusobí, a podílí se na dalších funkcích ve verejném prostoru.
Vedoucí predstavitel, potažmo clen elity,je odpovedný (ve
smyslu responsiveness) tehdy, když pri svém jednání nespoléhá
pouze na své formální postavení, ale snaží se predevším
porozumet potrebám a zájmum tech, které reprezentuje,
a reagovat na ne. Neodpovední predstavitelé jsou v tomto
smyslu ti, kterí ignorují potreby svého okolí nebo se starají
pouze o svoji profesní skupinu ci jen sami o sebe. Sociologické výzkumy naznacují, žejiž rádku let žijeme v situaci, kterou
lze nazvat "krizí vedení", kdy vetšina lidí má pocit, že není
svými predstaviteli dobre reprezentována, a nevidí šanci, jak
tuto situaci zmenit. Takový stav mužeme vnímat i jako krizi
elit, kterým se nepodarilo naplnit svou rídící roli ve spolecnosti. Uvedomit si problém znamená první krok k náprave.

Jan Hartl (1951) je sociolog.

Potrebujeme konkrétní
V cem spocívá odpovednost clenu domácnosti Zeme
Ve studii "Otázka viny" nemecký existenciální filosofKarl
Jaspers rozlišuje vinu kriminální, politickou, morální
a metafyzickou. Soucasná krize životního prostredí klade
otázku, zda svým významem, dusažností i existenciálním
základem nepatrí mezi vyjmenované viny nove také vina
environmentální. Neoddelitelnou soucástí vedomí viny je
odpovednost za zavinení. Nejde pritom jen a prvorade
o otázku právní - vylucuje to zrejme filosofickákategorizace
vin, jak ji Jaspers podává.
Lokální zlepšení, globální zhoršení
Environmentální odpovednost muže mít ovšem dve
podoby: v užším smyslu za zpusobenou materiální škodu na
prírode, na životním prostredí, a v širším smyslu za dusledky
degradace a nicení života a jeho podmínek - vcetne života
lidského - jako mezní a finální hodnoty planetárního významu. Jen dusledne uplatnovaný respekt k temto hodnotám
muže zabranovat škodám v užším slova smyslu. Tak, zdá se,
lze formulovat jádro environmentální odpovednosti.
V Záverech ekologického workshopu Havlova FORA
2000 z roku 1997 se zaznamenává, že " ... environmentální
problémy, které prožíváme, nejsou pouze ekologického, ale
civilizacního charakteru". Oblasti, v nichž se situace planety
podle citovaného dokumentu dále zhoršuje, jsou zmeny
klimatu, ubývání biodiverzity, rostoucí intoxikace životního
prostredí a našeho zdraví, ubývání vody a zhoršování její
kvality, dezintegrace systému podporujících existenci života,
nepríznivý vývoj regionu. I když výcet není možná zcela
úplný, podstatu problému vystihuje: jsou ohrožovány
základní biologické predpoklady trvání nebo alespon stability lidské globální civilizace, a to clovekem samým. Problém
v poznané podobe trvá nejméne tricet pet let - dost casu na
to, aby jej clovek vzal na vedomí a pocal se ke svému osudu
chovat odpovedne.
Zdánlive se tak stalo, dokonce i na globální úrovni. OSN
usporádala v roce 1972a pak o dvacet let pozdeji mezinárodní konference o životním prostredí, první ve Stockholmu,
druhou v Rio de Janeiru, zhodnotila výsledky druhé na
Valném shromáždení OSN v roce 1997. Otázkám životního
prostredí a hospodarení se zdroji venoval znacnou pozornost generální tajemník OSN Kofi Annan ve svém projevu
na milleniovém zasedání OSN v roce 2000. Dalším, posledním setkáním byl svetový summit o udržitelném rozvoji
v Johannesburgu v roce 2002. Presto výsledky všech techto
jednání vyústují v poznání, že existuje sice zretelné, avšak
spíše jen deklarované vedomí závažnosti ekologických
problému, zatímco výsledkyjejich rešení jsou neuspokojivé.
A i když došlo na lokálních a nekde i na regionálních
úrovních, zejména v rozvinutých prumyslových zemích,
k urcitém zlepšení, trend na globální úrovni je zcela opacný.
Roste svetová chudoba, hrozí nedostatek potravin,
nedostupnost pitné vody je akutní, dusledky klimatické

zmeny jsou stále zretelnejší, takže lidskou spoluvinu na ní již
nezpochybnují ani Spojené státy.
Ochota vetšiny "neco delat"
Zdá se pritom, že abstraktne definovat predmet environmentální odpovednosti je pomerne snadné. Hans Jonas
v knize zásadního významu pro téma, nazvané príznacne
"Princip odpovednosti" (OIKOYMENH, 1997), parafrázuje
Kantuv kategorický imperativ do vety "Jednej tak, aby
úcinky tvého jednání byly slucitelné s trváním skutecne
lidského života na Zemi", v negativní definici "Jednej tak,
aby úcinky tvého jednání neznicily budoucí možnost takového života".
Na zmíneném jednání FORA 2000 významný americký
teoretický a kvantový fyzik Fritjof Capra tento abstraktní
postulát priblížil: " ... velkou výzvou je nutnost vytvorit
udržitelné komunity, tj. komunity, které zahrnou sociální,
kulturní a fyzikální prostredí... Mužeme se mnohému
naucit od ekosystému, protože ekosystémy jsou ve skutecnosti udržitelné komunity rostlin, zvírat a mikroorganismu ... Musíme se stát ekologicky vzdelanými. Ve vede tato
nová cesta myšlení je známá jako "systémové myšlení".
A dále: "Namísto abychom na vesmír hledeli jako na stroj
složený ze základních stavebních cástí, vedecké poznatky
vedou k záveru, že materiální svetje v podstate sítí neoddelitelných soustav vztahu, že planeta jako celek je živoucí,
seberegulující systém." A záverem: "My všichni jsme cleny
domácnosti Zeme, meli bychom se proto chovat jako ostatní
její clenové: rostliny, zvírata a mikroorganismy, které tvorí
širokou sít vztahu, jež nazýváme sítí života."
Jaké jsou tedy reakce clenu domácnosti Zeme? Z mnoha
pruzkumu názoru obcanu v clenských zemích Eropské unie
jsou nejpríznacnejší výsledky šetrení z roku 2002. Z neho
vyplynulo, že 45 procent respondentu zastává optimistický
názor a domnívá se, že "... zhoršování životního prostredí
lze zastavit zmenou životního stylu". Naproti tomu 44
procent dotázaných bylo pesimistických a bylo presvedceno,
že lidské aktivity vedly již k nenapravitelným škodám na
životním prostredí. Tomu odpovídá, že polovina dotázaných
byla presvedcena, že mohou pusobit pozitivne na životní
prostredí svými aktivitami, zatímco druhá polovina takové
mínení nezastávala. Nicméne - prevážná vetšina je ochotna
"neco delat", ale jen za predpokladu, že "také ostatní vyvinou
nejaké úsilí".
Hedvábné a fatální starosti
Pozoruhodné jsou však i výsledky pruzkumu, který pro
OSN v roce 1999 provedl Gallupuv ústava které citoval Koti
Annan ve své zpráve "My, lidé. Role Spojených národu v 21.
století". Pruzkum se uskutecnil v šedesáti zemích sveta
a zúcastnilo se ho 57 000 lidí. Z pruzkumu vyplynulo, že dve
tretiny dotázaných vyslovilynespokojenost s tím, jak se jejich

strach
VÁCLAV MEZRICKÝ
vlády starají o životní prostredí. Jen v peti zemích byla vetšina respondentu spokojena. Lidé v rozvojových zemích patrili k nekritictejším.
Je zrejmé, že je treba odlišovat postoje obyvatel rozvinutých a rozvojových zemí. Z rady zpráv plyne, že ochota lidí
v rozvinutých zemích menit své spotrební preference, které
jsou jedním z hlavních zdroju problému životního prostredí,
naráží na své limity. Navzdory deklarované ochote cástí
populací menit své chování, pruzkumy ukazují, že daleko
více se spoléhají na moc vedy a ze svých návyku nejsou príliš
ochotni slevovat: možnosti prizpusobení se již vycerpaly
trídením odpadu, užíváním energeticky šetrných elektrických spotrebicu, nákupy ekologickynezávadných potravin.
Situace v ostatních cástech sveta je podstatne odlišná:
v zemích, kde dochází k prudkému prumyslovému rustu, se
jen postupne zjištuje, jakou dan spolecnosti platí za prezíravý postoj k problémum životního prostredí. Tak v Cíne
i oficiální prameny uvádejí, že bylo identifikováno ne méne
než 115 druhu nemocí, vyvolávaných nezdravým životním
prostredím. Trpí jimi až 200 milionu lidí.
V nejchudších zemích sveta je problém vnímán jako
deficit základních biologických predpokladu prežití. Jak se
pak chovat "environmentálne dospele", tedy odpovedne,
v situaci, kdy je nedostatek cisté pitné vody a zemedelské
pudy?
Až prijde Golem
Cím jsou technologické spolecnosti složitejší,tím je ovšem
zaujetí odpovedného postoje k budoucnosti obtížnejší.
Filosofové Hans Jonas, Martin Buber, Martin Heidegger
a posléze Niklas Luhman shodne poukázali na to, že svet
techniky se stává silnejším než clovek, " ... osvobozuje se od
nej s živelnou nezávislostí a staví se proti nemu a clovek už
nezná to slovo, jež by golema, kterého stvoril, spoutalo
a zkrotilo"( Martin Buber). Hans Jonas tuto démonii vlády
technického, vedeckého sveta popisuje ješte dusledneji:
,,1kdyby se stalo, že vezmeme vlastní evoluci do ruky, prece
nám z ruky vyklouzne práve tím, že do sebe pojala svuj
podnet, a zde více než kde jinde platí, že zatímco první krok
je na naší vuli, druhým a všemi následujícími se stáváme
otroky."
Príklad supermarketu, budovaných prevážne na okrajích
mest, mizení maloobchodních sítí ve mestech si vynucuje
výstavbu komunikací a intenzivní využívání osobních
automobilu, aby se lidé dostávali k potravinám, závislost na
zdrojích energie a zejména na elektrine ciní urbánní
industriální spolecnost totálne zranitelnou pri sebemenším
selhání jejích dodávek, pricemž prícina muže být stejne tak
technologického rázu, jako ji muže zpusobit teroristický
útok ci jen výpadek internetových sítí.
Chce-li se za této situace clovek chovat odpovedne vuci
životnímu prostredí ci rozhodne-li se v duchu zachovávání

jeho hodnot menit své chování nejaká více ci méne omezená
skupina lidí, brzy je zavalí pocit bezmoci, nebot od pocátku
narážejí na meze cinného spolecenského systému.
K tomu ovšem prispívá, predevším v mestských prumyslových civilizacích, také stále intenzivnejší oddelování lidí
od prírody. Konrád Lorenz i Cad G. Jung kupríkladu vedí
velice presne o antropologickém deficitu mizícího vedomí
závislosti cloveka na svete, z nehož vzešel. Jung k tomu ríká:
"Celíme nebezpecí, že v nynejší dobe bude celá skutecnost
nahrazena slovy. To vede k oné strašné bezinstinktivnosti
u soucasného, zejména mestského cloveka. Chybí kontakt se
vzrostlou, živoucí, dýchající prírodou. Co je králík nebo
kráva, znají dnes lidé jen z ilustrovaných casopisu, z lexikonu
nebo z obrazovky a myslí si, že to poznali skutecne, a pozdeji
se diví, že to v kravské stáji "páchne", protože to v lexikonu
nebylo" (Clovek a duše).
Jakou nadeji má za této situace uskutecnení žádoucí
"zmeny kurzu"? Historická zkušenost není príliš povzbudivá: teprve dve války 20. století vyústily v budování mezinárodních institucí vyvažujících - pri soucasném pusobení
vzájemného jaderného odstrašování - potenciální rivality
v lidských spolecenstvích. Není divu, že tento model inspiruje environmentální myslitele k jejich prognózám: "Potrebujeme tedy, aby byl ohrožen jistý obraz cloveka - a to
velmi specifickými druhy ohrožení -, nebot teprve zdešení
nad touto hrozbou nám muže dát pravý obraz cloveka.
Dokud je nebezpecí neznámé, nevíme, co chránit a proc:
navzdory vší logice a metode plyne vedení o nebezpecí
z toho, pred cím má clovek strach ... Víme, co je v sázce,
teprve když víme, že je to v sázce," ríká Hans Jonas
a nakonec dodává: "Ackoliv heuristika strachu jiste není
posledním slovem pri hledání dobra, je presto vysoce
užitecným prvním slovem a jejího prínosu bychom meli
plne využívat v oblasti, kde je nám bez hledání dáno tak
málo slov."
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Éra odpovednosti je
Odpovednost predpokládá zodpovedný a tedy svobodný
subjekt. V tomto smyslu vzniká samo slovo odpovednost
jako dusledek osvíceneckého pokusu o emancipaci cloveka
koncem 80. let 18. století v právní a politické reflexi, kterou
vytvárí francouzské revolucní dení. Co však znamená
odpovednost dnes, v soucasném svete, který se stále
odvolává na moderní kategorie svobody a lidských práv?
Lze omluvit asociální chování pouhou nezodpovedností? Je
industriální a obchodní dravost Wavních ekonomickopolitických subjektu, tedy výrobcu a s nimi spolupracujících vlád, stále vzorem odpovednosti? Nestala se demokracie a demokratické volby branou obecné nezodpovednosti,
která dnes ovládá svet? Práve té nezodpovednosti, na
kterou si postežuje francouzský prezident Jacques Chirac
pravdepodobne pouze v plané a nezodpovedné touze
zahbit se mládeži: "Náš dum horí a my deláme, jako by nic,
díváme se jinam."
Smrtonosný poWed
Osvícenecký základ našich demokracií predpokládá
hotový a tedy dospelý subjekt. Clovek volí, protože zná,
rozumí a muže se svobodne rozhodnout. Není to pouze

Filosofie se vždy snažila domestikovat poezii,
vždy se však bála, že stádo jednou prolomí
ohradu a stane se z nej dav z dionýsovských
slavností.
volic a volený, ale také celý racionální systém porozumení,
který uvádí pouze hotová, a tedy se sebou samými identická jsoucna. Volic ví, koho volí a proc. Základní kritériem
jeho volby, stejne tak jako jeho sociálního chování, je
odpovednost. Jak se dnes darí tomuto osvíceneckému snu?
Filosofie vždy zacházela s hotovými jsoucny. Jsoucna
jsou stvorena a svet je. Jako základní se tedy klade otázka
komplexní hry jeho vnitrních vztahu. I svet filosofu, jako
byli Herakleitos a Hegel, který je uváden jako príklad
dynamiky, zachází s hotovými jsoucny. Žvatlající logos
filosofii nezajímá. A nejen to, predstavuje pro ni hrozbu,
protože ji ruinuje svojí nesmyslností, pomateností a tedy
nezodpovedností. Básník rekne: "Já je nekdo jiný." Filosof,
sociolog a právník reknou: "Já je jedno a totéž." Filosofie se
vždy snažila domestikovat poezii, vždy se však bála, že
stádo jednou prolomí ohradu a stane se z nej dav z dionýsovských slavností.
Nezodpovednost a nesmyslnost dionýsovského veselí
a opilosti prolamuje hranice racionálního sveta hotových
forem. Prolamuje hranici univerzálního platonismu, do
kterého se uzavírá nejen každá filosofická reflexe a každá
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reflexe, která si klade nárok na to být dusledná, tedy smysluplná a hodná sama sebe. Platonismus hotových forem
uzavírá i naše chování. Bláboly jsou vecí detí a bláznu. Svet
dospelých je svetem identity. Veci dospelých jsou takové
jaké jsou, uzavrené v nehybné ulite svého narcisismu.
Orfeus a Narcis vládnou racionálním svetem identity, i když
každý ví, že oba predstavují dve varianty smrti. Francouzský
filosof Jean Henriot pripomíná, že možná práve díky
tomuto zachmurení vzniká odpovednost. Odpovednost se
tak odhaluje jako smrtonosný poWed na sebe sama, anebo
stejne smrtonosný pohled na objekt vlastní lásky. Narcis
umírá láskou k sobe a Orfeus ztrácí nadobro svoji Eurydiku.
Doba podezrení
Odpovídat za sebe a za svou lásku myslitele zruinuje. Jak
se pak divit, že dnes nikdo netouží po poznání sebe sama.
Nikdo nechce mít velkou a archaickou lásku. Jsoucna jsou
dnes prubežná, stejne tak jako celý svet se stal svetem
prubežného žití. A základní dimenzí prubežnosti je nezodpovednost. Náš pohled se nezachytí v odrazu naší tváre na
hladine bytí, aby na ní zemrel poznanou pravdou, neulpí
na tvári znovu nalezené Eurydiky, aby ji znovu ztratil a s ní
i svuj vlastní rozum. Obe formy odpovednosti na nás
neplatí. Ztratili jsme subjekt, tedy sebe sama. Ztratili jsme
i objekt, druhé jsoucno nás nezajímá. Struktura odpovednosti se zhroutila. Partneri, na kterých by se odpovednost
mohla zachytit, v dnešním svete chybí. Nezodpovednost je
základním rysem našeho žití.
V roce 1969 Paul Ricoeur ohlásil vstup do tohoto sveta
prubežnosti, v nemž jsoucna a jednající subjekty neodpovídají za své ciny. Neodpovídají ani samy za sebe. Paul Ricoeur predstavil nový svet charakteristikou "podezrení". Nový
svet je podezrelým svetem a nová doba je "dobou podezrení". Nové myšlení se pomalu vtírá do našich platonických
a tedy hotových, orficko-narcistních duší. Podezrelí zacínáme být my sami. Velká a tisíciletá vláda rozumu je mrtva.
Derridova touha po prekonání logocentrismu se uskutecnuje. Neuskutecnuje se nejakým nepsaným "pratextem",
ale prubežností a tekutostí našeho bytí. Vláda rozumu je
mrtvá ve všech svých formách. Je mrtvá v platonismu své
hotovosti, ve svém antickém Wedání a zvedavosti, mrtvá ve
své stredoveké vztaženosti a symbolismu, mrtvá také ve své
moderní produktivite.
Marx, Nietzsche a Freud
V šedesátých letech 20. století urcil Paul Ricoeur tri
tvurce pocátku nového sveta. Tri brány k ruinám odpovedného osvíceneckého rozumu. Jsou to Karel Marx, Friedrich
Nietzsche a Sigmund Freud. Delnická trída je Marxuv
pomatený subjekt dejin, který se emancipuje jen proto, aby
sám sebe zahubil, aby se prubežne tvoril a nicil. Marxova
emancipace se tak predstavuje jako synonymum sebeznice-

definitivne za námi
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ní. To základní je zde nehotový a bloudící pud dejinné
energie. Jestliže si Marx ješte predstavuje, že nachází nové
hodnoty, a tedy novou dejinnou odpovednost revolucním
prevrácením starých hodnot, ztrácí tak svuj vlastní objev
prubežnosti. Jeho filosofie se mení v dogma.
Friedrich Nietzsche si naopak klade žití prubežných
energií jako základní cíl. Tato základní energie, které se
snaží dosáhnout, je dionýsmus. Mrtev je Buh, dobro, zlo,
odpovednost... Prubežná a nehotová duše nového sveta je
jen "svítání", budoucí jsoucno a "nadclovek". Zaslepenému
filosofovi se slepota stane základním príslibem nezodpovednosti. "Nad clovek" je príslibem a vizí toho, co ješte
není, je Zarathustrovým ohlášením, je "dítetem, které si
hraje uprostred lesa". Nezodpovedný, rozpuštený a prubežný subjekt uniká svému vlastnímu porozumení. Je již zde,
ale jen jako dionýsovský výkrik radosti a hruzy.
Autenticky nezodpovedný subjekt dejin uvádí pouze
Sigmund Freud. Freuduv subjekt není subjekt, ale pouze
cosi, co obsadilo jeho místo: žvatlající logos, díte a blázen.
Jeho základním rysem je nezodpovednost. Latinské infans

znamená bytost, která neumí mluvit a která existuje pouze
ve slovech druhých. "Infans" je bytost beze slov, kterou
všichni oslovují. Dospelý logos živí detství. Dává mu všechno, co má, zhlíží se v nem, miluje ho, propadá se do sebeobetující lásky. Touží být jako ono.
Základní forma Ricoeurova "podezrení" je toto Freudovo ontologické rodicovství. Kdo by však ješte dnes, sto let
po vynálezu psychoanalýzy, doufal v rodicovství? Deti se
jen rozdvojují v deti. Všichni jsme jen deti zamilované do
své vlastní nezodpovednosti. Éra odpovednosti je definitivne za námi. Zmizela jako mrtvá modernita osvícenectví
a francouzské revoluce. Nezodpovedne a bezcílne oslovujeme jen sama sebe v prubežnosti našich nezrozených identit.
Ontologické rodicovství se skrylo za hesly poutavých pozlátek cím dál tím méne hodnotného zboží. Odpovednost
zmizela.
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POVÍDKA

rour d'Europe
Povídka o dvou úžasných, odpovedných, sexy holkách a o malé smrti
JAROSLAV RUDIŠ
Vetšinou to bylo obrácene. Vetšinou Hana cekala na
Kristýnu.
Ted se Hana dívá skrz dvere. Kristýna sedí u stolku
v cerném kostýmu. Trochu studená na to, že se už nejaký ten
pátek potí pri Tour d'Europe. Jen ony dve vedí, co tohle
presne znamená.
Hana vejde, a když si jí Kristýna všimne, uhladí si sukni
a nadšene zavolá: "Ahoj Špekovko." A Hana odpoví: "Ahoj
Antikrist."
Usmejí se na sebe a vzájemne se premerí od vlasu až
k botám. Znají se už tak dlouho. Spolužacky z gymnázia
z post-tesilové doby, kdy Evropu delila berlínská zed
a spojovaly písnicky švédské skupiny Europe. Chvíli spaly
se stejným klukem. Hane tvrdil, že je hokejista. Kristýne
ríkal, že je fotbalista. Nakonec se ukázalo, že delá orientacní beh. Akorát trochu dezorientovaný. Dezorientovaná - to je to slovo. Tak se Hana cítí posledních pár
mesícu.
Spolecný pokoj na kolejích. Stejná fakulta. Spolecná skripta. Rímské právo. Obcanské právo. Chemická cvicení.
Spolecní prátelé. Kolik je to let? Patnáct? Každopádne hodne
na to, aby každá byla na jiném miste zemekoule.
Všechno jako vcera. Všechno jako dnes. Všechno jako
zítra.
Objednaly si sedmicku.
Kdysi na kolejích mely ze zelených lahví od vína poskládanou celou jednu stenu. Hana myslí chvíli na to, jestli skutecne mohly nekdy pít víno s názvem Ostravský kahan. Mohly.
Jednou v noci ale Kristýna všechny lahve jednu po druhé
vyházela oknem na dvur kolejí. Když Hana vešla dovnitr,
stála Kristýna s poslední láhví v okne. Brecela. Stáhla ji
zpátky do pokoje. Pak brecely obe.
Zapálily si cigaretu. Stejne jako tenkrát. Stejne jako
tolikrát, když to nekteré z nich nevyšlo.
"Jsem myslela, že jsi prestala," rekla Hana.
"Zase jsem zacala."
"Kdy?"
"Dneska ráno."
"Špatnej den?"
"Špatnej chlap. Vlastne ... spíš žádnej chlap. Teda žádnej
porádnej chlap, abych byla presná."
Hana prikývla. Nic se po pul roce nezmenilo.
"Co to máš?" ukázala Hana na papír ležící na stole. "Ty
jdeš na nákup?"
"Seznam povinné cetby."
"Cože? Maturita? Dáváš si repete?"
"To mi napsal ten novej. Co napsal- sestavilpresne podle
abecedy."
"Ten doktor? Z Finska?"
"Ne. Ten matematik. Z Irska. Prý by byl rád, abych si tohle
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obstarala, abychom si jako víc porozumeli. Základy fyziky,
matiky, geometrie ... "
"Takže ted budeš ležetjako v císlech?"
"Na císla bych mela chut, ale mám strach, že na jiný, než
on ... "
Kristýna se naklonila, aby ji nikdo neslyšel.
"Podle me ješte nikdy nešukal. Vytáhla jsem na nej tohle,"
Kristýna si vyhrnula kousek sukne a ukázala podvazek. "A
víš co on? Prý jestli bych mu nemohla z kuchyne podat
tabulky. Tak jsem odešla."
"Toho by sis mela vážit. Takových chlapu moc není, co
neskoncí hned ženský na špek."
"Ale to jsem prece chtela - aby mi skocil na špek! Stejne to
není nic pro me. Dyt víš, že já nikdy moc necetla. A ješte
neco o matematice! Navíc, ted jsem nekde cetla, že lidi, který
moc ctou, si tím ctením neco nahrazujou, neco, co jim chybí
v normálním živote. Ty cteš hodne, ne?"
Hana prikývla. "Pockej, vy jste se fakt kvuli jednomu
nepovedeným u sexu rozešli?"
"Ne. Rozešla jsem se s ním presne hodinu pred naším
prvním sexem."
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Hana si to nikdy nerekla nahlas, ale Kristýnu obdivovala
kvuli jedné vlastnosti: byla rychlá. Ne snad ve stovce na stadionu, i když to kdysi možná taky, ale hlavne ve svých vášních.
V lásce. To Hana príliš neumela. Byla vždy pomalá - ve
vášních stejne jako ve snech.
Hana zkusila být rychlá jen jednou. On se jmenoval
Werner May a potkali se v Národní galerii. Podívali se na
sebe a skoncilo to desetiminutovým objetím na toalete.
V Národní galerii. Dva mesíce si tam dávali pravidelné
schuzky. Jednou je ale chytla ochranka a vyvedl je sám
reditel. Ješte dnes si Hana s lehkým odporem vzpomene na
jeho náušnice a šedivý ohon na hlave. Od té doby už nikdy
rychlá nebyla. A taky už nechodí do Národní galerie.
Ale Werner May z jejího života hned tak nezmizeL Tvrdil,
že je skutecne vzdáleným príbuzným slavného spisovatele,
který nikdy neopustil Dráždany a pritom popsal celýsvet.
A jednoho dne spolu odjeli do estonského Pamu. Hledal
stopy své babicky, kterou dejiny, láska k nemeckému dustojníkovi a strach ze Stalina odnesly na konci poslední války
z Pobaltí až do Líibecku. Rodný dum v Parnu nenašli. Na
jeho miste vyrostl sovetský zábavní park. A tak se milovali za
cervnové bílé noci v rozpadajícím se Dome hruzy. Na celý
týden se stal jejich novou Národní galerií.
Po návratu se v Praze Werner May skamarádil s jejím
starším bratrem, kterému podle zrucnosti v balení tlustých
jointu prezdívali Špek. A prestože ona nebyla nikdy tlustá, jí
nikdo nerekl jinak než Špekovka. Nakonec Hanu pozval na
trek do Alp. Znelo to skvele.Alespon ze zacátku.
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Za oknem kavárny se prehoupla dvaadvacítka, unášející
ospalce do panelákových postelí. ToWe jediné se tady Hane
ltbilo - tramvaje se skrípotem olizující prosklené steny
kavárny. Nalila víno. Trochu ukáplo na stul. Zapálila si další
cigaretu.
"cetla jsi nekdy mayovky?" zeptala se Kristýny.
"Chceš mi dát jako taky nejakej seznam literatury?"
"Cetla nebo necetla?"
"Necetla."
"Tobe se nikdy neltbil Vinnetou? Když ti treba bylo deset?
Ani trochu?"
"Ten starej hipík? Nikdy. Proc se ptáš?"
"Nic, jen me to tak napadlo ... A jak to vlastne šlape na
Tour d'Europe?"
"Až na tu irskou etapu dobre. Mám za sebou Skandinávii.
A rýsuje se Portugalsko."
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Oznacení Tour d'Europe vymyslela Kristýna pár mesícu
pred vstupem Ceské republiky do Evropské unie. Tenkrát
toho byly plné noviny a ona byla plná frustrací ze vztahu,
které nikdy netrvaly více než pár dní. Premýšlela, kde je
chyba. Jenže pokaždé narážela jen na prázdnotu, vztek a sebe
samu. A tak se rozhodla vytlouci klíny klínem. Vydala se na
cestu. Na Tour d'Europe.
Má pro to všechny predpoklady: krásná, rycWá,hravá plus
nedockavá. Kristýna se po reckém tatínkovi jmenovala
A rtidisová. Jenže, když jí v porodnici vyplnovali rodný list,
sestricka napsala Antikristová a prišlo se na to až po patnácti
letech, kdy mela dostat obcanku. Jméno jí opravili, ale Antikristová žila dál- jako prezdívka. Jako životni pocit. Na rozdíl
od Hany byla na svou prezdívku hrdá. S oblibou s ní šermovala.
Kristýna lítala z postele do postele. Dobrovolne a chtive.
O všem si psala neco jako deník, který Hane jednou ukázala.
Obycejný cervený školní sešit. V kolonce predmet stálo:
Zemepis. Jednou to prý vydá jako knížku, protože presne
takovou by si prý sama urcite koupila. "A precetla bych ji až
do konce," proWásila.
Hana se od Kristýny dozvedela, proc se poloze žena
nahore v Norsku ríká bílý medved. Proc se 69 v Itálii rekne
666. Proc Britum zachranuje erekci plakát s oblíbeným
fotbalovým týmem na stene u postele. Kde Belgicanky
ukrývají belgickou pralinku. A cemu Švýcari ríkají Matterhorn,
Poláci Zázrak z Cz~stochowé a Skotky Lochnesská príšera.
"Jsem v tom nevinne. Jsem obet vlastního jména,"
komentovala to jednou. Hana ji malinko závidela, ale nikdy
to nepriznala. Objímal ji sice jenom Werner May, ale díky
nemu o celou jednu konskou délku vítezila nad Kristýnou.
Ta se sice rozhodla objet celou Evropu, ale jeden národ
nemel v hodinách jejího Zemepisu místo - Nemci. Ani
východní, ani západní, ani severní, ani jižní. Vubec žádní.
"Nemec má u me utrum," rekla jí jednou Kristýna.
"Proste pres to nejede vlak. Ani S-Bahn, ani U-Bahn."
Jak tomu tak bývá, moW za to zážitek z dospívání a první
trochu zvoraná láska ve Warnemiinde. Hned napoprvé totiž
Kristýna narazila na kluka, který byl rycWejšínež ona. První
sex si predstavovala jinak - ne za toaletami na pláži plné
opilcu odnekud z DDR, vyrvávajících do tmy hity Puhdys.
Ale Evropa naštestí není jenom Nemecko. Evropa je
nekonecná.

Hana si nalila víno a kývla na cíšnici, at prinese další
sedmicku. Rozzárená dvaadvacítka se se skrípotem hrnula na
most. Hane se zdálo, že místo ridice sedí v kabine velký pes.
Už dlouho si ríkala, že by mela omezit pití. A dlouho si
ríkala, že by to chtelo si nekoho najít. A nekoho v té její Wave
zabít. Nekoho, kdo se jmenuje Werner May.
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Je to presne rok, co se s ním rozešla, a porád ji v koutcích
hlavy straší. Snažila se ho vyprat nekolika zmatenými
rycWovkamis ženatým kolegou z kanceláre. Ale nic.
Werner May. Chtela o nem Kristýne ríct, ale ta ji predbeWa.Jako vždycky.
"Jsem si vždycky myslela, že až mi bude
tricet, budu sedet nekde s chlapem, se
tremi detmi na klíne, v léte pojedu do
Chorvatska, v zime do Krkonoš a že to
bude nudnej, ale spokojenej, krásnej, a tak
nejak klidnej život. Že budu odpovedná.
Protože odpovednost je nudná spokoje- ~
no st. A podívej se na me: žádnej chlap, se
kterým bych vydržela víc než týden. Žádný
deti. Žádný Chorvatsko."
,,Aletaky žádná nuda. Bylajsi ve Španelsku, ne? S Markem. A na Islandu, ne?
S tím, jak si ríkal Jack... "
"Jo, Jack the Ripper. Byl hodne divnej.
On každej Islandan je divnej. A toWe byl
navíc islandskej Japonec. Jeden ze dvou, co
tam žijou. Furt si nás chtel natácet na
video. A furt chtel, abych doma uklízela ve
školní uniforme. Tak jsem si rekla prrr ...
pomalu, chlapecku, toWe by moWo špatne skoncit. Oni
Japonci dneska totiž páchaj sebevraždy v prímém prenosu."
"Ale ten Madar si te chtel vzít, ne? A ten Brit taky. A Polák
taky."
"To jo. Všichni si te v jistým okamžiku chtej vzít... Ale kde
jsou ted? Já se te ptám: kde tedka jsou? U svých bývalých
ženských. Nebo u nejakých jiných ženských. Kde jsou ti
správní úžasní odpovední cWápci, který jsou nezodpovedný
jen v posteli? Kde jsou ti cWapi,co nás dve chtej?"
"Možná nekde sedí a ptají se, kde jsou nejaké dve úžasné
odpovedné sexyholky, co chtejí je."
"To urcite - nekde možná sedí, ale koukají v televizi na
fotbal a žerou cipsy. Nesnáším cWapy, co žerou cipsy. Už jsi
nekdy ráno na prsou cítila cesnekový cipsy? Není nic horšího."
Werner May cipsy nejedl. Žil zdrave. Za to dost nezdrave
testoval holky. Když to s nejakou vypadalo vážne, pozval ji
na trek do hor - Alpy, Tatry nebo treba Pirin v Bulharsku.
A práve tam vzal Hanu. Pozval ji, aby ukázala, co v ní je.
Týden se hnali skalnatou samotou jako vichrice. Hane z toho
zkamenely nohy. Ale všechno vydržela. Posledním testovacím císlem melo být slanování. Která toWe zvládla, byla jeho.
Problém byl, že to nezvládla ani jedna. A nezvládla to ani
Hana.
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"Jak te to vubec napadlo, ríkat tomu Tour d'Europe?"
zeptala se Hana Kristýny.
"Protože neumím jezdit na kole."
"To snad umí každej, ne?"
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"Každej možná jo, ale já ne. Nikdy jsem se to nenaucila.
Mám problémy s rovnováhou. Rekla jsem si, že to musím
zkusit nejak jinak. S kolem spát nemužeš."
Hana a Kristýna mají problém s ceskými muži.
"Devadesát procent ceských chlapu jsou psychopati.
A tech deset procent jsou jen o neco menší psychopati.
Všichni z nás chtej mít svým zpusobem vlastní matky," tvrdí
Kristýna.
"Myslíš, že si to ti chlapi myslí i o nás?"
"Co, že jsme jejich matky?"
"Že jsme psychopatky."
"Mne je to jedno, já bych mu to i rekla. Psychopatka zní
docela sexy, ne? Urcite víc, než hipísacka. Já jsem uprímná.
Ale ceskej chlap si narozdíl od Brita nebo Dána porád na
neco hraje. Kdyby aspon dokázal ríct: Dobrý den, jmenuju se
Pavel Kretén a chci se s vámi vyspat. Ne, on rekne - je mi
tricet tri let a chtel bych založit rodinu. Umíte varit?
A pritom myslí jen na to, jak si se mnou zašukat. Nesnáším
neuprímnost. A varení taky."
"Možná jsme nespravedlivé."
"Já jsem náhodou moc spravedlivá. Všem dávám šanci.
Ale jen jednu. Nejhorší je, že mi vetšinou stací první dve
vety. Vetšinou to jsou i poslední dve vety, který chci slyšet.
Ale to neznamená, že bych si ted nestrihla jednu peknou la
petite mort."
"Malou smrt?"
"Orgasmus. La petite mort. Tys žila ve Francii a nevíš, co
to je?"
"Jestli to nebude tím, že jsem ve Francii orgasmus
nemela."
"A jak dlouho jsi tam, prosím te, byla?"
"Dva semestry."
,,A to ti prijde normální?"
Hana se trochu zastydela. Ted ji to také neprišlo normální.
Ve Francii strávila dokonce tri semestry. Chodila do školy,
nechala se polknout atmosférou Lyonu a na sex zapomnela.
"Když nad tím tak premýšlím, tak to bych stejne spíš
potrebovala la grande mort," rekla Kristýna. "Nebo radši
rovnou nejakej porádnej masakr."
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Werner May. Když Hana nakonec prišla na to, že si ji
v Bulharsku testoval, chtela mu vrazit facku. Jenže pak vstala
a proste odešla. Neco za ní volal, ale už ho nechtela slyšet.
Stejne jako si dlouho nechtela priznat, že byl první, s kým
zažila svou osobní malou velkou smrt. La petite mort. Že
všechno predtím byly jen malé hry na orgasmus.
"Myslím, že ho porád miluj u," rekla Hana a dolila si.
"Koho?"
"Wernera."
Kristýna vyprskla víno.
"Cože?"
"No. Furt ho miluju. Já mu zavolám."
"Si blbá nebo co?"
"Ne. Zamilovaná."
Hana vytáWa mobil a natukala PIN. Špatne. Po druhé
zrovna tak a potretí jakbysmet. Vztekle hodila telefon do
kabelky a rozbrecela se.
Kristýna ji objala.
"Je to vul. A v posteli za nic nestál."

Hana se zarazila.
"V posteli? Jak to mužeš vedet?"
Kristýna se taky zarazila. Chtela neco ríct, ale nerekla nic.
"Ptám se, jak to mužeš vedet?"
"No ... vyspala jsem se s ním ... "
"Cože? Vždyt já jsem tvoje nejlepší kamarádka!"
"To bylo, až když se s tebou rozešeL .. "
"Ale vždyt W emer je Nemec. "
Kristýna ale jen pokrcila rameny.
"Omlouvám se ti."
"To myslíš, že stací?!"
"Moc me to mrzí. Ale byl to polovicní Estonec."
"Já ho ale milovala."
"Víš co bylo úplne nejhorší? Našla jsem u neho stejný sešit,
jako mám já. Akorát místo Zemepis tam mel napsaný Obcanská výchova."

"A bylo tam neco o me?"
"Bylo. Že jsi moc rychlá. A nezodpovedná."
"A taky te chtel vytáhnout na trek?"
"Taky, ale já rovnou rekla, že nejedu. Copak jsem nejakej
hipík, abych spala nekde ve stanu?"
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Když vyšly z kavárny, mesto dávno zalehla noc. Chytly se
za ruce a prešly križovatku. Stály na moste, pod kterým práve
proplouvala lod plná turistu.
"La petite mort!" kricela Kristýna. "La petite mort!" a zula
si lodicky.
Vylezla na zábradlí.
"La grande mort!" zarvala Hana a kolem projela dvaadvacítka. V kabine sedel místo tramvajáka velký pes. Vytáhla
z kabelky zablokovaný mobil. Napadlo ji, že už nechce být
dezorientovaná.
Že je nacase najít nový smer. Zkusit jinou
rychlost.
"Všechno odblokovat!"
"Fuck off Europe!" a Kristýna hodila do reky cervené
lodicky. A seznam literatury. A nakonec sešit s nápisem
Zemepis. Zdálo se jí, že všechno teprve zacíná.
Skupina japonských turistu zacala fotografovat.
"Fakt u vás koukáte na sebevraždy v prímém prenosu?"
volala na ne Hana anglicky.
"Špekovka a Antikrist!" kricela Kristýna.
Hane se zdálo, že nikdy nebyla tak uvolnená.
"Fuck off Werner May!" zakricela do objektivu tech
malých prístroju.
"Fuck off zemepis. Fuck off cesnekový cipsy."
Hana vylezla taky na zábradlí. Obe se držely za ruce
a houpaly se sem a tam.
Kristýna Hanu objala.
Reka pod nimi tiše plynula.
Japonským turistum se zdálo, že se lJ.bají.

Jaroslav Rudiš (1972) je spisovatel, hudebnlk
Debutoval

románem

a novinár.

Nebe pod Berlínem, za nejž dostal cenu

Jirfho Ortena. Je autorem

dvou komiksových

románu

(spolecne

99) Alois Nebel: Hlavní nádraží a Alois Nebel: Bílý
potok. Povldku Tour dEurope napsal pro Prítomnost v rámci
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jejlno tématu "Éra nezodpovednosti?".
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Ceský rozhlas dnes:
korektnost, nebo nuda?
V porovnání s televizí nabízí verejnoprávní rádio mnohem VÍc obsahu,
ale stále hraje druhé housle
JAN POTUCEK
Osmdesát roku, které predloni uplynuly od zahájení
pravidelného rozhlasového vysílání na území nekdejšího
Ceskoslovenska, zdaleka tolik nezaujalo verejnost jako
pozdejší oslavy padesáti let existence Ceskoslovenské
a pozdeji Ceské televize (CT). A tak by se dal charakterizovat celkový vztah verejnosti k ceskému verejnoprávnímu
rozhlasu. Proste není tolik na ocích, a když o sobe dá vedet,
rozhodne nejde o žádnou "bombu". Blýská se na lepší casy?

Ve stínu televize
Pet celoplošných stanic, trináct regionálních studií, tri
internetové okruhy pripravené pro digitální vysílání, internetová služba Rádio na prání. Ceský rozhlas nabízí v porovnání s Ceskou televizí mnohem více obsahu, presto stále
hraje druhé housle. Ne že by taková pozice byla vždycky
nevýhodná. Menší publicita je ale pro rozhlas, jehož
novodobá historie zacala 1. ledna 1992 oddelením od
federálního Ceskoslovenského rozhlasu, dvousecnou
zbraní. Na jednu stranu poskytuje managementu CRo
mnohem vetší svobodu v rozhodování, aniž by kvuli
sebemenším zmenám hrozila mediální kampan jako
u verejnoprávní televize. V urcitých aspektech to je dobré:
dostatecne silný reditel by mohl provést radikální zmeny,
které by uvítali zejména mladší posluchaci, a nemusel by se
bát, že jej rozhlasové odbory a jejich novinárští kamarádi
roznesou na kopytech.
Pozice "druhého vzadu" má ale i své stinné stránky.
Protože rozhlas není mediálne tak zajímavý jako televize,
muže si jeho vedení dovolit mnohé "boty". Typickým
príkladem je oslyšení dlouholeté kritiky hudebního vysílání
nejúspešnejšího okruhu CRo, Radiožurnálu. Zlé jazyky
tvrdí, že za casté vysílání ceské hudby z doby reálného socialismu stojí konexe soucasného generálního reditele Václava
Kasíka, který se v sedmdesátých a osmdesátých letech
pohyboval ve svete showbyznysu, treba jako kapelník
doprovodného orchestru Evy Pilarové nebo muzikant
v kapele Hany Zagorové a Michala Prokopa (soucasný
predseda Rady Ceského rozhlasu). Problém je asi jednodušší: hudební dramaturgové si zkrátka nevedí rady, jak
uspokojit široké spektrum posluchacu ruzného veku
a vzdelání, aniž by posluchaci preladili jinam.
Rozhlas také trpí politickými hrátkami okolo verejnoprávní televize (obe média pojí do znacné míry stejná legislativa), kvuli nimž si musel pockat dlouhých osm let na
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zvýšení koncesionárských poplatku. Zákonodárci napríc
politickým spektrem pritom považují CRo za vyvážený
a soucasný generální reditel Václav Kasík jim v podstate
neklade žádné prekážky: jenom za dobu jeho prvního
funkcního období (1999-2005) z vysílání prakticky vymizel
žánr politické publicistiky. Pokud zustal, pak jenom
v podobe bezzubých analýz bez jakýchkoli pokusu o vlastní
investigaci.
Ale i to je pochopitelné: pokud chce reditel zustat ve své
pozici a s ním i jeho nejbližší spolupracovníci, je lepší
neprovokovat (o nevinném žertu Ester Kocickové v satirickém poradu na Radiožurnálu, kde oznacila komunisty za
"prasata", se hovorilo jako o "atentátu" na generálního
reditele Kasíka pred volbou jeho nástupce; Rada CRo však
tuto záležitost pri samotné volbe nijak neprobírala a ve
funkci i na dalších šest let potvrdila Václava Kasíka). Zámerné uhýbání nekterým tématum rozhlasu škodí; potvrzuje
tak dojem o zkostnatelé instituci, která se není schopna
vymanit z vlivu politických stran.
Dva reditelé) ruzné styly
Ceský rozhlas je pritom v porovnání s CT ve velké
výhode. Behem trinácti let samostatné existence se v jeho
cele vystrídali pouze dva reditelé (pokud nepocítáme prozatímního reditele Jirího Mejstríka, který vedl CRo v letech
1992 až 1993; CT má od roku 1992 již sedmého generálního
reditele). Každý z nich nastolil zcelajiný styl práce. Vlastimil
Ježek, jehož rozhlasová rada zvolila reditelem 28. cervna
1993, zpocátku vzbuzoval rozpaky. Do výberového rízení se
totiž prihlásil jako redaktor deníku Práce s úmyslem napsat
reportáž "Jak jsem se nestal generálním reditelem Ceského
rozhlasu" a bez predchozích zkušeností s rozhlasovým
vysíláním. Presto dnešní šéf Národní knihovny vydržel po
celé funkcní období do cervna 1999.
Ježkovo pusobení v Ceském rozhlase lze oznacit za jednu
velkou reorganizaci. Po svém predchudci zdedil instituci, ve
které ješte vládl duch komunismu, jednotlivé rozhlasové
okruhy mezi sebou príliš nespolupracovaly, rozhlas zbytecne vyhazoval miliony korun za šírení signálu v ruzných
pásmech, kde jej ladila jen malá cást posluchacu. Technické
zázemí vetšiny studií bylo zastaralé, stát na Ceský rozhlas
prevedl stavbu rozhlasového mrakodrapu v Praze na
Pankráci, kde mel sídlit ješte Ceskoslovenský rozhlas a která
naprosto neodpovídala novým technickým normám. Ježek
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tedy mel co delat. Navíc rozhlasu vznikala konkurence:
vedle regionálních komercních rádií zahájily zacátkem 90.
let vysílání také celoplošné privátní rozhlasové stanice
Frekvence 1, Evropa 2 (ta se k celoplošnému pokrytí,
respektive k vybudování síte regionálních stanic s celoplošným pokrytím, dostala až po nekolika letech a má stejného
vlastníka jako Frekvence 1) a rádio Alfa (to zakládal a posléze vedl nynejší reditel CRo Václav Kasík).
Komercní rádia zacala postupne prebírat verejnoprávnímu rozWasu posluchace, ale také nekteré kvalitní redaktory. Podobne jako v prípade televize Nova, která proti CT
nasadila mladší a dravejší tým a celkove odlehcila program,
také privátní rádia dokázala oslovit verejnost znudenou
strohým zpravodajstvím a neaktuální hudební produkcí.
Podíl Ceského rozhlasu na celkové poslechovosti zacal
klesat, i když zdaleka ne tak drasticky jako podíl obou
kanálu Ceské televize vuci komercním televizním stanicím.
Dodnes všechny okruhy CRo dohromady zabírají polovinu

Jestliže lze Ceskému rozhlasu neco vytknout,
je to obsahová šedost. Zatímco v zahranicí je
celkem bežné, že verejnoprávní

rozhlas vytvárí

ruzné speciální stanice pro úzké cílové
skupiny, CRo se spíš zajímá o vetšinové
posluchace, a vstupuje tak do prímé
konfrontace s komercními rádii.
rozWasového trhu. O zbytek se delí na osmdesát komercních rádií. Poslechovost jednotlivých stanic CRo, zejména
tech celoplošných, ale pozvolna klesá.
Klesajícízájem o verejnoprávní vysílání si uvedomoval už
Vlastimil Ježek, když na konci svého funkcního období
pripravil celkové preformátování jednotlivých celoplošných
okruhu. Šlo zejména o to vymezit jednotlivé stanice presne
definovaným a jasne ohraniceným cílovým skupinám
posluchacu, takže napríklad z okruhu CRo 2 - Praha by se
stalo rádio pro vetšinového posluchace, zatímco CRo 1 Radiožurnál by se venoval pouze zpravodajství a nemusel by
ho prerušovat delšími publicistickými príspevky nebo
hudbou. Na úprave hudebních formátu stanic CRo se mel
podílet hudební publicista Josef Vlcek, který pomáhal stavet
komercní rádia Frekvence 1, Evropa 2, Blaník, sít rádií Hey
ci naposled pražské rockové rádio Rock Zone, menšího
bratra celoplošného rádia Impuls.
Snaha o zmenu hudebního vysílání a lepší profilaci
jednotlivých stanic, stejne jako nápad na spuštení nového
okruhu pro mladé, bájného CRo 4, však prišla príliš pozde:
Vlastimil Ježek se na poslední chvíli rozhodl neobhajovat
svoje místo a v cervnu 1999 rozWas opustil. Na jeho místo
prišel pragmaticky uvažující manažer, bývalý reditel
a spolumajitel zaniklého komercního rádia Alfa Václav
Kasík. Pro rozhlas to nemusela být špatná volba. Kasík
rozumel rozhlasovému vysílání, dokonce mu byla bližší
služba verejnosti než klasické komercní vysílání (pametníci
vzpomínají, že se Alfa venovala zpravodajství a publicistice
do takové míry, že znacne konkurovala Radiožumálu;
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pozdeji ale muselo mluvené slovo ustoupit hudbe, protože
majitelé Alfydobre neodhadli zájem posluchacu).
Pragmatik z Alfy
S Kasíkem se do Ceského rozWasu vrátily mnohé tváre
známé z rádia Alfa. Ježkuv plán na preformátování celoplošných okruhu a další reorganizaci padl. Kasík si nechtel
v zájmu udržení dobrých mezilidských vztahu uvnitr
rozWasu rozzlobit podrízené. Naopak: vysílání zakonzervoval v takovém stavu, v jakém jej, a venoval se spíše
mimoprogramovým záležitostem. Po Ježkovi mu zbyl
k dorešení prodej pankráckého mrakodrapu, pustil se do
stavby nového Studiového domu v Rímské ulici, opravy
dalších budov CRo v Praze a rekonstrukce starého sídla
rozWasu na Vinohradské tríde. RozWastaké musel vybudovat sít nových regionálních studií tak, aby každé krajské
mesto melo vlastní vysílání.
Zatímco za Ježka mel CRo krome Prahy vlastní studia
ješte v Bme, Ostrave, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni
a Ceských Budejovicích (jako nové pribylo v roce 1994
studio v Olomouci), Kasík postupne spustil krajské vysílání
v Pardubicích, ]ihlave, Liberci, Karlových Varech a Zlíne
(poslední tri jmenovaná studia vysílají odpojovane v rámci
sousedních krajských studií v Ústí nad Labem - prejmenovaného na CRo Sever v Plzni a Bme). Vzniklo také dvojí
vysílání Reginy. Z metropolitního pražského programu se
oddelilo samostatné vysílání pro strední Cechy. Dnes nese
název CRo Region a spolupracuje s nekolika novými regionálními studii v hudební dramaturgii a výmene poradu (jde
o Reginu, Vysocinu a Pardubice, tedy regiony sousedící se
stredními Cechami).
Za Kasíkova prvního funkcního období došlo ale také
k omezení vysílání publicistické stanice CRo 6 - Rádia
Svobodná Evropa. Do znacné míry to zavinilo ukoncení
vysílání Rádia Svobodná Evropa v ceštine, o kterém rozhodl
americký Kongres, a tedy ukoncení programové spolupráce
mezi RFE a CRo, dále pak snaha vedení rozhlasu omezit
nekteré názorové prvky ve vysílání, zejména politickou
publicistiku. CRo 6 nemel príliš mnoho posluchacu, patril
ale k tem typum stanic, které je ani nepotrebují. Nešlo
o stanici pro vetšinového posluchace, do znacné míry se
programove krylo s ceským vysíláním BBC, ale názory
a glosyvysílané na "šestce" byly mnohdy vyhranenejší.
Kasík kvuli financním problémum ukoncil celodenní
vysílání CRo 6 a od lonského roku presunul jeho program
na strední vlny okruhu CRo 2 Praha. "Šestka" se denne Wásí
v 18 hodin a vysílá do pulnoci, což se mimo jiné odrazilo
v menší míre repríz jednotlivých poradu, ale také v dalším
poklesu poctu posluchacu. Rozhlasová stanice založená na
názorech, analýzách a publicistice, jež by vysílala 24 hodin
denne a nebyla omezena dosahem pásma stredních vln,
Ceskému rozhlasu výrazne chybí a zrejme bude chybet do
doby, než se v Ceské republice zacne s pozemním digitálním
vysíláním. To se ale zatím soustredí pouze na televizní stanice a problematiku rozWasu ponekud opomíjí.
Digitalizace jako nadeje
Jestliže lze Ceskému rozWasu neco opravdu vytknout, je
to práve obsahová šedost. Zatímco v zahranicí je celkem
bežné, že verejnoprávní rozhlas vytvárí ruzné speciální
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stanice pro úzké cílové skupiny (konec koncu od toho
rozhlas existuje jako služba verejnosti), CRo se spíš zajímá
o vetšinové posluchace, a vstupuje tak do prímé konfrontace s komercními rádii. To není dobré, ale aktivity z posledních mesícu naznacují, že i v této oblasti muže dojít ke
zmene. Zacátkem letošního roku CRo spustil zkušební
vysílání dvou specializovaných stanic, jež by se casem mely
objevit v nabídce digitálního vysílání CRo. Jde o zpravodajský okruh Rádio Cesko a hudební stanici D-dur.
Rádio Cesko vysílá denne od šesti do deseti hodin
dopoledne proud zpravodajství a publicistiky neprerušovaný hudbou. Takovou zpravodajskou stanicí by mel být
v podstate Radiožurnál, kdyby se vedení rozhlasu nebálo, že
prijde o posluchace a Radiožurnál ztratí postavení nejposlouchanejšího rádia v zemi (i tak jej dohání a podle nekterých výsledku už predehnala Frekvence 1). Zatímco Rádio
Cesko vysílá pouze mluvené slovo vcetne glos a pravidelných živých telefonátu, stanice D-dur se venuje pouze
hudbe. Jde o jakýsi speciál okruhu CRo 3 - Vltava, na
kterém beží záznamy a živá vysílání koncertu, která by na
Vltave rozhodila programové schéma. D-dur muže využít
clenství Ceského rozhlasu v mezinárodní vysílací unii EBU,
jejímž prostrednictvím má prístup k prenosum ze slavných
operních síní prakticky všude na svete.
V zárí internetové vysílání obohatila také populárne
naucná stanice CRo Leonardo, projekt v podstate totožný
s pripravovaným vzdelávacím programem Ceské televize
s pracovním názvem CT4. Obe média by mohla do budoucna spolupracovat, stejne jako v prípade dalších stanic. Ostatne myšlenka postupného sloucení Ceské televize a Ceského

rozhlasu, po vzoru verejnoprávních médií v západní Evrope
(treba britské BBC ci italské RAI), by také nebyla marná.
Obe instituce spolu už nyní úzce spolupracují a tato spolupráce se dále prohlubuje - treba ve zpravodajství. Není
tajemstvím, že CT a CRo uvažují o spolecném stálém
zpravodaji na Blízkém východe, o spolecné produkci
poradu (príkladem muže být natácení rekonstrukce bitvy
o CRo z kvetna 1945,které probehlo letos v kvetnu v centru
Prahy) ci spolecném digitálním vysílání v takzvaném verejnoprávním multiplexu DVB-T. Ten je sice primárne urcený
pro televizní stanice, stejným systémem se ale muže šírit
i rozhlasové vysílání a pritom muže využívat i obrazové
a psané materiály (jakousi formu rozhlasového teletextu).
Spuštení specializovaných digitálních stanic vcetne
okruhu pro mladé CRo 4, jehož zkušební start na internetu
probehne ješte letos v prosinci, si vyžádá krome velkých
penez také celkovou zmenu v prístupu k tvorbe programu.
Verejnoprávní vysílání už nelze koncipovat tak, aby bylo ve
snaze o maximální korektnost šedé a nudné k uzívání. Jestliže chce Ceský rozhlas oslovit mladé posluchace, které by si
ve svém vlastním zájmu mel udržet i do budoucna, bude
muset prehodnotit dosavadní praxi, jež strnula nekde
v polovine devadesátých let a dále se nevyvíjí.Taková zmena
ale nemuže probehnout bez jasné koncepce a snahy zapojit
do této premeny pokud možno všechny zamestnance CRo.
Jinak verejnoprávnímu rozhlasu ujede vlak.

lan Potucek (1977)je novinár, pracuje v týdemKu Reflex.

Dobrá zpráva pro televizi Prima
Je težké si predstavit, že by soucasná komercní televize
v Ceské republice mohla klesnout ješte hloubeji. Nynejší
zaplavení primárních vysílacích casu produkcne levnými,
odpudive infantilními a zcela zbytecnými porady tzv. "reality
television" je absolutní. Zatímco prehlídka modelek, narcisistu a pornohvezdicek je predstavována coby reprezentativní spektrum naší spolecnosti, televizní šéfové se mohou
pohodlne usadit v kreslech a sledovat, jak se jim hrnou
peníze od sponzoru. Zatímco v jiných zemích jsou porady
tohoto typu prítomny jen jako soucást bohaté a ruznorodé
programové skladby, ceská komercní televize se jednoduše
vzdala jakéhokoliv nároku na kvalitu ci celistvost. Ve své
lakotnosti nechala mladé, ovlivnitelné diváky napospas
sprostým lidem a sprostému chování - a co je ješte horší,
ucinila tak jménem nás všech. Prý to je ten skutecný svet, prý
takoví všichni jsme. Rada pro rozhlas a televizi zahájila proti
Nove a Prime sankcní rízení kvuli tomu, že vysílajíobscénní
porady v dobe, kdy se na ne mohou dívat i deti. ŠéfovéNovy
a Primy na svou obranu urcite vytáhnou argument svobody
médií. Je však duležité nezapomínat, že argument "verejnost
to prece chce" používají i obchodníci s drogami.
V této situaci se dozvídáme, že o televizi Prima projevil
zájem multimediální magnát Rupert Murdoch. Murdochovo království News Corporation, jehož soucástí je 175 novin
v celém svete, filmová studia FOX a 35 televizních stanic jen

ve Spojených státech, vydavatelství, sportovní kluby a internetové podniky v mnoha zemích, dosáhlo v uplynulém
financním roce príjmu témer 24 miliard dolaru. Dokonce
i v Ceské republice už vlastní reklamní skupinu NOG. News
Corporation je prukopníkem bulvárního populismu
a podujaté žurnalistiky. Zakladatel CNN Ted Turner prirovnal Murdocha k Hitlerovi.
Pro Murdochovu americkou televizní stanice Fox News
jsou typictí rozhnevaní hlasatelé, kterí komentují, místo
toho, aby predkládali nezaujaté zpravodajství. To vše pod
hlavickou "férové a vyvážené". Ironií ovšem je, že Murdoch
poté, když v roce 1993 zakoupil cínské satelitní vysílání Star
TV, odstranil kanál BBC World Service, aby nerozhneval
cínskou komunistickou vládu.
Navíc jeho nakladatelství Harper Collins couvlo od
vydání pametí bývalého guvernéra Hongkongu Chrise
Pattena, jelikož byly príliš kritické vuci cínskému režimu
a tedy ohrožovaly Murdochovy obchodní zájmy.
Pro Murdochovo mediální impérium je charakteristická
nejnižší forma masové zábavy. Zní to povedome? Milovníci
soucasné produkce Primy se opravdu nemají ceho bát.

Dominik lun (1978) je redaktor anglické verze Prítomnosti
The New Presence.
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Zlatá cedulka na
V osobe nového ceského ministra kultury Vítezslava Jandáka se poprvé od roku 1989
dostává na toto vládní místo bytost, jež se jeví jako komické poprení kulturnosti

Jednoduše receno: rozumelo se samo sebou, že v osobe
ministra kultury by nemelo jít o zjevného akulturního
primitiva, byt treba v nejakém oboru schopného
a nadaného získávat vlivné kumpány.
Nelze ríci, že by dosavadní ministri kultury všechny
tyto maximalistické predstavy splnovali, ale alespon je
nepopírali. Clovek s nimi mohl v dílcích i závažných
ohledech nesouWasit, ale bylo možné je více méne respektovat jako osobnosti s jasne formulovaným pohledem na
kulturu, politiku, snad i na život. Tento rozmer platil bez
ohledu na výkony polistopadových ministru a nebyl
významne dotcen ani dlouholetým ministrem Dostálem,
byt k nemu bylo možné mít radu výhrad. Pripomenu tu
jeho neprekrocitelná omezení ve vztahu ke katolické
církvi a vlastne osobní averzi k celé nepokrokárské
Aspon symbol
a nenárodovecké tradici naší kultury a dejin. Jeho impulPostavení ministerstva kultury není v Ceské republice
zivne levicácký temperament napájený ze zdroju provincnijak silné. Rok od roku je mu zkracován rozpocet.
ní anarchobohémy pusobil mnohdy naivne a nedovzdelaZatímco v zemích staré Evropské unie se rozpocet na
ne, pricemž se mohl i bolestne
kulturu pohybuje kolem jednoho
dotýkat lidí, kterí jeho ideologicprocenta státních výdaju, u nás
nekolik let soustavne klesá: od
ké pohledy nesdíleli. Ale byl
Práve v redukci kultury na shánení
v tom srozumitelný, a také
nula celá sedm desetin procenta
a zaopatrování tkví bída zdejší kulturní schopný polemiky, i když vetšiv roce 2003 k letošnímu zápornénou jen povrchne publicistické.
mu rekordu nula celá ctyricet
politiky) možná politiky vubec.
Pritom ale bylo vetšinou zrejmé,
devet desetin procenta.
že jeho názory a postoje mají
Tento trvalý pokles silne relativizuje legendu o "výborném ministru" Pavlu Dostálovi,
nejaký obsah, odnekud se berou a nekam patrí.
i když pristoupíme na to, že on sám s tím asi mnoho
udelat nemohl a oceníme, že alespon se u toho trápil. Léta
Schopný cWapík
navíc probíhá jakási diskuse o smyslu samotné existence
Jmenování Vítezslava Jandáka zasadilo predstavám
ministerstva, která je nekdy vedena ne práve z ušlechtilých
o symbolickém rozmeru funkce ministra kultury težkou
pohnutek, v nichž se ozývá latentní ceský akulturní barbaránu. V jeho osobe se poprvé od roku 1989 dostává na
rismus. Kulturofobie je bohužel rozšíreným jevem zvlášte
príslušné vládní místo bytost, jež se jeví jako komické
mezi ceskými poslanci, at na pravici ci na levici.
poprení kulturnosti. Nejde vubec o jeho robustní fyzioPresto prese všechno existuje k této funkci stále nemalý
gnomii, i když ani tu nelze považovat za zcela nepodstatrespekt, který plyne - spíše než z konkrétního stavu resornou, ba povrchne v ní lze spatrovat jisté kladné znamení.
tu - z jeho symbolických významu a ideální predstavy
Ale budiž, skutecne nejde o to, že pan Jandák rád jí.
o nem. Takže i když o faktické roli tohoto chronicky
A nejde ani o to, že by se v ceské politice nebylo možné
podvyživeného ministerstva si nebylo možné delat iluze,
setkat se zjevy problematictejšími, než je tento podle
stále zde ješte zbývala významná rovina symbolická. Jejím
všeho docela schopný chlapík nadaný nepopiratelným
úkolem bylo vytváret dojem, že stát touto funkcí a tímto
bodrým šarmem.
úradem zastupuje jisté kulturní hodnoty a rucí za jejich
Pozoruhodnost Vítezslava Jandáka spocívá v tom, že
úroven. Garantem a viditelným symbolem byl ministr.
z jeho ustrojení, z jeho verbálního projevu, názoru
U nej se predpokládala jistá kompetence, tedy slušná
a myšlenek nelze prozatím odvodit nic, co by ho melo
znalost základních pojmu, výtvoru a tvurcu, dále kultivospojovat práve s kulturou. Každý jeho dosavadní souvisvanost ve styku s verejností a médii, treba také schopnost
lejší výkon vyvolával dojem, že to myslí snad dobre, má
soustavnejší ci teoretictejší úvahy, o co vlastne v jeho
možná dobré úmysly, ale nemá ponetí, ceho by se mely
resortu jde. A snad i vedomí širšího než jen úzce ceského
týkat. O "sakramentské" potrebe kultury bude paradoxne
kontextu.
presvedcovat clovek, který pusobí jako její poprení. Jeho

Nový ceský ministr kultury Vítezslav Jandák nastoupil
v srpnu do úradu po osobitém a pro velkou cást verejnosti
charismatickém
Pavlu Dostálovi, nejdéle sloužícím
polistopadovém ministrovi, který v cervenci podlehl
rakovine. Jandák rozhodne nepatril k favoritum té rekneme kulturne nárocneji založené cásti ceské verejnosti. Lze
naopak ríci, že kdyby mesíc pred jeho triumfem nejaké
orákulum vyrklo, že se tento kdysi docela oblíbený herec,
posléze podnikatel a prezident detského filmového festivalu, stane ministrem kultury, považovalo by to mnoho
lidí, vcetne autora tohoto clánku, za vyložený nesmysl.
I nyní, po mesíci se jeho jmenování jeví jako bizarní žert,
a to už jsme si zase zvykli.
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barokní barák
JIRÍ PENÁS
snad dobre mínené, ale ryze diletantské predstavy o tom,
jak bude získávat sponzory, aby vedle sportu ješte pridali
peníze na opravu "barokního baráku", že si pak na nej
budou moci pribít "zlatou desticku", by pusobily roztomile, kdyby nešlo práve o ministra kultury.
Na priznání, že nemá prehled o soucasné kulture, lze
snad ocenit uprímnost a uznat, že skutecne nejde
o nezbytnou podmínku rízení úradu. Zároven se nelze
nezeptat, v cem tedy spocívá jeho kompetence a proc by
mel být ministrem práve on. Samozrejme že víme, že se
Vítezslav Jandák v "kulturním provozu" pohyboval celý
život, nadelal si tam radu známostí, zná se s mnoha
vlivnými lidmi, kterí tam rovnež "pusobí", snad v nem
i vydelal nejaké peníze, a pro ten "provoz", tedy pokud
byl spjatý s jeho osobou, také nejaké získal. Nechci snižovat zlínský festival, který se mu podarilo sponzorsky zajistit. Není ale možné ani predstírat, že jde o významnou
kulturní událost. Avšak i kdyby, tyto docela záslužné
cinnosti mají jen málo spolecného s kulturou jako specifickým duchovním a materiálním projevem lidské
existence a s jeho umístením do spolecnosti, což by melo
být jakýmsi teoretickým rámcem kulturní politiky státu.
Proc by to melo vadit?
Nabízí se námitka, proc by to melo vadit; vždyt Jandákova role nebude spocívat v intelektuálním prínosu pri
debatách na vládních zasedáních, nýbrž v ideálním prípade v tom, že bude schopen získat nekde nejaké peníze,
lepit jimi nejkriklavejší díry v potrebách a vydávat to pak
za úspechy. Jenomže práve v této redukci "kultury" na
shánení a zaopatrování tkví bída zdejší kulturní politiky,
možná politiky vubec. Ta pouze udržuje soucasný stav,
kdy se léta o (nekomercní) kulture nemluví jinak než
o jakési obtížné spolecnosti permanentne naríkajících
slabochu, kterí svými požadavky unavují zbytek spolecnosti.
Nevychází se z promyšlené, a tedy zduvodnené koncepce, z níž by bylo patrné, jakými hodnotami se stát v kulture rídí, jaké jsou zde jeho preference, cím jí chce pomoci
a k cemu. Jinými slovy: chybí tu nejen odvaha, ale vlastne
i samotný myšlenkový potenciál ucinit z kultury vážné
politické téma.
Toho nebyl schopen ani ministr Pavel Dostál, který tuto
absenci alespon vyrovnával jakousi osobnostní kamufláží,
improvizacemi, intuicí, dobrou vulí. Ukazovalo se, jak bez
zvládnutí základní teorie a ujasnení si, oc v kulture vlastne
má jít, se koncí u kýcovitých a jalových proklamací, jak je
ta kultura duležitá, protože sakra jsme kulturní národ.
U ministra Jandáka tato bída vyplouvá v legracní nahote.

jmenování Vítezslava jandáka zasadilo predstavám o symbolickém rozmeru funkce ministra kultury težkou ránu.

Uvažujeme-li o veci z odstupu, šlo možná od premiéra
Paroubka o realistické posouzení situace. Realismus
znamená v soucasné ceské politice casto predevším cynismus. K úvaze, koho si privede do vlády, nepotreboval
žádné velké koncepcní úvahy, nýbrž se mohl spolehnout
na svuj rutinní instinkt. Jandáka léta zná a dobre ví, že je
celým svým ustrojením duši ceské pop-kulturní spolecnosti podstatne blíže než prípadný intelektuál se zahranicní ci treba univerzitní zkušeností. Vybral si tedy zástupce
nikoli kultury, nýbrž zástupce populistické politiky
v"kulture".

jirí Penás (1966) je novinár, vedoucí kulturní rubriky týdeníku

Týden.

DOMOVA

SVET

Minulost stále ovlivnuje
Svaz bojovníku za svobodu vyloucil svého výrazného clena Oldricha Stránského
V predvecer smírlivého gesta, jímž se vláda Jirího Paroubka omluvila za poválecný odsun. ceskoslovenských antifašistu nemecké národnosti, se ceský svaz bojovníku za svobodu
zbavil svého výrazného clena Oldricha Stránského. Stránský
se pritom v polistopadové ére významne podílel na
dohodách Ceské republiky s Rakouskem a Nemeckem
o financních kompenzací pro ceské obeti nacismu.
Ústrední výbor svazu, sdružujícího politické vezne nacistických koncentracních táboru, partyzány, odbojáre
a kvetnové barikádníky, zduvodnil své rozhodnutí tím, že
Oldrich Stránský "hrube, opakovane porušoval stanovy
svazu". Nejostrejší ze sporu, které Svaz se svým nyní už
bývalým clenem vedl, se táhl od jara 2003, kdy Oldrich
Stránský prátelsky odepsal predsedovi Sudetonemeckého
krajanského sdružení Berndu Posseltovi u príležitosti
otevrení jeho pražské kanceláre. Pre skoncila v puli letošního cervna práve formálním vyloucením Stránského z rad
bojovníku za svobodu.
V peti koncentrácích
Oldrich Stránský se narodil pred ctyriaosmdesáti lety
v severoceském Moste. Být Židem tehdy ješte neznamenalo
být ohrožen na živote. Jak píše ve své knize s príznacným
názvem Není spravedlnosti na zemi, s antisemitskými narážkami na svuj puvod se v Ceském Brode, kde prožíval mládí,
prakticky nesetkal. Stalo se tak o nekolik let pozdeji, za
studií na prumyslové škole v Praze. "Ucitelé po mne zcela
zjevne požadovali více znalostí a dovedností a byli na me
prísnejší," vzpomíná Stránský na dobu protektorátu.
Situace se horšila. Tri týdny po dvacátých narozeninách,
v cervnu roku 1941, musel Oldrich Stránský opustit domov
a nastoupit do preškolovacího tábora v Lípe u Havlíckova
(tehdy Nemeckého) Brodu. Tamejší zabraný židovský statek
tehdy dodával rodinám dustojníku SSkvalitní potraviny.
Aniž by si toho byl vedom, videl Oldrich Stránský v den
svého odjezdu své rodice a bratra naposledy. Všichni tri
zemreli zhruba o rok pozdeji v koncentracním tábore
v polských Travnikách. On sám se po dvou a ctvrt roce
v Lípe dostal pres terezínské ghetto do Osvetimi. Díky štastným náhodám vyvázl z tamního lágru živý- necelý rok pred
koncem války byl prevezen do Schwarzheide u Dráždan,
kde mel v továrne na syntetický benzin odklízet trosky po
náletech. Cesta Stránského druhou svetovou válkou se
uzavírá v Sachsenhausenu, odkud se po ctyrech letech
utrpení vrací do Ceského Brodu.
Triapadesát let cekání
Protože nikdy nebyl clenem komunistické strany, mohl
Oldrich Stránský v minulém režimu mít ve Svazu protifašistických bojovníku jen nižší funkce. V atmosfére spolecenského tání pred rokem 1968 se ve Svazu, komunisty do té
doby silne homogenizovaném, zacaly rýsovat kontury
jednotlivých skupin jeho clenu -legionáru (tehdy samozrej-

me mnohem spíše východních), politických veznu,
domácích odbojáru. Rozruznení clenstva podle toho, jak
proti nacismu bojovali ci jak je postihl, však opet zmrazilo
následných dvacet let normalizace.
Listopadová revoluce prinesla krome zmeny názvu
organizace na Ceský svaz bojovníku za svobodu i odchod
jejího celného komunistického vedení. Krátce poté se Stránský pres vedoucí funkce v okresním výboru dostává až do
ústredního výboru Svazu. "Ani jsem tolik netoužil po svazových funkcích, jako spíše po práci ve Sdružení osvobozených politických veznu a pozustalých," uvádí ve svých
knižních pametech Oldrich Stránský. Sdružení, o nemž se
zminuje, komunisté po puci v roce 1948 sloucili práve
s prorežimním Svazem protifašistických bojovníku.
Do ní tri roky po válce násilne vclenili i Obec ceskoslovenských legionáru. Ti svou organizaci, cástecne separovanou od Svazu, obnovili v ríjnu 1991, sedmdesát let po jejím
vzniku. Podle Oldricha Stránského chteli legionári spravovat svuj majetek sami: "Nechteli se o to s nikým delit. To je
logické, ponevadž šlo o majetek jejich bratru z první republiky." Jak Stránský dodává, druhý odstredivý impuls vzešel
po listopadu 1989 ze strany Sdružení politických veznu.
Zejména ti meli podle Stránského krome drobných sociálních výhod, které jim od šedesátých let poskytovala ceskoslovenská vláda, nárok i na penežité kompenzace, mj.
i z nemecké strany.
Ty prišly po podpisu cesko-nemecké deklarace z roku
1997. Puvodne se politické reprezentace vedené na ceské
strane prezidentem Václavem Havlem, na nemecké kanclérem Helmutem Kohlem dohadovaly o zrízení domovu
duchodcu a sanatorií pro obeti nacismu. Stránský s ostatními cleny Sdružení odradili politiky od zrízení nových ghett
a uspeli s požadavkem zanést místo toho do deklarace
klauzuli o individuální financní pomoci jednotlivým
obetem nacismu. Dohodou ustavený Cesko-nemecký fond
budoucnosti jim v lednu 1998 zacal rozdelovat desítky
milionu marek.
"Triapadesát let po tom, co jsem prekrocil bránu
koncentracního tábora v Sachsenhausenu a vrátil se na
svobodu, jsem se spolu s ostatními, které za války postihl
podobný osud, dockal penez od nemeckého státu," vyjádril
uspokojení na stránkách své knihy Oldrich Stránský. Vcele
Ceské rady pro obeti nacismu nyní rídí i program odškodnení Cechu ze strany Rakouska.
Penez se obetem otrockých a nucených prací ze strední
a východní Evropy dostalo na základe mezinárodního tlaku
teprve pred nekolika lety. Rozdelováním penez z Nemecka
a z tamejšího prumyslu byl poveren fond Pripomínka,
odpovednost, budoucnost. Nucene nasazeným v Rakousku
prišla kompenzace z rakouského Fondu smírení. Švýcarské
banky odškodnily z tzv. "spících" penez (vkladu, k nimž od
války nikdo nepristupoval) pouze lidi veznené v koncentracních táborech, na cemž se podílela Federace židovských
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budoucnost
ONDREJ AUST
obcí pro židovské obeti a Stránským vedené Sdružení
osvobozených politických veznu pro nežidovské vezne.

Dlouhodobá nekázeD
"Temi, kterí se v ceských zemích mstili na sudetských
Nemcích, jsme rozhodne nebyli my, navrátilci z koncentracních táboru," uvádí Oldrich Stránský. Jako Žid skoro
zemrel v koncentracním tábore. Presto (nebo proto) je
dnes pro neustávající oboustrannou diskusi o bolestivé
minulosti Cechu a Nemcu. Vstrícne se staví napríklad
i k Sudetonemeckému krajanskému sdružení. "Dovolte,
abych Vám blahoprál k otevrení kontaktní kanceláre
Vašeho sdružení a poprál Vám hodne úspechu ve Vaší
cinnosti," napsal ve výše zmíneném dopise Berndu Posseltovi v presvedcení, že kancelár bude sloužit ke vzájemnému
usmírení.
"Možná jsem se nemel podepisovat jako predseda
Sdružení politických veznu," uvažuje dnes Oldrich Stránský. Jeho list mu na zárijovém zasedání výkonného výboru
Sdružení vynesl zbavení funkce predsedy. Tento krok soud
letos v kvetnu definitivne zavrWjako neplatný a predsednictví tím Stránskému vrátil. Mezitím se však Sdružení politických veznu rozštepilo na dve samostatné organizace.
V cervnu Stránského vyloucil ze Svazu bojovníku za svobodu. "Nedodržoval jsi bratrské vztahy, neprispíval k jednote
Svazu," zduvodnil to ústrední výbor. Dalším duvodem bylo
i "udržování písemného styku s ciniteli landsmanšaftu
v Praze". "Dopis Posseltovi byl jen poslední kapkou,"
podotýká místopredseda jedné ze dvou frakcí rozštepeného
Sdružení politických veznu Josef Kolecko. Podle nej je
Stránský príliš ambiciózní clovek, který již delší dobu
porušoval stanovy svazu.
Sám Stránský vidí za svým vyloucením nerešenou
minulost Svazu. "Vetšina tech, již rozbili Sdružení politických veznu, jsou lidé, kterí jsou vedeni v seznamech StB
anebo sedeli za totality na význacných místech," napsal
1. cervence v Lidových novinách. Zduraznil rovnež, že ve
Svazu se behem let nenašel nikdo, "kdo by prosadil vyloucení osob, které v 50. letech vykonávaly ciny neslucitelné se ctí
slušného cloveka. Jmenujme napríklad pana Grebenícka
staršího nebo komunistického soudce Vaše, na jehož
prstech lpí krev jeho spolubojovníka generála Píky," dodal
Oldrich Stránský.
K jeho pohledu se kloní i týdeník Respekt: "Dnešní
vedení Svazu bojovníku za svobodu tvorí nacionalisté se
zjevnými sympatiemi ke komunismu - minulému i soucasnému. Po boku grebeníckovcu treba predsedkyne Svazu
Andela Dvoráková slavila sté výrocí narození Julia Fucíka,
jindy se zas vydávala presvedcovat komunistické poslance,
at nevolí prezidentem Jana Sokola, protože razí vstrícnost
vuci Nemcum." (Respekt se o Svazu bojovníku zminoval
v souvislosti s jeho výzvou starostovi Prahy 1 Vladimíru
Vihanovi, aby odebral sochari Davidu Cernému zakázku

"Vetšina tech, již rozbili Sdružení politických veznu, jsou lidé,
kterí jsou vedeni v seznamech StB anebo sedeli za totality na
význacných místech, " ríká Oldrich Stránský.

postavit pomník odbojárum druhé svetové války na
pražském Klárove. Cerný predtím zvítezil v konkurzu,
vedení Svazu však dosáhlo toho, aby mu zakázka byla
odebrána, a to kvuli výroku ,,0 mrtvých jen dobre: mrtvý
komunista, dobrý komunista", jejž Cerný pronesl v rozhovoru pro Nedelní svet.)
V soucasném vedení Svazu bojovníku za svobodu je
krome údajných prokomunistických sympatií patrný
i odpor vuci všemu nemeckému. Treba pocátkem letošního
roku, kdy deník Mladá fronta Dnes obsáhle informoval
o zpusobu, jakým tehdejší predseda vlády Stanislav Gross
prišel ke svému bytu, reagoval ústrední výbor Svazu prohlášením, v nemž mj. uvedl: "Na základe vlastních smutných
zkušeností se domníváme, že úcelové nechutné ostouzení
premiéra Grosse není to nejduležitejší. Duležitejší je ostouzení samotného našeho státu. Jak libe zní všechny tyto
urážky panu Posseltovi, spolkovému predsedovi Sudetonemeckého landsmanšaftu. (... ) Naše organizace se znepokojením sledovala umožnení dominantního postavení nemeckých vydavatelství na našem mediálním trhu. Kampan,
kterou Mladá fronta Dnes rozpoutala proti premiérovi,
potvrzuje oprávnenost našich obav."
Vyloucení Oldricha Stránského ze Svazu bojovníku za
svobodu kritizovala krome Východonemeckého a Stredonemeckého sdružení krestanských demokratu CDU/CSU
i Federace židovských obcí a Ceská rada pro obeti nacismu.
Ve vedení Svazu stále prevládá neochota k jakékoliv
diskusi s nemeckými i ceskými zastánci usmírení. Nevyrešená minulost tak nadále ovlivnuje budoucnost.

Ondrej Aust (1981) je redaktorem Lidovýchnovin, studuje
masovou komunikaci na FSV UK.
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Móda pro nadcházející
sezonu
Matkou akce Trikem proti komunismu byla recese, jejím otcem hnev
DAVID SVOBODA
"Po pnmem prenosu z Poslanecké snemovny, kdy
Pocet zaslaných návrhu byl jednoznacne prekvapivý;
komunisté podporili vládu Stanislava Grosse a tvárili se
358 návrhu od zhruba 150 grafiku rozhodne nikdo
jako zachránci demokracie v Cechách, jsme se zdrave
necekal. Ke svému prekvapení organizátori také zjistili, že
naštvali a rekli si, že dáme verejne najevo, co si o komunisproblém komunismu se netýká pouze pametníku. Ac
mu myslíme," vysvetluje jeden z protagonistu akce Libor
neprobehl podrobnejší sociologický pruzkum autoru, je
Klecek, jak nápad s tricky vyjadrujícími odpor ke
známo, že návrhy poslali jak studenti, tak i zavedení
komunismu vznikl.
výtvarníci. Navíc se souteže nezúcastnili jen lidé z Prahy,
Na zacátku on a jeho kamarádi vytvorili pár vlastních
ale z celé republiky, a prišly i návrhy ze Slovenska, Anglie
a USA.
návrhu a ukázali je dalším. Myšlenka se zalíbila natolik, že
se zacali spontánne pridávat grafici s dalšími motivy. "To
Autori nápadu se hodnocení naprosto zrekli. Za prvé
byl moment, kdy jsme si rekli, že je škoda omezovat se
sami do souteže prispeli svými návrhy, a tím by jejich
pouze na úzkou skupinu lidí kolem našeho grafického
výber nebyl objektivní, za druhé nechteli jakoukoliv
studia, a vyhlásili jsme verejnou soutež: "Trikem proti
cenzurou napodobovat chování, které kritizují. Proto
komunismu," dodává Libor Klecek. Urcitý predobraz této
zverejnili všechno, co dorazilo na své webové adrese,
akce pochází z povodnového roku 2002,
i když se všemi návrhy nesouhlasili.
kdy se objevila tricka s motivy velké vody,
"Nekteré byly hloupe vulgární, jiné mely
která se pak pod patronací spolecnosti
rasistický podtext, a dokonce se objevily
Clovek v tísni prodávala. Výtežek z SOS
návrhy viditelne okopírované," ríká další
mokré tricko byl pak venován obetem
z organizátoru Michal Gregorini.
nicivých záplav, které toho roku zasáhly
Celkové vyhodnocení bylo rozdeleno do
Ceskou republiku.
trí kategorií: hlasování verejnosti, hlasováAkce Trikem proti komunismu je kampan
ní odborné poroty ve složení Ivan Medek
za snížení popularity a volebních prefe- predseda, Václav Marhoul, Libena
rencí komunistu a komunismu v Ceské
Rochová, Karel Haloun, Lucie Mlynárová
a Zdenka Pelikánová. Jako tretí se uskutecrepublice. "Nechceme, aby ochota nekte- 8. místo; císlo návrhu: 10;
rých našich politiku
spolupracovat název: ne; autor: Goran Patlejeh
nilo hlasování autoru prihlášených do
s predstaviteli KSCM, spolu s nezájmem
souteže. Z techto trí kategorií vzešlo 22
mnoha obcanu o úcast ve volbách, dospela až k opakovánávrhu, které byly vytišteny a jsou v prodeji. Dále funguje
ní komunistické diktatury. Po volbách v roce 2006, které
registr objednávek, kdy návrh, o který má zájem urcitý
by KSCM katapultovaly k moci, by mohlo být už pozde,"
pocet lidí, autori vytisknou. Od konce cervna, kdy byl
ríká Klecek. "Snažíme se touto akcí oslovit lidi moderním
oficiálne zahájen prodej, se prodalo pres 1500 tricek, a jak
zpusobem a máme pocit, že triko jako jeden z nejrozšíreríká Gregorini, k jeho velkému prekvapení si tricka s protinejších odevu predstavuje ideální reklamní plochu. NaVÍc
komunistickým motivem kupují i cizinci.
Autori vítezných návrhu byli odmeneni symbolicky
jsou tricka oblíbenou soucástí šatníku mladých lidí, kterí
výherním certifikátem, ale - dodává Gregorini - "vzhledem
už na vlastní kuži nezažili komunistický režim, a hlavne
k celkovému zámeru akce doufám, že po volbách v príštím
oni by se meli zamyslet nad jeho nebezpecností, protože
práve mladí lidé mohou rozhodnout o výsledku príštích
roce budeme výherci my všichni." Na otázku, zda se akce
voleb."
setkala i s kritikou, odpovídá: "Pár týdnu po vyhlášení
Zpocátku iniciátori rozeslali informaci o souteži
souteže jsme zaregistrovali clánek v deníku Právo, kde
autor jmenoval nekolik imperialistických spiknutí, mezi
e-mailem svým prátelum s prosbou, aby zprávu poslali
nimiž figurovala i naše akce Trikem proti komunismu.
dál. Pak se zacaly nabízet i jiné možnosti, jak akci inzeroPak se ozvali komunistictí poslanci, kterým se nelíbilo, že
vat. Velmi pomohlo umístení upoutávek na internetových
serverech typo.cz, font.cz a respekt.cz, v další fázi
Ceské centrum ve Vídni prodává tato tricka ve svých
i upoutávky na rozhlasových stanicích Ceský rozhlas,
prostorách. "
Rádio 1 nebo Rádio Impuls, za což jsou všem institucím
dodnes vdecní.
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Hlasování autoru

1. místo

1.-2. místo

císlo návrhu: 203
název: Nebudme slepí
autor: Michal B. Anelt

císlo návrhu:

2. místo

1.-2. místo

císlo návrhu: 46
název: Vzpomínáte?

císlo návrhu: II7
název:

Nezapomente!

Nevolte zlocince

autor: Martin Procházka

autor: Jakub

8

název: Rohy
autor: Ondrej

Matyáš

Ryvola

3. místo
3.-5. místo

císlo návrhu: 187
název: Už si neškrtnou
autori: Pavel Botka,

císlo návrhu: 46
název: Vzpomínáte?

Míra Hora & Honza
Koštál

Nezapomente!
autor: Martin Procházka

4. místo

3.-5. místo

císlo návrhu: 257
název: Krížovka

císlo návrhu: 120

autor: Lubomír

název: Nocní mura
autor: Tereza Stehlíková

Šedivý

5. místo
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císlo návrhu: 85
název: Ohraná

písnicka
autor: Štepán Holic
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3·-5· místo
název:
císlo návrhu:
Loutka
170

--' autor:

Štepán Holic

6. místo

6-10. mí to

císlo návrhu: 170
název: Loutka

císlo návrhu: 65
název: SoudruzÍ

autor: Štepán

autor: Daniel Jarkulish

Holic

7. místo

6-10. místo

císlo návrhu: 18

císlo návrhu: II6
název: Nevolte bachare

název: Game Over
autor: Tomáš Mikovic

autor: J aku b Ryvola
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Pameti slepého sVUdce
Nad knihou vzpomínek významného ceského marxisty Arnošta Kolmana

Více než pred triceti lety zacal psát v moskevském byte
Arnošt Kolman své vzpomínky. Ceský ctenár je dostává
pod názvem Zaslepená generace. Pameti starého bolševika díky
nakladatelství Host a editorské péci Františka Janoucha do
rukou až nyní.
Kniha v nemeckém prekladu vyšla již roku 1979 a publikována byla také švédsky, dánsky a rusky v New Yorku.
V prekladu Vladimíra Toska mela vyjít v nakladatelství
Josefa a Zdeny Škvoreckých v Torontu. Nevyšla, a poprvé ji
mužeme císt až ted.

EcceKolman
Kdo byl Arnošt Kolman? Obávám se, že pro naši mladší
a strední generaci je to clovek skoro neznámý. A prÍl:om to
byl pravdepodobne nejvýznamnejší ceský marxista, který
nepochybne ovlivnil celou poúnorovou skupinu mladších
marxistu, jako byli Karel Kosík, Jirí Hermach, Radovan
Richta, Ivan Sviták a Jindrich Zelený, a mel ve dvou fázích
svého života znacný vliv na kulturní a vedeckou politiku
KSC. Navíc jeho život pusobí jako neuveritelný a varovný
román.
Jeho otec byl vyšší poštovní úredník, jehož rodina
pocházela z ceského venkova u Kardašovy Recice v jižních
Cechách, matka byla dcerou pražského židovského
živnostníka, který vlastnil domy na Vinohradech. Kolman
studoval na technice a na filosofické fakulte Karlovy
univerzity matematiku. Navštevoval mimo jiné také
prednášky T. G. Masaryka, Emanuela Rádia, Františka
Drtiny, Františka Krejcího. Za první svetové války se jako
rakouský kadet dostal do ruského zajetí. V roce 1918 byl
na doporucení Bucharina prijat do komunistické strany,
stal se komisarem Rudé armády na Sibiri a bojoval proti
ceskoslovenským legiím, jejichž clenem byl jeho bratranec
František Langer.
Po pokusu rozpoutat spartakovské povstání v Sasku
a následném uveznení se roku 1923 vrátil do Moskvy, kde
následovala léta agitacních funkcí, práce v akademii,
jmenování profesorem filosofie a pozdeji matematiky na
Moskevské státní univerzite. Za druhé svetové války
pusobil v oddelení Rudé armády pro práci s nemeckými
zajatci.
Po triceti letech se roku 1945 vrací do Prahy. Nikdy ve
svých pametech nevysvetluje, proc se tak rozhodl. Chtel to
on sám? Byl vyslán VKS(b)? At tak ci onak, stává se vedoucím Agitpropu ÚV KSC a prezident Beneš ho jmenuje
rádným profesorem fIlosofie UK. Nikde se nezminuje, na
cí návrh se to stalo. Zhruba tri roky pusobí v Praze, má
mnoho funkcí, ale vzdává se vedení oddelení propagandy
ÚV KSC a na jeho místo nastupuje Cestmír Císar. Dostává
se do politických sporu, je kritický vuci "sociálnedemokra-

tickému" dedictví v politice KSC, kritizuje celné predstavitele KSC a odmítne podporit návrh na udelení titulu
doktor fIlosofie dceri prezidenta Marte Gottwaldové, která
ukoncila studium na Moskevské státní univerzite.

Kverulantovy úrazy
Po únorovém komunistickém puci se stal predsedou
akcního výboru na Filosofické fakulte Karlovy univerzity,
výboru, který vyhazuje z fakulty kolegy profesory, docenty,
asistenty. Kolman se ve svých pametech o této cásti života
nezminuje ani slovem. Konflikt s vedením KSC a neochota
nostrifikovat titul Marty Gottwaldové se mu však staly
osudnými. Je zatcen, a zrejme po dohode mezi ceskými
a sovetskými komunisty prevezen do Moskvy a uveznen v
Lubjance. Jeho žena a deti jsou deportováni do Uljanovska.
V Lubjance strávil pres tri roky, z velké cásti v samovazbe.
Nikdy nebyl odsouzen, ale celou dobu vyslýchán se snahou
dostat z neho informace o protisovetské cinnosti nekterého
ze stovek lidí, se kterými byl ve styku. Po propuštení, bez
jakéhokoliv vysvetlení, proc byl uveznen, je mu dovoleno
pracovat akademicky a v té dobe se úcastní rehabilitace
kybernetiky jako vedeckého oboru. Na zacátku roku 1959
ho prední komunistictí funkcionári Jirí Hendrych a Jaromír
Dolanský, kterí doprovázeli prezidenta Antonína Novotného na 21. sjezd KSSS v Moskve, požádali, aby se vrátil
znovu do Prahy a stal se reditelem Filosofického ústavu
CSAVRád prijal a z pametí je zrejmé, že to bylo jedno z jeho
nejštastnejších období.
V roce 1962, kdy dosáhl sedmdesáti let, rezignoval na
všechny funkce a odešel do duchodu. Cestuje, hodne také
na Západ, navštíví rovnež USA, stále publikuje, dostává Rád
práce a pripojuje se k vlne kritických postoju, které se
šírí Ceskoslovenskem od zacátku 60. let. Po jednom z kritických clánku se dostal opet do konfliktu s Antonínem
Novotným, ke kterému se servilne pripojilo i prezidium
Akademie ved. Byldenuncován v Moskve ve snaze zbavit ho
clenství v KSSS. To se tentokrát nepodarilo, a tak tento
vecný kverulant se stal sovetským duchodcem s mesícní
penzí 240 rublu. Ale klidu se díky svému kritickému psaní
a postoji vuci okupaci Ceskoslovenska nedockal a byl
prakticky umlcen.
K nejhorším trestum však patrila skutecnost, že nemohl
jezdit navštevovat svou dceru Adu, zete a vnoucata, kterí žili
v Praze. V letech 1973 a 1974 psal pameti, které se podarilo
propašovat do Švédska,kde v té dobe již jako azylant žil jeho
zet František Janouch s Adou a detmi. Po osobní intervenci
švédského premiéra Olofa Palmeho u nejvyšššího sovetského
predstavitele Leonida Brežneva je povolena Kolmanovi
a jeho žene návšteva rodiny ve Švédsku.V roce 1976Kolman
zasílá Brežnevovi dopis, ve kterém mu sdeluje, že po 58
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letech clenství vystupuje z komunistické strany, a také proc
se k tomu rozhodl. Umírá ve Stockholmu v lednu 1979.
Cesta do hlubin marxistovy duše
Má smysl vracet se dnes ke svedectvím o promenách
myšlení intelektuálu komunistu? A zejména k takovým
sdelením, která se potácejí mezi poznáním, že se Marx
i Lenin dopustili velkých chyb, a na druhé strane vyznáními typu I dnes jsem neochvejne presvedcen o konecném vítezství
Marxových a Leninových idejí v jejich pravé podobe, trebaže ne
tak brzkém, jak jsme si mysleli. Jsem o tom, presvedcen dnes,
roku 1974, pres všechno to hruzné, co se odehrává v této zemi ... ?

Naopak je nutné premýšlet o naší nedávné minulosti na
základe otevrených biografu lidí, kterí tuto minulost aktivne
sami vytváreli. Zejména šlo-li o lidi filosoficky a sociologicky vzdelané. Máme otevrená svedectví o vnitrních promenách nekterých našich umelcu, literátu, hercu, jako jsou
treba memoáry Lumíra Civrného, Sergeje Machonina nebo
Vlasty Chramostové, ale postrádáme otevrené popisy této
vnitrní metamorfózy u našich bývalých marxistických
filosofu, historiku, sociologu, ekonomu.
Polský fllosof Leszek Kolakowski velmi presvedcive
ukázal, že výkladu chování komunistu se priblížíme, použijeme-li sociologického modelu sekty. Nebezpecí vzniku
nových typu myšlenkových a politických fundamentalistu
ruzných myšlenkových sekt existuje i v dnešní dobe. Proto
o tom píšu. Je to totiž model myšlení, ke kterému jsou
nekterí lidé pritahováni v dobe sociálních rizik, myšlenkových nejistot, rozkolísání hodnot a toho, co Max Weber
oznacil jako odkouzlení sveta. A takový je práve svet, ve
kterém žijeme.
Kolman svými pametmi prispívá i k vysvetlení dalšího
jevu typického pro chování clenu sekty. Je známo, že nekterí
lidé jako Wladyslaw Gomulka, János Kádár i Gustáv Husák,
kterí se stali obetmi režimu, jež pomáhali ustavit, zustali
verní své víre. Tak jako Kolman. A to pomáhá rozumet
i nekterým realitám našeho dnešního života. Narážím tím
na to, kolik lidí zustalo u nás dodnes komunisty z presvedcení, presto, že se dozvedeli o všech krutostech režimu,
o jeho lživosti, myšlenkovém dogmatismu a konec koncu
i hospodárské nevýkonnosti. Zajisté, cást setrvala ve svém
presvedcení z duvodu sociálních, ale i proto, že jsou starí
a nemohou již menit své nejhlubší presvedcení. Ale vedle
toho existují i ti, kterí si s Kolmanem i nadále myslí, že se
"lidstvu podarí na Zemi vytvorit skutecný komunismus, což
vyverá z objektivních zákonitostí vývoje".
Život Arnošta Kolmana je také dokladem o nebezpecnosti
svudcovské osobnosti. Opírám se zde o osobní zkušenosti.
Ješte jako stredoškolák jsem od roku 1946pravidelne chodíval na intelektuální utkání, kterých se úcastnili ve velké

posluchárne Filosofické fakulty Karlovy univerzity Arnošt
Kolman, filosofJan Blahoslav Kozák, biolog Jan Belehrádek,
historik Jan Slavík, protestantský teolog Josef 1. Hromádka
a novinár Pavel Tigrid. Kolman byl velmi dobrý, pohotový
diskutér, diskuse byly vzrušující a byl to skutecný souboj
myšlenek. Bylo zrejmé, že Kolman pritahoval studenty svým
temperamentním vystupováním a znepokojive velkou cást
z nich i svými argumenty. Doba mu ovšem nahrávala.
Rozhodne ho však velká cást studentu nevnímala jako
"nedonošeného tajtrlíka" nebo jako "groteskní figurku ze
starých románu Gustava Meyrinka", jak ho charakterizoval
ve druhém dílu svých pametí Václav Cerný.
Celou radu studentu svedl na svou víru. Já sám jsem na
studiích jeho "kouzlu" nepodléhal, mimo jiné také díky
strízlivému sociologovi Josefu Královi. Ten v roce 1947

Kolmana rozhodne studenti nevnímali
jako "nedonošeného tajtrlíka", jak ho
charakterizoval ve svých pametech
Václav Cerný. Celou radu studentu
naopak svedl na svou víru.
uverejnil clánek, ve kterém poukázal na to, že sovetská
spolecnost je výrazne sociálne stratifikovaná. Pamatuji se,
jak to Kolmana rozlítilo. Ironií jeho života je to, že ve své
úvaze o korenech deformací socialismu, kterou psal v 70.
letech, v podstate zopakoval to, co napsal Král, snad ješte
tvrdeji. Aniž pravdepodobne znal skvelou Weberovu
prednášku o socialismu z roku 1918, charakterizoval sovetskou spolecnost tak jako Weber: jako diktaturu stranické
byrokracie, a nikoliv jako diktaturu proletariátu. A navíc
z této deformace Kolman obvinil Leninovu teorii o roli
revolucní strany nového typu, v podstate tvorené konspirativními revolucionári ...
Pamatuji se však na jeden moment z tech diskusí, který
mi hodne sdeW o Kolmanove zpusobu myšlení. Myslím, že
to byl J. 1. Hromádka, kdo Kolmanovi rekl: "Poslyšte, pane
kolego, proc vy komunisté máte tak malý smysl pro
humor, proc se nedokážete i na sebe podívat s humorem?"
Kolman odpovedel, že doba je vážná, že se rozhoduje
o budoucnosti sveta, nebo neco takového. Dnes již vím, že
to byl paradoxne nedostatek profánního, nedostatek
smyslu pro obycejné lidské starosti, který privedl komunisty k jejich katastrofe.

Jirí Musil (1928) je sociolog.
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Tricet let španelské
Poslední socha diktátora Franca byla v Madridu odstranena letos
JAROSLAV ŠONKA
Dvacátého listopadu 1975 zemrel v Madridu Francisco
Franco y Bahamonde, caudillo, vudce, diktátor, obránce
katolické církve, generalissimo falangistických sil španelské
obcanské války.V Madridu, Barcelone i jinde ve Španelsku si
lidé otevrene pripíjeli dobrým vínem i šampanským a doufali, že bude vše jinak.

Pakt neintervence
Francisco Franco se vrátil z války v Maroku behem dvacátých let jako ostrílený válecník. Zapojil se i do politických
debat konzervativních sil kolem krále Alfonse XlII. Situace
ve vlasti se mu po vyhlášení republiky v roce 1931 nelíbila.
V roce 1936 se stal hlavním iniciátorem povstání tzv. národních sil proti republice. Postavení stále více se fašizující
konzervativní organizace Falange (založené 29. ríjna 1934
jako nacionálne-odborové hnutí) bylo po roce obcanské
války v prubehu roku 1937 mnohem silnejší. V neposlední
rade o tom rozhodla podpora fašistických partneru Nemecka a Itálie. Bylo jasné, že Republikánská strana konfliktu,
tedy vlastne legitimní vláda, prežije, jen pokud dostane
podporu demokratických státu Evropy. V radách tehdejších
republikánu však rostl vliv komunistických koncepcí a kruté
násilí vuci civilnímu obyvatelstvu se užívalo na obou
stranách. Republikáni také radikálne potírali katolickou
církev, která podporovala falangisty, a ztráceli tak sympatie
u nekterých politických partneru v západní Evrope. Francie
nemela sílu na jejich podporu a britská vláda již nekolik let
rozvíjela politiku ústupku vuci Hitlerovu Nemecku - proc
tedy jít do konfliktu s Hitlerovými práteli?
Ve spolecenství demokratických státu vznikal konsensusneintervenovat. Pripojilo se i Ceskoslovensko. Vliv komunistické ideologie na strane republikánu casem zesílila radikalizoval se. Republikáni nebyli zcela jednotní a obcas bojovali
i sami mezi sebou. Tzv. mezinárodní brigády cástecne ovlivnovali sovetští poradci, zároven tam však pusobily
i demokratické síly.
Hitlerovo Nemecko se do války zapojilo "na zkoušku"
a zjistilo, že ústupnost západní Evropy mu nechává volnou
ruku takrka ve všem - dodnes je bombardování mesta
Guernicya Picassuv obraz z roku 1937 soucástí evropského
kánonu vzdelání. Mnichova pád Ceskoslovenska se odehrály zároven se záverecnou fází španelské obcanské války,
vítezstvím falangistu a ustavením prvních vlád Falangy
v dubnu 1939.

Popravy v zárí 1975
Velká skupina umelcu, spisovatelu i politiku musela kvuli
Francovu režimu Španelsko opustit. Existence dalších
španelsky mluvících zemí jim casto umožnila pokracovat
v zapocatém díle. Luis Bunuel tocil v Mexiku. Ale spisovatel
Ramón Sender žil v New Yorku, malír Pablo Picasso

v Paríži, spisovatel Jorge Semprún tamtéž a pozdeji v nacistickém koncentracním tábore. Pro nekteré již alternativa
exilu neexistovala, protože skoncili na popravištích obcanské války, jako slavný básník a dramatik Federico García
Lorca.
Odboj proti frankismu byl pestrou smesicí ruzných hnutí.
Vedle komunistu a sociálnedemokraticky orientovaných
socialistu k nemu patrila národnostní hnutí. Franco totiž
podporoval unitární koncepci španelského státu a snažil se
potlacit zejména menšinové jazyky užívané na španelském
území - hlavne katalánštinu a baskictinu. Rada poprevratových politiku z katalánské i baskické strany má zkušenosti
s frankistickými vezeními. Radikálnejší bylo hnutí baskického odporu, jehož jedna cást - ETA - dodnes pusobí jako
teroristická skupina, i když se od roku 1975jazyková i správní autonomie ve Španelsku príkladne rozvinula.
Baskictí teroristé byli také zodpovední za atentát na
frankistického ministerského predsedu Carrera Blanca v roce
1973.Po jeho smrti došlo k poslednímu pokusu stárnoucího
generalissima upevnit režim. Ješte v zárí 1975 Franco svolal
svou radu a debatoval s ní o možnosti omilostnení veznených odbojáru odsouzených k smrti. Milost dostaly dve
tehotné ženy, ale pet rozsudku smrti Franco potvrdil.

Neschopnost reformy zevnitr
To bylo jedno z posledních znamení neschopnosti režimu
reagovat na požadavky a pocity obcanu. Jakési fašistické
"revolucní nadšení" usnadnilo urcitý rozvoj v letech krátce
po vítezství 1939.Ale pozdeji bylo cím dále tím jasneji videt,
že bez demokratických mechanismu, individuální svobody
a svobodné komunikace nemuže existovat prosperující
spolecnost. Treba soukromé rozhlasové stanice sice existovaly a hospodarily tržne, ale pro zpravodajství se musely pripojit k ústrednímu rozhlasovému servisu, který byl pod tvrdou
kontrolou režimu.
Komickým zpusobem bojovali Franco a jeho prívrženci
také proti tomu, co definovali jako pornografii - patrily
k tomu i titulní stránky naprosto seriózního západního tisku.
To v dusledku omezovalo import vetšiny zahranicních
médií. Trojnásobný ministr Francových vlád Manuel Fraga
Iribarne, který byl zodpovedný také za mediální legislativu,si
tento fakt uvedomoval a navrhl nekolikrát liberalizacní
zákony o médiích. Pokaždé s tímto projektem ztroskotal
a do posledních vlád pod dohledem stárnoucího diktátora se
již nedostal. Fraga se tak stal "osobností prechodu", jakýmsi
španelským Mariánem Calfou. Byl spoluzakladatelem
Lidové strany (Partido Popolar - PP), politickým otcem
pozdejšího ministerského predsedy José Maríi Aznara
a dlouho také predsedou regionální vlády v Galícii. Podobne
jako Fraga neuspel v poslední Francove vláde státní tajemník
Marcellino Oreja, dnes další ze známých politiku.

~i"~-----------------------

DOMOVA

SVET

transformace
Král pro republikány
Falangisté chteli vytvorit fašistickou spolecnost podle
príkladu mussoliniovské Itálie, ale s mnohem vetším
podílem katolické církve. Také obnova starého monarchistického systému patrila k predstavám konzervativních
revolucionáru. Franco težce nesl, když vyhlášení republiky
v roce 1931 zrušilo monarchii. Ovšem mezi Bourbony
nebylo snadné najít osobu, která by ráda spolupracovala
práve s fašisty. Následník trunu Don Juan de Borbón žil
v italském, portugalském a švýcarském exilu a požadoval (po
abdikaci svého otce Alfonse XIII. v roce 1941) zvláštním
manifestem z roku 1947jako legitimní predstavitel "Borbónského domu" obnovení monarchie. Hlas z exilu se diktátorovi nemoW líbit. Franco si vybral pro obnovu monarchie
Juanova syna Juana Carlose a proWásil jej svým posmrtným
následníkem již v roce 1969. Doufal, že mladého následníka
snáze ovlivní. Prechodný konflikt mezi otcem a synem
zdánlive dával diktátorovi za pravdu. Juan Carlos se dostal
na trun 22. listopadu 1975 a brzy bylo jasné, že se Franco
prepocítal. Juan Carlos podporoval cestu k demokracii
a usmíril se s otcem, který se posléze vzdal svého dynastického nároku a úcastnil se verejného života ve Španelsku jako
"hrabe z Barcelony". Španelská borbónská dynastie se stala
cástí ukázkové konstitucní demokracie se širokou podporou
verejnosti. Philippe de Noury to vyjádril titulem biografie
Juana Carlose: "Un rey para los republicanos" (Král pro
republikány).
Výstrely v parlamentu
Španelská demokracie však také musela prokázat, že práve
ona je tím správným systémem pro všechny Španely. Stále
existovali lidé s nostalgickým vztahem k fašistickému systému. Španelské podání historie casto operuje se zkratkami
dat: 23F, tedy 23. února 1981, se odehrál pokus o pUc.
Podplukovník Antonio Tejero s malou jednotkou se pokusil
ovládnout zasedající parlament výstrely z pistole. Generál
Jaime Milans del Bosch se dal s tankovými jednotkami do
pohybu od východního pobreží smerem na Madrid.
Rozhodné vystoupení Juana Carlose v televizi však tento
pokus o puc okamžite zastavilo a jeho iniciátori byli
potrestáni.
Španelskou politiku po zmenách let 1975-76charakterizovalo Wedání, snaha definovat jednotlivé politické smery
i zapojení do mezinárodního kontextu. Konzervativní
ministerský predseda Adolfo Suarez, také clovek se zacátkem
kariéry ješte za diktátorových casu, se jasne vyjádril pro
integraci do EU i do NATO. Bývalý odpurce frankismu
Felipe Gonzáles, nekdejší vudce opozice, pozdeji ministerský
predseda, tyto cíle pres veškeré rozdíly v ostatní politické
koncepci sdílel. Španelsko se do mezinárodních spolecenství
zapojilo velmi rychle, a s obrovským prínosem pro celkovou
prosperitu státu. Dodnes cerpá znacné prostredky z fondu
EU a ohled na pNkladnou ctenskou zemi ovlivnuje i vyjednávání o rozpoctu Unie na léta 2007-14.
Urcité dusledky pro zahranicní politiku zeme má také

koloniální minulost Španelska, i když pocátek kariéry
Francisca Franca v Maroku byl již poslední krecí španelského
kolonialismu. Španelsko má zvláštní vztahy se zememi
Latinské Ameriky, ale také s Filipínami. Zákonné normy
týkající se obcanství mají pro osoby ze španelsky mluvících
zemí zvláštní paragrafy. Španelská verejnost také ví, že
predkové Fidela Castra pocházeli z Galicie. Pri jedné návšteve kubánského diktátora byl jeho hostitelem i Manuel Fraga
lribarne, tedy politik s frankistickou minulostí. Samozrejme
nedošlo k žádným politickým kompromisum. Ale puvod je
puvod. Vztah Španelska ke Kube není schvalováním Castrovy politiky, je pohledem do španelské minulosti.
Jezulátko a Lorca
Zbývá otázka, zda je možné srovnávat španelskou a ceskou
transformaci od totality k demokracii. V ceské diskusi se
ozývají i hlasy, které tvrdí, že to pro Španely nebyl takový
problém, protože meli alespon jakýsi kapitalistický hospodárský systém. Pri bližším pohledu však zjistíme, že španelské hospodárství bylo pred rokem 1975 v dezolátním stavu.
Nefungovalo z duvodu zásadního nedostatku svobody
a zhoubného vlivu korporativistických a fašistických idejí
Falangy. Dnešní prosperitu zarídila hlavne príprava zeme na
vstup do Evropské unie a pozdeji platby ze strukturálních
a kohezních fondu.
Lze však srovnat i zacházení s obcany. Prosazování politického smeru frankismu v letech 1939-75 má na konte vysoký
pocet obetí casto uplatnovaného trestu smrti. Duležitý je
i kritický pohled na minulost. Hledání masových hrobu
z doby obcanské války zacalo teprve v posledních letech
a obraz diktátora (i když stále existují falangistické organizace, které tomu brání) se na základe historického výzkumu
stává rok od roku desivejší.Poslední socha tricet let mrtvého
diktátora byla v Madridu odstranena letos v breznu. Prerod
byl nejprve jiste mnohem méne radikální než ceský odklon
od komunismu, ale cím Woubeji studie jdou, tím vetší je
podoba obou totalit.
Minulost, kterou ruzné skupiny uvnitr španelské populace
interpretují protikladne, si muže návštevník Španelska ozrejmit i v okruhu méne než jednoho kilometru. Pohled na
Picassuv rodný dum v Málaze se otvírá pres reprezentativní
námestí - Plaza dela Merced. Jméno námestí pochází od
kláštera, který na tomto míste stál a byl vypálen a znicen
republikány (jako jediná nepoškozená cást zbyla prý soška
Pražského Jezulátka vystavovaná v nedalekém kostele).
Katolíci mají vypálení kláštera republikánum dodnes za zlé.
Pet minut odtud ovšem je ctvrt starého mesta, kde
v bodegách s tradicí flamenca a sladkého místního "VÍno
dulce" v Pasaje de Chinitas cerpal básnickou inspiraci
Federico Garda Lorca, popravený falangisty.

Jaroslav Šonka (1948) je publicista.
v Nemecku.

Od roku 1968 žije a pracuje

V soucasné dobe pusobí na Evropské akademii

v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních ved UK v Praze.
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Príliš tolerance
k netoleranci
Holandské multikulturnÍ drama
Vadnoucí ruže privázané ke stromu jsou jedinou památkou na smrtelnou nehodu, která se tu udála. Riclickaztratila
vládu nad svým autem, srazila mladého Marokánce na
strom a zabila ho. Ale nešlo o obycejnou autonehodu
a Oosterpark straat také není obycejné místo v Amsterodamu. Mladý Marokánec, vracející se zrovna od soudu, kde
byl vyšetrován pro krádež, jen nekolik okamžiku pred
nehodou tuto riclicku okradl. Ona pak v panice sešlápla plyn
a nacouvala do nej, když utíkal. Prípad se odehrál asi
padesát metru od místa, kde v listopadu 2004 sedmadvacetiletý muslimský extremista Mohammed Bouyeri zavraždil
holandského filmare Thea van Gogha. Letos v cervenci byl
za to odsouzen na doživotí.

Svet s hruzou sledoval násilí, která rozpoutala Van
Goghova smrt. Byly rabovány mešity, na islámské školy
létaly Molotovovy koktej ly, na policejní stanice granáty
a kostely celily útokum. Po nekolik dní vypadalo poklidné
Holandsko jako Pákistán. Jak se to mohlo stát v tak liberální
zemi?

Ponurý obraz selhání

Holandsko je vystaveno stejnému druhu nepodarené
asimilace poválecných muslimských imigrantu jako ostatní
evropské zeme. Francie, Nemecko, Belgie a další státy mely
své incidenty s muslimskými extremisty a nikdo nepochybuje, že radikálové operují po celém kontinentu. Ale
Holandsko - po zavraždení pravicového politika Pima
Fortuyna a Thea van Gogha - se stalo jevištem konfliktu
Smršt násilí v liberální zemi
muslimské a západní spolecnosti.
Z popela van Goghovy vraždy vzlétl jako Fénix Geert
Pozdvižení, které kolem zpackané loupeže vzniklo, oznacil
Wilders. Tento nekdejší autor projevu pro liberální Lidovou
nizozemský komentátor a profesor amsterodamské universistranu za svobodu a demokracii založil vlastní politický
ty Paul Scheffer za holandské multikulturní drama. Zdá se,
subjekt Geert Wilders List
že Oosterpark straat je Ground
Zero tohoto dramatu. Tato oblast
a prevzal pravicové názory Pima
Pojem holandská tolerance je podle
Fortuyna. Jeho kštice peroxidove
na východním okraji Amsterodabílých vlasu, jež mu trcí z hlavy,
mu je známá jako svého druhu
mnohých nedorozumením. Prvotní
vzbuzuje dojem cloveka, který
gheto, ale nehlede na jeho vlhké,
hodnotou pro malou zemi, která žila práve prožil príšerný šok. A on ho
chladné povetrí a šedivé bytovky
opravdu prožil- po van Goghove
nepusobí toto místo nijak nepríz obchodu, byl vždy pragmatismus.
vražde holandská bezpecnostní
jemne. Lidé tu jsou milí a ochotní
služba odhalila spiknutí, ve
podelit se s vámi o svuj názor.
kterém mel být zavražden - vcetne videa nabízejícího 72
"Každý má právo ríkat, co chce," ríká Brigitte Hammouti
panen za jeho hlavu. Od té doby spí každou noc na jiném
kousek od místa, kde byl Theo van Gogh, jeden z potomku
streženém míste a dodržuje prísná bezpecnostní opatrení.
bratra slavného malíre, brutálne zavražden. Ale rychle
Ve své parlamentní kancelári v Haagu Wilders maluje
dodává: "Hodne lidem se ulevilo, protože meli pocit, že
ponurý obraz selhání holandské spolecnosti v boji
napadal islám." V besnení, které následovalo po vražde, pak
s neúspešnou integrací muslimských menšin. Neprekvapuje
podle ní "Holandané ukázali svou pravou tvár". Pokud jde
ho fakt, že se Holandsko stalo ohniskem stretu mezi
o autonehodu, uvádí, že místní komunitu pobourilo, že ten
Západem a muslimy: "Není náhodou, že ta neštastná vražda
mrtvý Marokánec byl nazýván kriminálním živlem, prestovan Gogha se odehrála v ulicích Amsterodamu a ne nekde
že onoho rána nebyl u soudu shledán vinným a jeho bratr
jinde. Moc dlouho jsme byli tolerantní k netolerantním.
pro nej mel jasné alibi. Brigitte Hammouti, díte holandské
Roky byla naše politika taková, že se všechno muselo toleromatky a surinamského otce, které konvertovalo k islámu ve
vat a cokoli bylo možné. Napríklad když byla kurdská PKK
dvaceti, nedokáže zakrýt horkost, již v této dobe mnozí
všude zakázaná, usporádali si sjezd v Holandsku. Meli jsme
Holandané tmavé pleti pocitují k Holandanum rodilým.

Oosterpark straat, kde muslimský extremista zavraždil holandského filmare a holandská ridiéka zabila autem mladého Marokánce.
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JEREMY HUREWITZ
tušit, že to prijde. Pred tremi lety novinári verejnoprávní
televize natocili v Holandsku imámy, kterí Wásali, že ženy
smejí být bity, homosexuálové se mají pozabíjet a prátelé
demokracie jsou synové Satana. A naše bezpecnostní služby
již dva roky vedí, že nábor do džihádu v mešitách a vezeních
není jen náhodou, ale strukturálním fenoménem."
Wilders obhajoval petiletý zákaz vstupu do zeme
nezápadním imigrantum a prosazoval možnost zadržovat
podezrelé z extremismu bez souhlasu soudce; ti s dvojím
obcanstvím meli být vyhošteni. Wilders tvrdí, že clánek 103
holandské ústavy takové kroky umožnuje, a deklamuje
pritom klasické populistické sentence jako: "Kdybych mel
volit, zda ochránit holandské rodiny, nebo zarucit temto
jedincum luxus vlády zákona, jestliže jejich jediným úsilím
je zabíjet jiné lidi a zavádet v Holandsku šaríu, to druhé
bych si nevybral. Musí se cekat, než bude v Holandsku
hodne mrtvých? Budeme cekat, až v rotterdamském metru
použijí sarin?"
Wildersovy obavy jsou opodstatnené a skutecne se zdá,
že ústava podobná opatrení umožnuje. Presto je vetšina
holandské spolecnosti zdešena jen pomyšlením na neco
takového. Lidé si stále pamatují, jak holandská neutralita za
druhé svetové války vedla ke kapitulaci a že v prepoctu na
obyvatele bylo v Holandsku zabito témer trikrát více Židu
v porovnání s Francií a Belgií. Je zde také dedictví koloniální minulosti a podíl na obchodu s otroky, o nichž si stále
ješte mnoho Holandanu myslí, že nebyly dostatecne
odcineny.
Prestože se Wildersova strana zdá být v tuto chvíli
populární, je nepravdepodobné, že by si Holandané zvolili
takovou vládu, která by shromáždila a vyhostila onech 200
až 300 radikálu, které Wilders považuje za tikající bomby.
Ale to neznamená, že se holandská spolecnost nebojí islámského extremismu.
Polderový model nestací
V eseji nazvaném Multikulturní drama, uvere}nenem
v predním holandském deníku NRC Handelsblad, Paul
Scheffer napsal: "Kultura tolerance se zacíná blížit svému
limitu". Tento esej vyvolal obrovskou reakci a je všeobecne
považován za první snahu o seriózní vyporádání se s jevem,
který Scheffer v holandském prípade nazval "líným multikulturalismem" .
Scheffer stejne jako mnozí jiní, tvrdí že pojem holandská
tolerance je nedorozumením. Prvotní hodnotou pro malou
zemi, která žila z obchodu, byl vždy pragmatismus. Holandané považovali za jednodušší zabývat se obchodem, než
vnucovat nekomu své videní sveta a náboženství tak, jako to
cinily ostatní koloniální a obchodní mocnosti. Tento
pragmatismus prostoupil domácí spolecnost a vedl
k jednem z nejliberálnejších zákonu na svete, co se týce

drog, prostituce a euthanasie. Holandský systém laissezfaire
se stal intelektuálním magnetem, který pritahoval vzdelané
imigranty - mezi nimi hugenoty, židy a protestanty z ostatních zemí, kde jim hrozilo pronásledování.
Co je na soucasné neúspešné asimilaci nových imigrantu
šokující, je predchozí zdarilé prijetí ruznorodých náboženských skupin holandskou spolecností. "Polderový model" je
vysoce respektované paradigma holandského konsensu,
které v Holandsku po staletí pomáhalo urovnávat rozdíly.
Model polderu se zrodil ve stredoveku a byl nástrojem, díky
kterému ruzné skupiny pracovaly spolecne na stavbe hrází
chránících pozemky položené pod úrovní morské hladiny.
Byl vždy hlavním zpusobem rešení konfliktu a je dnes casto
používán k urovnání odborárských sporu; pro Holandany
je synonymem kompromisu.
Ale mnoho holandských intelektuálu si nyní myslí, že
model polderu na úkol asimilace muslimu v Holandsku
nestací. Tím spíše je samozrejme proti modelu polderu jako
prostredku k vyrešení soucasných problému politik
Wilders. "Jsem presvedcen, že práve model polderu plodí
všechny tyto problémy; znamená, že nemáme právo nesouhlasit. My naopak musíme postupovat ješte tvrdeji než
dosud. Umírnení muslimové z toho vyteží daleko víc, než
z príjemné polderové diskuse".
"Holandsko se musí smírit s tím, že bude daleko více
útoku a nepokoju, a nepodléhat hysterii," ríká Scheffer.
Poukazuje na to, že treba Itálie a Španelsko zažívalypolitické vraždy po mnoho let, a i když to stále vyvolává pobourení, lidé se naucili s tím žít.
Holandsko prodelává ztrátu nevinnosti, ne nepodobnou
situaci v blízkém Švédsku, které šokovala vražda ministryne
zahranicí Anny Lindhové. V mnoha zemích severní Evropy
jsou vysocí úredníci zvyklí dojíždet do úradu bez ochranky
na kole. Podle Scheffera si Holandsko musí zvyknout, že
tyto dny jsou minulostí. Wildersuv návrh vyhostit extremistické podezrelé odbývá jako neco, co prohloubí odcizení
muslimské komunity a zároven sníží možnosti zpravodajských struktur proniknout až k základum ilegálních sítí
operujících na nizozemské pude.
Muslimská demokratická strana
Jak vyzrát na tyto palcivé problémy? Nadeji prináší
nedávné založení Muslimské demokratické strany. Muslimská komunita predstavuje približne 5 procent holandské
populace, kterou z jedné tretiny tvorí osoby mladší 18 let, to
vše dává celkove asi 450 tisíc volicských hlasu. A jestliže
v parlamentu sedí i další zástupci menšin, kterí rovnež
o tyto volice usilují, znamená to, že tato strana muže získat
maximálne dve nebo tri kresla v parlamentu. Ale symbolická síla této strany muže být velká a mohl by to být zpusob,
který pomuže muslimské komunite vyjádrit hnev konstruk-
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tivním zpusobem. "Myslím, že se musíme bát vnitrní
slabosti muslimské komunity spíše než její predpokládané
síly," podotýká Scheffer. "Je to práve slabost komunity,
která podporuje radikalizaci, a soudržnejší komunita by
byla schopna proti tomu lépe zasáhnout. Nepatrím k tem,
kterí si myslí, že islám je velkou hrozbou pro naši spolecnost. Radikální islamismus a terorismus, stejne jako každý
teror, se rodí z pocitu slabosti. Terorismus je taktikou
slabých".
Nejsem zdejší
Ale v Holandsku má ted hlavní slovo doba. Svoboda
slova je stále více ohrožena, jak ukazuje príklad výstav
nabízejících kontroverzní pohled na islám, uzavrených
kvuli hrozbám radikálu. Holandský význam slova "allochtoon" - v prekladu znamenající "nejsem zdejší" - používaný pro Holandany tmavé pleti vcetne tech, jejichž rodiny
žijí v Holandsku po generace, ukazuje, jak rozsáhlé jsou
kulturní predsudky a jak nutné budou ústupky z obou
stran. Holandsko udelalo první krok tím, že vyndalo hlavu
z písku a pohlédlo zpríma na vlastní problémy.
Zdá se, že je zde nová vule hovorit o tématech, která stála
dosud stranou jako nedotknutelná. Holandská média se
vyhýbají zmínkám o etnické príslušnosti obetí a doufají, že
tak zamezí rasovým vášním. Ale v prípade mladého muže
zabitého v Oosterpark straat každý predpokládal, že žena za
volantem byla bílá. Od okamžiku, kdy svedkové nehody
promluvili, se však holandské chaty zacaly plnit zvestmi, že
ta žena byla vlastne tmavé pleti a surinamského puvodu.
Najednou se celá epizoda zdála být oproštena od rasového
podtextu a obe strany se soustredují na vecnou podstatu
problému.

Holandsko musí doufat, že takováto trhlina v jeho
doposud rigidním vnímání otázky vztahu rasy a obeti, ho
nakonec osvobodí od dusivého ovzduší neduvery, které se
vytvorilo mezi obema polarizovanými pospolitostmi.
Konfrontacní svetonázor Mohammeda Bouyeri ho a Gerta
Wilderse sdílí v Nizozemsku jen málo lidí, jejich krik se však
ozývá nejhlasiteji.
Vysoce postavený vládní úredník, který si prál zustat
v anonymite, rekl, že nejlepším mostem k muslimské
komunite by mohli být holandští konzervativci. Mnoho
krestanských demokratu a krestanských fundamentalistu
z rad Politické reformované strany sdílí rovnež tradicní
pohled na rodinný život a spolecenské hodnoty, ale
pohybují se v politickém kontextu holandské spolecnosti
a jejich názory mají svou reprezentaci ve vláde. Tento
pohled se behem mých rozhovoru s holandskými novinári
a intelektuály setkal s širokou podporou. Ríkali mi, že
existuje "holandské biblické pásmo" nazvané Velewe, kde
jsou konzervativní názory normou. Mužeme sice pochybovat, že holandští konzervativci by v tuto chvíli mohli nejak
oslovit tamní muslimy, ale príklad menšinové skupiny žijící
zcela odlišne od zbytku populace, zároven však spolupracující se systémem, muže být duležitý.
Umírnení obou stran musejí co nejrychleji najít zpusob,
jak proplout zrádnými vodami holandského neúspešného
multikulturalismu a být pritom slyšet. Vždyt v sázce je duše
jedné z nejstarších a nejhrdejších demokracií Evropy.

leremy Hurewitz je americký novinár.
Zanglictiny preložila Anna Reinbergerová.
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Pro zájemce z oblasti
vzdelávání, využití volného casu,
personalistiky. Všem, pro než
muže být zážitek zajímavým
pedagogickým prostredkem.
Diskuse o metodách
Teoretické poznatky
Originální zkušenosti
Praxe doma i v zahranicí
Nápady, hry a programy
Dosud vyšlá a nejbližší
pripravovaná císla
a jejich hlavní témata
1. Ucení zážitkem I jaro 2004
2. Integrace I podzim 2004
3. Dobrodružství I jaro 2005
4. Erós I podzim 2005
S. Tvorivost I jaro 2006
6. Hra I podzim 2006

Teoretník
P(r)ožitek ze slova
Možnosti tu jsou
Pod lavicí
Bez kravaty
V ruzných postavách
Na okraji
Pohledy do sveta
Domácí hrište
Zlatý fond her
Inspiromat
Bezpecnost
Dramaturgie
Antické zrcátko
Osobnosti
Fotohádanka
Recenze
Poznej sám sebe
Na pijáku
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Alespon neztratit stopu
Evropská unie zatím není schopna stanovit spolecnou zahranicní politiku
MICHAEL
Evropská unie sama sebe charakterizuje jako spravedlivou a starostlivou spolecnost. Jak je však možné, že si
ekonomický gigant, vedomý své odpovednosti v oblasti
hospodárské ci životního prostredí, tak dlouho odmítal
byt i jen pripustit, že s výše uvedenými oblastmi je
neoddelitelne propojena i dimenze bezpecnostní ci vojenská? Vyjdeme-li z predpokladu, že odpovednost je
výsadou silných a zralých, nabízí se jen jeden záver: Unie
je v tomto prípade slabá a nezralá. Je tomu skutecne tak?

Lisabonská chiméra
Evropské státy jako jednotlivci nejsou silné. Dokonce
i ty relativne nejsilnejší jako Británie ci Francie už nedisponují takovými kapacitami, aby mely reálnou vyhlídku
na udržení statutu svetové velmoci. Nic na tom nemení
ani jejich privilegované postavení v nefunkcní Organizaci
spojených národu. Evropské mocnosti by však mely být
dostatecne zralé na to, aby situaci racionálne vyhodnotily
a podnikly potrebné kroky. K dosažení silného, a proto
potenciálne odpovedného postavení je však nezbytné
docílit reálného propojení kapacit.
Toho, že je Evropská unie nejvetším obchodním blokem
sveta, si je nejen vedoma, ale je na to i náležite pyšná.
Všeobecne se má za to, že pro budoucí zdravé fungování
moderní ekonomiky jsou rozhodujícím faktorem masové
investice do vedy, výzkumu a vzdelánÍ. Unie proto na
summitu v Lisabonu v roce 2000 prijala ambiciózní politický plán stát se do deseti let nejvýkonnejší moderní ekonomikou sveta a predstihnout zatím bezkonkurencne vedoucí
Spojené státy. Dnes je nad slunce jasnejší, že tzv. lisabonská
strategie nemá v puvodne prijaté podobe žádnou šanci na
uskutecnenÍ. Evropské politické elity konstatovaly, že se
prijaté závazky nedarí plnit a ctižádostivý plán, který od
všech státu vyžadoval rozumné a odpovedné chování
v oblasti hospodárského plánování a fmancování klícových
oblastí školství a vedy, s lehkým svedomím odložily ad acta.
Namísto toho se velkým státum umožnilo porušit predem
dohodnutá rozpoctová pravidla a sáhnout k sice momentálne populárním, ale z hlediska budoucnosti nic nerešícím
krokum. Jen težko se lze ubránit srovnání s neméne
ambiciózním plánem žvanivého sovetského vudce Nikity
Chrušcova, který se holedbal, že "dožene a predstihne"
USAa nakonec byl rád, že dokázal "neztratit stopu".

i

Cekání na jednotu
Pripomenme si zatím poslední velkou príležitost, kdy se
Evropa mohla (a mela) predstavit jako silný a sebevedomý
aktér - válku proti režimu Saddáma Husajna v Iráku.
Místo jednoho rozhodného hlasu bylo dlouhou dobu
nejslyšitelnejším evropským príspevkem
prohlášení

ROMANCOV

francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca, který tehdy
cerstvým clenum EU doporucil mlcet. V tomto ohledu
bude jiste zajímavé sledovat, zda se Unii podarí vylepšit
image v nadcházející zkoušce, kterou bude zahájení
jednání o vstupu s Tureckem, plánované na 3. ríjna.
V souvislosti s Tureckem se opet zacínají se svým stanoviskem hlásit jednotlivé zeme, respektive jejich politictí
vudci se na sebe snaží strhnout pozornost verejného
mínení doma i v Evrope. Francouzský prezident Chirac
tak vyzdvihuje význam silné Unie pro stabilitu ve svete,
pripomíná nutnost solidarity s novými cleny a vyzývá
Turecko k plnému diplomatickému uznání Kypru. Jinak
Francie bude zahájení jednání vetovat. V sousedním
Nemecku se Turecko stalo ostrým predmetem predvoleb-

Maximum, ve které lze doufat, je, že soucasná
generace evropských vudcu dokáže "neztratit
stopu". Opravdovou zmenu lze cekat až od
tech, kdo prijdou po nich.
ního boje mezi CDU/CSU, která prosazuje místo plného
clenství tzv. privilegované partnerství, a SPD, která je pro
okamžité zahájení jednání bez dalších podmínek. Predsedající zeme Evropské unie, Velká Británie, by ráda jednání
zahájila a Tony Blair o to nepochybne bude usilovat.
Kam a proc se postaví ostatní clenské státy, je v tuto chvíli
ješte velmi obtížné predpovedet.
Tento strucný výcet signalizuje, že ocekávání brzké
zmeny kurzu a nastoupení cesty k funkcní jednote, která
jediná muže z Unie ucinit silného, respektovaného
a odpovedného hráce ve svetové aréne, je v nedohlednu. Je
treba si uvedomit, že v prípade odepsané lisabonské strategie mela být vetšina ekonomických zdroju pre smerována
do národních školských systému a vedeckých institucí,
jejichž absolventi a vedectí pracovníci by svou kvalifIkovanou prací prispeli jak k úspechu materské zeme, tak
k úspechu Evropské unie jako celku. Vetšinu zdroju acož je daleko horší - rozhodovacích kompetencí by však
bylo zapotrebí koncentrovat na nadnárodní úrovni.
Maximum, v co lze doufat, proto je, že soucasná generace
evropských vudcu dokáže "neztratit stopu". Opravdovou
zmenu lze cekat až od tech, kdo prijdou po nich.

Michael Romancov (1969) je vysokoškolský ucitel. Pusobí na
Fakulte sociálních ved Univerzity Karlovy v Praze a na
Západoceské univerzite v Plzni.
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DOMOVA SVET

Globalizace na vlastní vlasy
Budoucnost ukáže, zda americká ekonomika muže nadlouho nést vysoké
náklady spojené s rolí garanta svetové hospodárské, sociální i politické stability
INGEBORG NEMCOV Á
Zprávy o cástecném uvolnení smenného kurzu cínského
jiianu u nás zaznamenal pouze odborný tisk. Ostatní média
tento fakt zaregistrovala jen okrajove. Pritom o mohutném
nástupu Cíny do globální ekonomiky po jejím vstupu do
Svetové obchodní organizace (WTO) se ví. Je však více
vnímán jako ohromné dodávky levného textilu, který je
dosud zcásti zadržován v evropských prístavech a který silne
ohrožuje evropský textilní prumysl. O ceském textilním
prumyslu ani nernluve.

byla v zemích puvodní patnáctky Evropské unie necelých 22
euro na hodinu, v Nemecku mírne pres 27. Ano, to muže
snad být dobrá cena za design vysoušece, ale pak fén, trebaže
vysoce kvalitní, bude stát alespon 5 tisíc. Názor na perspektivu takové výroby bychom si nemeli delat jen na základe
toho, co nám dovolí naše kapsa, ale ani jinak to není
budoucnost príliš ružová.
Jen na okraj poznamenávám, že na regálu s fény jsem
nevidela ani jeden, který by byl vyroben v nekteré
z nových clenských zemí, a to i presto, že se ve zminované
statistice Ceská republika spolu s Madarskem a Polskem
Navrženo v Holandsku, vyrobeno v CLR
Ale cínský export není jen textil, obuv a levné spotrební
pohybovala do 4,5 euro na hodinu, okolo 3,5 euro pak
zboží, jak to známe z našich tržišt. Už méne je známo, že to
Slovensko, a nové clenské státy v Pobaltí. Z nejbližších
sousedu EU se Rumunsko spolu s Bulharskem pohybovajsou práve Spojené státy, které plne využívají možností
lo mírne pod 2 eura a Ukrajina mírne pod 1,5 eura na
outsourcingu a presouvají do Cíny stále více výrobních
hodinu.
cinností. A není divu, ve srovnání Organizace pro hospoCína nabízí dábelskou kombinadárskou spolupráci a rozvoj ci: levná pracovní síla podporená
OECD se prumerné úplné náklady
práce (tedy mzda, dane a veškerá Vedlejším dusledkem hurikánu Katrina americkým a evropským kapitálem,
který prináší technologie a knowpojištení a poplatky, které jsou
je rycwý kolaps zásobování sveta
how. Vzorec kombinace není nový,
v konkrétní zemi povinné pri
ropou, prudký vzestup jejích cen.
zamestnávání lidí) na hodinu
nový je rozsah jeho uplatnení.
Stane se Cína dílnou sveta?
v roce 2000 pohybovaly v USA
V pozadí pak cíhá pripomínka, že
okolo osmnácti euro, ale v Cíne
A cím se budeme živit my?
ropné zásoby USA, s Cínou nejvetšího Lisabonská strategie Evropské unie
byly tricetkrát menší. Tedy nekde
okolo šedesáti centu. Snaha
spotrebitele ropy na svete, se odhadují se snaží, aby to byly znalosti
a kreativita, tedy u fénu treba vývoj
Evropské unie o využití levné
na pouhých jedenáct let.
a design. Lisabonská strategie,
pracovní sílyv Cíne je srovnatelná,
známá bohužel jen jako "dohnat
i když analytici se obcas zminují
o tom, že Evropa v tomto ohledu zaspala.
a predehnat USA", byla letos ve svém polocase vyhodnocena: to, co funguje ve Skandinávii, se v ostatních clenských
Presto jsem nedávno, když jsem si kupovala nový fén na
zemí príliš nedarí. Tak byla prehodnocena. Jen cas ukáže,
vlasy, pocítila zamrazení v zádech. V jednom z velkých
zda nadeje zustává...
obchodu s elektrickými spotrebici a elektronikou jsem si
Cínský ekonomický nástup do globální ekonomiky je
mohla vybrat snad z patnácti možných vysoušecu. Pohybovýjimecný ve své mohutnosti. Je zrejmý v ekonomické
valy se v cenách od 275 Kc do necelých osmi tisíc. Všech
rovine a je jen otázkou casu, kdy si budeme muset odpovedeset v cenách prístupných prumernému ceskému spotrebidet na to, co znamená toto nové rozdáni karet pro svetovou
teli - tedy maximálne do trí tisíc - melo na sobe nápis "Made
i domácí politiku. Cína není jen Námestí nebeského klidu
in PRC". A nebyly to jen ty nejlevnejší bezejmenných
a Tibet.
znacek. Philips se pyšnil: "Designed in Holland, produced
Na úplný konec ješte poznámku pod carou: nekdy se
in PRC", "Navrženo v Holandsku, vyrobeno v CLR". Snad,
zapomíná na to, že ekonomická globalizace je proces
že bylo horké léto, mi chvilku trvalo, než jsem si uvedomila,
podmínený. Podmínkou je taková cena dopravy, pri které
že PRC je People~s Republic of China. V regále byla vystase vyplatí po svete prevážet stále rostoucí hmotu zboží.
vena názorná ukázka evropského outsourcingu - presunu
A cena dopravy se z velké cásti odvozuje od cen energie,
výrob (chcete-li v rámci globální nákladové optimalizace).
zejména pak ropy...
Znamená to vznik nových pracovních míst a cástecný
presun stávajících pracovních míst mimo Evropskou unii
a to i pres to, že tato tendence zejména v puvodní patnáctce naráží na vetší prekážky než v USA.

Dábelská kombinace
Ekonomická kalkulace, která nám lajnuje hrište, je však
neúprosná. Už zminovaný prehled uvádí, že hodnota práce

~-------------------------------------------_.

Ingeborg Nemcová (1957) vyucuje na Vysoké škole ekonomické
v Praze.

Pasiáns v srdci Balkánu
To, že se Bulharsko stane behem nekolika príštích let clenským státem
Evropské unie a je už dnes soucástí Severoatlantické aliance, není nicím
méne, než malým zázrakem
LUBOŠ PALATA
Turisté na dlouhých plážích u Cerného more si to
neuvedomovali, ale po víc než deset let bylo Bulharsko
státem doslova na válecné hranici. Na Balkáne se od
pocátku devadesátých let v podstate až do soucasnosti
krvave rozpadal jednu dobu nejvyspelejší stát celého
regionu - Titova Jugoslávie.

Bulhari už znají všechno
Bulharsko tak prišlo nejen o svého významného ekonomického partnera, ale navíc se stalo automaticky soucástí
nestabilní válecné oblasti. Druhou katastrofou pro Sofii
byl rozpad a ekonomický kolaps oblasti bývalého Sovetského svazu. Bulharsko bylo na Moskvu navázáno ješte
více než stredoevropské ekonomiky. Behem patnácti let
od zprvu rozpacitého nástupu demokracie vyzkoušeli
bulharští obcané skutecne témer všechno, aby si nakonec
pred nekolika mesíci zvolili znovu bývalé komunisty,
tentokrát ale už v cele s tricátníkem Sergejem Staniševem.
Symbolické pak je, že výsledkem dvoumesícních velice
složitých vyjednávání je první levo-pravá vláda v historii
demokratického Bulharska, na níž se podílejí i zástupci
silné a vlivné turecké menšiny.
Zásadním úkolem nového kabinetu je pripravit Bulharsko na vstup do Evropské unie, který by mela zeme oslavit
1. ledna 2007. A prestože Bulharsko ve všech hodnoceních
predcí svého mnohaletého balkánského rivala Rumunsko,
i Sofii hrozí, že by podobne jako Bukurešt mohla na vstup
do Unie cekat nejméne o rok déle. Nejvážnejším problémem, který musí Bulharsko vyrešit, je vysoká míra korupce, nefunkcní soudnictví a z toho vyplývající špatná
vymahatelnost práva.
Volby prinesly patový výsledek, kdy socialisté sice získali 31 procent hlasu a zvítezili, nedokázali ale bez hnutí
krále Simeona Sakskoburggotského (NDS II), jež dostalo
20 procent hlasu, sestavit vetšinovou vládu. Hnutí za
práva a svobody (DPS), které reprezentuje tureckou
menšinu, dostalo skoro 13 procent hlasu, což znovu
vypovídá o skvelé organizaci této národnostní skupiny,
nebot je to více, než kolik tvorí procentuální zastoupení
Turku v celkovém poctu obyvatelstva. Nepríjemným
prekvapením bylo více než osm procent hlasu pro
extrémne pravicovou stranu Útok, protože jde podle
bulharských sociologu o výraz znechucení cásti obyvatelstva dosavadními politickými stranami.

Stanišev to zarídí
První týdny po volbách prichystaly vudci vítezných
socialistu Sergeji Staniševovi tvrdou politickou lekci.
NDS II si dalo na pocátku težko prijatelnou podmínku,

že Simeon Sakskoburggotský musí zustat premiérem
i v nové koalicní vláde. Stanišev se rozhodl pro riskantní tah a zkusil vytvorit kabinet jen s tureckým Hnutím
za práva a svobody. On sám jako premiér vetšinou
jednoho hlasu duveru dostal, vláda však podobne
tesným výsledkem neprošla. Následovala další komplikovaná jednání, po kterých Stanišev nakonec dokázal
svuj tretí pokus dotáhnout do úspešného konce. Bylo
na case, v Bruselu totiž už zacali významne nazdvihovat
obocí.
Nový kabinet prebírá Bulharsko v nejlepší kondici za
posledních patnáct let. Simeon II. sice nedokázal splnit
vše ze svého populistického programu 800 dní, ale presto
byly predchozí ctyri roky jeho vlády pro Bulharsko
vynikajícím obdobím. Do zeme prišly dve miliardy dolaru
zahranicních investic, ekonomika rostla tempem 5,6
procenta, inflace se dostala pod deset procent a nezamestnanost klesla o tretinu na prijatelných 12 procent. Zeme
se stala soucástí NATO a dokoncila jednání o vstupu od
Evropské unie. Duvodem, proc nakonec "car" ve volbách
znovu neuspel, bylo, že prumerný plat je dnes stále jen
150 euro a životní úroven se nezvýšila tak, jak NDS II
slibovala. V cele s novým premiérem Sergejem Staniševem
by mohla bulharská vláda na toto úspešné období
navázat.
Devetatricetiletý Stanišev, který patrí k zlaté mládeži
bývalé komunistické nomenklatury, je v mnoha ohledech
na premiérskou funkci dobre pripraven. Dostalo se mu
výborného vzdelání v Sofii, v Moskve, ale i v Londýne.
Bývalý novinár Stanišev ve strane prosadil, aby postkomunisté podporili vstup Bulharska do NATO. Stanišev se
jako príslušník bulharské elity zná dobre i s klícovými
politiky "královské" pravice. I to by melo novému premiérovi umožnit dovést pragmatickým vládnutím Bulharsko
do Evropské unie.
V sázce je neobycejne mnoho. V Unii po krachu
referend narustají nálady proti rozšírení a treba predstavitelé nemecké CDU se v predvolební kampani pozastavovali nad tím, že by se EU mela rozšírit o Bulharsko
a Rumunsko. Odklad o jeden rok, kterým Brusel Rumunsku a Bulharsku v prípade nesplnení podmínek hrozí, by
se mohl zmenit v nepredvídatelné prekážky clenství.
Evropská unie muže pochybovat o tom, zda má být její
soucástí Turecko, ale Balkán je jejím zcela prirozeným
územím. I proto je úspešné vclenení Bulharska, tohoto
srdce Balkánu, do EU tak duležité.

Luboš Palata (1967) je redaktorem Lidových novin.

Bulharské prílivy i odlivy
Demokratická moc a proevropská vláda se obvykle udrŽÍkrátce, pak
pricházÍ restaurování moci komunistu
JORDAN VASILEV
Založení Výboru pro ekologickou ochranu mesta Ruse
a pozdeji Klubu na podporu glasnosti a prestavby zpusobilo, že po desetiletích mrtvolné stagnace se zeme dala do
pohybu. Tak došlo k náhlému zvratu - diktátor Todor
Živkov byl 10. listopadu 1989 na základe vnitrostranického prevratu sesazen.

Kupredu do minulosti

jako socialistické, se z ÚV prevlékl za Nejvyšší stranickou
radu. Jako svuj první cin se noví vládci odebrali do kostela, kterým ješte vcera opovrhovali, a zapálili tam sVÍce.
Mimikry se nedalo udržet nadlouho. Ubehlo neco pres
rok a Lukanovova vláda podala demisi. Ale zdaleka ne
bezpodmínecne. Cást predstavitelu opozicního Svazu
demokratických sil vcetne prezidenta Želeva, zvoleného
z jejich rad, pristoupila v tajných poradách na vytvorení
koalicní vlády. A zatímco se vedla tajná politická jednání,
clenové téže transformované strany, reditelé podniku,
úspešne privádeli sverené podniky k úpadku, aby si je za
pár dní mohli koupit za babku. Nestranický reditel továrny v Bulharsku proste neexistoval. "Koalicní" vláda byla
ve skutecnosti zorganizována práve proto, aby zpruchodnila krádeže.

Byla to cást analogických spolecenských procesu, ke
kterým docházelo v ostatních satelitech Sovetského svazu.
Podobné akce v ruzných zemích napoVÍdají, že scénár byl
spolecný, vypracovaný pravdepodobne v Moskve. Cílem
bylo zachovat moc komunistických stran, ale prevlecenou
do jakési Evrope vyhovující demokratické formy.
Základní zámer se nepodaril, ale v Bulharsku se tato
moc do jisté míry udržela neoficiálne a neviditelne. Ani ne
tak prostrednictvím neúspešné tríleté politické restaurace
Dva Bulhari - tri strany
(tj. doba vlády prejmenované Bulharské socialistické
Na scéne se objevila politická strana, ke které se v jiných
strany v cele s Žanem Videnovem, která se po masových
zemích obtížne hledá analogie. Jde o Bulharský zemedelprotestech v roce 1996 zhroutila),
ský lidový svaz. Jeho zacátky jsou
ale prostrednictvím ekonomickéspojeny s dávným rokem 1899.
Bývalé komunistické veliciny a jejich
Nechtel mít trídní charakter, ale
ho potenciálu transformovaných
rodiny jsou dnes bulharskými milionári
bývalých struktur komunistické
chtel hájit zájmy všech obyvatel
strany
a zvláštních
služeb.
venkova.
Pozdeji
to vedlo
a obyvatelstvo žije v bíde. Prumerný
Ovládaly celý státní majetek, a to
k dramatickým situacím a neustáplat v roce 2005 je kolem 150 euro,
i po financní stránce, a stacily se
lým rozkolum. Po katastrofe,
ho zmocnit pro sebe. Bývalé
kterou pro Bulharsko znamenala
prumerná penze méne než 100 euro.
veliciny a jejich rodiny jsou dnes
první svetová válka, se tato strana
bulharskými milionári a obyvana ctyri roky stala stranou vládnÍ.
telstvo žije v bíde. Prumerný plat v roce 2005 je kolem 150
Svržena byla krvavým prevratem a její predák a premiér
euro, prumerná penze je méne než 100 euro.
Alexandr Stambolijski byl surove zavražden. V roce 1931
zvítezila táž strana ve volbách v koalici s cástí DemokraAle sledujme prece jen beh politických událostí. Po
listopadovém prevratu zustala u moci komunistická vláda
tické strany a cástí Národne-liberální strany. Prevratem
v cele s Andrejem Lukanovem. Prezidentem se stal Petr
19. kvetna roku 1934 byla svržena znovu, ale predtím se
Mladenov, rovnež bývalý clen politbyra Bulharské
z velké míry rozštepila.
komunistické strany. To byli dva hlavní autori prevratu,
Po druhé svetové válce se její frakce chopila nepríliš
podporovaní ministrem obrany generálem Dobrim
morální, ale zato výhodné pozice být naoko koalicním
Džurovem, v jehož rukou byla soustredena základní síla partnerem komunistu, aby mohli pred svetem tvrdit, že
vojsko, a také generálem Atanasem Semerdžievem, kteréjejich vláda není vládou jedné strany. Tehdejší Bulharský
mu byla sverena milice, rychle prejmenovaná na policii.
zemedelský lidový svaz tak byl vlastne filiálkou Bulharské
K masovému prejmenovávání došlo, aby se zahladily
komunistické strany. Clenové, kterí s touto politikou
stopy predešlé násilnické moci, s nadejí, že se na všechno
nesouhlasili, byli vyvraždeni nebo posláni do koncentracních táboru.
zapomene.
Bulharská komunistická
strana opustila prvek
Po listopadovém prevratu roku 1989 byl Bulharský
komunistický a prekrtila se na Bulharskou socialistickou
zemedelský lidový svaz obnoven. Ale štepení je pro tuto
stranu. List Bulharské komunistické strany Rabotnicesko
sociálne nejasnou stranu charakteristické. Momentálne je
jeho krídel víc než deset, kolik presne, to neví nikdo.
delo (Delnická vec) se premenil na Duma (Slovo) a vytvoril
Jedno krídlo je spojencem komunistu, druhé spojencem
tak plagiát názvu periodika, které vydával obrozenecký
pravice, tretí je spojenec liberálního stredu ....
idol Christo Botev. Rídící orgán komunistické strany, už

Fotografii ze soucasné Sofie její autor nazval lakonicky Dívá se do flašky.

Je treba predstavit také stranu bulharských Turku, která
má demokratický název Hnutí za práva a svobody
a vznikla hned po prevratu, ale ted, když si nashromáždila
zkušenosti, jak vládnout jako koalicní partner se všemi
formacemi - s pravými i levými -, prohlašuje se za stranu
všenárodní, celobulharskou. Pro vysvetlení: v kvetnu 1989
vyhnal režim Todora Živkova témer pul milionu bulharských Turku z míst, kde se narodili a meli svuj domov.
Odjeli do Turecka, a jakmile nabyli dvojí obcanství, mají
právo volit dodnes. Stejne tolik, dokonce ješte víc, zustalo
bulharských Turku v Bulharsku. Mají až do nynejška ve
volbách dost výrazný hlas.

Jednou dole) jednou nahore
Viditelná je v Bulharsku zmena v oblasti médií. Vyrojily
se svobodné noviny a casopisy, nespocetne televizních
stanic. Po pádu politické komunistické cenzury se zdají
být zcela svobodné. Ale po patnáctileté zkušenosti už
bulharští obcané cítí úcinky ovlivnení financní cenzurou,
která je v rukou rudých milionáru.
Bulharský politický proces prochází v posledních
patnácti létech prílivy i odlivy. Demokratická moc
a proevropská vláda se obvykle udrží krátce, pak prichází
restaurování moci komunistu, už ne tyranské, ale maskované jako moc demokratická. Proto se politika i ekonomika hýbe z místa namáhave a pomalu. Agentura bývalých
tajných služeb se uhnízdila hluboko ve všech strukturách
moci, predevším však práve v ekonomice.

Zajímavé je strídání prezidentu. V letech 1990 -1991, za
Velkého národního shromáždení, byl pri rozhodující
komunistické vetšine zvolen lídr Svazu demokratických sil
Želju Želev. Ale podle predbežné úmluvy navrW jako viceprezidenta generála Semerdžieva, cloveka tajných služeb,
který stál v cele ministerstva vnitra a postaral se, aby byly
behem nekolika týdnu zlikvidovány veškeré tajné kádrové
materiály bývalých spolupracovníku Státní bezpecnosti.
Pak prišel Petr Stojanov, syn demokrata z koncentracních
táboru a sám demokrat, a po nem znovu komunista, Georgi
Parvanov, i když dost umírnený jako Kvasniewski v Polsku.
Donedávna prožívalo Bulharsko zcela nezvyklou situaci.
Ministerským predsedou se stal jeho car, korunovaný jako
nezletilý po smrti svého otce v srpnu roku 1943.Víc jak pul
století žil po svete jako emigrant, predevším ve Španelsku.
Ale znalost bulharštiny si zachoval. Bohužel ne už nekteré
dedicné povahové rysy svého spravedlivého otce, cara
Borise Tretího ... Podle toho se dá poznat, že je to našinec.
Težká krize, kterou Bulharsko letos v cervenci a srpnu
procházelo, nebyla jen politická, byla to také krize prírody, když zemi zasáhly nicivé, dlouhotrvající povodne. Což
je hrozivejší, protože tady už rešení nezávisí na lidech a na
vláde, ale je na samém Pánubohu.

Jordan Vasilev (1935) je literární historik a bývalý politik. Byl
prvním redaktorem bulharského pravicového listu Demokracija.
Z bulharštiny preložila Dana Hronková.

Bulharský disent byl
Co formovalo postoje nespokojené, avšak dlouho mlcící skupiny Bulharu,
kterí na podzim 1989 sehráli rozhodující roli
Fakt, že Bulharsko o nekolik dnu predbehlo protikomunistickými demonstracemi pražský 17. listopad, byl ponekud
prekvapivý. Tamní letité potíže se zásobováním obyvatelstva
v tu dobu nevybocily ze svého smutného prumeru
a o bulharské opozici se toho u nás mnoho nevedelo.
Rusofilský heroin
Na rozdíl od Polska, Madarska a Nemecké demokratické
republiky sehrál v Bulharsku (podobne jako v Ceskoslovensku) významnou úlohu pri akceptování komunistické doktríny ze strany Sovetského svazu pozitivní vztah k Rusku, který
mel dávné historické koreny. Turky porobené Bulharsko
doufalo od dob válek Kateriny II., že získá svou nezávislost
pomocí ruských zbraní, což se také roku 1878 stalo. Rusko
bylo v 19. století jedinou evropskou mocností, jejímž politickým cílem bylo rozbít Osmanskou ríši, ale soucasne z toho
hodlalo vytežit územne, strategicky i politicky co nejvíc, aniž
se ohlíželo na zájmy "osvobozených" národu. Dvojakost
ruské politiky prohlédl již na pocátku 60. let 19. století,
podobne jako o patnáct let dríve náš Karel Havlícek Borovský, bulharský revolucionár Georgi Sava Rakovski, ale to
vývoj situace príliš neovlivnilo.
Citove podbarvené rusofilství, prehlížející politickou realitu (za svobodného knížectví paradoxne práve bulharští
rusofilští demokraté trpeli nejednou politickými machinacemi carského Ruska), nedovolovalo získat racionálneji orientovaným "rusofobum" trvalejší prízen široké verejnosti.
Neštastná pozice Bulharska v obou svetovýchválkách, kdy se
ocitlo po boku Nemecka, a válecné dusledky rusofilskou (a
poté sovetofilskou) orientaci jen posilovalo. S tím se do
bulharského politického myšlení vkrádal nebezpecný rys byl to nedostatek vule zaujmout otevrené kritické stanovisko
k momentálnímu spojenci, jasné vedomí takovéto vlastní
nedostatecnosti a soucasne s tím ijejí omlouvání prospechem
(snad celospolecenským, ale vetšinou spíše osobním), který
ze spojenectví plyne. Zejména za vlády Todora Živkova se
tento primitivne pragmatický vztah k Sovetum, k jejich bloku
a ke komunismu samému stal fakticky univerzální zásadou.
Stalinismus hned od konce 40. let procistil rady clenu
umeleckých svazu a režimní "spolecenská objednávka" se na
dlouhou dobu stala v podstate jedinou tolerovanou motivací
umelecké tvorby. Jistá snaha oživit požadované ideologické
schéma stopou osobního prožitku se projevila u tzv. "dubnové generace", rozumej generace básníku, kterí si vzalipoucení
z dubnového pléna ústredního výboru strany v roce 1956;
soucasne se ale zdokonalovaly nástroje, jimiž byli umelci ze
strany moci korumpováni. K materiálním i sociálním
výhodám se pojila také možnost vetší osobní (a ve schválených mezích i tvurcí) svobody a ve výjimecných prípadech
i prímý kontakt se špickami moci: Todor Živkov ve svých
rezidencích nebo behem honu rád porozprável s umelci a pri

takových návštevách jim bylo umožneno, aby se pro vlastní
cisté svedomí primluvili za kolegu v nemilosti nebo si vyprosili shovívavost k nejakému umeleckému výstrelku.
Krotký protest
Na rozdíl od husákovského Ceskoslovenska, kde si
nomenklaturní umelecký prumer držel svá kresla, politickou moc do jisté míry vydíral a možným rehabilitacím
bránil, neplatily v Bulharsku zákazy publikovat naveky; za
náznak poslušnosti se mohl intelektuál stigmatu zbavit.
Napríklad disident a budoucí prezident Želju Želev, za
kritické názory na leninismus ve své disertacní práci vyloucený roku 1965 ze strany a odsouzený k nucenému pobytu
mimo Sofii, smel po sedmi letech perzekuce nastoupit do
kulturologického vedeckého ústavu. Tam sepsal své stežejní
dílo Fašismus (analýzu mechanismu totalitní moci s nápadnými paralelami k situaci v komunistických státech), kterou
se podarilo roku 1982 vydat a která byla vzápetí dána do
stoupy. Na pomezí mezi zákazy a povoleními publikovat se
dlouho pohyboval Radoj Ralin, nežný lyrik a autor satirických aforismu, které se šírily v opisech i ústne, až jej
nakonec sám folklór povýšil na hrdinu anekdot: Radoj
Ralin má jít opet na koberecek k ministrovi. "Nemám
strach z ministra kultury," ríká, "spíš se bojím kultury
ministra ... "
V podobných necenzurovaných projevech každodennosti
se ješte v 70. letech znacne odrážel vliv Ruska. Zatímco mezi
prostým lidem kolovaly - v obecne srozumitelné ruštine veršíky castušek s trochu obscénním i trochu politicky
"závadným" obsahem a vyprávely se sovetské anekdoty
o Capajevovi a jeho sluhovi Petkovi, opozicne naladení
studenti doma poslouchali Vladimíra Vysockého a s kytarou
zpívalijeho nevydané a tehdy nevydatelné balady.
Šedá zóna si libovala v nasládlém patosu jevtušenkovského
typu a západní syrový, nekompromisní protest rokenrolu jí
byl dlouho cizí (vlastnit desky rockových kapel bylo koncem
70. let naopak snobskou výsadou zlaté mládeže z nové "rudé
šlechty"). Nepocetný odpor byl spontánne anarchistický.
I takoví mladí lidé, kterí treba sprádali plány na jakési nacasované minomety, které by ze strech vrhaly na prvomájový
pruvod protistátní letáky, težko chápali, když ho dostali
v prekladu do ruky, smysl a význam Charty 77, textu ceskoslovenských disidentu. Jak bylo obtížné dosáhnout v Bulharsku vnitrní svobody, ilustruje prípad ambiciózního, v podstate prorežimního spisovatele a dramatika Georgi Markova,
o nemž píše Prítomnost podrobneji na jiném míste.
Turecká karta
Od poloviny 70. let se s rozhazovacnou velkorysostí pustila
do kulturní politiky Živkovovadcera Ljudmila, která dokázala zorganizovat megalomanské projekty, propagující bulhar-

~----------------------------------------

jiný než ceský
VLADIMÍR KRÍŽ
skou kulturu ve svete i doma, usmírit se s radou bulharských
osobností kultury v emigraci a vzbudit dojem, že oteVÍráokna
do Evropy. Pruvan se ale nedostavil, zacaly spíš páchnout
kanály. Vlna umele živeného nacionalismu privedla
v orwelovském roce 1984 bulharské politbyro k domnení, že
bude moci bez obav zlikvidovat zhruba desetiprocentní
tureckou menšinu.
Turci byli stejne jako muslimští Romové oficiálne prohlášeni za kdysi dávno poturcené Bulhary a s asistencí policie
a vojskajim oficiální moc odebírala doklady a menila jména
na bulharská. Akce, které se táhly nekolik let, prinesly krome
kritiky ze zahranicí, masové emigrace Turku, pokusu
o odplatu terorem (roku 1985 vzniklo "Turecké národne
osvobozenecké hnutí" vedené Ahmedem Doganem, který se,
jak se ukázalo, zapletl i se Státní bezpecností) také další
nechtený dopad. Skryté a rozptýlené projevy mocenské zvule
totiž po letech vystoupily na denní svetlo, což vedlo radu
demokraticky uvažujících Bulharu, z nichž mnozí nemuseli
mít Turky v prílišné oblibe, k tomu, aby se s nimi neverejne
solidarizovali. Ve spolecnosti konecne narustalo vedomí, že
obcanské svobody jsou nedelitelné.
Z uznávaných osobností kultury s mezinárodními
kontakty tu sehrála podobnou roli - jako u nás Václav
Havel - nekonvencní spisovatelka a básnírka Blaga Dimitrovová (v letech 1992-93 viceprezidetka Republiky Bulharsko), a ovšem také Želju Želev. Ke zmenám spolecenského
ovzduší v Bulharsku prispelo i gorbacovské uvolnení
v Sovetském svazu. V lednu 1988 vznikl bulharský Výbor
na obranu lidských práv, na sklonku téhož roku Diskusní
klub na podporu glasnosti a prestavby s peticními aktivitami, opoždenou paralelou polské Solidarity se v únoru 1989
stává v Plovdivu Nezávislý odborový svaz Podkrepa
(Podpora).
Dynamizujícím prvkem byly masovejší tlaky proti
komunistické moci, jak to ve formálne nepolitické, ekologizující sfére prokázal tzv. Rusenský výbor roku 1988, z nehož
se pozdeji vyvinulo Nezávislé sdružení Ekoglasnost. V oblasti
osvobozování kultury ale vznikla podobná základna již v roce
1987 na pude Literárne-umeleckého kruhu 39, volného
sdružení mladších tvurcích osobností. To poskytovalo
prostor pro prednášky, výstavya verejná ctení, mohlo pro své
cleny rozmnožovat studijní materiály. Zejména ale umožnovalo svobodnou diskusi.
Papír jako zbran
S tím souvisí i pomerne krátká historie bulharského samizdatu. Tato produkce, sice pozdní a nepríliš cetná, ale svým
složením relativne bohatá, existovala koncem 80. let
v podobe fotograficky a pozdeji xerograficky rozmnožovaných stroj opisných textu, casto peclive výtvarne zpracovaných. Jak jsem se zmínil, v Bulharsku neexistovala žádná

kompaktnejší vrstva exkomunikovaných autoru. Urcité
tendence ke kolektivnímu projevu se tudíž mohly rodit spíš
ve skupinkách mimo struktury, mezi studenty nebo v regionálních centrech, ovšem prevážne na amatérské úrovni.
Treba v letech 1974-76, v dobe pomerne oživené studentské
aktivity, jeho autori strojopisne rozmnožovali casopis Vik
(Krik). Dospel podle pametníku až k patnáctému císlu. Tento
cin duchovne spríznených lidí píšících poezii i prózu, zcásti
studentu Sofijské univerzity, nebyl zrejme ojedinelý, za
pozornost ale stojí, že organizacním jádrem jeho prispevatelu
byli pozdejší autori samizdatové vlny konce 80. let. Podobne
jako studenti, spontánne suplující absenci svého nezávislého
casopisu, vystoupila v roce 1981 skupinka literátu z mesta
Kazanlaku, hodlající obnovit svuj regionální literárne-spolecenský vestník Kula (Vež). Materiály císla zabavila policie
drív, než došlo k vydání.
První skutecné bulharské samizdaty se objevily v roce
1988. Ackoli byla vnitrní motivace jejich vzniku rozdílná,
vuci moci se zprvu opatrne vymezovaly jako soukromá
kompenzace nepružné edicní politiky oficiálních nakladatelství, jako výraz práva na osobní projev. V rovine aspirující na zájem spíše bibliofilský vznikla v témže roce delší
edicní rada "Devíti básní", kterou si editor Kiril Kadijski
diplomaticky zaštítil i úcastí oficiálních literátu. V téže
dobe ale zacíná vycházet také samizdat spolecensky agresivnejší, ve kterém autor predkládá sám verejnosti básne
odmítnuté nebo nadlouho zadržované opatrnickými
redakcemi.
Pocátek roku 1989 zaznamenal výsledek sdružení alternativních kulturních sil; objevila se první císla samizdatových
ctvrtletníku - Glasu, nezávislého casopisu pro literaturu
a publicistiku, redigovaného Vladimirem Levcevem (synem
básníka "dubnové generace"), a Mostu, almanachu pro
experimentální poezii v redakci Edvina Sugareva. Získaly
rychle popularitu - po Sofii chodili mladí lidé v trickách
s nápisem GlasMost.
Nedotknutelné symboly režimu byly v roce 1990 s chutí
ironizovány. Pocmárané mauzoleum Georgi Dimitrova
v Sofii vzdorovalo dost dlouho. Ale sorelová budova ústredního výboru, které byla utata rudá hvezda na špici, se na
nekolik mesícu otevrela verejnosti. V zasedacím sále pod
krištálovými lustry se promítala americká komedie Sex, lži
a video. Tabu padla, ale potichu budované ekonomické struktury starých kádru a jejich sféry vlivu zustaly. Optimismus
i humor Bulharu vyprchal a nastala doba bolestivého ocekávání, kdy a jak konecne zacnou fungovat údajne samo cisticí
nástroje standardní demokracie.

Vladimír Kríž (1951) je bulharista. Pracuje ve Slovanském ústavu
Akademie ved CR.

Deštník proti slunci
Tragická smrt disidenta, spisovatele a také bývalého prominenta Georgiho
Markova ukazuje, že se bulharští komunistictí vudci neštítili niceho
Když 7. zárí 1978 ucítil bulharský exulant Georgi Markov
na Waterloo Bridge v Londýne ostré bodnutí ve stehne,
neprikládal mu žádnou váhu a klidne pokracoval v ceste do
práce v nedaleké centrále BBC.
O nekolik hodin pozdeji si všiml malé ranky vypadající
jako štípnutí hmyzem a vzpomnel si na muže tmavší pleti
s cizím prízvukem, který poté, co ucítil ono bodnutí na
moste Waterloo, zamumlal "prominte", zvedl ze zeme
deštník a odjel taxlKem.Vecer už mel Markov vysokou
horecku. Byl prevezen do nemocnice, kde po trech dnech
marného snažení lékaru zemrel na selhání ledvin. Brzy poté
Scotland Yard oznámil, že bulharský emigrant Georgi
Markov byl otráven vysoce smrtícím ricinem.
Náš Bulhar nám rozumel
Georgi Markov se narodill. brezna 1929poblíž Sofie,kde
vystudoval prumyslovou chemii. Poté pracoval nekolik let
jako inženýr a reditel továrny, již behem studií však vážne
onemocnel tuberkulózou.
Dostal
invalidní duchod a dal se na spisovatelskou dráhu.
Zacátky jeho tvorby spadají do
pocátku oblevy prelomu 50. a 60. let,
která nastala po oficiálním odsouzení
kultu osobnosti v Sovetském svazu.
Toto zmekcení spolecensko-kulturní
situace ve východním bloku pretrvávalo až do okupace Ceskoslovenska
v roce 1968. Mezi úspešné mladé
bulharské spisovatele se Markov
zaradil v roce 1961, kdy byla státní cenou ocenena jeho
kniha Muži. Rok poté se stal clenem Bulharského svazu
spisovatelu, a tedy oficiálne schváleným spisovatelem. Byl
také pilným dramatikem a scénáristou.
Díky svému literárnímu úspechu se stal Markov v polovine šedesátých let prominentní osobou blízkou Wave státu
Todoru Živkovovi. V roce 1967 ovšem navštívil Prahu
a také se zúcastnil bourlivého IV. sjezdu ceskoslovenských
spisovatelu. Vyjádril jim velkou podporu, uvažoval dokonce
o tom, že se do Ceskoslovenska vystehuje. V jednom z eseju
svého Ceského cyklu píše: "Uprostred zimy, kterou Dubcek
promenil v jaro, jsme si my, nekolik prátel z píšícího bratrstva, zažádali o vystehování do Ceskoslovenska. Tenkrát
nám pripadalo, že je to pro život ta nejpritažlivejší zeme.
Odehrávalo se tam cosi velkolepého. Neumeli jsme dobre
cesky, ale chteli jsme být u toho. Nevedeli jsme porádne, co
budeme v Ceskoslovensku delat, ale chteli jsme tam být.
Nemeli jsme v úmyslu menit národnost, ale ríkali jsme si:
Budme Cechy!"
Jeden z eseju obsahuje také první recenzi Havlovy hry
Audience. Celý cyklus venovaný pražskému jaru predstavuje
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jediný soustavnejší a šíreji známý projev nesouWasu s potlacením pražského jara v Bulharsku. Po invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Ceskoslovenska se jeho plány neuskutecnily,
z prominenta se postupne stal clovek režimu nepohodlný
a adjektivum ceský se v Bulharsku stalo nadávkou. Treba
jedna z jeho divadelních her, která byla nazvána "ceskou"
hrou, byla stažena ze scény ihned po predpremiére, stejne
tak jako jeho další dramata.
V cervnu 1969 na radu známých Markov rychle odjíždí
z vlasti. V následujícím roce se definitivne rozhodl zustat
v zahranicí, když vyšlo najevo, že bulharské úrady delají
všechno proto, aby se domu už nevrátil.
Dálkové reportáže
V roce 1975 navázal emigrant Markov spolupráci
s bulharskou redakcí Rádia Svobodná Evropa, která tehdy
sídlila v nemeckém Mnichove. V tomto roce zacal také psát
osudnou knihu eseju Dálkové reportáže o Bulharsku, kterou
dokoncil až tesne pred smrtí. Od listopadu 1977 do ledna
1978 z ní každou nedeli referoval v rozWasovýchpríspevcích
o aristokratickém zpusobu života bulharského diktátora
a o stavu bulharské inteligence.
Bulharský komunistický režim znervóznel, bál se Markovova vlivu, vždyt jeho relace na vlnách Svobodné Evropy
pravidelne poslouchaly miliony Bulharu. Živkov byl velmi
dobre informován o obsahu vysílání, nebot dostával
podrobnou zprávu od bulharské státní bezpecnosti.
V prosinci 1977 vystoupil na sjezdu mladých bulharských
spisovatelu v Sofii, kde použil poprvé slovo "disident"
a priznal existenci tohoto fenoménu v socialistických státech.
Také Markov se obdivoval hrdinství a odvaze ceskoslovenských disidentu, kterou v Bulharsku postrádal. V jednom
z eseju napsalo Václavu Havlovi: "Dramatik bez divadla,
spisovatel bez nakladatele, obcan, který nemá ve své zemi na
nic právo. Dnes pracuje jako pomocný delník v pivovaru a já
videl nedávno jeho fotografii - Havel je na ní usmevavý,
s rozcuchanými vlasy,s knírkem a ocima, které ríkají: "Prežijeme i tohle." Ptal jsem se sám sebe, kolik spisovatelu ze
socialistických zemí by se asi dokázalo stát pomocnými
delníky v pivovaru?"
Ke konci roku 1977 dospely bulharské tajné služby
k rozhodnutí nebezpecného kritika režimu umlcet. Po
zhodnocení situace se však rozhodly požádat o pomoc
svého lépe vybaveného nadrízeného - sovetskou KGB. Ta
navzdory pocátecnímu odmítavému postoji nakonec
s pomocí jako známkou ocenení loajality bulharských
kolegu souhlasila. Po dvou neúspešných pokusech
v Mnichove a na Sardinii se zabití neozbrojeného disidenta
stalo nocní murou bulharských a sovetských agentu.
Rozhodli se tedy použít dumyslnou skrytou zbran. Obycejný deštník prodelal v laboratorích KGB úpravu, pri níž byl
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Navzdory výše uvedeným podezrením a dukladné práci
vyšetrovatelu byl prípad oficiálne uzavren v ríjnu 1998
z duvodu promlcení. Pátrání po vinících je tak jen na civilních obcanech, jako je novinár Christo Christov, který se
zajímá o osud Markova dlouhá léta. Díky mnohaleté práci
Stopy vedou k oslavenci
Smrt Georgiho Markova nebyla vyšetrována až do pádu
v archivech vypátral, že za fyzickou likvidací Georgiho
komunistického režimu v Bulharsku. Ve Velké Británii
Markova stál Ital dánského puvodu Francesco Giullino, který
existovaly sice snahy najít viníka, práci Scotland Yardu však
byl najat bulharskými tajnými službami v 70. letech, když byl
chycen na bulharských hranicích s nákladem drog. Se spolukomplikovala minimální spolupráce ze strany bulharských
prací souhlasil a za tucné odmeny delal pro Bulharsko špinaúradu. Ty nejenže vyšetrování nikterak nepomáhaly, nýbrž
vou práci vcetne vraždy Georgiho Markova. Ani on nebyl
jeho prubeh úmyslne mátly.
Po kolapsu Živkovovyvlády se situace rychle zmenila. Brzy
nikdy postaven pred soud, v soucasnosti žije neznámo kde.
zahájil práci Bogdan Karajotov, jeden z nejlepších a nejzkušeBulharští reformní politici jsou kritizováni za to, že pro
nejších bulharských vyšetrovatelu zamerených na vyšetrování
dukladné vyšetrení prípadu nic neudelali. O tom je presvedvražd, a jeho kolega Kosta Bogasevcen i britský spisovatel a politik
ski. Nejdríve vstoupili do archivu 6.
lord Nicolas William Betel, který
oddelení SB (mimo Markova toto
V dobe, kdy Markov bojovalo život, je clenem britského a evropského
oddelení sledovalo dalších tisíc
parlamentu a který se dlouhá léta
oslavoval diktátor Todor Živkov své
bulharských intelektuálu), narazili
zasazuje o vyšetrení smrti Georgiale na závažný problém. Žádné
ho Markova. V roce 2000 v Evropnarozeniny. Behem oslavy se kdosi
složky týkající se Georgiho Markopriblížil k oslavenci a šeptem mu sdelil: ském parlamentu dokonce rekl, že
va tam nebyly. Než komunistické
bude hlasovat proti prijetí Bulhar"Práve jsme obdrželi telegram
vedení zcela predalo moc, stihlo
ska do Evropské unie v prípade, že
znicit ohromné množství diskredineprivede toto vyšetrování ke
z Londýna. Mise je splnena. «
zdárnému konci
tujícího materiálu.
Na zacátku roku 1992 se
uskutecnil jediný proces související se smrtí Georgiho
Zabijte trampa
I když Georgi Markov byl symbolem bulharského odboje
Markova, v nemž byla obžalovaná jediná osoba, a to generál
proti komunistickému režimu, do letošního roku neexistoVladimir Todorov, bývalý námestek šéfa bulharské rozvedvala, ani v Bulharsku ani mimo ne, jediná publikace zabývaky. V roce 1992 byl Todorov odsouzen ke 14 mesícum
jící se prínosem jeho práce ci jeho pohnutým osudem.
vezení, ovšem pouze za znicení dokumentace. Mimo
Prulomem je až kniha zmíneného novináre Christo ChristoTodorova mel být ve stejném procesu odsouzen ješte bývalý
va, který letos v cervnu po deseti letech intenzivní práce
námestek ministra vnitra generál Stojan Savov, ten však
vydal rozsáhlou knihu venovanou tomuto disidentovi
krátce pred procesem spáchal sebevraždu.
s názvem "Zabijte trampa" (pod názvem tramp - skitnikZ archivu a mnoha výpovedí je zrejmé, že smrt Markova
oznacovala BSB Markova ve svých spisech). O tom, že
má na svedomí BSBrízená samotným Todorem Živkovem.
prípad Markov znervóznuje nekteré lidi i dnes, svedcí
V približne stejnou dobu, kdy Markov bojoval o svuj život,
oslavoval v Bulharsku diktátor Todor Živkov své 67. narozeskutecnost, že Christov musel kopie svého manuskriptu
schovávat na nekolika ruzných místech, jeho byt byl totiž
niny. Jak popisuje ve své knize bulharský emigrant Vladimír
nekolikrát v prubehu práce vykraden. Celý náklad knihy byl
Kostov, behem této oslavy, které se zúcastnily všechny špicky
rozebrán behem mesíce a Bulharsko se díky ní dostalo po
režimu, se jistá osoba priblížila k oslavenci a šeptem mu
dlouhé dobe na úvodní stránky svetových deníku.
sdelila: "Práve jsme obdrželi telegram z Londýna. Mise je
Co se týce bulharského státu, který nikdy verejne neprisplnena." Dodnes se totiž spekuluje o tom, že smrt Georgiho
znal vinu na smrti Markova a zmohl se jen na udelení
Markova mela být dárkem k vládcovým narozeninám.
Živkov však vinu na smrti Georgiho Markova až do své
nejvyššího bulharského státního vyznamenání Stara Planina
smrti v roce 1998 popíral. V breznu 1991 poskytl rozhovor
v roce 2000, podle Christova ani nyní nereagoval. Ze strany
úrední tak stále panuje v souvislosti s vraždou disidenta
rádiu Svobodná Evropa, v nemž se durazne ohradil proti
obvinení z úcasti na vražde spisovatele, které považoval za
a spisovatele Georgiho Markova jen mrtvolné ticho.
soucást propagandy proti sobe a Bulharské komunistické
strane. Zpusob, jakým zemrel Georgi Markov, nazval
vhodný pro námet dobrodružného románu.
Yveta Kenety (1971) je bulharistka.

do jeho špicky vpraven speciální mechanismus tlumene
vystrelující miniaturní kulku naplnenou vysoce smrtícím
jedem ricinem z krátké vzdálenosti.

Z Cech až
na kraj Balkánu
Jii-pulstoletí pred vznikem vlastního státu jsme budovali ten bulharský

Ceské zeme a Bulharsko spolu nikdy nesousedily presto Ceši jsou a zejména v minulých generacích byli
v Bulharsku všeobecne známejší než mnohé jiné národnosti - s výjimkou velmocí ovšem. A nebyli to jen ceští
turisté, kterí i v nekdejších hubených socialistických
dobách zaplavovali cernomorské pláže, nebot do bulharského spolecenského vývoje zacali nemalou merou
zasahovat již více než o sto let dríve.

Silné sympatie
Bulharsko bylo témer pet set let zacleneno do ríše
osmanských Turku a vzdálilo se tak evropskému kulturnímu i ekonomickému vývoji. Podobne jako v jiných
zemích se i tam v 19. století rozvinulo silné národne
osvobozovací hnutí, které ve svých dusledcích zasáhlo i do
evropské diplomacie. Po rade protitureckých povstání
v Bosne, Hercegovine, po srbsko-turecké válce a bulharském povstání na jare 1876 dospely události v letech
1877-78 až k rusko-turecké válce a nakonec roku 1878
k Berlínskému kongresu. Vznikl tak novodobý bulharský
stát, nejprve rozdelený na Knížectví bulharské
a autonomní Východní Rumélii, které se v roce 1885
spojily.
Všechny tyto události byly tenkrát v ceských zemích
sledovány s obrovským zájmem. Byli to prece "bratri
Slované" a v tehdejším ceském vypjatém vlastenectví
znamenalo slovanství silnou složku. Ale více ci méne
uvedomele se projevovala i nespokojenost s ceskou
pasivitou vuci vídenské vláde a pusobilo ovšem také
mnoho politických a ekonomických okolností. Zvlášte
demonstrativne to dával najevo ceský tisk, zejména
mladoceský. Konaly se penežní sbírky, kulturní akce
a bály ve prospech povstalcu (deklarované ovšem jen
jako pro ranené, jinak by nebyly povoleny), byly i tábory
lidu. Praktické dopady byly nevelké, ale všeobecná
mentalita solidarity obrovská.
V Bulharsku se pro rok 1878 a vznik nového státu brzy
a trvale ustáli I termín Osvobození. Zeme se probudila
k nevídané aktivite, ale záhy se ukázalo, že pro velké
politické, administrativní a hospodárské zmeny chybejí
pripravení odborníci, zejména z rad inteligence. Ceši
prispechali témer okamžite na pomoc, a rádi. Jisteže to
byla i vítaná príležitost k profesnímu uplatnení v Cechách byl tehdy odborníku a inteligence spíše nadbytek a nedávná ekonomická krize z první poloviny
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sedmdesátých let to ješte zvýraznila. A pak tu byl onen už
zmínený silný dobový fenomén - slovanský entuziasmus.

Blahodárný nájezd
Nac ten dlouhý úvod? Vyplývá z neho totiž, proc najednou, behem dvou trí let, odešlo od nás tolik lidí do
Bulharska. Mnozí o této zemi vedeli dost už od bulharských studentu, kterých u nás tehdy bylo hodne. Událostmi žil a k zájmu o ne prispíval i v té dobe cerstvý absolvent historie, redaktor známého casopisu Svetozor Josef
Konstantin Jirecek, jenž práve v roce 1876, v roce bulharského povstání, vydal cesky i nemecky svou knihu Dejiny
Bulharska, vysoce cenenou jako první ucelené vedecké
zpracování této tématiky.
Již velmi záhy po roce 1878, v letech osmdesátých
a devadesátých 19. století, nacházíme proto v Bulharsku
mnoho Cechu, snad ve všech odvetvích hospodárského,
spolecenského i kulturního života. Jméno zminovaného
Konstantina Jirecka tam ješte donedávna znal snad každý,
vcetne školních detí. Pusobil v Bulharsku sice jen ctyri
roky, v letech 1880-1884, ale zanechal trvalé stopy své
práce reorganizací školství, ci spíše casto jeho budováním
od základu, a založením univerzity v Sofii (spolu se svým
prítelem a kdysi studentem v Praze Todorem AtanasovemBalanem); dále pak zrízením a vedením sofijské Národní
knihovny, vlivem na cinnost Literárního spolku, z nehož
se pozdeji vyvinula Bulharská akademie ved, a podobne.
Dva roky byl v Bulharsku dokonce ministrem školství.
Jirecek nebyl sám. Témer v každé vetší škole, vetšinou
gymnaziálního typu, jste nejakého ceského ucitele našli.
Vetší významné skupiny byly zejména v Sofii a v Plovdivu - tam dokonce zakládali první ucitelský spolek. Chybely však ucebnice a ucební pomucky, a tak je ceští ucitelé
psali nebo prekládali - z ceštiny, nemciny. Venovali se
casto i vlastní odborné práci. Uvedme alespon nekolik
jmen, která nelze opominout. Jirecek pozval mimo jiné
i své bratrance z Vysokého Mýta, Karla a Hermenegilda
Škorpily, kterí pusobili také jako ucitelé v ruzných bulharských mestech. Starší Hermenegild se však zajímal
i o geologii, upozornoval na bulharské nerostné bohatství, zpracoval mapu jižního Bulharska. Byl vynikající
botanik a jeho jméno je trvale spojeno s nekterými jím
urcenými druhy rostlin. Ješte známejší se stal jeho bratr
Karel, zejména jako archeolog. Zanechal po sobe mnoho
studií o dávné minulosti bulharských zemÍ. Jeho jméno
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a jeho hrob najdete na míste jím objeveného prvního
bulharského sídelního centra Plisky, ale i v archeologickém muzeu ve Varne, které založil a po léta spravoval.
Cech Václav Dobruský vybudoval rovnež archeologické
a prírodovedné muzeum v Sofii. Jinými zasloužilými
prukopníky vedy v Bulharsku byli klasický filolog
Antonín Brožka a matematik Antonín Šourek.
Nemalé stopy zanechali Ceši snad ve všech odvetvích
kultury, nejvíc v hudebním živote a ve výtvarném umení.
Nalézáme je u pocátku bulharské filharmonie a divadel.
Kapely, zejména "dechové", vojenské, u knížecího dvora
i na ruzných zábavách, s kapelníky Macákem a Kauckým
hrály ceský repertoár, Jindrich Wiesner byl profesorem
konzervatore a prvním dirigentem sofijské opery.
O malíri Janu Václavu Mrkvickovi jsou již napsány celé
studie. Založil a dlouho rídil Kreslírskou školu (Risuvalno
ucilište), která se postupne menila v umelecko-prumyslovou školu a nakonec v Umeleckou akademii. Byl vynikajícím ucitelem a ilustrátorem, ale hlavne po sobe zanechal
objemná plátna s bulharskou lidovou vesnickou tematikou, která jsou vrcholnými díly galerií. Velmi ceneny jsou
dnes i obrazy malíre Jaroslava Vešína, který rovnež
pusobil v Bulharsku.
Vedle ucitelu a právníku nejpocetnejší byli v té dobe
v Bulharsku ceští technici - inženýri na stavbách železnic,
silnic a mostu. Knížecí palác a mnoho dalších budov
v Sofii postavil architekt Kolár a vubec dosti práce se
vykonalo na urbanizaci Sofie.
Známými predstaviteli hospodárských podnikatelu byli
bratri Jirí a Bohdan Proškové. Jejich pivovar v Sofii
a restauracní a spolecenské stredisko patrily k nejznámejším. Ceských pivovarníku a ruzných remeslníku, vcetne
delníku, bylo koncem 19. století hodne. Ceští delníci meli
dokonce dost významnou úlohu v úplných pocátcích
odborového hnutí.

Bály a zahradní slavnosti
A zde je treba se zastavit u obecnejšího zhodnocení.
Výcet odborníku a zásluh jednotlivcu, i když jsou
nesporne zaznamenání hodní, není to nejduležitejší.
Prispeli totiž významne k celkové premene bulharské
spolecnosti oné doby ve spolecnost modernejší, západoevropského a stredoevropského typu. Jiste to nebyla jen
jejich zásluha - byl to dobový trend, dobová nutnost, ale
presto je treba pripomenout nekteré neobycejne príznivé

Národní knihovna v Sofii. Založil ji Cech losef Konstantin
lirecek, který byl v 80. letech 19. století bulharským ministrem
školství.

momenty. Ceši, kterí pomáhali budovat novodobý
bulharský stát, pocházeli z velké vetšiny z lidových vrstev
a s tamními lidmi si dobre rozumeli - mimo jiné
i jazykove, protože se rychle a ochotne prizpusobovali,
byli družní a prátelští. Pricházeli však ze zeme, kde v té
dobe prímo kypel spolecenský život. V Cechách ve
velkých i malých mestech, ba i ve vesnicích byl všude
nejaký spolek, "beseda" nebo aspon stolní spolecnost
a Ceši si neumeli predstavit život bez nich, takže záhy
s jejich podstatným prispením vznikaly i v Bulharsku.
V Sofii to byla už v roce 1880 Slovanská beseda (Slavjanska beseda), která velice rychle vzkvétala a pusobila léta;
dum, který postavila, stojí ostatne po rekonstrukci jako
hotel dodnes. Slovanská beseda porádala zábavy, vecírky,
bály, zahradní zábavy, vzdelávací prednášky, mela
knihovnu, divadelní sál i restauraci.
Nebylo samozrejme vždy vše ideální, byly i obtíže,
nedorozumení, težkosti zcela jiného stylu života. Ale
hlavne problémy s prípadným návratem (vázanost na
bulharskou penzi), problémy dalších generací apod.
Mnoho Cechu v 19. století nalézáme i v jiných zemích,
predevším v Rusku a Srbsku. Ale tato ceská invaze do
Bulharska po roce 1878 je prece jen jevem dost výjimecným, daným dobovými souvislostmi.
Ružena Havránková (1929) je historicka, zabývá se
bulharskými a balkánskými dejinami.

EKONOMIKA

Revoluce rovné dane
Malé i velké evropské zeme zvažují zavedení rovné dane. Podívejme se,
jak takový systém funguje a co by mohl prinést
Existují reálné alternativy k danovým soustavám, které plníce nepríjemnou, ale nezbytnou funkci - v impozantní
míre plýtvají prostredky a sdírají kuži z bezmocného
danového poplatníka?
Odpoved zní ano a zkušenost dokazuje, že tato varianta je
neobycejne životaschopná. Experiment v menším provedlo
v roce 1994 Estonsko, když jako první evropská zeme zacalo
príjmy fyzických a také právnických osob (FO/PO) danit
jednotnou sazbou ve výši 26 procent. Žádná škála sazeb,
žádné odpocitatelné položky. Od té doby estonská ekonomika vzkvétá. Další zeme následovaly: Lotyšsko, Litva, Rusko
(l3procentní sazba dane z príjmu FO) nebo také Slovensko
(dan z príjmu FO i PO ve výši 19 procent). Jedna z polských
opozicních stran pravého stredu vede kampan za zavedení
1Sprocentní rovné dane. Podobné predstavy zaznívají
i v ceském parlamentu.
Je rovná dan spravedlivá?
Podle jejích kritiku nikoli. OsVÍcenézeme prý hájí progresivní charakter zdanení, kdy bohatí odvádejí ze svých príjmu
vetší podíl než chudí. Idea spravedlnosti zasahuje i do dalších
oblastí. Príkladem muže být osvobození základních potravin
(nevztahuje se na jídla v restauracích) od dane z pridané
hodnoty (DPH) v Kanade ci Austrálii. To je považováno za
spravedlivé, protože tyto položky tvorí nejvetší podíl výdaju
práve u chudých. Tento zámer se ale snadno muže promenit
v administrativní nesmysl. Napríklad Jeffrey Owens a Stuart
Hamilton z Organizace pro hospodárskou spolupráci
a rozvoj (OECD) poukazují na to, že teplé pecené kure dani
podléhá, zatímco na studené pecené kure se tato povinnost
nevztahuje. "Ocekává nekdo od bernáku a majitelu firem, že
budou pri výpoctu dane používat teplomer?" ptají se.
Nejruznejší odpocitatelné položky, nezdanitelná minima,
úlevy, podpory a další náklady, které zanášejí danové systémy bohatých zemí, bývají obhajovány coby prostredek
zvyšování ekonomické efektivnosti a rozumnejšího rozdelování zdroju.
DanoVÍ poplatníci jsou v Lucembursku rozdeleni do
sedmnácti príjmových skupin, což zarucuje, že bohatí platí
VÍcenež jejich nepatrne méne bohatí krajané. Celosvetovým
trendem se nicméne zdá být odklon od takového pointilismu k silnejším tahum štetce. Podle zprávy OECD snížilo
pocet príjmových tríd mezi roky 2000 a 2003 celkem sedm
clenských státu (vcetne Lucemburska), ve Spojených
státech, Kanade a Portugalsku ale naopak vždy jedna skupina pribyla.
Je tedy stupnovaný systém spravedlivejší?Ne vždy. Rovná
dan se v prípade osobních príjmu vypocítává pouze z té cásti
výdelku, která prevyšuje urcité nezdanitelné minimum.
Krome toho existuje mnoho systému založených na rovné
dani, které se liší výší sazby, druhem príjmu, na který se dan

vztahuje, a výší nezdanitelného základu. Návrh ekonomu
amerického Hoover Institute Roberta Halla a Alvina
Rabushky predpokládá rovnou dan pro príjmy FO a PO
s možností individuálních výjimek, úspory by se nezdanovaly vubec. Na Slovensku jednotné dani podléhají osobní
príjmy, DPH a zisky spolecností, nikoli už ale dividendy,
které firmy rozdelují.
Rovná dan je spojena s nekolika výhodami. Tou první je
zlepšení danové disciplíny. Pro bohaté predstavují soucasné
systémy velice silný podnet pro snahu (legálne nebo jinak) se
danové záteži vyhnout. Složité danové soustavy soucasne
nabízejí mnoho prostredku, jak tohoto cíle dosáhnout. Po
reforme tak nejvyšší príjmové skupiny obvykle prispívají
státnímu rozpoctu podobnou cástkou jako v progresivním
systému.
Další prínos rovné dane predstavují úspory vyplývající
z jednodušší správy takového systému. Náklady na výber
tradicních daní se treba ve Spojených státech pohybují mezi
10 a 20 procenty danového výnosu.
Podle mnohých stoupencu rovné dane, zejména tech
amerických, stimuluje tento systém pracovní úsilí. Progresivní dan prý naopak odrazuje nejlépe placené (a tedy z Wediska státního rozpoctu - nejproduktivnejší) clánky
spolecnosti od zvýšenéaktivity.
Rovná dan ale není synonymem nízké dane, prestože
vetšina zemí prechodem k jednotné dani sazby snížila. Na
Ukrajine dosahovala nejvyšší sazba v roce 1994 astronomických 90 procent, dnes podléhají príjmy jednotné sazbe ve
výši 13 procent. Litevská 33procentní rovná dan pripadá
nekterým americkým konzervativcum príliš vysoká, moWa
by ale zprístupnit myšlenku jednotné sazby sociálním
demokratum v západní Evrope. Miguel Sebastián, ekonomický poradce španelské socialistickévlády, se snaží prosadit
(zatím neúspešne) rovnou dan ve výši 30 procent. Také
výbor ustavený nemeckým ministerstvem financí z odborníku akademické sféry navrhl v lonském roce zdanení všech
osobních i firemních príjmu 30procentní sazbou. Britský
ministr financí Gordon Brown naopak odmítl byt i teoretickou diskusi na téma rovné dane a opakovane tepal konzervativce za koketování s touto myšlenkou.
Zvyšuje použití jednotné sazby danové výnosy?
Estonsko, které používá nejjednodušší podobu rovné
dane, vykazuje od danové reformy v roce 1994 pusobivé
údaje o hospodárském vývoji.V roce 1997dosáW ekonomický rust dvouciferných hodnot, poté se ustálil okolo šesti
procent rocne s výjimkou propadu na prelomu století.
Zrušení vysokých sazeb pro bohaté nezpusobilo "erozi"
danové základny, jak se nekterí obávali. V roce 1993predstavovaly celkové vládní príjmy 39 procent hrubého domácího
produktu (HDP), v roce 2002 to bylo o jeden procentní bod
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více. Estonská vláda plánuje postupne snížit sazbu dane ze
soucasných 26 procent na 20 procent do roku 2007.
Jak moc ale vdecí Estonsko za své vysoké príjmy práve
rovné dani? Asi méne, než bývá propagováno. V roce 1993,
rok pred reformou, cinil výnos dane z príjmu FO 8 procent
HOP. V roce 2002 získal stát jednotným zdanením osobních
príjmu cástku odpovídající 7 procentum HOP. Rovná dan
z príjmu, která v zahranicí vzbudila tolik emocí, tedy prináší
do rozpoctu méne než tradicní dan z pridané hodnoty. Totéž
lze ríci i o Slovensku. Sazba ve výši 19 procent uplatnovaná
na pfíjmy fyzických i právnických osob patrí k tem nižším,
v prípade OPH je ale situace opacná (jedna z nejvyšších
v Evrope). A bude to spíše tato vysoká sazba OPH než
sjednocování ostatních daní, co zajistí v budoucnosti nejvíce
státních príjmu. OPH je ale samozrejme "nejrovnejší" daní
ze všech.V tomto prípade odvádejí lidé konstantní podíl pri
utrácení penez (oproti jejich vydelávání u "ústredních"
rovných daní).
Nejvýraznejší dopad danové reformy na státní príjmy
zaznamenali v Rusku. To se pred zmenami v roce 2001
potýkalo s upadající efektivitou institucí pri výberu daní.
Podle zprávy Clifforda Gaddyho a Williama Galea
z Brookings Institution dosáhly v roce 1997 dluhy na daních
34 procent výnosu. V roce 1998 klesly federální príjmy na
úroven 12 procent HOP a ruská vláda nebyla schopna
dostát svým závazkum vuci veritelum. Vyšetrovateléjmenovaní prezidentem zjistili, že nejvetší podniky ignorovaly 29
procent svých danových odvodu a dalších 63 procent splatily prostrednictvím výrobku a služeb.
K 1. lednu 2001 byla tri pásma osobních príjmu podléhající 12%, 20% a 30% sazbe nahrazena systémem s rovnou
daní ve výši 13 procent. Stát také identifikoval plátce daní
podle císla, a tak mohl zabránit podvodum, u podezrelých
neplaticu provedly ruské orgány audit. V prvním roce bylo
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na dani z príjmu FO vybráno o témer 26 procent více (v
reálných hodnotách). Stalo se tak ale i díky hospodárskému
oživení (reálné mzdy vzrostly v roce 2001 o 12 procent),
které se projevilo ve zvýšeném výnosu ze všech typu daní.
Mnoho dukazu o tom, že by Rusové osvobození od
progresivního zdanení více pracovali, ekonomové Mezinárodního menového fondu Anna Ivanovová a Michael Keen
(stejne jako Alexander Klemm z londýnského Institutu
fiskálních studií) nenašli. Nepochybne se ale zefektivnil
výber daní. Rok pred reformou priznali ruští poplatníci
spadající do dvou vyšších príjmových skupin 52 procent
svých výdelku. V roce 2001 oznámily stejné domácnosti už
68 procent svých príjmu (nyní podléhajících jednotné
13procentní sazbe).
Je pravda, že revolucionári rovné dane ze strední
a východní Evropy víc inklinují k radikálním krokum než
jejich západní sousedé. Tato myšlenka je nicméne natolik
pusobivá a natolik jednoduchá, že si zaslouží skutecnou
pozornost.
Podle britského týdenlku
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Cekání na duchod
Reforma duchodového systému v Ceské republice blahobytné stárí nezarucí.
Presto je bezpodmínecne nutné ji realizovat, jinak by mohlo být hur
LIBUŠE BAUTZOV Á
Štastný duchod v blahobytu. Žádná starost o to, jestli
bude z ceho zaplatit úcet za elektrinu. Obcas obed v restauraci, dostatek prostredku na konícky, každý rok na pár dní
k mori. Mít na pohodlné brýle na ctení a na kvalitní zubní
protézu. Hlavne nebýt na obtíž detem! Tak na tohle všechno
si musí vetšina ceské populace pockat. Ovšem ani za desítky
let takový osud neceká všechny duchodce. Reforma duchodového systému, o které se letos hovorí hlasiteji než kdykoliv predtím, nic takového nezarucí. Presto je bezpodmínecne nutné ji realizovat - jinak by totiž mohlo být hur.
Každý svého duchodce
Ohledne nezbytnosti reformovat duchodový systém
vládne dnes široká shoda. Sjednotit se ale na konkrétních
krocích je pro ruzne politicky smýšlející experty obtížné.

Postupne se rozrustající armáda "starších
zkušených pracovníku" si vyžádá i další zásahy
do legislativy. Treba v podobe zvýhodnení pro
firmy, které tyto lidi zamestnají.
Víceméne jasné je zatím jedno: pracovat se bude do vyššího
veku. Koneckoncu to nemusí být pro všechny špatná
zpráva, ne každý do penze spechá.
V každém prípade je shoda na jediném parametru
hubený výsledek po všech tech letech, co se o nezbytnosti
reformy hovorí. Nedá se to omluvit, ale urcite aspon vysvetlit. Jednak jde opravdu o složité procesy, které je obtížné
narídit tak, aby efektivne fungovaly, jednak se blíží volby
a nekterá ekonomicky žádoucí rešení by nemusela být
politicky populární. Rázné rozhodnutí o tom, že už se
"neco" zacalo, to je ale jiná.
Uprímne receno, když už se otálelo tak dlouho, prijmout
ted nejaký postup bezhlave by také mohlo napáchat více
škody než užitku.
Stárneme. Problém, s nímž se snaží vyporádat rada evropských vlád, je celkový vekový prumer obyvatel, který se
v mnoha zemích zvyšuje. Prima vec žít déle; ale kdo všechny
staré lidi uživí, když je systém narízený na jiné parametry?
Vyplácení duchodu je v Ceské republice postavené na
prubežném zpusobu financování. To znamená, že každý
pracující v produktivním veku odvádí krome jiného cást
prostredku na (cizí) stárí. Zatímco podle statistik u nás
v roce 2000 pripadalo na jednoho duchodce pet pracujících,
dle ocekávaného demografického vývoje to vypadá, že
v roce 2030 už budou "živit" jednoho duchodce jen dva
pracující. Nekteré demografické výzkumy naznacují, že

pokud se výrazneji nezvýší porodnost, dnešní devatenáctiprocentní podíl osob starších šedesáti let na celkové populaci se okolo roku 2050 muže skoro zdvojnásobit.
Odborníci vypocetli, že v nadcházejících dvaceti letech
ješte není ceho se obávat, ale pak to prijde. V dlouhodobé
perspektive se systém nutne musí zacít zadlužovat. Nekteré
výpocty hovorí o tom, že to muže být až peti procenty
rocne.
Starší zkušení
Nebude-li se dostávat za daných okolností penez na
výplaty duchodu, ciste matematicky se nabízí nejjednodušší
rešení: zvýšit vek odchodu do penze a snížit objemy vyplácených penez.
Zastavme se u prvního návrhu. Za soucasných okolností
a s penzem informací o budoucím vývoji, které máme, je
absurdní predstava, že by mohla být zachována hranice pro
odchod do duchodu na dnešních 62 (u mužu), resp. 60
letech (u žen; má-li žena deti, pak se jí další roky odecítají).
Navíc je na míste pripomenout, že vetšina evropských zemí
má dnes tuto hranici výš.
V tomto se také zástupci všech politických stran dokázali
shodnout. Navrhli, aby se vek odchodu do duchodu
postupne prodlužoval až na 65 let v roce 2027. Pripravit
zákonnou zmenu není problém. Predstavme si ovšem
dnešní spolecnost se skoro deseti procenty nezamestnaných
a pomerne rozšírenou praxí preferovat pri zamestnávání
mladé lidi - mimo jiné proto, že se spokojí s nižším platem.
Postupne se rozrustající armáda "starších zkušených
pracovníku" si vyžádá i další zásahy do legislativy. Treba
v podobe zvýhodnení pro firmy, které tyto lidi zamestnají.
Žádnou hysterii ale tato zpráva nemusí vyvolávat. Na
budoucí situaci se totiž nemužeme tak docela dívat ocima
dnešní doby. Duchodový vek se bude zvyšovat postupne
a v dobe, kdy dosáhne 65 (nebo treba i více) let, bude na
trhu slabší mladší generace. Ti starší tedy do jisté míry
nahradí chybející mladší pracovníky.
Zodpovednost) solidarita a spravedlnost
Zatímco nutnost zvyšování veku odchodu do duchodu je
víceméne bez debat, druhé z "matematických" doporucení,
vyplácet nižší duchody, je ponekud ošidné. Už dnes budí zcela logicky - znacnou nelibost mezi duchodci obcas
zverejnované obavy ekonomu a politiku, že nebude možné
trvale valorizovat penze v takové míre jako dosud. Proste na
to nebude.
Na druhé strane predstava, že by se príští penzisté museli
smírit s tím, že se na jejich mesícní duchod rozdelí pouze to,
co se vybralo v predchozím mesíci od ekonomicky aktivního obyvatelstva, není nijak lákavá.
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Snižovat státem vyplácené duchody není politicky
pruchodné. Respektive není to možné za situace, že
úbytek penez z prubežného systému nebude nahrazen
necím jiným. Jistého pokroku už v tomto smeru bylo také
dosaženo, i když sám o sobe rozhodne nestací. Zástupci
politických stran se dohodli na tom, že na príští penze
nechají v rezerve cást penez, které ješte prijdou z privatizace, a také prebytky, které zatím ješte na duchodovém
úctu jsou.
Další už se ale musí rešit koncepcne jinak. O pohodlnejší
život v duchodu se budou muset zasloužit víc i samotní
budoucí duchodci, a to individuálním sporením v penzijních fondech a životním pojištení. Je to trend patrný ve
všech vyspelých zemích a težko ho lze nahradit necím
jiným. Nikoli nevýznamná cást zejména starších obyvatel
Ceské republiky už je dnes penzijne pripojištená; taková
možnost tu existuje už od roku 1994.Zodpovednost za sebe
sama je sice chvályhodná, ale je tu jeden hácek: za relativne
krátkou dobu, kdy si šetrí, a pri malých cástkách, které do
fondu dávají, se výraznejšího príspevku k penzi nedockají.
Príspevek na úcet za elektrinu to možná bude, na dovolenou sotva. Pokud nezacne stát tento druh sporení více
podporovat širšími danovými úlevami, mnoho se na tom
nezmení. Stejne tak je na míste více motivovat zamestnavatele k tomu, aby odvádeli do penzijních fondu za své
zamestnance více penez. Zatím to vetšina firem nedelá
vubec.
Jestliže bude i nadále základem duchodového systému
prubežné financování, což je víceméne jisté, bude v široké
míre zachován i princip solidarity, což je v zásade správné.
Všechno ale má své meze. Je úplne spravedlivé, aby clovek,
který si v posledních letech pracovní kariéry vydelával
mesícne 70 tisíc korun hrubého (predpokládejme, že dnes
už firmy nevyplácejí vysoké mzdy jen pro nic za nic), dostal
od státu duchod jen o dva tisíce vyšší než ten, kdo pracoval
za tricet tisíc mesícne? Ponechme pritom stranou, že penze
sedm i devet tisíc je žalostne malá a je spíš na prežití než na
to ve stárí si užívat...
V každém prípade ale pracovník, který vydelával onen
vysoce nadprumerný plat, zaplatil v podobe odvodu za
dobu, co chodil do práce, výrazne více než ten druhý.
VzWedem k tomu, že se zvyšováním duchodu pro lidi
s vyššími príjmy se v dohledné dobe nepocítá, je možná
namíste zamyslet se nad tím, zda by nebylo morálne správné zavést na cástky odvádené do takzvaného státního pilíre
urcitý strop.
Kterou cestou bez rizika?
Všechny parlamentní strany už prišly s hrubými návrhy,
jak by podle nich mela celková duchodová reforma vypadat.
Už bylo zmíneno, že pretrvává shoda v nutnosti zvýšit vek
odchodu do duchodu a že systém bude pravdepodobne
i nadále postaven predevším na prubežném financování.
Ten však musí být doplnen o fondové financování. Kombinace obou zpusobu je výhodná, a proto ji v té ci oné podobe
uplatnuje vetšina vyspelých zemí: na jedné strane sníží
závislost na demografickém vývoji a uleví státní pokladne,
na druhé strane omezí rizika, která s sebou nese sporení
v soukromých fondech, jež jsou závislé na kondici financních trhu.

Vládou ustavený nezávislý tým odborníku, který pred
casem posuzoval jednotlivé partajní návrhy, nemel za úkol
doporucit jeden nejlepší. Mel "pouze" provést konkrétní
výpocty a poukázat na prednosti ci nedostatky každého
z nich. Okolo materiálu se dlouho delaly velké tajnosti,
težko hádat proc - možná práve proto, že analýza predložená vláde komisí žádný konkrétní výsledek nenabízí.
Ekonomictí experti nezávislé komise meli mandát
k pocítání, pricemž museli vycházet z predložených zadání.
Jenže existuje velká rada neznámých, kterou jen zteží mohli
odhadnout. Bez oWedu na to, jaký model reformy nakonec
bude zvolen, v každém prípade mimorádnou roli sehraje
celkový postoj státu k jiným ekonomickým otázkám
s duchodovou reformou na první pohled ne zcela souvisejících. Zatím není ani jisté, jaký podíl je ochoten zabezpecovat stát a kolik bude na jednotlivci samotném. Záležet ale
bude i na tom, v jakém stavu bude ekonomika a zda si
všichni vydelají tolik, aby si moWi "neco na stárí" sami
odkládat, jaké bude celkove danové zatížení a tudíž kolik
zbude plátcum pojištení v penežence, dojde-li k deregulaci
nájmu (a jaké budou její dusledky), jakou bude vláda ochotna poskytnou podporu (úlevy) rodinám s detmi. Zásadní
význam muže mít osveta; pro nekteré skupiny obyvatelstva
je osobní zodpovednost za vlastní stárí dosud necím
nepochopitelným.
Podobne nejasné pro ne mohou být dosavadní informace
o tom, jaké varianty jsou na stole.
Sociální demokraté se zhlédli ve švédské praxi. "Jejich"
systém je v jistém smyslu spravedlivejší než ten soucasný vyšší duchody dostávají ti, kdo pracovali déle a vydelávali
více. CSSD také mimo jiné navrhuje zvýšit pojistnou sazbu.
Podle propoctu to ale vypadá, že by se vetšine duchodcu
životní úroven ješte snížila. ODS, stoupenec rovné dane,
navrhuje i rovný duchod od státu, a to ve výši 20 procent
prumerného platu. Snížila by se sazba povinného pojistného a ostatní by si musel každý nasporit sám. KDU-CSL
hodlá rovnež kombinovat státní a fondové príspevky,
pricemž pres stát by melo jít podle této strany cím dál méne
penez. Také US-DEU prichází s návrhem kombinovaného
systému a mj. zavádí strop pro duchodové pojistné. Pouze
KSCM nepocítá s penzijním pripojištením a ponechává vše
na bedrech státu, pricemž navrhuje zvýšení odvodu pro
podnikatele-fyzické osoby.
Na definitivní podobu reformy bude treba ješte pár
mesícu pockat, soucasná vláda už ji urcite schvalovat
nebude. Zatím dávají všichni najevo vuli zacít reformovat
v roce 2007. Je jedine dobre, že se politické strany chtejí
dohodnout; a dá se ocekávat, že snaha o nalezení shody
bude pokracovat ješte i po príštích volbách. Totiž at budou
výpocty jakékoli, v zásade jde o navýsost politické rozhodnutí. Zodpovednost za ne nechce a ani nemuže nést jen
jedna vláda, která tady dnes je a zítra být nemusí. Zacít
duchodovou reformu je krok strategické povahy, který by
nemely žádné další volby zpochybnit. Je to krok odvážný
a o to težší, že všichni vedí, že žádný ideální duchodový
systém zatím nikdo nikde na svete nevymyslel.

Libuše Bautzová (1958) je novinárka, zástupkyne šéfredaktora
týdeníku Ekonom.
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VÝROCÍ

Extrémní život Arthura
Zapomenutá Evropa a její soucasníci
U nás je Arthur Koestler skoro neznámý. Cesky vyšly
jen jeho román "Tma o polednách" a výbor reportáží ze
. španelské obcanské války "Španelsko krvácí". A pritom to
byl výjimecne podnetný spisovatel, novinár, dobrodruh,
muž, který si peripetie 20. století užil na vlastní, hodne
odrenou kuži. Byl kontroverzní, nebo se jen s vášnivým
nasazením vyporádával se vším, co doba prinášela?
Zlozvykem dneška je interpretace historie strední
Evropy minulého století z pohledu "vítezu druhé svetové
války". Casto pohled na celou první polovinu 20. století
vychází z omezené perspektivy preživších, kterí myšlenkám obetí nevenují pozornost. Obeti se casto stávají
obetmi podruhé, jako zneužité subjekty politických her.
Anebo se na ne proste zapomene, protože se už nehodí.
Proc se zabývat nejistotou tech, kdo zaujímali v dané dobe
stanovisko vuci totalitám, rasismu, reagovali na ohrožení
vlastního života, pozorovali vývoj vedy ci podléhali

Arthur Koestler (1905-1983) byl spisovatel,
novinár, levicový intelektuál, pravicový
intelektuál, výstrední badatel, dobrodruh.
Albert Einstein o nem rekl: "Všemocný Buh
ví, ale Arthur Koestler ví lépe."
líbivým heslum a museli své názory stále znovu korigovat?
Svet historických katastrof 20. století pro jejich soucasníky a protagonisty vypadal v každém okamžiku jinak,
dusledky vlastních cinu nikdo nemohl presne odhadnout.
Už i jen pohled na to, kdo kam a jak utíkal pred totalitními systémy, mnoho napovídá. Kolik úteku se nezdarilo?
Kolik životu skoncilo v zoufalství nad nerešitelností situace sebevraždou?

Sionista
Arthur Koestler se narodil 5. zárí 1905 v Budapešti
v židovské rodine. Vztah židovské diaspory a evropských
národu se ho pak dotýkal celý život. V mládí zažil nadšení
pro madarskou identitu. Spolu s ostatními židovskými
spolužáky v poválecné Vídni dvacátých let, kde studoval
elektrotechniku,
se snažil o potírání antisemitismu
a zároven o rovnoprávný rozvoj a emancipaci Židu ve
vztahu k ostatním studentum. Rešili to tak, že se organizovali ve studentských spolcích, které napodobovaly
chování nemeckých nacionalistických skupin. Ty v ceštine
známe pod pejorativním oznacením "buršáci". (I když
samozrejme existovaly také podobné ceské spolky. Židovské spolky tohoto druhu byly i v Praze, ale širší historické
zpracování jejich pusobení zatím chybí.) V techto

spolcích se diskutovalo také o otázkách sionismu, jehož
první ucelenou definici podal roku 1897 v Basileji
Theodor Herzl. Koestler se stal tzv. revizionistickým (tedy
pravicovým) sionistou, clenem hnutí, které založil Vladimir Zeev Žabotinski.
V zájmu tohoto hnutí zacal Koestler cestovat po
Evrope, žil v Paríži, ale prožil i nekolik let v Palestine
(tehdy pod britskou správou), kde vznikaly první kibucy
a debata se pohybovala mezi Balfourovou deklarací (dopis
britského ministra zahranicí Balfoura z 2. 11. 1917, oznamující
lordu Rotschildovi, predstaviteli britského sionistického hnutí,
podporu návrhu na zrízení "Domova pro židovský národ"
v Palestine - pozn. red.), arabskými útoky na židovská

sídlište, levicovými plány na socialistickou spolecnou
Palestinu a poznáním, že zemi bude nutno rozdelit.
Koestler rozvíjel v esejích i v beletrii svuj názor na
možnosti prežití židovského národa. Vycházel z toho, že
každý národ potrebuje svou zemi. Podporoval emigraci
evropských Židu do Palestiny a od tech, kterí zustanou
v Evrope, žádal radikálne naprostou asimilaci. Domníval
se, že tak zmizí antisemitismus a prostredí v Palestine
zahladí stereotyp "východoevropského Žida".
Ovšem tvrdý, od evropských pomeru tak odlišný život
v kibucu Koestlera už po nekolika týdnech odstrašil, a tak
se pohyboval mezi Palestinou a evropskými zememi jako
uvedomelý sionista, ale také jako clovek, který neumí
realizovat své vlastní a verejne propagované predstavy.

Komunista a reportér v cele smrti
Koncem dvacátých let se Koestler politicky preorientoval a stal se presvedceným komunistou. Pracoval tehdy
vetšinou v Berlíne a žil v okruhu podobne smýšlejících
intelektuálu. Jako propagandista Komunistické strany
Nemecka se dostal tak daleko, že ho kominterna pozvala
na cestu po Sovetském svazu, o kterém mel z poverení
strany psát. Jeho zklamání realitou bylo ovšem tak mocné,
že zacal hledat novou cestu. Brzy poté, v roce 1933,
pohrbil i svou naivní predstavu, že se komunisté chopí
zbraní a potlací nástup nacismu. Musel opustit Nemecko
a pobýval vetšinou ve Francii a v Anglii.
Jako korespondent ruzných novin dostal nabídku, aby se
stal zpravodajem z obcanské války ve Španelsku. Ve svém
dobrodružném rozpoložení pátral i na strane falangistu, kde
ho však identifikovali jako komunistu, zatkli a odsoudili
k smrti. Z cely smrti v Seville se dostal až po nekolika
týdnech, pomohlo mu mezinárodní spolecenství spisovatelu a výmena za fašistické rukojmí. O zážitcích z frankistického vezení napsal proslulou knihu "Španelská závet", o které
se debatovalo v novinách po celém svete, a tedy i v ceských.
V roce 1938 vystoupil z komunistické strany a vydal
román "Tma o polednách" o stalinských proverkách
a jejich vlivu na charaktery komunistu.
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Koestlera
JAROSLAV ŠONKA

Statistiky nekrvácejí
Brzy po svém propuštení dostal imigracní povolení pro
Velkou Británii a zacal psát anglicky.
Ve své novinárské a esejistické práci se stále intenzivneji zabýval osudem Židu v nacistickém Nemecku.
Požadoval prijetí uprchlíku v západních zemích, ale
nemel velký úspech. Velká Británie tehdy po útocích
židovských partyzánu v Palestine zažívala vlnu antisemitismu, Spojené státy ješte nechtely vstoupit do války.
Situace Židu v Nemecku se však zhoršovala velmi
rychle. "Statistiky nekrvácejí", napsal Koestler v roce
1943, když reakce na první doklady o holocaustu byly
pomerne lhostejné. To se masová vražda týkala již trí
miliónu lidí.
Návrhy na bombardování Osvetimi a železnicních tratí,
po kterých jezdily transporty, nenašly u amerických
a britských vojenských stratégu patricnou podporu.
Zprávy o holocaustu byly prijímány skepticky. Koestler už
v roce 1943 napsal realistický román o osudu Židu
"Arrival and departure". Diskuse o tomto románu byla ve
Velké Británii velmi živá a rada tech, kterí se k otázce
vyjádrili, považovali popis praxe masového vraždení za
prehnaný. Angažmá Arthura Koestlera, který vždy umel
formulovat i propagandisticky, považovali jeho protivníci
za ovlivnování britské vlády, aby zvýšila kvótu židovských
pristehovalcu do Palestiny. Ovšem konec války dal Koestlerovi za pravdu.
Pozdeji trpel pochybami o tom, zda jeho nasazení proti
holocaustu bylo dostacující. Stáhl se z politického života,
venoval se vede a sledoval, jak se jeho prátelé a partneri
z doby aktivního sionismu dostávají do klícových pozic
v Izraeli. Príklady tech Koestlerovi nejbližších: Teddy
Kollek se stal starostou Jeruzaléma, Menachem Begin
posléze ministerským predsedou.

Parapsycholog a skoronobelista
V té dobe Koestlera zajímaly jiné veci. Jak pusobí
prostredí na dedicnost? Napsal knihu o živote výstredního rakouského biologa Paula Kammerera, zastánce
lamarckismu (ucení o evoluci organismu na základe dedicnosti vlastností získaných behem života - pozn. red.). I když
dnes víme, že existují možnosti dedicnosti nekolika málo
získaných vlastností, tehdy darwinismus takové úvahy
nedovoloval a Koestlerovo psaní bylo pro kritiky na
okraji šarlatánstvÍ.
Také jeho zájem o parapsychologii, pro kterou chtel
najít prírodovedecké vysvetlení, neprispel k jeho serióznímu profilu. Když se hledali kandidáti na Nobelovu
cenu za literaturu, jejichž dílo reflektuje evropskou
historii pred masovým vyvraždením Židu, umístil se se
Koestler nekolikrát v užším výberu. Ale kvuli jeho
excentrickým vedlejším zájmum dostal vždy prednost

nekdo jiný. Nakonec z Koestlerovy generace dostal
Nobelovu cenu za literaturu v roce 1981 o šest nedel
starší Elias Canetti.
V 60 a 70. letech se Koestler priklonil k francouzskému
hnutí Nová pravice (Nouvelle Droite).
Vždycky hledal provokaci - proto se jeho nejnovejší
biografie jmenuje "Extrémní život" (Christian Buckard:
Ein extremes Leben, nakl. C. H. Beck, Mnichov 2004). Na
konci života zpracoval ješte vedecké teorie a domnenky
o tom, že podstatná cást východoevropských Židu není
diasporou populace ze Svaté zeme, nýbrž potomky obyvatel Chazarského chanátu, který
v 8. století prijal židovskou
víru. I to je dodnes konfliktní
teze, se kterou se perou neruznejší vedecké obory - od archeologie až po molekulární
genetiku. Pro Koestlera však
tato predstava oduvodnovala
podíl
Židu na vytvorení
madarského národa a tedy
jejich evropské zapojení. Koestler videl v tomto príkladu Židy
jako válecníky a dobyvatele,
nikoli jako obeti východoevropského antisemitismu, které
se podle stereotypní predstavy
uchylovaly do pasivity.
Ve stárí trpel Koestler
Parkinsonovou
chorobou
a pred verejností tajil i zhoršující se leukémii. V této situaci
si 3. brezna 1983 vzal život.
Protože se s myšlenkami na
smrt setkal již ve frankistickém
vezení a podporoval dokonce
spolek pro podporu autonomCesky vyšla Tma o polednách v roce 1992.
ního rozhodování
o konci
života, jeho sebevražda nebyla pro vetšinu prátel velkým
prekvapení. Prekvapením byla však soucasná smrt jeho
tretí ženy Cynthie, která byla zdravá a mnohem mladší,
ale bez Koestlera nechtela dál žít. Její osud byl posledním
charakteristickým
akcentem
Koestlerova
života,
v kterém ho postupne provázely ctyri obetavé partnerky,
bez nichž by jeho cesta jiste vypadala jinak.

Jaroslav Šonka (1948) je publicista. Od roku 1968 žije
a pracuje v Nemecku. V soucasné dobe pusobí na Evropské
akademii v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních ved UK
v Praze.
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Intelektuál, který nám
V kvetnu tohoto roku zemrel jeden z nejvetších filosofu 20. století Paul Ricoeur

V dobe, kdy se slovo intelektuál znovu stává nadávkou,
smrt každého takto oznacitelného cloveka znamená ztrátu.
Charakterizuje-li intelektuály podle tech, kterí je kritizují,
preference pro abstraktní a složité myšlenky, pak Paul
Ricoeur (1913-2005) se svým do 92 let trvajícím zájmem
o pojmy jako identita, cas,
dejiny a pamet, k tomuto
stále ohrožovanému druhu
plne náležel.

Protestant
a individualista
Intelektuálem byl v tom
nejautentictejším
slova
smyslu: byl tím, kdo se
nenechává oslnit sluncem
arogantní sebejistoty, ani
se nespokojí pozorováním
stínu na stenách jeskyne.
Podstata vecí je skryta
a casto je o poznání jiná
než zdání. Do konce svého života Paul Ricoeur vrhal na
svet stále jakoby detským údivem naplnený pohled,
nepripouštel samozrejmost, a jeho erudice, nabytá díky
zvídavosti taktéž hodné dítete, uchvacovala.
Filosof, kterého dnes nekterí slaví jako posledního
velikána 20. století, nebyl univerzálne známý. Težko ríct,
zda za to vdecí protestantským korenum svého myšlení,
které v kontextu materialisticky orientovaného století
mnohé prece jenom odpuzovaly, anebo že zustal mimo

Kdo to vlastne myslí, když myslím?
hlavní marxisticko-strukturalistický
módní trend, který
po dlouhá desetiletí ovládal univerzity ve Francii a na
Západe vubec.
"Prisuzuje prehnanou duležitost podrízenosti aktéru
spolecenským tlakum," ríká Ricoeur o strukturalismu
a o casto príliš vehementne ražené myšlence, že by snad
clovek byl pouze produktem sociálne-historických
procesu. Krestan-protestant
Ricoeur privilegoval
lidskou osobu, jedince, personu, jež je zároven v každou
chvíli individuum: cloveka neustále zvažujícího svuj vztah
ke spolecenské instituci, aniž by byl nutne vuci ní
v radikálním stretu.

Pátecníci od Seiny
Tento odpor k radikalismu - revolucnímu ci jinému
- má ve Francii stejne starou tradici jako radikalismus

samotný. Odmítání nutnosti spolecenských zvratu
neznamená popírání morálne-politické zodpovednosti
jedince. To si mysleli už ve tricátých letech lidé seskupení kolem filosofa Gabriela Marcela, jehož pátky (sic)
Paul Ricoeur pilne navštevoval. Tito krestanskoexistencialistictí pátecníci od Seiny, a mladý Ricoeur
s nimi, netajili svou sympatii k duchovnímu otci celého
existencialistického trendu, ke Kierkegaardovi. K muži,
který v témže roce 1848, kdy jiní vyzývali proletáre, aby
se spojili, prosil všechny lidi, každého zvlášt, aby se
pohroužili do vlastních niter. Zde, v kroužku ovlivneném Marcelem, se také Ricoeur seznámil s filosofií
Moravana Edmunda Husserla, zakladatele fenomenologie a díla prodchnutého karteziánskou ambicí oprostit subjekt od vnejších nánosu. To všechno Ricoeurovi,
ctenári dalšího Moravana, Sigmunda Freuda, vyhovovalo. Do Husserla se naplno pohroužil za války
a v pomoranském zajateckém tábore tajne preložil
nekteré ze spisu tohoto židovského a tudíž zapovezeného autora, s jehož dílem pak seznámil poválecnou
Francii.

Historie a pravda
Po válce také pilne prispíval do revue Esprit založené
Emmanuelem Mounierem, dalším z onoho hloucku
francouzských filosofu, pro než status subjektu byl
duležitejším tématem úvah než nutnost spolecenské
transformace.
S podobne orientovaným intelektem není tudíž divu,
že stará descartesovská a potažmo heideggerovská
otázka - Kdo to vlastne myslí, když myslím? - prochází
celou Ricoeurovou tvorbou, a to od padesátých let. Od
problematiky vule, svobodné vule, (Le volontaire et
l'involontaire, 1950) se filosofovo myšlení zcela logicky
presouvá k otázce viny, základnímu tématu nejen
krestanských myslitelu, ale celé peklo nacismu proživší
civilizace. Do popredí jeho úvah se dostává historie,
dejinný príbeh a jeho vztah k subjektu, jenž ho "vypráví", a tudíž nevyhnutelný problém pravdy (Histoire et
vérité, 1955, rozšírená vydání 1965 a 1990). Z Nemecka
do Francie Ricoeur pretahuje hermeneutiku (puvodne
filosofická nauka o výkladu reckých klasiku a bibli - pozn.
red.) v její novodobé podobe, tj. morálne filosofické

interpretaci textu vydávajících svedectví o minulosti.
Psychoanalýzou
a existencialismem
prodchnutý
hermeneutik se pustil do práce.
Nicméne studovat sedimenty vlastního "já" a zpytovat vlastní vedomí a svedomí bezpochyby nebylo tím, oc
primárne usilovali studenti v "revolucním" kvetnu 1968
na univerzite v Nanterre u Paríže. Paula Ricoeura, který
byl dekanem této univerzity, narkli z pánbíckárství,
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hudechyhet
PETR FLEISCHMANN

z podezrelého koketování s moralistickým backorou
Kantem a s idealistickým budižknicemu Hegelem. Na
hlavu mu vysypali popelnici.

úvahy o pameti, pravde a vine. Neprodyšne a nekriticky zabedneni do své fantasmagorické identity si i my
s prospechem precteme o onech historických spolecen-

V Americe a v Cechách

stvích, která z pozice obeti mají tendenci se uzavírat do
svého singulárního neštestí a ztrácejí smysl pro spravedlnost:

Násilné scény v Nanterre vyústily v dvacetiletý plodný
americký exil (1970-1992), pri kterém se Ricoeur stal
tentokrát nejen vysoce respektovaným, ale zároven
velmi oblíbeným profesorem teologie a filosofie na
Chicagské univerzite. Zde též vznikly další sta te o metafore, o interpretaci textu - a další kniha s titulem
do ceštiny težko preložitelným - Soi-meme comme un
jež
autre (1990), tj. "sám sebou jako jinakým" -,
okamžite zapadne do politické a spolecenské aktuality
planety. Pred svetem naplneným hlasitými a nezrídka
násilnými dovoláváními se nejrozmanitejších národních, náboženských a jiných identit, Ricoeur oprašuje
stará hegelovská schémata a pripomíná, nakolik je
uznání sebe sama v dialektickém vztahu s uznáním
druhého.
Zájem o osud cásti planety prežívající pod totalitním
poklopem je pro Ricoeura dalším nezprostredkovaným
pojítkem s aktualitou století. Obdobne jako Jacques
Derrida v jiném roce promluvil Ricoeur v roce 1980 na
disidentském seminári organizovaném v Praze filosofem Ladislavem Hejdánkem. Miloš Rejchrt, protestantský duchovní, který byl pri tom, vzpomíná ješte dnes na
prednášku prednesenou v jednoduchých, krátkých, zretelne
stavených vetách o subjektu v západní filosofii, po níž
následovala vecná diskuse. Policie, jako zázrakem,
tenkrát nezasáhla.
Paul Ricoeur vždy pripomínal svuj hluboký respekt
k Janu Patockovi. Ješte v jednom ze svých posledních
rozhovoru zminuje jeho prínos, a byl to práve on, Ricoeur, kdo napsal do Le Mondu nekrolog, kde vzdal hold
ceskému filosofovi a inspirátorovi Charty 77. Ceskoslovensko a z univerzit vyloucené profesory a studenty
navštívil ješte nekolikrát a sešel se pri té príležitosti
s Václavem Havlem. V návštevách pokracoval i po listopadu 1989: Ceskou republiku, zrozenou v nadšení,
obdivoval pro její - skeptictejším pozorovatelem než on
sám možná ne zrovna tak viditelnou - demokracii a etiku

"Tu príliš moc pameti, tu zase príliš málo," praví
Ricoeur. Spolu s ním se mužeme vrhat do vyhledávání
oné správné pameti (mémoire juste, francouzsky juste

V revolucním kvetnu 1968 byl Paul Ricoeur
dekanem na universite v Nanterre u Paríže.
Studenti ho narkli z pánbíckárství,
z podezrelého koketování s moralistickým
backorou Kantem a s idealistickým
budižknicemu Hegelem. Na hlavu mu
vysypali popelnici.
znamená zároven správný i spravedlivý) a spolu s ním se
mužeme pridat ke kritice kultu kolektivní pameti, který
vytvárí podmínky

slepoty vuci neštestí druhých.

Až nám z toho bude prebíhat mráz po zádech. Nikde
ale není receno, že vyhledávání oné správné a spravedlivé pameti znamená odpouštení a zapomínání neodpustitelného. "Od amnézie k amnestii je jen kousek," varuje
Ricoeur a práve naopak nám pripomíná naši povinnost
pameti, pameti stále živé, jejíž rolí je vyproštovat
vzpomínky na minulé z krabicek, kam jsme je zašantrocili.

Petr Fleischmann (1949) je filosof a publicista.

diskuse.

Od amnézie k amnestii je jen kousek
Filosof, a znovu podtrhávám
intelektuál v tom
nejautentictejším
slova smyslu, se tudíž už nevrátí
a bude nám chybet. Proto se budeme vracet k tomu, co
zustává, k jeho textum, které budou pred námi otvírat
stále nové úhly pohledu. Peclive budeme sledovat jeho
úvahy proverené celým dlouhým a krutým stoletím,

Paul Ricoeur cesky:
Život, pravda, symbol, nakl. OlKÚMENÉ, 1993
Krehká identita, nakl. Mlýn, 2000
Filozofie vule, nakl. OIKÚMENÉ, 2001
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Velcí kapri mezi
Dunajem a Labem
Rozhovor s muzikantem a kapelníkem skupiny Cechomor Karlem Holasem
o moravské balade v gaelštine a o moste mezi tradicí a prítomností
Nekterí ríkají, že jako ABBA pro Švédsko jste vlastne naše
první kapela na možný export. Co si o tom myslíte?
V naší republice už urcite exportní kapely jsou, jako treba
Ceská filharmonie. Porovnávat nás se skupinou ABBA,
která ve své dobe vydelávala více než automobilka Volvo ve
Švédsku, ale není možné.
Když se splní vaše plány, jak bude vypadat cechomor za pet
let?
Kdyby se splnil muj sen, do peti let bych si prál, aby
Cechomor mohl navštívit jakékoliv evropské mesto a tam
vyprodat klub, jako je napríklad Akropolis v Praze.

Dá se toho dosáhnout, aniž byste zpívali anglicky?
To je složitá vec. Východní Evropa, snad krome
Ruska, má jakýsi handicap. Její hudba je svým zpusobem
nezaraditelná, oproti treba té irské, brazilské, latinskoamerické, africké nebo turecké. Tam všichni vedí, o co
jde. Když nekomu reknu, že jsem z Moravy, a oni se
ptají, kde to je, odpovídám: mezi Dunajem a Labem. Ale
mnoho lidí to stále neví. Takže by urcite pomohlo,
kdybychom neco zpívali v anglictine. Myslím, že to ale
není lehké, protože písnicky, které hrajeme a které
vycházejí z ceského a moravského folklóru, jsou staré
a vznikaly po dlouhá staletí. Vetšinou se zpívají
v nárecích, proto prebásnit je do anglictiny tak, aby
v nich zustaly nuance humoru nebo tragédie, by asi bylo
pro prekladatele nárocné.
Nicméne první pokus jsme udelali na nové desce Co sa
stalo nové, kterou jsme letos vydali. Na desce hostuje irský
zpevák Ida O'Lionard, který nazpíval moravskou baladu
Zlocin. Tu si Ida z anglictiny dal preložit a nazpíval ji
v gaelštine. Musím ríct, že písnicka zacala znít úplne jinak
a dostala nové dimenze.
Nekterí muzikanti, kterí pred revolucí žili v zahranicí a pak se
vrátili, se domnívají, že ceská moderní hudba oproti Západu
zaostává. Jaký vliv zanechal komunismus na ceské moderní
hudbe?
V popové hudbe zanechal silnou negativní stopu.
Bohužel zpeváci z té doby vystupují dodnes, a navíc zpívají
všechny své tehdejší obludné hity. Po revoluci jsem doufal,
že se na tuhle dobu a její umelce zapomene. Samozrejme, že
ted máme spoustu nových kapel, prístupu a lidí, kterí
hudbu rozvíjejí a kterí se dostali za hranice naší vlasti - treba
Hana Hegerová, Vera Bílá se skupinou Kale, lva Bittová ...
Dnes máme naštestí všichni stejnou možnost hrát a delat
umení, jaké kdo cítí.
Existuje mezi umelci závist?
To nevím, protože podmínky jinde než tady neznám.
V jistých ohledech si musíme uvedomit, že Ceská republika
je malý trh. Jak rekl Miloš Forman, v téhle louži se plácá
mnoho velkých kapru.
Co ceští fanoušci - jsou jiní, tudíž konzervativnejší než ti na
Západe?
Ne, rekl bych, že naši fanoušci jsou velice otevrení
a pozitivní. A v první rade jsou verní.
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MARTIN JAN STRÁNSKÝ
Ted mluvím o ceských, ne o tech vašich.
Ano, ceští fanoušci jsou nejen verní Cechomoru, ale
i ceské hudbe. Podle statistik, které mám možnost sledovat,
si lidé v Ceské republice kupují nejvíc ceskou hudbu a ceské
interprety.
Spatrujete behem posledních deseti let pozitivní prínos pro
ceskouhudební kulturu ze strany státu, nebo je to spíš otázka
iniciativyíndividuálních umelcu?
Je to otázka iniciativy individuálních umelcu a jejich
projektu. Existuje státní fond, který podporuje filmovou
tvorbu, pro podporu hudebních projektu existují ruzné
hudební nadace. Cechomor je zatím ale nikdy nevyužil.
Vjiných zemích muže být taková podpora v prípade úspešnýchkapel masivní. Nemelo by se neco podobného dít i tady?
Nemeloby ministerstvo kultury sehrávat vetší roli v podpore
urcité moderní hudby?
To by myslím melo delat nejen ministerstvo kultury, ale
i ministerstvo obchodu a prumyslu. Mohl by se napríklad
vytvorit takový hudební program, který by vyložene propagoval Ceskou republiku ve svete. Jiste by se na to našli
sponzori, kapely i známé orchestry, které by to za urcitých
podmínek podporovaly.
Hráli jste ve spouste zemí. Když cestujete po svete a hrajete
tam, cítíte, že jste vnímáni jako kapela na svetové úrovni,
nebo je to ješte porád takový skautskývýlet?
Dnes je to jiné než pred deseti lety. Když jedeme hrát na
festival nebo koncertovat mimo republiku, vetšina lidi už
tuší, na co jdou a co mužou od Cechomoru cekat, protože
každému koncertu, který má být úspešný, se musí udelat
dobrá propagace. Když hrajeme na velkém folkovém festivalu, jako byl treba ten v nemeckém Rudolstadtu nebo

v belgickém Dranouteru, publikum i kritika nás vnímá
rovnocenne s ostatními kapelami. Jinak bychom tam
nemeli co delat
Když hrajete v cizine, máte jako kapela pocit, že jste do jisté
míry velvyslanci ceské kultury, nebo jste spíš porád jen
cechomor?
Jsme skupina Cechomor, která je svým zpusobem velvyslanec ceské kultury, a tak se na nás lidi vetšinou dívají.
V zahranicí se po našem koncerte vždy zajímají o to, z jaké
jsme to vlastne republiky.
Co pro vás znamená být Cechem?
To jste me dostal. Cítím se být Cechem tím, co delám, co
propaguji a tím, jak žiji. Je to zeme, ve které jsem se narodil,
mám zde rodinu, rodice ... Sakra, co to tady plácám?!... Jsem
hrdý na to, že jsem Cech a zároven hudebník, protože v naší
hudební kulture máme svetoznámá jména. Jsem hrdý na to,
že k temhle umelcum nejakým zpusobem patrím.
Vnímáte možnou souvislost mezi vaším vystupováním ve
svete a integrací ceské republiky do Evropské unie?
To, co deláme, má základ v tom, že ctíme tradici, kterou
svým zpusobem rozvíjíme. Snažíme se svojí hudbou oslovit
co nejvíce lidí, a když ti si pak zacnou naše písnicky zpívat,
všechno to zacne dohromady žít. Snažíme se udelat most
mezi tradicí a svetem, ve kterém žijeme.
Poslední otázku nechávám na hostu. Na co byste chtel, abych
se vás zeptal?
Jste rád na svete?
Tovíte,žejo!!
Já také...

Cechomor vznikl na jare roku 1988 pod názvem První ceskomoravská nezávislá hudební spolecnost. S pomocí pražských
rockeru vyhranila své podání tuzemského folklóru do originální podoby, která dokonale vstrebala vliv britských Jethro
TuH. Na konci roku 1990 skupina vydala své první album Dovecnosti, které obsahovalo radu upravených lidových
písní z Cech a Moravy. V roce 1994 zacala tvorba skupiny precházet z akustického pojetí do prímocaré rockové
podoby. V této dobe oslovil Jirí Brenek houslistu a clena skupiny Ceské srdce Karla Holase (1961), který u kapely
hostoval již pod jejím zkráceným názvem Ceskomoravská hudební spolecnost a po Brenkove predcasné smrti se stal jejím
clenem. V roce 1996 vyšlo druhé, dnes již kultovní album Mezi horami. V roce 2000 "Ceskomoravská" vydala své tretí
radové album nazvané Cechomor, podle nejž si skupina definitivne zkrátila název.
V lednu 2001 uskutecnil soubor koncert v pražském Rudolfinu, na který si hudebníci prizvali komorní orchestr
Collegium ceských filharmoniku, aranžovaný svetoznámým hudebním skladatelem, zpevákem a punkerem Jazem
Colemanem, pod jehož producentským vedením bylo natoceno album s názvem Promeny. V dobe turné s Jarkem
Nohavicou prišel režisér Petr Zelenka s nápadem natocit fIlm Rok Dábla, který prišel do kin na jare 2002.
Cechomor v prubehu svého pusobení projel celou Evropu, severní Ameriku a Rusko, spolupracoval s divadlem Na
Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími. Letos skupine vyšlo nejnovejší, v poradí deváté album Co sa
stalo nové, jež opet cerpá ze starých lidových zpevníku, od predešlých desek se však podstatne liší. Uvádí cesko-moravské koreny Cechomoru do evropského kontextu a v duchu world music objevuje souvislosti mezi našimi lidovými
písnickami a hudebním slovníkem spríznených kultur.
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Berlín
Milí prátelé,
spoustu pozdravu z Berlína - podle nemecké brožurky
o tomto meste urcené mladým lidem (Berlin fur junge
Leute) - je to nejvíc fascinující metropole v Evrope!
Skutecne?
Doprovázím tu svého muže a jeho spolužáka a spolužacku z vysoké školy, pár, který už dlouhá léta žije
v Kanade. Všichni tri byli v Berlíne naposled pred
dvaactyriceti lety na fakultním výlete. Jejich cesta se týkala
prirozene jen východní cásti, jinam se z komunistické
Prahy nesmelo. Oni, tehdejší velmi mladí lidé, byli taky
fascinovaní: mesto teprve dva roky delila (od 13. srpna
1961) zlopovestná Zed. Tehdy se ješte nevedelo, že za
osmadvacetileté trvání této monstrózní stavby prijde
o život na dve stovky Berlínanu, kterí se pokusí pres ni
dostat z Východu na Západ. Že jich na šedesát tisíc bude
souzeno za pokus o útek. Že se peti tisícum lidí prece jen
podarí dostat se na druhou stranu. Zkoušeli to nejruznejšími zpusoby: skákali z oken na predem shozené matrace,
prehalOvali pres zed lano a doufali, že jim nekdo na
druhé strane pomuže. Utíkali stokami. Hloubili si tunely.
Jeden rezník si prý omotal telo párky a plátky slaniny
a hladce se sklouzl pres ostnatý drát ... Ted pijeme schorle
(víno se sodovkou) v kavárnicce nedaleko Brandenburské
brány, tenkrát neprodyšne uzavrené, a díváme se na shluk

o Památm1cu holocaustu

se stále diskutuje, názory se prl1creliší.

bílých krížu pripomínající nekteré ze zastrelených na
úteku. Vetšinou velmi mladých. První tam vykrvácel 24.
srpna 1961, poslední 5. února 1989.
Procházíme Brandenburskou branou a ocitáme se na
slavném bulváru Unter den Linden, aleji Pod lipami, která
v techto místech v casech Nemecké demokratické republiky slepe koncila. Nahlížíme do luxusní lobby legendárního hotelu Adlon. Interiér v plném lesku, takhle to zrejme
vypadalo, když tu prezident protektorátu Cechy a Morava
Emil Hácha cekal ze 14. na 15. brezna na prijetí u Hitlera.
Sem, do techto splendidních prostor, jak je ve svých
vzpomínkách popsal, se mezi pátou a šestou ranní vrátil
z ríšského kanclérství, zcela vycerpaný a znicený po práve
prodelaném srdecním záchvatu. Tady rekl své dceri
Milade: "Za to, co jsem ucinil, me jednou národ nazve
zrádcem." Za zády vydešené dcery stála prepychová
kytice, kterou jí ríšský kanclér dal poslat, zatímco svým
vojskum rozkázal prekrocit v šest ráno ceské hranice
a nemilosrdne zlomit každý odpor.
Venku svítí prudké slunce, trpytí se, odráží a láme ve
futuristické architekture grandiózne zbudovaného Postupimského námestí (Potsdammer Platz). Pod prusvitným
plachtovím a sítemi kopule Sony centra je rušno. Turisti,
dechovka, jakýsi divadelní happening. Multikina, nejrychlejší výtah v Evrope, zrestaurovaný a sklenenou stenou
obehnaný zbytek rokokového palácku, který jako jediný
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z husté klasické zástavby meštanských domu preckal
masivní nálety RAF.
Z památníku moderní architektury pod širým nebem,
jak Postupimské námestí oznacují pruvodce, je to pár
kroku k jinému památníku. Tím je letos 12. kvetna
otevrený Památník holocaustu. Hodne se o nem stále
diskutuje, názory se liší. Že je to príliš jednoduché vyporádání se s genocidou, pri níž nacisté vyvraždili šest miliónu
Židu. Že je to príliš bombastická stavba. Že je škoda tak
velkého prostoru (více než dva hektary) v samém centru
mesta. Že by to mel být památník i dalším skupinám lidí,
které Hitlerovo Nemecko vyvraždilo. Pricházíme ze
strany, kde býval bunkr hlavního ideologa nacismu Josefa
Goebbelse.2 711 temne šedých betonových desek nestejných tvaru a výšky se vlní jako ... jako stádo. Ale pritom
nejde o stádo, jde o lidské bytosti, zbavené veškerých práv,
ponížené, zbídacené až na kost.Vlnící se zrudná symetrie
na smrt hnaných. Sestupujeme mezi kvádry, temný,
propadající se labyrint, nebe nad ním stále vzdálenejší.
Podle mého názoru vytvoril ctyricetiletý architekt Peter
Eisenmann
extrémne
pusobivý
nemonumentální
monument, místo, které do nekdejšího hlavního mesta
Tretí ríše patrí, vždyt se týká nejtragictejší etapy nemecké
historie.
Už celí ušoupaní z berlínských nekonecných ploch
a rozloh se vleceme po Friedrichstrasse k Checkpoint
Charlie. Moji tri spolecníci se zase vracejí ke své "sentimental journey". Pred dvaactyriceti lety se sem taky
vzrušene blížili, k té díre ve Zdi, k brance do "svobodného sveta", kterou smeli po srpnu 1961 procházet mezi
východním a západním Berlínem jen cizinci, diplomati
a spojenectí vojáci. Ted je to ovšem oficiální turistická
atrakce, s muzeem a s vesele pomalovanými relikty Zdi,
pred nimiž se fotografují trídy na školních výletech
a japonské turistické výpravy.
Mladý ceský spisovatel Jaroslav Rudiš, který pred
dvema lety úspešne debutoval románem Nebe pod Berlínem (rockové príbehy z berlínského metra) a který píše
povídky pro Prítomnost a The New Presence, v Berlíne rok
žil. Když jsem se ho ptala, co bych nemela pri své návšteve
opomenout, vykrikl: "Urcite si dejte u stánku currywurst!" Tak si ho dáváme na Alexanderplatzu, nebo, jak
ríkají Berlínani, na Alexu. Kolem ohyzdné fontány se
potloukají punkové, turectí výrostci, v rohu mocí nekolik
urvaných fotbalových fandu. Currywurst je vydatný,
omastek mi kape na papír, jak Vám píšu toWe psaní.
Ješte se jdeme podívat na Karl-Marx-Allee. Nikdo ji po
zmene režimu neprejmenoval, je impozantne široká,
zvlášt vhodná pro prehlídky tanku a obrnených transportéru. Paneláky, které ji lemují, jsou obložené cistými,
svetlými kachlícky. Z jednoho z nich vyjde starý muž
a šourá se s odpadky ke kontejnerum. Sklo ke sklu, papír
k papíru, plasty k plastum. Je mu urcite pres sedmdesát.
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Bývalý symbol hlavnlho mesta NDR - televiznl vež na Alexu.

Žije v Berlíne odjakživa? Byl v Hitlerjugend? Vrátil se mu
otec z východní fronty? Chodil se svou Grossmutti
s detským kocárkem na dríví do parku a odklízet trosky?
Stal se funkcionárem SED? Jezdil trabantem k Balatonu?
Co všechno si pamatuje?
Studentka historie na Humboldtove universite Anna,
v cerné kožené bundicce a s ostre zeleným bicyklem, na
nás ceká na úpatí Prenzlauer Bergu, oblíbené ctvrti squatteru a vubec lidí žijících alternativne. Cinžáky jako v Praze
v Karlíne nebo na Smíchove, tu a tam jsou lehce vybydlené, ale nijak dramaticky. Opravdových squattu už ubývá,
naopak se sem stehují snobové a yuppies, ríká Anna
nespokojene. Vede nás do malé galerie, jakých je tu kolem
plno. Tahle se jmenuje Eigen+Art (Svérázné+Umení)
a zrovna v ní vystavuje výtvarník J6rg Herold (narozen
1965 v Lipsku) "Svedectví a nemravnosti z cesty jednoho
dokumentaristy-archeologa
14. kvetna - 9. cervence
2005". Všechny obrazy jsou peclive zakryté cernými
panely, které nahore vroubí šedý pruh. Snažíme se
nakouknout do úzké mezery mezi panely a vlastním
dílem. Na jednom obraze se klikatí cesta k továrne. Pod
tím je text: "Pojedu s tebou, kam budeš chtít, ale nejprve
mi musíš ukázat ten kombinát." Cernošedé panely vzdálene pripomenou dopolední zážitek šedivých kvádru.
Zatocí se mi hlava.
Jedte do Berlína, je treba ho videt.
Libuše Koubská

P.S. Slavný židovský fotograf Helmut Newton, který se
v Berlíne narodil a pak z nej musel pred nacisty uprchnout, se tam až do své lonské smrti opakovane vracel.
Ríkal, že kvuli svetlu. Kvuli jedinecnému "cernému
svetlu", které zduraznuje kontrasty.
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Kristova. Avšak lidská srdce
První týdny a mesíce po listopanebyla této dvojnosti prosta ani
du 1989 pripomínaly pametnípred dvema tisíciletími, na
kum ty nejeuforictejší i nejzjitresamém prahu krestanství. Pavel
nejší mesíce pražského jara 1968.
z Tarsu ve svém listu Galatanum,
Lidé se prestávali bát, bát se nejen
nekdy nazývaným "epištola
"tam tech", ale i jeden druhého,
svobody", nabádá: "Vy jste byli
prestávali se bát sami sebe a svých
povoláni k svobode... Jen nemejte
bázní. Ale hned po listopadu 89 se
duch volnosti projevoval svobodu za príležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni
alespon v Praze a vetších mestech
druhým" (Gal 5,13). Jestliže na
- necím novým. Príklad za všechzacátku téže kapitoly varuje "Tu
ny: už snad od prvního týdne
svobodu vám vydobyl Kristus.
listopadových demonstrací zacala
mnohá osobní auta jezdit po ulicích dábelsky rycWe - a to
Stujte proto pevne a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké
zvlášt ta oznacená trikolorami, blikající svetly a houkající
jho" (5,1), jiste takovým jhem myslí i prosazování svého
klaxony na pozdrav spoluobcanum na chodnících a refýžích,
chtení bez oWedu k druhým.
ac co chvíli nekterého div že nesrazila.
Po tolika stoletích, kdy se lidé od Boha i Kristových
Nemyslím, že rozdíl byl jen ve zlepšené úrovni aut. Po 21
zákonu osvobozovali a ze svého jednání chtejí se zodpovídat
letech se promenilo i chápání svobody a toho, co ji omezuje.
jen sobe, znejí podobné požadavky neprípadne. Ale neuznáBehem šedesátých let se svoboda postupne Wásila jen
vat Boha by ješte nemelo znamenat odmítání rozumných
uvolnováním, zmírnováním nesvobody, a to natolik
pravidel. Docela moudre radí nový papež bezvercum, at
alespon se snaží žít tak, jako kdyby Buh existoval.
vítaným, že nikoho nenapadlo zpochybnovat bežné zákony,
Jsme také neduveriví k príliš vznešeným slovum (naprítreba nepolitické trestní nebo práve dopravní. Ješte zretelneji
pak v samotném roce 68, a nejvíc v poslední dekáde srpna,
klad "sloužit v lásce druhým"). Není divu, jsou snadno
po okupaci. Porádek navenek rozvrácen, vudcové státu . zneužitelná a také zneužívaná. Krome toho dobro nelze
odvleceni, do toho zmatená invazní vojska. Ale zafungovaly
narídit zákonem; ministerstvo lásky (místo vnitra) desilo
náhradní struktury organizacní i komunikacní, a vudcové se
prinejmenším už Orwella. Ale prece, jak to, že nám dodnes
ukázali platnejší v internaci. Jestli nekdy zavanul duch
nevadí ne tak dávná predstava dobrácky bruclavých strážníobcanské spolecnosti, pak tehdy.
ku a cetníku treba z kapesních povídek už jednou zminovaného Karla Capka? Jiste, i v dobe jejich vzniku to byl obraz
Za dve desetiletí "normalizace" se vztah k zákonu i jeho
idealizovaný; stejne tak londýnští strážci porádku nejsou jen
orgánum rozvolnil; svoboda se popletla s volností. Sama
dobrí "bobíci", ujímající se ztracených detí. Co se však víc
slova nás k nicemu nezavazují; presto však z toho, jak se jich
zmenilo: skutecnost, anebo to, jak ji vnímáme (tj. i my
užívá a jak se mení, se dozvíme leccos o sobe. Už jsme zde
sami)? A co všechno vlastne naše vnímání skutecnosti
pred casem zminovali, že slovo svoboda etymologicky souvisí
formuje?
se spojením ,,(být) svuj pán" - a být pánem odnepameti
Všimli jste si, jak z naší filmové i TV tvorby vymizela
neznamenalo jen výsady (svobody), nýbrž i povinnosti
kriminální tématika? Uvádená produkce americká, nemecká
(odpovednosti). Taková svoboda je v Capkove podání
ci britská je policejních hrdinu plná; naše jen ta pametnická.
masarykovskou podstatou demokracie: "já pán - ty pán".
Kam se podela "klasická ceská detektivka", pestovaná dríve
Což odkazuje k tak casto opakovanému axiomu, že moje
i v dobách nejblbejších? A pripustme, že i tehdy byly zpolitisvoboda (mé právo) koncí tam, kde zacíná svoboda (právo)
zované námety spíš v menšine. Mely a podnes mají tyhle
druhého. Naproti tomu volnost vychází ze slova vule, to pak
pohádky pro dospelé své publikum tuším Wavne proto, že
mj. znamenalo "svobodné rozhodování podle vlastní chuti"
policajti v nich, civilní i uniformovaní, chrání nejen zákon,
(Machek, Etymologický slovník jazyka ceského). Obe slova
ale i lidi. Capkuv cetnický strážmistr Brejcha (Zlocin na
jsou ve svém centrálním významu souznacná, mají však
odlišné konotace, souvislosti. Lze ríci, že zatímco svoboda
pošte) mudruje: "Je-li nejaký vševedoucí Buh, to já nevím;
a kdyby byl, tak to není nic platné; ale musí být Nekdo
odkazuje k rámci vnejších pravidel, volnost vychází spíš
nanejvýš spravedlivý." A také: "Já bych mínil, že Spravedlz osobních potreb.
nost vypadá jako cetník."
Posun techto významových tendencí se ovšem neodehrál
Ostatne soudím, že demokracie a svoboda není smet se
behem dvou desetiletí, ani dvou století (kdy naši obrozenští
prát s policajty, ale moci se vuci nim, nebo s jejich pomocí
predkové preložili liberté z hesla Francouzské revoluce, urcite
dovolat práva. Zákona. Spravedlnosti.
spíš z estetických než ideových duvodu, libozvucným
volnost); charakterizuje vývoj od krestanského stredoveku,
Jan Horálek
kdy všechny zákony pánu i kmánu se odvíjely od zákona
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Co odhalily vody v New Orleansu
Mesto New Orleans vždy existovalo v neklidných pomerech
mezi vodou a brehem, bohatými a chudými, belochy a cernochy.
Pobrežní hráze chránily nejen samo mesto postavené pod úrovní
morské hladiny a jeho obyvatele, ale také svetoznámou hudbu
a kulturu.
Jakmile bylo jasné, že se prižene hurikán, beloši se sebrali a odjeli
svými auty, zatímco cernoši - vetšina z nichž nemela vuz - zustali
a celili smrti. Veškeré predchozí prognózy se potvrdily - hráze
praskly a 80 procent mesta pohltila voda a tma.
Svetlo príštího dne odhalilo dve katastrofy v plné míre katastrofu mesta a katastrofu spolecnosti rozdelené na ty, kterí
mají a kterí ne. Hydrologie se spojila se sociologií.
Voda zabránila policii a hasicum vstoupit do mesta. Tam zatím
rádily ozbrojené gangy. Dve stovky policistu rezignovaly z frustrace, dva se zastrelili.
Tak se stalo, že ve Spojených státech, i pres predchozí varování,
pár set tisíc mužu, žen a detí uvázlo bez vody, proudu a komunikace, a to po celých pet dní. Lidé zacali umírat na ulicích, v domech
a na stadiónu, na který se dvacet tisíc z nich uchýlilo ve snaze najít
azyl. Nafouklá tela plula po vode, pocet mrtvých presáhl možná
nekolik tisíc. V jednom domove duchodcu zemrelo triatricet
starých lidí.
Pri tragédii ,,9111 « starosta New Yorku Rudi Giuliani silou své
osobnosti dodal nejen mestu, ale celé Americe pocit nadeje
a zotavení. Starosta New Orleans C. Ray Nagin nemel podobné
štestí. Až poté, co Naginovi nezbylo nic jiného, než se mezi tvrdými
nadávkami na vládu rozbrecet, si prezident Bush a jeho lidé všimli,
že nestíhají. Jak napsal politolog Donald Green, "stal se obrovský
vládní prušvih".
Hurikán nejen znicil mesto, ukázal také na rozdíl mezi chudými
a bohatými v Americe. Tato rozdílnost má dve príciny. Tou první
je domácí dogma bushovského klanu, dogma, které si privlastnili

jak hloupí, tak inteligentní. Je to dogma,
které v praxi posiluje klima bezcitnosti,
nadrazenosti a neschopnosti. Dnes jsou
v Americe veškeré zdroje a odmeny delené
podle partajních linií, at se jedná o firmu
Halliburton (spojenou s vicepresidentem
Cheneym),
která buduje
Irák, nebo
o kontrakt na prestavbu státní dálnice. Nezbytná podpora programu pro chudé se drasticky snižuje nebo dokonce úplne ruší. I když
tento rok americká ekonomika rostla, procento chudých se zvýšilo.
Druhou prícinou je, že zmínená neschopnost vlády zpusobuje
rozklad hlavních amerických institucí, jako jsou CIA, FBI a nyní
FEMA (Federální agentura pro rízení záchranných prací). Stejne
jako pri ,,9111", predchozí doporucení a varování vedení FEMA
narazilo na hluché uši.
Ve spojení s neblahými výsledky v Iráku a s neschopností najít
Bin Ládina prispívá malér v New Orleansu k sílícímu pocitu vetšiny Americanu, že prezident Bush nedovede zemi rídit. Cena benzínu u pumpy zrejme hned neklesne (kdoví jestli vubec), takže Bush
si muže být jist, že lidé na nej jen tak nezapomenou. To, spojeno
s promenou rekordního prebytkového národního rozpoctu na
rekordní ztrátu, muže znamenat, že Bush bude zapsán do amerických dejin jako jeden z nejhorších amerických prezidentu.
Nicméne v dejinách Spojených státu se mnohokrát prihodilo, že
se tragédie stala impulsem pro výraznou zmenu k lepšímu, treba
když po bankrotech ve tricátých letech následoval program
New Deal s cetnými sociálními reformami a zahájením výstavby
infrastruktury moderní Ameriky. Otázkou je, jestli prezident Bush
a jeho lidé tohle pochopí.
Martin Jan Stránský
Psáno pro Prítomnost
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