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Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur
každou celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodajství na
ceských rozhlasových vlnách.
Po-Pá:
6.00,7.00,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00
So-Ne:
8.00,9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

katolických a protestantských duchovních, reportáže ze
sjezdu, semináru a kongresu.
Po: 9.10
Pá: 19.30
So: 10.10, 17.10
Ne: 13.30
Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejruznejší aktuální témata,
rozhovory se zajímavými osobnostmi verejného života
a hudba.
Po-Pá: 14.10

Události a názory
Hlavní publicistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre,
analýzy, rozhovory a debaty.
Po-Pá:
6.10,18.10,23.10
So-Ne:
9.10,18.10,23.10

Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentu a publikací politického a historického
významu, které nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo
známé.
St: 11.30
Pá: 11.30
Ne: 12.10, 17.15

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti
obcanu ze všech koutu Ceské republiky.
Po: 16.10
Út-Pá: 9.10
So: 13.10

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
Po: 12.45 Ct: 11.45 So: 14.10
Ne: 8.15

Studio STOP
Víra a svet
Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta,
rozhovory s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy

Diskusní studio na aktuální politická témata.
Po: 11.30 Po-Pá: 17.30
So-Ne: 8.30, 11.10
kopeckao@rferl.org

CRo 6IRádio Svobodná Evropa
POHLED POD POVRCH
Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roKU 1951. Naším základním posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdivých informací. Skoro ctyricet let jsme toto poslání museli naplnovat pres "železnou oponu", která oddelovala svobodný svet
od komunistického. Po pádu totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolu, kterým bylo obnovení názorové plurality.
Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další naší misí bylo seznamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých demokracií
a prosazování seriózní žurnalistiky. Odtud byl už jen krucek k definitivnímu "návratu domu", k zarazení se mezi svobodná
ceská média. V soucasné dobe se rozhodující níerou podílíme na vysílání verejnoprávní stanice CRo 6/ Rádia Svobodná
Evropa. Je to jediná "talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované zpravodajství a seriózní publicistika.
Spolu s námi ji spolu vytvárejí porady renomovaných stanic, jako jsou BBC a Hlas Ameriky. Chceme prispet k etablování
moderní verejnoprávní rozhlasové stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím pokracujeme v tradicích,
které nám odkázali zakladatelé Svobodné Evropy.
Internetové adresy:
www.rozhlas.cz/rse
www.cro.cz
www.idnes.cz/rse
www.idnes.cz

Živé vysílání:
rse. rozhlas. cz/zi ve_rse. htm
www.rferl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html

Veškeré dotazy na adrese: rkubicko@cro.cz

Listen to Radio Free Europe Broadcasts in Czech and Slovak
Czech Broadcasts
Mon-Fri 0600-2400
Sat and Sun 0800-2400
AM 1071
Brno DomarnilO Hradec Kralove
AM 1233
Brno-Komarov O Dobrochov O Jihlava
Melnik O Ostrava

AM 1287
Karlovy Vary O
Ceske Budejovice
Liberec O Litomysl O Prestice O Strakomce

o

Slovak Broadcasts
Mon-Fri 1300-1315; 1730-1800;
2100-2300
Sat and Sun 1730-1800; 2100-2300

On the Internet
www.rozhlas.czlrse
www.idnes.cz/rse
www.rferl.org/bdIRAschedules/cz-realaudio.html

Bratislava: AM 1485
Banska Bystrica: AM 1287
N-Radio - West Slovakia: 95,2 MHz
Radio Frontinus - Zilina: 104,6 MHz
Radio Kiks - Kosice: 104,5 MHz,
Presov: 104, I MHz, Saris: 90,8 MHz,
Snina: 95,9 MHz,
Michalovce: 97,0 MHz,
Domasa: 104,2 MHz

www.rferl.org/realaudio
www.rferl.org/bd/sl/slovak/indcx-sl.htm 1
www.referl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html
www.newsline.org
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Naši milí ctenári,
když jsme tvorili Prítomnost, kterou nyní držíte v ruce,
uvedomovali jsme si, že vyjde tesne pred Vánocemi a bude
smerovat do nového roku 2002. Tedy takové svátecní císlo,
které by melo pohladit. Náš soucasný svet je však všechno
jiné než idylický, ostatne selankami se Prítomnost nikdy
nezabývala. Proto jsme tentokrát jako jedno z hlavních
témat zvolili chudobu. Pracovne a trochu cynicky jsme ji
nazvali podle Andersenovy pohádky "Devcátko se sirkami". V té známé pohádce je ovšem i poezie a chvilka štestí:
holcicka, ješte než ji novorocní ráno najde zmrzlou, zažije
iluzi jasu, tepla a dobra.
Vratme se ale do reality, do prítomnosti, a to s malým
i velkým pocátecním písmenem. Sociolog Jirí Vecerník
uvádí, že problémy chudoby a prerozdelování
bohatství
se týkají všech zemí sveta, vcetne naší. A že tam, kde
není silná strední trída, ohrožuje chudoba celou spolecnost.
Co dalšího nás ohrožuje? Je to absence víry v Boha?
Druhé téma, kterému se obšírneji a hloubeji venujeme,
lze vyjádrit titulem petatricet let staré slavné úvahy Vítezslava Gardavského "Buh není zcela mrtev." Evangelický
duchovní Svatopluk Karásek hned v úvodu svého clánku
ríká, že "zabít Boha není jen tak, na rozdíl od cloveka je
neznicitelný, vstává z mrtvých. Práce jeho hrobaru je
namáhavá, ale marná. Dnešní clovek, je-li rozumný, už
pochopil, že se nemuže drát na nejvyšší místo. Tak se
stalo, že je trun prázdný. Svet nikdo nerídí, nikdo z lidí,

valí se sám a nikdo neví kam. Je tu
místo pro nejistotu, pro tajemství, pro
básen, pro výzkum i pro víru. Je tu
prostor, na míste nejvyšším je prázdnota. Už jde jenom o to vystavovat se této
prázdnote,
naslouchat
jí, spatrit její
odlesk, její krásu, poznat její smysl."
Gardavský k vete "Buh není zcela mrtev," pripojil ve
svém eseji ješte pendant: "clovek není zcela živ." Je to
dokonalý rámec k vyústení našeho tématu a také návrh,
jak premýšlet o smyslu života, o cene svedomí. Evokuje ale
i další otázky: který buh a který clovek? Arabista Zdenek
Miiller v clánku "Válka uvnitr muslimského sveta" naléhave pripomíná, že západní krestanský svet nesmí prijmout
roli križáku, kterí sekají na kusy jinoverce. Nebo se prevléci do misionárského
a poucovat o nadrazenosti bílého
muže a krestana. Mluvit o barbarství islámu a pritom
o nem nic nevedet, je cesta do pekel. Bin Ládin a jemu
podobní
sponzori fanatismu
potrebují
práve takové
spojence, jaké plodí a utvárí ignorance a predsudky - rasisty, hlupáky a lidi bez zodpovednosti.
Toto císlo našeho casopisu je první v rade roku 2002.
Chceme Vás jím, milí ctenári, opet doprovázet, predkládat
relevantní názory a postoje, pomoci posuzovat nejen, co je
tady a ted, ale i kam smeruje vývoj. Abychom mohli
spolecne ovlivnovat prítomnost ve prospech budoucnosti.
Neberte to, prosím, jako frázi.
At je pro vás ten nový rok dobrý.
Libuše Koubská
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Prezident a moralita
V den státního svátku 28. ríjna roku 2001 pronesl prezident Ceské republiky Václav Havel projev, který vyvolal
pobourení u smluvne vládnoucích
stran, u komunistu
a u nekterých komentátoru.
Kritické hlasy sdelovaly, že
prezident republiky nemá své projevy koncipovat jako
morality a již vubec nemá právo sdelovat je obcanum
u príležitosti státního svátku. Státní svátek, pravil predseda poslanecké snemovny Václav Klaus, jehož Obcanská
demokratická strana vedla svého casu boj proti 28. ríjnu
jako státnímu svátku, byl tím zneucten a zneužit.
Co vlastne prezident republiky rekl, v cem byla podstata
oné "n.eprijatelné morality"? Prezident v okamžiku, kdy
vyznamenával osobnosti, které se svým bojem proti nacismu a komunismu, svým životem naplneným usilováním

o svobodu a demokracii zasloužily o naši dnešní politickou
a kulturní pluralitu a tím o naši politickou a duchovní
svobodu, vyjádril názor, že se ceská spolecnost nevyporádala dostatecne se svou totalitní minulostí. Nejen že se
nepodarilo nalézt, obvinit a odsoudit puvodce komunistických zlocinu, ale mnozí z nás, rekl prezident, nevymanili
se dosud z totalitních klišé, vydávajíce ideologicky okleštený obraz sveta za jeho skutecný stav. Prirovnal aktuální
politicko-stranickou
ideologii, vykládající vše na tomto
svete z nekolika primárních ekonomických zákonitostí,
k ideologii nekdejšího komunismu, který také, jako ona,
cenil si ducha méne než podmínek života materiálního.
Zejména tato pasáž prezidentova projevu dotkla se jeho
kritiku.
Ctu prezidentuv projev, a nejen že nenacházím žádný
duvod k jeho odmítnutí,
ale naopak, prezidentovy
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ních, musí mít právo, ba povinnost obracet se na obcany
s moralitami,
které pripomenou
nejen zásluhy, ale
i opomenutí. Zanedbat toto právo ci povinnost znamenalo
by zanedbat prezidentskou
spoluodpovednost
za stav
spolecnosti.
Luboš

Dobrovský

Klausovo chápání
demokracie
Je témer k neuverení, že predseda ODS a Poslanecké
snemovny Václav Klaus se neváhal sejít s reditelem TV
Nova Vladimírem Železným den po propuštení tohoto
televizního magnáta z cely predbežného zadržení a vyjádrit mu tak neprímo podporu v dobe, kdy na plný plyn
pokracovalo vyšetrování Železného pro celou radu závažných podezrení. Toto gesto je natolik symbolické, že
kdyby Václav Havel pred casem nepoužil pojem "mafiánský kapitalismus", museli bychom si ho nyní vymyslet. At
už budeme totiž na Železného jakkoliv úzkostlive aplikovat princip presumpce neviny, jeho podnikatelské praktiky
a provázanost s politickou mocí jsou témer synonymem
toho, co Havel, aniž by oznacoval samotné protagonisty
takového kapitalismu jako mafiány, mafiánským kapitalismem souhrnne nazval.

argumenty posilují mé presvedcení, že práve moralit se
nám v soucasném politickém živote nedostává.
Ctu prezidentuv projev a ujištuji se, že práve v den
státního svátku, symbolizujícího
vznik demokratického
usporádání pomeru na území našeho dnešního státu, je
namíste pripomenout
závažné skutecnosti. Skutecnosti
spojené se ztrátou a obnovou naší schopnosti býti si
vedomi odpovedností vyplývajících ze svobody, k jejímuž
vítezství prispívali svými životy práve ti, které prezident
v dané chvíli vyznamenává. Však i vyznamenávání
tech,
kterí tuto odpovednost nesli a unesli, je moralita, kterou
sotva kdo zpochybní.
V cem tedy prezident pochybil ve svém projevu u príležitosti státního svátku, že se stal cílem kritiky nekterých
politiku? Pochybil vubec? Krome nikoliv nevýznamné
okolnosti, že prezident nevyužil príležitosti a nezaradil
i sebe mezi ty, kdo neucinili pro odstranení
totalitní
minulosti z našeho jednání a z našich myslí vše, co ucinit
mohl, ba mel, nenalézám v jeho moralite nic, co bych si
neprál slyšet. Prezident republiky, je-li jím clovek, který
práve svými moralitami psanými a vyslovovanými v dobe
nesvobody významne k odstranení nesvobody prispel, má
beze sporu právo pripomenout to, co Václav Havel ve svém
svátecním projevu pripomnel: Nemylme se, neosvobodili
jsme svého ducha tak zcela, jak si nekdy troufáme myslet.
Prezidenti
republiky, uvažujeme-li
i o prezidentech
budoucích, pokud se svými ciny zasloužili o posílení ci
dokonce o získání našich svobod politických a duchov-

Jde o lidi, kterí ke svému bohatství vetšinou prišli tak, že
aniž by podnikali s kapitálem, který sami vytvorili, si
dokázali díky prátelum na správných místech zajistit
potrebnou podporu pro ten ci onen projekt. Mnozí z nich
pak pokracovali ve financování svých kapitalistických
avantýr pochybnými zpusoby, neváhali podvádet nebo
neplatit dluhy.
A pak, když je nejhur, hledají ochranu u politických
spojencu. Ti, jak se zdá, nemají casto na vybranou, zda
svým chránencum pomoci. Jsou totiž vydíratelní.

zima 2002
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I kdyby Vladimíra Železného jeho právníci nakonec
vysekali ze všech obvinení, která proti nemu byla vznesena,
nikdo už mu nevrátí povest cestného podnikatele, který se
pouze stal obetí úkladu jiných. Jeho prohre šky, prinejmenším proti podnikatelské
etice, jsou všeobecne známé.
Presto Klaus neváhal odpovedet na novinárskou otázku,
proc se setkal se Železným, že není žádným investigativním žurnalistou, aby o podezreních vuci Železnému mohl
neco vedet!
Klausovo chování v této kauze nastoluje závažné otázky
o snaze tohoto politika ovlivnit neprímo výsledky vyšetrování. Že tomu tak nejspíše je, koneckoncu Klaus potvrdil,
když podporil místopredsedu
ODS Ivana Langra, který
požadoval hlavu vyšetrovatele Železného proto, že si vyšetrovatel stežoval na tlaky, kterým byl vystaven - aniž by kdy
rekl, že se jednalo o tlaky politické.
Co vlastne Klause se Železným spojuje? Všichni víme,
že TV Nova se už ctvrtým rokem chová bez skrupulí jako
televize opozicnesmluvní.
Pocíná-li si politik v takové
kauze, jako je vyšetrování Železného, tak, že de facto
svazuje svuj politickým osud s clovekem, který i kdyby
nakonec vyhrál všechny soudní pre, bude verejností vždy
už vnímán jako obdoba Koženého, Chvalovského, Macha
a Šrejbra, nutí své oponenty, aby se ptali, proc neco tak
politicky sebevražedného je ochoten podstoupit.
Zatím na tuto otázku nemáme odpoved. A možná
odpovedi navždy zustanou skryty v trezorech Klause
a Železného. Nicméne i tak máme o jeden dukaz víc, že
Klausovo chápaní demokracie je zredukováno na pouhé
strety zájmu, kterým musí ustoupit jak právní stát, tak
skutecná odpovednost vuci verejnosti.

o konflikt, je takové pocínání strkáním hlavy do písku.
Ekonomická ocekávání i ekonomické procesy jsou soucástí
téhož dení, jehož povaha je víceméne živelná. Naproti
tomu je konflikt vztahem dvou systému, které sice mohou
uvnitr fungovat také živelne, ale jsou odlišné, nebot jsou
dva. Stací, aby v jednom z nich prevážilo vedomí konfliktu
- a už ho tu máme. Zdrženlivost podobná té, k níž radí
ekonomictí analytikové, by možná prospela klidu predtím.
Potom už je pozde.
O napetí mezi prvním a tretím svetem se v tom prvním
vedelo dávno. Prostor pro jeho manifestaci se uvolnil po
zániku toho druhého. Zdá se, že práve islámské zeme mají
možnost tohoto využívat. Po svém, nebot jsou k tomu
ideove vybaveny zpusobem, jímž se Západ príliš nezabýval,
který však do toho napetí vnáší rozmer mnohým z nás
zapomenutý.
Tím je cosi navíc, než je boj o místo na slunci, zabydlené dosud prevážne Západem, i když ani ten neustává.
Tím "navíc" je téma, jímž se kdysi zabývala ontologie
a teologie, o níž západní myšlení soudí, že ji prekonalo.
Nemecký filosof a sociolog Jiirgen Habermas nedávno
prekvapil (pri prevzetí prestižní Ceny knihkupcu), když
prohlásil, že odsunutí náboženství do sféry soukromého
prožívání bylo osudnou chybou osvícenství. Nezbývá
než: za prvé neodhánet
predstavu možného konfliktu

Jirí Pehe

Tabu: stret civilizací
Hypotéza amerického politologa Samuela Huntingtona o stretu civilizací u nás vyvolává príznacne ambivalentní odezvu. Proc príznacne? Pri prosté ambivalenci
bychom se setkávali s. explicitním pro i proti. Naproti
tomu litera scripta hlásá vesmes proti, zatímco v hloubi
duší hlodá zapírané pro. S jinými hypotézami podobné
potíže nejsou. Treba nekteré z tech feministických jsou
mnohem méne empiricky podložené, presto nevyvolávají
takový nesouhlas, naopak. Naproti tomu 11. zárí i to, co
následuje, ciní Huntingtonovu
hypotézu znepokojive
pravdepodobnou.
Odtud pramení obava, že ten stret tu je
nebo že snadno muže nastat. Odtud pramení i strach si
tu obavu priznat.
Ekonomictí analytikové varují pred vyslovováním jistých
ocekávání, protože se ipso facto cili už vyslovením samotným splnují. To se ale týká dynamiky jiného typu. Jde-li
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a za druhé porozumet
teroristé, ale nepokoj
teží.

výzve, kterou predkládají nikoli
v islámském svete, z nehož oni

Jak pripomnela
britská BBC, Estonsko spechalo do
eurozóny už pred tremi roky. Tenkrát jeho delegace prijela
do Bruselu s necekaným dotazem: "Clenství v Unii je dost
daleko; nevadilo by Evropské unii, kdyby Estonsko nyní
prestoupilo na euro?" Estonci se vrátili domu se slušným
odmítnutím,
jejich nadšení pro euro však nepohaslo.
V nejvetší kandidátské zemi - Polsku - je hlavním propagátorem eura guvernér centrální banky, otec tamní hospodárské reformy a uznávaný ekonom Leszek Balcerowicz.
Rusko, zeme, která si na clenství v EU nemuže zatím delat

Petr Príhoda

Kdo se teší na euro?
Vetšina evropských národu vždy vnímala príslušnou
menu jako symbol své zeme. Presto frank, marka, šilink,
gulden, lira, peseta ci escudo koncí. Obcanum dvanácti
zemí Evropské unie se od 1. ledna 2002 v peneženkách
definitivne usidlují euro bankovky a euromince. Cenovky
v euru sice visí v obchodech již dva roky, pres devadesát
procent obyvatel eurozóny však stále kalkuluje ve svých
národních
menách a vetšina nezná ani smenný kurz
zavádené meny.
Podle v léte uverejnené studie lze státy eurozóny rozdelit
do dvou skupin. Obcané první skupiny vnímají svou menu
pragmaticky
jako záležitost
ekonomickou,
prípadne
politickou. Do této skupiny patrí predevším zeme jižní
cásti Evropy a Irsko. Ve státech z druhé skupiny, kam patrí
Rakousko, Nemecko a Francie, je mena spojena s emocemi, je vnímána jako nedílná soucást kultury a historie.
Mezi "pragmatiky" patrí také zeme ucházející se o vstup
do Evropské unie - spolecná mena je v postkomunistické
Evrope ocekávána s nadejemi spíš než s nervozitou
a neduverou. Podle soucasných plánu vstupu do EU se ale
postkomunistické
státy zaclenené do Unie v první vlne
dockají eura nejdríve v roce 2006, pravdepodobneji
ale
ješte o pár let pozdeji.

žádné nadeje, se v poslední dobe snaží své financní systémy nastavit na budoucí evropské platidlo. Ruská vláda
dokonce nedávno oznámila postupný prevod devizových
zásob z dolaru na euro, což naznacuje príklon ruské zahranicní politiky k budování propojené Evropy.
Odkud se bere v postkomunistických
zemích, snad
s výjimkou Ceské republiky, nadšení pro euro? Po zkušenostech s hyperinf1ací devastující veškeré úspory mají
Poláci, Slovinci, Bulhari nebo Rumuni málo duvodu
upínat se k národní mene. Symbolem síly a uchovatelem
hodnoty je pro ne už mnoho desítek let nemecká marka,
nikoliv vlastní mena.
Ekonomiky
vcetne Ceské
let s EU úzce
ního partnera
estonské nebo
eura.

všech stredo- a východoevropských
zemí
republiky jsou od poloviny devadesátých
provázané - eurozóna predstavuje obchodcíslo jedna a kurz zlotého, forintu, tolaru,
ceské koruny se v podstate odvíjí od kurzu

A nakonec duvod nejduležitejší:
mnoho ekonomu
spatruje v konvergenci podminující clenství v eurozóne
rozhodující
kultivacní nástroj, prostredek
ke zlepšení
výkonu a fungování ekonomiky.
Tomáš Skrivánek

Kolik hlav má
ministerský predseda
Po nástupu dnešního amerického
prezidenta George
Bushe se pozornost médií obrátila smerem k jeho poradkyni Condoleeze Riceové. Tato dáma, o jejíž výroky souteží prední svetová média, ovšem není žádnou novou
kategorií. Stací pripomenout "fenomén Henry Kissingera",
prezidentského
poradce, bývalého ministra
zahranicí
USA, autora rady knih o zahranicní politice. Poradci typu
Riceové ci Kissingera musejí být profilovanými osobnostmi, ale soucasne s sebou
musejí prinést schopnosti
integrovat celek a cit pro chvíle, kdy je treba ustoupit do
pozadí a velkoryse venovat plody své práce na oltár image
toho, jehož auru budují. Americký prezident je zkrátka
kolektivní a kolektivem tvorená osoba. Podobný záver je
možné vyvodit i z analýzy pusobení nemeckého kanclére.
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Obcanská sbírka

Gerhard
Schr6der
casto vystupuje
s jednoduchými
"lidovými" vetami. Kanclér ovšem vedome pecuje o své
volice a jeho vety jsou výsledkem práce celého týmu
poradcu.
V ceských pomerech stále pretrvává kult silných individualit. Predseda poslanecké
snemovny Václav Klaus
(napríklad když prednáší v Bruselu o hruzách, které
zpusobí nová spolecná mena euro) reprezentuje Ceskou
republiku nejcasteji v roli vševedoucího
profesora. Je
predseda poslanecké snemovny placen za to, aby ve svete
kultivoval svou intelektuální
povest, nebo aby nám
volicum odpovídal na existencne duležité otázky? Kde je
jeho tým, který by tuto aktivitu
podporoval? Nikde intelektuálne
prínosné osobnosti se z Klausova okolí
zásadne po urcité dobe vytratí.
Nejinak je tomu u ministerského
predsedy Miloše
Zemana. Není to becherovka, co zpusobuje jeho chyby, ale
intelektuální osamocení. Stací srovnat Henry Kissingera,
Condoleezu
Riceovou a Zemanova poradce Miroslava
Šloufa. Proto jsou premiérova vystoupení - jako pri jeho
nedávné návšteve
emecka - protkána celou sítí trapností: ceský premiér neví zcela presne, s kým sedí na pódiu,
Hans Jochen Vogel (bývalý predseda nemecké sociální
demokracie) je pro nej jen jakýsi bratr durynského ministerského predsedy.
emeli by se naši politikové rozpomenout
na své
predchudce, kterí také pohoreli, když ignorovali týmy svých
poradcu? I Andersenovu "nahému císari" ušla klícová fakta
jen proto, že ztroskotal pri vedení svého týmu a z poradcu
udelal trasoritky, kterí se mu nakonec báli poradit i v tom,
že král na verejnosti vypadá dustojneji v kalhotách.
Jaroslav

Pražský magistrát prijal rozhodnutí, že na prostredky,
jichž se nedostává pro plánovanou opravu Karlova mostu,
se vypíše verejná sbírka. Cást verejnosti, jak už to bývá, to
odmítá, cást je naopak vstrícná. Odmítavé stanovisko se
opírá o názor, že mesto, které má mohutné príjmy z turistického ruchu, by melo investovat predevším do toho, co
turisty pritahuje - napríklad práve do památek. Stanovisko
príznivé zdá se vycházet predevším z étosu vlastenectví ci
lokálpatriotismu.Vytanulo
mi to, když jsem z tramvaje nad
pražskou ctvrtí Trója zahlédl rozvrtaný tunel pokracování
trasy metra C. Ze dvou variant, pripravených
už pred
dvaceti lety, byla vybrána ta lacinejší - ta, která si nezajede
pod sídlište Bohnice, takže veškerá bohnická doprava
bude nadále vedena po povrchu smrdutými a hlucnými
autobusy. V tu chvíli mne napadlo: jak to, že už dávno
nejaká bohnicko-kobylisko-cimická
(temto mestským
cástem bude ušetrené metro scházet nejvíc) iniciativa,
vedená treba Bohnickými
matkami, nevyhlásila akci
"vyberme miliardu na delší cécko"? Zacali by mezi sebou,
pak by oslovili další Pražany i Nepražany, sponzory
a donátory doma i v cizine, až by - možná dost rychle chybejícími
stamiliony
bouchli
o stul Metrostavu
a porucili si variantu delší. O, to by byl príklad obcanské
spolecnosti!
ic takového se ovšem nestalo; masivnejším projevum
obcanské spolecnosti jsme ješte nedorostli. Totiž takové,
která vyrustá zdola a spíš spontánne.
Což si ostatne
myslím o sbírkách Ude vlastne o formu dobrocinnosti)
také: rozhodne by je nemela vypisovat vrchnost. Leda na
pár kop vajec, v duchu zakladatelské tradice.

Šonka
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TRíDA, KTERÁ POHRBILA
SEB
Delníci dnes již nejsou zotrocováni, ale svádeni slastmi
plných nákupních vozíku
MILOSLAV

Už dost dávno víme, že na dejiny se lze dívat bud jako na
sled událostí, vetšinou dramatických až teatrálních, nebo
jako na dlouhodobý proces složený z drobné práce, každodenního obstarávání a obvyklých, rutinních cinností pracovních, domácích, rodinných, spolkových ci milostných. Rok
1956 je pozoruhodným príkladem nápadného setkání techto
-dvou historických rad. V tomto roce totiž pronesl Nikita
Chrušcov svuj proslulý "tajný projev", v nemž demaskoval
Stalina, jehož verným souputníkem po celých dvacet let sám
byl. Šlo o událost prvoradého významu, protože práve tehdy
byla - nechtene a nezámerne - položena plastická trhavina
do samotných základu pyšné stavby sovetského impéria.
Ale nedosti na tom. Na podzim téhož roku došlo
v Madarsku ke krvavé reži mezi masou nespokojených
a tyranizovaných lidí a partajním aparátem opreným o státní
bezpecnost, armádu a hrstku idealistu verných komunistické
myšlence. Proti "lidovému režimu" tehdy povstala predevším
delnická trída z velkých prumyslových závodu (predtím totéž
ucinila v merítku ponekud menším v polské Poznani)
a nebýt rychlé intervence sovetské ozbrojené moci - buh
sud, jakými cestami by se svet ubíral.
Ve Spojených státech byl rok 1956 na dramatické události
chudší. Prezident Eisenhower byl znovu zvolen prezidentem, cernošští aktivisté zorganizovali ve státe Michigan
velkou manifestaci za zrušení rasové segregace v autobusové
doprave, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o rasové rovnoprávnosti také v této oblasti, probehlo prý 3600 stávek,
z toho nejvetší byla stávka oceláru, jíž se úcastnilo pres pul
miliónu lidí.

PETRUSEK

utopie a otevrela se stavidla utopií jiných. Delnická
proletariát v nich už ale nemeli místo.

trída,

DEJINNÉ PROTI POHYBY
Západní spolecnosti vykrocily nenápadne, ale rázne do
postindustriální éry, do epochy volného casu a spolecnosti
služeb, v níž klasický trídní konflikt mezi buržoazií a proletariátem pozvolna presouval své težište do zápasu "nových
sociálních hnutí" o prosazení dílcích, ale závažných zájmu
(rasové menšiny, feministická, pozdeji ekologická hnutí, ale
i pacifisté všeho druhu a minoritní komunisté). Hybnou
silou sociální zmeny se stala práve tato masová hnutí, která
reagovala nejen na sociální nerovnosti a nespravedlnosti
ruzného druhu, ale také na dramatický vývoj technologií,
které promenovaly povahu práce, zvyšovaly strukturální
nezamestnanost,
ale také stimulovaly nové styly rízení
a zejména vznik nových stylu životních.

To nejpodstatnejší ale leželo jaksi pod povrchem událostí.
Byl to zdánlive pouhý statistický fakt, ve skutecnosti však
pocátek nové epochy: v tomto roce totiž poprvé v dejinách
bylo prumyslové delnictvo vytlaceno ze své kvantitativne
dominantní pozice pracovníky v terciárním sektoru, predevším tedy ve službách všeho druhu. Poprvé, témer neslyšne,
ale ve své tichosti naléhave se ozval umírácek delnického
hnuti, toho hnuti, které (receno slovy Marxovými a Engelsovými) "bylo samostatným hnutím obrovské vetšiny v zájmu
obrovské vetšiny", hnutí, které "osvobodí nejen delnickou
trídu, ale zároven navždy celou spolecnost od vykoristování,
útlaku a trídních boju". Zacal pocátek konce jedné velké

Policie pronásleduje
tura z roku 1890.
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Spolecnosti "sovetského typu" však žily v tragické schizofrenii. Na jedné strane partajní byrokracie a její ideologové
proklamovali do úmoru teze o "vedoucí úloze delnické trídy"
ve spolecnosti, teze, které sice prežívaly z 19. století, ale
v podstate (ponekud paradoxne) odpovídaly povaze opoždeného industriálního rustu. Na druhé strane odpurci režimu
žili nadejí a cekáním na to, až se práve tato - fakticky sociálne již marginalizovaná - trída probudí a spoluzúcastní se
radikální reformy nemocného kvazisocialistického spolecenství.

ho delnického hnutí (familiárne prezdívaný "emdéhá") patril k nejnenávidenejším: dejiny delnického hnutí tak byly
jaksi ex post kolonizovány, infIltrovány stalinskou ideologií.
Zamlcelo se totiž, že s delnickým hnutím mel do cinení
kdysi každý, kdo v politice neco znamenal ci znamenat chtel.
Dnes se již presne neví, komu pripsat tezi "svet jde doleva"
z pocátku 20. století. Ale svet tehdy doleva šel nesen
industriální vlnou provázenou stále ješte nesnesitelnými
životními podmínkami delnické trídy.
Delnické masy, které vyšly na Prvního máje 1890, oslavil
Ješte v roce 1968, v dobe studentských bourí v Paríži
Jan Neruda - a nebylo to patolízalství. Masaryk promluvil
i v New Yorku, se v Ceskos~ovensku cekalo, zda se konecne
k delnictvu k Prvnímu máji 1898 a rekl tam tehdy: "Není
"delníci z CKD" zjeví v ulicích. Víra v "historickou misi"
pravda, že socialism je jen otázkou žaludku, je to také otázka
mozku a srdce. Kdo hlásí se o všeobecné hlasovací právo,
delnické trídy byla bezmezná. Americký umírácek tu nikdo
nehlásí se pouze o moc, ale
neslyšel. A tak naposledy
také o odpovednost. Delník,
delnická trída vykrocila do
V roce 1956 - poprvé v amerických
ulic v desetimiliónovém poctu
vzpírající se zotrocující práci
celodenní, nechce osvobodit
v cele s elektrikárem Walt;:sou
dejinách - bylo prumyslové delnictvo
toliko telo, ale zároven ducha
v roce 1980. Hnutí Solidarity
vytlaceno ze své kvantitativne dominantní svého. Otázka delnická je tak
se po deseti letech nakonec
predevším otázkou duchovníztencilo na jedenapulmimilópozice pracovníky v terciárním sektoru,
novou menšinu bez vetšího
ho,
mravního
obrození

predevším tedy ve službách všeho druhu. spolecnosti." A tak vznikají
a prezident
Nobelovy
Poprvé zaznel umírácek delnického hnutí. delnické vzdelávací spolky,
divadelní kroužky, delnické
stal jednou
populárních
telovýchovné
jednoty
a delnické knihovny, vycházejí nejen noviny, ale i casopisy
politické scény. Stal se zosobnením posledtrídy na vlastní hrbitov.
velice solidní úrovne. Výsledkem trídních boju je prosazení
osmihodinového pracovního dne (na pocátku 20. století!),
MARX ŠPATNÝM PROROKEM
všeobecného hlasovacího práva a zastoupení delnických
Nejprve promeny a poté konecný pád delnické trídy jako
stran v parlamente. Ale zacíná se také rozmáhat politikarení,
"motoru moderních dejin" mely svuj prapuvod nepochybne
kalkulace, zneužívání delnické masy a delnické bídy. Na
v tom, že spolecnost trídního sváru bohatých a chudých se
nicem nelze profitovat lépe než na lidském neštestí, chudobe
pozvolna, ale jiste menila ve "spolecnost hojnosti", ve spotreba bezmoci a na lidské nadeji v lepší, dosažitelnou, spravedliní spolecnost. Již v roce 1968 levicový ekonom John Kenneth
vejší budoucnost.
Nadeje vložená do sovetského experimentu byla nakonec
Galbraith napsal, že "nelze ocekávat, že zájmy sveta ovládaného chudobou budou mít svou platnost i ve svete, kde
tragickým zklamáním. Mnohým tzv. levicovým intelektuáobycejný clovek má prístup k témer všem príjemným stránlum trvalo dosti dlouho, než prozreli z opojení Leninem,
Stalinem, "Ruskem v mlze" ... Náš Tatícek Osvoboditel,
kám života - potrave, zábave, osobní doprave a hygienickým
zarízením, k nimž pred sto lety nemeli prístup ani bohatí".
jemuž mnozí dodnes nemohou prijít na jméno pro jeho
Zdá se, jako bychom teprve dnes dokázali temto prorockým
údajnou "levicovost", nikdy nepodlehl mamu bolševismu
proto, že rychle pochopil, že bolševismus není vyvrcholením
Galbraithovým slovum rozumet, ackoli jsme meli odedávna
méne "sofistikované", ale o to pádnejší prísloví, že sytý hladodelnického hnutí, ale jeho elitistickou zradou. Obrátil se
vému neverí.
proto již v roce 1920 a 1921 verejne k delníkum, aby je pred
Hladoví zmizeli ze zorného pole, relativní bohatství ci
bolševismem varoval: "Diktatura bolševická prýští z nekrialespon dostatek se poprvé v dejinách stal sociálním faktem,
tického, docela nevedeckého neomylnictví. Režim, který se
takže Marxem prorokované "zbídacování" a totální proletabojí kritiky a uznání myslících lidí, je proste nemožný.
Bolševici dovedli cara odstranit, ale neodstranili carismus."
rizace stredních vrstev, tyto dva základní predpoklady proleVše marno - v roce 1921 "karlínští kluci" vedení Gottwaltárské revoluce, se nekonaly.

sociálního vlivu
Walt;:sa, nositel
ceny míru, se
z
nejméne
osobností polské
ní cesty delnické

dem ustavují Komunistickou stranu jako "sekci
cionály", rozumej internacionály
moskevské,
stalinské ...

OTÁZKA DELNICKÁ
Delnické hnutí 19. a první poloviny 20. století nebylo ani
omylem ani fraškou. Fraškou se stalo v podání ideologu
"státního socialismu", kterí z neho vypreparovali všechno
velké, vznešené, idealistické a poetické. Povinný predmet na
všech vysok)ích školách minulého režimu, který neminul ani
budoucí lékare, veterináre ci lékárníky - dejiny mezinárodní-

III. internaLeninovy,

VSTANOU Noví BOJOVNíCI
Poezie delnického hnutí vyprchala. Západní svet se ubíral
jinými cestami než cestou brutální a do absurdity zacházející
industrializace.
Soudruh Birak nikdy nepochopil, jak je
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Poezie delnického

hnutí vyprchala.

stojíme na prahu spolecnosti "nespravedlnosti snesitelné",
jak o tom snil Masaryk?
Obávám se, že žádná technologie ani žádná nová organizace práce nezabrání vzniku "nových chudých", stejne tak
jako jsme se neubránili vzniku "nových bohatých". Nebude
to ale marxovský proletariát, spíše "intelektuariát" podle
amerického futurologa Alvina Tofflera nebo - jak tomu ríká
Scott Davis - "elektronická luza". On mel totiž asi predvídave pravdu fJlosofTheodor Adomo, když ríkal, že i v postindustriální spolecnosti je "clovek príveskem stroje". Zajisté,
jde o to, jakého ...
Že je to príliš silné a príliš prehnané? Tak se tedy vratte
k poucení z dejin delnického hnutí. Z jeho prapuvodní poezie
a idealistického snu o svobode a spravedlnosti vyrostly masy
ruských (a nejen ruských) žebráku za ostnatými dráty nebo v tom lepším prípade - sociální vrstva poznamenaná konzumní spolecností a masovou kulturou. Bojme se nových chudých,
protože jejich nebezpecnost je v jejich nenápadnosti.

možné, že jsme nepredstihli Ameriku, když vyrábíme více
oceli na hlavu než Spojené státy. Nikdy totiž nepochopil,
pakliže o ní vubec vedel, hloubku Marxovy myšlenky, že
"ekonomické epochy se neliší tím, co vyrábejí, ale tím, jak,
jakými prostredky se vyrábí".
Težište technologií se presunulo jinam a delnická trída,
která se mela stát "hrobarem burožazie", nakonec sama
"zburžoaznela": stala se - podle filosofa Herberta Marcuseho
- soucástí "systému kapitalistické spolecnosti, která uspokojuje její materiální potreby, a tím definitivne ztrácí svuj
revolucní potenciál a dejinné osvobozující poslání". Delnická
trída již není znásilnována, ale svádena slastí pretékajících
nákupních vozíku, je podrobena tzv. represivní toleranci, je
ovládána, aniž ví, že je ovládána, a slouží svým pánum, aniž
ví, že slouží. Utopická vize prenesení revolucní mise z beder
delnické trídy, která mizí a "buržoazní", na studenty, marginální vrstvy, lumpenproletariát,
obecne pak na "všechny
psance této zeme" Gak si to predstavoval alžírský psychiatr
a revolucionár Franz Fanon), se nenaplnila, blikla v roce
1968 a zhasla docela ...

MILOSLAV PETRUSEK

(1936)

JE PROFESOREM SOCIOLOGIE

NA

FSV UK.

INTELEKTUARIÁTIVŠECH ZEMí...
Mocný nástup nových technologií
- "epochy sítí",
"komputerové doby", "alfanumerického veku" atd. - nabízí
vidinu nového, skvelého sveta bez práce nebo alespon bez
práce namáhavé, vycerpávající. Delnické hnutí bylo neseno
étosem práce, práce "produktivní", práce manuální. Náš
nový, štastný život stojí a padá s produkcí informací a rustem
abstraktního vedení. Sociální struktura se pozvolna mení
a hranice chudoby se posouvá dál a dál. Znamená to ale, že
stojíme opravdu na prahu "zeme zaslíbené, v níž už není
pánu ani žebráku", jak o tom snili socialisté všech odrud? Že

Toffler, A., Tofflerová H.: Nová civilizace: tretí vlna a její dusledky.
Dokorán, Praha 2001.
Tigrid, Pavel: Dnešek je váš, zítrek je náš: delnické revolty v komunistických zemích. Vokno, Praha 1990.
Schildt, Gerhard von: Die Arbeiterschaft im 19. und 20. jahrhundert.
Oldenbourg, Munchen

1996.

Marcuse, Herbert: jednorozmerný clovek: studie o ideologii rozvinuté
industriální spolecnosti.Naše vojsko, Praha 1991.
Galbraith, John Kenneth: A Lije in our Times, Transworld. London
1983.
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Tam, kde není silná strední trída, ohrožuje chudoba
celou spolecnost
JIRí VECERNíK

Podle marxistu prý je to technologie, co mení životní
podmínky lidí a spolecenskou
strukturu.
Dejiny však
nepotvrzují,
že by technický vývoj byl zdrojem všeho
• pokroku.
Staroveká Alexandrie
již v prvním století
pred Kristem znala nejruznejší
druhy stroju vcetne
parního
- ten však byl používán spíše jako nástroj

revoluci tak nakonec nevyvolaly samotné technické
vynálezy, nýbrž sociální prevrat odstranující
prehrady
mezi lidmi a prekážky uplatnení jednotlivcu.
I dnes
platí, že tam, kde zeje propast mezi vládci a ovládanými, kde státní byrokracie dusí soukromou
iniciativu,
kde je omezován prístup k verejným statkum a zejména
ke vzdelání,
nacházíme
ekonomickou
stagnaci
a obcanskou apatii. Co horšího, namísto chleba mohou
chudí také dostat ke žvýká ní nenávist.
Tragické zárí 2001 podnítilo také úvahy o chudobe.
Arabské zeme jsou chudé, trpí vnucenou globalizací,
která odvádí jejich majetek do vyspelých zemí, a tak
prý je nakonec pochopitelné,
že se svými nejmilitantnejšími
složkami
snaží mstít na samotném
jádru
hodnotove zkaženého a ekonomicky vykoristovatelského západního
sveta. Protože je tento svet nechává na
holickách a bohatá Amerika podporuje Izrael vyhánející Palestince z jejich domovu, je oprávnené se jí mstít,
nicit její bohatství a zabíjet zaslepené zbohatlíky. Tak
mluví hlas ze zázemí mezinárodního
terorismu, které-

Nejlepší je, když se všichni cítí príslušníky
stredního stavu. Nejde totiž o statistickou
kategorii, nýbrž o životní styl a zejména
o životní príležitosti a perspektivy. Spolecnosti
se silnou strední trídou jsou ekonomicky
i sociálne výkonnejší, mají vyšší príjmy a víc
demokracie.
kneží, kterí jím, pro obluzení davu, otevírali chrámové
dvere. Starovecí Egyptané
byli schopni obrovských
technických výkonu v podobe pyramid, jež však sloužily jen ke zvecnení jejich vládcu. Starí Cínané dlouho
pred Evropany znali strelný prach, knihtisk a kompas,
s jehož pomocí také rozvinuli dálkovou plavbu - presto
však nevybudovali
žádný prumysl. Indové už dávno
používali ocel, ale pouze k výrobe mecu.

CHUDOBA

mu s pochopením
naslouchají národy domnele zbídacené americkým imperialismem.
Císla však hovorí jinak. V letech 1965-1998
rostl
hrubý domácí produkt trinácti arabských zemí tempem
3,5 procenta
rocne a dosáhl 4000 USD na hlavu podle prepoctu na paritu kupní síly. Tempo ekonomického rustu bylo mnohem rychlejší než ve vyspelém
svete a mohlo být ješte vetší, kdyby nedošlo ke znicujícím obcanským válkám a iráckému útoku na Kuvajt.
Arabské zeme mají obrovské ropné bohatství,
navíc
jejich prumyslový export zahrnuje také textilní výrobky
i moderní technologické
produkty. Není ani pravda, že
by do techto zemí nesmerovala mohutná mezinárodní
pomoc - ta v roce 1998, z nehož jsou poslední dostupná data, dosahovala
napríklad
14 procent HDP na
území na západním
brehu Jordánu a v pásmu Cazy,
8 procent v Jemenu a 7 procent v Jordánsku.

Z LIDí VLKY CINí?

Proc nebyly tak skvelé vynálezy použity ke zlepšení
životních
podmínek
lidí, ale jen k válkám a oslave
mocných? Duvod tkvel ve spolecnosti, v její strukture
rozštepené
mezi mocnou
elitu a chudou
masu,
v autoritárském
režimu znemožnujícím
šírení vzdelanosti, a v chybející infrastrukture,
jež by zapojila širší
sociální vrstvy do civilizacního
procesu. Prumyslovou
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Otázkou ovšem je, zda se plodu ekonomického
rustu
a daru mezinárodní
pomoci dostává opravdu tem, kdo
je nejvíce potrebují,
zda ekonomický
rust a pomoc
nerozevírají
dále nužky mezi chudými a bohatými.
Požehnání
prírodního
bohatství
se mení v prokletí,
když obohacuje jen úzkou vrstvu držící v rukou hospodárství a moc. Národy v prumeru sice bohatnou, avšak
lid chudne, nekdy dokonce i absolutne, protože globalizacní invaze rozrušuje tradicní formy a zdroje dustojného prežití. Zdánlive jednoduchá
otázka má tedy svá
úskalí a jednoduchá
odpoved na ni - víc prerozdelování! - jich obsahuje velmi mnoho. Jedno prerozdelování
totiž plodí druhé, a tak zatímco na jedné strane rostou
ocekávání a jistoty opírající se jen o nataženou dlan, na
druhé strane se zdroje ztencují a klesá motivace podelit
se o ne s ostatními.
Vše smeruje k jedinému záveru:
chudoba je neodstranitelná,
cílíme-li lécbu pouze na
nI.

LÉCKY SOCIÁLNí ADRESNOSTI
Problémy chudoby a prerozdelování
se týkají všech
zemí, vcetne naší. Polistopadová
rétorika byla u nás
postavena na adresnosti jako principu sociální politiky.
To, že stát má chránit pouze chudé, zní samozrejme,
stejne jako zásada, že prostredky se mají prerozdelovat
od bohatých k chudým. Soustredení na objemy penežních toku však zakrývá kanály, kterými putují. Nejde
totiž jen o to, kolik prerozdelujeme,
ale také jak.
Porovnání zabezpecovacích
systému prekvapive ukázalo, že nejlepší výsledky z hlediska zmírnení sociální
nerovnosti
a odstranení
chudoby neposkytuje
prísne
adresný systém, nýbrž naopak univerzální
povinné
pojištení
rozdelující
dávky
diferencované
podle
príspevku. Je tomu tak zejména proto, že legitimita
prerozdelování
je v takovém systému silnejší, a proto
muže být celkový oojem prerozdelovaných
prostredku
vetší.

L:R zklamala mnoho
nadejí
Bohužel i polistopadová
transformace
o stredostavovské
spolecnosti. což dosvedcuje klesající identifikace lidí se
strední trídou.

Podobnou chybou je liberální dezinterpretace
strední
trídy, podle níž vlastne jen tato skupina
získává
z prerozdelování,
protože hojneji než delnická trída
využívá verejných statku (komunikacní
síte, kulturní
instituce) a zejména pak vzdelání. Skutecné nebezpecí
pro sociální soudržnost
však netkví v tom, že strední
vrstvy budou nejvíce cerpat ze zdroju, které ostatne
prevážne samy financují. Vážné obavy by naopak mela
plodit expanze lidí závislých na dávkách, "racionálne"
profitujících z prevráceného pomeru mezi velmi skrov-
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varovné. Cestou rešení je tedy napríklad institucionalizace "workfare"
neboli podmínky,
že nezamestnaný
dostane podporu jedine tehdy, bude-li se odborne
školit, prípadne delat pridelenou práci.

ným zlvotem
z nízkých mezd a snazslm zlvotem
z chudinských
dávek. V jistém smyslu jde o komunistické dedictví "predcasného
sociálního
státu", který
však žádný únik do stavu sociální závislosti neumožnoval - nanejvýš jen povalovánÍ se v zamestnánÍ.
Tímto zpusobem vzniká tlak na posilování sociálního transferu
a na rust výdaju státního
rozpoctu.
Rodiny padají do pasti nezamestnanosti
ci chudoby,
z hlediska
firem se oslabuje
nepochybne
žádoucí
mzdová zdrženlivost
sycená prevahou nabídky práce
nad poptávkou.
Príklady zemí, kde se závislost na
"welfaru"
cili na podpore
zacala
reprodukovat
i mezigeneracne
(zejména USA), jsou v tomto smeru

STREDOSTAVOVSKÝ KONSENSUS
Zdravá
spolecnost
se neskládá
jen z chudých
a bohatých,
nýbrž predevším
ze stredních
vrstev.
Sociologové
dostávají casto otázku, kdo k ní vlastne
patrí a jak je pocetná. Ale odpoved
muže být jen
podmínená.
K zarazení do stredních vrstev nestací ani
profese, ani príjmy. Patrí k nemu také životní styl
a zejména životní príležitosti a perspektivy. Objektivní
charakteristiky
se zde snoubí se subjektivním
vnímáním vlastní situace a individuální postavení se propojuje s charakterem
celé spolecnosti.
Možnosti
expanze
techto vrstev jsou totiž skoro neomezené - nejlepší je,
když se všichni cítí príslušníky stredního stavu.
Pojem strední trídy však neslouží jen k popisu spolecenské struktury.
V poslední
dobe se stále casteji
objevuje v ekonomických
analýzách
a ve výkladu
hospodárského
rustu. Ekonomové
zjištují, že spolecnosti se silnou strední vrstvou jsou lépe schopny težit
ze svého lidského kapitálu. A to na rozdíl od spolecností obdarených
prírodním
bohatstvím,
jež dovolilo
vytvorení
parazitující
horní vrstvy, která uzurpuje
bohatství
zeme. Menší
naléhavost
prerozdelování
v sociálne méne diferencovaných
spolecnostech
zpusobuje i menší omezení
kladená
podnikání
a tedy
i ekonomickému
rustu. Naopak pri vetším rozsahu
prerozdelování
roste role státu, pocet a postavení
státních úredníku, kterí zatežují státní pokladnu a dusí
ekonomiku.
Ekonom
Svetové banky William
Easterly
navrhl
termín
"stredostavovský
konsensus"
pro vyjádrení
relativní rovnosti a etnické homogenity, které významne vypovídají
o vysoké úrovni rodinných
príjmu
a verejných
statku. Na ekonomických
a sociálních
charakteristikách
osmdesáti zemí prokázal, že spolecnosti se silnou strední trídou vykazují vetší akumulaci
lidského kapitálu a infrastruktury,
a proto také mají
vyšší príjmy a ukazatele rustu, více demokracie,
méne
politické nestability, modernejší strukturu ekonomických sektoru a vyšší urbanizaci.

SVETLA A STíNY TRANSFORMACE
Strední vrstvy jsou predevším
nositelem
hlavního
zdroje rustu moderní ekonomiky
- kapitálu znalostí
a inovacÍ. Jejich hodnotové
zamerení
je opakem
komunismu.
Ten v "zájmu delnické trídy" zastavil cas
a položil duraz na velké podniky, prumyslovou výrobu
a manuální
práci. Tím zamezil pronikání
inovací,
potlacil expanzi služeb a ducha podnikavosti.
Usiloval
o sociální stejnorodost
smazáním rozdílu mezi lidmi
a na úrovni základních
potreb,
k cemuž sloužilo
rozsáhlé prerozdelování
smerující k rovnosti ve výsledcích.
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Je jiste oprávnené hovorit o chudobe jako osobním
údelu nebo skupine obyvatelstva
a hledat príslušná
rešení. Predevším
bychom ale meli pamatovat
na
nebezpecí chudoby ohrožující celou spolecnost,
která
vzniká v dusledku
bariér pro rozvoj strední
trídy
a jejího
rostoucího
zatížení
prerozdelováním.
To
zpravidla smeruje nejen k chudým, ale i k bohatým.
Arabský svet je varovným príkladem
vadné sociální
struktury, která nedovoluje rešit problém chudoby ani
pri slušném ekonomickém
rustu a masivní mezinárodní pomoci. Pripomenme,
že chudobu u nás už jednou
vyrešili komunisté, kterí ji "zrušili" jednoduše
tím, že

Komunistický
reZlm dosáhl
uskutecnení
svých
predstav v necekané míre a hloubce. Proto si dnes
možná ani neuvedomujeme
tíživou prítomnost
jeho
reziduí. Temi byly poznamenány
i pocátky transformace v 90. letech, zejména když byla prijímána rozhodnutí klícová pro další vývoj. V jejich dusledku se u nás na
jedné strane vytvorila horní neproduktivní
vrstva, a to
docela podobne
tomu, jak kdysi americký ekonom
a sociolog Thorstein Veblen vylícil formování "zahálcivé trídy", která zakládá svuj vzestup nikoli na "produktivních", nýbrž na "penežních" cinnostech. Jak Veblen
ríká, penežní cinnosti napomáhají rozvíjení koristnických sklonu a koristnického
jednání, pritom jsou však
paradoxne
spojeny s vyšším stupnem
spolecenské
úctyhodnosti
než zamestnání produktivní.
Na druhé strane ovšem obnovený ceský "kapitalismus" dovolil pokracování ci posilování parazitní dolní
trídy, cerných pasažéru
vezoucích
se zadarmo
na
sociálním polštári. Tech bylo jiste neevidovane mnoho
již v socialistické ekonomice v rámci formálne povinného zamestnání. V rané transformaci pak pokracovala
tzv. sociální zamestnanost
ci skladování neproduktivní
práce díky zaštítení
velkých podniku
polostátními
bankami. Po celé polistopadové
období pak pomerne
velkorysá
sociální sít zachytává
i ty, kterí by jinak
pracovali, nebo by k tomu za jiných podmínek
byli
donuceni
okolnostmi.
Lidé sice deklarují
ochotu
prizpusobit se (rekvalifikovat se ci prestehovat), ta však
vymizí, když si spocítají slabou návratnost
takového
pocínání.
Je jasné, že obe zmínené sociální kategorie pusobí
dysfunkcne jak v objektivních ekonomických procesech,
tak v utvárení hodnotového prostredí. První dává neblahé znamení, že bohatství nevzniká vytvárením nového,
nýbrž prerozdelením
starého - jak to ostatne odpovídá
marxisticko- revolucní teorii vyvlastnení. Druhá predvádí, že pracovat se vlastne nevyplácí, když tu je štedrý stát
a jeho dávky - což zase odpovídá "delnickým" sociálním
jistotám. V prvním prípade je podnikání degenerováno
z tvurcí a dobyvatelské cinnosti na pouhé presuny existujícího majetku. V druhém prípade lidský kapitál poklesl
z nejcennejšího
produktivního
statku v závislost na
druhých,
namísto
rozvíjení a uplatnování
vlastních
schopností a znalostí.
Je tu ovšem ješte tretí sociální kategorie,
která
rovnež stojí proti strední tríde a popírá její hodnoty státní byrokracie. Je nicméne obtížné vést hranici mezi
státní
administrativou
jako
službou
ekonomice
a spolecnosti
v jejím nutném rozsahu a rozpínavou
byrokracií parazitující
na obcanovi a uplatnující
nad
ním svoji moc. Velikost a panství byrokracie
roste
s rozsahem státního prerozdelování.
Cím vetší a složitejší je struktura institucí, tím zákonite hure fungují,
tím hojneji se tvorí klientelistické
síte a bují korupce,
která moc byrokracie zpetne posiluje. Místo pruhledného prostredí a jasných pravidel se lidé cítí obestreni
temnými sítemi neosobní moci.

Chudobu u nás už jednou vyrešili komunisté,
kterí ji "zrušili" jednoduše tím, že ochudili celou
spolecnost. Bohužel i polistopadová
transformace zklamala mnoho nadejí
o stredostavovské spolecnosti, což dosvedcuje
klesající identifikace se strední trídou.
ochudili
celou spolecnost.
Bohužel i polistopadová
transformace
zklamala mnoho nadejí o stredostavovské
spolecnosti, což dosvedcuje klesající identifikace lidí se
strední trídou. Minulé dluhy nasekané vadnou privatizací spolu s temi budoucími,
jež plynou ze zbytecne
nákladného
rozjezdu tržní ekonomiky
a obrovských
sociálních závazku státu, neveští, že bychom se mohli
z pre rozdelovací spirály v dohledné dobe vyvléci.

JIRI VE(ERNIK

(1941)

JE SOCIOLOG

A EKONOM.
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V názorech na sociálne potrebné prežívají zbytky
rovnostá rství
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NEKTERí JSOU SI ROVNEJŠí

Kterak chudý ke štestí prišel. .. V tech pohádkách, které
se po desítky generací vyprávely a nekde snad ješte vyprávejí od Šumavy k Beskydum, bylo pramálo ze skutecného
života. Prece však vychovávaly. Ucily, že cloveka není
správné posuzovat podle toho, jak drahý oblek má na sobe
a kolik mu chrastí v kapse zlatáku, ale predevším podle
toho, jaký je. Protože ani ten chudý neprišel ke svému
štestí jinak než tím, že byl poctivý, pracovitý a umel se
o své štestí patricne poprat.
Chudý clovek zasluhuje, aby mu byla poskytnuta pomoc
a podána ruka, ale musí se také pricinit sám. U nás i jinde
ve strední Evrope je hluboké sociální cítení pevne zakoreneno, není to však sociální cítení bezbrehé, paušální,
odvíjející se jen od zjištení, že je nekdo chudý. Není nebo vlastne nebylo, protože ctyricet let socialismu i tuto
sféru lidského života poznamenalo.

Témer nikdo u nás nepochybuje o tom, že majetkové
a sociální rozdíly se v Ceské republice od roku 1989
výrazne zvetšily. Zhruba ctyri petiny dotázaných vnímají
nerovnosti mezi lidmi v naší spolecnosti jako problém
a jen asi tretina ceských obcanu si podle dat STEM
myslí, že vývoj rozdílu byl v uplynulých deseti letech
správný. V tom to názoru se ovšem výrazne liší lidé podle
míry, s jakou se kloní k rovnostárskému
nebo liberálnímu nahlížení na svet. Stoupenci nejsilnejších
politických stran tak vytvárejí obvyklé spektrum od liberálu
soustredených
nejvíce v pravicových stranách, zejména
v ODS, až po rovnostáre
reprezentované
vyhranene
príznivci KSCM a v mírnejší podobe i sympatizanty
KDU-CSL a sociální demokracie.
V jednom se však predstavitelé
celého politického
spektra v zásade shodují, totiž že v naší populaci existují
skupiny, které zasluhují mimorádnou
péci a pomoc
ostatních. Patrí mezi ne predevším lidé se zdravotním
postižením, duchodci a rodiny s malými detmi. Zatímco
v obecné rovine je jakákoli ochota ke zvyšování výdaju
na sociální úcely silne tlumena v okamžiku,
kdy je
obcanovi naznaceno, že peníze pujdou i z jeho kapsy,
pak, je-li jednoznacne uvedeno, že sociální výdaje budou
smerovat na podporu nekteré z techto trí skupin obyvatelstva, je vetšina ochotna dát i ze svého.
ení to ovšem
ochota neomezená. I ve vztahu ke zdravotne postiženým, tedy ke skupine nejbezbrannejší
a patrne i nejvetší
pomoci zasluhující, zhruba 80 % lidí požaduje, aby jim
byla poskytována pomoc v závislosti na jejich financní
a majetkové situaci.

Podíl lidí ruzného veku, kterí si myslí, že...
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45-59 let
do duchodu

60 let a více

populace

by mel zustat na soucasné

o cloveka ve stárí se má postarat

DUŠE JE VíRA VE STÁT

Nejnápadneji se vliv období socialismu snad projevuje
ve vztahu k problému, který svou stamiliardovou tíží visí
nad ministry
a poslanci
handrkujícími
se o pár
"drobných" jako Damokluv mec: ve vztahu k problému
duchodové reformy. Duchod v primerené výši po dovršení šedesátky (u žen ve veku ješte nižším) se stal jedním
z "výdobytku socialismu", od nehož naprostá vetšina lidí

úrovni

stát podle svých pravidel

STEM

Prítomnost
14

.•

TÉMA

B

nechce za žádnou cenu ustoupit.
echce opustit tuto
vidinu
klidného,
bezstarostného
a vcelku solidne
(zákonem posvecenými valorizacemi duchodu) zabezpeceného stárí, ci vlastne, protože doba dožití se za poslední desetiletí
zretelne
prodloužila,
poslední
ctvrtiny
života. Témer stejne masivní je i presvedcení, že by to
mel být predevším stát, kdo se postará o zabezpecení
starších spoluobcanu.
A to je skutecnost patrne ješte
nebezpecnejší než snaha udržovat nadále neudržitelnou
vekovou hranici pro odchod do penze. Jen malou
útechou muže být to, že ve vztahu k duchodovému
zabezpecení jsou mladší generace prece jen ponekud
samostatnejší než soucasní uživatelé starobních duchodu.
Duchodová reforma je asi nejkriklavejším príkladem,
jak se na sociálním myšlení lidí podepsal socialismus, ale
postižena byla celá sféra zabezpecení obcanu. Za socialismu témer vymizela ta opravdová, nevynucená lidská
solidarita,
reprezentovaná
sítí dobrovolných
spolku,
sdružení, nadací, družstev i mecenášu, která nezanedbatelným zpusobem doplnovala zabezpecení
zajištované
státem. V mnoha prípadech také zasahovala tam, kam
státní
úredník,
postupující
na základe
plochého
a neosobního predpisu, videt nemuže. Tato sít už ožívá,
stále však neplní ani zdaleka tak významnou roli, jakou
by ve svobodném demokratickém
státe plnit mela.
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Podíl stoupencu parlamentních stran,
kterí považují vývoj rozdílu mezi lidmi
v naší spolecnosti v minulých
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nezamestnanosti?
SI,
dnes
ekonomické
vetšina
zmeny
nezamestnaných
Myslíte
pak
lidési,
práce
že
váži?
by
mel zajistit
mnoha
zbytecných
pracovních
míst?
Myslíte
si,
že stát
urcitá
míra
nezamestnanosti

Deset let je pro zásadní zmenu v myšlení lidí príliš
krátká doba. A tak je naše sociální cítení s chudými spoluobcany, po staletí zdrave vychovávané, stále ješte zastreno
falešným závojem. Uznáváme, že chudým je treba pomoci,
jsme presvedceni, že také oni sami by ke zlepšení svého
stavu meli aktivne prispet, ale porád hluboko v nás sídlí
nadeje, že vždycky, "když nám bude nejhur", objeví se nad
námi všemocná a štedrá ruka státu, která chudého zachrání, dokonce i kdyby ty peníze mela treba vyrvat nekomu
bohatšímu, kdo si na ne poctivou prací vydelal.

JE

ANALYTIK

4K

CSSD

KSCM

Názory na nezamestnanost

FALEŠNÝ ZÁVOJ

(1958)

KDU

Pramen: STEM

jsou
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bez
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zájmu
IJráci?
práci
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každému,
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žejevem,
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kdo
chce
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je
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pozitivním
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probíhat
zvolna,
jelikož
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sizachování
byloo možné
Je
treba
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cenu
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o RIDiCíCH

A REDITElíCH

Reportáž ze dvou koncu spolecenského žebrícku
KATERINA

PROLOG

JONÁŠOVA

u kormidla. Rok jsem bydlel ve firme na šatne. Potom na
ubytovne a ted mám konecne byt. Nikdo ale nezná mou
adresu, nemám telefon.

V cem se liší a v cem podobá životní rytmus a smysl
tech, kterí se živí rukama, a tech, kterí se živí hlavou?
Vyplnme do byrokratické kolonky povolání slovo "ridic"
a slovo "generální reditel". Spolecenský žebrícek se prohýbá, aby se spodní stupínek dotkl horního. Oba rídÍ. Každý
za jiné peníze, za jinou prestiž, za jiné obeti a díky jiným
faktorum jako vzdelání, sebevedomí a štestÍ.

PRÁCE JAKO NUTNOST
Ridic, co nepije, není ridic. V práci se ale pít nesmÍ.
Když cekáme na výjezd, bavíme se šipkama, televizí,
videem. Ostatní chlapi - vetšinou ty mladý a ty starí lacnej po pornu. Me to nebavÍ. Parta je v práci veškerá
žádná. Dneska už si každý jede na svoje, nikdo pro nikoho
nic neudelá, ani hrnek po mne nikdo neumyje. Drív to
bylo jiný. Ani spolu nezajdeme do hospody. Práce už je
pro me nutnost, je to jenom o penezích. V léte si vydelám
tak deset tácu, v zime klidne i dvacítku. V zime, když se
sype, jsem klidne i 36 hodin za volantem. Normálne si ale
udelám rajon, umyju auto a jdu do hospody - sám a když
je za co. Když nepracuj u, lebedím si doma - hore kopyta.
Se šéfama si tykám. Mezi chlapama a šéfstvem není
žádná bariéra. I když musíme na výjezd do pul hodiny
a do hodiny musí být videt výsledek. Pražský provoz
a nervózní kretény v drahých autech ignoruju, obcas si
zanadávám. Nebojím se, že neseženu práci, ale o smetáky
bych nerad prišel. Na nikoho nespoléhám, jenom na svoje
ruce. Kravatáky a manažery nechávám stát nad sebou
v tramvaji a ríkám si - jen se ušklíbej, já mám ruce, které
me uživí, ty máš možná jen ten ksicht.

VÁCLAV, RIDiC POCIŠTOVACíHO VOZU,
46 LET
Sedíme ve smíchovské hospode Na Rozcestí. Je 10 hodin
ráno. Zakourená hospoda je plná chlapu v montérkách,
s pivem a krabickou cigaret pred ocima. Príliš nemluví,
neumytelnýma rukama kourí startky bez filtru. Koncí svou
pracovní dobu nebo preklenují pracovní volno. Kopou
výkopy, zednicí, rozvážejí, opravují silnice,járají. Vetšinu
svého casu tráví v mužské spolecnosti, rádi mluví o ženách.
Úcastní se pivních lig a ignorují podivné obliceje tech, kterí
mají cisté oblecení a ruce a žijí po "osmickách". Václav pred
chvílí zaparkoval svuj cistící vuz - smeták - -dogaráží, má
po nocní volný den. Zacíná ho tradicne: po nekolika ranních
pivech sepujde vyspat.
"Narodil jsem se v Praze na Malé Strane. Muj otec byl
vojenským pilotem, takže jsme se porád stehovali. Nikde
nejsem jako doma. Jsem nevyucenej kovár, takže jsem
zacal jezdit. Nemel jsem nikdy na školu morál. Vždycky
jsem rídil.
ebo kopal výkopy. ebo rídil jeráb - to když
jsem propil papíry. Bylo to v Prefe Malešice a závrat jsem
prekonal vždycky až po dvou panácích. Oženil jsem se
a žil deset let s rodinou v Písnici. Mám dve deti na Severní

ROMANTIK
Dneska je to jiný - musím platit garsonku. Ale má to
výhody - strízlivím ve vane, je krátká, takže se neutopím.
A doma chodím nahý.
Ctu knížky - ted jsem docetl Pameti kata Mydláre.
Prodal jsem pocítac - já ho mel na hry, vetšinou závodní,
rallye, strílecky. Noviny me nebaví a Blesk kecá. Tisk si
nekupuju. Už nekolik let jsem nenapsal ani korespondák.
Jediný sport, který delám, je hospodská
"házená"
a "vzpírání". Jinak sleduju auta a motorky. Jezdím
s Mercedesem v práci, ale je to smeták. I kdyby to byl
Rolls Royce, je to porád jenom smeták. Piju pivo, ale když
si mám dát panáka, tak "vizoura".
Z politiky me obcas zaujme nejaký ten Zemanuv hlod.
K volbám nechodím, politika me nezajímá, kašlu na ni. At
se tam dostane kdokoli, vždycky hrabe pod sebe.
Boha ani smrti se nebojím. Z katolíku i satanistu si
delám srandu. Když ale prijdu o práci, vezmu odstupné,
ožeru se a skocím pod tramvaj.

Morave. Nevídám je casto, príliš se ke mne neznaj. Ríkám
si, trhnete si. Já se rád napiju. Vycítají pohledem. Kdo se
má na ty jejich kyselý obliceje dívat.

ANONYMITA
Kvuli chlastu jsme se rozvedli. Já jsem v té dobe býval
kvuli práci hodne pryc z domu. Když jsem odjíždel, žena
delala humbuk, takže jsem šel radši do hospody. Detem
bylo v té dobe kolem peti. Ješte že jsem se rozvedl, dneska
má "bejvalá" takové rozmery, že bych si nemel kam
lehnout.
Pre~ rok jsem byl pražský bezdomovec, pak jsem sehnal
práci ve firme, která zajištuje správu komunikací - úklid
v léte a sypání v zime. Rídím smeták, takže jsem zase
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Mým osobním cílem je to, aby se moje firma na
mezinárodní
úrovni dostala na špici první ligy. Zatím
vedeme tu druhou.

Láska prochází žaludkem a sexem. Ženská nesmí být
blondýna ... Kolik blondýn je zapotrebí, aby udelaly cokoládovej dort? Sedm: jedna delá testo, šest loupe lentilky ...
V byte nemám závoznici, sám si varím, sám si peru.
A kamarádi nejsou všechno, navíc neexistuj ou. Dobrý clovek
ješte žije, ale kde je? Jeden z tech lepších mi dal prezdívku.
Jsem košírský Cert. Ale už jste videli certa s modrýma
ocima? Stejne jsou to všechno jenom takový pivní kecy ... "

Nekterí moji podrízení se me bojí, nekterí me mají rádi,
nekterí me jenom respektují. Nemám nic proti tomu,
abych si se všemi tykal. Každý musí ale respektovat muj
prostor a muj cas.

PRÁCE JAKO ZÁVISLOST
MILAN, GENERÁLNí REDITEL, 45 LET

Když jsem zacal námestkovat, nemel jsem kapku volného casu. Odnášela to rodina. Každopádne
se snažím
dodržovat to, že soboty a nedele venuji rodine. Tedy
alespon nedele stoprocentne.
To ctím a málokdo me
premluví, abych víkend trávil v práci. Pres týden je to moje
a pres víkend rodiny.
Nejduležitejší pro me je naprostá svoboda v rozhodování. Nenechám si od nikoho poroucet. Manažersky zastávám metodu cukru a bice - když je potreba, umím težce
pritáhnout, ale i za to neco dát. Mám ale pocit svobody,
myslím, že se nenechávám svou prací svazovat. Clovek
totiž musí mít schopnost
delegovat
zodpovednosti
a udržovat si jen ty nejvyšší pravomoce. Musím dobre
ovládat pravidla hry - vytáhnout si ty schopné lidi, dát jim
volnou ruku a chtít po nich výsledky.
Do hospody chodím málo. Relaxuju tenisem. Možná je
to snobárna, ale vetšina stavebních podnikatelu
chodí
pinkat tenis. Takže i ten relax je nabalený na profesi.
Nejradši ctu detektivky a literaturu faktu. Hitler a Stalin
- paralelní svety práve ted.
Vstávám každý den v pul šestý, v šest hodin vyrážím
z domu, v sedm jsem ve firme, domu se vracím pred
osmou hodinou
vecer, spát chodím
mezi desátou
a jedenáctou. V našem oboru hodne casu ztrácíme cestováním. Rídím si sám, protože si myslím, že rídím nejlíp.
Na povolené jsem nebyl už dva roky. Nebylo kdy, ale
když chci, umím si to zarídit tak, abych mohl na 14 dní
úplne vypadnout.

Sedíme v drevené chaticce v osade v jižních Cechách. Pred
chatkou vyhrívaný bazén, v garáži silný auták. Je vecer, za
chvíli zacíná v televizi fotbal. Pofotbale se vyráží do místní
hospody popít pár piva
zahrát na kytaru. Pod námi se
v prízemí batolí malá holcicka s babickou a svým o hodne
starším nevlastním bratrem. Milan si tuhle chatu postavil
sám a je tu rád. Je sobota a generální reditel se mení ve
víkendového otce a remeslníka. Život se odvíjí podle jeho
predstav, do kterých mu nikdo nezasahuje. Nestojí v mase,
sám vycnívá. Jeho pracovní uniformou je exkluzivní oblek.
V pondelí vstane v pet ráno a vecer se vrátí do usínajícího
bytu.

.,

"Narodil jsem se v jižních
Cechách.
Vystudoval
konstrukci
dopravních
staveb na CVUT. Mel jsem
problém sehnat práci v oboru. Mel jsem ale jasno v tom,
že chci delat velké stavby: mosty, tunely, železnice. Takže
jsem nakonec po škole zacal v Havlíckove Brode u drah
jako inženýr. Zhruba za rok a pul jsem prešel do provozu
a za další rok jsem už byl provozní námestek.

PRVNí LIGA
Tu funkci jsem dostal jednoduše: rekl jsem si o ni. Byl
jsem tenkrát bezkonkurencne
nejmladší námestek. Ale
nebyl jsem ve strane a aby to muj šéf ustál, musel jsem do
odboru.
Po roce 1989 zacaly kulaté stoly a diskuse, koho
z podniku vyhodit a koho ne. Me zrejme kvuli odbornosti
nevyhodili, což byla chyba. Zacal bych podnikat mnohem
drív a chytl tu divokou pionýrskou dobu. Dneska bych byl
možná nekde jinde.
S vlastní firmou jsem zacal až v roce 1994, protože
státní podnik zacal krátit peníze, lidi a stroje a po me chtel
rostoucí výsledky. To jsem nemel zapotrebí.
Ted jsem generální reditel velké stavební firmy, do které
jsem vložil svou predchozí firmu a mám v ní podíl.

PRAGMATIK
Z tisku ctu Hospodárské noviny. Politiku sleduj u hlavne
v tom smyslu, jak ovlivnuje dopravní stavby. Pragmaticky.
Jinak se o naše politiky nijak zvlášt nestarám, ani me to
nezajímá, ani mi to neprísluší. Politika me neláká, s politiky se stýkám jen proto, abych nejak pomohl firme.
Radost mám z úspechu v práci, protože jsem ješita
a vím, že to deláme dobre. Radost mám z malý dcery.
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Obcas si koupím, co se mi líbí, a nedívám se na cenu. Piju
dobrou skotskou. Mám rád auta. At je to jak chce,
k životu potrebuj u peníze. Bez nich to nejde. Moje peníze
ale neleží ve slamníku, tocí se. Nejsem bohatý tak, abych
je rozhazoval, chodil po barech a jezdil na dovolený.
Víra a náboženství pro me nehraje vubec žádnou roli.
ad smrtí vubec nemám cas premýšlet, navíc mi doktor
nedávno sdelil, že jsem naprosto zdráv. To, co se ted deje
ve svete, se me samozrejme muže dotknout, mužu to
odnést, ale mám pocit, že to do toho nejsem schopen nijak
zasáhnout. Není to na mne, abych rešil bin Ládinovce.
Kdo chce v dnešní dobe delat, práci najde. O tom jsem
naprosto presvedcen. I na tech nejnižších úrovních vidím to u nás ve firme u železnicních delníku. Samozrejme když do toho nezasáhne psychika, nemoc, smula. Já
nechápu lidi, co si stežují na nedostatek práce, spíš záleží
na chuti delat.

tríd. Je treba videt jemnejší departmenty
spolecnosti,
v nichž jednotlivci fungují a prelívají se z jednoho do
druhého podle toho, jaký jim práve vyhovuje a jaký je
prijme. Clovek z kolonky "ridic" muže mít svuj - z pohledu cloveka z kolonky "reditel" - bídný život rád jako
svobodný a nevázaný. Jako život, který si reditel utažený
smyckou své funkce nedovede predstavit a ani po nem
netouží.
Reditel k ridici má na žebrícku spolecenské prestiže
velmi daleko, ridic má však možná blíž ke svému vlastnímu životu. Chudáka a boháce lze zmerit objektivními
sociologickými škálami - nebo tak, že se jich zeptáme, zda
se za ne sami považují. Stejné objektivní atributy sociálního statutu mohou být lidmi z protilehlých kolonek vykládány zcela odlišne a ruzné zase stejne. At to zní "nebojím
se, že neseženu práci, ale o smetáky bych nerad prišel"
nebo "clovek musí mít schopnost delegovat zodpovednosti
a udržovat si jen ty nejvyšší pravomoci", vždy je to definice
svobody, která je - jen v inverzních podobách - prítomná
v obou nesrovnatelných kariérách. Tak jako existují objektivní kategorie sociálního postavení, existují i subjektivní
a zcela rozdílné prožitky téhož, které jdou kategoriemi
napríc a oslabují jejich schopnost stigmatizovat nás sveracími kazajkami termínu jako príslušníky daných sociálních
vrstev. Slabá útecha pro "sociálne slabé"? Možná, ale snad
jim dává sílu nebo šanci se tak necítit. Šanci, aby ridic,
který nikdy nebude reditelem, hodil po práci "kopyta
hore" a bral to jako variantu "relaxu na tenise".

Neodhalil jsem prícinu, proc to ty lidi delají, proc
nemají žádný životní cíl. Nechápu tu vnitrní prázdnotu.
Ten nedostatek osobní zodpovednosti
vuci sobe, okolí, .
rodine, svetu.
Láska je krásná vec. Clovek muže být jakkoli silný, ale
potrebuje nekoho vedle sebe. Není to jen nejaký zázemí, je
to existence nekoho blízkého. Já mám rád, když me má
nekdo rád a když já mužu mít rád.
Kamarád nemuže stát nikdy tak blízko jako životní
partner, kamarád je druhé patro."

EPILOG
Jde-li o spolecenské postavení, financní ohodnocení ci
prestiž, není možné uvažovat výhradne v pojmech kast ci

KATE~INA jONASovA (1975) JE NOVINMKA.
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svet! Vesmír sirek! Vecnost! Historii máme za sebou. Ted at

Zatracený
sirky! ... Když je clovek neJvlc potrebuje,
nejsou. Ztratily se! Zmizely! A když se náhodou prece jen
nekde objeví, tak zvlhlé. Škrtátko neškrtá, hlavicka se po
nem rozmázne jako hlína. Nebo se drolí, chvíli cadí a nic,
žádný plamen, jen oblácek smradlavého koure.
Zimu máme na krku, sezóna sirkaru zacala! ... Co všechno

mluví sirky! Jedna fousatá, druhá uhlazená. Co podpálíme,
to postavíme!
Tak a jde se na to. Zástupy se sem cpou. Každý neco
chce! Dostane to! Každý má spoustu nápadu, každému
bude vyhoveno! Co podpálíme, to postavíme! Hlavne, že se
kola tocí, všichni pekne pochodují jeden za druhým a rucicky nastavují.
Á! ... vesmírná kola totální lásky. A jedno do druhého
pekne zapadá. Jsme prece mistri absolutna. Ani továrnu už
na nej nepotrebujeme. Máme absolutno v žilách. Tam, kde
to horí, tam se to tvorí. Je to jasné. Sirka v jedné ruce,
v druhé objednávka. Jen razítko potrebujeme. Ale o štemply
nikdy nouze nebyla.
Ach lidstvo, lidstvo!. .. Milionová záplava zemekoule.
Proudí napravo, proudí nalevo. Pres more se plaví a pod
zem zahrabává. Sirky mají dneska všichni.
Hergot! ... Holka zmizela. Tocím se na námestí kolem
dokola. Kde je?I ... Ani jsem si nemel cas koupit sirky. Á,
támhle! Cože?!.. Limuzína jako autobus. Dvírka klapnou.
Jen jsem zaWédl zmodralou nožku. Vždyt ríkám, že dneska
sirky potrebuje každej!. .. Celý lidstvo. Proudí, proudí. Je to
taková bunecná záplava. Nekolik se jich prištírlo a ješte
prištírne. Ale co má být?! ... Alespon má štedrovecerní
polévka správnej šmrnc. S bunkami je to jako s jíškou, když
se neprištírne, není to to pravý.
Jen tu chudou holku lituju. Že jsem tak zaváhal. Zbytecne jsem rozumoval a druhý mi vypálil rybník. Sirkar jeden
zatracená. Chudé holky potrebujeme jako sul. Chudé holky
v lehkých šatickách na námestí, když severák krute duje.
A když už se zimou ani hýbat nemužou, sirky jim sebereme.
Žádná obchodní transakce nebude. Taky proc. Holka
zmrzla a sirky stejne už k nicemu nejsou. Prohledal jsem jí
kapsy. Ani povolení nemela. Celou jsem ji prošacoval.
Nemela ho! Pod sukni si ho nestrcila a do výstrihu také ne.
Víte prece, jak to chudé holky delají. Hledal jsem všude.
Neváhal jsem. Zákon je zákon! Nebyl jsem ostatne sám.
Hledali jsme všichni. Nenašli jsme nic. Ale studené prsty
jsme si prece jen trochu prihráli, než holka vycWadne ...
Ale pekne jsme se pritom sbratrili. Krácíme ted spolu.
Bratr s bratrem stejnou cestou. Cas od casu jeden druhému
rozbijeme hubu. Tak to prece má být. Na své moderní ceste
životem, v moderní spolecnosti, kde vládne bezmezná
spravedlnost. Ale chudý holky potrebujeme. Ty, co mrznou
na námestí. Sbíháme se k nim a kde mužeme, své ledové

I

skrítkové
se musí zapálit, podpálit, plamenem rozehrát!?
potrebují plamínky, aby z nich moWi vyskakovat, vykládat
pohádky a delat zázraky ... Jak ríkám, pro sirkare je to kšeft jak
ze škatulky. Ale co se sirkami? .. Vlhnou, vlhnou a vlhnou!
No a na námestí devcátko. Pekná holka, taky jako ze
škatulky. Prece ta, co prodává sirky.To už je stará historie,
Hans Christian Andersen, vzpomínáte? Škoda jen, že ta
chudoba cloveku kazí náladu. Ale co? .. Holka je prodává
každý rok. Už si ani nevzpomínám, kdy zacala. Ta už v tom
jiste umí chodit. bosa v tom umí chodit. Na ulici, bez bot
a jen v lehkých šatickách. Sníh není, ale mrzne, až se mi
z toho kroutí falešné zuby na cepech. No bože, jinak snad
porád vypadám dost mladistve. A Wavne srdce, vecne mladé
a prekypující dobrotou. A ta holka na návsi. Chudá mezi
chudými a vubec nejchudší! ... Mrazem zmodralé nožky,
lehké šaticky ... Severák jí pod nimi jezdí. ..
Cho!. .. Cho! ... Zatracenej severák! Nejradši bych mu
pomohl. Zajezdíme si spolu jako kdysi. Tedy ne, že bych
toužil vymetat nejaká zákoutí pustých ulic .... Ale ty šaticky
na námestí a ty nožicky, co už jsou dole modrý ... A sirky
vod ní stejne nikdo nekoupí. Tak co holce zbývá?!
Dost! ... Radeji se otocím, pritáhnu si kožich a jdu na
druhou stranu. Stejne sirky nepotrebuju. Mám zapalovac.
Chechtám se ješte do své kašmírové šály. Chudá holka je
chudá holka! ... A když už nic, má aspon ten severák pod
sukní! ...

I

Zastavím se. Ani deset kroku jsem neušel. Ješte že jsem
tady! Já lidumil! ... Severák mi nejde z Wavy. Že bych si tam
s ním vlez a spustil pod suknickou pravý cyklóne~?! ...
Ne! ... To neprichází v úvahu! Pedoftl nejsem a mladé ženy
v težké situaci taky nezneužívám. Co s tím?
Už to mám! Koupím si sirku. Já jsem prece jinacl
štramák. Žádné predstavy a fantasmagorie nepotrebuju.
Koupím si sirku. Dve sirky. Všechny sirky si koupím práve
povolení na prodáod tebe, holka. Nejchudší z chudých.
vání tady na námestí si od tebe koupím. Ne, že bych tu
chtel chodit, košícek v ruce, prosebný výraz ve tvári: "Kupte
si sirky!"
Tak dost už s nesmysly! Na sirky mám monopol!
Mezinárodní patent! Všechno overené od Mezinárodního
menového fondu. Štemplu mám tolik, že bych si z nich
mohl ušít zimník od brady až po paty. Prece tu nebudu
behat v letních šatickách jako nejaká krácmera. Sirky
dneska potrebuje každý! Století sirek zacíná! Celá éra! Nový

I

prsty prihrejeme. Sirky máme všichni. Co podpálíme, to
postavíme. Hlavne, že se kola tocí!.. . Jen na to teplo
nemáme cas. Na to chudé teplo.
Jirí
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AFGHÁNISTÁN NENí STÁT,
Pochopit stredoasijský region prostrednictvím našich
kulturních a geografických schémat je nemožné
MICHAEL

7. ríjna 2001 byly jako odveta za teroristické útoky
z 11. zárí zahájeny spojenecké akce proti jedné z nejchudších zemí sveta, stredoasijskému Mghánistánu.
Od války
v Perském zálivu na pocátku 90. let se díky médiím typu
CNN stalo zvykem, že se divák jejich prostrednictvím
muže stát svedkem aktuálního dení. Tím se u rady lidí
vytvorila velmi nebezpecná iluze, že díky prísunu aktuálních informací se v konfliktní situaci dokáží dobre orientovat, že daný problém chápou. Tento pocit je však
zavádející. V daleko vetší míre než v prípade Perského
zálivu to platí práve pro soucasný Mghánistán.

Cizí SLOVA "HRANICE" A "STÁT"
Pochopit realitu stredoasijského
regionu prostrednictvím našich zažitých kulturních a geografických schémat
je nemožné. V dusledku toho aktuální informace nejenže
situaci nevyjasnují,
ale pusobí spíš opacne. Rozmer
neinformovanosti
prumerného
Cecha (Evropana)
je
nesmírný. Jeden z mnoha aspektu, na kterých si tuto
skutecnost mužeme demonstrovat, se vztahuje k našemu
chápání státu, protože prumerný divák si ze zpravodajství
odnáší práve tu predstavu, že útoky jsou vedeny proti
státu. Pokud bychom však chteli Afghánistán naší terminologií srozumitelne
oznacit, mluvili bychom o nem
pouze jako o prostoru. Presne od tohoto postulátu, totiž
od tvrzení, že Afghánistán je stát, kde na základe své
zkušenosti ocekáváme existenci vlády, státních institucí,
zdravotnického
systému atd., zacíná vetšina komentáru.
Celý stredoasijský prostor je však organizován na naprosto
odlišných principech.
Treba existence hranice, jedna
z evropských jistot, je neco, s cím se tam nesetkáme.
Stredoasijský region tak je dnes tvoren celky: Afghánistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán. Bezprostredními
sousedy, kterí do oblasti kulturne
a zejména politicky zasahují, jsou pak ješte Kazachstán,
Írán, Indie a Cína, své zájmy tu pochopitelne mají Rusko
a USA. Platné - lec naprosto umelé - státní hranice v regionu jsou zcela jednoznacne výsledkem koloniálního tlaku
Ruska, Británie (v menší míre i Cíny a Persie) ve druhé
polovine 19. století. Po zhroucení evropských koloniálních
ríší v polovine 20. století (britská) a na jeho konci
(ruská/sovetská) se v techto zemích vymenila vládní garnitura, ale htanice zustaly v koloniální podobe. Zároven
pusobí stabilním dojmem, protože se nemení. Fakt, že

jejich role je ciste formální
nebývá brán v potaz.

ROMANCOV

a že byly vytvoreny "shora",

KOLONIE NA LABI
Jak státy jako Mghánistán a jeho sousedé vubec vznikly?
Predstavme si, že pred nekolika stovkami let by u brehu
Evropy pristály cizí lode a Evropa by byla kolonizována tak,
jako Evropané kolonizovali Mriku, Ameriky ci cásti Asie. Je
velmi pravdepodobné, že politická mapa našeho kontinentu
by dnes vypadala úplne jinak. Tu dnešní vnímáme jako
prirozenou, ušitou na míru evropským národum. Stejne tak
považujeme za prirozenou i dnešní politickou mapu Mriky
nebo Asie. Nezasvecený pozorovatel ze Západu se proto
mylne domnívá, že tyto regiony chápe, protože místní státy
se mu stejne jako ty evropské jeví jako barevné skvrny na
mape.
Jak by v prípade kolonizace moW v prostoru Evropy
vzniknout stát? TIeba takto: kolonizátori velmi casto do
vnitrozemí pronikali podél prirozených cest, napríklad podél
rek. V Evrope by jednou z nich velmi dobre mohlo být
Labe. Dobyvatelé postupují proti proudu, a protože jim
vyhovuje možnost využívat této dopravní tepny, tak místo
aby území rozširovali, pronikají stále Woubeji do nitra kontinentu. Dostanou se až tak daleko, kam je reka bez vetších
problému splavná.
Predstavme si, že by se tak dostali treba k Melníku a proti
proudu Vltavy až k Praze. Toto území by proWásili za svou
kolonii a v ústí reky vybudovali velký prístav - Hamburk,
který by se zároven stal hlavním mestem nové kolonie.
Kolonizátorum je zcela lhostejné, jaké národy kolem žijí,
jaké jsou jejich zvyky, tradice, náboženství nebo jazyk, protože z jejich Wediska jsou všichni stejní a nerozumí jim. Budou
toto území pouze bránit, jak proti domorodcum, tak proti
ostatním kolonizátorum.
Po uplynutí nekolika staletí prijde období dekolonizace
a kolonizátori odejdou. Jejich kolonie se stane státem
a vstoupí do mezinárodního spolecenství. Zustanou jí však
zachovány koloniální hranice. V Evrope by tak vznikl stát,
jehož jediným sjednocujícím prvkem by bylo Labe a jeho
splavné prítoky. Pripadá vám to nesmyslné? Stací se
podívat na mapu Mriky a presne takový stát tam najdeme
- je to Gambie. Všechny státy dnešní Afriky, obou
Amerik, Austrálie a rada státu v Asii vznikly podobným
zpusobem.
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ALE PROSTOR

POUŠTE, HORY, PASTVINY

Ti byli ve svém pohybu omezeni pouze prírodními
prekážkami,
jakými jsou v regionu predevším poušte
a hory. Jejich prekonávání bylo v zásade vázáno pouze
na dostatek vody a stav horských prusmyku.
Kvuli
prírodním determinantum
pak docházelo v zóne podél
okraje zemedelských
oblastí k neustálým konfliktum.
Konflikt byl tak považován za zcela prirozenou soucást
života, a protože celá oblast je z náboženského
hlediska vysoce homogenní
(drtivá vetšina populace jsou
sunnitští muslimové),
umožnovaly
sdílené civilizacní
hodnoty (napríklad islámské právo) pres všechny lokální putky celému prostoru relativne klidnou existenci.
Pokud cas od casu mezi místními mestskými vládci
došlo k vetším konfliktum,
mohlo to mít za následek
zmenu
politické
mapy, ale existující
hospodárské
a kulturní vazby zustávaly nadále neporušeny. Pokud
snad nekde ke zmenám došlo, vetšinou to bylo zpusobeno zásahem vyšší moci, napríklad vysycháním vodního zdroje, které si vynutilo zmenu trasy karavanní
stezky ci zánik mesta.

a politické mape sveta díky této naturalizaci umele
vyrobených hranic najdeme radu oblastí s obrovským
konfliktním potenciálem. Jednou z nich je region strední
Asie, jehož rozbuškou by se mohl stát práve Afghánistán.
Do príchodu Rusu, respektive Britu, se život ve stredoasijském prostoru odehrával zhruba takto: v regionu existovalo
nekolik tzv. jádrových oblastí, vždy se jednalo o mesta, které
se vyznacovaly relativní stabilitou. Mesto se nacházelo v oáze
(Buchara, Merv a další) nebo v údolí, zde bychom mohli
jmenovat radu starobylých mest napríklad ve Ferganské
doline, prípadne to byla centra obchodu ležící na karavanních stezkách (napr. Kábul ci Kašgar). Tato mesta byla
propojena sítí cest, po kterých putovali kupci. Každé mesto
pak melo svou zemedelskou oblast, která nemela žádné
presne stanovené hranice, respektive její hranice byla pohyblivá.
Tyto zemedelské oblasti se pak u svého okraje prolínaly s pastvinami, na kterých pásli svá stáda kocovníci.
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BRITSKÁ VELRYBA, RUSKÝ MEDVED

Turkestán. Tuto oblast Cína pripojila ke svému teritoriu
v roce 1768, kdy se poprvé objevil název Sin-tiang. Od té
doby byla nekolikrát zdrojem velkého napetí ve vztahu mezi
Ruskem/SSSR a Cínou. Zatím naposledy se stal zdrojem
konfliktu v 60. letech dvacátého století, kdy nejprve v roce
1962 došlo k masovému exodu Kazachu z Cíny (Sin-tiangu)
do sovetské strední Asie (historicky zcela výjimecná situace,
kdy nekdo prchá pred útlakem do SSSR) a koncem 60. let
probehla regulérní pohranicní válka. Nekterí ujgurští separatisté poté prodelali výcvik v Afghánistánu a v polovine 90. let
vypuklo proticínské povstání.
Dnes ovšem není nikdo, kdo má cokoli spolecného
s Afghánistánem, príliš v kurzu' a zdá se, že na to zdaleka
nedoplatí pouze Cecenci, ale i Ujgurové. Rusko i Cína totiž
rovnež vyhlásily boj terorismu, a i když je nepravdepodobné,
že by se pripojily k americkým akcím v Afghánistánu, dá se
predpokládat, že s tím vetší razancí pujdou do boje proti
skutecným ci domnelým teroristum na svém území.

Britové pricházející od jihu, smerem od Indického
oceánu, ani Rusové deroucí se do oblasti ze severu nedokázali k regionu pristoupit jinak než v zajetí svých vlastních
predstav o orgaruzaci spolecnosti a zacali místním vnucovat
svou predstavu "rádu". Tato skutecnost mela za následek
radu vážných konfliktu, v nichž nakonec evropská materiální
prevaha dokázala odpor místních obyvatel premoci a dobyté
oblasti byly zacleneny do koloniálních ríší.
Dnešní geografická podoba Afghánistánu je výsledkem
souperení britské "velryby" a ruského "medveda", zejména
v letech 1887-1895. Afghánistán se stal typickým príkladem
tzv. "nárazníkového" státu. Dodnes je jedna jeho cást jednoznacne viditelná - koridor Wakhan (uzounký výbežek
afghánského území na severovýchode), který oddeloval
území Ruska, Británie a Cíny. Tragickým vyvrcholením snah
o "stabilizaci" regionu je vpád sovetských vojsk do Afghánistánu v prosinci 1979, který byl oduvodnován tím, že se
prý stále zretelneji ukazovalo, že prežívající kmenový feudál-

Nezasvecený

pozorovatel

RUZNí KMENOVÉ
Z nástinu komplikovanosti vnitrní struktury regionu zcela
zrejme vyplývá, že prozaúm všechny pokusy o zavedení své
predstavy o "rádu", at ze západu (Britárue a Rusko) ci východu
(Cína), narazily na odpor a více méne ztroskotaly ...
Jedno z vysvetlení se nalézá už v Otrove slovníku naucném,
kde se pod heslem Afghánistán
mimo jiné docteme:
Afkánistán jmenuje se knížectví (emirát) v západní Asii mezi
Ruskem (severozápad), Persií (západ), Belúcistánem (jih),
britskou Indií (východ) a Bucharou (sever). Hranicejsou vymezeny pouze k Persii, Rusku, Buchare a britské Indii. VuciBelúcistánu, Káfiristánu, Kúhistánu a Šugnánu jsou neurcité ci neznámé.
Andchúj a Maimené byly do nedávna soucástíTuránu. Z národopisného hlediska (zeme Afgánu) musily by se hranice rozšírit,
nebot' Péšavár (britská Indie) a cást údolí kuramského by sem
náležely, anebo zúžit, a pak by Badachšán a Gorán do Afghánistánu nenáležely. Obyvatelstvo tvorí ruzní kmenové, které
spojuje náboženství (islám) a od 18. století spolecný boj proti
Persii. Z hlediska zrízení politického jest Afghánistán despotická
monarchie, v jejímž celestojí emír kábulský, ale bylo by chybou
domnívati se, že jest hlavou státu a svrchovaným pánem státu
rádne zrízeného a národajednomyslného.
Tato informace pochází z roku 1888 a jedná se pravdepodobne o jedno z nejlepších vyjádrení, které nám alespon ve
velmi hrubých rysech umožnuje nahlédnout, jak komplikovanou a pro Evropana nesrozumitelnou zemí Afghánistán
byl, respektive - a to je pro nás momentálne duležitejší stále zustává.

ze Západu se mylne

domnívá, že stredoasijský region chápe, protože
místní státy se mu - stejne jako ty evropské jeví jako barevné skvrny na politické mape.
ní režim v Afghánistánu je brzdou rozvoje zeme. Tzv. pokrokové síly zacaly usilovat o zásadní spolecenské premeny
a Sovetský svaz, jak bylo dobrým zvykem, afghánskému lidu
internacionální pomoc poskytl.
Nejkomplikovanejší a potenciálne velmi výbušná je situace
na sever od Afghánistánu v prostoru bývalé ruské, respektive
sovetské strední Asie. V roce 1920 byly dobyty Chiva
a Buchara, starodávná kulturní centra strední Asie, zmeneny
na lidové republiky Chorézm a Bucharu a v roce 1923
splynuly prímo se Sovetským svazem. V letech 1924-1936
probíhalo pod vedením Josifa Stalina vytvárení státní struktury, která, ac budována na naprosto nesmyslných základech,
vydržela dodnes. Stalinova národnostní politika vycházela
z teze jazyk = národ, jeden jazyk/národ = jedno území/sovetská republika. Bylo rozhodnuto, že v rámci Sovetského svazu
získají administrativní
statut pouze ta etnika, která mají
vlastní jazyk, pozdeji ta, která mají vlastní psaný jazyk
(nekterým se pak vyrobil na zakázku!).
S podobnými historickými a kulturními ohledy bylo
naloženo se strední Asií. avenek se statut nových sovetských
socialistických republik projevil tím, že vedle hlavních mest,
která byla vždy peclive zvolena tak, aby v ruch státní etrukum
bylo v menšine, získaly další atributy sovetské "státnosti", tj.
napr. národní komurustickou stranu a akademli ved.
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CíNSKÝTYGR
Konfliktní potenciál v oblasti velmi zdatne posiluje i Cína.
Neuralgickým bodem je zejména cínský Sin-tiang, neboli
Ujgurská autonomní
oblast, historicky tzv. Východní
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VALKA V 11R
SEA
MUSLIMS
ZDENEK

Islám vyvolává strach. Co tajemného a záludného se
v nem skrývá, klademe si otázku, fascinováni hruzou,
kterou jsme 11. zárí 2001 spatrili doslova v prímém
prenosu. Ohromení bylo natolik silné, že nám na chvíli
z mysli uniklo, že krutosti vyvolané náboženským fanatismem jsou staré jako lidstvo. Dnes, pravda, nabývají
zhusta islámskou podobu.
áboženský fanatismus a jeho
vražedné excesy jsou spojovány s alžírskými vyznavaci
islamismu, kterí podrezávají spoluobcany. S Palestinci,
kterí se vrhají s náloží dynamitu kolem pasu do jeruzalémských nebo tel-avivských kaváren. S íránskými detmi,
bežícími za války s Irákem v 80. letech pres minová pole
vstríc iráckému nepríteli s klíci od ráje na krku. Když se
tyto fanatické výstrelky zobecní, vypadá to tak, že islám
terorizuje moderní spolecnosti. Soucasný západní svet už
totiž zapomnel na svou minulost a také si odvykl spojovat
své politické a spolecenské konflikty s náboženstvím.
Z trosek na Manhattanu
ješte stoupal dým a už se
rozpoutala válka slov. Ozvaly se výrazy jako kruciáta
a križácké tažení a vážne se hovorilo o boji dobra se
zlem. Dalo se to omluvit jen tím, že velká zeme byla
zranena a pokorena. Fascinace, která v prvních okamžicích vzala mnohým dech i schopnost strízlive uvažovat,
pominula.
Moudrí
si uvedomili
lécku, kterou jim
islámští fanatici pripravili:
práve náboženská
válka
a civilizacní stretnutí je to, co chtejí teroristé svetu
vnutit.

MOLLER

sku tecnosti však ve více než miliarde muslimských
verících tvorí Arabové jen slabou petinu. Ostatní jsou
Indové, Turci, Uzbeci, Tádžikové, Kyrgyzové, Paštúni,
Malajci,
Filipínci,
Indonésané
nebo Cínané.
Stací
pohlédnout na mapu, aby bylo jasné, že nejbližší sousedé Afghánistánu
mají peníze, ropu a posvátná místa
(Saúdská Arábie),
pocetné
davy verících
(Pákistán
a Bangladéš) a islámský politický režim (Írán).
Zeme takto vybavené jsou zároven krehké a zranitelné. Radikální islám muže destabilizovat
jejich režimy
a hrát si s ulicí jako se zbraní proti nepopulárním
a zdiskreditovaným
politickým vudcum. Pokud budou
mít islámští radikálové na své strane náboženství, pocetné davy, moc a peníze, budou moci, jak doufají, prosadit
svuj islám, islám "cistých a spravedlivých". Tak to udelali
talibové v Afghánistánu
a sní o tom, jak to udelat také
v Pákistánu.

západního
vzdelání
a život ·západních
zemí dobre
poznala. Jejich pravý cíl leží doma v muslimském svete.
Ten chtejí ochránit pred "zhoubným vlivem modernizace" a zavést v nem nejprísnejší islámskou podobu božího
zákona. Jedine to je zajímá.

Jedná se tedy o náboženskou
válku, ale uvnitr
muslimského
sveta. A není to poprvé, kdy se tam
objevuje velká krize vyvolaná islámskými puritány. Na
konci 11. století prišli z marockých pouští na iberský
poloostrov Almorávidové, aby vrátili na "správnou cestu"
Andalusii,
která se podle nich príliš oddávala hudbe
a poezii. V polovine 12. století vyhlásili tzv. haššášíjún
cili poživaci hašiše "vzpouru vzpour" a sestupovali
z íránských hor, aby zabíjeli málo zbožné verícÍ. Pro
historickou pamet zustali tito "haššášíjové" synonymem
vrahu
a zkomolenina
arabského
výrazu
asasíni
(pres francouzské
les asassins) se dostala do slovní
zásoby rady moderních jazyku. Zmínit se lze i o prípadu
karmatu,
radikální
sekty vyznavacu
rovnostárství
a spolecného vlastnictví, kterí pusobili v 10. století na
Arabském poloostrove, útocili na Mekku a dokonce se
na nejaký cas zmocnili cerného kamene, který byl a je
dodnes umísten v centru nejposvátnejší
muslimské
svatyne v mekské mešite.

ciSTí A SPRAVEDLIVí

FALEŠNí MESIÁŠI

ení náhoda, že ohnisko "zemetresení"
je v Afghánistánu. Za poslední desetiletí jsme si zvykli považovat
Afghánistán
za konec sveta. Zdálo se nám, že centrum
muslimského
sveta se nachází v arabských zemích. Ve

Dnešní muslimové pocitují frustraci, která má docela
svetské príciny. Západními hodnotami, jako jsou individuální seberealizace, lidská práva, zrovnoprávnení
žen
a mohutný rozmach techniky, se muže široká verejnost

O co však teroristé hrají, se nenachází na Západe.
Jejich šéfové nejsou tak hloupí a krátkozrací,
aby
nepochopili, že nemohou USA a západní svet destabilizovat dlouhodobe. Ostatne rada z nich dosáhla slušného
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muslimských zemí tešit jen velmi málo. Vyverají z toho
pocity vyrazení z hlavního proudu globalizacních výhod
(muslimové
predstavují
20 % svetové populace,
ale
užívají jen 6 % celosvetového
bohatství)
a dojem, že
muslimové jsou zaháneni na okraj svetového dení, že
jejich zájmy a problémy jsou prehlíženy a podcenovány.

Muslimové se v drtivé vetšine odmítají
ztotožnit s ikonou Usámy bin Ládina, která
predstavuje nenávist bez hranic.
To vše dohromady
utvárí v zemích islámu živnou
pudu pro návrat ozbrojených
spasitelu a pro obnovu
mýtu puvodní cistoty. Obojí, mesianismus a obrat zpet
ke korenum, jsou historické konstanty, které pricházejí
ke slovy vždy, když se spolecnosti
nedarí vyrovnat se
s dobou, kdy zaostává a kdy narustá její obava ze ztráty
vlastní identity. Takže opet samozvaní proroci prikládají
ucho k zemi a slyší odtud staccato oslích kopýtek (na
oslíku prijíždí mesiáš) nebo vojenských holínek. Ale
neplatí to úplne, svet je dnes jiný.
Dokonce i ten muslimský. Muslimy bez rozdílu, tedy
jak vlažné, tak horlive verící, už unavuje neustálé
zduraznování
velkého
rozdílu
mezi náboženstvím
a moderností,
do které jsou namoceni, at chtejí ci ne,
a kterou by si rádi prisvojili.
Nikdo prece nemuže žít

A SVET

jen ze
let odešel
až do

vzpomínek na zlatý vek, který trval sotva deset
od roku 622, kdy prorok islámu Muhammad
do Medíny a rídil tam uprostred Arabské poušte
své smrti v roce 632 muslimskou
obec, dodnes

považovanou za vzorovou. Težko se dá žít i z nostalgie
po ztracené Andalusii, jejíž vehlas a prednosti v dobách
od 10. do 12. století dodnes opevují mnohé legendy
a mýty. Snažit se v 21. století aplikovat boží zákon
zformulovaný
v 7. století predstavuje
prímou cestu
k schizofrenii.
V roce 1979 dostal Nobelovu cenu za
fyziku pákistánský
vedec Abd as-Salám. Prohhšoval
o sobe, že je presvedceným zastáncem islamismu, neboli
obhajoval zahledenost do muslimské minulosti. Vedecký svet si tehdy kladl otázku, jak je to možné. Dnes už
je pro vetšinu muslimu taková roztržka
mezi vírou
a poznáním sotva únosná.
Muslimové
meli až do tragických atentátu v
ew
Yorku strach ríkat naplno, co si myslí o terorismu
souvercu. Zdálo se jim, že by tak zradili své náboženství
nebo by popreli svoji identitu. Tentokrát se však v drtivé
vetšine odmítají ztotožnit s ikonou Usámy bin Ládina,
která predstavuje nenávist bez hranic. A chápou, že je
treba zaujmout stanovisko proti fanatismu, proti násilí,
proti úchylné interpretaci islámu.

JE CAS ROZBíT TABU
"Muslimský svet je težce nemocen," napsal krátce po
atentátech na Manhattanu
alžírský spisovatel Boualem
Sansa!' A pokracoval:
"Arabské a muslimské
zeme,

J
"

..

Jeho eminence Šejk Abbas Mohajerani. prední islámský ucenec a spisovatel íránského puvodu pri multireligiózním
shromáždení' v pražské katedrále sv.Víta. jež se konalo v rámci posledního Fóra 2000. Mohajerani už více než ctyricet
let propaguje dialog mezi náboženstvími.
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vedené krvežíznivými
šarlatány, vychovávají k násilí,
vydírání a prehánení, což jsou nástroje, s jejichž pomocí
se pak vyjadrují na mezinárodní scéne. V tomto kontextu je korán možné interpretovat temi nejhoršími zpusoby. Nabízí stovky veršu, kterými se živí a sílí špatné
zacházení se ženami. Nadšenci pro džihád v nem nacházejí jako v samoobsluze vše, co potrebují, aby si mohli
hrát na sebevrahy a vstoupit do ráje." Pákistánský spisovatel bin Warraq se vyjadruje ješte tvrdeji: "Prišla chvíle,
aby umírnení muslimové povstali a zacali úctovat. Je na
nich, aby se uprímne zamysleli nad principy své víry
a aby priznali, že korán má podíl na rustu násilí. Meli by
si uvedomit, že korán není nic jiného než lidský text,
který obsahuje radu závažných prohre šku vuci morálce,
dejinám a vede. Je to text stojící na prekonaných principech." Názory jsou to sice krajní, ale zatím se jen
málokdy ozvaly ústy muslimu takto nahlas.
to lze
pokládat za zmenu ovzduší.
Rada muslimských myslitelu si dnes klade otázku, jak
smírit islám s požadavky moderního života. Jeto otázka,
která se objevuje již déle než století. "Pokládám
za
podstatné,"
tvrdí moderní teolog sunnitského
islámu
pusobící ve Švýcarsku Tárik Ramadán, "že muslimové
jsou na dobré ceste prekonat obavy, že svou autokritikou
budou hrát na strunu Západu." Íránský filosof Dáriuš
Šajigán zase lamentuje nad zkostnatelou formou islámu,
která konzervuje
nedotknutelnost
"božího zákona".
"Nastal cas, abychom rozbili existující tabu," hrímá
myslitel odchovaný šíitským islámem. Oba si pritom
uvedomují, že reformu muslimského
pohledu na svet
musí diktovat vule samotných muslimu a že jen oni sami
ji mohou provést.
Bude to ovšem proces dlouhý a možná i krvavý.
Existuje dosud hodne zastáncu radikálního islamismu,
nových inkvizitoru,
kterí jsou odhodláni
zapalovat
hranice a svádet zurivý boj proti všem zmenám. Západ

by se dopustil velké chyby, kdyby na tuto válku uvnitr
islámu chtel pohlížet ocima jiné epochy. Nesmíme ze
sebe udelat križáky, kterí sekají na kusy neverící. Ani se
nesmíme prevlékat do roucha misionáru, kterí pricházejí
poucovat a vzdelávat mimoevropské
národy o nadrazenosti bílého muže a krestana. Takové prímery nejsou
docela od veci. Stále je mezi námi dost tech, kterí rádi

Reformu muslimského pohledu na svet musí
diktovat vule samotných muslimu, provést ji
mohou jen oni sami.

naslouchají
výrokum o nadrazenosti
jedné civilizace
a barbarství civilizací jiných. Když se v tomto duchu na
adresu islámu hanlive vyjádril italský premiér Silvio
Berlusconi,
rekl nahlas to, co si mnoho lidí myslí.
Mluvit o barbarství islámu a pritom o nem nic nevedet,
je nejlepší cesta do pekel. Bin Ládin a jemu podobní
sponzori fanatismu
potrebují práve takové spojence,
které plodí a utvárí ignorance a predsudky - rasisty,
hlupáky a lidi bez zodpovednosti.
Jsou prece tak lehce
ovladatelní a vždy pripraveni prilévat olej do ohne, který
ochotne zapalují teroristé.

I

ZDEN~K
CESKÉHO

MOllER

(1947),

ROZHLASU

ORIENTALlSTA

A SPISOVATEL, JE ZPRAVODAJEM

Z PAIUL:E.
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OŽIHÁO
Arabské slovo džihád má nekolik významu. Ten nejzákladnejší vychází ze slovesa džáhada, které znamená
v prvé rade vynakládat úsilí,_ dále bojovat za neco
a teprve pak prichází na radu tretí význam vést válku
proti neverícím (viz Wehr, Hans: A Dictionary or Modem
Written Arabic, vyd. Harrasssowitz,
Wiesbaden
1979).
Mluvnicky je výraz džihád podstatné jméno slovesné od
citovaného slovesa džáhada.

a poklesky a je to chvályhodný boj za záchranu lidských
duší. Malý džihád je obranou islámu, pokud jsou muslimové napadeni zvnejšku. Napríklad Lecenci mohli vést malý
džihád proti Rusku jako agresorovi. Pokud by ale muslimové prešli do protiútoku a obranná válka by se zmenila
ve válku útocnou, jejich boj by ztratil povahu džihádu.
V ozbrojené podobe by si džihád tedy mel vždy zachovat
defenzivní, obranný ráz a neprecházet ve válku útocnou.
Arabské výboje, které v 7. až 10. století vedly ke zrodu
rozsáhlé muslimské ríše, nemely mnoho spolecného
s džihádem. Mocenské zájmy v nich jednoznacné prevažovaly nad náboženskými, i když se nezrídka zcela úcelove
smešovaly.
(zm)

Islámská teologie rozlišuje džihád velký (džihád akbar)
a džihád malý (džihád asghar). Ten velký je bojem duchovním, ten malý bojem telesným a v tomto smeru necím, co
lze oznacit za svatou válku. "Velkému džihádu" se prikládá vetší veroucná váha, nebot se jedná o vnitrní zápas
každého
muslima š vlastními nebohulibými
sklony

Á
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TAK NÁM ZABili SVETOVÉ
Historie teroristických aktu 20. století
IVANA

Když se mladický Srb Gavrilo Princip 28. cervna
1914 tísnil v davu Sarajevanu, zvedavých na následníka
rakousko-uherského
trunu Františka Ferdinanda d'Este
a jeho manželku
hrabenku
Žofii Chotkovou,
asi
netušil, jaké budou mít jeho smrtící výstrely nedozírné
následky. Nejen miliony mrtvých na mnoha evropských
frontách, ale i nové usporádání Evropy vstupující do 20.
století.

GAVRILO BYL PRVNí
Zdánlive pouhý útok jednotlivce
proti jednotlivci,
který mel upozornit na problém rozdeleného
Balkánu
a touhu jižních Slovanu po sebeurcení. Dnes však už
známe
detaily ze zákulisí
cinnosti
dustojnického
anarchistického
spolku Cerná ruka a okolnosti ukazují,
že ruské carské militantní kruhy spolu s francouzskými
republikány
se snažili beztak neodvratnou
válku jen
urychlit, cemuž napomohly práve sarajevské výstrely 28.
cervna 1914. Ruský velvyslanec ve Francii Alexandr

Tretí, zatím poslední vlna teroristického
šílenství, je vázána na rozvoj informacních
technologií.
Pavlovic Izvolskij spolu s carským ministrem zahranicí
Sergejem Dmitrijevicem
Sazonovem už od roku 1912
financovali
Cernou ruku. Chteli, aby válka, na jejímž
konci melo Rusko stanout v cele rozlehlého panslovanského státu, vypukla kvuli Srbsku. A tak vlastne zacala
historie ruzných forem teroristických úderu, jež v nekolika etapách provázely celé 20. století.

BEZEJMENNí MíRí NA SLAVNÉ
Zhruba do šedesátých
let mely teroristické
akty,
alespon ty, které se odrazily na mezinárodní
scéne,
podobu násilných zásahu bezvýznamných jedincu (nebo
malých skupin osob) proti jedincum slavným a symbolizujícím nenávidený režim ci ideologii. Priznali-li útocníci odpovednost verejne, pak to byla príležitost propagovat tak své ideje.
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Do této vlny lze krome sarajevských výstrelu zaradit
i atentát na ríšského protektora Reinharda Heydricha,
který 27. kvetna 1942 provedli ceskoslovenští parašutisté
Jan Kubiš, Josef Gabcík a Josef Valcík, vyslaní z Británie.
Nacistické Nemecko to považovalo za teroristický akt,
zatímco
okupovaní
Ceši za výraz hrdinství
odboje
a zahranicní armády. Také pokus o atentát na Hitlera,
zorganizovaný
hrabetem Clausem Stauffenbergem
20.
cervence 1944, se v dejinném kontextu radí mezi hrdinné
ciny malé skupiny, snažící se zabránit
pokracování
destrukce povesti vlastního národa.
At už se dají ospravedlnit tak ci onak, jsou to teroristické ciny, pokoušející se násilím zmenit danou skutecnost a upozornit na konkrétní fenomén, reprezentovaný
konkrétním
symbolickým
tercem. Do této skupiny
napadení se radí rovnež atentát na prezidenta Johna F.
Kennedyho
22. listopadu
1963 v texaském Dallasu,
který mel být varováním americkým liberálum, stejne
jako násilná smrt Martina
Luthera
Kinga, vudcí
osobnosti osvobozovacího proudu cernošského obyvatelstva USA 4. dubna 1968, ci dalšího z Kennedyu - Roberta - o dva mesíce pozdeji, práve v den, kdy vyhrál
primárky a byl na dobré ceste vstoupit jako druhý prezident z rodinného klanu do Bílého domu. Zavraždil ho
mladý Palestinec, který neschvaloval jeho silnou podporu
Izraele. Všechny tyto vraždy s politickým podtextem se
však víceméne
týkaly vnitroamerických
problému
a nemely tedy až na výkyvy na burzách v mezinárodním
merítku žádné podstatné následky.

TEROR JAKO STRATEGIE SKUPINY
Rok 1972 zahájil v dejinách terorismu druhou fázi,
prinesl obrat k novému druhu násilí - útokum skupiny
proti skupine. Ozbrojené palestinské komando zneužilo
olympijských
her v Mnichove
a zavraždilo jedenáct
Izraelcu, devet sportovcu a dva cleny jejich ochranky.
Dva ješte v olympijské vesnicce, zbytek pak pri pokusu
o odlet z blízkého letište. Akce se tehdy vymkla nemeckým úradum z ruky, cástecne také proto, že egyptská
a izraelská vláda striktne odmítly s útocníky vyjednávat.
Teroristé požadovali osvobození 234 veznu z evropských
veznic, mezi nimi také príslušníky skupiny Frakce rudé
armády -RAF Baader-Meinhofová.
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Z rozkazu izraelské premiérky Goldy Meirové byl
ihned po masakru vytvoren nanejvýš tajný Výbor X, jemuž
predsedal generál Moše Dajan a jehož cílem bylo koordinovat prioritní
akci Mossadu
- zlikvidovat
celkem
jedenáct palestinských cinitelu, odpovedných za teroristické akce v Evrope, aby si Al-Fatah (organizace rízená
Jásirem Arafatem) uvedomila, že nikdo z teroristu nikde
ve svete neujde izraelské odvete. Tak se také po ruzných
peripetiích stalo - rok a pul po mnichovské olympiáde
mohl Výbor X ohlásit premiérce, že úkol byl splnen, i když
pritom omylem zahynul také nevinný Alžíran v orsku.
Terorem na bázi skupinové práce chtela podkopat
"pilíre kapitalismu"
v západním
emecku radikální
levicácká organizace Frakce rudé brigády, která zavraždila
odborového predáka Martina Schleyera (1977) a pak se
o neco pozdeji (1985) o podobnou
zastraš ovací akci
pokusili levicoví extrémisté v Itálii, když unesli a zavraždili bývalého premiéra Alda Mora.

Internet se stal spolehlivým pramenem návodu na výrobu
prostredku
hromadného
nicení, lze využívat kreditní
karty, integrované dopravní systémy a dumyslné letecké
simulátory. Bylo jen otázkou casu a souhry náhod, kdy se
v necí hlave zrodí nápad zabít na protest proti cemukoli
místo jednoho významného jedince rozsáhlé shromáždení.
Tento okamžik nadešel 19. dubna 1995, kdy do povetrí vylétla budova federální správy v americkém Oklahoma City. Americané byli konsternováni
- jejich zeme
nikdy nezažila "státní terorismus" jako treba
emecko
v dobe nacismu, Sovetský svaz za Stalina nebo Cína za
Mao Ce-tunga.
Atentátník
z Oklahoma City Timothy McVeigh byl
umanutý neprítel federální moci, která si podle nej
a podobných pomatencu
z rad tzv. obcanských milicí
uzurpovala príliš mnoho pravomocí pri zasahování do
života Americanu. Útocník v tomto prípade neobetoval
svuj život a v klidu se z postranní ulice díval na své dílo
zkázy. Timothy McVeigh (mimochodem
úcastník války
v Perském zálivu, vyznamenaný Bronzovou hvezdou za
statecnost) byl však brzy dopaden, usvedcen a po peti
letech popraven - dokonce za prítomnosti
pozustalých
obetí.

NEJEN V EVROPE
Teroristické akce se však neomezovaly jen na Evropu.
Za pozornost stojí zejména oblast Indie, Pákistánu a Srí
Lanky - prostor stretu hinduismu a islámu. Na mušce se
zde ocitli zejména nositelé jména Gándhí: Mahátmu
Gándhího
zavraždil v roce 1948 hinduistický
fanatik,
premiérka
Indíra Gándhíová
zahynula v roce 1984
kulkou príslušníka své gardy a její syn Rádživ Gándhí se
v roce 1991 stal obetí sebevražedné atentátnice ze skupiny fanatických
muslimských
Tamilských tygru hlavne
proto, že v dobe, kdy byl indickým premiérem, poslal
jednotky na pomoc sousední Srí Lance bojující práve
proti Tygrum.
Palestinci již v té dobe mladé sebevrahy bežne glorifikovali jako mucedníky.
Mladá žena, která zmáckla
rozbušku bomby na svém tele, když podávala Rádžívu
Gándhímu
ruku
pri predvolebním
shromáždení
v Madrásu, však byla první, kdo spolu se svým telem
rozmetal
na kusy i známého
státníka a navíc pred
televizními kamerami.

TECHNOLOGICKÉ

TERORISMUS IRACIONÁLNí
Možná už tehdy podobne uvažoval i miliardár Usáma
bin Ládin. Znicit americkými
letadly na americkém
území americké cíle s tisíci lidských obetí - to bude
varování Washingtonu,
Západu. Jako bájné sirény pritahovaly šéfa teroristického
spolku Al- Kajdá dva mrakodrapy na Manhattanu,
symbol moci kapitálu a hodnot
západní civilizace. Už v roce 1993 se jeho stoupenci
pokusili nastražit bomby v garážích budov Svetového
obchodního
centra. Takový model útoku organizované
skupiny sebevrahu vuci tisícum nevinných obetí, jehož
symbolem se stalo zrícení Twin Towers 11. zárí 2001, má
jasný cíl: šokovat a dlouhodobe znejistet masy iracionalitou cinu.

MASAKRY

Tretí, zatím poslední vlna teroristického
vázána mimo jiné na rozvoj informacních

šílenství, je
technologií.

IVANA ŠT~pANKovA (1948) JE NOVINMKA.

zima 2002
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JAK SE RODí FANATIK
Univerzální lidský sklon k agresivite muže být spušten
jakýmkoli svetonázorovým systémem
PROKOP

V dejinách lidstva se setkáváme s opakovanými vlnami
mezilidské agresivity, zahalenými do roucha náboženské
motivace. Pri bližším pohledu v nich mužeme vysledovat
propletenec trí základních psychologických
zdroju: tzv.
expanzivního životního modu, fanatického vnímání sveta
a pocitu nespravedlnosti.
Žádný z nich není patologický
sám o sobe a všechny dohromady nejsou vázány výhradne
na náboženské vnímání sveta. Presto jejich vzájemné
propojení muže vést k destruktivnímu chování neobycejné
intenzity,
podobnému
útoku na Svetové obchodní
centrum v New Yorku 11. zárí 2001.

REMEŠ

skupiny charismatického
hnutÍ. Z velkých systému víry
sem patrí zejména islám. Tyto náboženské proudy expanzivní emoce nepotlacují, nýbrž naopak podporují jejich
uvolnení a snaží se promenovat životní energii na výkon
a úspech, a to jak osobní, tak skupinový (úspech celého
daného myšlenkového proudu ci konkrétní náboženské
školy).

CíSAR, CíSAR JE ZAJAT!
V lidské mysli se objevuje zajímavý a zvláštní nesoulad:
na jedné strane obsahuje silné afektivní zaujetí vecmi
a situacemi,
které jsou nasycené nejakým obecným
ideálem (víra, svoboda, pravda, spravedlnost),
ale na
strane druhé v ní pozorujeme
výrazný deficit bežné
mezilidské emocionality (lásky, pochopení, velkodušnosti,
soucitu). Tento jev tvorí podklad fanatického fungování
mysli, v nemž, jak se casto a mylne soudí, nejde jen
o jednoduché
cerno-bílé
videní sveta.
víc než konkrétní lidi
Nemecký
sociální

K LIDEM, OD NICH NEBO PROTI NIM
Podle nemecké zakladatelky existenciální psychoterapie
Karen Hornyové má clovek ve zdravých mezilidských
vztazích na výber jednu ze trí základních strategií, jak se
vztahovat k ostatním lidem: muže cinit kroky "k nim", "od
nich" nebo "proti nim".
Pri krocích smerem "k"

Fanatik miluje myšlenky
ostatním lidem se upíná
psycholog Giinter Hole
k hodnote lásky a chce,
a pro ideje, jimiž se opájí, je ochoten nechat
aby ho všichni meli rádi.
cituje ve své monografii
Pri ústupu "od" nich se zatuhnout své pozitivní emoce, svedomí i soucit. o fanatismu výrok Heinriupíná k hodnote svobody
cha Heineho: "Co je mi po
a chce, aby ho všichni
žene, co je mi po díteti.
nechali na pokoji. Pri ataku "proti" nim se upíná k hodnoTrápí me neco mnohem vetšího. AI' si jdou žebrat, když mají
hlad. Císar, císarje zajat!"
te sebeprosazení a chce, aby ho všichni respektovali
a uznávali.
Toto vyjádrení podává presný obraz toho, co rozumíme
S nabídkou lásky jako nejvyšší hodnoty lidského života
prichází na soucasný náboženský "trh" prirozene zejména
krestanstvÍ. S hodnotou svobody se setkáváme predevším
u hinduismu a buddhismu, tedy u náboženských systému
vycházejících
z indického
kulturního
okruhu. Tato
náboženství hovorí o svete jako o míste utrpení a strasti,
z níž se clovek musí "osvobodit". Tím se casto myslí stažení do vnitrního sveta, a i když tato náboženství v nekterých svých smerech ocenují mezilidskou
solidaritu
a pomoc, je vetšinou pouhým nástrojem k dosažení
základní nabízené hodnoty - "osvobození" ve smyslu
osvobození se od sveta. Konecne s nabídkou sebeprosazení
jako univerzální vztahové hodnoty vstupují na západní
náboženskou scénu zejména hnutí Nového veku (a v jeho
rámci nejruznejší alternativní lécitelé, terapeuté, carodejníci i "mimozemštané"), dále nekteré sekty (napr. svedkové Jehovovi, scientologové) ci nekteré misijní krestanské

pod pojmem fanatismus. Preloženo do psychologického
jazyka: autentické svedomí je u fanatika natolik destruováno myšlenkou ideálu (zde je ideálem císarstvO, že je spojeno s až nepochopitelnou prísností, chladem a krutostí vuci
jednotlivému
lidskému osudu Ge mi lhostejné, že moje
deti trpí hlady). Fanatik miluje myšlenky víc než konkrétní lidi a pro ideje, jimiž se opájí, je ochoten nechat zatuhnout své pozitivní emoce, svedomí i soucit.

OSVOBOZENí NESVOBODOU
Naprostá oddanost vyšší ideji krom toho poskytuje
cloveku dokonalý a obštastnující pocit osobní svobody.
Zajatec fanatického nadšení se vždy natolik identifikuje
s ideálem, že je nejen s naprostou bezstarostností hluchý
k protiargumentum,
ale není ani schopen reflektovat, jak
svou identifikací
s autoritou ztrácí konstitutivní
znak
pravého lidství, totiž svobodu myšlenÍ.
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Nebezpecí zneužití této "slepoty" je treba brát nanejvýš
vážne: cetné psychologické
výzkumy dokládají, jak
snadno lze získávat i obycejné lidi k úcasti na agresivních,
zranujících aktivitách. V klasickém experimentu amerického psychologa Stanleye Milgrama poslouchala vetšina
úcastníku pokusu - sporádaných amerických obcanu autoritu experimentátora
natolik slepe, že na její pokyn
udílela neznámým lidem domnele bolestivé ci smrtící
elektrošoky, aniž by vedeli, že se jedná o neškodnou
simulaci. Jiný americký psycholog Albert Bandura zase
demonstroval ochotu bežných vysokoškolských studentu
k extrémne agresivnímu chování vuci jiným skupinám
studentu,
a to jen proto, že byli autoritou oznaceni
dehumanizacní
nálepkou "vždyt oni jsou jako zvírata".
Vloha k agresivním vzorcum chování je potenciálne
prítomna v každém, stací se podívat do historie - i ta
nejvetší zverstva fašismu ci stalinismu konali nenápadní
úredníci, otcové milující své rodiny ci intelektuálové
obdivující umení.

ZRANENÁ PÝCHA
Dehumanizace obeti predstavuje jeden z nejúcinnejších
zpusobu, jak potlacovat pocity viny za vlastní agresivní
chování. K tomu, aby se emocionální necitlivost promenila
ve vražednou agresivní emoci, je však nutné vystupnovat
ješte zlobný afekt, vycházející z pocitu nespravedlnosti
a závistivé zloby. Závist není kategorií, o které by se
hovorilo v ucebnicích psychologie. Je to morální kategorie,
ale presto ji lze popsat exaktními psychologickými pojmy.
Zahrnuje v sobe dva podporující se emocní vzorce - pocit
frustrace,
tedy pocit nenaplnené
touhy ci potreby,
a soucasne pocit stravující nespravedlnosti.
utnost
vzájemné podpory je duležitá: není-li frustrace doprovázena pocitem príkorí, lidé jí dovedou nekdy unést až neuveritelné množství, aniž by se u nich objevila agresivita.
Neprátelství,
arogance a vystupnovaná
zloba nastupují
tehdy, když clovek zažívá a pocituje frustraci jako nespravedlivou.
Souznení frustrace a "spravedlivého" rozhorcení, kterou
predstavuje závist, vždy ústí ve zranené sebevedomí ci
zranenou pýchu. Té se každému bohate dostává v jeho
fantazii, v níž se zejména clovek expanzivního životního
modu
stává tím
nejdokonalejším,
nejúspešnejším
a nejmocnejším clo~ekem na svete. V reálném živote pak
svou zranenou pýchu casto promítá do druhých lidí a má
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velice casto paradoxní pocit, že "pyšní" jsou práve ti druzí
(Židé, Americané, krestané ...).
Psychoterapie
ví, že nejúcinneji
se pocit zranené
pýchy tlumí destruktivním nutkáním mstít se na tom, co
clovek považuje za zdroj svého ponížení. Cílem není
"vyrovnat si úcty", ale porazit protivníka
tím, že ho
uderím silneji, než uderil on me. Zranené velikášství
nedokáže obnovit nic menšího než dokonalý triumf.
Cím méne je hnev oprávnený, tím více clovek prehání
krivdu, která se mu údajne stala, a cím otevreneji je sám
arogantní a náchylný k pomstychtivosti,
tím vetší má
jistotu, že svojí akcí prokazuje službu Spravedlnosti.
Pokud by netrval na prosazení svých "práv", zacal by
dokonce obracet svuj hnev proti sobe a spílat si za vlastní slabost.

FANATIK V KAŽDÉM Z NÁS
Geneze agresivity v našich myslích predstavuje složitý proces a její psychologické
pozadí se dá vždy
prozkoumat jen v omezené míre. Nicméne je jasné, že
náboženská
agresivita, jejíž nárust poslední
dobou
sledujeme, vychází z psychických
pochodu,
které se
týkají každého z nás. Nikdo pred nimi není chránen
a žádné ucení ani myšlenkový systém je nemuže plne
eliminovat.
Agresivita
vzlíná z nejhlubších
úrovní
našeho nevedomí a dodatecne muže být racionalizována
jakýmkoliv
svetonázorovým
systémem. At už je jím
náboženství - a to jakékoliv náboženství, nebo ateismus
- a to jakýkoliv ateismus. Koreny destruktivní agresivity
vycházejí
z psychických
zdroju,
které jsou vlastní
každému z nás.

PROKOP REMES
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S francouzským politologem Olivierem Royem o islámu,
extrémním levicáctví a svete podle bin ládina
Francouzský znalec Mghánistánu Olivier Roy (1949) je
autorem rady publikací venovaných této zemi a politickému
islámu, napr. Afghánistán, islám a politická modernizace,
Neúspech politického islámu. Vystudoval v šedesátých letech
filosofii a pak se zamiloval do Afghánistánu. Z osobních
setkání s touto zemí se v nem zrodil vedecký zápal. V polovine 80. let strávil osmnáct mesícu mezi afghánskými mudžáhidy bojujícími proti sovetské vojenské prítomnosti v zemi.
Dnes je považován za prední autoritu v otázkách politického
a moderního
islámu, jimž se venuje jako vedecký
pracovník
árodního centra vedeckého výzkumu (CNRS),
Centra pro mezinárodní studia (CERI) a vysokoškolský
profesor v Ústavu politických ved (SciencePo).
Proc jste si v mládí vybral práve Mghánistán?
Zacal jsem cestovat nejprve východní Evropou a Tureckem. Odtud jsem se dostal do Mghánistánu. Tam jsem pak
jezdil po celá 70. a 80. léta. V zime jsem ucil filosofii a v léte
jsem se toulal po Mghánistánu. Zacal jsem jako poutník. Sice
filosof, ale poutník.
V sedmdesátých
letech se takhle toulala Asií rada
mladých lidí, vetšinou levicáku. Jak to vypadalo?
Tehdy to znamenalo být na strane zájmu rolníku a delníku
proti mullum (radovým islámským duchovním - pozn.red),
proti náboženskému popírání erotiky, proti americkému
imperialismu. V té dobe existoval jistý druh mezinárodní
politické kultury. Bylo možné jet treba na libovolný ostrov do
Thajského zálivu nebo do afghánské vesnice a vždy jste tam
narazil na nejakého levicáka. A byly tu stejné myšlenky,
podobné uvažování, i když vyjadrované rozdílnými jazyky pri
manifestacích s jedinou ideou: Pryc s Amerikou. Tento internacionalismus dnes zmizel, ale protesty zustávají. Dnes je
ztelesnuje bin Ládin.
Jak si vysvedujete, že internacionalistická
revolta, která
byla protitmárská, je' dnes nahrazena, za použití stejné
protiamerické
rétoriky,
fanatickým
náboženským
tmárstvím?
Hraje v tom roli komunistická revoluce v Afghánistánu
v roce 1978. Zpusob, jakým komunisté vládli, znamenal
katastrofu. Totální neúspech, který vyvolal silný odpor. Zacal
jsem tehdy v Mghánistánu hovorit s lidmi, s nimiž jsem se do
té doby nestýkal. S drobnými zemedelci a mully. Prošli
stejnými školami jako komunisté, a jako oni se politizovali.
Nekterí studovali na francouzském lyceu v Kábulu, jako treba
velitel Šá~ Masúd (velitel Severní aliance, odpurce hnutí
Taliban, který se stal krátcepred 11. zárí obetí atentátu - pozn.
red).

Když jsem prijel v léte 1980 do Mghánistánu, setkal jsem
se tam s jinou opozicí, než jakou jsem dosud znal. Objevil
jsem politický islám. Seznámil jsem se s tradicním islámem,
s mully a s muslimskými ucenci - ulamá. Navštevoval jsem
i madrasy talibu (madrasa je náboženská škola pripravující
islámské duchovní a pozd(ji i státní úredníky - pozn. red). V roce
1984 jsem v Ghazní u Kandaháru putoval po celý mesíc od
jedné madrasy ke druhé.
Talibové cili Taliban
v Pákistánu?

se tedy nezrodili

jako

hnutí

V té dobe byli soucástí opozice v Mghánistánu. To, že jsou
Pákistánci, je mýtus.
ikoliv, válcili tehdy v Mghánistánu
jako všichni ostatní. A patrili k politické strane, která se
i tehdy jmenovala T aliban. Když jsem v roce 1984 navštevoval jejich madrasy, poznal jsem tam tehdy nejen prostredí
talibu, ale i nekteré z jejich budoucích hlavních aktéru.
Zmínil jste se o politickém
v mus1imské kulture?

islámu. Jde o neco nového

Když to zjednoduším, v minulosti stála v muslimském
svete politika vždy mimo náboženství. Suverénem byl ten,
kdo držel politickou moc.
V minulosti nedocházelo k propojování náboženství
a politiky v islámu?
Ne, v islámu nebyla nikdy žádná teokracie. Vládci ovšem
uzavírali dohodu s ulamá, kterí pak prohlásili, že je treba
respektovat vládce a ten jim na oplátku ponechal pod
dozorem výchovu, justici a obcanské záležitosti.
Soucasný politický islám kritizuje islámskou tradici. Podle
názoru lidí jako Hasan al-Banná - zakladatel Muslimského
bratrstva v Egypte, al-Maudúdí - pákistánský myslitel nebo
íránský náboženský vudce ájatolláh Chomejní je tradice ve
skutecnosti kompromisem, nejde o opravdový islám. Proto se
chteli vrátit k islámu, o kterém hovoril Prorok, a privézt
náboženství k politické moci. Což je neco zásadne nového.
A jak se to má udelat? Nikoliv tím, že se dá moc islámským
soudcum nebo náboženským ucencum, ale že se islám
premení v politickou ideologii. Ta má obsahovat nejakou
všeobjímající ideu a pak definovat stát. Prosadit do praxe se
má bud' volbami, nebo ozbrojeným bojem.
Myslíte politickou vizi, která vychází z komunistických
tradic a vše, co se s touto tradicí spojuje jako je stranický
aparát, stranická disciplína, státní mechanismus?
Ano, al-Maudúdí a Chomejní meli na mysli tretí cestu,
islám mezi kapitalismem a komunismem. Objevuje se u nich
koncepce aktivního predvoje, islámské strany a pojetí strany
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s ústredním výborem, který nazývají šúrá, s emírem, což je
generální tajemník, politickým byrem, což predstavuje vzory,
který vycházejí ve znacné míre z leninismu.
Není ale to, co hlásá Usáma bin Ládin spíš fašismus?
Vždyt odsuzuje bez rozdílu a kolektivne Židy, Americany,
križáky? V našem vnímání je to typ z krajní pravice.
Temito pojmy si trochu usnadnujeme život. Bin Ládin
nehovorí o rasách. Dá se mu vycítat jen to, že verí v nadrazenost muslimu. Ale muslimové jsou teoreticky otevrenou
komunitou, protože k islámu lze konvertovat. Což mnoho
mladých binládinovcu udelalo. Také dnešní mladí, kterí se
názorove podobají tem, kdo se pred dvaceti, triceti lety orientovali na krajní marxisticky zamerenou levici, na proletariát,
jdou k bin Ládinovi, protože jeho sít ztelesnuje soudobý
totální radikalismus, radikalismus negativistický.
Ale jaké jsou jeho cíle? Jestliže je to náboženská válka, mel
by se obrátit proti Vatikánu. Což nedelá. Útocí naopak na cíle
radikální extrémní levice, na americký kapitalismus, který
ztelesnovaly veže Svetového obchodního centra v New
Yorku. Usáma bin Ládin nezastává islamismus, fundamentalismus ve smyslu moderního politického islámu. On se vubec
nezajímá o budování státu.
emá žádný projekt budování
islámského státu, žádný politický program. Jeho akce mají
výlucne symbolický ráz - zasáhnout neprítele do srdce. ení
v tom žádná strategie lidového povstání a organizování mas.
Nemá žádné sociální zakotvení.. Je ponoren do ryzího
aktivismu a negace. Co chce? Znicit západní civilizaci. Tecka.
Spáchat neco velkolepého a druhý den vyzvat lidi: Povstante!
Nic víc. Ale co má znamenat to povstání? Podle nej, že všichni muslimové vyjdou do ulic, Západ se zhroutí a bude zrízen
cha1ífát (centralizovaný stát v celes chalífoujako Muhammadovým zástupcem - pozn. red).
Bin Ládin vychází z evropské tradice extrémního levicáctví. Vlastne islamizuje prostor extrémní levice. V 70. letech
jezdili evropští levicáci na Blízký východ. Za všechny pripomenme jen skupinu Bader-Mayenhoffová, která byla napojena na palestinské extrémisty. To vše zmizelo. A nyní se bin
Ládin zjevuje jako nejaké stredoveké monstrum. Ve skutecnosti však okupuje prostor antiimperialistických, protiamerických a antikapitalistických protestu, což je prostor zcela
soudobý. Jako dukaz muže sloužit to, že mnoho lidí z extrémní levice i extrémní pravice dnes ríká: bin Ládin prehání
a jeho atentáty odsuzujeme i my, ale v zásade se dotýká
závažných otázek.

MOLLER

rizaci Turecka a byl zrušen chalífát. V tom je prece obsažen
jistý politický program?
Chalífát, který si predstavuje bin Ládin, je zcela utopický
a nedává smysl. Chtel by všechno zastavit a zacít od nuly.
Jako za casu Proroka Muhammada. Naráz zacít ignorovat
hranice, národy, moderní spolecnost. Fungovat to muže, ale
jen v podobe sebevraždy a jako nicení soupere morbidní
fascinací smrtí. ení v tom nic konstruktivního. Dukazem je,
že se pro zítrek nic nepredvídá a neplánuje. Jako když ruští
anarchisté cekali, že den po atentátu, kterým chteli, jak ríkali,
osvobodit lid, dojde k povstání, ale zpravidla se místo lidu
zvedla policie a šla zabušit na dvere, aby anarchisty zatkla.
Mluvíte o morbidní fascinaci smrti. Je to islámu vlastní?
Nebo jde o rys, který napovídá, že máme co delat se sektou?
Tady máme co delat s deformací islámu.
ejedná se jen
o roztržku se západní civilizací, ale i o roztržku s vlastním
prostredím, s islámem predku. To je duležité. Sebevrazi z II.
zárí napsali, že pravý islám nalezli až oni. Predtím žili osamoceni a vystaveni vnitrní duchovní krizi. Pak potkali lidi
typu bin Ládina. A ti jim rekli, že pokud chtejí svou krizi
prekonat, mají pro ne individuální aktivistický program: jít na
smrt. To je islám extrémne morbidní. Objevil se treba
i u íránských mucedníku, kterí bojovali ve válce s Irákem
a kterí verili, že jejich sen se neuskutecní jinak, než když
zemrou.
Ale nejedná se o neco stredovekého. Model teroristy, který
umírá, když se vrhne s bombou na hrudi na svou obet,
pochází z 20. století. Je nový. Hovorit o jeho stredovekém
muslimském archetypu je smešné. V konkrétním prípade se
tedy jedná daleko více o sektu: žádné rozjásané zítr"'ky,žádné
budování, jen schopnost nicit, síla sebelikvidace.
Z ceho pramení
muslimu?

tento druh krize nekterých

mladých

Z globalizace. Všichni, kterí patrí do bin Ládinovy síte,
pricházejí ze Západu, prošli západní civilizací a pripojili se
k bin Ládinovi v Mghánistánu - na samém dne muslimské
periférie.
Vetšina mladých lidí, kterí ho obdivují, nezná klasickou
arabštinu, v níž je zapsán korán. Ale to pro ne není duležité.
Je to krize vykorenení, kterou vyvolává globalizace. A tato
krize bude samozrejme pokracovat bez ohledu na bin
Ládinuv osud.
Kam zaradit bin Ládina samotného?

Ve svém prohlášení pro katarskou televizi al- DžazÍra bin
Ládin mluvil o to~, že muslimové jsou osmdesát let
ovládání. Práve od doby, kdy KemalAtatiirk zahájil sekula-

Jako osobnost mimorádne moderní, ale ve verzi negativní,
apokalyptické, mefistofelské.
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Náboženství reší problém konecnosti a smrtelnosti,
címž se stává nekonecným a nesmrtelným
DUŠAN LUŽNÝ
Za novodobý chrám bývá považován obchodní dum, což
je jen zkratkovité vyjádrení faktu, že osou moderní spolecnost rozhodne není náboženství. Znamená to však, že
dochází k jeho úpadku? Anebo dokonce, budou-li tyto
trendy dále pokracovat, že náboženství jednou zcela vymizí?
A meli bychom se této možnosti obávat nebo je naopak na
míste obávat se "návratu" náboženství? Obecný trend
modernizace:
ústup náboženství
z verejného sektoru
a omezení jeho pusobnosti jen na privátní sféru je však
nesporný.

ZVEREJNÉ SFÉRY DO SOUKROMí
Dosud nejinspirativnejšÍ
analýzu racionalizace jako
základního rysu modernity provedl nemecký sociolog Max
Weber, který v tomto procesu videl stále sílící podrízení
myšlení a jednání principu kalkulace a jejich vymanení
z vlivu magie. Takrka poeticky upozornil na fenomén
"odkouzlenÍ sveta". Duveryhodnost
tomuto obrazu sveta
dodává veda, predevším prírodoveda, a z jejich poznatku
odvozená technika, která potvrzuje daný obraz sveta svými
"praktickými úspechy".
a Weberovu koncepci racionalizace navazovali další
autori, kterí se zabývali problematikou sekularizace neboli
zesvetštenÍ spolecnosti. Americký sociolog náboženství
Thomas O'Dea hovorilo "desakralizaci" jako o procesu
oslabování emocionálního a symbolického výkladu sveta ve

prospech racionálne logického výkladu.
a místo náboženského vedomí a mýtického, poetického a umeleckého prožÍvání prírody ci spolecnosti nastupuje nadvláda jejich faktografického popisu.
Pro výklad "krátkého
spojení" mezi racionalizací
a sekularizací je podstatná také perspektiva, podle níž je
dalším z materských
znamének
modernizace
stále
postupující diferenciace a specializace, což samozrejme
postihlo i náboženstvÍ.
Náboženství
uzavrené do sebe
samotného a odfiltrované z ostatních sfér života, jimiž
puvodne prostupovalo,
se stalo individuální záležitostí
v soukromí osamelých jedincu bez jakéhokoliv politického rozmeru.

NÁVRAT BOHU
ahlédneme-li do vzdálenejších, neevropských kultur,
ukazuje se, že v jiných cástech planety k obdobnému procesu
vytlacení náboženství z verejné sféry nedošlo.
Rozmáhá se naopak jev, který bývá nekdy oznacován
jako "politizace náboženství". V poslední tretine 20. století
na ruzných místech zacala nabývat na významu hnutí,
která zretelne popírala modernistický proces specializace
a zcela zámerne neusilovala o oddelení náboženství
a politiky. Jejich cinnost byla (a stále je) založena na kritice
sekulárnÍho státu, která se tak stala duležitým faktorem
politického boje v rade zemí sveta. apríklad v Indii, kde
vede boj za obnovení hinduistické
identity organizace
"Rastriya Svayamsevak Sangh" úzce spjatá se soucasnou
vládní Indickou lidovou stranou, ale i ve Spojených
státech, jejichž hnutí tzv. Morální vetšiny bojující proti
prílišné liberalizaci americké spolecnosti nachází ohlas
v Republikánské strane.
Od druhé poloviny sedmdesátých
let se v reakci na
negativní stránky moderní spolecnosti
formuje nový
náboženský proud, který odmítá prizpusobení náboženství
moderním svetským hodnotám a usiluje o obnovu posvátných základu lidského spolecenství.
a príkladu islámu by
se dalo ríci, že nejde už o modernizaci islámu, ale o "islamiza ci modernosti". Náboženství se znovu stává vecí verejnou.
Tak jako zmínení klasikové poukazovali na "privatizaci"
náboženství, americký sociolog náboženství José Casanova
naopak hovorí o jeho aktuální "deprivatizaci". Náboženství
zacíná vzdorovat svému zatlacování do soukromí jednotlivých obcanu a degradaci na ryze privátní formu trávení
volného casu.

Piitomnost
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VOLNYCAS?
PROTI "BEZBOŽNÉMU"

STÁTU

Jakými Wavními zpusoby dochází v dnešní dobe k "deprivatizaci" náboženství, jeho návratu do sféry verejného kolektivního života? Patrí sem napríklad náboženská mobilizace
na obranu tradicních hodnot pred ruznými zásahy desakralizovaného státu a ekonomiky (napríklad boj nekterých
militantních krestanských skupin proti potratum). Druhým
zpusobem je zpochybnování autonomie státu a trhu, které
mají ve specializované moderní spolecnosti tendenci rozvíjet
vlastní normy bez oWedu na vnejší tradicní morální normy.
Všechny tyto prístupy mají jedno spolecné, a tím je ztráta
legitimity moderního sekulárního státu, který (z pohledu
náboženských aktivistu) neusiluje o "spolecné dobro" a není
s to v soucasné podobe zajistit mravné fungování lidského
spolecenstvÍ. Tato skutecnost je dána samou podstatou
moderního národního státu, který do jisté míry vznikl jako
protipól nábožensky zakotvených feudálních ríší a byl
nástrojem boje proti politické církvi. Zcela zretelne se tato
perspektiva v extrémní podobe projevuje v nábožensky
motivovaném politickém terorismu. Neprítelem
techto
hnutí nejsou jiná hnutí odlišných náboženských tradic, ale
sekulární stát, resp. sekulární národní stát. Fanatictí
náboženští aktivisté se dívají na vlády jako na predstavitele
sil chaosu a zla, což jim ospravedlnuje prípadné užití násilí,
nebot boj proti nim není obycejný pozemský boj, ale nadhistorický kosmický stret mezi Rádem a chaosem.

ZACHRÁNí

NÁS PLEJÁDANÉ?

Oficiální sekularizace a odstranení náboženského étosu ze
státních politik tak paradoxne vedle nicivých úcinku na velká
tradicní náboženství muže náboženské oživení stimulovat.
Pomalým kolapsem velkých zavedených náboženských
organizací (církví) se otevírá prostor pro nová, netradicní
náboženství (sekty, kulty). Úpadek moci velkých náboženských organizací a rozvolnenostclenství
v náboženských
organizacích usnadnuje "prestupy" verících mezi ruznými
náboženskými organizacemi, což muže vést k náboženskému oživení a experimentovánÍ.
Jedním z udivujících
a paradoxních
dusledku sekularizace je tedy rozkvet
náboženství, nikoliv jeho ústup.
Existence techto skupin však není nijak prekvapujícÍ.
Daleko více prekvapující je reakce okolní spolecnosti. Ve
spolecnosti, která se pyšní "sociálne kulturní pluralitou",
se náboženská pluralita stala problémem. Pochopitelná,
alespon do jisté míry., je tato negativní reakce ze strany
zavedených církví, pro které nová, netradicní nábožen-

ství predstavují
konkurenty
na náboženském
trhu.
Udivující je však reakce sekulární spolecnosti, predevším
státu a médiÍ. Ty by mely být z povahy veci nábožensky
neutrálnÍ. Nejsou. Netradicní skupiny jsou v ruzné míre
skandalizoványa líceny jako "nebezpecné sekty" ci skupiny
podivných bláznu. Proc je v sekularizované spolecnosti
nekdo pohoršen nad tím, když nekterí spoluobcané verí, že
je zachrání vesmírné lodi Plejádanu a dojdou tak vysvobození, a nepodivuje se nad tím, že jiní spoluobcané verí, že jejich
spasitel chodil po vode? Proc jedni jsou chápáni jako blázni
a jiní ne?
Nenaznacuje náhodou odmítavý postoj vuci netradicním
náboženstvím a "novým bohum" nedokoncenost modernity
a sekularizace? Žijeme skutecne v moderní sekularizované
spolecnosti?

ATEISMUS:

SOUCÁST

NOVÉ RELlGIOZITY

Nebyla zatím objevena kultura, která by náboženství
postrádala. Clovek si je pravdepodobne jako jediný živocišný
druh již od raného veku vedom konecnosti svého individuálního života. Lidé po vetšinu svého života vedí, že zemrou,
což je nedocenitelný prvek lidského myšlenÍ. Vede cloveka
k úvahám po smyslu jeho života a ke snaze vymanit se
z tohoto casového sevrenÍ. Clovek Wedá "neco" ci "Neco", co
presahuje jeho omezenou osobní existenci.
Náboženství se tím, že reší problém konecnosti, stává
nekonecným, tím, že reší problém lidské smrtelnosti, se
stává nesmrtelným.
At je tedy technologický rozvoj sebedynamictejší, at jsou
vytváreny stále spletitejší byrokratické struktury, at jsou
výklady sveta stále vedectejší a sofistikovanejší, existence
náboženství je zarucena. Náboženství se neztrácí, dochází
jen k jeho promene. "Noví bohové", nová náboženství, netradicní religiozita ... A dokonce i ateismus. Ano, i ten patrí do
promeny náboženského myšlení, nebot se od nej liší jen
v odpovedích, otázky si klade stejné.
DUSAN

LU!NÝ

(1964)

JE RELlGIONISTA, VEDoucl

ÚSTAVU RELlGIONISTIKY
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ZDEDENA MOUDROST
Nad clánkem lukase Vischera Odpovedný jedinec
- odpovedná spolecnost
VÁCLAV

Jedním z nejprominentnejších soucasných myslitelu mezi
teology, kterí se zabývají problémy ekologie a globalizace, je
profesor ekumenické teologie university v Bernu Lukas
Vischer. Jeho clánek Odpovedný jedinec - odpovedná spolecnost,
uverejnený v casopise RejOrmovaný svet (Reformed World),
vyjde v prekladu v casopise Universum, který vydává Krestanská akademie. Myšlenky v nem obsažené jsou inspirativní
nejen z pohledu krestanské víry, ale i pro toho, kdo stojí vne
církví. Predkládáme podstatne zkrácený obsah Vischerova
textu, doplnený o vysvedujíCÍ komentár.
Výchozí myšlenkou Vischerovy úvahy je poukaz na pojem
"trvalost", který vyjadruje nový prístup k životu a k porozumení soucasné spolecnosti. Klícem k rozhodování o správných cestách je biblická výzva k pritakání životu. V Deutoronomiu 30,19 se praví: "Dovolávám se dnes proti vám
osvedcení nebes i zeme : Predložil jsem ti život i smrt,
požehnání i zlorecelú; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé
potomstvo. "

DRASTICKÉ

KONFLIKTY

BUDOUCNOSTI?

Základní otázka zní, zda a jak porozumíme dnešnímu
svetu, abychom se mohli rozhodovat. Tuto myšlenku vyjádril
nemecký filosof Martin Heidegger pojmem "situovanosti"
cloveka ve svete. Vischer má pritom na mysli predevším
otázku situovanosti v tzv. druhém svete, ve svete clovekem
stvoreném: Marx docela prípadne v této souvislosti hovorí
o "druhé prírode': A španelskýfilosof Ortega y Gassetpoukazuje
na nebezpecí,jež plynou z toho, že moderní clovekjím stvorený
svet pokládá za prirozený a samozrejmý a cítí se v nem pohodlne
zabydlen. Pritom rychlost zmen tohoto sveta, akcelerovanáprocesem globalizace, dále ztežuje celkovou orientaci. Tojsou prekážky,
které brání tomu, abychom své "situovanosti': svému postavení
v soucasném svete skutecneporozumeli.
Naše situovanost ve svete druhé prírody, ve druhém svete,
a vlastne ve stále novém svete, nám tak klade otázku, jak
zacházet s tímto potenciálem nových príležitostí a selhání.
Profesor Vischer proto definuje ctyri kritéria umožnující
orientaci ve svete takto se promenujícím.
Jednak je zapotrebí si uvedomit, že existuje trvalá jednota
hrozeb životnímu prostredí.
elze proto chápat jednodivé
hrozby izolovane: Toto poznání zvolna proniká predevším do
politiky Evropského spolecenství, a to nejen do jeho Akcních

MEZRICKÝ

i

programu životního prostredí, ale promítá se do právních
dokumentu, jako je napríklad Smernice o integrovaném
predcházení znecištení, kterou clenské státy pridružené státy
musejíprevést do svého systému práva životního prostredí.
Dalším kritériem je odpovednost budouCÍm generacím, jak
vyplývá z definice trvale udržitelného rozvoje, obsažené
v záverech druhé Konference OSN o životním prostredí
a rozvoji, konané v roce 1992 v Rio de Janeiru: Upravená
verze této definice v našem zákone o životním prostredí zní:
Trvale udržitelný rozvoj spolecnosti je takový rozvoJ: který
dnešním budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat
svoje základní potreby, aniž pri tom snižuje rozmanitost prírody,
a zachovává prirozené junkce ekosystému.
uetí kritérium je vedomí spolecné budoucnosti bohatých
i chudých. To je nová výzva, která vyžaduje spravedlivou
distribuci zdroju. Jde tedy o základní vztah mezi bohatými
státy Severu a chudými státy Jíhu.
Konecne ctvrtým kritériem je predjímání neocekávaného. Události,jejichž beh pocal 11. zárí 2001, jsou znamením,
že budoucnost v sobe obsahuje množství konfliktu, jež se
mohou manifestovat velmi drasticky. V této souvislosti treba
poznamenat,
že není rozhodující, zda jde o potenciální
konflikty etnické ci kulturní nebo o konflikty, vyvolané stále
obtížnejším prístupem k prírodním zdrojum, jako je treba
voda nebo ropa.

i

i

STOPA A PROSTOR
Predevším ekologická povaha soucasných problému klade
nove otázku, za co a komu je clovek odpovedný. Jestliže se
dosud zduraznovala odpovednost Bohu za bližní, ekologická
krize znamená, že jsme také odpovedni svým bližním.
A nejen to: jsme odpovední za dar stvorení.
ejzávažnejší je však následující myšlenka profesora
Vischera: Trebaže pri hledání správných odpovedí na konkrétní
výzvy se mužeme opírat o Desatero, zdedený zákon není posledním slovem. Je treba vyjádrit aktuální obsah odpovednosti
v nových termínech. Každá generace totiž hledí vstríc nové dobe,
která prináší neco,copresahuje zdedenou moudrost.
Jsme voláni k odpovednosti, která je nesrovnatelne širší,
než byla odpovednost predchozích dob. Je to dáno dusledky lidského jednání, které má dnes vždy globální charakter: Nadmerné užívání osobního automobilu prispívá ke
zhoršování skleníkového efektu, který v dohledné dobe ohrozí
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život rady ostrovních spolecností, bezohledný vztah k prírodnímu prostoru na vlastním území snižuje do budoucna
možnost prispívat k zabezpecování obživy hladových po celém
svete.

Profesor Vischer ovšem konstatuje, že i plánování má
omezený dosah. Vyplývá to z osudové ohranicenosti našeho
poznání a z našich zkušeností s pokusy ovlivnovat vývoj.
Takové pokusy budou vždy jen fragmentární, jejich výsledky
nejisté a potenciálne i nebezpecné.
Vischer pak varuje pred vizí dokonalé spolecnosti - treba
ekologicky "zdravé spolecnosti". Všechny dosavadní vize
zklamaly. Nicméne zustává úkol popsat základní rysy spolecnosti, jež by dovedla usmernovat nejlepším možným smerem
historický vývoj se všemi jeho prísliby a riziky.
Každé limitování lidských aktivit ovšem vyvolává odpor.
Ten muže být podle Vischera prekonán tlakem zdola. To
vyžaduje, aby se zavádel model participativní spolecnosti úcasti obcanu na rozhodovánÍ. Cestu k zavedení takového

Máme-li se vyhnout destruktivnímu
pusobení svého
konání, je treba rozvinout velmi komplexní plánování. To je
Vischerova další pozoruhodná
myšlenka, která vyžaduje
doplnení: nemá jít totiž o plánování ve starém slova smyslu,
jako spíš o plánování limitu spotreby a cest k dosahování
takových cílu: Prírodovedci definují dva nové pojmy, jimiž se
má hledání takových limitu rídit. Je to pojem environmentální
stopy a environmentálního prostoru.
Environmentální stopa je množství produktivní zeme (ale
i vody), kterou danájednotka (clovek, obec,národ, výrobní odvetví) využívá pro uspokojování svých potreb.
Bez odkazu na metody propoctu této stopy stacípoukázat na to,
že Londýn má ekologickoustopu, která se rovná území celéAnglie.
Znamená to, že jen Londýn sám žije jak na úkor budoucích
generací, tak na úkorjiných spolecností. V ekologickéstope se tedy
zrací i napetí mezi chudými a bohatými.
V soucasnosti se prubežne provádejí podrobnejší propocty,
jrjichž cílemje zjistit velikost ekologickéstopyjednotlivých národu
a porovnat,jakéjsou mezi nimi pomery zjištených stop.
Na prvním místeje ekologickástopa Islandu, která ciní 9,9 ha
na obyvatele, zatím codostupná ekologická stopa ciní pouze 2,5
ha. Rozdíl predstavuje 7,4 ha. Ekologická stopa Spojených státu,
rovnežjedna z nejvyšších, ciní 8,4 ha, dostupná pouze 6,2 ha.
Naproti tomu ekologická stopa Bangladéše, nrjmenší na svete,je
pouze O, 7 ha. Vzhledem k rostoucímupoctu obyvatel však dostupná stopa je pouze 0,6 ha na obyvatele. Ekologická stopa Ceské
republiky ciní 4,2 ha na obyvatele, zatímco dostupná stopa je
pouze 2,5 ha. Deficit predstavuje 1,7 ha. Plyne z toho, že pri
soucasné úrovni spotreby by na našem území melo žít pouze 4
miliony obyvatel.
Environmentální prostorjde o necodál a vymezuje, kolik která
spolecnostcijedinec muže využívat, aniž by ohrožoval uspokojování potreb jiných spolecnostícijedincu.
Odtud se musí pak odvíjet zpusoby, jak takových limitu
dosahovat. Takovou metodu predstavuje ,faktor 4': který znamená, že treba evropské zeme i pri zachování soucasné úrovne
spotrebyjsou schopny šetrným zacházením s energií a se surovinami ušetrit až ctyrnásobek své dnešní spotreby prírodních
zdroju.

modelu otevírá treba Aarhuská úmluva o právu obcanu na
inftrmace, o úcasti na rozhodování a o prístupu k soudum pri
ochraneživotního prostredí.
Ani to ale nestací. VezpráveMy, lidé (We People) z roku 2000
generální tajemník OSN KofiAnnan uvádí, jaké výzvy adresuje
nadnárodním spolecnostemve snaze zapojit je doprocesu zmírnování sociálních napetí a ekologických hrozeb. Podobne OECD
vydala direktivy obsahující doporucení clenskýchzemí organizace
nadnárodním spolecnostem,jak regulovat své aktivity v zemích
jrjich pusobení. I když jde o doporuceníprávne nezávazná, nelze
jejich vliv podcenovat: jinak bychom totiž musili pritakat
nejhlubšímu skepticismu takovýchfilosofUjako Hannah Arendtová nebo Karl J aspers, kterí odhalují v jednáních lidského rodu
moderní doby sklony k sebevražde. Naopak lze ocekávat, že
tragické události z 11. zárí povedou i u manažeru nadnárodních
spolecností k probuzení pudu sebezáchovy a tedy k opatrnejšímu
jednání než dosud Spoléhat pouze na masový tlak zdola by bylo
zrejme nerealistické.
Na záver profesor Vischer ríká: Clovekem stvorený druhý
svet, svet druhé prírody,je pareništem násilí. Zároven však je pro
svou složitost tak zranitelný, že násilí muže rozrušit jeho krehkou
rovnováhu. Také struktury spolecnosti,prirozené i institucionální,
jsou tak komplexní, žejejich schopnostnést napetí a vyrovnávat se
s konflikty, je omezená. Chce se tedy dodat: cesta bude
namáhavá a daleká.

VACLAV MEZRICKÝ
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PO SMRTI BOHA
Svet nikdo nerídí, nikdo z lidí, valí se sám
a nikdo neví kam
SVATOPLUK

Myšlenku Boží smrti ani trochu málo neprijímám, je mi
cizí. Nicméne lidská tendence Boha zneuznat, znectít,
zlikvidovat ci zabít je stará jako lidstvo samo. Již na samém
pocátku sliboval svudce prvním lidem: "Budete sami jako
bohové." Clovek byl a je posedlý touhou být tím posledním
a nejvyšším, nemuset se nikomu za svuj život zodpovídat,
být tím, kdo stanovuje poslední normy. Ostatne zabít Boha,
to opravdu není jen tak, nebot jeho základní vlastností je, že
- na rozdíl od cloveka - je neznicitelný, že vstává z mrtvých.
Práce jeho hrobaru je namáhavá, ale marná.

KARÁSEK

veškeré nadeje a zahání soucasníka do sobectví privátu, jsou
lidé duchovne na dne a jsou spojeni spolecným neúspechem.
At si vyznavaci všech náboženských tradic uvedomí, že svou
vírou a svými životy zabili, znovu ukrižovali Boha, v nehož
verili; at si uvedomí svuj podíl na krachu lidskosti. Ale
k takovému uvedomení jsou dnes zváni všichni, i tvurci
nadejných ateistických projektu, umelci, politici i vedci, at si
všichni priznají svuj vlastní podíl na spolecném krachu
humanity.

BUH BEZ BOHA
VÝKRIKY PREDTUCHY
Od zacátku minulého století se ozval z úst nekolika fJlosofu výkrik: "Buh je mrtev." V tu dobu byly kostely ješte plné
a víra všeobecná. Ti myslitelé vycítili srdcem, že buh praktikovaný tehdejší církví je lidmi vytvorený padelek, pouhá
karikatura, která nemá vliv na konkrétní život v nej verících.
Vzkrikli v predtuše jeho smrti, kterou dedukovali z bídného
stavu dobové církve. Každý ten jednotlivý výkrik mel jiný
podtón a jiné zabarvení. Jedni vykrikli hruzou. Velké zdešení
je cítit i ze zprávy o Boží smrti z úst Friedricha
ietzscheho
: "Buh je navždy mrtev! To my jsme ho zabili - vy a já! My
všichni jsme jeho vrazi!" U jiných se jedná o radostný výkrik
oproštení a osvobození z tenat a spáru poststredovekého
církevního myšlení. Za všechny tuto radost vyjádril J. P.
Sartre v díle Dábel a pánbuh.

PO KRACHU
Dnes už víme, jak to dopadlo: jásot byl nepatricný
a zdešení melo své opodstatnení. Clovek vyproštený ze
sverací kazajky náboženství vzal režii do svých rukou. Když
dnes prehlížíme minulé století, musíme si ríci: žádná sláva to
nebyla. V Evrope šlyza sebou dve nevídane kruté svetové
války a hned po nich následovala dlouhá éra komunismu,
která ve jménu své ideologie legalizovala nelidskost. Po
dvacátém století si utíráme pot z cela: to bylo maso, to byla
jatka. Doba postnáboženská, éra lidské modernity, vyústila
do masové neúcty k životu.
Na výkrik "Buh je mrtev" odpovídá nový výkrik zdešení:
"Umírá clovek". Dnes, na zacátku nového tisíciletí, jsme
v situaci po krachu. Po krachu náboženských systému spojených s mocí, státních církví, humanistických ideálu modernity, po krachu všech ateistických -ismu a ideologií, které též
skoncily na spolecném hnojišti zvule a bezpráví. Upadáni od
této skeptické kaše, v dalekosahající deziluzi, která zbavuje

Období po zdánlivé smrti Boha je obdobím zostreného
režimu, predevším tím, že v cloveku odumírá svedomí.
Svedomí, latinsky consciencia, to bylo sou-vedomí, spolecný
jmenovatel a spolecná hlubina pod nekonecnou rozmanitostí
a neopakovatelností všech lidských bytostí. Zpívám v jedné
písni: "Rány se hojí, a mé srdce se bojí, zda je tu neco, co nás
ješte pojí." Boží dech, Boží inspirace, to byl vklad Tvurce
každé lidské bytosti, to bylo její tajemství, drahocennost,
transcendence, vnitrní rozmer její sou-náležitosti.
Život
nebyl pouze individuální izolací, ale i hlubinným spolupobýváním, vnitrním rozhovorem dvou ruzných hlasu. Clovek
nebyl sám svuj, do sebe uzavrený. Stále se otvíral tím, že ve
svém svedomí rozmlouval, stále chodil a žil s Bohem,
s jedinkým Bohem, který býval na spolecné návšteve
u všech. Svatý Augustin ríká: "Buh je mému srdci bliŽŠí, než
já sám sobe."
Prukopníci modernity se prímo vrhali na svedomí cloveka, když hledali v lidském nitru neco nadejného, co by i po
rozluce cloveka s bohem, podrželo jeho svébytnost. Jean
Jacques Rousseau volal nadšene: "Svedomí, svedomí, Božský
instinkte, nesmrtelný a nebeský hlase, jistý vudce, neomylný
soudce dobra a zla cinící cloveka podobným Bohu, jsi to ty,
svedomí, jež jsi skvelostí naší prirozenosti a mravnosti."
Kdybych toto zvolání použil dnes, treba v metru, ve veznici,
nebo v Rade Ceské televize, jiste bych vzbudil prinejmenším
údiv. Tehdy to možná platilo, ale dnes už ne. Svedomí bez
stále obnovované Boží intervence, ponecháno samo sobe,
postupne odumírá. Humanistum melo svedomí nahradit
Boha, ale tato nadeje splaskla, když se ukázalo, že svedomí
v té dobe težilo ješte z doby predešlé - že to byl ješte zbytek
transcendence, boží reziduum, ale již bez živé a vzmáhající
transcendence. Ješte buh, ale už bez Boha.
Evropou obchází nové strašidlo. Po kapitalismu, nacismu
a komunismu je zde strašidlo anomie, spolecenství bez rádu,
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který mu dodávají sdílené normy. Anomie se preloží také
jako totální bezuzdnost, naprostá libovule, svévole, až zvule.
Anebo je to strašidlo stále stejné, jen mení masky? V zásade
se nemení, jeho podstatou zustává, že pohrbilo Boha. Za
živa.

VELKÁ STRKANICE
Dnešní clovek a dnešní doba, to jsou pojmy mnohoznacné
a naprosto neuchopitelné. I pojem ateismus je podobne
amorfní ci zatuhlý. Mohl bych jmenovat nejméne tricet
možností jeho významu, ruzných odstínu a variant. Od
ateismu pseudovedeckého až po ten nejvulgárnejší. Já radím
ateismus do rady ruzných náboženství. Je to presvedcení ci
víra cloveka, že buh neexistuje, a tudíž je clovek tím nejvyšším pánem nad prírodou i lidmi. Nikdo a nic ho nemuže
zastavit ani omezit v jeho nárocích. Novodobí "faraoni",
vudce a generalissimus jsou prototypy moderní bezbožnosti.
V tomto smyslu je ateismus past vlastní pýchy, do které se
chytne clovek, zneužije-li nabídnutou moc proti lidem
a proti životu.
Modernita se snažila cloveka osvobodit z dlouhotrvající
zapeklitosti - osvobozený se prekotne rozbehl a chytil se do
jiných pastí. Soucasný clovek se tvárí svobodne, ale jeho zrak
prozrazuje vnitrní sevrenost až utrápenost. Trpí, i když mu
nikdo nic nedelá, tíží ho existence sama, trpí i ve své svobode. Modernita vyhlásila smrt boha; na jeho trun, na místo
nejvyšší se drali noví a noví adepti, uchazeci o totální moc.
Vznikla tam velká strkanice: knez, král, vojevudce, prumyslový magnát, ale i básník, filosof a myslitel se navzájem
svrhávali z nejvlivnejšího postu.
V pocátku novoveku tento Htý boj nakonec prekvapive
vyhrál vedec. Veda se stala náboženstvím modernity, vedecký
svetový názor se stal novodobým katechismem, mýtus
poznané objektivní reality dodal zdánlivou serióznost
prevratným poznatkum, které se staly poslední autoritou
spolecenských problému. Po kolapsech modernity vedci
pochopili sami, že vlastne není o co stát, že ovládat neuchopitelná spolecenství není žádný med. Veda dobrovolne
opustila vudcí roli, v pokore se vrátila zpet do laboratorí
fascinována novými obzory svého zadání.
Souboj mezi vedou a vírou tak byl odpískán, opušten. Po
modernite nastává nový cas, nová doba postmoderní. Všechno je jinak. I ateismus, veda, víra i Buh - vše se objevuje
v novém a jiném svetl"e.Všichni rozumní se stáhli do svých
pracoven, už se nederou na místo nejvyšší, už vedí, že to není

žádný med vládnout nezvládnutelnému.
Pracují na svém
a predávají své poznatky do spolecné kasy. Uzavreli tichou
dohodu. To nejvyšší místo zustane prázdné, tam at se nikdo
nedere, to nikomu z lidí neprísluší. Pracují a drží stráž, aby
se nikdo nedral do nebe. A tak je trun prázdný. Svet nikdo
nerídí, nikdo z lidí, valí se sám a nikdo neví kam. Je tu místo
pro nejistotu, pro tajemství, pro básen, výzkum i víru. Je tu
prostor, na míste nejvyšším je prázdnota. Už jde jenom o to
vystavovat se této prázdnote, naslouchat jí, spatrit její odlesk,
její krásu, poznat její smysl a zvest.

SVATOPLUK KARÁSEK

(1942)

JE EVANGELICKÝ DUCHOVNI.
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Jak zabránit ženské obrízce
IVANA
Na konferenci Fóra 2000 v Praze vystupovala v sekci
Zdravíjako právo cloveka. Bývalá topmodelka, nazývaná Kvet
poušte, tricetiletá Waris Dirieová pochází ze Somálska.
V peti letech prodelala obrízku ženských orgánu, trináctiletou ji chteli, výmenou za pet velbloudu, provdat za šedesátiletého. Podarilo se jí utéct od rodiny, pak se dostala do
Anglie, kde pracovala jako uklízecka. Teprve ve dvaceti
letech se naucila císt a psát. V Londýne si její atraktivní
krásy všiml známý fotograf a nabídl jí dráhu modelky. Po
velmi úspešné kariére se prestehovala do New Yorku, kde
nyní žije se svým partnerem, jenž je hudebník a se svým
malým synem. Stala se vyslankyní OS
pro odstranení
problému ženské obrízky ve svete.
Jaký je podle vás hlavní duvod ženské obrízky?
Je to potreba ženu vlastnit a kontrolovat, mít nad ní moc.
Ale taky tradice, kultura, neznalost cehokoliv jiného. Ptávám

DOLEŽALOVÁ

se mužu, jak mohou mít radost z toho, že se ubližuje lidem,
které mají rádi. Jak se mohou vyrovnat s tím, cím jejich žena
prošla. Vetšina vám rekne, že se jim to nehbí, ale proste to tak
je. Nevedí proc, ale je to dané, kulturní rituál. Prišlo to
s arabskou kulturou kdysi dávno a proste to tak je. Muži se
asi báli žen a tohle je zpusob, jak je uzemnit.Afrika je po
staletí nabitá ruznými akcemi proti ženám, ruznými zpusoby
mucení a bolesti. Muži chtejí mít jistotu,že se jejich ženy
žádný jiný muž nedotkne a že žena nebude toužit po jiném.
Ale kde je pak touha ženy po vlastrúJn muži? A jak muže
muž mít radost ze styku s vlastní ženou, když je obrezaná?
Nevadí mu to?
Ale on prece nic jiného nepoznal! On neví, jaké to je
milovat se s neobrezanou ženou. Všude ve svém okolí zažívá
jenom ty, jejichž cena na trhu manželství stoupá s obrízkou.
Prošla tím jeho matka, sestry...
avíc obrízku provádejí
ženy ženám, takže muži si možná ani nedovedou predstavit,
co to obnáší. Je to kvuli nim, ale oni ani netuší, jak to bolí. Je
to pro ne v podstate tajemství. Jak muže mladý muž vubec
vedet, co dívce chybí, co mela, oc prišla. To vše ve jménu
Al1áha, ve jménu náboženství, jež je nutno dodržovat.
Matky ovšem dobre vedí, co je to za bolest, samy ji
zažily. Jak je možné, že totéž utrpení zpusobí dceri? Pokud
vím, drží je pri obrízce práve ony. Prichystají dceru na
úžasný zážitek, oblecou ji do svátecních šatu, a pak ji
nechají nožem, ostrým kamenem, strepem, rezavou žiletkou obrezat bez jakéhokoliv umrtvení.
Ano, milovaná matka vás drží v klíne a prožívá vše s vámi.
Pamatuju se, jak me na ten "slavnostní obrad" chystala.
Pamatuj u si kus santálového dreva, který mi dala do úst,
abych si bolestí nerozkousala jazyk. Stejne jsem bolestí
omdlela.
Ale matka nemá jinou možnost, nemuže díte ochránit,
i kdyby chtela. Nemá šanci. Nemá moc. Bez obrízky by její
dcera byla vyrízená. Nikdo by se jí nedotkl, nikdo by si ji
nevzal. Byla by nepoužitelný kus hadru.
I ty matky, které tuší, že to není dobré, zároven vedí, že to
musí být vykonáno. Teprve ted - po svých zkušenostech
s životem v jiné civilizaci - vidím, co je hrozného na té mojí
a jak težké je to v zemích, kde se ženská obrízka praktikuje,
vysvetlovat. Vetšina mých príbuzných v Africe podstupuje
i nadále tohle mucení a považuje je za nezvratnou nutnost.

Bývalá topmodelka, nazývaná Kvet poušte, Waris Dirieová
je vyslankyni OSN pro odstranení
problému ženské
obrízky ve svete.

Rituál je hluboce zakorenený, nehnulo se s rúJn po staletí. Jaksi myslíte, že jej zmeníte vy?
Chodím a vysvetluji. Už jsem vykonala v Mrice dve mise.
Musejí se dozvedet, že jejich svet není jediný.
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Máte problém s tím, že verejne vystupujete
o tak intimních záležitostech?

Co se dá udelat pro to, aby alespon v evropských
a amerických zemích platily težké tresty za praktikování
ženské obrízky?
Prijmout prísné zákony! Totální zákaz pod hrozbou
vyhoštení ze zeme! Pokud chtejí rodiny, které jsou zvyklé na
tento ohavný rituál, žít jinde a v jiných podmínkách, musí
dodržovat jiná pravidla, ne? I když je jasné, že bez jejich
vlastní dobré vule a pochopení toho, o jaké se jedná hrozné
mucení, mrzacení a zlocin na žene, to nemá smysl.
Samozrejme, že rodina, která se rozhodne pokracovat v této
tradici, si vždycky najde nejaký nelegální zpusob, který bude
zase casto pro ženy smrtelný. Mimochodem
v Africe na
následky obrízky ve forme infekce, AIDS, tetanu nebo
vykrvácení umírá každá ctvrtá dívka!
Víte, není nic špatného na tom, prenést si svoji puvodní
kulturu do nové zeme, ale tohle prece není prijatelná kultura!
Hodne se mluví o míru, o bezpecnosti národu, padá spousta
slovo ohrožení západní civilizace, ale skutecnost, že život
každé dívky v Africe je ohrožen, nikoho nezajímá!
emohu jen sedet doma v Brooklynu se svým dítetem
a mužem, musím se snažit neco zmenit. Informovat, varovat.
enávidím otázky: myslíte si, že se vám to podarí? Já to
proste delat musím, je to moje poslání.

a vyprávíte

Nekdy cítím jako prokletí, že musím verejne a detailne
objasnovat jednotlivé zákroky. Ale pak si ríkám, že to je
jediná cesta, jak ženské obrízce casem zabránit.Takže je to
požehnání. Jsem vlastne misionárka ...

i

Západní zeme dodnes nejsou dostatecne informované.
Jaká vubec muže být naše pomoc ženám v techto prípadech?
Je nutné vybudovat školy, systém vzdelávání, takže je
potreba financí. V tom muže západní svet pomoci.
I v protestech, v mobilizaci Cerveného kríže a dalších
zdravotnických organizací.
Když rodiny emigrují do zemí západní civilizace,
prestanou obrízku praktikovat?
Ne, pokracují v ní. Po další generace. Když nenajdou
amerického nebo holandského lékare, který by jim vyšel
vstríc, najdou si jakoukoliv pokoutní osobu, která to
provede.
ehygienicky, nebezpecne. V novém kulturním
prostredí se ješte více semknou kolem puvodních rituálu.
Je to podivné, ale presun nekam jinam mnohem víc
umocní jejich pocit ohroženosti a dodržování všech tradic
je v cizím svete uklidnuje. Zmenit mentalitu je strašne
težké.

IVANA DOLELALOvA

(1949)

JE PREKLADATELKA A PUBLlCISTKA.

ŽENSKÁ OBRíZKA
Za evolucní, všelidskou

normalitu,

kulturní univerzálii

c1itorisu, k tomu se nekdy pripojuje vyrezání cásti malých
stydkých pysku, prípadne vetší cásti celého zevního
ženského pohlavního ústrojí a sešití zbytku tak, že zustane
jen otvor. Výkon se i v této dobe casto provádí bez
znecitlivení, napríklad žiletkou, nužkami, ale i strepem, bez
dodržení nejzákladnejších zásad asepse. Smyslem tohoto
výkonu má být za prvé zachování kulturní identity skupiny,za druhé pomoc pri udržování cistoty, za tretí zachování panenství a cti rodiny, za ctvrté zlepšení funkce budoucího manželství vcetne zvýšení sexuálního prožitku mužu
(AAP, 1998). Zmrzacení ženského genitálu se opírá se
náboženské
doporucení,
která pravdepodobne
prešla
z kmenových náboženství do islámu.

je možné považovat projevy erotického
a sexuálního
chování žen i mužu. Velký pocet kultur má na projevy
tohoto chování dvojí merítko: u žen je potlacuje, zakrývá, ciní z nich podstatne
vetší "hrích" než u mužu.
Barbarským
príkladem
tohoto
kulturního
vlivu je
"ženská obrízka",
která se stále provádí zejména
v Súdánu a Somálsku, v nekterých
místech Blízkého
východu a Asie.
Presnejší
oznacení
tohoto
výkonu je zmrzacení
(znetvorení) ženského genitálu (FGM, Female Genital
Mutilation). Odhaduje se, že se obetí této "operace" stalo
100 milionu žen. Rocne se provádí na 4-5 milionech
devcátek obvykle ve veku 4 - 10 let, nekdy na novorozencích, ale i dospívajících a mladých ženách. Výkon má tri
základní varianty. Spocívá ve vyrezání cásti nebo celého

Z knihy Františka Koukolíka a Jany Drtilové Zlo na každý
den (Život s deprivanty I),Makropulos, Praha 200 I, s. 151.
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PREDBIHAT SVET SE
Rozhovor s americkým sociologem a politologem
Francisem Fukuyamou
IRENA

I konference

ci shromáždení

veskrze

REIFOVÁ

intelektuální

a oduševnelá, jako je Fórum 2000 (porádané v Praze už
pátým podzimem
z iniciativy Václava Havla, Elieho
Wiesela a japonského sponzora Yohei Sasakawy), místy
kopírují modely show businessu.
Defilují tu hvezdy
s pruvody novináru v patách, celebrity obstoupené
ochrankou, slavná jména zastinující ta méne zvucná. Tak
jako kinematografie
60. let mela své BB a CC, Fórum
2000 se chlubilo zejména panem FF - americkým sociologem a politologem ci presneji polyhistorem Francisem
Fukuyamou.
Prestože
Fukuyama
na pocátku
devadesátých
let
získal povest provokatéra, když pohrbil historii v knize
Konec dejin, apokalypsa z letošního 11. zárí tragicky
The
aktualizovala
spíše téma jeho druhé monografie
Trust (Duvera), v níž autor konstatuje nejen úbytek
duvery v Americe (duvery v instituce i duvery mezi
bližními v rámci komunit), ale i nezájem o ni a lhostejnost k pevnejším svazkum. Prosperita, k níž vede cesta
po dálnici informacní
i skutecné, frenetická mobilita,
stehování
z místa na místo jsou silnejší než pocit
duvery. Americané prožívají úpadek nostalgie, stýskání,
potreby vazeb na zdroje jistoty, píše Fukuyama v roce

1995.

Francis Fukuyama se narodil roku 1952 v rodine
druhé generace japonských pristehovalcu. Získal prestižní americké vzdelánf, bakalárský titul na Cornell University, doktorát
z oboru politické vedy na Harvardu.
Behem devadesátých let vydal tri sociologické bestsellery Konec historie a poslední clovek - The End or History and
the Last Man (1992), Duvera - The Trust (1995) a Velký
rozkol- The Great Disruption (1999).v soucasnosti pripravuje k vydání knihu o politických dusledcích biotechnologií.Jeho záber je velmi široký. pusobí i mimo akademickou pudu. V letech 1983-89 byl politickým analytikem
amerického ministerstva zahranicí a analytikem RAND
Corporation
ve Washingtonu. Je ženatý, má tri deti a ve
volném case se venuje truhlarine
se zamerením
na
výrobu st~lu.

Proc vás zaujal fenomén duvery? Tou se prece na
globálních trzích neplatí...
Po zániku ideologických rozdílu mezi dvema politickými bloky se dríve vzrušující témata obrany svobody,
demokracie,
liberálních
hodnot stala samozrejmostí.
Kapitalistická
verze spolecnosti se zabydlela na novém
velkém teritoriu postkomunistických
zemÍ. Zdálo se mi
zbytecné rozepisovat se dálo tom, co je již zajišteno,
a chtel jsem posunout jeden z duležitých otazníku o kus
dál. Liberální
kapitalistické
usporádání
se postupne
stává takrka celosvetovou normou, její obrana už není
vzrušující výzvou. Preformuloval
jsem proto puvodní
otázku po tom, jak tento typ sociálního života prosazovat, na otázku, jak v nem zajistit životnost jevu, kterému
ríkám duvera. Existuje mnoho spolecností,
které jsou
ryze demokratické,
ale prožívají skutecnou krizi duvery,
lidé jsou cynictí, nemají zájem spolu kooperovat ...
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NEVYPLACI
Problém už není, jak vybudovat demokratické
ekonomické a kulturní instituce, ale jak posilovat pocit, že
mají své funkce a že když jim nebude dopráno duvery,
spolecnost se dezintegruje.

vyvíjet dále. Nu, doufejme, že jsou i jiné strategie, jak ji
probudit, než národní katastrofY.
V televizních zprávách se tesne po útocích teroristu
obsedantne
opakovala stále tatáž veta: svet už nikdy
nebude stejný, jako predtím. Sdílíte tento názor?
Snad se s tím lze ztotožnit ve smyslu, že do jumbo
jets ješte dlouho nebudeme
nasedat bez nervozity
a výstavba hrdých mrakodrapu
nebude probíhat tak
lehkomyslne. Rozhodne se objevilo silné vedomí zranitelnosti civilizace skrze technologie, které sama pokládala za známky vlastního pokroku. Ukázalo se, že to, co

Trváte na tom, že duvera kolabuje,
i poté, co se
11. zárí na newyorských
ulicích podpírali a dávali do
reci úplne cizí lidé, co takrka zbožštili hasicský sbor
a svého starostu
a prezidenta?
Nemuže
se náhlý
traumatizující
úder a strach z neustálého ohrožení stát
dokonce
zlomem
v dlouhém
procesu
odcizování
a úbytku solidarity?
Je to možné. Videli jsme obrovskou restauraci patriotismu, života komunity, vzájemné pomoci jeden druhému. Ono totiž príliš mnoho míru, blahobytu a prosperity nijak neprospívá lidskému charakteru. Za Clintonovy
éry Americané trochu znecitliveli, meli samé príjemné
starosti: jak se zapojit do ekonomického
boomu produkujícího milionu dolaru, jak polapit onu bublinu informacních
technologií,
jak prijít na nejakou skvelou
inovaci, jak dostat výnosný originální nápad. Obecne
receno šlo o to, jak být lepší než ti druzí, jak toho
druhého prechytracit,
at už trh, konkurenta nebo treba
souseda. A ted se najednou nedovedou bavit o nicem
jiném,
než o hrdinství
požárníku
a záchranáru ...
Uvedomili si, že existuje také neco jako verejné služby,
duležité struktury, jejichž doménou není prinášet zisk,
ale být k dispozici pro verejnost. Americané jako by se
rozpomneli na neco, co už jim skoro vypadlo z pameti.
a druhou stranu bych to neprecenoval
a nedoufal, že
by z toho mohl být civilizacní zlom a návrat jakéhosi
=
"neo-Gemeinschaftu"
(Gemeinschaft,
pospolitost
termín nemeckého sociologa Ferdinanda Toenniese pro
tradicní spolecnost
s úzkými mezilidskými
svazky pozn. red.). Každé trauma, tragédie nebo katastrofa
vždycky oživuje komunitu, pocity vzájemné závislosti,
potrebu si pomáhat a cítit odpovednost.
Bohužel nic
netrvá vecne a soucasná renesance duvery muže být jen
docasnou epizodou. Duvera není jako motýl, kterého
jednou chytíte, napíchnete
na špendlík a zachováte
navždy. Jednadvacáté století teprve zacíná a uvidíme, jak
se bude - i pod vlivem zážitku ohrožení - kurs duvery

I kdyby se podarilo teroristické nebezpecí
rychle eliminovat, vedomí zranitelnosti,
uvážlivost a nutnost brát vetší ohledy na
možné dusledky technologické pýchy
by mely zustat.
lidé vynalezli - mnohdy v prehnané
Vlfe ve svou
všemocnost a emancipovanost
- muže být použito proti
nim. Rozhodne alespon ve Spojených státech narostlo
vedomí, že touha predbíhat svet se nevyplácí, protože
svet se jednoho dne muže vrátit a chytit vás. Na druhou
stranu platí, že se k tomu propujcila nepocetná tlupa
fanatiku, které lze paralyzovat a je po problému, svet
jede dál po osvedcených
kolejích. To by ale nemel.
I kdyby se podarilo teroristické nebezpecí rychle eliminovat, vedomí zranitelnosti,
uvážlivost a nutnost brát
vetší ohledy na možné dusledky technologické pýchy by
tu melo zustat. Zneužití technologie
hrstkou teroristu
není jediná cesta, kterou muže západní civilizace
v domnení, že krácí do ráje pohodlí a blahobytu
dospet k destrukci sebe sama.
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HODNÝ ZLÝ STRÝCEK
V cem spocívá konflikt zahranicních investic
INGEBORG

Lidé vetsmou vnímaj1 Jevy a události v rovnováze:
rozeznávají jejich silné a slabé stránky, klady a zápory. Jeden
fenomén našeho dnešního života se však takovému pohledu
vymyká. Jmenuje se "prímé zahranicní investice". Jejich
obraz v ceské spolecnosti nabyl bezkonfliktní
podoby
a pusobí jako zaklínadlo, jako univerzální návod na rešení
našich problému.

TVRDÝ BYZNYS
Pomocí prímé investice zahranicní investor získává na
celkovém kapitálu domácí firmy takový podíl, který mu
umožnuje kontrolovat rozhodovací procesy ve firme i dohled
nad podnikem jako celkem. Jakmile zacneme hovorit
o zájmech a jejich ruznosti, konfliktnost pojmu vyvstane.
Cím protichudnejší je zájem zahranicního vlastníka vuci
ostatním zájmum ve firme - zájmum domácích zamestnancu a manažeru, obchodních partneru, veritelu, obyvatel
v obci a regionu, kde firma pusobí, zájmum hostitelské zeme
vcetne tzv. národních zájmu - tím vetší potíže vznikají. Tím
konfliktneji tyto investice pusobí, tím více vystupují negativní efekty.
Preháním? Vždyt prímý (strategický) zahranicní investor
prichází, kupuje starou továrnu, modernizuje ji, nabírá nové
pracovníky, kterým rádne platí, objednává si alespon cást
potrebných dodávek zboží a služeb u domácích firem, za své

Národní vlády se dostávají z pozice vládcu do
role manažeru
svého státu.

zodpovedných

za hospodarení

zboží také platí, své hotové produkty vyváží úspešne na
zahranicní trhy ...
Varianta k tomuto popisu zní: "Staví na zelené louce
novou továrnu, jinak vše ostatní zustává." Co je negativní ve
slovech: investuje, platí, zamestnává, kupuje, vyváží, zlepšuje
saldo platební bilance?
Nechci tvrdit, že zahranicní investor prichází do zeme jen
proto, aby ji vysál a rychle zbohatl. Na druhou stranu nelze
cekat, že je to hodný strýcek, který zaplatí naše dluhy a ješte
z nej bude možné loudit peníze. Není ani kouzelný dedecek,
ani charitativní pracovník. Zahranicní investor prichází do
zeme pouze tehdy, když ocekává zisk.
Zisk nemusí nutne prijít hned a v omracující výši. Rychlý
a vysoký zÍsk bývá spojen s vysokým rizikem a patrí spíš do
ríše spekulace. Patrí sem i prímá zahranicní investice? Svou

NEMCOVÁ

podstatou predstavuje pomerne silnou a alespon strednedobou
angažovanost, což samo o sobe by mohlo spekulaci vylucovat.
Mohlo, ale nemusí - neptejme se, jak je velký podíl zahranicního investora na "firme se zahranicní úcastí", ale spíš jak
velká je zminovaná zahranicní investice pro zahranicního
investora. Jen pak se mužeme vyhnout situaci, kdy pro nás
duležitá investice bude pro zahranicního partnera predstavovat jen malou cástku, kterou je možné lehce odepsat.
Sem patrí i prípady, kdy jedna [uma koupí svého konkurenta a tuto svou akvizici velmi rychle zavre. Pozor ale,
konecným výsledkem takové investice pro investora nemusí
být ztráta, ale zisk - vetší podíl na trhu. Deje se to v rámci
národních ekonomik, proc by k tomu nemohlo docházet
v mezinárodním merítku? My ale veríme, že strategický
investor se takového jednání nedopustí. Veríme, že dokážeme najít vždy partnera, v jehož zájmu bude domácí firmu
nejen udržet pri živote, ale i rozvíjet. Veríme, že dokážeme
uzavrít smlouvu, která mu podobné chování nedovolí.
Pritom si ovšem uvedomme, že investování, a o zahranicních investicích to platí dvojnásob, je "tvrdý byznys", kde
ten, kdo si své zájmy nedokáže ochránit, prodelá. To platí
i pro národní vlády, vcetne ceské.

TEKAVÝ SVETOVÝ KAPITÁL
Od 80. let se internacionalizace podnikání - tedy proces,
kdy mimo jiné firmy prekracují hranice svého domovského
státu a zakládají své dceriné spolecnosti v zahranicí (formou
prímých zahranicních
investic) - postupne premenila
v globalizaci podnikání, globalizaci ekonomik, v globalizaci
jako pojem mnohem širší než jen ekonomický. Hlavními
aktéry jsou nadnárodní rumy a vlády národních státu.
Jestliže poválecné období znalo stát jako velmi silnou
instituci, nástup liberálních proudu v hospodárské politice
v 80. letech, snižování prímých daní firem, postupné deregulace a hlavne celosvetový proces privatizace zmenily jeho
obraz.
árodní vlády se dostávají z pozice vládcu do role
manažeru zodpovedných za ekonomický rozvoj svého státu.
To je v porádku, ale deje se tak za situace, kdy jeden
z nezbytných faktoru rozvoje, totiž kapitál, se stal velmi
pohyblivý, tekavý. Jeho pohyb ze zeme do zeme a kolem celé
zemekoule se zrychlil a dokáže ted mnohem rychleji využívat nejvhodnejší investicní príležitosti.
Stát je v porovnání s predchozím obdobím ekonomicky
oslaben, rozsah státního rozpoctu i snaha o jeho vyrovnanost
už nedovolují, aby byl hlavním nebo alespon strategickým
investorem na svém území. Slabší je i pozice státu vuci
nadnárodním
firmám, jejichž velikost a pocet za stejné
období naopak vzrostly a které kontrolují práve onen tekavý
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svetový kapitál. To ony jsou investory a na jejich rozhodnutí
záleží, která zeme dostane nezbytný kapitál ke svému rozvoji. Jednotlivé zeme si navzájem - jako místa vhodná pro
investování - zacínají konkurovat, jejich vlády souteží v tom,
aby vytvorily co nejpríznivejší podmínky pro velké nadnárodní investory. Upravuje se legislativa, zakládají se agentury
pro podporu zahranicních
investic, investori dostávají
zvýhodnené podmínky - danové úlevy ci prímo prázdniny,
vhodné pozemky s infrastrukturou za symbolický pronájem,
úhradu nákladu na vyškolení pracovníku. Taková soutež
mezi státy muže prerust v bitvu.

Investori - zejména ti prímí - jsou skutecne na politické
riziko velmi citliví, o to víc, že je jen obtížne kvantifikovatelné. Nejistota v této oblasti vede k zásadním rozhodnutím.
Treba firma Delta Airlines, která v roce už 1991-92 zvažovala vstup do CSA, po predpovedi rozdelení Ceskoslovenska
od svého zámeru upustila.
Váha politických rizik a obavy z nej spolu s rostoucím
predhánením se jednotlivých státu v nabídkách výhod pro
investory hrála duležitou roli pri príprave Mnohostranné
dohody o investicích (MAI). Organizace pro hospodárskou
spolupráci a rozvoj - OECD - ji pripravila k podpisu v roce
1998 a snažila se donutit hostitelské zeme, aby svým zahranicním investorum zarucily slibované podmínky až na

Z KAPSY DANOVÝCH POPLATNíKU
Jednou z takových prvních bitev byl boj o investici firmy
BMW, která se na pocátku 90. let rozhodla postavit v USA
montážní závod. Soutežily státy Nebraska a Jižní Karolina.
V jednotlivých kolech se každý stát snažil nejen vyrovnat své
handicapy, ale na svou misku vah prihodit velkou porci
dodatecných výhod pro BMW, které by hradily kapsy
danových poplatníku. Bitva trvala dva roky a vítez - Jižní
Karolina - vyhrál nekolik tisíc nových pracovních míst
prímo v montážním závode BMW i v dalších podnicích,
z velké cásti z kategorie malých a stredních, které na tento
závod navazují - poskytují jemu a jeho zamestnancum zboží
a služby. Na kolik prišlo jedno pracovní místo danové
poplatníky Jižní Karoliny, nevím, ale jedno je jisté - jeho
cena byla vyšší, než kdyby k této souteži nedošlo.
Vstup silného zahranicního investora do odvetví mívá za
následek zesílení konkurence jak v samotném odvetví, tak i v
odvetvích navazujících. Zostrená konkurence cistí trh, což je
eufemismus pro propouštení
zame~tnancu
a bankroty
slabších firem. Ukázkovým príkladem je práve probíhající
zmena v maloobchode v CR. Nástup silných obchodních
retezcu vytlacuje drobné obchodníky.
Mení se struktura i v dodavatelských odvetvích, kdy retezce prebírají kontrolu nad nekterými dodavateli. Skutecnou
zmenu v poctu pracovních míst pak mužeme odvozovat až
ze zmen míry nezamestnanosti.
Teprve tehdy mužeme
posoudit, zda efekt vstupu zahranicního investora byl kladný
nebo záporný.

Investory jsou nadnárodní firmy a na jejich
rozhodnutí záleží,která zeme dostane nezbytný
kapitál ke svému rozvoji.
patnáct let a poskytly jim záruky zejména proti nebezpecí
znárodnení ci jiné forme konfiskace jejich majetku. Tím by
se snížilo politické riziko. Požadavek zrovnoprávnení zahranicních investoru s domácími naznacoval snahu zajistit jim
nejvyšší možné výhody a vedl k obave z paralyzování strukturální politiky vlád hostitelských zemí. Také ekologická
sdružení tvrde pro testovala. K podpisu nakonec nedošlo.
OECD však od myšlenky podobné smlouvy zcela neustoupila.
Dohodu o investicích je možné chápat jako stret národních státu na jedné strane a nadnárodních
a globálních
spolecností jako Wavních investoru na strane druhé.

TO JSOU PARADOXY
Ceská republika si musela jako pridružený, kandidátský
stát Evropské unie svuj program investicních pobídek
nechat schválit v Bruselu. Kontrolovalo se, zda pobídky
nepresahují povolenou míru státní pomoci firmám. To je
totiž po celá 90. léta velmi citlivý bod budování spolecného
trhu EU. Jednotný trh je na "státní pomoc firmám" citlivý,
protože poškozuje hospodárskou soutež. Ale pozor, trh
brání administrativní a byrokratický aparát nadnárodních
institucí Evropské unie. Paradox? Možná. Náš program
investicních pobídek v Bruselu úspešne prošel.

CO TOMU REKNOU ZAHRANiCNí
INVESTORI?
Samo politické riziko zahranicní investice - tedy pravdepodobnost, že investice bude ztrátová nebo bude vubec
ztracena v dusledku politických zmen - je pojem dobre
známý zejména u nás, kdy rada politických událostí je
komentována slovy: "Co tomu reknou zahranicní investori?"

INGEBORG
V PRAZE.
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CEŠi BY MELI O SOBE
SMÝŠLET LÉPE
Rozhovor s velvyslancem USAv Ceské republice
Craigem Robertsem Stapletonem
MARTIN
Podle poslední zprávy Evropské unie o statutu zájemcu
o clenství byla ceská vláda príliš laxní co do vytvárení vetší
transparentnosti
v oblasti podnikání a investic. Krome
úspechu amerických investoru se vyskytly rovnež problémy. Mezinárodní
arbitrážní rízení nedávno rozhodlo ve
prospech amerického investora CME, když uvedlo, že
Ceská republika jednala v této záležitosti protizákonne
a narídilo ceské televizní stanici NOVA, do které CME
investovala,
uhradit škody. Ceši se proti rozhodnutí
odvolali. Jaké klima tím vzniklo pro americké investory?
Predevším je nutno ríci, že hlavní mezinárodní americké
firmy už se zde plne etablovaly. A budou se schopny se
svými problémy zdárne vyporádat.
Je zde nekolik velkých privatizacních projektu, o než
usilují americké spolecnosti se svými nabídkami. Problém je
v transparentnosti. Americké firmy mající zájem o úcast na
techto privatizacích si nejsou jisté, zda jsou jim k dispozici
veškeré potrebné informace k tomu, aby mohly prijít
s úspešnou nabídkou. Pokud tyto informace nezískají,
nemohou je ani predat svým správním radám a bankám,
které jsou jediné oprávneny zmocnit je k podávání nabídek.
Kdo neposkytuje informace?
Ceská strana - privatizacní agentura a poradci.

JAN STRÁNSKÝ

Je tu ovšem další duležitá skutecnost, o které s Cechy
mluvím; situace na svetovém
kapitálovém
trhu se
zmenila po 11. zárí. Spojené státy zacínaly s obrovským
rozpoctovým
prebytkem
a nyní mírí k rozpoctovému
deficitu. Objem kapitálu se zmenšil a v nejbližší dobe se
kapitál do Ceské republiky ve vetším množství nedostane.
Takže je tu arbitrážní rízení a americké zájmy na jedné
strane s nutností udržovat spolupráci a chovat se díplomaticky na strane druhé. Jak se vám darí udržovat tuto
krehkou rovnováhu?
Pokaždé, když se setkám s duležitým ministrem nebo
zástupcem opozice, ríkám, že musíme odstranit všechny
sporné záležitosti, které brání našim dobrým vztahum.
V prípade oné televizní stanice naši investori pocítali s tím,
že získali vysílací práva, aby vzápetí zjistili, že jim tato práva
už nenáleží. To je problém vnímání a také prostredí. Každopádne je nutné jej co nejdríve odstranit. Vyzvali jsme obe
strany ke vzájemné dohode.
Velvyslanectví Spojených státu tu není od toho, aby
pomáhalo americkým firmám prosazovat jejich krátkodobé
zájmy. Máme naopak mnohem dlouhodobejší vizi, pokud
jde o duležitost našich vzájemných vztahu.

Jaké tedy vyvodí závery?
Naštestí se americké firmy nedají snadno odradit. Mají
zájem zde podnikat v dlouhodobém horizontu, a proto se
budou snažit prekonat všechny podobné nesnáze. Premiér
Zeman zduraznil, že Ceská republika uspokojí zájemce
s nejvyšší nabídkou. Proto doufám, že naše firmy obdrží
dostatek informací pro to, aby mohly prijít s úspešnou nabídkou, a pokud ne, že alespon zvýší cenu pro ceskou vládu.

V ceském tisku se hodne psalo o investicích Boeingu do
ceského letectví. Mnozí tuto spolupráci vnímají jako ne
príliš zdarilou.
Této záležitosti se dostalo vetší publicity než si zasloužila,
zejména pokud jde o nadzvukové letouny. Boeing navíc
investoval pres 50 milionu dolaru do Aera Vodochody, které
náleží mezi duležité letecké spolecnosti ve strední Evrope.
To patrilo mezi jeho strategické cíle.

A pokud se svou nabídkou neuspejí?
Americkým firmám nebude vadit, pokud neuspejeme na
základe ceny samotné, ovšem vadilo by nám, kdybychom
ztráceli na základe neznalosti toho, co vlastne kupujeme. Za
podmínky, že pujde o fair play a že se nám podarí zvýšit
cenu, to bude dobré i pro Ceskou republiku, která bude mít
vyšší zi~k. Nejde nám o to, vyhrát každou obchodní bitvu,
a nebudeme házet flintu do žita, pokud neuspejeme na
základe férových podmínek.

Co tedy Ceši tolik kritizují?
Ceští vládní cinitelé byli kritictí vuci Aeru Vodochody
a zejména vuci Boeingu. Ceská vláda si preje, aby Boeing
našel odbytište pro letouny L-159. Zástupci Boeingu mi
však v našem nedávném rozhovoru sdelili, že nadzvukový
stíhac prošel významnými premenami a otázka jeho budoucího prodeje se jeví mnohem slibnejší. Na druhou stranu
však chápu rozcarování ceské vlády nad tím, že nebyla dosud
prodána žádná letadla.
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Jak si Ceši vedli?
Podle mého soudu dobre. Pohotove se prihlásili k vyslání
vlastních sil na Balkán a dobrovolne se zúcastnili každé mise.

Mnoho Cechu vnímá opozicní smlouvu, kterou si dve
hlavní politické strany rozdelily moc, jako nekalý komplot.
Existence koalic je v mnoha parlamentních
systémech
soucástí života. Opozicní smlouva je jiste neobvyklým
jevem, ale podobný typ dohod se cas od casu vyskytuje
i v západních zemích. V každém politickém systému je však
nejpodstatnejší
zajistit jeho pruhlednost
a rozdelení
odpovedností.

A co ríkáte vlažným výrokum na adresu NATO a jeho
role v Kosovu ci kritice amerického embarga vuci Kube ze
strany ministra zahranicí Jana Kavana, které zaznely
v kontextu nedávné zprávy komise pro lidská práva pri
OSN? (Po intenzivním
vyjednávání
komise nakonec
neprijala znení navrhované Ceskou republikou kritizující
americké embargo - pozn. red.).
Myslím, že se Ceši neustále zlepšují. Casem se dokonce
mohou stát vzorným clenem NATO. Myslím, že se kandidátské zeme mohou dívat na Ceskou republiku jako na dobrý
precedens, proc do NATO vstupovat.

Kdybych mel 5 milionu dolaru a uvažoval o tom, že je
investuji v Ceské republice, co byste mi poradil?
Velké firmy jsou samozrejme ve výhode. V prípade nesnází
se mohou sebrat a investovat jinde. Co se týce menšího
investora, mel by mít strategickou oporu. Nemužete prijít
s nejakou cástkou a proste ji tu vhodit do hry. Místo toho
byste si mel najít spolehlivého ceského partnera a kvalitní
struktury.

Funkcní období prezidenta Václava Havla vyprší v roce
2003. V otázce jeho nástupce i celkové povahy prezidentského úradu zatím panuje znacná nejistota. Jaký je postoj
Spojených státu?
Predevším je nutné ríct, že prezident Havel je v USA
vysoce respektovanou osobností. Zasvetil svuj život vzdoru
vuci komunismu. V tomto smyslu je skutecne nenahraditelný.
Zasloužil se o nesmírnou prestiž, suverenitu a integritu svého
úradu. Byli bychom rádi, kdyby se podobne, jako je tomu
v USA, stal úrad prezidenta dustojnou institucí ze své vlastní
podstaty, nezávisle na osobe, jež jej momentálne zastává.
Prezident Havel nastavil latku, stal se vzorem pro budoucí
prezidenty.

Nekterí Ceši i navzdory rustu životní úrovne a základním svobodám soudí, že se zeme nevydala správným
smerem, že nenastal žádný pokrok. Jistá cást populace si
stále myslí, že za komunismu se žilo lépe.
Jedním z úkolu ceských politiku je presvedcit obcany vaší
zeme, že se muže a bude žít lépe. A bude to platit pro vetšinu
lidí, nikoli pouze pro pár bohácu na vrcholu pyramidy. Vaši
obcané i instituce by o sobe meli smýšlet lépe, pamatovat si,
jak vypadaly pocátky. Nezapomínejte, že od roku 1938 do
roku 1989, až na nekolik málo výjimek u vás udával tempo
nekdo jiný. Takové prostredí zdaleka neprálo individuální
iniciative.
Myslím, že zeme urazila porádný kus cesty a jde správným
smerem. Lidé by si meli uvedomit, že napríklad vstup do EU
pro ne bude znamenat otevrení se fantastickým ekonomickým možnostem Evropy. Nekterí Ceši si toho stále nejsou
dostatecne vedomi.

Jakým zpusobem lze zvýšit standard instituce jakou je
prezidentství?
Kvalitou osobnosti, která jej zastává. Samozrejme nemáme
žádnou konkrétní radu, koho zvolit ci jakým zpusobem
vybírat prezidenta.
V naší zemi prímá volba prezidenta vytvorila pouto mezi
volicem a prezidentem - prezident není prezidentem parlamentu, je to prezident svých volicu, obcanu. To mu dodává
kredit.

Vratme se k událostem z 11. zárí - jeden z teroristu, kterí
zorganizovali
a uskutecnili
útok, Mohamed Atta, se
v Praze dvakrát setkal se zástupcem Iráku. Mohlo jít
o predání zásilky antraxu?
Kolem této záležitosti se vyskytlo neúmerne mnoho
spekulací. Atta se objevil na mnoha divných místech v divnou
dobu. Pokud vím, momentálne se zkoumá, zda nebyly zásilky
antraxu rozesílány nejakým americkým teroristou.
Príští rok se v Praze uskutecní

Co vás nejvíce prekvapilo od doby vašeho príjezdu do
Prahy?
Myslím, že 11. zárí; to poznamenalo celý muj pobyt zde.
Jinak byla všechna má prekvapení príjemná. Personál naší
ambasády je velice obetavý. Také si vážím lidí z vlády i opozice - nemusím s nimi vždy souhlasit, ale celkove jde o velmi
pusobivé a inteligentní osobnosti. Na všech stranách si
všímám mladých nadejných politiku, což skýtá velký príslib
do budoucna. Zároven je zde mnohem vitálnejší tržní klima,
než jsem ocekával a ceský príspevek NATO je rovnež
významnejší, než jsem si myslel.
Pred svým príchodem k vám jsem se domníval, že tato
zeme disponuje znacným potenciálem.
yní, když tu žiji,
jsem si tím stále více jistý. Pokud udržíte tempo posledních
deseti let, mužete za dalších deset let od této chvíle ocekávat
prekvapivé výsledky.
Z anglictiny preložil David Svoboda.

summit NATO. Vláda

dosud ne zcela dostatecne
zduraznovala
své úspechy
v souvislosti s NATO a EU. Co je podle vás treba udelat
pro to, aby byla ceská verejnost lépe informována o této
události?
Predevším jde o velkou poctu. Skutecnost, že byla vybrána
práve Ceská republika, v sobe obsahuje významný symbol.
Pujde o velkou mezinárodní událost a dostane Prahu na
prední stránky svetového tisku. Už jsme zduraznovali, jak si
Ceši vedli od chvíle, kdy byli prijati za clena NATO. To
zároven ovlivní standard pri prijímání dalších zájemcu
o clenství.
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Místo rozpravy o kontrole omezování práv obcanu
se ceská média spokojila s bulvárním strašením
DAVID

SVOBODA

Ceské pojetí kolize daných hodnot je o to tristnejší,
vnímáme-li
jednání médií v kombinaci s dlouhodobe
neutešenými
pomery
v ceských
zpravodajských
službách.
Apokalypsa
v New Yorku odstartovala
prekotnou
mediální
lavinu, která vzápetí prerostla
v soustredenou
kampan útocící na ložiska strachu
v lidské psychice. Puvodní
sounáležitost
s trpícími
vystrídalo bulvární strašenÍ. Až smešne pusobila disproporce mezi relativní bezvýznamností
malé provincní
zeme a intenzitou,
s níž nám byla jako hit sezóny
vnucována plynová maska ci reservé v protiatomovém
krytu. Nemela se média radeji soustredit na realizaci
své proslulé funkce hlídacího psa a strežit zminovaná
rizika v souvislosti s prípadným zvýšením pravomocí
tajných služeb?

Zárijová tragédie na newyorském Manhattanu zapusobila jako mohutný katalyzátor verejné diskuse, jejíž hlavní
témata odrážejí stav demokratické spolecnosti v ohroženÍ.
Presvedcení, že svet práve prodelává radikální promenu, se
stalo nosným heslem debat, pricemž do popredí stále
casteji nastupuje bezpecnost obcanu ve vztahu k jejich
svobodám. Tato mediální vlna se pochopitelne nevyhnula
ani Ceské republice; ke škode jejích obcanu byla však rada
techto aktuálních témat predložena znacne zploštele, což
je príznacné pro uzavrené mediální prostredí, nepripravené na závažné impulsy z "velkého" sveta.
Paralelne s prudkým rustem prestiže silových ministerstev, jehož jsme mohli být v uplynulých týdnech svedky,
predkládal hlavní proud ceských médií otázku omezení
obcanských svobod verejnosti prostrednictvím
ruzných
anket. Respondent mel pritom pouze vyjádrit míru své
ochoty akceptovat
restrikce v zájmu posílení svého
osobního bezpecÍ. Jak se dalo cekat, výsledky pruzkumu
potvrdily tradicní predpoklad, že svoboda jako podmínka
kultivace cloveka-obcana ve vypjatých situacích ustupuje
instinktivním potrebám cloveka-živocicha.

MUŽEME

JIM VERIT?

Podobná situace v ceských pomerech skýtá neutešené
vyhlídky; volání po pevné ruce je s prihlédnutím ke "specifikum" zdejších zpravodajských
služeb bez nadsázky
nebezpecnou hrou o podobu demokracie v Ceské republice. Vnucuje se otázka: prokázaly tyto instituce dostatecnou duveryhodnost,
abychom jim mohli s klidnou myslí
sverit do rukou cást svých svobod? Stací si pripomenout
cetné závažné aféry provázející jejich polistopadový vývoj
až do dnešních dnu, nemluve o dosud nejvetším dluhu
našeho zákonodárství - odtajnení svazku Státní bezpecnosti, abychom o tom mohli pochybovat. V situaci, kdy se
navíc objevují duvodná podezrení o pravosti lustracních
osvedcení jejích pracovníku (což by výrazne oslabovalo
imunitu ceských tajných služeb vuci nekdejším komunistickým agenturám), je zapotrebí vnímat roli médií dvojnásob kriticky. V diskusi na téma našich svobod by mela
prevážit vecnost nad vypjatými emocemi. Posláním verejnoprávních médií i politických predstavitelu je splnit obe
tyto podmínky.

UTAHOVÁNí ŠROUBU POD KONTROLOU
utnost sáhnout na obcanské svobody, je-li takový krok
z bezpecnostních duvodu nutný, se s povahou liberálního
režimu nevylucuje, a pokud jsou tyto kroky provedeny
citlive a odpovídají vážnosti situace, muže naopak proverit
pružnost demokratického
systému tvárí v tvár reálné
hrozbe. Zásadním predpokladem techto úvah ovšem musí
zústat zevrubná a predevším verejná diskuse o míre, rozsahu a celkovém charakteru techto omezení, pricemž výchozím bodem se zde má stát dusledná snaha nalézt
a verohodne prezentovat zpusob právní kontroly bezpecnostních institucí, které dostanou pravomoc okleštovat za
jiných okolností nezadatelné obcanské svobody. Skutecné
naplnení demokratického
principu tedy spocívá spíše
v kontrole bezpecnostních
orgánu státu, poverených
"utažením šroubu" v napjatých dobách, než v absolutoriu
obcanských svobod.

DAVID
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POJMY POUŽíVANÉ NEBO
o konzervativismu,

liberalismu, pragmatismu
PETR VANCURA

Nejrozkolísanejším pojmem ceské politické publicistiky
je výraz konzervativismus, casto prebíraný do ceštiny ve své
anglické podobe konzervatismus. Serióznejší autori hledají
vodítka k užití tohoto pojmu v zahranicní literature, ale ani
tam není k nalezení jednoznacnejší urcení - dalo by se ríci,
že co autor, to jiné pojetí. V ceských médiích se pak setkáváme s nejroztodivnejšími užitími: pro nekteré autory jsou
konzervativní tvrdošíjní komunisté, zrejme proto, že by
rádi konzervovali komunismus, jiní zase tento pojem
chápou jako synonymum pro "krajní pravici", sám také
pojem velmi špatne definovaný. Snad nejkurióznejším
jevem je spojování konzervativismu s oportunní a pragmatickou ODS a jejím predsedou Václavem Klausem, který
na podporu tohoto mýtu napsal dokonce celou knihu Proc
jsem konzervativcem.

PROTI PODEZRELÝM

NOVOTÁM

Pritom se ale pro konzervativismus
nabízí prirozené
urcení: myšlenkový smer zastávající hodnoty overené naší
civilizací v prubehu staletí a hledící naopak s urcitou
neduverou na neoverené novoty. Tato definice zbavuje
konzervativismus
nepríjemného
nádechu, kterého se mu
jinak dostává výše uvedenými spojeními, a poskytuje mu
dostatecnou míru jak žádoucí jednoznacnosti, tak i nadcasové samostatnosti.
Vrací jej k souvislosti se základními
pilíri naší kultury, které s mimorádným
citem vystihl
profesor Václav Cerný ve své knížce O povaze naší kultury:
od úcty k rozumu starovekého Recka pres vyzdvižení
mravnosti a lásky k bližnímu v judaismu a krestanství, dále
pres navazující rímský koncept práva, potrebného k prosazení mravného pocínání,· až konecne po duchovní osvobození, které, pomerne nedávno, prineslo osvícenství.
Rozkolísanost
chápání konzervativismu
se projevuje
i na tom, se kterými pojmy bývá staven do protikladu.
Predevším je to liberalismus, pojem puvodne osvícenský.
V té dobe liberalismus usilovalo osvobození cloveka od
jeho svetských i náboženských
pout a opravdu stál
v príkrém rozporu s tehdejším konzervativismem,
jehož
nositeli byli predstavitelé drívejších porádku, v literature
nejlépe reprezentovaní
napríklad Edmundem
Burkem.
Tem šlo cel.kem jednoduše
o zachování dosavadního
spolecenského usporádání.
Osvícenští liberální burici ale probojovali svou, nejprve

v Americe, potom i v západní Evrope. Spolecenství techto
zemí se postupne osvobodila spolecensky, nábožensky
i národnostne a vybojované svobody dnes neoddelitelne
patrí k podstate naší civilizace. Staly se hodnotami casem
overenými, konzervativními, a stavet tento puvodní lockeovský liberalismus
do protikladu
s konzervativismem
postrádá smysl. V dnešní situaci jsou tyto pojmy nesouradné, konzervativismus
se vztahuje k úplnému spektru
hodnot, liberalismus pouze ke svobode. Protiklady ke
konzervativismu jsou modernismus, novátorství, protiklady k liberalismu dirigismus, autoritárství.

V AMERICE L1BERÁL, V EVROPE
SOCIALISTA
Zajímavé je sledovat vývoj pojmu liberalismu v Americe, kde je dnes obsahove težko odlišitelný od evropského
pojmu socialismus, který asi také proto v Americe nikdy
nezdomácnel. Stopa vede od osvícenského spolecenského
osvobozování, puvodne žádajícího pouze odstranit omezení bránící svobodnému rozvinutí nadání a umožnit spolecenské uplatnení podle schopností, k dnešnímu nárokování pomoci spolecnosti pro slabší jedince.
Americký liberál, podobne jako rozumnejší evropští
socialisté, vychází z práva jedince žít svobodný život,
a omezují-li jej jeho životní okolnosti tak, že nemuže svuj
talent rozvinout, je presvedcen, že za nápravu onech životních okolností je zodpovedná
spolecnost. Prirozeným
lidským právem pro nej potom není pouze ochrana jednotlivce pred omezováním, ale i nárok na pomoc od ostatních. Tak je také nutno chápat soucasnou vlastní definici
amerického liberalismu jako myšlenkového a politického
smeru, který se zasazuje o duslednou ochranu lidských
práv jednotlivce. Dusledná "ochrana lidských práv" ovšem
svádí méne kritické americké liberály a evropské socialisty
k prosazování stále rostoucích nároku na pomoc spolecnosti, až se bezdeky ocitají jen krok od marxistu s jejich
cílem "zaopatrení každého podle jeho potreb".

SVETí ÚCEL PROSTREDKY?
V jiném smyslu stojí v protikladu ke konzervativismu
metla moderní doby, pokleslý amorální pragmatismus.
Kde se konzervativismus
obrací ke staletími overeným
hodnotám,
tam tento pokleslý pragmatismus
jakékoli
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hodnoty prehlížÍ. Úcel svetí prostredky. Takovýto pragmatismus, provázený odpovídající vládní politikou, je také
vlastní filosofií ODS a Václava Klause, který jej na zacátku
devadesátých let uvedl svým výrokem o tom, že nezná
špinavé peníze. Hodnotová prázdnota není však bohužel
výlucným majetkem ODS, je výbavou prevážné cásti
soucasné ceské politiky vubec. U ODS a Václava Klause
jako nejvlivnejší politické síly posledních deseti let je
ovšem nejvíce na ocích.
Podle potreby nebo kvuli okamžitému prospechu jsou
postoje soucasných predních ceských politiku zpravidla
autoritárské. Jen obcas jsou liberální v evropském slova
smyslu, jako napr. pri prechodu na tržní hospodárské
mechanismy, a velmi casto jsou socialistické, nevyjímaje
Václava Klause, který couvl jak pred sociální, tak i duchodovou reformou, a když došlo k rozporum s odbory,
ustoupil a vyšel jejich požadavkum vstríc. Težko bychom
ale mohli kteréhokoli z predních ceských politiku oznacit
jako konzervativce. Jiste ne Václava Klause, i když se
nekdy o toto zarazení ucházÍ. Klausuv postoj k hodnotám
naší civilizace je pri nejlepším prehlíživý, jeho pohrdání
intelektuály pripomíná jeho komunistické
predchudce,
a hodne napovídá i jeho prehlíživá politika vuci školství ci
kulture. Vzdelání a vzdelaní lidé jako by pro nej byli
nepráteli.
Klaus je také bezpríkladným politickým novátorem, jak
prokázal opozicní smlouvou a jejím dodatkem, "tolerancním patentem", ci zarputilým úsilím prosadit pro urcování
volebních mandátu upravený d'Hondtuv systém, jenž by
mu teoreticky mohl dát do rukou parlamentní vetšinu již
pri tricetiprocentní
podpore volicu. Konzervativcem tedy
Václav Klaus veru nenÍ. Dalekpodobnosti
k Margaret
Thatcherové,
kterou nám jeho propagátori tak vytrvale
vnucují, radí se pragmatik Václav Klaus, podobne jako
i jeho opozicne smluvní partner Miloš Zeman, daleko
spíše k politikum typu Vladimíra Meciara, Slobodana
Miloševice a k jiným postkomunistickým
manipulátorum.

BíDA POKLESLÉHO PRAGMATISMU

ostatním myšlenkovým smerum vycházejícím z hodnot
naší civilizace, vcetne liberalismu, jak jsem na to již
poukázal, nebo i rozumného socialismu. Pro všechny tyto
smery jsou totiž urcité základní
hodnoty
spolecné
a nezpochybnitelné, pro všechny platí, symbolicky receno,
"Nepokradeš!".
Soucasný pragmatismus
naproti tomu
klade na první místo hmotný ci jiný prospech. Prinese-li
mu nejaké pocínání prospech, nehledí dnešní pragmatik
na to, je-li to pocínání správné. Zustane-li tento pragmatismus prevládajícím vlivem v naší spolecnosti déle, muže
se nám posléze prihodit, že prestaneme správné a nesprávné vubec rozlišovat. To už ale nebude možné mluvit ani
o samotné civilizaci.

Bezmravný
pragmatismus
bude svým odvržením
hodnot nepochybne patrit k nejvetším ohrožením ceské
demokracie i v nadcházejících letech. Bude pritom stát
v protikladu ne pouze ke konzervativismu,
ale i ke všem

BEZPECNOST.

PETR VANCURA
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ríká spisovatel Miloš Urban, provokativní talent
nejmladší ceské literární generace, muž zvrhlé
fantazie a mravného života
IRENA
Mezi vaší prvotinou Poslední tetka za Rukopisy a následujícími romány Sedmikostelí a Hastrman je citelný
predel. Poslední tetka se zdá být ve srovnání s dalšími
angažovanými
romány dosti nevinným experimentem
s formou a mystifikací. Sedmikostelím pocínaje se objevuje
motiv zlocinu a trestu - v Sedmikostelí jde o znetvorení
mesta, v Hastrmanovi o znetvorování venkova, prírody.
Co vás posunulo k té sociální horkosti ?
Zpocátku jsem ješte mel akademické zájmy a ambice, ty
me pozdeji úplne opustily. Moje první knížka je hodne
intelektuální - tenhle napul esejistický tvar jsem odkoukal od
od soucasného anglického spisovatele Juliana Barnese, kterého jsem pred šesti lety prekládaL Do té doby jsem si netroufl
vydat neco vlastního - netušil jsem proste, jak prevést
myšlenky na papír, aby to nebylo trapné. Poslední tecka pro me
byla takové cvicení. Pustit se do skutecného príbehu - to jsem
si nedovoW. Tušil jsem ale, že je ve mne schovaný vypravec,
jenže jsem se bál pustit ho ven - aby se nakonec neobrátil
proti mne, jako ten džin z láhve. A pak se to stejne stalo a já
za to platím: nekdy ztrácím kontakt s realitou.
Kdy vás poprvé trklo, že príjmení údajných fa1zifikátoru
Rukopisu, tedy Lindy a Hanky, lze vnímat také jako dvojici ženských krestních jmen, z cehož jste udelal jednu
z point svého debutu? Náhoda nebo sympatie k feministické perspektive?
Ten žertík me napadl už kdysi na gymnáziu. Mystifikace
kolem toho samozrejme ne. Když jsem se pak seznámil se
svou budoucí ženou, dost se o feminismus zajímala, studovala ho v USA. To mi nešlo na rozum: tak pohledná holka copak to má zapotrebí? Trochu me do toho zasvetila a já
tomu na cas propadL Pak jsem ale vystrízlivel - došel jsem
k názoru, že abych ·se úplne vyvaroval trapností mužského
šovinismu, musel bych prestat uvažovat jako muž. Jenže to
by se ze me stal umelý clovek: mužský s rádoby ženským
pohledem na svet! Musel jsem se s tím nejak vyporádat,
a tak jsem si vymyslel dve chytré ženské, které ze sebe udelaly chlapy, aby neceho dosáhly. Tenhle fígl prece není nijak
nový, transvestity znal už pravek.
Opravdu i vy, který zbožnujete fenomén ženy, jste byl
v zajetí predstavy, že feministka se pozná podle toho, že
má knír?
Ano, i já jsem byl na pocátku obetí tohoto klišé, které

REIFOVÁ

feminstky nejVICe nesnasej!. Asi je to nejaká konstanta
mužské psychiky. Já jsem byl své budoucí žene nesmírne
vdecný, že mi otevrela oci. Už jen tím, že mi vylícila své
rodinné prostredí, jeho ocekávání vuci ní a sílu, s niž musela
celou svou dvacetiletou energií proti tem stereotypním
ocekáváním bojovat. Feminismus mi dokonce zacal pripadat
jako ženská verze puvodního romantismu - jako typický
príklad sporu, konfliktu jedince a spolecnosti. A já mám
romatismus rád. Karel Hynek Mácha, i když on se narodil
v Praze a já v Sokolove, je mým krajanem. Prestože Májje
básen, Mácha je podle me nejvetší prozaik 19. století, protože je v jeho písmu obsažen úžasný príbeh, samozrejme láska,
ale jako príbeh ... To jsou veci, které mi scházejí treba
u Boženy Nemcové. Ona je prece jen príliš ženská, ale
Mácha má ty špicaté zuby. A když se ješte clovek, chlapec,
v pravém veku dostane k jeho deníkum ...
Jakou roli ve vašem živote hraje vaše žena? Je to femme
fatale?
No, já jsem si ji takovou udelal, protože jsem nikdy jinou
nechtel. Byla to první ze všech žen, jež jsem potkal, která
mi pripadala stejne komplikovaná jako já. Mám ale i imaginární múzy ze sveta umení, treba obrazy prerafaelistu a
jejich nádherné andelské ženy. Jenže oni do toho vždycky
vrzli nejaký erotický náznak, který onu andelskost ironizoKatynka, ta živocišná venkovanka z posledního
val.
románu Hastrman, má jakousi matrici, kterou jsem cástecne
opsal a posléze zakamufloval, aby to nebylo príliš poznat.
Ale to není tak dulžité, pokud jde o inspiraci reálnými
postavami, vybírám si je jen jako artefakt, k nemuž pak
primyslím celý fiktivní život, vlastnosti ... Ostatne hlavním
tématem té knihy je stret krásné lži s nudnou pravdou. Já
jsem na strane krásy - jsem proste takhle uhnutý. Tenhle
rozpor - krása versus pravda - najdete ve všech trech mých
románech.

I

Znamená to tedy, že nikdy nebudete chtít napsat realistický román?
To je velmi pravdepodobné. Proste nejak nedokážu spojit
etiku s estetikou. Strašne se mi lIbí estetika dekadence, treba
po vzoru Obrazu Doriana Graye od Oscara Wildea. Proto se
mi chce psát a píšu o krásných vecech, které jsou soucasne
silne nemorální - aby se nedostatek etiky vyvážil estetikou. Je
to muj soukromý protest proti demokratickému dogmatu
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politické správnosti, který je dnes pro spolecnost nutný, ale
v umení naprosto sterilní.
Definujete-li krás no jako protiváhu reality, znamená to,
že psaní je pro vás únikovým svetem. Mnozí lidé hledají
únik v úplne jiném typu kulturních obsahu, v takzvaném
braku, lehkých
seriálech,
harlekýnkách.
Tolerujete
uspokojování téhle potreby, kterou sám znáte, jen zcela
opacnými prostredky?
Toleruju. Cástecne z toho totiž i vycházím. V detství jsem
ctyri roky prožil s rodici v Londýne na ceské ambasáde, což
byla klauzura, vezení, klášter. Clovek se mimo její zdi nesmel
moc pouštet, a to podporuje imaginaci. Jako deti jsme tam
ale meli prístup ke komiksové kulture. Do deseti let byly
mou jedinou literaturou komiksy - takové ty pro starší deti
s obsahem násilí a pokleslou estetikou lidského tela, v nichž
jsou všichni modelováni jako kulturisti. Dlouho jsem se toho
zbavoval. Jsou-li tedy moje knížky alespoií. trochu umelecké,
tak vlastne vycházejí z pokleslého umení, které zase pri svém
vzniku zneužívalo opravdové umení. Onen pokleslý proud
tedy toleruj u, protože mám zkušenost s tím, jak se to obrací
a vzájemne inspiruje.
Ctenári Sedmikostelí vedí, že obdivujete gotiku pro její
smysl pro rád a pro smerování její architektonické
reprezentace vzhuru, k necemu nad clovekem. Navíc se otevrene hlásíte ke katolictví. Ve svých románech provozujete
opak potreby rádu a konecného popisu situace. Jak to, že
obsah Miloše Vrbana jako cloveka je v tak príkrém rozporu s formou, jíž se vyjadruje spisovatel Vrban?
Jsem plný rozporu, to byl ale stredovek taky, bežný pohled
na tohle období dejin je strašne zjednodušený. Vezmete si
treba krásu hradu a katedrál, krt.itost mucíren, ale treba
i výcitek svedomí. A já - rozdvojenou mysl snad ješte
nemám, ale když píšu, není k tomu daleko, už proto, že se
vžívám do rozdílného uvažování svých postav. Nedávno jsem
se pohádal s jednou úrednicí, ona se na me tak podívala
a rekla: "Reagujete neprimerene. Vy v sobe nemáte stred."
Vyvalil jsem na ni oci a už se nehádal. Pak jsem nad tím
uvažoval a zjistil, že má pravdu. Jsem sice narozený ve
znamení vah, ale vždycky jedna miska silne prevažuje, levá,
anebo pravá. Rovnováhu hledám dost težko. V mých
knížkách to je asi znát. 'Šéfredaktor Literárních novin Jakub
Patocka si myslí, že patrím do Bohnic.

Miloš Urban (1967) vyrustal v Karlových Varech, kam
se rodina prestehovala z Máchova kraje kolem Doks.
V letech 1975-1979 pobýval s rodici na ceském velvyslanectví v Londýne.Vystudoval moderní filologii na katedrách anglistiky a nordistiky FF UK a pobýval na stáži
v Oxfordu. V letech 1992-2000 pracoval jako redaktor
prekladové literatury v nakladatelství Mladá Fronta, od
roku 200 I pusobí v nakladatelství Argo. Je cinný také
jako prekladatel.
Od roku 1998 vydává vlastní tvorbu: Poslední tecka za
Rukopisy (1998), Sedmikostelí (1999) - také v nemcine
v nakladatelství Rohwolt - a Hastrman (200 I). Na vydání
ceká již dokoncený politický "thriller" Pameti poslance
parlamentu s podtitulem Sexyromán.
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I mrakodrapy j sou prísne vertikální, i ony v sobe mají
smerování k souboru hodnot, který by se dal souhrnne
nazvat dnešním Bohem. Jaký je tedy rozdíl mezi gotickou
vertikálou
a vertikálou
mrakodrapu?
Obojí smeruje
vzhuru ...
Mrakodrap smeruje vzhuru jenom proto, že do stran by
to prišlo zatracene draho, platí se za zastavené území, za
vzduch ne. Staré kostely jsou pastvou pro oko, jejich rozmanitost, kontrastující s dodržováním daných architektonických pravidel, odpovídá
tvarosloví odpozorovanému
v prírode. Mrakodrapy jsou naproti tomu fádní, dost se
podobají, a pokud necím upomínají na prírodu, tedy svým
krystalickým tvarem. Jenomže krystaly se v prírode nacházejí uprostred hor, nikoli na nich.
Na první stránce Hastrmana titulní postava popisuje
svuj osud slovy: "Neríkám bohužel, ani bohudíky, neprísluší mi mluvit o bozích." Ta veta me ohromila. Proc jste
ji napsal?
Ríká ji muj vypravec, hastrman, napul clovek, napul
bestie. Spoustu vecí tuší, máloco ví jiste. O bozích at mluví
radeji lidi, on to práve udelal bezdecne, protože ke svému
vyprávení i uvažování používá jazyk - lidský dorozumívací
prostredek.
Proc jste si za svého Orlanda, Golema nebo Frankensteina, který do jisté chvíle nesmrtelný prochází veky, aby
provedl zámer s velkým Z, vybral práve figuru vodníka?
Proc ne vílu nebo hejkala nebo polednici?
Protože vodník je skrznaskrz bytostí sexuální, dokonce
erotickou (snad až na Ladovu interpretaci), koneckoncu je
s vílami, bludickami a rusalkami potomkem staroreckých
najád. Touhle svou sexuální podstatou se strašne blíží clove-

"Dobre fabulovat muže jen krutovládce. Pak ale clovek vypne pocítac
a mení se ve verného manžela, dobrého otce," ríká Miloš Urban.

ku, a já samozrejme chtel mít co nejclovecejšího vypravece jenom jsem mu potreboval zprevracet morální hodnoty,
a taky ten zápas civilizovanosti a živocišnosti musel být jiný,
než jak se to ukazovalo v umení dvacátého století. Já vím, co
ocekávali kritici: vodníka jako metaforu pro soucasného
cloveka, jeho bloudení, tápání, tonutí, lekání, hekání, ble,
ble, ble. Ne. Naopak. Presne naopak. Muj vodník je romantický (anti)hrdina - clovek, který snad nestojí nad ostatními,
ale mimo ne. A proti nim. Vždycky - i když treba nechce.
Deláte dojem - alespon podle próz - mravního fundamentalisty.Jak byste tento postoj obhajoval pred nejakým
zkušeným a trénovaným relativistou?
Hodne špatne. Já se totiž považuj u za cloveka nemorálního. Moje knížky, hlavne Sedmikostelí, jsou mimo jiné
výrazem touhy být lepší. Jenže k psaní románu je potreba
absolutní vnitrní svobody, takové, kterou neomezuje žádný
morální kodex. Dobre fabulovat muže jen krutovládce. Pak
ale clovek vypne pocítac a mení se ve verného manžela,
dobrého otce, snesitelného souseda, pilného zamestnance ...
a samozrejme nechce nikoho podvést, znásilnit ani zavraždit - to ho nesmí ani napadnout!
Literární kritik Petr Matoušek vám poradil, že byste se
mel v Kristových letech odvážit k opravdovému, velkému
milostnému
románu. Jenže vy píšete tak, že pomník,
který stavíte obsahu, literární formou soucasne boríte.
Chtel byste tak obojživelne
ci dialekticky
pojmout
i lásku?
Jestli bych chtel nebo nechtel, na tom zase tak nezáleží.
O lásce psát proste musím, jenže zatím mi z toho vždycky
vyšla její zpotvorenina. Jinak mi to zatím nejde, ale sám na
sobe s desem pozoruj u, jak se s pribývajícím vekem mením,
a se mnou hodnoty, které vyznávám. Jestli ten román o lásce
napíšu za deset let, bude úplne jiný, než jak bych ho napsal
dneska. Milostné vztahy v mých románech jsou strašne
nezralé, je v nich neco adolescentního, nejaký zbabelecký
škleb. Taky si ženské strašne idealizuj u a nejsem schopný se
toho zbavit. A asi ani ochotný ...
Jste katolík a soucasne mluvíte i píšete jako smyslný
clovek. Jak rozlušit tuto záhadu? Existuje neco jako erotika katolicismu? Jak se ve vás tyhle dve - podle kánonu
neslucitelné - stránky slucují?
Ale to má k sobe prece strašne blízko. Obrovskou roli
v tom hraje svedomí, potlacování pudovosti a možnost
katolíku se z toho vypovídat. To jest možnost neustále na
sobe pracovat, která - pravda - v sobe obsahuje i možnost
neustále selhávat. Já do zpovednice chodit neumím, ale
myslím, že je to skvelý vynález, jak ze sebe vyhnat paniku
z vlastní smyslnosti. Ale já jsem špatný katolík, tíhnu ke
katolicismu spíše pres jeho nádhernou estetickou stránku.
Ac je to laciná paralela, místo do zpovednice chodím
k poCÍtaci k rozepsaným textum. Soucasne ale ctenár - a o to
se dusledne snažím - nesmí poznat, kdy se z neceho zpovídá
Urban. Protože kdo je Urban? Nikdo. Podstatné je vytvorit
nádherný príbeh, kde veškeré hranice zaniknou.
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STRUCNÉ DEJINY
SQUATTINGU
Radikální squaty byly rozpušteny pri raziích policie,
umírnení prijali vyjednávání a snížené nájemné
FILIP

V polovine 17. století vrcholila v Anglii rozvášneno st
nejradikálnejšího smeru anglické revoluce, hnutí "kopácu"
(diggers), pocházejících z rad bezzemku a nemajetných
rolníku. Pod vedením Gerrarda Winstanleye se pustili do
ohrazování volné pudy ve Waltonu nad Temží, obdelávali ji
ku prospechu komunity a požadovali založení rolnickoplebejské republiky. Když v roce 1649 psal Winstanley
pamflet The New Law oj Righteousness (Nový zákon spravedlnosti), aby ospravedlnil jednání svých verných, nikdo
nemohl tušit, že jeho myšlenky budou ve svých cinech
nemalé skupiny lidí opakovat ješte za 350 let. Squatteri, lidé
obsazující v dnešních velkomestech prázdné domy, však stále
srovnávají svou ideologickou a politickou motivaci s duvody
"praotcu diggeru".

CERNÝ

cích dobovým standardum. Pro levici se bytový problém stal
atraktivním
tématem, který oslovoval podstatnou
cást
spolecnosti. Argumentacní strategie byla zrejmá - zatímco
bezdomovci polehávali ve stanicích metra pod sesbíranými
papírovými kartóny, ve meste stály stovky domu, které jejich
majitelé z ruzných duvodu nevyužívali. Patrily mezi ne
zchátralé nemovitosti cekající na demolici, stavby v centru
mesta urcené k nákladné prestavbe na kanceláre ci drahé
byty, objekty, na jejichž opravu majitel nemel peníze, nebo
místa, odkud nájemníky vystehoval, aby budovu výhodne
prodal. Jejich obsazování bylo ideální príležitostí pro tzv.
prímou akci, kterou radikálnejší aktivistické skupiny chápaly
jako soucást boje s kapitalismem a státní organizací spolecnosti. Navíc se skutecne zdálo, že pro cást bezdomovcu
muže být squatování prázdných domu docasným rešením
težké životní situace.

KORENY
Squattingové hnutí vyrostlo z atmosféry v západoevropských zemích konce šedesátých let 20. století. Prestože
napríklad Velká Británie zažila tesne po druhé svetové válce
silnou vlnu nelegálních vloupání do opuštených nemovitostí,
o zrodu organizovaného
fenoménu lze hovorit teprve
v souvislosti s politickým vývojem v letech 1967-1970.
Spolecným aktérem vznikajícího squatterského hnutí byly ve
všech velkých západoevropských mestech mimoparlamentní
levicové skupiny. Protesty proti válce ve Vietnamu, které pro
radikální levici znamenaly možnost zapojení do vlivné
a spolecensky významné kampane, práve vyvrchoWy. Paríž
prožila divokou studentsko-delnickou
revoltu proti de
Gaullovu režimu a ze zámorí pricházely zprávy o snaze
propojit nestranickou radikální levici (neomarxisty, anarchisty ci politicky aktivní studenty) do organizovaného hnutí
známého dnes jako Nová levice (The New Left).
Ve Velké Británii se jedním z nosných témat verejné
diskuse stalo zklamání z neúspechu pri odstranování chudoby. Pocet lidí, kterí žili ~ Londýne bez strechy nad hlavou, se
nezmenšoval, a rada obcanu bydlela v domech nevyhovují-

EXPERIMENT
18. listopadu 1968 založilo približne patnáct lidí sdružení
Londýnská squatterská kampan, mezi jejímiž cleny nebyli
jen bezdomovci, ale také príznivci hnutí proti jadernému
zbrojení a válce ve Vietnamu. Od tohoto okamžiku už se
nejednalo o individuální nezákonné akty, ale o politický
a sociální experiment, jehož soucástí mel být ostrý stret
s establishmentem
a celým spolecenským rádem. Jeho
predpokladem byla neúcta k soukromému vlastnictví, které
majitel nevyužívá, a v jádru ideologie squatteru stála obžaloba systému z nespravedlnosti a nerovnosti lidí.
Také v holandském Amsterodamu
meli první demonstrativne vyražené dvere v chátrajícím bytovém bloku na
svedomí politictí aktivisté, konkrétne skupina Socialistická mládež, a platforma politického a kulturního undergroundu (tzv. kontrakultura) si zacala pomalu uvedomovat,
jaké možnosti jí spolecne obývané prostory skýtají.
Radnici v Amsterodamu ale zamotali hlavu až surinamští
pristehovalci,
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naností, nízkou adaptabilitou
a cástecnou závislostí na
sociální pomoci. Ti se zacali vlamovat do bytu na sídlišti
Bijlmermeer po stovkách, takže se úrady obávaly rasové
nenávisti
ze strany legálne bydlících
starousedlíku.
Radnice nakonec pristoupila
na vyjednávání
a rada
Surinamcu se dockala legální nájemní smlouvy v obsazených bytech. Mestský úrad tak legitimizoval
sociální
motivy squattingu.

MÓDA
Motivace jednotlivcu
i skupin zapojených do hnutí
obsazování domu byly znacne ruznorodé.
a zacátku
sedmdesátých let pocet squatu rostl predevším v Anglii,
Holandsku,
Nemecku a Dánsku. Nesquatovali
už jen
bezdomovci nebo politictí aktivisté, v obsazených domech
hledali útocište studenti, kterí nemeli chut žít na kolejích,
mladí lidé utíkající od rodicu, hippies toužící po komunitním živote, umelci z kulturního undergroundu a také sociálne slabé rodiny, které nedokázaly platit rádný nájem. Prodlužovala se doba, behem níž domovní "okupanti" v objektu
pobývali. Prechodné noclehy v domech pred demolicí se
menily v dlouhodobé bydlení se snahou budovy a byty
udržet za každou cenu.

Samozvaní nájemníci obytných bloku ci domu se museli
vyporádat i s novou situací v mezilidských vztazích. Objevila
se nutnost spolecné odpovednosti
za obsazený dum.
ezbytné opravy, provozování klubu, baru a alternativních
knihovnicek, prítomnost nezamestnaných a nemajetných, to
vše vyžadovalo zavedení pravidel soužití. V rade squatu se
obyvatelé pokoušeli o samosprávu formou prímé demokracie
- o všem se rozhodovalo spolecným hlasováním, byla odstranena hierarchie, do spolecných fondu se platily renty.

REPRESE
ekteré squattery casem odradila atmosféra strachu
z policejních zákroku a zmenili adresu. Squatteri se totiž
casto dopoušteli i nekolika prestupku najednou, takže policie
byla v pozoru. Krome toho, že neoprávnene využívali cizí
majetek, vetšinou také kradli dodávky elektriny a plynu, sem
tam se pestovala marihuana, jinde se prodával hašiš, z baru
a klubu, které ve squatech houfne vznikaly, provozovatelé
neodvádeli dane, o vyhrocených sousedských vztazích
a obcasném rušení nocního klidu nemluve. Pro radikálnejší
frakci byl naopak pocit permanentního ohrožení ze strany
represivních složek stmelujícím faktorem a rozrustající se
hnutí dokázalo úcinne solidarizovat s kolektivy ohroženými
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vyklizením. V polovine sedmdesátých let už v Londýne
probíhaly squatterské konference a vznikly oficiální podpurné iniciativy vyhledávající domy vhodné k obsazení
a pomáhající tem, kterí kvuli squattingu skoncili ve vezení.
Legislativní úpravy (od trestního zákoníku až po obcanský) se lišily stát od státu a predevším se po nabytých zkušenostech se squattingem menily - nekde smerem ke kriminalizaci hnutí, jinde šly spíše proti majitelum, kterí nechávají
<é nemovitosti ležet ladem.
apríklad v izozemí ci Anglii
obsazeni prázdného bytu nespadalo do pusobnosti trestního
, , niku a vlo tedy jen o prestupek. Majitel domu musel mít
pro iádost o uvolnení vlastního majet/..:u oudní rozhodnutJ~
\:lOpJk v Dán ku mohla policie zasáhnout ihned. V Berlíne
byli squatteri casto stíháni za narušení domovního soužití
(na podnet vlastníka), ale u soudu padaly nízké tresty. Politici se pri rešení situace museli rozhodovat mezi ochranou
základní hodnoty spolecenského systému - osobního vlastnictví - a tolerancí jevu, který byl dusledkem krachu sociální
bytové politiky. Sami squatteri uvádejí, že behem triceti let
jenom v Londýne bydlelo v obsazených domech více než
250 000 lidí. Holandsko, kde bylo v roce 1980 obsazeno na
6000 domu a bytu, nyní squatting toleruje. Vystehování
quatu není možné, dokud radnice nedoloží, že budovu
zbourá nebo na daném území zacne stavet.

narušování soukromí, nechuti k pracl, ci nekoncících
divokých pitek a výrazného neporádku - Christianie funguje
dodnes na stále stejných, již tricet let živou cích idejích.

...A POHÁDKY BYL KONEC
Prelom sedmdesátých a osmdesátých let prinesl vyvrcholení a radikalizaci evropské vlny obydlování mrtvých domu.
Zvláštní klima pro rozvoj squatterského a s ním i anarchistického hnutí poskytoval západní Berlín, kam se mladí muži
uchylovali, aby se vyhnuli povinnosti vojenské služby.
Nesourodé alternativní hnutí zahrnující anarchisty, trockisty,

maoi ty, punkery, ekologické a femini tické aktivi ty,
radikální le bicky nebo kontrakulturní
umelce zí kalo ve
meste pomerne silnou pozici.
Radikálové postupne obsadili celou chátrající ctvrt.
Komunity se snažily o sobestacnost, jejíž soucástí byla napríklad i vlastní zdravotnická služba (pro lehcí prípady).
a
soudní výpovedi a policejní razie ovšem reagovali "autonomové" zurivým násilím v ulicích a západní Berlín se zmítal
v nepokojích. Proti transportérum, vodním delum a granátum se slzným plynem staveli radikálové barikády, házeli
zápalné lahve a kameny, plenili výlohy dražších obchodu
a bank, nicili auta a vykrádali obchody. Hnutí v dalších
letech ze sláblo - jak pod vlivem úspešné represe, tak kvuli
rostoucím vnitrním rozporum. Propast mezi squattery, kterí
se rozhodli vyjednávat s radnicí a v prípade legalizace pobytu
platit snížený nájem, a militantními radikály, kterí komunikaci s institucemi odmítali, se otevrela dokorán.
Vetšina squatu obsazených v západní Evrope v posledních
triceti letech skoncila policejním vystehováním. Nekterým
se ale podarilo dosáhnout docasné tolerance ze strany
mestských autorit a další proud prijal vyjednávání s úrady,
nabídky na výhodné nájemní smlouvy a svuj pobyt v puvodních hradbách odporu tak legalizoval.

CHRISTIANIE
Symbolickou legendou hnutí squattingu je obsazení
uvolnených kasáren v Kodani. Dánská armáda opustila
v roce 1971 rozsáhlý komplex budov, s nimiž si mesto
nevedelo rady. Sílící hnutí alternativní mládeže komplex
Christianie okamžite okupovalo a otevrelo všem zájemcum. Domy, haly a sklady zacala zaplnovat roztodivná
smes lidí toužících po rovnostárství a komunitním živote.
Ackoli tu probehlo nekolik policejních zákroku, obyvatelé
Christianie se po policejních zásazích neúnavne vraceli, až
v roce 1973 získali cestou vyjednávání oficiální uznání
mestských úradu jako lokalita sociálního experimentu.
V Christianii se vyrojila rada restaurací, kaváren, dílen
a obchodu, ale treba i materská školka. Obyvatelé, kterých
bylo ješte v devadesátých letech kolem tisíce, se organizovali na základe odporu k centralizaci - moc a odpovednost
prenášeli na co nejnižší úrovne. Orgány a pracovní skupiny
vznikaly spontánne, podle potreb spolecenství, a byly volne
prístupné každému obyvateli. Rozhodnutí
pak nebyla
výsledkem hlasování vetšiny, ale _sjednaného
konsensu
všech zúcastnených. Vetšina výdelecných cinností se provozovala kolektivne (krome trhu s hašišem), výdelky a poplatky proudily do spolecných fondu a peníze každý mesíc
rozdelovaly hospodárské rady.
Organizace v Christianii však pusobila i radu problému predevším kvuli nepružnosti a nízké efektivite. Komuna,
sama tolerující užívání a prodej mekkých drog v Dánsku
zakázaných, se napríklad dlouho nebyla schopná zbavit
dealeru heroinu a kriminálních existencí vubec.
avzdory
tomu všemu - zatímco mnoho squatterských komunit po
celé Evrope se neúspešne potýkalo s vnitrními problémy
typu neschopnosti nalézt konsensus, neplnení povinností,
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moderní židovskou historii a po obhajobe disertacní práce
na univerzite už zustala. Akademický svet me prijal i s mou
squatterskou minulostÍ. To je velká holandská výhoda zdejší univerzity skutecne nejsou konzervativní. Nikdy jsem
pred nikým nezamlcovala svou squatterskou
minulost
a nikdo me kvuli tomu nikdy nediskriminoval.

To se zmenilo až na Královnin den, v souvislosti s gigantickým povstáním v den Beatriciny korunovace. Tato událost
sympatií verejného mínení otrásla.
Promenil se charakter squatterského
hnutí po dubnových bourích?
Ješte chvíli jsme udržovali kulturu rebelie. Meli jsme vlastní tiskárny, kavárnicky, ctvrti a známé. Existovala skutecne
celá kultura, jak politická, tak životnÍ. Já jsem pracovala
v ilegálním rádiu Vrije Keyser (Svobodný Císar). S hnutím
jsem se rozloucila pri squotování druhého domu Lucky
Luijk. Tehdy pár lidí obsadilo dum, jehož majitel si najal
chlapíky z podsvetí, aby jej nových nájemníku zbavili. Squatterské hnutí rozhodlo ten dum znovu obsadit - jenže
v podstate stejným zpusobem, jakým byli vyhnáni. Shorela
u toho i jedna tramvaj. Došlo mi, že používáme stejné
prostredky jako oni, a to bylo na me príliš. Vubec, vetšina
tehdejších squatterských
aktivistu se usadila, má deti
a vydelává.

Jaké byly osudy vašich rodicu za války?
Maminka byla polovicní Židovka, takže nemusela do
transportu. Tatínek se schovával a bratra deportovali. Nevrátil se. Jsem vlastne typický clen poválecné židovské generace
a až dodatecne jsem si uvedomila, že i squatování pro me
predstavovalo formu vyrovnávání se s traumatem, snad
i jakési zámerné vyhledávání rizika a nebezpecí - jako bych
se nevedome pokoušela v oslabené podobe zažít útisk,
nespravedlnost, pronásledování, které poznamenalo mou
rodinu. Byl to samozrejme boj za ideály atakdále, ale svým
zpusobem i má soukromá válka. Pri nekterých akcích jsem
se príšerne bála. Jsem pevne presvedcena, že jsem zkoušela
sama sebe. Jak daleko se až odvážím? Bylo to asi pátrání po
tom, kde jsou hranice mé odvahy a zbabelosti - neboli jak
bych se pravdepodobne
chovala, kdybych mela projít
holocaustem já.

Kam jste se obrátila poté, co sen skoncil?
V roce 1982 jsme vydali knížku o bourlivém 30. dubnu,
do níž jsem také prispela. Po dlouhé dobe jsem se dostala od
cinu zase k reflexivnímu odstupu a uvedomila si, jak mi
presne tohle chybelo. Hledala jsem tedy neco, pri cem byc~
mohla psát, premýšlet ci analyzovat, a to me svedlo dohromady s nekým, kdo mi pomohl ujasnit, jak je pro me duležité, že jsem Židovka. Potrebovala jsem ujištení, že si smím
tuto identitu nárokovat, i když jsem válku na vlastní kuži
nezažila. Po jistou dobu jsem se cítila rozpolcená. V roce
1984 jsem se na jednomu workshopu v rámci jakési socialistické konference v Bergenu rozplakala: "Ale já se nechci
vzdát svého levicového ega kvuli židovské identite." Naštestí
mi rychle došlo, že to vubec není nutné.Vrhla jsem se na

ANNA

HAJKovA

HUMBOLDTOV~

(1978) JE S1UDENTKA MODERNI HISTORIE NA
UNIVERZIT~ V BERÚN~.

Literatura:
Eric Duivenvoorden: Een voet tussen de deur. Geschiedmis van de kraakbeweging 1964-1999 - (Noha mezi dvermi. Historie squatterského hnutí
1964-1999). Asmsterdam/Antwerpen,

De Arbeiderspers, 2000.

Evelien Gans: Om meer dan woningnood allem (Pro víc než jen nedostatek bytu). Andere tijden 1992, str. 30-33.

Již posedmé vychází v nakladatelství Mezinárodní ceský klub dvousetstránková publikace, plná ctivých clánku z ceské historie a kultury orientovaná
na výrocí narození osobností ci výrocí událostí v roce koncícím na císlo 2.
Mužeme se zde docíst o Oldrichove Božene, knížeti Vratislavovi, hrabeti
Antonínu Sporckovi, spisovateli Viktoru Fischlovi, malíri Juliovi Marákovi,
hereckách Olze Scheinpflugové, Nataše Gollové a Jirine $tepnickové, cestovateli Albertu Vojtechovi Fricovi, výtvarnici Ludmile Jirincové, architektu
Františkovi Bílkovi a o mnoha dalších významných ceských osobnostech.
Kalendár je, jako obvykle, zpestren zajímavostmi, kucharskými recepty,
písnickami, krížovkami a hádankami a doplnen kresbami a fotografiemi.
192 cernobílých stran s barevnou obálkou si udržuje již sedm let stejnou
cenu: 99 Kc + event poštovné Iv zahranicí 10 USD v zámorí ci 10 DM
v Evrope i s leteckým poštovným).
Tešíme se. na Vaše objednávky, které, prosím pošlete do redakce Ceského dialogu,
Legerova 61, 120 00 Praha 2, nebo e-mailemna:strizovska@yahoo.com.

zima 2002
57

REJSTRíK

Pechácková
Marcela:
Moravec
Novácek
Václav:
Petr:
Fakta
Promena
oKnížák:
diskriminaci
nekoncí
Romu
udo
nás
Marc
Pavel:
2/01
Petrusek
Miloslav:
1/01
Rakušanová
Petra:
Reifová
Irena:
2/01
Továrna
KOM·POP
na
deziluze
se
vrací
Roberts
Andrew:
Politika
KOM·POP
:Lena·ruže·básen·zlost
mezi
se
vizí
vrací
iluzí
4/01
3/01
T
rtiková
Karolína:
Rozhovor
sVáclavem
Šustrová
Petruška:
Zahradník
Rudolf:
Na
se
nemá
stát
Zaitchik
Alex:
Utitz
Bedrích:
4/01
Pomalé
obtižné
srustání
MichnikAdam:
Príhoda
Petr:
Loesch
Alexander:
Neutrální
síla
Temelín
Budoucnost
aHavlem:
3/01
budoucnost
minulost
1/01
Vancura
Petr:
VaJina
František:
Vrba
Tomáš:
MusílJíri:
Nejasné
Sny
Výzvy,
aceské
skutecnosti
vize,
vyhlídky
odpovedi
Eutanazie
.zahozených
sporné
téma
príštích
Abyste
rychleji
bydleli
lépe
PeheJirí:
Prezidenta
bychom
lri
muži
nemeli
ve
clunu:Jan
mít
Kavan,Jan
Zahradil,
Ekolog,
kalily
na
informace
se
Slovensko
(témer)
stal
prvním
Poprask
kolem
devitalizace
Prehlídka
Robejšek
Petr:
Hrích
proti
duchu
Jan
20.
Století
aCeši
jeho
"malickosti"
Balada
oroku
cokoláde
Tdo
rpkošová
Lucie:
Rychlík
Bretislav:
Sine
Nová
nobilitatis
spojení
cili
neurozený
UrbanJan:
Zlatuška
Jirí:
CO
Praha
sceste
unesenou
je
mesto
aut
Evropou?
2/01
Volek
Jaromír:
Hra
vlády
sapravdu
ohnem
Vachudová
MiladaAnna:
Porouchaný
výtah
Dve
strední
Evropy
Mesežnikov
MezríckýVáclav:
Grigorij:
Matení
pojmu
Modrobllý
svet
Porážka
pana
Fischera
politického
dlouhé
machiavellismu
bílé
Zpráva
V1ado
Vzpomínky
Nový
politický
Milunic:Architektura
zkterý
minového
Evropa
Visegrád
styl'
pole
nemuže
nechtený
je
být
ilet
jen
chtený
muzeum
pnbeh
Oprávnenost
:Lelezný
hraje
neposlušnosti
dál
CeplVojtech: Proc
Plamínková
Prokopová
Michaela:
Jana:
Dermot
Role
Francouzský
plná
Healy:
protikladu
archetyp
se,
prezidenta
naslouchat,
Ceský
rum
Spratek
Kam
to
dopracovaly
všancí
rádném
naše
K
Turismus
svetu
jsem
pred
shovívavý
turismu
Jak
Salóny
uspe~
politické
jedna
Už
jste
strany
byli
letos
uskrze
volicu
venku?
Milan
Rust
se
má
pomalu
Labyrint
Evropská
Nemusíte
jezdí
sveta
anárodní
je
ceská
milovat
akoncem
azkamenelý
ráj
kdo
audiovizuální
informací
jezdí
CR?
politika:
Speváková
Stránský
Martin
Šárka:
Devatenáct
Divadlo
Jan:
Na
procent
Fidlovacce:Tyl
David
Ve
vesmíru
Radok:
nejsme
Ticho
i4/01
Sumar
sami·
je
nedllnou
astrany
když,
soucástí
tak náhodou
hudby
Štepán
ková
Hana:
Kam
jezdí
Ceši
aDívat
kdo
jezdí
CR?
Lesk
Konec
Hezky
Alchymisté
se
úradu
snob
ceské
cesky
opicí
pravý
meli
otázky
pres
Dopis
aKavan
esemesky
falešný
ze
Spojených
státu
královské
pude
je
nám
líp
Špacek
Wagnerová
Milan:
Alena:
Spicka
Prezident
Chronická
Bodový
Na
periférii
ledovce
zážeh
jako
podvýživa
ríše
otec
stredu
atelevize:
matka
spolecnosti
Temelínský
kaiserschmorn
Nebezpecné
bezpecí
Polocas
SchrOderovy
vlády
Pulstoletý
vývoj
se
zhroutil
Tradice
Podivný
je
ministerský
víc
než
Složitý
psaný
bojkot
dar
zákon
parlamentní
demokracie
ticho
pana
Pavlícka
Ceská
príbeh
smužem
více
pointami
Bud
nepochopili
Alchymisté
nebo
jsou
meli
zaujatí
pravdu
aVisegrád
bezzubý
pes
Priony
si
stále
uchovávají
svá
tajemství
Pravý
motív
Ceský
exil
od
svatého
Vojtecha
kinternátu
restitucím
se na
Nový
roksoucasnému
pije

strany

Piitomnost
58

Josef
:Líža~Zieleniec
nikdy nebudou

létat

NEJDE

JEN

O

SLOVA

Výrocí tolerancní
o

celá obec k helvetství, o cemž
dodnes slyšet v jedné hornácké
písnicce:
"Javorník,
J avorník,
pekná je dedina.
Co je po
dedine, ked sú tam kalvíné?"
V krátké dobe si postavili kostel,
podle tehdejších predpisu bez
veže; zvonici si pristavili o dvacet
let pozdeji v narízené vzdálenosti, u hrbitova.
Zvláštnost,
že
rodinné
kancionály
natrvalo
zustávají v kostele (pred pár lety
si toho v jednom fejetonu všiml
Ludvík Vaculík), je dána tím, že každá rodina zde mela
své stabilní místo. Mají zpravidla masivní koženou vazbu,
casto zpevnenou kováním: svedectví, že byly urceny pravidelnému užívání pro celé generace. Vetšina exempláru je
tištena švabachem, v ruzných vydáních pred rokem 1848.
Kancionály nejsou notované, zpívá se po pameti a podle
varhan. Notaci varhanního doprovodu porídili až v 80.
letech devatenáctého
století, do té doby si je varhaníci
predávali z generace na generaci. Tradicní harmonizace
jsou pro odborníka
casto prekvapivé. V javornickém
kostele slyšel Vítezslav Novák zpívat a hrát bratrskou
písen "Po slyš, dcerko žalostivá" a prakticky bez úprav ji
prevzal do první vety své Slovácké svity. Donedávna se zde
pri kostelním zpevu ozval z mužských lavic dvoj i trojhlas,
casto pripomínající
hornácké táhlé písne; svedcí to
o živosti a prolínání zpevu bohoslužebného i svetského.
Pocet tech, kdo se po tolerancním patentu prihlásili
k víre dedu, byl tedy pomerne nízký. Ale Jednota bratrská,
k jejíž tradici predevším se dnešní ceský protestantismus
hlásí, také nikdy nebyla príliš pocetná. Snad proto, že od
svých clenu vyžadovala dokládat víru i praktickým
životem. Že nikdy nevedla masivní "nábor" do svých rad,
naopak po dlouhodobých trpkých zážitcích pronásledování byla snášenlivá k druhým (ten svobody hoden, kdo ctíti
zná svobodu druhých).
Casto v posledních letech slýchat, že jsme my Ceši
nejbezbožnejší národ v Evrope. Fakt je, že v posledních
deseti letech klesl pocet clenu církví, evangelíku i katolíku.
Jiná vec je, že naopak pribývá zájmu o náboženské proudy
exotictejší, zcásti krestanské, hlavne však jiné. Znamená to
snad, že ceská náboženská
tradice nemá cím oslovit?
Doufám, že ne. Vedli jsme zde dílcí paralelu mezi zpevem
kostelním
a lidovým: vzpomenme,
že pred ctyriceti
padesáti lety se folklór zdál necím naprosto odbytým
a zprofanovaným, a jak málo stacilo, aby zrovna mladí se
k nemu vrátili. Myslím, že ochabnutí zájmu o domácí
náboženské tradice je také jen docasné. On ten svet zase
k nabídnutí o tolik víc nemá.

obsahu a smyslu tolerancního patentu, který byl vydán
pred 220 lety, má mnoho lidí
jen mlhavé ponetí. Príznacné je,
že v roce 1999 si jeho jméno
témer
bez odporu
vypujcili
obcanští demokraté pro dojednání, jímž upresnili podmínky
své spolupráce s vládní sociální
demokracií. Což také vypovídá
o tom, jak podružný význam má
religiozita v našem soucasném
živote. Ohlédnutím za tolerancním patentem se ostatne vracíme k dobám, kdy náboženství sice k ceské každodennosti
neodmyslitelne
patrilo,
kdy však jeho role mela pomalu zacít slábnout.
Slovo tolerance vykládáme jako snášenlivost ve smyslu
respektování cizích názoru a cizího presvedcení; k tomuto
slovníkovému
výmeru dnes rádi prirazujeme
nejen
respekt, ale i schopnost empatie. Takto široce však ve své
dobe chápáno nebylo, Jungmannuv slovník je vykládá jen
jako snášenlivost
náboženskou.
Latinské
tolero pak
znamená "snést, strpet, vydržet" neco, rozumí se predevším nepríjemné. Lze ríci, že spíše v tomto duchu byl
josefinský patent z 13. ríjna 1781 zamýšlen.
Tolerancní patent uvolnoval náboženské pomery, jež
v Cechách vládly od belohorské porážky, v žádném ohledu
je však nemel vracet pred rok 1620.
ebyla povolena ani
Ceská konfese, ani bratrská nebo utrakvistická samostatne. Pripouštelo se toliko vyznání luterské (augspurské),
kalvínské (helvetské) a reckokatolické, všichni ostatní byli
nadále stíháni jako sektári.
Na to, že pred Bílou horou bylo v ceských zemích pres
90 procent nekatolíku, se postolerancní pocet evangelíku
muže zdát nízký (dnes je jich u nás asi dvacetkrát méne
než katolíku).
aopak vzhledem k trvalé pobelohorské
represi Gešte v 18. století docházelo k popravám pro víru)
a k tomu, že znacná cást nekatolických
elit skoncila
v exilu, se okamžitý vznik desítek evangelických sboru
muže zdát zázrakem. Víra predku se snáze uchovávala
tam, kam mohli tajne docházet kazatelé treba ze Slezska
nebo Uher.
Ješte duležitejší než návštevy predikantu byly po generace
prechovávané, skrývané a hlavne ctené náboženské knihy.
Jejich ctení a rozjímání o precteném položilo u nás základy
lidového písmáctví. Slovo písmák Jungmannuv
slovník
vykládá "kdo písmo, zvlášte Svaté Písmo (Biblí) casto cítá".
ejcenenejší byly ceské bible (vesmes v kralickém znení),
ale také sbírky kázání a ovšem kancionály; i zpev je duležitou soucástí protestantské náboženské tradice.
Kancionál na fotografii leží na lavici tolerancního
kostela v Javorníku na· jihovýchodní
Morave. V tomto
míste byla silná bratrská tradice, v jejím duchu prestoupila

Jan Horálek

zima 2002
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Zacátek konce nebo konec zacátku?
Pro Ceskou republiku bude rok 2002 rokem, jenž rozhodne,
zda se chopíme svých možností a dáme se cestou, která povede
k urychlení demokratizace zeme, nebo naopak. Druhá alternativa predstavuje nejen pokracování postkomunistických
struktur
a zlozvyku, ale dokonce jejich posílení a utvrzení.
Nemluvím tu o žádné abstraktní otázce, ale o konkrétním
boji. O boji mezi konkrétními osobami, o boji, který stále dává
najevo svou existenci v podobe financních a korupcnÍch skandálu, posilování politické nevyzpytatelnosti a ukájenÍ vlastního ega.
Ztelesnením toho všeho je predseda ODS Václav Klaus, který
dávno potvrdil, že naprosto nehodlá respektovát hranice politické korektnosti. Nesnese totiž sebemenší dobre mínenou kritiku
Gakou je i tento text), pricemž usiluje o upevnení moci prostrednictvím kontroly médií Geho pobocník Ivan Langer vede parlamentní mediální komisi). Klaus se dnes stal témer nepoužitelným pro další vývoj demokratického procesu v Ceské republice
tím, že naprosto zapomnel, že má být tím, kdo pracuje nejen pro
své volice, ale pro nás všechny.
Pritom nelze ríci, že Klaus nedovede rozlišit hranice politické
korektnosti.
Naopak, nejen že tyto hranice dobre zná, zná
i jejich presné relace. Proto si dovolí verejne se zastat Vladimíra
Železného, muže, jehož ciny odsoudila mezinárodní arbitráž.
Taková absurdní situace panuje práve díky statu quo, který
vybudoval sám Klaus a ona parlamentní mediální komise. Nebo
je to jinak? Že by pan Železný prece mel doklady v trezoru
o švýcarském konte ODS, doklady které by potopily pana
Klause? Nebo je Železný pouze loutkou, již drŽÍ v hrsti Klaus
a neznámí investori, treba ruský kapitál z Karlových Var nebo
peníze z tunelu IPB do jeho televize Nova?
Osud dvojice Klaus-Železný, jejichž krevní skupina je'zretelne
stejná, se brzy rozhodne. Ceská republika se totiž nyní odvolává

proti rozsudku, který rozhodl, že CR
porušila mezinárodní právní normy, címž
uškodila americkým investorum do Novy.
Zamítnuté
odvolání bude znamenat, že
my obcané budeme muset zaplatit Americanum až 450 milionu amerických dolaru.
V tom okamžiku se Klausovi jeho prátelství se Železným vymstí. Nebude to asi
presne ta predvolební image, kterou si pan
Klaus preje. Nikoliv predvolební kampan, ale uvedený rozsudek
a verejná reakce na nej tedy do znacné míry rozhodnou, jaký
bude smer vývoje.
Další rozhodující faktor souvisí s osobností príštího prezidenta republiky, se zpusobem jeho volby, s rolí jeho úradu v budoucnu. Václav Havel zatím nedelá dost pro to, aby vubec pripravil
národ na svého nástupce, aby mluvilo tom, jak si predstavuje
úlohu a úrad prezidenta.
Absence politika, který by se zacal projevovat jako státník,
který by predložil svoji vizi budoucnosti
a jenž by odvrátil
dosavadní "negativnÍ pohodu", vede k vytvorení prázdného
prostoru, s nímž se zatím zachází jako se zbožím pro politické koupe. Verme tomu, že oposmluvnÍ
partneri
ODS
a CSSD už dávno pracují na variantách a, b, c na téma, jak
s prezidentským
úradem zacházet a koho tam strcit. Príští
prezident bude tedy bud náš, nebo jejich. A s ním i budoucnost.
V prípade, že už za pouhých šest mesícu nebudou volební
strany opet respektovat mandát svých volicu a že soucet hlasu
dodá ODS a CSSD majoritu, mužeme s jistotou ocekávat
pokracování oposmlouvy a s ní spojené zkostnatenÍ demokratického procesu v naší zemi.
Martin Jan Stránský
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vedena jasnou a velkou myšlenkou o znacce.

Primárním cílem 360 Degree Branding je spojit se s životem zákazníka všude, kde je
pravdepodobné, že se život protíná se znackou. Tento proces je snahou o kompletní
prístup k vytvárení vztahu mezi zákazníkem a znackou, pricemž je maximálne
využíváno všech dostupných metod a nástroju komunikace.
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Campaigns
MindShare

1999: Agentura roku (2. místo)
PORTOROŽ 1999: Zlaté hodinky, Stríbrná palicka
EFFIE 1999: stríbro, 2x bronz
LOUSKÁCEK 1999: stríbro
PORTOROŽ 2000: zlato, stríbro, Zlaté hodinky
EFFIE 2000: zlato
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11, Praha
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Ogilvy Group
00, +420 2 2199 8111, www.ogilvy.cz

Prague is a city of architectural beauty, with its spires, palaces
and famous Castle. But to succeed here, you need to look behind the
fa~ades. The Fleet Sheet has been helping its readers do this since
1992, when we launched our first daily news bulletin. In early 2001,
we launched the Final Word, a free daily email report. lts now read
by many of Prague's top decision-makers. For your free Final Word
subscription, fax back this page, email us, or visit our web site.

Ves, please enter my free
subscription to the Final Word.
Name:

_

Organization:

_

Email:

_

bdi Please also send me information
for subscribing to the Fleet Sheet.
Fax to +420 2 242 21 580 or

