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PRÍTOMNOSTÍ

Milí ctenári,
redakce Prítomnosti porádá, už po léta, každé první úterý
v mesíci setkání redakcní rady, redakcního kruhu, lidí,
kterí s Prítomností sympatizují. Casto bývají tyto vecery
dost bourlivé, Katerina Krejcí, která jednou prišla
pozdeji, ríkala, že vzrušený krik, co krik, rev zNárodní 11
bylo slyšet až do Spálené ulice. Taky když redakce
vyrukovala s nápadem, že jako hlavní téma letního císla
predloží Nemocné duše naší doby, strhla se prudká
debata. Co debata, hádka. Nejsou-li duležitejší veci, než
svet za zdmi psychiatrických klinik!?! Treba soucasná
ceská politická scéna! Nedostatek politické kultury
vubec! Rozdíl mezi nacismem a komunismem! Krize
zodpovednosti!
Prosadili jsme svou, a za pomoci psychiatru Cyrila
Hoschla a Oldricha Vinare, neuropatologa Františka
Koukolíka, psychologa Jirího Eduarda Hermacha, spisovatele Jaroslava Rudiše, novinárky Ireny Jirku a redaktoru Prítomnosti
jsme zjištovali, jak zmeny ve zpusobu
života ovlivnují soucasné spektrum duševních nemocí.
Jsme labilnejší, nebo naopak odolnejší? Pribývá duševních
poruch? A kterých nejvíc? Co ví verejnost o limitech
lidské duše, o jejích výkyvech a cestách k náprave?
Pokud jde o ta výše navrhovaná témata, soucasnou
ceskou politickou scénou se zabývá, a to velmi razantne,
ve svém komentári Jan Urban. Nekterým z tech dalších se
urcite budeme venovat v dalších císlech Prítomnosti.
A velmi uvítáme, když nám v rámci dotazníku, který
v tomhle císle najdete, pošlete také svoje nápady.
Po Slovensku, Polsku, Madarsku a Rumunsku jsme se
tentokrát vypravili do zeme Skipetaru. Jak je ti, Albánie?
Meli jsme z té expedice dost strach, kdo o aktuálním stavu

Albánie neco ví? Nakonec se však
dostavil strach úplne opacný:
kam všechny ty získané informace, analýzy, postrehy, reportáže
a fotografie zaradíme? Ale povedlo se, i díky tomu, že Prítomnost
od léta 2005 ztloustla. O dvanáct
stránek. Je ráda, a zustane taková
i dál.
"Poté, co všechna ceská média
rozebrala, jak to v kvetnu 1945
doopravdy bylo, jsem se pokusil svého tátu, životem
omletého intelektuála a studentského pametníka té doby,
vyprovokovat k rozpomínání. Nevadilo mi, že mohl na
vlastní oci pozorovat jen zlomek událostí. ten zlomek
jsem chtel poznat doopravdy, ríká novinár Radek John.
Rozhovor syna s otcem o jaru v petactyricátém vrele
doporucuji. Predevším kvuli otci.
Stejne tak doporucuji argumenty Bedricha Utitze, proc
je treba být ostražitý vuci prijetí Turecka do Evropské
unie. A do tretice doporucuji provokativne znející
upozornení Petra Príhody, že nediskriminovat je nebezpecné a že politická korektnost muže mít sebeznicující
dusledky.
Pred 250 lety zemrel francouzský filosof Charles- Louis
de Montesquieu, kterým, jak píše v této Prítomnosti Petr
Fleischmann, se po dlouhá léta ohání kdekdo. Tak se jím
taky oženu: "Vzduch, hrozny a víno na brezích Garony
jsou vynikající protijedy na melancholii," radil tento mistr
jemné rovnováhy. Preji príjemné letní brehy, at už budou
kdekoliv.
Libuše Koubská

POZNÁMKY

Logice navzdory
Dve referenda, francouzské a nizozemské, v podstate
zmarila nebo vážne narušila výsledek práce trvající mnoho
let. Evropa s petadvaceti a v budoucnu petatriceti a možná
i více cleny potrebuje pravidla pro své fungování, a to byl
smysl dokumentu, názvem spojovaného s pojmem ústava.
Za Ceskou republiku se ujal úkolu torpédovat tento
dokument Václav Klaus. Použil široce založeného arzenálu
argumentu, které pak jeho vykladaci prekládali a vulgarizovali dál a dál, až pred obcanem - volicem vyvstal obraz
socialistické Evropy ovládané rudými Francouzi a Nemci,
kterí nemají jiný zájem, než udusit naši národní identitu,
utopit ji v jednolité evropské polévce.
Když prišlo francouzské referendum, ukázalo se, že
odpurcum se dokument nelíbí, protože není socialistický,
je príliš kapitalistický, liberální a príliš nadržuje malým
státum na úkor velkých, jako je Francie a Nemecko.
Z logiky VÍme, že nelze o necem zároven tvrdit, že je
cerné i bílé. Bud je ta ústava socialistická, nebo liberální
a bud je výhodná pro velké, nebo pro malé.
Jenže odpurce logikou zaskociti nelze. On v tomto
rozporu vidí další dukaz ruznorodosti Evropy! Z rozporu,
který by mel sloužit pro podporu pozitivního stanoviska, se
obratem stává argument proti dokumentu. A samozrejme
v dusledku proti Evropské unii, protože vetšina argumentu
vedených z jakékoli strany se netrefuje jen do "ústavy", ale
do sjednocené Evropy jako takové.
A kdyby nakrásne chtel nekdo prijít a upozornit na to, že
sjednocující se Evropa prožívá údobí svobody prosperity,
jaká na kontinente nebyla nikdy v dejinách, a že prípadné
rozbití Evropské unie a její opetovné rozdrobení na ekonomicky izolované celky - a tak to nevyhnutelne dopadne,
pokud nacionalisté budou mít nadále vrch-, zaplatí obcané
poklesem životní úrovne, setká se jenom s posmechem.
Pri pohledu na to, co se ted v Evrope deje, nezbývá než si
povzdechnout nad tím, jak nesnadné je neco vytvorit a jak
je naopak snadné neco vytvorené rozbít, pomluvit a pošpinit, bez ohledu na logiku a hmatatelné výsledky.

založena pri sociálnedemokratické strane, a že v jejich cele
stojí postava císlo dve švédské sociální demokracie - Marita
Ulvskog.
Co se to vlastne tam na severu deje? První veta této glosy
mohla také znít: Švédskem obchází strašidlo feminismu.
Vznikla totiž zvláštní situace, kdy feminismus, nebo spíš
síly, které si ho privlastnily, mohou znacne zmenit politickou mapu Švédska. Výsledkem by mohlo být výrazné
oslabení dosavadních levicových stran, odkud se generují
príznivci nejruznejších druhu feminismu, které ve Švédsku
nacházíme. Hruza tedy jímá sociální demokraty, komunisty, jakož i zelené! Komunisté a zelení jsou zvlášt ohroženi,
mohli by z parlamentu zcela zmizet.
Levice se tomuto rozmelnování brání hlavne vytvárením
vlastních feministických podstruktur, jako je treba výše
zmínená sociálnedemokratická FEMINISTAS. Politicky
zacal feminismus ve Švédsku nabírat na váze na zacátku
devadesátých let. Na kongresu Strany levice (rozumej
komunistu) vyhlásila slavnostne její tehdejší predsedkyne
Gudrun Schyman, že feminismus se stává nedílnou soucástí programu strany. Tato první dáma švédského feminismu
vycítila politický potenciál tohoto hnutí. Ostatní strany se
k tomuto trendu rychle pridaly. Politici všech stran zacali
deklarovat: "Ale jasne, i naše strana je feministická."
To se Gudrun vubec nelíbilo, bylo treba se distancovat.
A tak v roce 2001 vzkrikla pri projevu o soužití homosexuálu: "Smrt rodine!" Sám Goebbels by musel zezelenat závistí nad razancí této formulace. Následoval projev známý
jako "talibanský". Schyman v nem tvrdila, že není podstatný rozdíl mezi príslušníky hnutí Taliban v Afghánistánu

Ondrej Neff

Švédské strašidlo feminismu
V sobotu 28. kvetna v pet hodin ráno se ve Stockholmu
pred striptýzovým klubem PRÉVE srotil dav feministek
a nekolika feministu. Vyzbrojeni baseballovými pálkami,
láhvemi a pytlíky naplnenými ocelovými kulickami se vrhli
na chlapíky vycházející z nocního podniku. Po incidentu
byli do nemocnice prevezeni tri muži s poranením lebecních kostí a tržnými ranami. 24 aktivistek, nekolika z nich
nebylo ješte ani sedmnáct let, policie zadržela. Aktivistky
uvedly, že pocházejí z organizace FEMINISTAS, která byla
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a muži ve Švédsku, principy moci jsou tytéž. Nejnoveji pak
vyslovila návrh, aby všichni muži platili zvláštní dan jako
kompenzaci za násilí, jež páchají na ženách.
Když se prostrednictvím
vyhledávace Google zeptáte
internetu na typy feminismu, nabídne vám na tricet druhu,
vcetne ruzných celedí a podceledí.
Treba feminismus
marxistický, existenciální, lesbický, militantní, postmoderní, elitárský. Také naci-, sexi- , eko- , bimbo- atd.
Švédské odrudy vyšly ze základu nepochybne rudých.
Nyní však hnednou, to jest urcité jejich rysy lze oznacit jako
fašizující. To se týká predevším principu "kolektivní viny
mužu". Tato vina je vecná a nesmytelná. Z dejin antisemitismu jde o pojem dobre známý.
A pak jsou tu ješte další otázky, které si - jako clovek trvale
žijící ve Švédsku - kladu. V jakém veku mám uvedomit své
vnoucky (chlapci 6 a 8 let) o jejich údelu? Má podle feministických teoretiku šanci aspon muj nevlastní 85letý otec?
Jirí Kriegelstein

Nejvetší Cech: vyhrál Budweiser
nebo Tondach?
Sud buh, co bylo na téhle ankete to podstatné: snad kdo
vyhrál? Ted nemám na mysli krále ceského a císare rímského
Karla IV., který zvítezil nad prezidenty TGM a Václavem
Havlem, ale ty, kdo si na nej ve Fortune a v Tipsportu vsadili
dohromady pár miliónu. Nebo vyhráli sponzori Budweiser

(to nejvzácnejší, co máme!) a Tondach (pravá pálená taška,
co vydrží veky!)? Ceská televize, protože ukázala, že si umí
od BBC koupit i neco nejen prvoplánove kasovního? Mobilní operátori, kterí z každé esemesky shrábli svuj desátek?
Pokud jde o samotnou
špici pyramidy, mela anketa
o Nejvetšího Cecha smysl stejný, jako má anketa o to, kterou
- jedinou - knihu by si clovek vzal na pustý ostrov. Nicméne
v první fázi, kdy fungovala jako jakási vrš, v níž mely
uvíznout velké ryby ceských dejin, mela také jistou vypovídací hodnotu. Seznam stovky nejvetších Cechu ríká, že si
vážíme svých panovníku, že stejne ctíme i jejich (byt neprímo volené) nástupce na Pražském hrade, že se skláníme pred
ceskými svatými, že si nijak zvlášt nevážíme velkých žen.
Dostalo se na básníky i na spisovatele, na pevce, dokonce i na
vedce, samozrejme predevším na ty spolehlive mrtvé. Hrdinných bojovníku ve výberu bylo nepríliš, ale temi neoplývají
ani ceské dejiny. (Tedy pokud do této kategorie nezahrneme
sportovce).
A tak vlastne výpoved sama nebyla tak iracionální, jak se
mnozí, vcetne autora techto rádek, obávali. Dokonce
v jednom prípade i podstatná: historik Jirí Rak v eseji
"Nejvetší Cech aneb vítezství 19.století" (Lidové noviny, 28.
6.) konstatuje, že prokázala, jak málo jsme se i ve 21. století
dokázali vymanit ze zajetí barvotiskového pohledu na vlastni
dejiny. Obávám se však, že vývoj ke kritictejšímu, zasvecenejšímu pohledu široké verejnosti na dejiny je velmi nepravdepodobný, nezáleží totiž tolik na historicích samotných, jako
napríklad
na televizi, které ten barvotiskový
pohled
samozrejme vyhovuje.
Pak ovšem prišla druhá fáze ankety, zvaná show. Prvním
deseti Velecechum byli prideleni partneri, kterí meli velikost
velikánu ješte více nafouknout.
Televize je oznacila za
advokáty, byt vhodnejší by bylo ríct, že šlo o píár specialisty
na komunikaci s verejností. Jejich výber byl prvním úskalím:
vedle když ne presvedcivých, tak alespon zaujetí budících
Davida Vávry (Karel N.), Jana Krause (Jan Žižka) nebo Evy
Holubové (J. A. Komenský) tu sedela tragikomická Yvonne
Prenosilová, která se ani nepokoušela predstírat, že ví neco
o ceských dejinách, natož o Božene Nemcové. Druhá cást
ankety, vcetne finálového vecera, nakonec vypovídala víc než
o desítce nejvetších Cechu o desítce jejich promotéru.
Ceská televize sama oznacila anketu Nejvetší Cech za
velkou spolecenskou
hru, která má probudit
diskusi
o osobnostech naší historie i soucasnosti, o jejich významu
pro spolecnost, o hodnotách, které vyznáváme. Spíš než
o velkou spolecenskou hru šlo ale o takové malé Clovece,
nezlob se - nikoho neurazilo, ale ani nenadchlo a všichni se
rozcházíme
s úlevným - vlastne to mohlo dopadnout
mnohem hur. Což, když se rozhlédneme
po tématech,
kterých si všímá televize, at už Ceská nebo komercní, je vlastne docela pozitivni konstatování.
Jaroslav Veis

DOTAZNÍK

Vážené cte nárky a ctenári,
snahou Prítomnosti je pomoci spolecnosti, aby porozumela sama sobe. Aby dostála této snaze, potrebuje
redakce také porozumet své ctenárské obci. Proto Vám predkládáme dotazník, za jehož vyplnení a zaslání na
adresu redakce: Prítomnost,

Národní 11, 110 00 Praha 1 Vám srdecne dekujeme.

Jako malou motivaci pro vyplnení dotazníku dodáváme, že 5 vylosovaných, jejichž odpovedi prijdou do redakce do 15. 8. 2005, obdrží rocní predplatné Prítomnosti.

1) Prítomnost Vám

a) pomáhá vytvorit názor na daný problém
b) prináší nové informace
c) neprináší nic nového

2) Pri ctení Prítomnosti

se

a) dobre bavíte
b) usilovne soustredujete
c) rozcilujete
d) získáváte nové poznatky
e) nudíte
f) zabýváte pouze listováním

3) Na stránkách

Prítomnosti

postrádáte

a) humor
b) kriticnost
c) nestrannost
d) jednoznacný názor
e)

4) Prítomnost je pro Vás

.

a) príliš komplikovaná
b) príliš zjednodušující
c) "tak akorát"
d)

5) Chteli byste v Prítomnosti

více témat

.

a) z domácí politiky
b) ze zahranicní politiky
c) z kultury
d) z ekonomiky
e) z literatury

a poezie

f)

6) Kterou rubriku v Prítomnosti

považujete

.

a) za nejlepší

.

b) za nejhorší

.

c) bez které byste se obešli
d) kterou postrádáte

.
.
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a) oblíbení

7) Kterí autori Prítomnosti jsou u Vás

.

b) neoblíbení

.

c) kterí Vám scházejí
a) partnerce,

8) Pujcujete Prítomnost

.

partnerovi

b) prátelum
c) kolegum
d) pokud ji pujcujete, tak kolika lidem

.

e) dáváte ji do sberu
9) Grafická podoba Prítomnosti

a) Vám vyhovuje
b) je pro Vás málo prehledná
c) mela by být konzervativnejší
d) mela by být odvážnejší
e)

10) Jak jste se o Prítomnosti

dozvedeli?

.

a) na internetu
b) díky reklame
c) pri nekteré z akcí casopisu
d) v knihkupectví

nebo v trafice

e) od jiného ctenáre
11) Cena Prítomnosti

se Vám zdá

a) primerená
b) nízká
c) vysoká

12) Jakou formou byste Prítomnost

rádi dostávali?

a) v knihkupectví
b) predplatné

tištené verze

c) elektronickou

verzí

13) Jak bychom podle Vašeho názoru mohli na casopis víc upozornit

14) Chcete nám ješte neco doporucit,

15) Uvedte, prosím

.

nebo neco poznamenat?

a) vek

.

b) pohlaví

.

c) vzdelání

.

Dekujeme Vám, že jste si našli cas na vyplnení dotazníku.

KOMENTÁR

Den, kdy zemrela
ústava
Druhé ctvrtletí roku 2005 na mezinárodní scéne
TOMÁŠ KLVANA
Politika je také hra ocekávání. Kdo je dokáže manipulovat a rámovat pro své potreby, ten uspeje. I tak lze chápat
ofenzívu protivníku evropské integrace, "skeptiku"
a "realistu" po neúspechu dvou ratifikacních referend ve
Francii a Holandsku. Evropská ústavní smlouva v této
podobe je sice minulostí, útok ceských oponentu integrace, jeho síla a náboj, ovšem prozrazují, že jim nejde
o kvalitnejší celoevropský plán, což nekterí z nich
neuprímne ríkají, ale o presný opak - zabrzdení procesu,
prípade navrácení o nejaký stupen zpet. Snaha vedení
Obcanské demokratické strany o zastavení ratifikací je
prinejmenším v rozporu s mezinárodním právem. Ceská
republika nemuže ratifikaci jednostranne zastavit, vždyt
se k ní zavázala podpisem. O zrušení muže rozhodnout
jen všech 25 státu, které smlouvu stvrdily. Co by to však
bylo za príspevek ke zmenšení "demokratického deficitu",
o nemž skeptici rádi mluví?

"Non" & "Nee"!
Je sice pravda, že ústavní smlouva v této podobe
nemuže vejít v platnost, nebot ji musejí ratifikovat všechny státy, z toho ovšem ani politicky ani právne nevyplývá,
že další ratifikace jsou zbytecné. Nebo snad Francie
a Holandsko rozhodují o celé Evropské unii? Názory
"zbytku" se v úvahu neberou? Je prece duležité na konci
procesu vedet, kolik státu a obcanu si smlouvu v této
podobe preje a kolik ne. Jen takový obraz muže být
dobrým základem k dalšímu politickému jednání o nové
podobe smlouvy nebo k jinému postupu. Ceští oponenti
integrace to samozrejme vedí, jen cítí, že se po dlouhé
dobe defenzívy mohou dostat na vršek vlny a surfovat po
rozbourené hladine až tam, kam chtejí - k unii státu, v níž
se každý pere sám o svoje štestí a maximálne se snaží
o úcelové koalice. To však - a to zdurazneme - nemuže
být v zájmu zchudlé postkomunistické zeme s deseti
milióny obcanu, kterí jsou kulturne i jazykove izolovaní,
a protože mají pokracující problém se svým sebevedomím, ani jim to moc nevadí.
V zájmu takové zeme je naopak co nejsilnejší pronikání
evropských zvyklostí a pravidel do domácího systému,
nebot taková pravidla pomáhají zkvalitnovat rád a pusobí
liberalizujícím vlivem. Nekteré smernice z Bruselu se sice
zabývají euronetopýry, velikostí kulicek v píštalkách
a jinými príklady regulace vymknuté z kloubu, vetšina
smernic a pravidel EU nás však približuje liberální civili-

zaci. Diktovat nám centrum nemuže nic proti naší vuli
a ti politici, kterí nám to tvrdí, nemluví pravdu.
Navíc - onen obávaný superstát se dnes dohaduje, zda
bude mít na dalších sedm let rozpocet ve výši 1,06 %
HDP clenských státu ci o neco menší! Takové miniaturní
císlo, a kolik je kolem neho povyku. Pred uzáverkou této
state se soudilo, že nedojde-li v polovine cervna na Evropské rade k dohode o rozpoctu, zejména o výši prípadného
rabatu pro Brity, bude Unie v opravdové krizi. Horkým
hlavám, které vidí krizi za každým rohem, lze doporucit
treba procházku kolem budovy ministerstva zemedelství
ve Washingtonu. Je to porádne dlouhá a porádne široká
neoklasická stavba, do které by se evropští komisari jiste
vešli i se svými rodinami, psy a milenkami, a ješte by na
nekoho zbylo.
Francouzské a holandské "ne" ovšem nezlehcujme. Pro
další podobu propojování správních a politických struktur clenských státu Unie má negativní verdikt obcanu
dvou zakládajících státu velký význam. Je sice pravda, že
zrejme ani Francouzi ani Nizozemci nehlasovali hlavne
o ústave samotné, jejich rozhodnutí však znamená zhruba
toto:
"Pojdme se na chvíli zastavit a znovu poradit, jakou
vlastne Unii chceme mít. V posledních letech jsme byli
svedky mnoha zmen - zavedení jednotné meny, dramatického rozšírení o chudé Východoevropany a už zacínáme mluvit o prijetí Turecka, islámské zeme s vratkou
demokratickou ústavou, která muže v dobe vstupu mít až
sto milionu obyvatel."
Tyto obavy nemusíme sdílet, ale je možné jim porozumet. Klícovým problémem dnešní Unie je prerozdelování. Mohlo fungovat za studené války, kdy evropská spolecenství cítala až dvanáct státu, Nemecko bylo na
hospodárském vzestupu a nevadilo mu kvuli politickému
sebeoprávnení platit došlé úcty. Západní zeme jsou však
dnes oslabené kvuli nevýkonným ekonomikám, jež trápí
prebujelý aparát blahobytu, vysoké dane, strnulý pracovní
trh a málo výkonné kapitálové trhy. Zeslábla tedy i ochota
v zájmu solidarity dotovat chudé, zejména když nekterí
z nich jezdí "až k nám a berou nám práci". Taková
demagogie, bohužel, vždy a všude bezpecne zabere.
Politolog Jacques Rupnik si oprávnene postežoval, že
Francouzum nikdo porádne nedokázal vysvetlit, jak
pozitivní vliv melo rozšírení na tamní ekonomiku, že
kvuli liberalizaci obchodu a služeb na Východe vytvorilo
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jen k potrení extremistu, jakými jsou komunisté, nacisté
a jejich deriváty.
V cem je problém? Na rozdíl od anglosaského sveta
neumí kontinentální Evropa naložit s otevrenými konflikty, které však musejí být soucástí jakékoliv zdravé
demokratické obce. Konáme-li referendum, chceme se
dozvedet, co si lidé myslí. Myslí-li si neco jiného než
politická elita, má to být pro elitu užitecná informace, ne
duvod k sebevražde. Nestojíme v Evrope na pokraji války,
Tvrdé jádro: "Unijnejší" Unie?
rešíme potíže spolecnosti blahobytu. Proc nezachovat
Bude-li však i nadále prerozdelování penez v Unii
chladnou hlavu?
zabírat nejvetší porci spolecné rozpravy, podobná
Co by se tedy melo stát v následujících mesících? Jaké je
demagogie se bude nabízet. Nejlépe by bylo vzdát se všech
poucení? Ratifikace budou pokracovat a informacní
tech regionálních fondu a penez na solidaritu ve prospech
kampane nyní, kdy už není tolik v sázce, by mohly být
nízkých daní a pružného pracovního trhu umožnujícího
o to hodnotnejší. Politikové by na stul meli položit
mobilitu pracovní síly. Z pocátku by mohlo dojít k neprívarianty vývoje, jejich pozitiva a potíže. Záverecný soucet
jemnostem, ale pozdeji by taková praktická politika
nám prozradí, jaká je v Evrope vule k další integraci,
prispela k integraci a vytvorení opravdového evropského
a tedy jakým smerem by se prepsání dokumentu základní
politického národa víc než cokoliv jiného. Prevody penez,
z nichž prežívající spolecná zemedelská politika je jen
smlouvy melo ubírat.
Pokud opravdu budou tendence k takzvanému tvrdému
nejvíce obscénním príkladem, nesmí zastínit to hlavní,
jádru s Francií, Nemeckem a zememi Beneluxu, zbytek
a to je hodnotový, kulturní a morální rozmer spolecné
Unie by mel dohlédnout na to,
Evropy.
aby nedošlo ke znovuzavedení
Evropská komisarka Margot
Konáme-li referendum, chceme se
WallstrClmová trefne charakteribariér mezi jádrem a okrajem,
tedy k jakési "unijnejší" Unii
zovala hlavní duvody, jež vedly
dozvedet, co si lidé myslí. Myslí-li si
uvnitr. To by bylo poprením
k výsledkum obou referend. Ve
neco jiného než politická elita, má to vývoje peti desetiletí propojování
Francii to byl strach z hospodára sebevíce demagogická hesla
ského a sociálního dopadu prijebýt pro elitu užitecná informace, ne
tí ústavy, zejména posílení
o "sociálním dumpingu" by to
duvod k sebevražde.
neoliberálního kapitalismu, víra,
nemohla zakrýt. V dobe globalizace hospodárství a kultury by neco
že dokument muže být vyjednán
takového vskutku mohlo vést k dekadentnímu vývoji.
znovu, a strach z tureckého clenství. V Holandsku pak
Kdyby však na jádro došlo a jeho státy by ponechaly
figurovaly obavy ze ztráty vlivu zeme v Unii (52 %
danovou politiku národním vládám (nenutily by je
volicu), strach ze ztráty národní identity (51 %), ze
"harmonizovat"), v takovém prípade by v zájmu Ceské
ztráty suverenity a opoždený protestní hlas proti jednotné mene.
republiky bylo po case se k jádru umet pripojit. Po
ceských existencních traumatech minulých století nemuže
Je však namíste ptát se, kde byla WallstrClmová se svojí
být místo Cechu jinde než v samém ohnisku pretvárející
schopností analýzy pred referendy? Tato žena má
se civilizace. Sny o tom, že se nám podarí vytvorit s Britáv komisi mimo jiné na starosti také komunikaci. Ta bývá
nií, Polskem, pobaltskými státy a Slovenskem liberální
po prohraných bitvách k mání jako první duvod ke kritizónu, jsou hezké, ale ponekud fantazijní. Lépe je spolu
ce; je snazší tvrdit, že se nám naši politiku volicum
s temito elementy pusobit na Francii, Nemecko a Skandinepodarilo priblížit, než priznat, že je cosi špatného se
návii, vysvetlovat potrebu liberalizace a obhajovat další
samou politikou. Komunikace rozhodne není hlavním
rozširování vcetne o Turecko.
problémem integrace, i když onen eurospeak, v nemž se
mnozí unijní predstavitelé vyjadrují, je odpudivý.
Neschopnost najít spolecnou rec s tak velkým množstvím
Hluboký hlas
Jako mystický deep throat, hluboký hlas, je mínen
volicu však musí padnout na hlavu WallstrClmové výraznejslavnejší tajný zdroj v dejinách žurnalistiky, muž, jenž
ne. Ona, nizozemský premiér Jan Peter Balkenende
i francouzský prezident Jacques Chirac volice desili
privodil pád prezidenta Nixona tím, že z útrob vlády
vzpomínkami na holocaust (WallstrClmová v Terezíne)
informoval novináre Washington Postu o nekalých
a varováním pred nedozírnými dusledky jejich odmítnutí.
praktikách prezidenta a všech jeho mužu. Byl jím nyní
Evropská integrace sice zacala jako reakce na holocaust
91-letý W. Mark Felt, svého casu dvojka ve Federálním
a periodické evropské vyvraždování, tvrdit však obcanum,
úradu pro vyšetrování (FBI), chránenec legendárního J.
že odmítnutí jakékoliv smlouvy vychází z impulsu negujíEdgara Hoovera. Když ho na pocátku cervna casopis
cího obranu pred holocaustem svedcí o podcenování
Vanity Fair odhalil verejnosti, uzavrela se asi nejslavnejší
jejich inteligence. Pripomíná to prezidenta Václava Havla,
kapitola americké žurnalistiky. Psali ji tehdy zacínající
jenž pred rozdelením ceskoslovenské federace varoval
reportéri Bob Woodward a Car! Bernstein, kterí po dobu
obcany, že uvrhnou své deti do neštestí, nebude-li Ceskodvou let v nekolika stovkách clánku rozpletli spiknutí, jež
slovensko zachováno.
Politika zastrašování
nemá
zacalo jako vloupání peti mužu, "instalatéru" (cílem bylo
v demokratické obcanské spolecnosti hodnotu, hodí se
"ucpat kohoutek odkapávajících informací"), do sídla

doma mnohem víc pracovních míst, než jich Francie
ztratila. Carrefour prece vydá za porádné množství
polských instalatéru, ceských kadernic a madarských
šoféru. To je však moc racionální argument do emocne
rozjitrené situace, v níž se rétoricky spojují xenofob JeanMarie Le Pen, komunisté, radikální antiglobalisté z hnutí
ATTAC a další.
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Evropští politikové by meli položit na stul varianty vývoje, jejich pozitiva a potíže.

Demokratické strany v komplexu Watergate na brehu
Potomaku a skoncilo nejvetší vládní krizí od impeachmentu prezidenta Andrewa Johnsona v roce 1868.
Média pripomnela jedinecnou atmosféru první poloviny
sedmdesátých let, dobu pred pocítacem, mobilním telefonem a kabelovou televizí, dobu detektivních setkání
Woodwarda s jeho zdrojem v suterénu garáže v severní
Virgínii. Opet prišla na pretres konspirativní komunikace
reportéra s informátorem, mužu, jež delila generacní
zkušenost, ale spojoval zájem srazit nabubrelému prezidentovi hrebínek.
Byla to éra, v níž žurnalistika - nikoliv média, ale
žurnalistika - potvrdila svoje místo v zastupitelské
demokracii a obcanské spolecnosti. Bylo by neco podobného možné dnes? Lepší dotaz zní takto: kdyby k tomu
prece došlo, nepromenila by to média - ne žurnalistika,
ale média - v melodramatický cirkus, hybrid mezi prípadem O. J. Simpsona a aférou prezidenta Clintona se
stážistkou? Neškodí pripomenout si nelehkou americkou
první polovinu sedmdesátých let, chradnoucí ekonomiku,
ohrožení komunismem, válku ve Vietnamu. A presto
tehdejší spolecenský étos, kulturní náboj tehdejší Ameriky
nám o podstate svobody a odolnosti demokratické obce
poví víc než dnešek zavešený mezi nejistotou a nejednotou po teroru v zárí 2001. Tehdejší pecetí pop kultury byla
kniha Woodwarda a Bernsteina Všichni prezidentovi muži
posléze zfúmovaná Alanem Pakulou, s Robertem Redfordem a Dustinem Hoffmanem v hlavních rolích. Redford
film produkoval a stál u zrodu príbehu, když jej, fascinován, sledoval spolecne s Woodwardem od samého pocátku, aniž vedel, jak dopadne.
Co máme dnes? Harryho Pottera a minus xtý díl
Hvezdných válek. Není to dekadence, ale prece ... Temná
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strana síly, jiste nepríjemná vec, merí se nejak s gaunerem
v prezidentském kresle?

Znectený korán
Americký casopis Newsweek publikoval "svedectví"
z nejmenovaného zdroje o tom, že v zajateckém tábore na
Guantánamu americký bachar spláchl do záchodu Korán.
Informace se nepotvrdila, i když následné vyšetrování
Pentagonu hovorí o mírnejších formách zneuctení
posvátné knihy, jako kopání nebo shazování se stolu.
V reakci na dezinformaci došlo v Afghánistánu k protestním bourím, pri nichž bylo nekolik lidí zabito.
Neuctivé zacházení s posvátnými texty je treba odsoudit, stejne jako neopatrné overování citlivých informací.
Afghánce však nezabil Newsweek, ale jejich zfanatizovaní
souputníci. Morální vina je jednoznacná a nedelitelná.
Pokud se neuctivého zacházení s knihou týká, neco mi
ríká, že vezni na Guantánamu, bývalí teroristé ve službách
Tálibánu, takovou neuctivost prekousnou. Když se muslimové ruzných vyznání vyvraždují v mešitách a tyto
mešity pritom likvidují, jedná se podle autora techto
rádku o vetší znectení víry.
Pracovníci Amnesty International prirovnali ctyri
tábory na Guntánamu ke gulagu našich casu. Nekdo
v tom vidí nezvládnuté emoce aktivistu z AI, komentátor
Washington Postu E. J. Dionne zas ríká: "Není to gulag, ale
Guantánamo v porádku nenL .. " Já odhaduji, že antiamerikanismus cásti svetové levice vede ke ztráte soudnosti.

Tomáš Klvana (1966) je novinár, prednáší na Newyorské
univerzite v Praze, je clenem Ceské euroatlantické rady
a konzultantem spolecnosti PAN Solutions.

-_ -~ i]_

iii_.~~lI~~=I

KOMENTÁR

My) kterí jsme zažili
Druhé ctvrtletí roku 2005 v Ceské republice
Evropa znovu narazila do zdi mýtického snu 19. století
o tom, že nejlepším a jediným lékem na obavy z cehokoli je
silný národní stát. Ceským politikum i obcanum, jejichž
vetšina se z 19. století ješte ani neprobudila, to nevadí.
Populistické prežvykování pocitu národního ohrožení je
totiž základem politického a obecne kulturního konsensu
i postmoderní "ceské otázky".

Ceští politpsíci
Na pražské scéne tak razantne protikladní politici jako
Jan Kavan a Jan Zahradil vystupují vuci integracním
tendencím se stejnou neduverou a narodnickou panikou.
Jan Kavan se jako sociálnedemokratický ministr zahranicí
v roce 1999 pro jistotu radeji zeptal hned po vstupu Ceské
republiky do Severoatlantické aliance, kdy že se dá z tohoto
spolku vystoupit. Jan Zahradil se zase jako poslanec Evropského parlamentu za ODS tohoto jara písemne zeptal
Evropské komise, a zde dovolte jen minimální parafrázi
smyslu, jestli se má vubec cenu s obcany o té Evrope bavit
a neco jim vysvetlovat, když je možné, že návrh ústavní
smlouvy nekterá z clenských zemí neschválí.
Nový ceský premiér Jirí Paroubek je politik
s širokým vejírem kontaktu. Je bez skrupulí, je
razantní a mezi jeho poradce patrí lidé s dobrým
rozWedem a strategickým uvažováním.
Charles de Gaulle opovržlive nazval nepovedenou
generaci francouzských politiku "polit-petit-chien" - tedy
politpsíci. Ceští politpsíci jsou ochotni v každých volbách,
ale i mezi nimi, vyházet desítky milionu na reklamu svých
obliceju. Dnes však tvrdí, že jakákoliv vzdelávací, informacní a diskusní kampan k místu ceské spolecnosti v evropské
integraci - tedy k vubec nejduležitejšímu problému moderních ceských dejin - jsou jenom vyhozené peníze. Nedokáží si predstavit jiný druh verejné diskuse a kampane, než
televizní chrlení šéfu politických stran a pripitomelé billboardy s nažehlenými tváremi svudcu volicských hlasu.
Ceští politici a novinári unisono vzdychali nad tím, že
francouzští a holandští politici prý nedokázali vysvetlit
volicum kladné stránky rozšírení Evropské unie. Ani jeden
ceský novinár ci politik si v té chvíli nepoložil otázku, co
udelala ceská elita a stát pro to, aby EU a její obcany
presvedcili o tom, že noví clenové Unii obohatí a posílí.
Praha proste ješte nepochopila, že Evropa není jenom
kasicka, ze které navždy poplynou peníze pro ceské potreby. Moudre ted pokyvuje hlavou. "Evropa selhala - a my
jsme vám to vždycky ríkali."
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Pokleslost žánru povinného národoveckého treštení došla
tohoto jara k další hranici pri oslavném besnení nad titulem
mistru sveta v ledním hokeji. Je možné vést spory o nekulturnosti nebo o rasismu, obsažených ve skandování sloganu
"kdo neskáce, není Cech". Je to zvláštní, ale co je to proti
Finum, jejichž skandované povzbuzování je puvodne
bojovýrn pokrikem finské težké jízdy z dob tricetileté války,
vybízející finské hochy, aby sekali hlavy. Když ale televize
NOV A poprvé v historii místo politika pozvala do poradu
Kotel hokejistu Jaroslava Jágra, dozvedel se divák z transparentu, že "Jágr je Buh", a mezi diváky, casto zabírán
kamerou, se nadšene usmíval a souhlasne kýval hlavou
predseda nejsilnejší politické strany v zemi Mirek Topolánek. A ríká tomu politika. I on se vzápetí zaradil mezi narodniky, když v jednom z jazykove nejhrubších novinových
rozhovoru posledních let oznacil evropskou ústavu za "shit".
Ceské "hovno" mu asi nepripadalo dostatecne svetové.
Parní válec Paroubek
Lze pripomenout, že ceští hokejisté a fotbalisté dosahují
mezinárodních úspechu tím víc, cím je integrovanejší
evropský a svetový sport. Ceský národovec ovšem nepripustí, že stejne jako mužeme cítit hrdost nad úspechy Jágra,
Cecha, Baroše a jak se všichni ti šikovní ceští mužští ve svete
sportu jmenují, presne tak bychom se meli chovat, myslet,
spolupracovat, integrovat a být hrdí na tým Evropské unie.
Vedle starého prezidenta Václava Klause stál ve Vídni na
tribune pri finále mistrovství sveta v hokeji zcela nový
premiér Jirí Paroubek. Donedávna nedotknutelný Stanislav
Gross se predtím behem nekolika málo dní zmenil z premiéra veznem v bunkru Lidového domu. Nezustalo mu nic.
Stacil ješte zbabele a bez stylu zablokovat už prijatou
dohodu o vytvorení nové vlády, kterou mel vést diplomat
Jan Kohout.
V nastalém zoufalství se Jirí Paroubek stal jedinou
a poslední šancí na obnovení koalicní vlády a s tím i udržení
sedmdesátky mandátu vetšinou už navždy nezvolitelných
sociálne demokratických poslancu. Preválcoval svoji stranu
s elegancí a efektivností parního válce - a CSSD ho objala
jako svého spasitele. Po týdnu ve funkci už jen sdelil Grossovi, že na nej co nevidet nezbude ani to predsednictvi strany,
a Gross jen srazil podpatky. Paroubek je politik s širokým
vejírem kontaktu. Je bez skrupulí, je razantní a mezi jeho
poradce patrí lidé s dobrým rozhledem a strategickým
uvažováním. Pokud Paroubek dokáže jako osobnost zvládnout nápor absolutní výkonné moci, dá se ocekávat, že ho
predevším Valtr Komárek bude smerovat ke snaze vytvorit
silnou levicovou alianci s reformovatelnou cástí KSCM jako
volební protiváhy ODS - a k tvrdému postoji vuci Václavu
Klausovi. V osobní rovine by to byla asi spravedlivá odplata
za Klausovo intrikánské chování ke Komárkovi z jara 1990,
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komunismus, víme?
JAN URBAN
v politické rovine pak, v prípade úspechu, brilantní pokus
o posun ceské levice od marasmu dosavadní sociální
demokracie a nereformovatelných
Grebeníckových
komunistu.
Ozbrojený tajný te vidí
Jen máloco v ceské polistopadové politice však bylo
spravedlivejšínež konec Grossovy mediální bubliny. Spolecne s Václavem Klausem otevreli možnost rehabilitace
komunistické strany, kterou Paroubek už jen behem nekolika týdnu po nástupu do funkce dokoncil. Novinárum ci
poslancum už nevadí ani to, že, jak se ukázalo, mítinky
KSCM hlídá ozbrojená tajná policie. Ano, na videozáznamech z letošního prvomájového incidentu, kde na pokyn
predsedy KSCM policie vyvádí obcana Jana Šinágla, který si
dovolil vyjádrit hlasite svuj názor, je opakovane a jasne
videt, že zasahující tajní policisté mají ve vykukujících
podpažních pouzdrech zbrane. Ministr vnitra, sám bývalý
disident, se tomuto podivnému vybavení nepodivil, a všechno omlouval prirovnáním k nutnosti vyvést treba i z kostela
cloveka, který by rušil pri bohoslužbe. Snad se tím nesnažil
ríci, že ozbrojení tajní budou napríšte v této zemi jedinou
autoritou v oblasti svobody slova.
Poklesávání v kolenou pred komunisty pokracovalo jen
o pár týdnu pozdeji zbabelou omluvou šéfredaktora verejnoprávního Radiožurnálu Jana Pokorného za použití
hrubého slova v satirickém poradu. Ester Kocicková se
v satirické persifláži dobrala k výroku, že "komunisté jsou
prasata". KSCM pohrozila žalobou a udáním na Radu
Ceského rozhlasu. Namísto obrany svobody slova a diskuse
o meritu veci - tedy o tom, co komunisté jsou a nejsou - se
Radiožurnál okamžite vzdal politikum na milost a nemilost.
Špatná zpráva pro Švejka, Milence lady Chatterleyové,
Škvoreckého Mirákl, výrok filosofa Ladislava Klímy
o ženách jako "bílých sviních" - a navýsost špatná zpráva
pro nás všechny. Politik, jak zmíneno výše, sprostá a hrubá
slova používat muže - zvlášte pokud jsou adresována do
ciziny.Nikdo jiný to delat nesmí.
Klaus prepisuje historii
Komunisté jsou nedotknutelní. Je treba pripomenout, že
na zacátku snahy rehabilitovat naše soucasné komunisty,
kterí jakoby s bývalým režimem nemeli spolecného, byl
predevším Václav Klaus. I jeho letošní jaro bylo bohaté na
fauxpas. Znovu však namísto kritiky sklízel obdivný potlesk
devótních žurnalistu, ke kterým se nove, vedle tradicních
opor jeho kultu - TV NOVA, Lidových novin a Mladé
fronty Dnes - pripojily i Hospodárské noviny.
Ostuda, které se Klaus dopustil pri návšteve Finska,
když pri vystoupení pred novinári lehce posmešne spekuloval o tom, co si podle nej myslí finská presidentka,

Hospodárské noviny evidentne nadchla jako výraz mužné
síly. Finští novinári, na kterých samozrejme nikomu
v Cechách nezáleží, to mohli mít za nevkusné porušení
základní zásady diplomacie - nemluvit za druhou stranu
mezinárodního jednání. Klaus stacil v panelové diskusi
stejne nezdvorile okriknout velvyslankyni Velké Británie,
která si dovolila vyjádrit ve svetové politické historii
jednoznacne prevažující názor, že Záverecný akt Konference o bezpecnosti a spolupráci v Evrope, podepsaný
v Helsinkách v roce 1975, byl velkou ranou monolitnosti
sovetského komunistického impéria, které nedokázalo
reagovat na snahu Západu kontrolovat dodržování
lidských práv v signatárských zemích jinak než hysterií.
Václav Klaus okamžite zjevil, že komunistický útlak se
naopak díky Helsinkám zhoršil. Jakoby o tom nekdy neco
vedel.
Na jare se ceský prezident také dál venoval politizacnímu
prepisování historie. Fráze "my, kterí jsme zažili komunismus, víme ... ", se stala soucástí stylu, který je nacase nazvat
prezidentskou lží. Odsun sudetských Nemcu je v porádku,
protože "my" jsme bez diskuse dobrí.
Výpad proti politice obrany lidských práv v helsinském procesu zopakoval v útoku proti "radikálnímu
humanrightismu" a aktivite obcanské spolecnosti, které
by zrejme melo být zakázáno se mýlit, a predevším
nesouhlasit se státem. Vyvrcholil v neodpustitelném,
rasistickém omlouvání jedné z cerných kapitol ceské
kolaborace za nacistické okupace. Klaus v reakci na
zahranicní kritiku patnáctileté neschopnosti ceských
úradu dustojne vyrešit problém památníku genocidy
ceských Romu a Sintu v Letech u Príbrami znovu zvolil
útok jako zpusob obrany. Za jeho vlády narychlo privatizovaný prasecí kombinát v Letech stojí na cásti pozemku
bývalého koncentracního tábora pro Romy. Byl pripraven ješte pred nacistickou okupací a vždy mel jen ceské
vedení a dozorce. Klaus sdelil, že se nejednalo o žádný
koncentracní tábor, ale jen a pouze o tábor pro osoby
vyhýbající se práci. Nekolik set v tábore evidovaných
mrtvých prý zemrelo hlavne na tyfus. Historická fakta
stranou.
Za tuto prezidentskou lež by mel být její nositel s ostudou
odvolán. Deje se opak, Klaus jako bizarní vypravec
o bitvách, kterých se nikdy nezúcastnil, vždy s jasným
názorem na cokoliv, se za potlesku stolní spolecnosti
nadechuje k dalšímu špílci proti svetu za zdmi hospody. A je
si jist, že v téhle hospode mu budou ješte nejakou dobu
tleskat.

Jan Urban (1950) je vzdeláním historik, prednáší na Newyorské
univerzite v Praze.
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Máme velkou nadeji!
Dožijeme se vlastní demence
))Všichni jsme byli nekdy zoufale smutní) a tak také tušíme) co je to deprese)"
ríká prední ceský psychiatr) vedec a vysokoškolský profesor Cyril Hoschl
IRENA JIRKU
Když v roce 1974 zacínal jako cerstvý absolvent medicíny
ve
Výzkumném
ústavu
psychiatrickém
v Praze-Bohnicích, celou jednu velkou skupinu duševních poruch u svých pacientu jeho starší kolegové
oznacovali za neurózy. Dnes Cyrila H6schla témer
nenapadne tento pojem pri stanovování diagnózy použít.
"Neuróza prakticky vymizela. Dnes mluvíme o generalizované úzkosti, o panických stavech nebo treba
o obsedantne konvulzívní poruše ci sociální fobii," ríká.
N a psychiatrii se dal kdysi vlastne z nouze. A pak jí
navždy propadl.
Venujete se psychiatrii více než tricet let. Za tu dobu
prošel nejen tento obor obrovským vývojem, ale také se
výrazne zmenil náš zpusob života. Jak jsme na tom
v prítomnosti? Jsme labilnejší, nebo naopak odolnejší?
Pribývá nebo ubývá v naší dobe duševních poruch
a nemocí?
To je obtížná otázka. Asi jako kdybyste se zeptala, jestli
stoupá v této zemi v posledních letech kriminalita.
Stoupá, urcite stoupá - odpovedela by vetšina z nás a asi
bychom meli pravdu. Obecne. Ale když se na tu otázku
podíváme podrobneji, musíme se zeptat: co s cím to vlastne chcete pomerovat? Nemužete vedle sebe dát všechny
typy kriminality a porovnat s údaji z roku 1930. Musíme
je zkoumat postupne: treba kasari už vymreli, ale je zase
víc krádeží aut ci únosu letadel. A to nemluvíme o devatenáctém století... A stejná situace je i v psychiatrii. Nekteré
diagnózy už neexistují, ale jiných zase je podstatne více.
Nekteré jevy jsou ale skoro vecné, ne? Vezmeme si
vraždy.
Ano, mužeme porovnávat jen ty nejvýraznejší jevy.
V kriminalite jsou to bezesporu vraždy a v psychiatrii by
takovým indikátorem mohla být treba schizofrenie. Ale
oproti vraždám o ní nemáme zprávy zdaleka tak ucelené
a také ji nemužeme sledovat v príliš dlouhém casovém
úseku. Duševní poruše, které dnes ríkáme schizofrenie,
se lékari venují teprve až od druhého desetiletí minulého století. Pred tím to slovo nenajdete v žádné odborné
literature.
Mám tomu rozumet tak, že si netroufnete ríct, že jsme
náchylnejší k duševním nemocem víc než naši predkové
na zacátku minulého století, o prapredcích pak už ani
nemluve.

To si skutecne netroufnu ríct. Ale budu-li porovnávat
v kratším casovém úseku a v prostoru, kde mohu použít
svou vlastní zkušenost a praxi, tak mohu snad ríct, že
duševních onemocnení v poslední dobe prece jen pribývá a že se výrazne mení jejich spektrum.
Jiste premýšlíte o duvodech ...
Duvodu, proc by duševních poruch mohlo pribývat,
je spousta, ale jen cást z nich je tak jednoduchá, jak
bychom si predstavovali. Ty další duvody jsou rafinovanejší.
Rafinovanejší? Co si mám pod tím predstavit?
Predstavte si, že se ve znacné míre vyskytuje urcitý
typ onemocnení, my ho zkoumáme jako neco nového,
ale to ješte neznamená, že tou chorobu netrpeli už lidé
pred padesáti lety. Možná trpeli, ale na rozdíl od nás
nemeli možnost ji rozpoznat a nešli s ní k doktorovi.
Drív se treba melo za to, že je díte zaostalé; dnes se
rozpozná, že je to dyslektik, a do péce si ho berou
odborníci. Takové deti žily urcite i v minulých dobách,
ale podle lidového úsudku proste byly hloupé (ci zlobivé, líné, pomalé). Rozdíl tedy nemusí být ve výskytu
poruchy, ale .....
... v informovanosti, v dostupnosti informací ...
... a také treba v dostupnosti zdravotní péce. Víte, že
ta významne rozhoduje o poctu duševne nemocných?
Studie, které se zabývaly souvislostmi mezi nabídkou
a poptávkou v oblasti péce o duševní zdraví, došly
k záveru, že máte tolik pacientu, kolik služeb jim nabídnete. Jinými slovy: když nekde otevrete psychiatrickou
ambulanci, okamžite bude mít dost pacientu. A když
vedle otevru já další, budu mít zase dost pacientu. Cím
více nabízíte odborné péce, tím více je nemocných.
A aby toho nebylo málo: nejvíce lidi trpí chorobami,
které jsou lécitelné. Když se objeví lék na nejakou
nemoc nebo když se ji naucíme zvládat, nejen že se o ní
všude mluví, ale ona se také zacne objevovat ve vyšším
procentu ... Kroutíte hlavou. Jedno z vysvetlení nabízejí
farmaceutické firmy, které onen lék produkují, a tak se
snaží, aby mely odbyt. Jak to delají? Snaží se vyhledat
všechny, kterí lék potrebují. Proto jsou také prednostne
léceny lécitelné nemoci, zatímco o nelécitelných se
výrobci farmak i poskytovatelé zdravotní péci snaží
nemluvit, neindikovat je. Lécitelnost se stává faktem,
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Prof. MUDr. Cyril Hoschl, DrSc. se narodil 12. listopadu 1949 v Praze, kde také vystudoval fakultu všeobecného lékarství UK. Od roku 1974 pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze-Bohnicích a postupne se specializoval na
obor neuroendokrinologie v psychiatrii, zabýval se také moderní lécbou depresí, mánií a jiných poruch. Dnes je reditelem
Psychiatrického centra Praha, autorem bezpoctu monografií a ucebnic. V 80. letech prednášel jako hostující profesor na
nekolika kanadských univerzitách, po listopadu 1989 byl ihned zvolen dekanem 3. lékarské fakulty UK, od roku 1997 byl
dalších šest let jejím prodekanem. Podílel se mimo jiné také na založení Centra neuropsychiatrických studií, jež spojuje
teoretický a aplikovaný výzkum mozku a chování a zahrnuje nekolik významných pracovišt z celé Prahy.
Je ženatý, se svou ženou, akademickou malírkou Jitkou Štenclovou, vychovali ctyri deti.

který spolurozhoduje
o tom, jak je která choroba
zastoupena v populaci. Její zastoupení je dáno marketingem. Ta kauzalita je totiž oboustranná!
Nemoc má marketing. Až mne z toho mrazí, musím ríct.
Které konkrétní nemoci prináší tato doba?
Bezesporu duševní poruchy spojené s vyšším vekem.
Podstatná cást populace, která dríve umírala na záškrty
a tuberkulózy, dnes temito úskalími propluje bez úhony
až do etapy "rakovin". A když prežije i rakoviny
a prekoná také kardiovaskulární poruchy (kardiologie
udelala velký pokrok a už se tak casto neumírá na
infarkt jako treba pred dvaceti lety), dožije se mnoho
lidí své vlastní demence.
Krome toho žijeme samozrejme jinak než pred triceti
lety. Jsme pod permanentním tlakem, který podporuje
poruchy úzkostného a depresivního typu. Doba s sebou
také prináší nejruznejší závislosti: na lécích, na
drogách, na automatech. Diagnózu gamblingu jsme
ješte v sedmdesátých letech neznali; tehdy se snad
obcas našel nejaký ten nenapravitelný karbaník, ale
"gambleri" jako medicínský problém? To je novinka
posledních patnácti let.

Casteji také asi potkáváte mentální anorekticky, ne?
To je zvláštní prípad, nemoc dosti závislá i na móde
a dobových idolech. První vlna anorexií prišla poté, co
se Twiggy stala v 60. letech symbolem ženské krásy.
Když je symbolem krásy a úspechu v jistém regionu
stodvacetikilová cernošská zpevacka jazzu, anorexie
tolik nehrozí. Vlny anorexie se však nerídí jen podle
idolu, ale také treba kampanemi za "zdravý" zpusob
života. Když clovek stále slyší zprava i zleva, že se nemá
prejídat, když všichni okolo cvicí, tak si lze vytvorit
krecovitý vztah k jídlu a pokroucené vnímání vlastního
telesného schématu. V cerné Africe mentální anorexii
prakticky neznali, tam meli skutecný hlad. První
mentální anorexie se u domorodého obyvatelstva napr.
v JAR objevily až v posledních letech.
Doba a spolecnost mají tedy na naši duševní rovnováhu
znacný dopad.
Menící se spektrum duševních chorob urcite se
zmenami ve spolecnosti souvisí - mimochodem i ze
zmenami v rodinných usporádáních. Když se podíváte
napríc jen evropským prostorem, uvidíte veliký rozdíl
v soudržnosti rodiny. Na jedné strane už existují velmi
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Rodinné konstelace mají vliv na to, jak lidé duševní
choroby zvládají. K tomu došla WHO, Svetová
zdravotnická organizace, ve studii, v níž sledovala
vyústení závažných duševních chorob, konkrétne
schizofrenie.
Co to znamená - vyústení choroby?
Otázka císlo 1 pri oné studii znela: jak nakonec
dopadne clovek, u kterého se zjistí schizofrenie? Záver
byl pozoruhodný.
Ukázalo se, že navzdory horší
zdravotní péci je osud schizofreniku lepší v rozvojovém
svete. Roli zdravotních a sociálních systému, které
o tyto nemocné pecují u nás, hraje v rozvojovém svete
rodina a zvládá ji dobre. Dedecek v koute halucinuje
a patrí to proste k veci; rodina to ví a nenutí ho, aby se
trápil nekde odloucen v nemocnici.
On je sice
nemocen, do urcité míry tím trpí ostatní, ale spolecne
to unesou.
Nežil by onen dedecek však kvalitnejší život, kdyby prece
jen mel prístup k moderním farmakum?
Zdá se, že životní osud takto sice nedostatecne léceného, ale v rodine zakotveného jednotlivce je rekneme
prijatelnejší než osud nemocného, který ve vyspelém
evropském státe prodelá klasickou lécbu. Tomu dedeckovi nekde na Sicílii je mezi svými totiž lépe než úspešné manažerce ze strední Evropy, která se najednou
ocitne sama v invalidním duchodu ci posléze treba
v župánku u šedivé zdi psychiatrické lécebny. To je
šílený propad.

Kdyby náš mozek byl tak jednoduchý, že bychom mu mohli
porozumet, byli bychom tak jednoduší, že bychom nemohli.

rozvolnené rodinné vazby - v severní Evrope stoupá
procento nesezdaných páru a klesá motivace mít deti.
A naproti tomu na jihu Evropy jsou ješte rodinné klany
postavené na tradicní, nekdy až "mafiánské" soudržnosti. V jednom dome stále žijí tri i ctyri generace: praded,
ded, rodice a jejich deti. Tenhle vzorec je také bežný
v muslimském svete ....
Jak tohle souvisí s duševními chorobami? Chcete snad
ríct, že lidé nežijící v tradicních rodinách jsou víc náchylní k depresím?

Když je to tak jasné, tak proc rozvinutá spolecnost vrhá
tolik penez do všech tech výzkumu, léku ...
... a proc nezrušíme lécebny a nepošleme nemocné
domu, at se tam o ne postarají, že? A proc na jedné
strane tvrdíme, že moderní antidepresiva jsou nadejí
pro mnoho nemocných, a na druhé strane já tady
málem hlásám návrat k prírode? To se dalo cekat, že
budete takto reagovat. Samozrejme - nic z toho, co
jsem ted rekl, neplatí absolutne. A není možné to
chápat zjednodušene. Verte, že bych byl moc rád,
kdyby se lidé starali o své blízké nemocné, ale - vím, že
to nejde. Nejde to, protože naše spolecnost je nastavena
jinak, už dávno se v ní trojgeneracní rodiny rozpadly
a i ty dvojgeneracní už berou za své. V Americe toto
probehlo už dávno. Severoamerická rodina je elektronická, telefonuje si a mailuje pravidelne, ale jeden bydlí
na západním pobreží, druhý na východním, mezi nimi
x hodin letu. A když nekdo onemocní, tak se musí
postarat sám.
Nestaráme se sice o babicky, ale za to se možná sami víc
pozorujeme, máme své psychology, psychoanalytiky.
Nesouvisí vyšší pocet duševních onemocnení také s tím, že
my, duše postmoderní a konzumní, jsme proste zahledení
sami do sebe?
Nedávno jsem mel to štestí se potkat s Vojtechem
Novotným, který strávil asi šest let na Papui Nové Guinei
mezi dorrwrodci v pralese a umí moc hezky povídat
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o paralelách mezi zpusobem života, který ješte není príliš
vzdálen od doby kamenné, a naší soucasností. A jedno
z mnoha zajímavých prekvapení, která jsem si z toho
rozhovoru odnesl, bylo jeho zjištení, že v té spolecnosti je
všechno úplne jinak, než jak by se nám zdálo pri zbežném
pohledu. Vojtech Novotný si tam treba po letech uvedomil, že Papuánci respektují prírodu vlastne podstatne
méne než každý druhý osvícený skandinávský politik.
A když potrebují nové pole, proste znicí nejbližší kus lesa.
To, že nekdo chodí nahatý s oštepem, ješte neznamená,
že má "vztah k prírode" v ekologickém smyslu. Nebyl
bych tedy tak tvrdý v soudech vuci lidem, kterí zase pro
zmenu žijí v mestských aglomeracích a do práce zásadne
jezdí autem.

To je ten paradox: nevíme, jestli nekdy clovek bude
schopen uspokojive rozklícovat neco tak složitého,
jako je lidský mozek. Ale na druhou stranu se podarilo
už hodne - v poslední dobe treba díky moderním
zobrazovacím metodám a dalšímu výzkumu. To bylo
pro naše predchudce pred triceti lety naprosto nepredstavitelné: aby zadali cloveku úlohu a pak na pocítaci
sledovali, kde tu úlohu jeho mozek reší. Víte, veda si
v žádné oblasti výzkumu neklade otázku, jestli už to
není príliš. Motivace jít dál je zásadní a neutuchá. My
agnostici pritom víme, že se neblížíme k žádné
absolutní pravde, k žádnému definitivnímu cíli, ale na
druhou stranu to objevování nových a nových krajin je
úžasná radost.

Trpí Papuánci depresemi?
Jiste ano, i když to samozrejme nemužu presne vedet,
nezkoumal jsem jejich duševní stav a Vojtecha Novotného jsem se na jednotlivé diagnózy neptal. Ale z kapitol
transkulturální
psychiatrie víme, že velká duševní
onemocnení jako bipolární porucha, tj. maniodepresivita
nebo schizofrenie, se vyskytují u všech lidí po celé
zemekouli v približne stejném procentu - a to bez ohledu
na geografické, sociální a ekonomické rozdíly. Svedcí to
pro urcitý biologický anebo genetický základ oné vlohy,
a ten podléhá epidemiologickým zákonitostem, které
s podmínkami, v nichž clovek žije, souvisejí pomerne
málo. Samozrejme že najdete protipríklady: zjistíte, že ve
velkých mestských aglomeracích je schizofrenie více než
v malých, že v nižších spolecenských vrstvách je schizofrenie víc než ve vyšších, ale tyto vlivy je obtížné rozeznat.
Mohou být až druhotným dusledkem sociální migrace
postižených. A proto je také prevence duševních poruch
tak obtížná. Sice se o ní hezky mluví, ale já v podstate
neznám preventabilní duševní poruchu ...

Zabýval jste se roky nemocnými. Nebál jste se sám nekdy
o své duševní zdraví?
Nebál, ale dovedu si ten strach predstavit. Vetšina z nás
si také umí predstavit duševní nemoc: všichni jsme byli
nekdy zoufale smutní, a tak tušíme, co je deprese. Všichni jsme byli rozjarení, veselí nebo klackovití, a tak si do
urcité míry dovedeme predstavit stav mánie. Dokonce
jsme všichni nebo vetšina z nás zažili kvazipsychotický
stav: zdálo se nám tesne pred usnutím, že letíme, že se
propadáme, nekdo to zažil pod vlivem alkoholu, nekdo
v anestezii ci pod vlivem nejaké drogy ... Mužeme tedy
premýšlet o tom, co by se stalo, kdyby se u nás nebo
u blízkého cloveka projevila duševní porucha. A je to
otázka - rekl bych - zcela legitimní, protože není úplne
nepravdepodobná. Každopádne všichni máme velkou
nadeji, že se dožijeme starecké demence.

Znamená to, že deprese muže postihnout témer každého?
Spíš to znamená, že nekterí jednotlivci jsou vinou
ruzné genetické variability nebo vinou mutací urcitých
genu k duševním chorobám náchylnejší než jiní. Ale co
je spouští? Když se deprese svádí na psychogenní vlivy
(že se cloveku nevyvedly deti, že má zlou ženu ... ), tak
je treba vzít v úvahu, že spousta lidí mela zlou ženu
a deti se jim taky nevyvedly, a prece žádnou depresí
neonemocneli.
Stejná prícina proste nikdy nevede
nevyhnutelne k témuž následku - a na druhé strane
také platí, že ani genetická kauzalita není vševysvetlující: spousta lidí s genem, který by je cinil náchylnejšími,
totiž neonemocní. Proto také je tak nesmírne težké
hledání genu pro duševní choroby. Dnes se už všichni
smírili s tím, že pro duševní nemoci geny v mendelovském slova smyslu - jako pro barvu kvítku pri krížení
hrachu - nenajdou.
Nejdeme moc daleko, když se snažíme vubec pochopit, co
se deje v naší hlave?
Na to vám odpovím citátem Emersona Pugha:
"Kdyby náš mozek byl tak jednoduchý, že bychom mu
mohli porozumet, byli bychom tak jednoduší, že
bychom proste nemohli."

Ríkáte to, jako by nebylo vážne žádné obrany! Dá se treba
cvicit mozek, vyhýbat se stresu, pracovat na sobe ...
Jiste. Zkuste to. Zacnete lidi nabádat, aby zdrave žili.
A predstavte si, že vás poslechnou: nebudou se prejídat,
prestanou kourit, pít alkohol a zdrží se promiskuitního
chování. A pak se vás možná zeptají: a za co ten život
vlastne stojí? Nepatrí k nemu i trochu rizik? Na jednu
stranu je bezesporu chyba, když lidé nežijí, jak by meli,
ale na druhé strane mám takové podezrení, že jen díky
tomu možná lidstvo ješte existuje.
Podívejte se treba na druhou svetovou válku. Rozumný clovek by rekl, že v takovém case nemá smysl mít
deti. Naštestí se lidé nechovají jen racionálne. V jednotlivostech jim to samozrejme škodí, proto se zabíjejí
v autech a lécí ze závislostí, ale možná práve díky svému
iracionálnímu pocínání tady ješte vubec jsme. A nemoci
k našemu životu bohužel také patrí.

Irena lirku (J 963) je publicistka, vystudovala bohemistiku
a historii, 15 let pracovala jako redaktorka Mladé fronty
Dnes.

Deformace je horší
Jedním z nejrozšírenejších onemocnení na svete se
v príštích desetiletích stane deprese
Mám-li vyprávet o nemocných duších naší doby, mel
bych nejprve ríci, co považuji za nemoc, za duši a za naši
dobu.
S definicí nemoci by to mel mít lékar snadné, ví-li, co je
zdraví. Všichni si je vzájemne pri nejruznejších príležitostech prejeme. Zkuste však nekomu poprát zdraví duševní.
Pridržím-li se mezinárodních ucebnic, pak je duševne
zdravý ten, kdo je normální. Normalitu chápou doktori
jako neprítomnost nemoci. Proto vám málokdo napíše
potvrzení, že jste duševne zdrávi. Spíše na nem bude stát:
"tc. neshledány príznaky duševní nemoci nebo poruchy."
Lepší definice ríká, že normalita osobnosti je soubor
složite zjištovaných statistických prumeru peti nebo sedmi
psychologických rozmeru, prípadne "normální výsledky"
ohromného poctu dalších testu. Ty ale mají, jako všechny,
urcitý podíl falešne pozitivních a falešne negativních výsledku. Normalita je však také proces, a to od narození, spíše
ješte pred ním, až do smrti. Tady je zase potíž se sociálními
a historickými souvislostmi. Chování považované za
normální v jednom kulturním okruhu nemusí být považované za normální v jiném. Presto se však psychiatri obvykle
dokáží dohodnout alespon v tak závažných diagnózách,
jako je schizofrenní onemocnení.
Vcelín v hlave
Pominu nesmírne zajímavé a živoucké intelektuální
muzeum, které má na dverích nápis teologie a pod ním
filosofie vedomí, protože se sem nevejde. Radeji bych mluvil
o psychice, jenže to je podobne souborný pojem, jako je
treba pojem atom. Jakmile v bežné reci užiji slovo duše v reci odbornejší pojem psychika - mám na mysli hierarchizovaný soubor funkcí individuálního živého lidského
mozku. Z malé cásti jsou vedomé, z valné vedomé nejsou.
"Vidím" pritom mozek od molekul pres neurony, tech
máme v hlave 100 miliard, jako hvezd v Mlécné dráze,
k místum jménem synapse, kde si neurony vymenují informace. Synapsí by mohl být trilion.
K výmenám informací mozek užívá asi 60 druhu prenašecu a modulátoru, nekteré, treba ty, co se podílejí na chuti
k jídlu nebo pocitu blaha, máme spolecné se vcelami
a s prvokem krásnoockem zeleným. "Vidím" sloupce
mozkové kury, široké asi desetinu milimetru, v nichž je na
sto tisíc neuronu, ctyri kilometry vláken, jimiž informace
posílají, a sto milionu synapsí. Kdo si uvedomuje, že šíre
informacního pásma, kterou nosí v hlave a obvykle nevyužívá v celém rozsahu, je stejne velká, jako byla šíre pásma
pátere svetového internetu v roce 2002, tj. 1 terabit za
sekundu?
K tomu pripoctu genetickou informaci, tak asi dva metry
vlákna DNA v každém ze sto miliard neuronu a desetinásobku gliových bunek (ty mají za úkol živit, šatit a hlídat neuro-

nyl, tím asi 3,8 miliardy vývoje života na Zemi. A v každém
z techto vláken onech necelých 30 tisíc genu, které nás delají
lidmi - vcetne tech jejich variací, které nás pres veškerou
vzájemnou podobnost ciní každého biologickým a psychologickým jedincem. Odlišujeme se od sebe tak, jako se odlišují
naše otisky prstu. "Vidím", jak nosíme funkcní obvody
mozku vyhynulých ryb, plazu, savcu, poloopic a opic a celé
vývojové rady našich predku. Jak jsme nositeli jejich materských, láskyplných, mystických, abstraktních i kanibalských
dovedností. Zkouším zahlédnout zlomecek ze stamilionu
podob života, které na Zemi byly, z nichž tu 99 procent již
není - pritom jsme jejich dedici.
"Vidím", jak bychom meli být vdecni zhruba 5000 roku
civilizací s písmem. Nebot jen cást z trilionu synapsí
v našich hlavách je programována geneticky, jen cást jich
máme po rybách, plazech, savcích. Podstatná cást synapsí
vzniká ucením v lidské spolecnosti. Od první chvíle po
porodu, celýživot se staví, prestavují, zanikají, aby se objevily nové. Vcetne tohoto okamžiku, když ctete tyto rádky.
Gigantické synaptické systémy mapují, co se deje kolem nás
a v nás, jsou podkladem pameti, rozhodování i toho, cemu
ríkáme vule, sledují, co se deje v predchozích, a další tvorí
to, co prožíváme jako sebe, jáství i s pochopením druhého
cloveka ("vím, že vidím", nebo "vím, že víš, že vím").
A vím, že to je prevelice neúplné videní, kterému chybí
jak spousta zcela zásadních podrobností, tak základních
vetví.
Naše doba je vec dohody
A co to je "naše doba"? Generace, se kterou jsem prišel na
svet, její slabosti, intelektuální, umelecká a remeslná tvorba,
schopnosti, dovednosti, predsudky ... ? Minulá, soucasná
a vyvíjejícíse budoucí generace? Zeitgeist, o kterém ctu eseje
tak vysoce intelektuální a slovne rozvinuté, až vzniká
podezrení, že jejich autori zamenili sémantiku za syntaxi?
Jsem na prahu stárí. Nedávno jsme se ženou zjistili, že
jsme nositeli tradice vyprávené našimi prababickami sahající zpet do hloubi asi 150 let, približne do poloviny 19. století. Je tohle "moje doba"? Mám chápat "naši dobu" od chvíle,
v níž padla železná opona?
Každý nový režim predstírá, že zacal od bodu nula. Od
konce války? Které? Napríklad mám pocit, že svet rozlomila
první svetová válka dramaticteji a hloubeji než ta druhá, ale
mohu se mýlit. "Naše doba" je neco jiného pro šedesátníka,
pro tricátníka a pro lidi, kterí se klubou z dospívání. Je casto
necím jiným pro muže a pro ženy. Krome toho historie
ríká, že lidi casto upoutávaly nápadné události "jejich
doby", které byly jen vlnami na povrchu dení. Hlubinných,
fundamentálních proudu, pokud neco takového v dejinách
existuje, si vubec nepovšimli. Takže bych rekl, že "naše
doba" je vec dohody.

v

neznemoc
FRANTIŠEK

Schizofrenie pribývat nebude
Za nejvážnejší z obrovské palety duševních onemocnení
a poruch se obvykle považují velké psychózy, to je schizofrenní onemocnení a nekteré podoby deprese.
Vedecké poznání schizofrenie, od epidemiologie pres
molekulární genetiku, neurobiologii, funkcní anatomii
vcetne té mikroskopické, k psychofarmakUIn a psychoedukaci, pri které se pacient a jeho rodina ucí, jak vycházet sami
se sebou a okolím, muže pripadat nekterým vedcum jako
soubor fantastických skoku. Vycerpaní pacienti a jejich
rodiny zase mluví o želvím tempu.
Ptáme se: Jak je možné, že schizofrenii neumíme bezpecne predcházet a jestliže už onemocnení propukne, rychle,
bezpecne a spolehlive lécit? Proc stále platí, že se približne
tretina schizofrenních onemocnení zahojí víceméne sama
nebo s nejakou lécbou, další tretina po vydatné a opakované
lécbe a poslední tretina odpovídá na lécbu tak špatne? Jestliže je známo, že schizofrenní onemocnení postihuje behem
života asi jednoho cloveka ze sta a že jeho výskyt pravdepodobne byl a je všude stejný - snad bude pribývat u vnímavých lidí putujících ve tretím svete do mest - , pak máme co
do cinení s vážným a castým onemocnením, které postihuje
a casto vyrazuje mladé lidi. Nicméne príliš pribývat nebude.
Schizofrenní onemocnení je tedy nemocnou duší všech dob
a míst, nejen naší doby.
Horší je to s depresí
Hluboká deprese je jedním z nejhorších lidských utrpení,
sebevraždy, které je doprovázejí, jsou casté, nekdy obtížne
odvrátitelné, protože vysoký podíl depresí je špatne
diagnostikován a lécen a další vysoký podíl depresí nechce
na lécbu odpovedet.
Podle toho, co píší historici, deprese také byla, jest a bude.
Svetová zdravotnická organizace však predvídá, že se
v príštích desetiletích stane jedním z nejrozšírenejších
onemocnení na svete. Jednou ze základních prícin je
u vnímavé, to znamená z genetických duvodu "citlivejší"
populace, spíše žen, psychosociální stres. Takže chudoba
a bída, nezamestnanost, vycerpávající jednostranná práce,
rozpadlé vztahy, život v mestských slumech, v oblastech
nicených etnickým nebo jiným násilím. Soubor onemocnení, jimž se ríká deprese, je tedy rovnež nemocí všech dob
a míst, vyjde-li však predpoved, bude nebezpecne pribývat.
Asi jedním z nejvetších soucasných objevu je, že lidé stižení dedicnou podobou bipolárního onemocnení - pri nem
se strídají epizody deprese s epizodami mánie, nápadné,
nekdy nebezpecné rozjarenosti - mají spolecné genové
odchylky se schizofrenními pacienti z tech rodokmenu,
v nichž se toto onemocnení casto vyskytuje. Tudíž by nekteré podoby nejtežších psychóz prece jen mely spolecného
jmenovatele. Stejne velkým objevem jsou "atypická" neuro-
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leptika, léky, které zlepšují osud nekterých schizofrenních
pacientu.
Strašným a rostoucím problémem stárnoucí populace
jsou a budou demence, zejména Alzheimerova nemoc.
Demence jsou cerným úspechem medicíny, daní za
prodloužený život. Ale i zde se výzkum pohybuje dopredu,
byt pripomíná Kapicova krokodýla. Tento velký ruský fyzik
prirovnal vedecké poznání ke krokodýlovi, jenž se úporne
a pomalu prokusuje kamením. A to mel co do cinení se
systémy, jejichž relativní jednoduchost pripadá neurobiologum málem legracní - zrejme proto, že obvykle nemají
ponetí o matematice.

Hluboká deprese predstavuje jedno
z nejhorších lidských utrpení.

Deformované duše
Jenže mám pocit, že nejpocetnejší a nejnebezpecnejší
nemocné duše vubec nejsou nemocné, ale deformované.
Setkáváme se s nimi dnes a denne, všichni. Tihle lidé snadno
podvádejí a lžou, verí tomu, co práve ríkají, aby vzápetí
tvrdili opak. Druhé lidi jen využívají a zneužívají, jejich
práva, majetek a bezpecnost jsou jim lhostejné. Když
nekomu ublíží, nemají výcitky svedomí. Pro vlastní zisk,
mocenský, hmotný nebo sexuální, casto s hereckým
velmistrovstvím manipulují emocemi druhých lidí. Zákony
a morálka jim nic neríkají, mají za to, že jsou mimo ne.
Jejich modlou a slastí - bývají na tom závislíjako narkoman
na droze - je moc, prípadne majetek, který z ní plyne. Moc
je však prednejší. Osobne proto mohou být doslova asketictí. Kriminálne se chovají jen nekterí z nich, neradi, na
"hrubou práci", musí-li to být, si nekoho najmou. Ve vyhranené, predátorské podobe je snáze najdete tam, kde moc je,
nebo se jí dá dosáhnout - zejména mezi politiky, financníky, ve státním aparátu, církvích, armáde, policii, mezi lékari,
právníky, dnes i mezi vedci, typicky mezi lidmi razenými do
kategorie bílých límecku.
Zdaleka ne všichni tito lidé jsou takto vyhranení predátori. Rozšírenejší podoba jsou citove ploší, chladní, nekdy
asertivní, jindy spíše záludní inteligentní jedinci, jejichž
vlastnosti se blíží mytologickému, nyní propagandisticky
oblíbenému typu Homo rationalis economicus. Skutecne to
bývají sobectí individualisté, jednající ve vlastním zájmu
prísne logicky, trvale pomerující náklady s užitkem, snažící
se být dokonale informováni a znát všechny možnosti, které
radí podle míry užitku. Dají se poznat podle toho, jak jsou
sami sobe stredobodem sveta a jak nejsou schopni tvorivé
spolupráce.

V cem a proc jsou deformovaní? Zjednodušene receno
jsme nositeli dvou inteligencí, analytické a emocní-sociální,
vázaných na cinnost odlišných funkcních systému mozku.
U víceméne harmonicky vyvinutých lidí oba typy inteligencí
trvale spolupracují. Emocne-sociální inteligenci muže težce
zasáhnout poškození funkcních systému mozku, které za ni
odpovídají. Prícinou mohou být genetické variace (kterých
genu se však týkají, je zatím známo jen v jednom prípade),
anebo úraz nebo onemocnení mozku. Vyvolávajícím
mechanismem, alespon u chlapcu, bývá zanedbávání
a zneužívání v detství. Analytická inteligence, nekdy tak
nadprumerná, že se blíží do pásma geniality, pritom muže
zustat zcela nedotcená.

Nejnebezpecnejší nemocné duše však vubec
nejsou nemocné, ale deformované.
A ta nejbežnejší prícina takového vývoje? Emocní
a sociální vývoj dítete, stejne jako vývoj jeho poznávacích funkcí nebo jazyka a reci, je závislý na stimulaci
podobne, jako je úrodnost pole závislá na tom, jak se
k nemu sedlák chová. Jestliže se mezi 2. až 5. rokem na
díte mluví málo, nebo se nemluví vubec, je recový
a jazykový vývoj dítete poškozený, nekdy nenapravitelne. Totéž platí pro jeho poznávací funkce, i pro citovou
a sociální inteligenci. Rozdíl emocní a sociální inteligen-

ce lidí v detství milovaných a lidí v detství málo milovaných, nemilovaných, zanedbávaných nebo zneužívaných
je podobný, jako je rozdíl recových funkcí detí, na než se
hodne a laskave mluví a jimž se cte, vuci detem stiženým
opakem, jako rozdíl poznávacích funkcí detí, které
nekdo láskyplne ucí, nebo nikdo nic neucí a dokonce je
za zájem o okolní svet trestá. Samozrejme to vše
v širokém rámci vrozených vlastností a náhodných vlivu,
hodnotove kladných i záporných, které mohou tyto
rozdíly zastírat.
Neláska a antiláska se tak dostává z generace do generace
a hledá si náhražkové programy. Patologická potreba moci
a "úspechu" muže být jedním z nich, zejména pri zachované
vysoké inteligenci. K tomu pricteme dnešní sociální pole
prosáklé násilím a stupiditou, pro než jsou peníze a úspech
- spolu s okamžitým sycením hédonických potreb pri
neschopnosti odložit slast - alfou a omegou a životním
programem. Tady vzniká pro málo milované a nemilované
deti nebezpecné kultivacní prostredí - zejména, jsou-li
vysoce inteligentní.
Deformované duše také byly, jsou a budou. Pravdepodobne však v soucasnosti - vzhledem k selhávajícímu
rodicovství - pribývají nejrychleji.

František Koukollk (1941) je primár patologie pražské
Thomayerovy nemocnice. Jako neuropatolog se venuje predevším
vztahu mezi mozkem a chováním.

Predcasná chvála
bláznovství
Duševní poruchy už pred námi nejsou chráneny zdmi odborných pracovišt.
Vstoupily do našeho laického horizontu a za své polidštení platí vulgarizací
DAVID SVOBODA

Jazykovedec, který bude jednou s odstupem hodnotit
promeny naší reci, se zájmem konstatuje, že v poslední
dekáde dvacátého veku ceština zbohatla o dosud nevídané množství výrazu odvozených z mezních stavu lidské
duše. Nástup politické a kulturní volnosti zpusobil, že
to, co dlouho jakoby leželo na dne vlhké studny, k nám
pozvolna zacalo vysílat své ozveny a my jsme se postupne osmelovali odsunout poklop a pootocit rumpálem.

Šílenci v kurzu
Ty stavy v predešlých casech tak nejak zapáchaly,
nepatrily do bílého dne socialistického cloveka, nýbrž se
krcily kdesi stranou v suterénu. Ted se však karta
obrátila: neštastníci propadlí diktátu svých divokých
bludu nalezli své hovorové zastoupení ve slove schíza;
kverulanti nervózne šilhající pres rameno byli vzati na
milost nadužívaným termínem stíha - vystíhovaný; halušky - jiste za vydatné pomoci drogové kultury - prestaly
být výsostným majetkem diagnostikovaných blouznivcu
a v bežné mluve se premenily takrka v národní dedictví;
a konecne hotová epidemie depky zachvátila naši
mladou generaci, všemožné psychopaty škoda pocítat.
Zdálo by se, že se mentální rovnováha posametové
populace povážlive vychýlila. Ve skutecnosti nadešlo jen
její velké psychiatrické probuzení.
Nevdecíme za ne shovívavosti vyšších míst ani bizarním rozmarum osvobozené spolecnosti. Jeho pohyb
totiž v principu nesmeroval z prítmí psychiatrických
stredisek do sveta, ale obrácene, z volného prostranství
dovnitr. V této nárocne prepestré dobe statistika duševních poruch zacala odrážet úzkost z bílých plání svobody, nejistotu a dezorientaci, které nás na ceste po nich
provázejí. Jakoby s volností a právem na vlastní sebeurcení posílilo i nevyžádané právo sesunout se a zbláznit.
A pozvolna se osmelující poptávka po odborné pomoci
nás odevzdané dovedla uhrabanými chodnícky ústavní
zahrady až k vratum, za nimiž v dlouhých neveselých
letech žili svou noc blázni, co si na první paprsky svetla
zvenku museli pockat až do chvíle, než nás, bytostí za
okny, bylo dost na to, abychom zacali nejiste klepat
a nahlížet škvírou dovnitr.
Dva oddelené svety si zacaly opatrne podávat ruku,
i když každý s jinou razancí. Ten vnejší ji nabídl

neduverive, z nutnosti, ten zpoza zdi po ní naopak
dychtive chnapl. Aby ne, nadešla jeho hvezdná hodina.
Ješte nikdy v minulosti nebyly u nás podmínky pro
summit "normality" a "šílenství" tak príznivé. Pokrok
ve vedeckém výzkumu, volný prístup k informacím
a prevaha liberálního relativismu neprejí predsudkum,
alespon ne tem otevreným. V turbulencích techto casu
sotva najdeme cloveka, v jehož blízkém ci vzdálenejším
okolí nikdo duševne nezavrávoral. Znalci jiste namít-

Psychiatrická diagnóza nikdy nespí,
je stále kolem nás.
no u, že výskyt závažných psychóz nedoznává výrazných
místních ani casových výchylek a že je nepatricné jej
jakkoli historizovat. Vedle nich se ovšem rozvíjejí
i poruchy ostatní, k nimž vede mustek z obecných
pomeru, tužeb i zklamání soucasného cloveka. Stavet
zed mezi poruchami duše "šílenými" a temi "od nervu",
popr. "z fetu", je nesprávné; a práve výskyt tech
druhých pomohl spolecnosti, aby zlidštila svuj postoj
a nahlédla veci psychiatrické jako nedelitelný celek.

Radost z treštení
Mluví-Ii se o spolecnosti, je ovšem treba být presnejší.
Pro obyvatele východní Evropy stále platí ve velkém
silácká neduvera k tem, co slabost své duše priznají
napred sami pred sebou a poté i pred odborníkem.
Težší prípady jsou pak v jejich ocích odsunuty na spolecenské vrakovište, nebot neplatí za nic jiného než živou
obdobu porouchaných stroju. Toto prízemní uvažování
ostatne od 18. století nedoznalo vetší posun. Naopak ve
velkomestském prostredí na úrovni, nasyceném výpary
kávy a nikotinu, dostaly duševní nesrovnalosti prídech
jakéhosi vyššího posvecení, válecného úrazu každého
kovaného bohéma a intelektuála. Doba si na tabu príliš
nepotrpí, a tak mužeme užasle císt o všech myslitelných
zvláštnostech, úchylkách a chorobách velikánu umení,
vedy, politiky ... Ustálené a laické génius, nebo blázen?, jež
nás po desetiletí provázelo, ve svetle soucasné odborné
publicistky vycouvalo pred uznalejším génius a proto

krátkodobé výlety na safari duševních extrému. Jejich
prispením se v lidovém žargonu rozšírily výše uvedené
psychiatrické pojmy, jejichž komunikacní hodnota byla
v nedávné minulosti prakticky nulová. Drogová vlna
mela sice predobraz již v šedesátých letech, je ovšem
zajímavé sledovat, jak se ve vztahu ke klasickým
medicínským pojmum posunuly jejich obsahy pod
vlivem postmoderny pozdního 20. století. Halucinace
šedesátých letech se upínaly ke stylizovanému mysticismu inspirovanému Orientem, západní clovek experimentoval se svými vnitrními svety a veril, že v nich
najde odraz pravdy; experimenty devadesátých let byly
rezignací na tyto naivity a mnohem více odpovídají
postmodernímu rozpadu hodnotových struktur. Haluškya schíza tu vyjadrují radostnost chaosu bez nároku na
pevné uchopení skutecnosti. Provázejí nás výletem do
našeho "vysmátého" Já a vernost si po nás nárokují jen
na nekolik prchavých chvil.

Osveta ve sverací kazajce

Psychiatrické diagnóze se nevyplácí
prepadnout bez varování.

vysmívat,

muže

totiž

blázen. Priznávat se v tomto biotopu k depresím je
kradmým náznakem vlastní fajnovosti, která se vznáší
nad krupanským prumerem. Depka koluje po pražské
pubescentní promenáde jako komunální majetek, ze
kterého si mnozí rádi ukousnou a stylizovane si
"zasmutní".
Názorným vyslancem závažnejších duševních poruch
je drogový experiment, který se od nástupu svobody
v ceských zemích usadil v dosud nebývalé míre. Nejde
tu o narkomanii jako nemoc, ale o úlohu halucinogenu,
stimulantu a marihuany, které se staly zprostredkovatelem poskytujícím velkému procentu mladší generace

Demytizace psychiatrie je zajisté prínosem pro
osvobozování cloveka od psychických traumat, bez
ohledu na to, jak závažná je jeho nemoc. Ostatne
k principum otevrené spolecnosti musí patrit i otevrenost smerem dovnitr, k sobe samému, a k demokracii,
jíž prospívá všestranná rovnováha, patrí i rovnováha
duševní. Je to jediné východisko z paradoxu, který se
svobodou prichází: volnost vytvárí tlaky a dilemata,
které psychickou rovnováhu ohrožují.
Na jednu stranu nebyly nikdy ceské podmínky tak
nakloneny svobode bádání, bezpredsudecnosti, toleranci. Jenže informace ješte neznamenají informovanost.
Po zdrojích poucení stací dnes jen vztáhnout ruku;
vetšina ji má presto stále ješte v kapse. Psychiatrická
diagnóza, zjištujeme casto zaskoceni, nikdy nespí, je
stále kolem nás. Nevyplácí se jí vysmívat, muže totiž
prepadnout
bez varování a pak rozsévá rozpacité
úsmevy a neplodné otazníky. Prostírá se od blázn u
drmolících podivnosti na verejném prostranství pres
nevyzpytatelné nálady kolegu i šéfu až k bezpredmetné
sklícenosti dosud tak živých prátel. Sahá si na nás
neskonale více než jejich vykloubená ramena a žaludecní vredy.
Presto cloveka, který si neplete neurózu s psychózou,
který depresi nepokládá za slabost, který chápe, že
paranoik nepotrebuje oponenta, ale doktora, potkáme
s velkou pravdepodobností
jen na lékarské fakulte.
Povedomí o limitech lidské duše, o jejích výkyvech
a cestách k náprave je stále zašnerováno do sverací
kazajky blazeovaného nezájmu. O to snáze je zastoupí
rozmary a fantasmata doby. Snad by se dalo našemu
školství pripomenout,
že zatímco omílaná sexuální
výchova pritakává reprodukci, osveta v neodkladných
vecech duše slouží sebezáchove. Dá se pochybovat, že si
"mentálne postižení" (jak konformistické oznacení!)
získají respekt tím, když se jednou za rok stane
z bohnické lécebny zoologická zahrada, kde budou
predstírat, že jsou stejní jako my. Chce to od nás neco
jiného: ucit se. A prestat bláznit.

FE]ETON

Bezmocná elegie
Zase nespí, v hlave divoký vír. V jeho rotacích se
opakovane vracejí výjevy: otevrený hrob, do kterého
hrubé ruce spouštejí na provazech matcinu rakev.
Zbytek hrubého provazu na trámu stodoly, z nehož
odrízli otce. Hrubý hlas bezcitného príbuzného, který jí
prikazuje: necum a pojd! Jde, ale nechce. Zas ji vedou
do žluté budovy s mrížemi na oknech. Elektrické šoky,
inzulínové šoky, kilogramy lithia. Okoralé zdravotní
sestry, které jí ríkají babi. Prázdné oci zmatených
pacientek v kvetovaných županech. Sladkokyselý zápach
ponížení a strachu. Chytne se vší silou hrubého nároží.
Vír se zpomalí.
Kdyby tak mohla plakat. Hodiny doterne tikají. Co se
všechno v živote nestihla naucit, ríci. Co nepripravila,
co nevykonala. A už to nabírá na obrátkách, vírí a vírí.
Nakonec nastane ráno, ale je olovené, s nemožností
vstát, s príliš vzdálenou koupelnou, s neschopností se
obléci, protože prece není do ceho. Všechno je obtížné,
i pohyb ruky, kterým s omluvou naznacuje svému muži,
aby odešel, aby jí nedomlouval, aby ji nerozptyloval.
A hlavne, proboha, aby nevytahoval rolety. On je však
vytahuje, umývá ji, obléká, krmí, vede do zahrady.
A ona klopýtá, padá, uléhá, zavírá oci.
Na prahu se objeví dcera v jasne cervených šatech,
jediné, s láskou a úzkostí pestované díte. Je už dospelá,
ve vysokém stupni tehotenství, na alpakovém podnose
prináší našlehanou porci optimismu. Ona se dívá na
dceru vydešene velikýma hnedýma ocima a cítí se jako
zpráskaný pes. Slabe se jí omlouvá, moc ji mrzí, že
zpusobuje potíže, ne, nebude pít ani jíst, chce být sama.
Dcera se nevzdává, predvádí košilky, kabátky, cepicky ... jsou tak sladké. Ona však cítí jen velikou tíži,
únavu a strach. Narození je zacátek cesty ke smrti, a na
té ceste je tolik trýzne. I když clovek delá všecko, jak se
patrí, drží se mravních kodexu, cistí si boty, nelže, je
obetavý a snaží se mít rád dokonce i cizí, casto hrubé
nebo hloupé lidi, špatne to dopadne. Nebo práve proto.
Všechno, co ríká, má logiku, myslí si dcera a odplouvá
jako obrovská zaoceánská lod. Žádnou paniku na
Titaniku!
A ona porád leží a leží, ve stejné poloze na boku,
ruku pod hlavou. Cas visí v zaprášeném prostoru,
nedelitelný,
bez minulosti,
bez prítomnosti,
bez
budoucnosti. S námahou zkusí nadzvednout hlavu, ne,
na záchod nedojde. Budou se rozcilovat, ale je to
nemožné.

Prišli za ní a rekli jí, že její muž, za nejž byla podle
všeobecného mínení štastne vdaná tricet pet let, zemrel.
Už pred mesícem. Ano, na pohreb se sjeli všichni
príbuzní, z celého sveta. Ošetrující lékar zakázal, aby jí
to sdelili. Povolil to až ted. Z ocí jí vyšlehne divoká
cern, vydešene tápající v dávnu, celé její vyhublé telo se
roztrese, ale nepláce. Cern zmizí a zustane prázdný
pohled. A zas to omluvné gesto dokonale tvarované
ruky: je mi to líto, ale nemám slzy.
Sedí v otrhaném koženém kresle, na klíne alba rodinných fotografií. Kam odešli, kde jsou, aby jí pomohli,
všichni ti blízcí - pronásledovaní, sebevrazi, utrápení.
Zakletí do svých ponurých nebo nenaplnených životu.
Urcite by se na ni velice zlobili za to, jak se chová, jakou
má slabou vuli, jak je nemohoucí, obtížná. Ale kdyby se
objevili, stejne je nepozná. Nemá nejen slzy, ani už
nemá vzpomínky. Taky už dávno nemá sny, dokonce
i ty nekdejší bolestné víry prestaly útocit.
Z okna je videt kamenné andely na streše kostela, na
hlave jednoho z nich se usadí straka. Na chvíli se jí
zachytí ocima, krásný, cernobílý pták, jmenuje se
straka, šeptá. Venku trísknou dvere auta. Pták odletí.
Opet ty hrubé hlasy, sanitáci ji vedou po schodech dolu.
Nohy jí váznou, jí, která vždycky milovala rychlou
chuzi a dlouhé procházky. Vlece se s hlavou svešenou,
ponížená, bezmocná, neštastná.
V lepších dnech posedává na otevrené verande
ústavního pavilonu. V tech horších leží v oprýskané
kovové posteli. Nekdy má kapacku s umelou výživou,
nekdy ne. Vždycky svírá v ruce bílý kapesník
s monogramem. Žádné jiné osobní veci mít nesmí.
Skoro nemluví, jen se obcas omluvne podívá. Trápí ji,
že rodine dcery pridelává starosti. Ale nemuže si
pomoci. Nikdo jí nemuže pomoci. Ani lékari, ani léky,
ani živí, ani mrtví. A už vubec ne, ona sama. "Vždyt
já už ani neumím porádne formulovat,
hlesne
s takovým zvláštním suchým mlasknutím, které se jí
v posledních letech ozývá ve stále ješte melodickém
hlase. Pak už jím nerekne nikdy nic. Do lékarské
zprávy napíšou, že zemrela následkem sedmnáct let
trvající težké endogenní deprese, cili deprese bez vnejší
príciny. Ve všech ostatních ohledech byla absolutne
zdravá.
cc
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Dobrý den, psychiatrie
Nejnovejší výzkumy mozku nám pootvírají dvere pro poznání duše
OLDRICH VINAR
Predstavte si, že v prubehu posledních dvou až trí týdnu
opakovane velmi špatne spíte, probouzíte se už kolem
ctvrté ráno. Cítíte, že nestacíte na své úkoly, a brzo se
prijde na to, že deláte chyby. Bolí vás v zádech a uvedomíte
si, že to trvá už radu let. Napadne vás, že je za tím rakovina
pátere. Vcera jste se dovedel, že na to umrel váš prastrýc,
kterého omylem lécili jen na prostatu. Strach z rakoviny
vás ovládne natolik, že se omluvíte v práci a jdete k lékari.
Ten vás vyšetrí, zpochybní rakovinu jako prícinu vašich
potíží, diagnostikuje melancholii a pošle vás na lécbu
elektrickými šoky do psychiatrické lécebny. Hospitalizaci
uražene odmítnete, nejste prece blázen. Požádáte o recept
na léky proti bolestem a pujdete k jinému lékari, který vás
pošle na rentgen pátere. Budete uvažovat o zdravotní
dovolené, abyste se zbavil únavy.

Co je prícina, co následek?

psychogenní. Moderní zobrazovací metody objevily
zmeny v objemu nekterých cástí mozku u duševních
poruch, kde se to necekalo. Museli bychom usoudit, že
všechny duševní poruchy jsou organického puvodu. Jak
však vzniká organické poškození mozku napr. u posttraumatické stresové poruchy, objevující se pri prírodních
katastrofách ci následkem utrpení v nacistických koncentracních táborech, u které je prokázáno zmenšení
hipokampu následkem psychické traumatizace?
Zážitek spojený s utrpením a hlubokým afektivním
doprovodem je prícinou poškození mozku. Takovým
zážitkem je pochopitelne také symptom duševní poruchy:
úzkost, deprese nebo strach. Symptom není tedy následkem organické poruchy mozku, ale její prícinou.

Psychofarmakologie je ve srovnání
s ostatními obory medicíny
v závideníhodném postavení

Popsaná príhoda je nerealistická. Smešuje v jednom casovém
bode
terapeutické
možnosti
psychiatrie z poloviny minulého
století a soucasná diagnostická kritéria depresivní
poruchy. Vystihuje tak jádro problému, který nám
znesnadnuje odpoved na otázku, zda psychických poruch
pribývá. Pred padesáti lety by s popsanými príznaky nikdo
nebyl odeslán na psychiatrické lužko. Dnes na nem leží
daleko víc lidí než dríve.
Nevíme však, co je prícina a co následek; pred padesáti
lety byla nejcastejší diagnózou u hospitalizovaných psychiatrických nemocných schizofrenie. U nás proto pribývalo
na konci každého roku 200 nových psychiatrických lužek,
v USA to bylo 2000 lužek - každé druhé nemocnicní lužko
bylo psychiatrické. Po zavedení psychofarmak do lécby
zacal klesat pocet psychiatrických lužek približne stejným
tempem, jakým predtím rostl. Dnes je težište psychiatrické
péce v ambulancích a v dalších formách komunitní péce.
Pred padesáti lety jsme delili psychické poruchy podle
jejich príciny. Meli jsme poruchy psychogenní (neurózy
nebo napr. reaktivní deprese), organické (mozek je postižen treba aterosklerózou nebo atrofií jako pri Alzheimerove nemoci) a endogenní (s neznámou prícinou, kde se
uvažovalo o dedicnosti anebo otrave nejakou látkou,
kterou si vyrábí telo samo). Príznaky nemoci byly následkem nejaké zevní príciny (psychické trauma nebo úraz
mozku, vzácne také infekce) nebo následkem vnitrní príciny (nemoc mozkových cév, žláz s vnitrní sekrecí, ubývání
bunek mozku).
Nyní je situace zcela jiná. Kdybychom uvažovali stejne
jako v minulém století, museli bychom považovat témer
všechny duševní poruchy za následek organického postižení mozku, a to vcetne tech, které i dnes pokládáme za

Cím déle, tím hure

Je prokázáno, že cím déle trvá
nelécená epizoda depresivní
poruchy, tím vetší je poškození
mozku. Snažíme se proto zahájit
lécbu duševních poruch co
nejdrív a necekat dlouho s overováním diagnózy. Platí to
nejen o psychogenních poruchách, nýbrž i o tech skutecne
primárne organických, jako je Alzheimerova nemoc.
Dostatecne aktivní lécbou mužeme zastavit její postup na
nekolik let na takové úrovni intelektových schopností, na
které je na zacátku terapie. Naléhavost rychlého stanovení
diagnózy deprese mužeme srovnat s naléhavostí co
nejrychlejšího stanovení diagnózy pri rakovine.
Zatím není zcela jasné, jakými mechanismy jsou
nervové bunky poškozeny pri psychickém traumatu.
Nejvíce se overuje vliv stresu, tedy záteže, která vede ke
zvýšené sekreci hormonu kury nadledvinek, kortikoidu.
Taková reakce je užitecná, ponevadž mobilizuje k úcinné
obrane proti prícine stresu zvýšením koncentrace cukru
v krvi.
V naší civilizaci však málokdy ve stresu potrebujeme
utíkat nebo bojovat, abychom svalovou prací spálili zvýšenou koncentraci cukru v krvi. Vyslovene škodlivý je intenzivní stres v situaci, kdy clovek nemá možnost cokoli proti
jeho prícine udelat. Je v pasti jako clovek, který utekl pred
povodní na strechu domku a ceká na helikoptéru. Mluvíme pak správne nikoli o stresu, ale o distresu. V podobném distresu je depresivní pacient, který se ze svého
subjektivního pohledu cítí bezmocný cokoli proti svému
neštestí ucinit.

Šílenství v prímém prenosu
Témer sto let se pokládala schizofrenie za hrbitov snah
patologických anatomu nalézt v mozku její prícinu. Autor
pojmu schizofrenie, švýcarský psychiatr Eugen Bleuler

(a po nem i nemecký psychiatr a filosof Karl Jaspers),
pokládal chybení jakéhokoli organického nálezu na mozku
dokonce za podmínku, která musela být splnena, aby se
tato diagnóza mohla stanovit. S tím také souvisel jeho
názor, že do obrazu nemoci nepatrí postižení pameti
a úsudku.
Co se nenašlo na pitevním stole a pod mikroskopem,
našly moderní metody zobrazování mozku. Dnes nejsme
odkázáni na prohlížení rentgenových snímku proti svetlu.
Na obrazovkách pocítacu mužeme prohlížet a promerovat
odchylky ve velikosti a konfiguraci ruzných cástí mozku,
zmeny, ke kterým dochází v case. Nejde pri tom jen
o zmeny velikosti struktury mozku, ale i o zmeny
v koncentracích chemických látek na jeho ruzných
místech, které provázejí psychickou cinnost a její reaktivitu na podnety prostredí.
Ani dnes nemužeme diagnostikovat schizofrenii nebo
depresivní poruchu pouze podle zobrazení mozku. Jsou
totiž nemocní, kde typické zmeny nevidíme, a jsou zdraví
lidé, u kterých podobné zmeny jako u nemocných najdeme. Svou roli ovšem hraje dedicnost.
Zmeny mozku nacházené u duševních poruch se týkají
zpravidla zmenšení urcitých struktur. Ješte pred patnácti
lety by to vneslo osudový pesimismus, pokud jde o jejich
lécitelnost. Taky zde totiž donedávna platilo stoleté
dogma, že pocet nervových bunek, který je nám dán
vývojem mozku, je konecný a že v prubehu života jich
muže jen ubývat. Ješte dnes mnoho starších lékaru nebere
nové poznatky o neplatnosti tohoto dogmatu na vedomí.
I nové nervové bunky, neurony, vznikají delením tech
starých. Geny jsou ovšem svým zpusobem jen dispozicemi, které se mohou, ale nemusí uplatnit. Kdyby existoval
gen pro vynikající hru na housle a jeho nositel by se nikdy
v živote nesetkal s houslemi, zemre, aniž by se svet
dovedel, že prišel o geniálního virtuoza.

i

Užij to, nebo to ztratíš!
Denne se nám tvorí v mozku desetitisíce nových
neuronu. Príroda však pracuje ekonomicky. Nevyrábí
bunky na sklad. Nejsou-li využity, zase zanikají. Neurofyziologové razí tvrdé heslo: "Užij to, nebo to ztratíš." (Use
it, or lose it).
Žádná anabolika nezarucí rust muskulatury muže, který
by jí chtel imponovat ženám. Musí tvrde cvicit a trénovat.
Jakmile prestane, svalstvo ochabne a ztrácí se. Neco
podobného platí o mozku cloveka, který po desetiletích
psychicky nárocné práce odejde do penze a stará se jen
o psa nebo králíky.
Nepotvrdily
se nadeje, že zmapování lidského
genomu pomuže odhalit geny, které zpusobují tu ci onu
duševní poruchu - tedy že by vždy jeden gen byl zodpo-

vedný za jednu nemoc a stacil na to sám. Ukazuje se, že
je to zpravidla více genu, které zvyšují riziko onemocnení. Prekvapive je geneticky podmínena i závislost na
drogách vcetne závislosti na alkoholu, nikotinu a kofeinu. I tady jde zase jen o zvyšování nebo snižování rizika.
Zprostredkováno to muže být i genetickým ovlivnením
kvality enzymu. Treba lidé s málo funkcními geny pro
enzym, který odbourává nikotin, se jen obtížne naucí
kourit a jen málokdy se tedy stanou na nikotinu závislýmI.

Vyhojit a zamestnat
Výzkum úcinku drog na mozek posunul dopredu naše
poznání o funkcích mozku. Psychofarmakologie je
v závideníhodném postavení ve srovnání s ostatními obory
medicíny. Muže studovat následky mnohaletého pusobení
farmakologicky úcinných látek na mozek cloveka, který
byl puvodne zdravý. Modelem je výzkum úcinku marihuany, po jejímž dlouhodobém užívání dochází také
k poškození mozku ..
Psychofarmakologie poskytuje klíce k objevum, jak
mozek funguje. Na zacátku vývoje bylo casto pozorování
klinika, že lék pomáhá pri poruše urcité duševní funkce.
Farmakologové pak zkoumali mechanismus, kterým lék
pusobí. U antidepresiv to byla zmena v neurotransmisi
serotoninu. Tím se otevrela cesta k hypotéze, že také
regulace nálady u zdravého cloveka závisí na správné
funkci serotoninového systému. Nebylo pak náhodou,
když se ukázalo, že rizikovým faktorem pro vznik depresivní poruchy je málo funkcní gen pro transportér serotoninu. Ani lidé s takovou "riskantní" genetickou výbavou
však nemusí onemocnet depresí, jestliže neprožijí težší
psychickou traumatizaci.
Psychiatri se nekdy delí na biologicky a na sociálnepsychologicky orientované.
Biologicky orien tovaní
psychiatri rádi lécí psychofarmaky, psychologicky orientovaní dávají prednost psychoterapii. Je príznacné, že
jsou to predevším výsledky biologického výzkumu
mozku, které poukazují na duležitost psychoterapie.
Zajistíme-li farmakologicky
zahojení poškozeného
mozku, zpravidla rust nových neuronu, je treba nové
neurony zamestnat, aby zase nezanikly. Ucení je ideální
aktivitou, která nové neurony zachová pri živote a posílí
synapse. Psychoterapie je z jistého aspektu preucováním
starých patologických stereotypu a neadaptivních životních postoju, at už jsou jejich koreny v nedávné psychické traumatizaci nebo v urcitých zážitcích z útlého detství,
skrytých v podvedomí.

Oldrich Vinar (1925) je psychiatr.
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Slova: svátost nebo
Už Spinoza napsal, že ríci znamená znicit
Máloco v lidském živote je tak protikladné jako slovo.
Slovo je vec a cin, zvuk a hmota, prázdno a naplnení,
ztráta a nalezení. Slovo klade samo sobe svou vlastní past.
Žije obklíceno samo sebou a soucasne krouží v prázdnu
kolem svých vlastních a nedosažitelných stredu smyslu.
Zvuk a tvar, kresba a pak jen "flatus vocis", slova jen tak
do vetru, pro nic a za nic. Již samo o sobe je slovo ryzím
šílenstvím. Endogenní depresi, schizofrenický rozštep
osobnosti a halucinace, neurózu opuštení a ztráty, nekrofilní lásku znicenÍ... to vše clovek potrebuje, aby vytvoril
slovo.
Blízkost vzniku a zániku umistuje slovo do prímé souvislosti se stvorením. "Na pocátku bylo slovo a to slovo bylo
Buh," ríká evangelista Jan. Ale z našeho moderního sveta
Buh odešel. Zbyla nám jen nostalgická deprese ci halucinace.
Neviditelný svet slov
"První chvíle spánku jsou jako smrt. Nemohl jsem
proniknout bez zachvení temi dvermi ze slonoviny, které
nás delí od neviditelného sveta." Gerard de Nerval vstupuje

Endogenní depresi, schizofrenický rozštep
osobnosti a halucinace, nemózu opuštení
a ztráty, nekrofilní lásku znicení - to vše
clovek potrebuje, aby vytvoril slovo.
do království slov. Setká se tam s "Dívkami ohne". Ale ani
ohen tam není videt a jeho "Dívky ohne" jsou jen "Dívky
slov".
"Miluji veci, mlcenlivé soudruhy," vyznává se Jirí Wolker
a zastírá svet vecí výmyslem slov. Žijeme jen ve slovech, at
už jsme na té ci na oné strane Nervalových dverí a svet slova
je vždy neviditelný. Kde jsou však veci a kde je svet? Mohou
snad slova nahradit skutecnost? Vyloucit svet, a uzavrít se ve
svém narcisismu? Markýz de Sade uzavre slova v budoárech
své erotiky, Ignác z Loyoly v prísném prostoru svých cvicení. Francouzský sémiolog a literární vedec Roland Barthes,
který analyzuje literární charakteristiky jejich del, hodnotí
jejich slova jako ciny a navrhuje "logothesi" jako proces
vzniku sveta samého, neviditelného a zárícího sveta slov.
Moderní slova se obracejí proti sobe, aby v tomto karteziánském postoji nacházela svuj vlastní základ. Nachází jej
jako okamžik smrti, erotismu a presahu sebe sama. Snaha
o potlacení endogenní deprese je základem slov. Už Spinoza
napsal, že ríci znamená znicit.
Jedná se o ticho jako o vlastní esenci slov. Francouzský
prozaik, literární kritik a teoretik Maurice Blanchot, jehož
dílo umožnilo vznik nové kritiky a nového románu, klade

do tohoto místa "literární absolutno", tedy pramen, ze
kterého tryská príbeh jako ty Poeovy pereje valící se z hor.
A básník jde s Ulalume, svou duší až k hrobu, ve kterém se
nalezne, až k hrobu slov. Ale pro amerického básníka jsou
slova také "malstrom" smyslu, jsoucna a bytí samého. Ty
velké víry, které proderaví oceán a všechno vtáhnou do
svého bezedného nitra. Fernando Pessoa a jeho explorace
nudy, Gerard de Nerval a jeho cerné slunce melancholie,
Baudelairuv majestát vdoví bolesti, Leopardi a jeho láska
prázdna, ci František Halas a jeho Nikde.
Výcet básníku, kterí hledají vše tam, kde není nic, by
mohl pokracovat. Slovo je nutné prevrátit, aby se predstavilo jako vec, jako bytost, aby zacalo konecne žít. Šílené slovo,
které se snaží nahradit vše a také vše nalézá a oživuje. Ticho
však zustane tichem a neutišitelné srdce básníka jen doprovodí svou duši k jejímu hrobu.Tam, kde je slovo jen samo se
sebou. Tam, kde Herakleitovy "duše cichají k podsvetí".
Bezedné víry
Na pocátku bylo slovo jen duhou. To Iris, poselkyne
bohu se svou vlající pestrobarevnou šálou, bežela napríc
nebem. Mýtus a mýtická rec se rodí z duhy a z jejích barev,
zatímco na pocátku prózy je jen ticho "úžasu". Filosof
a mudrc všechno ztratil. Zbývá mu jen "úžas", že jsou veci
vecmi i v tom bezedném prázdnu sveta. Ale i pro vyprávece
mýtu je barva duhy barvou vzduchu, a tedy prázdna.
Krestan pochopí prázdno jako náruc boží. Mezi slovem
a vecí se muže vytváret vztah. Prázdno boží lásky umožní,
aby veci byly vecmi a svet svetem. Slovo vytvorí svet tichem
svého vyslovení a svatý Jan naváže na ticho reckého "údivu"
a z nej vznikající "logos"
Romantismus však, slovy Antonia Mory, v krestanském
postoji spatrí "zlocin proti lidství". Pohanský postoj oživuje
svet. Každá vec a jsoucno bylo božství. Ale romantismus se
uzavre v absolutnu sebetvorící a propojené estetiky sveta
bratrí Schlegelu v první polovine 19. století. Slova jsou
napred všechno a pak nic anebo naopak napred nic a pak
všechno, aby byla nakonec všechno a nic dohromady. Šílenství samospasitelné lásky.
Když se clovek narodí, má k dispozici jen krik. Slova
prijdou pozdeji. Kojenec ješte nic nemá, nemá ani sama
sebe, a presto musí všechno ztratit. Lidský jedinec prežije
zhroucení kojeneckého sveta a upadne do prázdna deprese.
Záchrannou ruku mu podá halucinacní kontinuita slov.
Slova vzniknou jako díry bezedných víru v oceánu prázdna.
Jen ten, kdo dokáže klesnout až na dno, odhalí Nervalovy
"dvere ze slonoviny" a život se otevre jako zachvení smrti.
Stonožky Sartrovy matky
Tríletý Jean-Paul Sartre sní. Odhaluje slova a s nimi
radost z neznámého sveta. Tká schizofrenní delirium

šílenství?
JIRÍ EDUARD HERMACH
halucinacnÍ kontinuity slov jako zahlazení primární tragiky
vyslovení. Ze slov se tak stane bílá tkanina amnézie, která
halí veci.
Sartrova maminka ráda predcítala a malý Sartre rád
poslouchal. "Anne-Marie me posadila naproti sobe, na
malou židlicku. Naklonila se, privrela svá vícka a usnula.
Z její tváre sochy vystoupil sádrový hlas. Ztratil jsem hlavu:
kdo to mluvil? Co to vyprável? A komu? Maminka zmizela:
žádný úsmev jsem nevidel, žádné prátelské znamení. Byl
jsem v exilu. Neznal jsem tu rec. Odkud se brala její jistota?
Po chvíli jsem pochopil: mluvila kniha sama. Vycházelyz ní
vety, které mne nahánely strach: byly to skutecné stonožky,
hemžily se jak slabiky a písmena, protahovaly své samohlásky, rozezvucely zdvojenými souWáskami. Zpevné, nosovkové, oddelené prestávkami a vzdechy, se spoustou neznámých slov, radily se samy od sebe ve smyslu svých meandru,
aniž by se staraly o me. Nekdy zmizely dríve, než jsem je
mohl pochopit. Jindy jsem jim rozumel už predem, ale ony
se dál vznešene valily, aniž mi poskytly alespon cárku ... "
Prázdnota a zaplnení
Tríletý Sartre nechápe nic, ale pamatuje si všechno. Neví,
co to dospeli ctou, a pak ho napadne, že ctou slova. Pochopí
tak všechno a udelá z toho svou celoživotní kariéru, celé
století filosofa: slova a slova, celé století slov, slova sama, pro
sebe a o sobe, jako ty stonožky vylézajícíz matciných úst.
Sartruv otec zemrel, když byl chlapci teprve rok.
A dedecek, který malého Jean-Paula bezmezne obdivoval,
nemohl nahradit konfrontaci syna s otcem.
"Ten chlapec je génius," myslí si o Sartrovi jeho dedecek,
ale chlapce vyhodí ze školy pro nesmyslnou intelektuální
žvanivost: Nic neví a vše se snaží okecat, sám neví, co ríká.
Jeden z nejvetších francouzských myslitelu 20. století musí
odejít ze školy. Naplní však stovky stránek svými stonožkami slov.
Ve druhé svetové válce je mu pridelen zajímavý bojový
úkol: nafukovat balónky héliem a pouštet je do vzduchu,
aby všichni videli, kam vane vítr. Flatus vocis stonožcích
slov, a pekne po vetru. Upadne do zajetí, je však propušten
v roce 1941,jako by to zajetí bylo také jen balónek puštený
do vetru. Narozen v roce 1905, Jean-Paul Sartre je jako celé
dvacáté století: také se na nej se všichni snaží zapomenout.
Maurice Blanchot a Jean-Paul Sartre tak predstavují
konfrontaci slov: prázdnota a zaplnení, propast a povrch,
pád a zastrení kontinuitou amnezie. I moderní slova s sebou
nesou svuj konflikt. Od endogennÍ deprese ze ztráty a devastace sveta pres halucinacnÍ záchranu ke schizofrennÍ záplave
slov.
Když se mašina rozbehne, nikdo ji nezastaví. Ani to
detstVÍ,ve kterém zmizí velká mlhovina puvodního sveta.
Sartre se tam vrací, aby pochopil cenu slov. Nekde v nedosa-

žitelném bezednu jeho duše se vznáší planeta "Hnus".
I o tom nám filosof zanechal zprávu svým románem. "Ten
bystrý a zajimavý chlapec, jiskrící životem všude možne, jen
ne v posteli," jak o nem píše jeho dezorientovaná milenka
Simone de Beauvoiz. Radeji mu zacne hledat chlapecky
v Maroku a v AlžÍrsku, kde je jejich cena niŽŠÍ,než aby pred
ním trpne a zbytecne rozevírala svá stehna. Povest údajného
nejšerednejšího páru století jde tak daleko, že je mu zakázán
vstup do nekterých alžírských mest.
Bez otce a bez zákazu
Jak dosáhnout ticha stvorení, když jsou všechno jen slova
a slova? Slova rodí jen slova. Krivky slov se tocí kolem
ztracených planet vecí. Veci uprchly. Svet pro ne není. Svet
jsou jen slova. Stonožky vylézající ze sádry materských úst
a ten malý chlapec je všechny spolyká. Spolyká stonožky
smyslu, kterému nerozumí. Slova ztratila rozmer svátosti.
Ztratila dokonce i poetiku vyslovení. Poetika je zázrak
prechodu od všeho k necemu.
Clovek se musí všeho vzdát, jen proto, aby byl. Aby
založil cas a pomalu zacal stavet budovu historie. Vyslovit
a nalézt sebe sama. "Proti otevrenému veškerenstvu prosadit své urcité já a jeho konkrétní historii," ríká psychoanalyticka Gisela Pankow. Prosadila celoživotní stavbu své
Babylonské veže bytí. Slova ztežknou a zmizí ve ztraceném
detství. Zmizí v detství, které se uzavre ve své ztráte, ve
svátosti své ztráty, kde zlikviduje mlcícího Boha, až tam,
kam se ani stonožky nemohou dostat. Babylonská stavba
ztratila svou zem a své nebe. Zbyla z ní jen puda a v ní
portrét Doriana Graye, planeta "Hnus", a kolem ní prstenec snu prede jako kocka své plátno rozumu, jeho halucinacnÍ kontinuitu zduvodnení. Nikdo nám nic nezakáže.
Vše je dovoleno. Buh otec odešel. Odnesl si s sebou své
jméno a svuj zákaz.
Bez otce a bez zákazu Sartrovo století bloudí. Co
jiného zbývá filosofovi, než se vrátit do detství a hledat
chybející duvod slov. Hledat ho v nezletilosti alžírských
chlapecku.
Pokládám 20. století za dobu šílenství slov. Propaganda
stalinismu, propaganda hitlerismu, a pak bezbrehý oceán
propagandy konzumu. Slova rodí slova a ve slovech nachází
své zduvodnení: schizofrennÍ racionalitu halucinacnÍ kontinuity slov.
Slova padají do libovolnosti znaku, ríká Jean Baudrillard,
anebo se jen vznášejí bez váhy a dUSÍ, jako ta našedlá
pokrývka mraku, která dnes, v situaci schizofrennÍ racionalitou zniceného ekosystému, zastírá nebe.
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Povídka o nástropním deníku ze sirek a milostném živote
jednoho pražského tramvajáka
Za Vandu. Za Lucii. Za Benzinu. Za všechny holky, které
tu Petr mel. Nebo které tu mely jeho. Za všechny jednu
krátkou ocouzenou smradlavou sirku. A pak ješte jednu.
Druhou. Tretí. A nakonec jednu za sebe. Možná.
Hrát tuWe hru není težké. Jen nesmíte bydlet v paneláku.
Musíte bydlet ve starém dome, kde se ze zdí odlupuje
omítka, tak jako se lidem z pameti odlupují vzpomínkypomalu se rozpíjejí ve tme, která stojí na zacátku príbehu
jiných lidí. ToWe je ale Petruv príbeh. Petr tu je. Sedí ve tme
na gauci, kouká do akvária. Hlavne ale vytahuje sirky
z krabicky. Zapaluje jednu za druhou.
Tu hru hraje každou noc, když ho tramvaj doveze domu.
Jeho tramvaj 22.
Hrát tuhle hru není težké. Stací plivnout na zed. Rozdelat
sirkou omítku. Umíchat vápenatou kaši a namocit sirku.
Zapálit. Sirku hodit na strop. A pak se jen dívat.
Chce to cvik, ale vyplatí se to. Sirka se prilepí na strop,
horí a cadí. Ohen uklidnuje, i když horí jen malou chvíli.
Hrát tuhle hru není težké. Mužete ji hrát, jak dlouho
chcete. Stropy totiž bývají i v malých bytech, jako je ten
Petruv. Velikost bytu nemá vliv na velikost vzpomínek. Petr
vzpomíná. Píše si na strop svuj sirkový deník.

u kterých rád usínal-, ale Vanda mela na sobe elegantní
cerný kabát, úzkou sukni a špicaté kozacky ke kolenum.
Trošku zablácené.
"Kam jedete takWe vecer?"
"Ješte nevím," rekla a prohrábla si vlasy. Byly cerné stejne
jako její oci.
Hluk cistícího auta se ztrácel v dálce, z níž potichu prilétal
další stroj: Tallin. Petr si byl jistý každým letadlem v tohle
case. Jezdí sem preci už tretí rok a obcas si vzal i dalekoWed.
Letadla, to je jeho.
Vanda si sedla na lavicku se zlomeným operadlem. Byl
cas na zatáhnutí do vozovny. Petr típl cigaretu, mrkl na
Vandu, ale ta stále merila špicky svých bot. Nastoupil.
Tramvaj cinkla a v oblouku bolestive sykla. Zabrzdil
a otevrel dvere. Nastoupila. Nedíval se, kam si sedla, ale
vedel, že s ním pojede až na konec mesta.
Nejdríve sedeli v kuchyni. Pak na koberci v obýváku.
Nakonec se milovali na gauci. Mlcenlive a s trochu hranou
vášní. Vanda si zapálila asi stou cigaretu a dívala se do
akvária.

Koukal na letadlo a poslouchal, jak cistící auto luxuje
križovatku. Obešel soupravu.
Vanda sedela ve druhém voze. Spíš se kroutila na sedacce
a chtela se v ní ztratit. A možná zmizet.

"Co to je za rybu?"
"NestoL Závojnatka."
"To je tak stará?"
"Ne. Tak žravá. Nedala nikomu šanci."
Petr brzy usnul. Zdálo se mu o Vande. Sedel s ní v prázdném letadle do Frankfurtu, pomalu klesali nad nocní mesto,
možná to byla Praha, a na obloze nebyly hvezdy, ale ryby.
Všechny vypadaly jako jeho NestoL
Povídali si. Tedy, Vanda povídala. Dlouho a o všem.
O prvním klukovi, druhém, tretím i o predposledním
z Berlína. Mluvila o tom, jak spolu na Rujáne stáli na konci
ostrova, a vítr je málem stáW z útesu do more. Mluvila
o svým posledním klukovi, co ji nutil dávat inzeráty, že
hledá kamarádku do postele. Vlastne jí to ani moc nevadilo,
dokonce ji to obcas vzrušovalo, až prišel vecer, kdy jí rekl, že
se do holky z inzerátu tak trochu zamiloval.
"Tak trochu! Rozumíš? Rekl jen tak trochu," kricela Vanda
a Petr byl rád, že jejich letadlo je prázdné.
"A pak mi rekl, že si ted bude muset všechno tak trochu
rozmyslet. Tak jsem mu sbalila kufr a vypakovala ho.
V tomhle si prece cWap musí být jistej! - Cekala jsem, že mi
zavolá."
"A zavolal?"
Vanda zakroutila Wavou.

Zatukal prísne na okýnko: "Konecná!"
Ale prísný být nikdy neumel.
"Máš pravdu," rekla Vanda, když vystoupila. "Nemáš
ješte jednu?"
Kourili. Díval se na ni. Vanda se dívala na špicky svých
bot. Petra napadlo, že bude z dobré rodiny. Sice nevedel, co
to presne znamená - to spojení znal jen ze starých filmu,

Všiml si, že hned za nimi sedí ješte jedna holka. Usmála se
na neho. Na dlouhém krku jí visel náhrdelník z rudých
granátu. Dobre ji znal, ale úplne na ni zapomnel. Tedy:
snažil se na ni zapomenout.
Ta holka v ruce držela dve
snehové koule a Petr vedel proc. Snehová voda jí pomalu
prokapávala štíWýrni prsty.
Vanda si jí nevšimla. Porád neco vykládala. Petrovi se
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Vanda horela jako staré listí na podzim. Málo ohne,
hodne koure. Možná proto, že z nich byla první. Možná
proto, že tohle mela být její poslední noc.
Petr jezdil dvaadvacítku každou šichtu. Není ale dvaadvacítka jako dvaadvacítka. Ta jeho je jediná, která to vecer
nikdy nedotáhne na Bílou Horu, ale utáhne si smycku o pár
zastávek drív. Skoncit v pulce cesty, to se mu vždycky líbilo.
Jen v pulce cesty mužete totiž jít ješte dál, mužete si rozmyslet smer. Na konci cesty se mužete už jenom vrátit.
Na Vypichu zastavil chvíli pred desátou. Vyšel ven, protáhl se, jako vždycky si zapálil cigaretu a hned se rozkašlal.
Poslední dobou kouril až moc. Cekat musel jen chvilku:
Frankfurt tu byl presne. Letadlo pomalu padalo na letište,
nad letohrádkem Hvezda ho chvíli Wadily zbytky oranžového slunce a pak už nic. Petr sem jezdil rád kvuli tom uhle
okamžiku.
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chvíli zdálo, že slova se jí v ústech mení v kour. Že by z tech
cigaret?
Pak se Petr probudil. Vanda nespala. Sedela na bobku
pred akváriem a povídala si s Nestorem: "Všechno bych mu
odpustila. Mne nevadilo, že si me pri tom fotil a natácel. Ani
to, že to pak dával na web. Ale co mu nemužu odpustit, je to
jeho tak trochu. Prý s ní šuká jen tak trochu ... Rozumíš,
Nestore?" Vanda zaklonila hlavu a Nestor plul pomalu sem
a tam.
"Vando?"
Ani se neotocila. Petr znovu usnul.
Ráno vklouzlo do bytu nenápadne
stejne jako vždy:
cinkotem tramvají, vyjíždejících ze žižkovské vozovny.
"Nikdy mi nebylo tak krásne," šeptala Vanda Petrovi.
"Presne tohle jsem potrebovala. Vynulovat mozek."
Dal jí pusu na levé i na pravé nadro. "Možná bysme ted
spolu mohli ... kdybys jako chtela, tedy ... "
"Možná," hekla Vanda, chytla se za bricho a sáhla po
mobilu. "Záchranka je 155, že jo?"
"Proc?"
"Vcera vecer jsem snedla muchny."
"Jaký muchny?"
"Zelený, co rostou tady na Parukárce. Tam jsou nejlepší
z Prahy. Lepší než na Letný. Byls nekdy na Letný, ne?"
"Byl, ale muchny jsem teda nejed."
"Já zkusila kdeco. A ted jsem si dala konskou dávku pod
maso."
"Pod jaký maso?"
"Kurecí. Já už fakt nevedela, jak dál s tím mým kreténem.
Jak jsem o muchnách cetla, zbejvá mi ješte tak den ... "
Chtel ji obejmout, ale vysmekla se mu a vytocila císlo.
Sanitka prijela rychle. Doktor se ho zeptal, zda se dívka
chtela zabít kvuli nemu. Musel se smát. Když ji snášeli na
nosítkách dolu, chtel ale vedet, zda jí muže zavolat. Vanda
rekla, že radši ne.
"Ted už ale prece nechceš umrít, ne?"
"Ne, Petre. Ted chci zacít znova. Ted mužu. A pozdravuj
Nestora."
Za Vandou
další tramvaj.

zaklaply domovní

dvere. A po ulici projela
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Za Vandu. Za Lucii. Za Benzinu. Za všechny holky,
které tu Petr mel. Nebo které tu mely jeho. Za každou
jednu krátkou
ocouzenou
smradlavou
sirku. Tu hru
mužete hrát tak dlouho, jak jen chcete. Jen musíte mít dost
sirek.
Benzina za Petrem prišla v case, kdy do Prahy prišla zima.
Petr rídil a vlocky snehu ho pomalu uspávaly. Zasypávaly
mesto a utišovaly cinkot protijedoucích
tramvají. Petr má
zimu rád, má pocit, že sníh ocištuje.

Lidé tahali domu tuny vánocních dárku. Petr by si prál
pod stromecek porádnou kalamitu. Nesnášel Vánoce od
chvíle, co byl sám. Koukal na sníh za oknem a myslel na to,
jestli by se ješte nekdy dokázal postavit na lyže. Je prece
z hor. Už dlouho se ale na hory kouká jen z mestské dálky.
Z polospánku ho probral telefon.
"Budeš dneska v deset na Vypichu?"
"Jakjako?"
"Tak budeš nebo nebudeš?"
"Budu. Kdo volá?"
"Já tam budu taky. V zadním voze."
Petr už nestihl ríct ani slovo.
V deset se otocil na smycce na Vypichu. Zapálil si. Frankfurt tu byl vcas. Petrovi se zdálo, že padá rychleji než
obvykle. Ve druhém voze nikdo nebyl. Trochu se mu ulevilo. Najednou za ním nekdo zavrcel. Velký pes, vlcák nebo
neco takového, psy rozlišoval stejne úspešne jako druhy
testovin: všechno pro nej byly špagety.
Petr koukal do velkých tmavých ocí. Nekoho mu pripomnely. Nekoho, s kým v zime pred tremi lety vyrazil
z Vypichu do královské obory. Domu si donesli dve kulicky
snehu. Uložili je v mrazáku na horší casy.
"Zabijáku, sedni!" krikl nekdo za ním. U dverí stála
drobná cervenovlasá holka v zelené vojenské bunde, maskácích a kanadách. Benzina. Holka z divoké rodiny.
"Sorry. Já už to nemohla vydržet, to je vecnost, tenhle
Vypich."
Pes znovu zavrcel.
"Zabijáku,
hárat."

klid!" okrikla

ho. "Je nervózní.

Bude zase

"To je fenka? Zabiják?"
"A proc by se jako ženská nemohla jmenovat Zabiják?
Když se nejakej chlap muže jmenovat
treba...
treba
Jahoda?" Benzina nemluvila, ale sekala slova sekerou.
"Jakej Jahoda?"
Neodpovedela a jen se zeptala: "Tak jedem, ne?"
Nastoupila i se Zabijákem do tramvaje. Do prvního vozu.
K Petrovi.
Rozjeli se napríc nocní Prahou. Psovi svítily oci jako
semafory na križovatkách, všude volno, žádné zácpy. Petr
mel pocit, že sleduje každý jeho pohyb, každý jeho pocit.
"Jak jsi na me prišla?" otocil se Petr na Benzinu.
"Vanda mi dala telefon."
"Vanda?"
"Jo. Má se líp než kdy predtím. Pozdravuje te. V nemocnici zjistili, že ty houby byly nakonec žampiony. Vanda se
sekla. Ostatne jako vždycky. Ted chodí s jedním klukem, co
hraje v Roxy."
Benzina vklouzla do kabiny a dala Petrovi pusu. Zabiják
vrcel.
"Ríkala, že bys mi mohl pomoc."
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"Bydlíš u vozovny, ne? A sám, ne? A u postele máš akvárium s takovou rybou, ne ... Netvorem."
"Nestorem," rekl Petr. "Nestorem prvním." Díval se, jak
sníh taje na predním skle. Je elektricky vyhrívané.
Nic není náhoda - ani jména, a už vubec ne prezdívky.
Benzina horela celou noc. Cervenovlasá pihatá horlavina
prvního stupne. Jedna z tech holek, které se milují s jedním
mužem a strhávají na sebe vášen celého sveta, vášen, ale ne
lásku. Jedna z tech holek, které Petr neznal. Pronikal do ní
prudce, ona vybuchovala, kroutila se, vzdalovala se a hned
byla zase zpátky.
"Krásný akvárium," rekla ráno a ukázala prstem na
Nestora. "Chytrá rybicka. Nemluvila jsem v noci ze spaní?"
"Myslím, že ne."
Protáhla se. Petr hodil Zabijákovi kolecko salámu. Ten si
ho ani nevšiml.
"Je to vegetarián. A nepije. Stejne jako já," rekla Benzina
a rozhlédla se po byte. "Hele, vážne to tady funguje."
"Co?"
"Všechno. Nemáš pocit, že venku je tak nejak krásne?"
Petr se podíval z okna. Na Prahu nepadal ocistný sníh, ale
oranžový smog.
"Krása," zopakovala Benzina. "Mužeš se mi pár dní
postarat o Zabijáka?"
Zabiják zavrcel a Petr prikývl. Odmítat stejne nikdy
neumel.
"Co ted budeš delat?" zeptal se.
"Asi založím kapelu. Už mám název - Nestorovy holky.
Dobrý, ne?"
"Dobrý."
"Já se ozvu. Díky," mizela ve dverích. "A nezapomen - je
to vegetarián. Cau, Zabijáku."
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Z pár dní byl týden, pak mesíc, tri. Podél trate dvaadvacítky pomalu rozkvetly stromy. Benzina horela nekde jinde.
S nekým jiným.
Zabiják se v Petrove byte zabydlel. Když rozkousal knížku
o letadlech, jízdní rád a troje boty, rozhodl se ho dát Petr
pryc. Jenže pak se mu podíval do ocí, které mu nekoho
pripomínaly, a Zabijáka si nechal. Kupoval mu dál sýr
a kofolu. A bral ho na své cesty tramvají.
Petr se hrnul po Národní tríde a Zabiják se opíral tlapami
o palubní desku. Štekal, když uvidel na Újezde jiného psa.
Nebo když opilci na Pohorelci rozkývali tramvaj jako lod.
Cenil zuby, když se jeden z nich pokusil dostat do kabiny
a nabízel Petrovi láhev rumu. Štekal, když na Malovance
uvidel tri zvracejí Brity, co jim Praha nesedla.
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Za Vandu. Za Lucii. Za Benzinu. Za všechny holky, které
tu Petr mel. Nebo které tu mely jeho. Za každou jednu
sirku.
Hrát tuhle hru není težké. Mužete ji hrát tak dlouho, jak
jen chcete. Když máte co vyprávet. Když máte dost sirek. Po
Vande a Benzine prišla Marie, Hedvika a Karla. Poslední
dve prijely na Vypich spolu, protože obe podvedl stejný
chlap. Když s nimi Petr zatahoval do vozovny, málem
u Národního prejel Benzinu. Držela se za ruku s nejakým
klukem s kohoutem na hlave a v ruce nesla odrenou
elektrickou kytaru. Mávla na pozdrav a zase zmizela.
Zabiják zavrcel.
Pak prišla Martina a po ní byl chvíli klid. Mezi Frankfurt
a Tallin se vklínil Bruse~ nová linka, jak záhy zjistil. Zabiják
mezitím trochu ztloustnul. Pak prišla další Sára. A Ilja.
A Martina.
Petrovo telefonní císlo si predávaly jako tajný lékarský

recept. Všechny byly nervózní, neštastné, nebo tak nejak mu
aspon pripadaly. Všechny se s ním milovaly a každá z nich
horela trochu jinou barvou, protože každou z nich uvnitr
mucilo neco jiného. Všechny se ale vecer dívaly do akvária
a povídaly si s Nestorem. Nekteré to vydržely až do rána.
Žádná ale s Petrem nezacala chodit. Možná proto si
vzpomnel na tu starou hru se sirkami. Zacal ji hrát každý
vecer. Strop se mu pred ocima menil v nocní oblohu
posetou malými svetýlky, hvezdami, letadly. Zabiják vyl
a Petr byl sám. Zacal si pripadat jako magor. Možná byl
magor.
Byl sám, i když za ním na Vypich prijela Klára, Kristýna
a Pavla. Petr nemel nikdy tolik holek. Když s nimi uléhal na
gauc, cítil se štastný jako skutecný chlap, o kterém se píše
v barevných casopisech. Když ho ráno opouštely, aby se už
nikdy nevrátily, cítil se už jen jako mrtvý chlap. Neštastný
mrtvý chlap.
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Hrát tuhle hru není težké. Blbé je, že když vás ta hra
prestane bavit, musíte vymalovat. Pokud na to máte cas.
Pokud chcete. Pokud vubec ješte neco chcete. Petr se rozhodl nemalovat.
Má rád trat na Vypich. Stoupá prudce k obzoru. Topí
pod kotel co to jde, cervenožlutá tramvaj zrychluje, dohání
auta a divoce sebou hází. Jakoby se chtela vytrhnout z kolejí,
jakoby chtela odletet za obzor. Nic není náhoda - ani císla.
Tramvaj je stará tricet roku stejne jako Petr. Tramvaj
zrychluje a rítí se k horizontu, pred kterým je ale zastávka,
a tak se musí brzdit. Možná proto Petr nikdy nikam neodletel. Možná proto je sám.
Chtel lítat, ale nakonec ho na školu nevzali. Proto ted
jezdí po Praze tramvají. Nejdríve to byla prázdninová brigáda, z prázdnin byl rok, dva, tri, pet. Je spokojený, pokud
spokojenost souvisí s rustem jeho bricha.
Cestou na Vypich vidí letadla, jak padají k zemi. Nejdrív
malá, potom o neco vetší. Vidí padat New York, Paríž,
Moskvu, Frankfurt i Brusel. Nikdy tam nebyl.
Jaro odletelo do léta. Petr kouril pred tramvají, križovatku
na Vypichu kropila svetla aut, i když do noci bylo ješte
daleko. Stál tu na den presne rok poté, co zachránil život
Vande. Mohl být na to hrdý, ale nebyl. Frankfurt mel dnes
dve minuty zpoždení. Potretí tento týden. Podíval se do
druhého vozu. Nikdo tam nebyl. Byl cas zatáhnout. Byl cas
jít domu, sednout na gauc a zapálit další sirky, které horely
pomalu a dlouho.
"Zabijáku, k noze," krikl.
Rozjel se. Zabiják zacal štekat. Po trati proti nim nekdo
bežel, mával a zakrýval si oci pred svetlomety. Petr zvonil
a brzdil.
Toho cloveka dobre znal. Byla to Lucie. Její rudý náhrdelník z granátu na krku záril do tmy. Prekvapene se na sebe
dívali. Nevidel ji tri roky.
"Jsi mi ujel na Hradcanský ... " udýchane ríkala Lucie. "To
seš ty, ten tramvaják? Já myslela, že to byla jen brigáda."
"Pomáhám lidem."
"Jo, holky ríkaly, že ti to docela jde."
"Jaký holky?"
"Kristýna a Pavla."
"Ty je znáš?"

------------~[

"Ty taky, ne? A docela dobre, co?"
Petr prikývl a ve spáncích ucítil horkost. Jako vždy, když
byl nervózní. Jako tehdy, když uvidel Lucii poprvé.
"Asi potrebuj u taky pomoc," rekla a z nebe padal Tallin.
Hrát tuhle hru není težké. Mužete ji hrát tak dlouho, jak
jen chcete. Když máte co vyprávet. Když chcete vyprávet.
Když máte dost sirek. Když se vám horící sirky na strope
promenují ve svetla hvezd, letadel, tramvají a oci holek.
Tu hru se sirkami Petra naucila Lucie. Lucii to naucil její
bývalý kluk, se kterým se rozešla, protože zacala chodit
s Petrem. Bývalý kluk, ke kterému se pak po dvou letech
vrátila.
Lucie ríkala, že lidský život je sirka, zapálí se, horí
a nakonec shorí. Možná je ale život spíš škrtátko, protože
život je neustálý pokus o ohen.
Lucie je u Petra. Sedí na gauci z lKEA, který si kdysi
koupili na splátky. V byte, který byl hodne nocí i jejím
bytem. Ted tu sedí, mlcí a hraje si s náhrdelníkem z rudých
granátu. Za oknem zajíždejí do vozovny poslední tramvaje
a vrhají do oken trochu mekkého žlutého svetla. V byte je
jinak tma, svítí jen akvárium. Nestor plave pomalu sem
a tam.
"Jak máš dlouho to akvárko?"
"Dva roky. Zdedil jsem ho po babicce."
"Tak tohle je ta tvoje magie."
"Jakjako?"
"Prý je to lécivý."
"Já si toho moc nevšim."
"Taky potrebuju vynulovat. Zabít nekoho ve mne."
"Koho?"
"Tebe."
Lucie dala Petrovi pusu. Milovali se. Prudce a krátce, jak
to bývá, když milenci zavrou oci. Lucie horela jako tisíc
sirek.
"Mám hroznou žízen," rekla potom. Petr zmizel v kuchynJ.

"Zavri oci a nastav ruce."
Lucie vyjekla. Otevrela oci. V rukou držela dve snehové
koule.
"Byly schovaný na horší casy," usmál se Petr.
Lucie se podívala do akvária.
"Kam zmizela?"
"Kdo?"
"Ta ryba."
Nestor v akváriu nebyl. Zabiják ležel na zemi a unavene se
olizoval. Ale možná se to Petrovi jen zdálo. Lucie vzala
koule a spustila je do akvária. Pomalu roztávaly.

Jaroslav Rudiš (1972) je spisovatel, hudebn{k a novinár.
Debutoval románem Nebe pod Ber/{nem, za nejž dostal cenu
Jirfho Ortena. Je autorem dvou komiksových románu (spolecne
s Jarom{rem 99) AloisNebe!:Hlavní nádraží a AloisNebel: Bílý
potok. Jejich dramatizaci uvád{ nyn{ Cinohern{ studio Úst{ nad
Labem. Pov{dku 22 napsal pro Prítomnost v rámci jejfho tématu
"Nemocné duše našI'doby".
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Spatná zpráva pro
9. kveten 2005 byl holdem Vladimiru Putinovi

Na Rudém námestí v Moskve se letošního 9. kvetna - za
úcasti nekolika desítek prominentních hostí z celého sveta
- konaly monumentální oslavy. Ceho se týkaly? Okamžite
je po ruce jednoduchá odpoved: v Moskve se slavilo,
stejne jako ve zbytku Evropy, 60. výrocí konce II. svetové
války. Jsem presvedcen, že tomu tak navzdory oficiální
rétorice nebylo. Rusové totiž primárne neslavili konec
války, slavili své vítezství. Obojí spolu sice úzce souvisí, ale
z ruského hlediska to celé události dává úplne jiný
význam, který mnohým v Evrope fatálne uniká. Daleko
duležitejší než to, co bylo videt, je to, co zustalo skryto.
To, co se snažili nevidet pozvaní státníci.

Ukradené hrdinství
Zatímco si Evropa pripomínala konec nejhoršího
konfliktu dosavadních dejin, Rusko vzpomínalo na
nejvetší událost sedmdesátileté vlády bolševiku. Evropa se
snažila uctít obeti, reflektovat svou, v mnoha prípadech
velmi problematickou minulost, a když od konce války
již uplynulo šest desetiletí, opet znela slova lítosti, jež jsou
stále na míste. Rusko si s nostalgií a pýchou pripomínalo
"geroiceskij podvig", nejhrdinštejší hrdinský cin. Cena,
kterou evropské národy musely zaplatit za válku, byla
nesmírná a navedla je k postupnému smírení, z jehož
výsledku vychází dnešní stav. Evropa je nedokonalá,
problematická, ale presto lepší než pred šedesáti lety.
Obyvatelstvo Sovetského svazu muselo zaplatit výrazne
více než vetšina Evropanu a, na rozdíl od nich, nedostalo
vubec nic. V jejich prípade dosud nebyla vyplacena žádná
"mírová dividenda". Sovetský svaz se však stal respektovanou velmocí a jeho vládci neopominutelnými svetovými
hráci. To byl hlavní leitmotiv moskevských oslava konecný cíl ruského prezidenta.
Den vítezství mel v sovetském systému zcela zvláštní
postavení. Všude na svete mají lidé potrebu utíkat se
k symbolum. Potreba nezpochybnitelných a krystalicky
cistých symbolu roste prímo úmerne tomu, cím horší je
situace. Pro vetšinu Cechoslováku takovým symbolem
v letech normalizace byla treba hokejová vítezství nad
sovetskou "sbornou", po kterých bylo alespon chvíli
duševne líp.
SSSR byl státem, který nikdy nedokázal vyprodukovat
dostatek základních potravin, hygienických potreb, bytu,
oblecení. Dokázal však zvítezit v nejvetší válce v dejinách.
Sovetští obcané se, vzhledem k pomerum panujícím
v zemi, museli témer neustále utíkat k historickému vítezství. Vetšina z nich si patrne ani neuvedomila, že jim
jejich vlastní nekompetentní vudci težce vybojované
vítezství proste ukradli. Ukradli jim ho stejne, jako
predtím a ješte dlouho potom rozkrádali a plundrovali
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jednu z nejbohatších zemí na svete. Bolševikum však
nestacilo vzít vítezství jen svému lidu, museli ho sebrat
i svým spojencum. Že se nedokáží ozvat ti první, se dá
pochopit, že se neozvou ti druzí, je nepochopitelné
a neodpustitelné.

Cí vítezství?
Každý soudný clovek musí videt, že sovetští obcané za
války trpeli, že zásadní merou prispeli k Hitlerove porážce, že nacismus byl cirým zlem. Šedesát let po válce jsou
však mnozí stále neschopni pochopit, že je treba zásadne
rozlišovat mezi politickými elitami reprezentujícími
tehdejší Sovetský svaz a utrpením a hrdinstvím obycejných lidí. Ti první nejprve aktivne pomáhali Hitlerovi,
aby vzápetí ty druhé nechali po sta tisících vybíjet
a hynout, pricemž si privlastnili výsledky jejich utrpení.
Dnes jsou už všeobecne známá fakta o chování Stalina
a dalších tehdejších vudcu v prvních dnech a týdnech
války, ví se o roli, jakou sehráli intelektuálové, církev,
narychlo propuštení vezni, presto všechno se v Rusku
vrací presvedcení, že hlavním strujcem vítezství Sovetského svazu byl Stalin a komunistická strana.
Neco podobného bohužel stále platí i o vztahu války
a vítezství smerem navenek. Široká verejnost je dodnes
presvedcena, že SSSR jako jediný bojoval od pocátku až
do konce. I když nacistické Nemecko bylo nejsilnejší
mocností Osy a k jeho porážce došlo predevším na
východní fronte, stále zustává nedocenená role Velké
Británie, bojující od roku 1939, význam severní Afriky
a Tichomorí. Radovým Rusum nikdo nemuže brát právo
myslet si neco takového. Jiné postoje však má demokratická Evropa a svet vyžadovat od politických elit a od
prezidenta Putina. Zde se vnucuje paralela ke Spolkové
republice a jejím politickým reprezentantum. Mnohokrát
opakovaná vyjádrení lítosti a prosby o odpuštení príkre
kontrastují se vzteklými reakcemi Kremlu, kdykoli se
v souvislosti s reflexí minulosti ozvou Poláci, Estonci,
Lotyši, Litevci ci kdokoli jiný.
Prenesme se ted na chvíli na slavnostne vyzdobené
Rudé námestí. Moskevské oslavy mely být holdem veteránum, oslavou míru a tryznou za miliony mrtvých. Zacneme veterány. V Rusku nikdy nikomu z mocných na
obycejných lidech nezáleželo a za dob SSSR se tento
neblahý odkaz stal základním paradigmatem spolecenských vztahu. Veteráni byli prvními podvedenými grandiózních oslav. Za "pet minut dvanáct" byly v celém Rusku
prijímány zákony, které mely zlepšit jejich bídný sociální
statut. Nekolik stovek z nich (za chvíli již žádní nezbudou) se pak mohlo povozit na replikách válecných nákladáku a predvést se pred svetem. Ostatne Památník
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ruskou demokracii
MICHAEL ROMANCOV
ším v ocích Rusu (a o to šlo Putinovi predevším) podporili mýtus o výjimecném postavení Ruska, navzdory
tomu, že je dnes výjimecné pouze velikostí svého nukleárního arzenálu. I když se v posledních letech docela darí
ekonomice, jež se jednostranne opírá o export energetických surovin (Rusko je dnes nejvetším "emirátem" sveta),
je zeme stále velmi chudá (Rusko produkuje tolik jako
patnáctimilionové Nizozemí).
Není vylouceno, že jsme byli svedky tryzny za ruskou
demokracii. Vše nasvedcuje tomu, že se Putin pripravuje
na obejití ústavy a získání tretího prezidentského mandátu. V zemi se stále nedarí prosazovat základní parametry
Troufalá lež
právního státu. Tomuto smerování nasvedcují i nedávné
Vladimir Putin na Rudém námestí prohlásil: "Nikdy
výroky ruského prezidenta, který se ztotožnil s populární
jsme nedelali rozdíl mezi naším a cizím vítezstvím, vždy
tezí, s níž jako první prišli komunisté, totiž že rozpad
jsme ocenovali spojence." Což je lež tak troufalá, že jí
SSSRbyl nejvetší geopolitickou katastrofou 20. století.
Soucasné Rusko je prímým
radeji všichni uverí. Druhá
pokracovatelem
a nástupcem
fronta, otevrená v západní Evrope
Do Ruska se vrací presvedcení, že
Sovetského svazu. Na zacátku 90.
6. 6. 1944, byl sovetskou propagandou
vysmívaný
termín,
hlavním strujcem vítezství Sovetského let to vypadalo, že se jedná
o kontinuitu z hlediska mezinákterým byla oznacována ekonosvazu
ve
druhé
svetové
válce
byl
Stalin
rodního práva, podobne jako je
mická a technická pomoc Spojencu válcícímu Sovetskému svazu.
a komunistická strana.
Ceská republika pokracovatelem
CSSR. V tuto chvíli ale témer vše
Z oficiálních míst nikdy nezaznenasvedcuje tomu, že již nejsme
lo, že vítezný pochod na Berlín by
svedky pouhého právního nástupnictví, ale jakéhosi vnitrbyl mnohem obtížnejší, kdyby nebylo amerických
ního srustání. Šedesáté výrocí se stalo výbornou príležia britských radiostanic, bez stovek tisíc automobilu, bez
tostí, pri níž mohlo být toto pouto obnoveno zpusobem,
dodávek strojního vybavení a zcela nemožný bez bot
proti kterému se dá jen velmi obtížne argumentovat.
a potravin. Sovetští vojáci sice byli skromní a statecní, ale
Putin poté, co se po 11. zárí 2001 nabídl jako vítaný
ani oni by nedokázali bojovat bosí a hladovÍ. Obycejní
spojenec Spojeným státum, se tentokrát pokusil nabídRusové o rozsahu této pomoci dodnes nemají tušení.
Oslavy mely být tryznou za miliony mrtvých, ale dodnes
nout i Evropanum. Je neuveritelné, že se mu to v mnoha
se neví, kolik jich vlastne bylo. Východní fronta se stala
prípadech opet povedlo, i když Západoevropané od
místem, kde bylo zmareno nejvíce lidských životu. A kolik
února 1948 vedí, že nejvetší hrozbou pro Evropu se stal
z tech lidí zemrelo zcela zbytecne? Kolik stovek tisíc ci
práve SSSR. Naštestí však nebyl Putin nyní zdaleka tak
spíše milionu mrtvých mají na svedomí jednotky NKVD,
úspešný jako v roce 2001, byt našel dost pritakávacu,
typicky sovetské pohrdání lidmi ci nefunkcní zdravotní
vcetne ceského prezidenta. Nepodarilo se utlumit nesposystém? Kam pocítat zajaté "zrádce", kterí prežili brutální
kojené hlasy z Pobaltí ani z Polska, velké škody celkovézacházení v nacistických koncentrácích a byli hur než
mu dojmu oslav zpusobily výroky a program cesty
dobytek hnáni pres celou zemi a nakonec zavreni do
amerického prezidenta George W. Bushe, který návštevu
gulagu? Kde ve statistikách figurují presídlené národy,
Moskvy pojal jako pouhou zastávku na trase Nizozemí Lotyšsko - Rusko - Gruzie. Presto však Putin zabodoval
které údajne kolaborovaly s Nemci? Temto obetem války
byly oslavy a vzpomínkové akce zcela uzavreny.
a z jeho hlediska je moskevské oslavy nutno považovat za
mimorádne zdarilé, což je ta nejhorší zpráva pro ruskou
demokracii.
Mýtus o výjimecném postavení
Ve skutecnosti jsme byli svedky holdu Putinovi, kterému vetšina oslovených prominentú nedokázala odmítMichael Romancov (1969) je vysokoškolský ucitel. Pusobí na
nout pozvání, i když se pozvání dostalo i takové kreature,
jakou je severokorejský diktátor Kim Cong-il. Všichni ti,
Fakulte sociálních ved University Karlovy v Praze a na
Západoceské univerzite v Brne.
kdo stáli na cestné tribune svou prítomností, prinejmenpadlým a Hrob neznámého vojína s vecným ohnem byl
v Moskve odhalen až ve druhé polovine 60. let.
Mnoho ctenáru si jiste vybaví dokumentární snímky
z kvetna 1945, kde rozjásaní obyvatelé Paríže ci Londýna
na námestích slaví konec války. Na nejcasteji uvádeném
záberu z Londýna se mezi nadšenými Londýnany prodírá
Winston Churchill. Co známe z Moskvy? Maršál Žukov
na bílém koni velí prehlídce a pred Stalinem, stojícím na
terase mauzolea) se vrší ukoristené prapory rozbitých
neprátelských jednotek. Spontánne jásající davy versus
osamocený vudce. Cí je pak vítezství?
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Rozhovor syna s otcem
Novinár Radek John provokuje imunologa Ctirada Johna k rozpomínání
Syn: Noviny, rozWas a televize se letos prekvapive nadecWy,
aby s šedesátiletým odstupem povedely, jak tomu bylo v kvetnu
1945 doopravdy. Mne je dnes padesát let. S výklady doopravdy
už mám bohaté zkušenosti. Rád se prokousávám k jádru veci.
Nekdy na vlastní pest, jindy za pomoci pametníku. Obcas si
listuji v Tigridove Kapesním pruvodci inteligentní ženy po vlastním osudu, i když generacne nezapadám mezi ty, "kterí to
neprožili, ale odskákali". Sem tam nakouknu do Liehmova
souboru rozhovoru, který se výmluvne nazývá Generace.
V predmluve se píše: "Jednou z nejbezpecnejších možností, jak
se u nás dobrat alespon nejaké pravdy, je osvetlit ji z mnoha
stran ruznou lidskou zkušeností se stejným problémem."
Analýza rozhovorem se mi líbL Odpovídá mé investigativní
profesi. Poté, co ceská média rozebírala, jak to tedy vlastne
tenkrát bylo, jsem se pokusil svého tátu, životem omletého
intelektuála a studentského pametníka petactyricátého, vyprovokovat k rozpominánL Nevadilo mi, že moW na vlastní oci
pozorovat jen zlomek událostí. Ten zlomek jsem chtel poznat
doopravdy. Táta to vzal od Adama. Od Masarykovy republiky.
Otec: Vrodili jsme se do prvních let po první svetové
válce. Otcové nám vypráveli o vojancení v zákopech válcícího Rakousko- Uherska. Štastnejším z nás se tatínkové vrátili
z legií a oni dávali najevo, že republíka patrí predevším jim.
Chodili jsme do škol, které leckoho z nás zformovaly na celý
život. Pan prezident ve vojenské bluze a s capkou posazeno u
fešácky do cela se procházel v parku lánského zámku a nosil
na ramenou dva na hácky, synky paní Olgy Revilliodové.
Obávali jsme se o jeho zdraví, když vyjíždel na své brune do
sychravých osmadvacátých
ríjnu. Osvícení stredoškolští
profesori nás ucili císt Peroutkovu Prítomnost a Mackovu
Naši dobu. Vzdelaní ceštinári nám vtiskli do rukou Šalduv
Zápism1ca pozdeji Cerného Kritický mesícm1c.Zanícení prírodopisci nás ucili respektu k biologii a lásce ke všemu
živému. Prázdniny jsme prožívali ve Skautu, táborech
Ymky, Etického hnutí a Mladé kultury. U táboráku jsme
zpívali písne Osvobozeného divadla. V sedmatricátém jsme
se v nekonecné fronte sunuli Matyášovou branou na Hrad,
abychom se v Plecnikove sloupoví poklonili tomu, který
odešel "to kalné ráno, 14. zárí" a spocinul na katafalku
obklopen svými legionári a generály. Cvicili jsme jako
dorostenci na posledním predválecném všesokolském sletu
a slavnostne jsme prísahali. Už jako muži jsme prožili
podzimní mobilizaci 1938.
Potom nás zasáW Mnichov. Snad to mohu ríci Halasovými verši: Jdou roty, mlcky zuríce.! Tak bez rány. Pluk studem
úpí.! Zoufalých chlapu tisíce.! Hromady pušek, prilbic kupy./
Ceštinár našeho pohranicního gymnázia, které jsme museli
vyklidit do nekolika dnu, nám cervene zatrhl odstavec
v clánku Mileny Jesenské v Prítomnosti: "Nikdy nic nebylo
zadarmo a nikdy nic nestálo tolik krve jako lidská svoboda.
A behem desetiletí a staletí se na svete vytvoril nepsaný

zákon: nedostane nic, kdo nebojuje, ztratí každý vše, kdo se
nebránL" Patnáctého
listopadu 1939 jsme se tísnili na
Albertove, když cWapci z Hlávkovy koleje nesli na ramenou
rakev s telem Jana Opletala.
Syn: Co kdybys své vzpomínání na kveten 1945 zacal návratem ceskoslovenské vlády do osvobozené republiky. Precetl
jsem si o jejím príletu na ruzynské letište: "Fotografie, která
zachycuje prílet vlády 1O. kvetna, hned druhý den po skoncení
války a pražského povstání, vyzaruje optimismus a radost ze
svobody." Už tady jsem narazil na dva ruzné pohledy. Podle
Pametí Václava Cerného, úcastníka "vítání", bylo pozoruhodné, že vládu vítal místopredseda Ceské národní rady Josef
Smrkovský, ne tedy její predseda profesor Albert Pražák.
Komunistictí clenové vlády se prý tvárili zarputile, nedbale
cWadne. Snad to už predjímalo mracnopozorný poWed vlády
na pražské povstání a domácí odboj.
Otec: "Když ti, kterí pusobili v odboji, prišli po osvobození k moci, prísahali, že se tak neschopná spolecnost nesmí
nikdy vrátit." To napsal Sartre v predmluve k francouzskému vydání Liehmovy Generace. Poválecný príbeh se ovšem
odvíjel bourliveji a ledacos se dralo na povrch. I v naší duši
brzy vznikaly trWiny. Naše generace je nazývána podvedená
a svázaná. Ty chceš muj dílcí poWed. Bude ryze studentský.
Bylo mi tehdy petadvacet.
Do Prahy jsme se sjíždeli ze všech koutu Cech. Z Písku
jsme jeli na otevrené plošine vagónu prvého vypraveného
nákladního
vlaku. Bylo to snad nejkrásnejší
cestování
v mém živote. Celou válku jsme cekali na chvíli, kdy se
vrátíme na vysokou školu, kdy vše zacneme docela jinak.
Prišli mezi nás studenti se zkušenostmi ze sachsenhausenského koncentracního tábora. Marne jsme pátrali po prátelích, kterí neprežili veznení. Kdybys si zalistoval ve sborníku
vydaném k pražskému Mezinárodnímu
kongresu studentstva v listopadu 1945, našel bys tam jména studentu, kterí
padli na barikádách. Oprávnene bylo receno, že v myslích
studentu
nalezla romantická
predstava barikády zvlášt
úrodnou pudu. Za sen se platilo smrtí. Najdi si v kongresovém sborníku vzpomínku
predsedy Ceské národní rady
profesora Alberta Pražáka: "...do studentských hrobu jsem
se díval s melancholiL" Dnes se už priznává, že v letech
1943-45 byla velmi aktivní odbojovou složkou mládež,
z velké cásti mládež studentská. Odbojové složky vysokoškoláku se spojily v prvých mesících petactyricátého. Vznikl
Studentský národní výbor. V povstání se stal složkou Ceské
národní rady. V projevech profesora Belehrádka, prvního
poválecného rektora Karlovy univerzity, si mužeš overit, že
studenti bojovali i ve spojeneckých armádách.
Syn: Jiste sis všiml rozpaku, s nimiž bylo výrocí pražského
povstání vnímáno po listopadu 89. Kdejaký novinár si kladl
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OJaru v petactytlcatem
- a dosud klade - otázku, zda mužeme s cistým svedomím
slavit výrocí osvobození jako skutecné vítezství dobra nad
zlem, demokracie nad totalitou. Vždyt nenastal takzvaný
zlatý vek lidstva, který jste tenkrát ocekávali po vzniku
Organizace spojených národu.
Otec: My jsme se skokem ocitli "v zemi, kde žasne sen
nad sestrou skutecnostI', dovolí-li mi strízlivost tvé generace vybrat verš z Horovy Zahrady Popelciny. Ríká se,
a predevším píše se, jaképak slavení, když víme, jak to
dopadlo. Ale ty chceš poznat spád událostí, jak je tehdy
vnímal student. A nejen vnímal, ale spoluvytvárel.
Budu se držet svého kopyta. I okoralému posuzovateli
musí imponovat samozrejmost a odhodlanost, s jakou
jednali lidé kolem medicíny: neohroženost, s jakou
v prvých kvetnových dnech si tehdejší docent Patocka
vynutil vstup do pankrácké veznice a rozpoznal tam
onemocnení skvrnitým tyfem; odvaha doktora Rašky, který
pronikl do Malé pevnosti Terezín už 2. kvetna, kdy se na
ctvrtém dvore ješte hromadne popravovalo; okamžitý
následný nástup lékaru, mediku a sester, "vojáku" Ceské
pomocné akce, kterí nesli na svých bedrech po tri mesíce
boj s epidemií skvrnivky; rozhodnost profesora Charváta,
který zrídil a vedl obvazište u barikády na rohu Slezské
a Kladské ulice na Vinohradech; jeho odhodlanost, s níž
prevzal s pomocí nekolika barikádníku kliniku na Karlove
námestí. Pan profesor pozdeji vzpomínal: "Vedle sebe
zpocátku bez výberu leželi ceští a nemectí obyvatelé Prahy,
barikádníci, vlasovci, pak i sovetští vojáci a svobodovci.
Vetšina pacientu prišla se zbraní. Po jedné tragické prestrelce na chodbe kliniky jsme s Breským udelali štáru
a shromáždili munici, rucní granáty, samopaly, pistole
a dokonce i pušky nastrkané pod matrace a polštáre."
Vysokoškoláci se na výzvu rozhlasu prvne sešli 9. kvetna
v Klementinu. Tam se zformovala Studentská legie. Její
hlídky strežily v následujících dnech budovy ceských
a bývalých nemeckých vysokých škol a kolejí. Uklízelo se,
cistilo, opravovalo, porádal zdevastovaný chudický inventár
na fakultách. Zacaly prednášky a semináre. A my jsme je
nepovažovali za studijní povinnost. Spíš jsme prožívali
zázrak, že tu pro nás už zasejsou.
Na lékarské fakulte se sešel profesorský sbor 17. kvetna.
Pak se události hrnuly: zrízen mimorádný prázdninový
semestr; vedle prednášek byly otevreny bezplatné kurzy pro
rigorozanty. K rigorózum se mohli studenti hlásit už
v letních mesících. V projevu rektora si mužeš precíst, že
teoretické ústavy se vedeckými a pedagogickými silami príliš
nehemžily. Ze dvaatriceti rádných profesoru jich na lékarské
fakulte zbylo pouze sedmnáct. Chybely prostory pro práci,
prednáškové posluchárny. Zarízení ústavu a laboratorí bylo
odstehováno. Nekteré budovy Karlovy univerzity sloužily
nejruznejším úcelum, byly v nich umísteny i válecné lazarety.

Dobre si vzpomínám na projev profesora Belehrádka na
studentské manifestacní schuzi 29. kvetna v Lucerne: "Jsme
rádi, že jsme mohli poskytnout skromné pohostinství našim
hrdinum z barikád a raneným clenum statecné Rudé
armády. Minerva snáší ráda, že se jí usadil ve svatyni Mars
v této podobe a je mu vdecna za to, že ji zachránil pri živote
a osvobodil."
Rozjezd vysokých škol byl spontánní. Ale byrokratismus
na sebe nedal dlouho cekat. Proto se 19. cervence v atriu
právnické fakulty manifestovalo. Všechny ochozy byly
studenty precpány. Rektor promluvil o solidarite univerzity
se studentstvem: "Nebot i my jsme lid, a ac je naše poslání
spíše kvalitou než kvantitou, dovedeme, je-Ii toho treba,
ukázat, že i my jsme kvantita." Potom se šlo v dlouhém
pruvodu do poborené Kolbenky, kde se odstranovaly
sutiny. Prvé kolecko odvezl profesor Belehrádek.
Teší me, že se v chumlu studentských událostí z kvetna
a casného léta 1945 snažíš vyznat a že se ptáš. My jsme meli
rozhodování snazší, než máte dnes vy. Cára mezi pravdou
a lží tehdy byla sytejší. Kvetnové dny jsou stále v nás. Jedno
bylo apelativní a podstatné: uvedomovali jsme si mravní
prevahu mrtvých nad námi, kterí prežili.
Syn: Ale priznej, že jste byli pozdeji prinuceni zacouvat na
mnoha frontách.
Otec: Život naší generace byl potrhán a promenil se
leckdy v retez ztrát a proher. Jen tvrdošíjní vzdorovali. Cást
ztratila stopu, která je v této zemi mnoha tradic odpradávna
otištena.
Syn: Mám radost, že tvojí generaci není cizí sebereflexe.
Znepokojuje me, ba prímo bolí, že tahle ctnost je dnes témer
utlumena. I u mých vrstevniku.

Rozhovor ze záznamu prepsal Ctirad John.
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Evropa ležící, snící

•••

Kultura duvery a solidarity zustává v nedohlednu

V 90. letech uplynulého století usilovala Evropská unie
o dosažení dvou ambiciózních cílu: ucinit prítrž válkám
v Jugoslávii a dovést nekdejší komunistické zeme východní Evropy k hospodárské a sociální prosperite. Oba
zámery se však zdají být v nedohlednu.

Tam) kde koncí Evropa
Pokud jde o první cíl, Daytonská mírová dohoda,
prosazená ostatne Spojenými státy, válecný stav na území
bývalé Jugoslávie pouze zmrazila, aniž by lécila jeho príciny. A "sametové revoluce" roku 1989 vyústily sice
v období vzkríšených nadejí, ovšem Evropská unie tentokrát neprispechala s žádnou obdobou Marshallova plánu
nabízejícího hmatatelnou pomoc dotycným národum. Ve
zkratce receno, poslání Unie prinést blahobyt a stabilitu
do východní Evropy a na Balkán je nákladný a nejistý
podnik. Je jisté, že se nejméne po nekolik príštích generací
bude potýkat s nesouhlasem obcanu staré Unie. Stojíme

Lákadlo konceptu dvourychlostní Evropy
pouze podporí historickou diskriminaci zemí
a národu ))divokého Východu",

tvárí v tvár sílícímu poznání, že se Evropa zrejme fatálne
zmýlila, pokud tyto úkoly chtela zdolat sama, bez vnejší rozumej americké - pomoci.
Navzdory bohorovnému presvedcení vlády prezidenta
George W. Bushe o vlastní pravde a chatrne ospravedlnené okupaci Iráku se spolecenství evropských národu
nemuže stáhnout do historické ulity své kulturní výlucnosti a pokoušet se vuci Americe vymezovat. Snaha vystavet evropskou politickou identitu na antiamerických
základech muže mít totiž stejne omezenou trvalost jako
nekdejší pokus nemeckých romantiku definovat svuj
národ na výlucne protifrancouzské bázi. Ve víru druhé
svetové války se západní Evropa stala de facto americkým
vojenským protektorátem. A z historického hlediska pak
steží prekvapí, že americká podpora disidentum
v komunistické východní Evrope a tamejším zárodkum
obcanské spolecnosti byla mnohem systematictejší než ze
strany Evropy.
Je ironií, že bez hrozby nové války a americké pomoci
pri jejím odvracení by si Evropané nemohli dovolit pres
pul století masivne investovat do svých snah o "celosvetový mír". Pouze pod ochranným deštníkem NATO
s Amerikou na jeho vrcholku mohla západní Evropa zacít
svuj poválecný projekt smírení a integrace. V techto letech

'.

Evropa využívala nesmírných výhod americké pomoci
venované na obnovu zniceného kontinentu. Amerika
zároven motivovala evropské národy k hledání adekvátní
politické vule k prekonání násilných sporu, jež je po staletí rozdelovaly.
Pres jistý pokrok v tomto smeru se nicméne Evrope
nepodarilo z mapy dejinných sváru zcela vymazat všechny
prekážky, mezi nimiž musí každá idea evropské vzájemnosti proplouvat. K uchopení pomyslné celistvosti Evropy
bylo treba narýsovat zretelné delicí cáry. Ale neexistence
jasné prírodní hranice na východním okraji kontinentu
namísto toho podmínila potrebu symbolické geografie.
Odlišné oblasti vždy byly a nadále jsou definovány svými
vzájemnými rozpory. Evropa se jinými slovy tradicne
vymezovala negativne a obraz sebe samotné stavela na
tom, cím není, spíše než cím je. Východní hranice Evropy
se podle toho posouvala v závislosti na politických
okolnostech; v ruzných dobách splývala s rekami Odrou
a Nisou, horským pásem Karpat, Uralu, spojeným retezcem Alp a Pyrenejí, pohorím Atlas, pobrežím Cerného
a Kaspického more, železnou oponou a naposled s schengenskými pásmy.

Uzavrená rodina
Základním spolecným jmenovatelem spolecné integrace byl strach. Podobne jako se ve stredoveku tercem
evropské rétoriky, oddelující domácí a cizí, nás a je, stala
islámská kultura, v moderní historii se této negativní role
zhostila východní Evropa s Balkánem a jejich komunistickou ideologií.
Vznešená touha po svobodné a sjednocené Evrope od
druhé svetové války inspirovala významnou cást národních elit. Ale kde koncí Evropa a kdo je vubec Evropanem? Dockáme se my, obcané postkomunistických zemí
a noví clenové EU, vedle politických práv plynoucích
z evropského obcanství také spolecenského respektu
odpovídajícího spolecenství rovných? Nedávno vydaný
zákaz volného pohybu pracovních sil postihující nové
clenské státy odhaluje smutnou pravdu, že ideál evropského obcanství, garantujícího rovnost pred zákonem každému obcanu EU, není príliš cten. Jak dlouho má trvat, než
bude odhozeno dedictví tradicne rozdeleného kontinentu
a Západoevropané
prekonají hluboce zakorenenou
neduveru k "barbarským" zemím a národum Východu,
k evropské terra incognita?
Jiste se najde mnoho komentátoru, u nichž již samotná
myšlenka jednotné Evropy probouzí soucitný úsmev.
Chceme-li se ovšem poucit z historie, musíme se zároven
smát predstave rozdelené a pritom úspešné Evropy.
Sjednocená Evropa by bezesporu byla zcela jedinecná.
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ALEŠ DEBELJAK
Tento sen mimo jiné sledovala už rímská ríše, Karel
Veliký, Napoleon a ovšem také Hitler. Po druhé svetové
válce se evropské myšlenky zhostily instituce, které byly
ustaveny za úcelem zamezení budoucím válecným
konfliktum na kontinentu. Bez ohledu na osobní stanoviska se nabízí jeden záver: nejvetším neprítelem evropské
myšlenky jsou války a násilí.
Aby evropští obcané získali reflexivní vedomí spolecne sdílené minulosti, je nezbytné definovat politiku
oprenou o evropskou identitu. Ovšem strízlivá úvaha
nabádá k umerenosti. Tvár "evropskosti" zatím není
videt. Ve svetle hašterení nad podružnostmi a divokých
sporu o evropskou ústavu je prakticky nemožné
odvodit, jaké jsou skutecné cíle evropské integrace. Má
být takovým cílem "pevnost Evropa", která po kvetnu
2004 uzavírá své brány novým clenum? Nebo je cílem
Evropa ztelesnující univerzální hodnoty vlády zákona,
liberálne demokratického systému, ústavního respektu
k lidským právum - celek, který se chce, ba musí rozšírit
i o Turecko a zeme na východ od polských hranic?
V nejistých casech po skoncení studené války se prinejmenším mezi elitami a strední trídou na východe kontinentu Evropská unie jeví jako konecná meta jejich
národních snah. Jedno však nelze prehlížet: pres zhroucení komunismu
tvorí západní Evropa uzavrenou
rodinu.

Blahodárný dozorce
Pri bližším ohledání vyvstávají ctyri aspekty vzniku
soucasné Evropy. Zaprvé je zde ideologie poplatná ekonomii, která staví na víre, že je v pomerne krátké dobe
možné zmenit chování a hodnoty jednotlivce zmenou
tržních podmínek. Druhým aspektem je skutecnost, že se
Evropa definuje negativne, jak bylo naznaceno výše.
Tretím prvkem je sdílený mentální rámec, který by
v dusledku mohl posilovat vzájemnost evropských
národu. V soucasnosti je tento rámec stále slabý a nezretelný. V kontrastu se záplavou anekdot o jednotlivých
evropských národech neexistují prakticky žádné vtipy
o Evropanech jako takových. Pritom lidový humor odráží
každodenní starosti obycejných lidí. Evropan v tomto
rámci chybí z toho prostého duvodu, že se tato nová
identita ve verejné sfére jednotlivých národních státu
objevuje jen steží.
Tím se dostáváme ke ctvrtému bodu dnešního evropského porádku: jeho demokratickému deficitu. Jednotná
Evropa zustává projektem elit spíše než širších národních
orgánu. Vzhledem k neúprosnému faktu, že byla EU
budována seshora dolu, je nutné, aby zapustila koreny
i v radách svých obcanu. Evropská hymna, vlajka

a eurobankovky jsou zatím izolované cihly v mentální
strukture evropské identity; stále jim schází tmel, jenž by
je udržel pohromade.
Rozšírená EU, uplatnující ve svém úsilí o spolecný
prospech hlavne formální procedury, vyjednávání
a kompromis, stojí pred zásadní výzvou: musí vyvinout
nový politický design. Bez ohledu na to, zda mírí do
budoucna s vizí konfederativní Evropy, nebo federace
národních státu. Bohužel zustává kultura duvery a solidarity, hlavní komponenta spolecného evropského života,
v nedohlednu. Lákadlo pragmaticky ospravedlneného
evropského jádra, jež by Evropskou unii rídilo pomerne
nezávisle na nesporne svízelném konsenzuálním mechanismu rozšírené Unie, muže vést k nedemokratickému
konceptu dvourychlostní Evropy, Evropy obcanu první
a druhé trídy. Obávám se, že tento trend pouze podnecuje
historickou diskriminaci zemí, tradic a národu "divokého
Východu".
Mé osobní dilema komplikuje také to, že zatímco
Evropa váhala, Amerika, jakkoli opoždene, intervenovala
v Bosne i Kosovu; roste dál i se zjištením, že odmítání
americké vojenské dominance v Evrope vychází z antiamerických sentimentu. Tato rozšírená nálada nahradila
po skoncení studené války zdroj strachu dríve reprezentovaný Sovetským svazem. Jakkoli nedávné intervence
v Afghánistánu a Iráku vrazily mezi oba transatlantické
partnery klín, nelze odkaz amerických vazeb na Evropu
chápat jen v soucasném kontextu. Jednotná a svobodná
západní Evropa byla pro Americany nejlepší zárukou
míru. A protože v posledních sto letech dala Evropa
vzniknout dvema svetovým válkám a stala se klícovým
jevištem té tretí, studené, aby se posléze ukázala neschopná zasáhnout do válek na území bývalé Jugoslávie, vtáhl
každý z techto konfliktu do hry Ameriku.

Solidarita: chcete ji?
Po skoncení studené války prestala být Amerika
postupne vnímána jako výlucný ochránce starého
kontinentu. Místo toho se stala zrcadlem, kterého
Evropa užívá ke zlepšení svého obrazu. Americký strategický zájem v Evrope zacal soubežne ustupovat ve
prospech strední Asie a arabského poloostrova. Pozdeji
mela být Amerika ve své naivite pohoršena, když vetšina
evropských státu odmítla úcast na jejím iráckém dobrodružství. Povestné delení amerického ministra obrany
Rumsfelda na "starou" a "novou" Evropu podle postoje
zemí k invazi do Iráku ilustrovalo prinejmenším následující skutecnost: predne vlády postkomunistických
zemí, jimž bylo co do prijetí evropského acquis communautaire (soubor právních norem, tvorící 1. pilír EU, známý
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- pozn. red.) prakticky predloženo
ultimátum, se nyní dožadovaly svého hlasu ve spolecném evropském dome. Za druhé tyto vlády a jejich
verejnosti nezapomnely ješte na studenou válku jako
období, kdy kultura vzájemné duvery a solidarity mezi
západní a východní Evropou zakoušela, mírne receno,
krušné casy.
Pokud chce Evropa dosáhnout legitimity pluralistické
a otevrené spolecnosti, musí posílit zejména tuto kulturu
duvery. Ta vyžaduje demokratický rámec definovaný
solidaritou. Jako v mnoha ostatních základních sociálních
otázkách se nicméne západní a východní Evropa ruzní ve
svých predstavách základního spolecenského pojiva.
V moderním západním svete je chápání solidarity
pragmatické, zatímco na Východe bylo vždy morální,
vycházející z imperativu nezištné pomoci silnejšího slabšímu, i kdyby odmenou melo být jen morální zadostiucine-

pod tímto oznacením

nÍ.

Není pochyb, že institucionalizovaná solidarita hrála
klícovou roli pri modernizaci Recka, Irska, Španelska
a Portugalska po jejich vstupu do evropských struktur.
Solidarita musela bohužel ustoupit požadavkum vetší
individuální svobody a ekonomických zisku, které se
rozmohly spolu s globálním kapitalismem. Vzpoura

strední trídy proti trvání záruk sociálne podpurných sítí
vedla v západní Evrope k osekání národních rozpoctu.
Výsledek? Solidarita, kdysi ústrední pilír spolecenského
porádku, je dnes nahlížena jako luxus, kterého si jednotlivé národy mohou, ale nemusejí doprávat. Dávno nepredstavuje stežejní hodnotu.
Ti, kdo zapuzují pomocnou ruku solidarity ve prospech
neviditelné ruky trhu, musí být slepí, aby nevideli, jakého
tvaru tato ruka nabude, když se nám zjeví: pesti se vztyceným ukazovákem. Dokud se solidarita nestane sdílenou
zásadou prináležitosti všech evropských národu k jednomu celku bez diskriminacního delení na dve trídy, zustane sjednocená Evropa tím, cím je dnes: pouze krásným
snem.

Aleš Debeljak (1961) je slovinský básník, esejista, prekladatel
a politolog. Je reditelem Centra kulturních a náboženských
studií Fakulty sociálních ved na Lublanské universite. Je
nositelem rady prestižních literárních cen a jeho poezie byla
preložena do mnoha jazyku.

Z anglictiny preložil David Svoboda.

Víme, kdo prijde
na veceri?
Prizváním Turecka ke vstupním pohovorum pripomíná Evropská unie
jedlíka podezrelého kebabu
BEDRICH UTlTZ
Je prakticky hotovou vecí, že budou s Tureckem brzy
zahájeny rozhovory o jeho budoucím clenství v Evropské
unii. Také cíl rozhovoru je jasný: stanovit podmínky,
které Turecko ješte musí splnit, aby se jejím clenem
mohlo stát. Prevládá názor, že zahájením techto rozhovoru za daných podmínek už otázka nezní zda, nýbrž kdy se
Turecko muže stát clenem Unie.

Velká a neznámá
Není sporu o tom, že vyhlídka clenství v Unii primela
tureckou vládu k celé rade zákonných úprav, jimiž zemi
približuje evropským demokratickým normám. Tento
výchovný vliv nelze ovšem precenovat. Již od dob Kemala
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Atatiirka se bývalá Osmanská ríše približovala západní
kulture. Ovšem s mnoha pozustatky minulosti a pozdeji
i s tendencemi se od Atatiirkova stylu odvracet.
Konkrétne se to projevilo nedávno. Turecký generální
konzul v Nemecku žádal, aby z ucebního plánu v Braniborsku byla vyškrtnuta kapitola pojednávající o masakru,
pri nemž na pocátku minulého století Turci vyvraždili
více než jeden a pul miliónu Arménu. Že nemecká ministryne školství tomuto požadavku nejprve vyhovela, než
bylo její rozhodnutí zemskou vládou anulováno, je jiná
kapitola. Turecká vláda ovšem na toto neprípustné
zasahování svého diplomata nereagovala.
Turecký spisovatel, který se pri prednášce ve Švýcarsku
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dotkl arménského masakru, odrekl další cestu po Evrope,
protože se obával následných represí doma, kdyby musel
v zahranicí reagovat na dotazy k tomuto tématu. Turecký
parlament prerušil kontakty s polským Sejmem, protože
jeden polský poslanec vyslovil požadavek, aby se Turecko
vyporádalo se svou minulostí.
Když u príležitosti Mezinárodního dne žen nevelká
skupina ankarských žen demonstrovala za rovnoprávnost,
byla policií krute zbita. Náhoda tomu chtela, že celá scéna
byla natocena. Ozvaly se protesty z ruzných zemí i z komise
EU. Dusledek byl, že turecký ministerský predseda zrušil
návštevu Finska. Zástupce této zeme v Bruselu totiž kritizoval krutý zásah turecké policie. Zajištené turecké ženy byly
postaveny pred soud a potrestány, vyšetrování policistu, za
než se postavil ministerský predseda, skoncilo bez výsledku.
Mnohem závažnejší je ovšem jiný úkaz. Za uplynulý
rok bylo jen v Berlíne zcásti na otevrené ulici zavraždeno
(dle tureckého chápání legálne popraveno) šest mladých
žen. Jejich vina spocívala v tom, že se vzeprely staré tradici, provdaly se za Nemce nebo se jen chtely volne pohybovat a mely nemuslimské prátele. To jsou prípady z jednoho mesta. Kolik dalších "poprav" na území Nemecka bylo
spácháno, nebylo zatím zverejneno. Co je však ješte více
znepokojující: pri pruzkumu ve školách pres 70 procent
mladistvých Turku tuto praxi schvalovalo a považuje ji za
legitimní soucást tureckého života. A to je pruzkum mezi
mladými lidmi, žijícími zcásti již mnoho let ve stredoevropských podmínkách ...
Dodejme, že Korán žádné "cestné popravy" nepredpisuje. Zde jde o dávné krnenové zvyklosti, které ani
v Turecku samém nemají legální opodstatnení, mlcky
jsou ovšem trpeny. Ti nejstarší narizují synum zavraždit
vlastní dceru nebo sestru. A zminovaný pruzkum mezi
nejmladšími ukazuje, jak hluboce tato vražedná tradice je
zakorenená. Zda se to do patnácti let zmení, je sporné.

Nástrahy dietní chyby
Ale snad se takové prežitky za patnáct let, jak zní
optimistická lhuta pro turecké clenství, dají zvládnout.
Presto zustává ješte rada argumentu pro domnenku, že se
Unie ve svém závazku vuci Turecku unáhlila. Turecko se
svými dnes témer sedmdesáti miliony obyvatel bude po
Nemecku druhý, ne-li vubec nejlidnatejší stát Unie. I se
zretelem k možnému pozitivnímu vývoji možná také
jeden s nejvetšími hospodárskými a sociálními problémy,
neslucitelnými s aktuální záteží vyplývající z jednorázového rozšírení o deset stredo- a východoevropských státu.
Pohyb obyvatelstva se dá zabrzdit na urcitou lhutu, jak se
delo ve vetšine prípadu dnešních nových clenu. Ale co
potom, až si tak velký stát jako Turecko domnelou diskriminaci prestane nechávat líbit?
Nelze predvídat, jak EU do té doby vyreší své vlastní
problémy: nesmyslnou zemedelskou politiku, financní
a mnohé další otázky. Jakou zátež pak bude znamenat
sedmdesátimilionový stát, který podle racionálních úvah
sotva bude schopen do té doby zvládnout své soucasné
problémy z vlastních sil, se dá jen tušit.
Víme, jak obtížný je problém Kurdu v samotném
Turecku. I pri soucasných snahách vlády jsou opatrení
spíše polovicatá. Ale i pri optimálních rešeních zustává
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problém miliónu Kurdu, žijících krome Turecka v Iráku,
Íránu a Sýrii, svým požadavkem po jednotném Kurdistánu trvalým ohniskem možných nepokoju.
Teprve nedávno zduraznil vedoucí kurdský politik
v Iráku "právo Kurdu na vlastní stát". A turecký ministr
zahranicí Abdullah Giill varoval, že se pohranicní oblast
Turecka stala "bezpecným prístavem pro teroristickou
cinnost". Zároven vyzval Spojené státy k pomoci v tomto
boji. Za patnáct let to však nebudou USA, ale Evropská
unie, kdo bude mít povinnost podporovat svého clena.
Evropa by se tak stala nedobrovolným úcastníkem
asijských krizí. Zatímco národnostní rozepre v Baskicku,
Severním Irsku, na Korsice a jinde v Evrope jsou vnitrostátními problémy a nikde nevyžadují zásah Unie,
v Turecku by to pri ohrožení zvencí mohlo vypadat jinak.
Sporný je také argument, že zapojení jednoho islámského
státu do Evropy bude mít kladný vliv na vztah k ostatním
islámskýrn státum a Evropu jim priblíží. Nedá se vylucovat

Stále zustává rada argumentu
pro domnenku, že se Unie
ve svém závazku vuci Turecku unáhlila.
ani jiná reakce: pro jistou cást tohoto sveta - jak velká cást to
bude, nelze dnes predvídat - se Turecko, dnes ješte vítaný
prostredník, stane odpadlíkem a tuto svou roli ztratí.
Soucasným prijetím deseti stredoevropských státu
Evropská unie spolkla velké sousto:Vzhledem k hospodárské, sociální a kulturne-politické kapacite techto zemí
ovšem sousto stravitelné. Prijetím Rumunska, Bulharska
a eventuálne Beloruska se již pouští do riskantnejší etapy
a Turecko by nakonec presahovalo všechny dosavadní
meze. Evropská unie si bude muset pro vzdálenejší
budoucnost uvedomit a stanovit nejen svou hospodárskou kapacitu, ale i své politické hranice.

Bedrich Utitz (1920) je novinár. Žije v Nemecku.

Uplynulý rok bylo v Berlíne zavraždeno šest mladých žen za to, že mely
nemuslimské prátele.
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Po rozdelení máme
Co prinesl unikátní srovnávaCÍ výzkum verejného mínení
ceské a slovenské spolecnosti
Po rozdelení Ceskoslovenska máme k sobe blíže než
predtím, jsme kompatibilnejší. Je to tím, že se Slovensko
emancipovalo a pokrocilo vpred, zatímco Ceši si poopravili predstavu, že jsou šampióny transformace. Už je zase
možno používat termín "ceskoslovenský pohled". Takové
konstatování prinesl unikátní materiál "Ceská a slovenská
spolecnost 1994-2004 v zrcadle verejného mínení", který
byl uverejnen letos na jare. Pražské Stredisko empirických
výzkumu a bratislavský Inštitút pre verejné otázky v nem
predložily výsledky výzkumu názoru obyvatel, které se
uskutecnily v roce 1994 a poté presne o deset let pozdeji
v hlavních mestech obou zemí.

Sbohem, liberálové!
Rozpad federace zastihl Ceskou republiku v období,
kdy prvotní euforie nad pádem komunistického režimu
už vyprchala a ve verejnosti bylo cím dál víc patrné rozcarování nad tím, že realita neodpovídá puvodním ocekáváním. Presto se ceská verejnost v porovnání se slovenskou
jevila v dobe konání prvního srovnávacího výzkumu na
podzim 1994 jako zretelne pravicovejší a liberálnejší.
Tento obraz si Ceská republika zachovala dodnes, jenom
rozdíl od Slovenska není již tak viditelný jako pred deseti
lety.
Mluvíme-li v našem prípade o pravicovejší a liberálnejší spolecnosti, je treba mít na pameti, že jde o relativní pomerování. Napríklad to, že Ceši meli a stále mají
výrazne vetší sklon hlásit se k pravici, ješte automaticky
neznamená, že Slováci jsou o to více levicoví. Podíl
levicove zamerených lidí byl v ceských zemích v roce
1994 dokonce mírne vyšší než na Slovensku a v soucasné dobe za Slovenskem zaostává jen velmi málo. Pravicovejší obraz obyvatel Ceské republiky je z velké cásti
zpusoben vetší nejistotou a s ní spojenou menší
ochotou Slováku deklarovat svoji politickou orientaci.
Uvažovat, zda tito nerozhodní Slováci inklinují spíše
k levici, politickému stredu nebo k pravici, by bylo príliš
spekulativní. Faktem ale je, že mírný úbytek lidí hlásících se k pravé cásti spektra, zaznamenaný v posledních
deseti letech v obou republikách, posílil na Slovensku
levicový tábor, zatímco v Ceské republice nastal posun
k politickému stredu.
Také pri posuzování vetší liberálnosti ceské spolecnosti
je treba brát v úvahu, že ani Ceši nejsou odhodlanými
liberály. Je nepochybné, že paternalistické dedictví
komunistického režimu nelze rychle zmenit. Za pozornost ovšem stojí, že pritažlivost techto paternalistických
a egalitárských idejí neslábne, ale v posledních letech
naopak narustá. Je to trend, který lze pozorovat vobou
zemích, více patrný je ale v Ceské republice.

Peníze schopným, nivelizaci všem
V prvních letech po rozdelení federace byly rozdíly
v odhodlání prijmout osobní odpovednost za vlastní život
mezi obyvateli Ceské a Slovenské republiky pomerne
velké. Názor, že o svoji práci a životní úroven by se mel
postarat každý sám, zastávalo v roce 1994 31 procent
Cechu a 15 procent Slováku, vedle toho o zásadní zodpovednosti vlády bylo presvedceno 42 procent ceských a 64
procent slovenských obcanu. Další vývoj ukázal, že co se
týce ochoty nést osobní odpovednost, je liberální potenciál ceské spolecnosti sice vetší, ale také méne pevný.
Dusledkem toho je castejší obrat k paternalistickým
postojum v ceských zemích než na Slovensku (v CR o 12
procent, v SR 03).
Ústup od liberálních principu je možné ilustrovat i na
sílícím sklonu k rovnostárství. Opet se jedná o trend,
který je spolecný obema republikám, nicméne jeho
prubeh mel v každé zemi trochu odlišnou podobu. V cem
se obe zeme vždy podobaly, byla snaha skloubit liberální
prístup (je správné, aby schopní lidé meli hodne penez,
treba i miliony) s presvedcením, že rozdíly v príjmech by
nemely být velké. Zatímco ale v Ceské republice meli ješte
na konci roku 1994 jasne navrch stoupenci liberálního
prístupu, na Slovensku už vítezil sklon k rovnostárství.
Po deseti letech se ukazuje, že i když deklarovaná ochota
prát schopným v CR ani na Slovensku nijak viditelne
neklesá, sílí pomerne výrazne volání po nivelizaci príjmu.
Znovu musíme konstatovat, že nárust egalitárství je
ponekud více patrný v Ceské republice než na Slovensku
(v CR o 21 procent, v SR o 16). Výsledkem techto zmen
jsou velmi nejisté a nejednoznacné postoje na strane obyvatel Ceské republiky, z kterých je videt, že podíl stoupencu
liberálního a egalitárského prístupu je dnes v CR již zcela
vyrovnaný (71 procent), a presvedcivá prevaha rovnostárských tendencí na Slovensku (83 procent oproti 54 procentum zastáncu vysokých príjmu u schopných lidí).

Ceši, Slováci a "blbá nálada"
Souhrnným ukazatelem toho, jak se lidé v soucasné
situaci cítí, je srovnání stávajícího a predlistopadového
režimu. Z tohoto pohledu je atmosféra v Ceské republice
. podstatne príznivejší než na Slovensku. To, že se Ceši
snadneji identifikovali se zmenami ve spolecnosti, bylo
nepochybné již v roce 1994 a platí to i dnes. Stejne jako
pred deseti lety bylo i na konci lonského roku o vetších
prednostech stávajícího režimu oproti predlistopadovému presvedceno 60 procent Cechu a jen necelé dve petiny
(36 procent) Slováku. Vetší legitimitu má v ocích ceské
verejnosti také samotná zmena režimu. V ceských zemích
prevládá názor, že jak politický predlistopadový systém,
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k sobe blíž
VERA HABERLOV Á
Obdobným príkladem je velmi rozšírené presvedcení, že
tak i ekonomika vyžadovaly hluboké zmeny. Na Sloventi, kterí jsou u moci, se o názory obycejných lidí nezajímasku prevažuje mínení, že politická i ekonomická transforjí. Bylo by možné predpokládat, že jde o natolik sdílený
mace by vystacily jen s malými úpravami. Ceši si také
názor, že jeho další posilování není možné (v roce 94
uchovali razantnejší odstup od predlistopadové komunisv CR 85 procent a na Slovensku 91). Další vývoj však
tické strany a casteji než Slováci hodnotí její pusobení
ukázal, že v Ceské republice si to myslí už témer 90
negativne. Slováci jsou i v tomto ohledu méne rozhodní
procent verejnosti, na Slovensku se naopak tento názor.
a mnohdy se prímému hodnocení vyhýbají.
trochu utlumil (85 procent).
Signálu svedcících o tom, že Ceši jsou ve stávajících
Jedním z duležitých indikátoru hodnocení politického
podmínkách hloubeji usazeni než obyvatelé Slovenské
systému je i duvera v politické strany. Ta se u nás pohybuje
republiky, je pomerne hodne. Nelze ale zapomínat, že jde
kolem nejisté hranice padesáti procent, na Slovensku je
o obecné postoje, které jsou pro atmosféru ve spolecnosti
nesrovnatelne nižší - stávající strany tam považuje za
sice duležité, avšak ne jediné. Jistým náznakem, že ani na
záruku demokracie jen 28 procent verejnosti. Podíváme-li
úrovni obecných postoju není duvera ceské verejnosti
se zpátky do roku 1994, zjistíme, že rozdíly v názorech na
v soucasný režim neotresitelná, jsou treba zmeny v nahlípolitické strany mezi Cechy a Slováky byly ješte vetší.
žení budoucnosti, ke kterým došlo v posledních deseti
Príznacné je, že toto pomerne výrazné snížení rozdílu jde
letech. V prvních letech samostatnosti byla víra v dlouhoopet na vrub poklesu pozitivních
dobé pozitivní dopady spolecenhodnocení v prípade Cechu
ských zmen v Ceské republice
Ceši jsou dnes viditelne menšími
a naopak jejich posílení u Slováku.
podstatne silnejší než na SlovenMomentu, které nasvedcují, že
sku. Po deseti letech se ukazuje,
optimisty než pred deset lety, zatímco
propast mezi svetem radových
že zatímco na Slovensku je dnes
Slováci si svuj tehdejší optimismus
obcanu a svetem "velké politiky"
duvera v perspektivnost stávajícíbud zachovávají, nebo jej dokonce
je skutecne velká, je více. Stále
ho režimu vyšší, než byla v roce
vetší cást obcanu v Ceské repub1994,v CR se naopak snížila.
projevují ve vetší míre.
lice má pocit, že dení na domácí
Zajímavé
je, že vzestup
politické scéne je pro ne nesrozuoptimistických postoju k budoucmitelné (v soucasné dobe 71 procent lidí, v roce 199458
nosti byl na Slovensku zaznamenán v dobe, kdy se tamní
procent). Slováci zažívají podobné pocity méne casto,
spolecnost vyrovnává s dopady radikálnejších reformních
i když 62 procent obcanu, kterí se v domácích politických
kroku, k jakým se Ceská republika zatím neodhodlala.
Nabízí se otázka, zda oslabení tak duležitého kapitálu,
událostech neorientují, je také vysoké císlo. Z hlediska
vývoje atmosféry ve spolecnosti je ale podstatné, že na
jakým je víra v budoucnost, není v CRprojevem únavy ze
rozdíl od Ceské republiky, kde nesrozumitelnost domácí
stagnace a nedostatecné snahy posunout vývoj ve spolecpolitiky pro obcany od roku 1994 výrazne narostla, je
nosti dopredu.
situace na Slovensku úplne stejná, jako byla pred deseti
Politika od bláta
lety. Je zrejmé, že radoví obcané na Slovensku se dnes cítí
méne bezradní z domácí politické scény než Ceši.
Pro nekteré politiky bude možná prekvapivé, jak velká
Je nepochybné, že takové hodnocení domácí politické
cást obcanu se jen velmi pomalu zbavuje pocitu, že
scény podporuje ve spolecnosti tendence unikat z verejnédemokracie v jejich zemi je slabá a muže být snadno
ho života. Vetšinu lidí v u nás i na Slovensku dnes zajímá
ohrožena. V tomto ohledu panuje v soucasné dobe mezi
politika "jen tak trochu", prípadne vubec. Oproti roku
Cechy a Slováky shoda, v obou zemích takto smýšlejí dve
1994 se snížila také ochota k osobní úcasti na verejném
tretiny lidí, pricemž v roce 1994 to bylo 72 procent na
dení, a to nejenom co se politických aktivit týce, ale menší
strane Cechu a 75 procent u Slováku. Jak je videt, posledje i zájem o bežnou obcanskou participaci na spolecenních deset let zkušeností s fungováním politického režimu
ském živote. Pokles verejné angažovanosti se projevuje
pocit stability nijak významne neposílilo.
v obou republikách, více patrný je u obyvatel Slovenska.
V Ceské republice se v uplynulých deseti letech snížil již
tak malý podíl lidí, kterí by byli ochotni pripustit, že vetšina politiku jedná nezištne a morálne (16 procent oproti
Nejistoty a nadeje
Je zrejmé, že postoje k ekonomice mohou podléhat
24 procentum v roce 1994). Touto nízkou úrovní duvery
v morálku politiku se situace v Ceské republice vyrovnala
vetším výkyvum než obecné postoje k režimu, protože se
bezprostredneji dotýkají životních zájmu a potreb lidí.
situaci, která na Slovensku pretrvává již od roku 1994.
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V dobe delení federace byl vztah mezi hodnocením
režimu a duverou ve zlepšování ekonomiky
už velmi
silný. Zmeny postoju zakusily jak ceská, tak slovenská
spolecnost, v Ceské republice byla ale jejich hloubka vetší.
Rozdíly ve vnímání ekonomické
situace domácností
mezi Cechy a Slováky jsou na první pohled ponekud
paradoxní.
Podíváme-li
se na to, jak lidé v CR a na
Slovensku
v soucasné
dobe hodnotí
svoji celkovou
materiální situaci, zjistíme, že se v názorech nijak podstatne neliší. V Ceské republice jako na Slovensku se stejne
velká vetšina domnívá, že z hlediska príjmu a majetku je
jejich domácnost
prumerne
zajištená. Vedle toho ale
z výzkumu víme, že životní úroven a s ní související
sociální jistoty jsou záležitosti, které více než tri ctvrtiny
lidí na Slovensku
považují
za vubec nejnaléhavejší
problém soucasné spolecnosti.
Pro srovnání, u nás se
životní úroven a sociální jistoty objevují až na ctvrtém
míste za nezamestnaností,
kriminalitou
a problémy
s morálkou a korupcí. Za vážný problém je považuje tretina Cechu.
Cástecné vysvetlení pro mimorádnou
citlivost Slováku
vuci životní úrovni a sociálním jistotám
shledáváme
v jejich zretelne pesimistictejším
vnímání zmen financní
situace domácností.
S dominujícím
pocitem zhoršování
vstupovali
Slováci už do prvních
let samostatnosti,
zatímco pro Cechy byl v té dobe charakteristický
predevším dojem, že v krátkodobé
perspektive jednoho roku
zustává jejich financní situace stejná, a teprve potom
pocit, že se zhoršuje. V Cechách bylo zároven i více tech,
pro které mezirocní
bilancování
vyznívalo pozitivne
(v CR 26 procent, v SR 14). Po deseti letech jsou na tom
Slováci úplne stejne a v Ceské republice už jasne prevážil

pocit, že financní podmínky domácností
se nemení (53
procent).
Více nejistoty a méne nadejí projevovali v roce 1994
lidé na Slovensku i pri odhadování
perspektiv dalšího
vývoje financní podmínek. Každý ctvrtý obyvatel Slovenska si tehdy vubec neumel predstavit,
jak bude jeho
domácnost
za pet let hospodarit
(v ceském výzkumu se
takový respondent
nenašel ani jeden). Ceši vedle toho
pusobili jako pomerne velcí optimisté, zlepšení v nadcházejících peti letech ocekávaly dve petiny ceských a necelá
tretina slovenských obyvatel. Ovšem následný vývoj ve
spolecnosti jejich víru v dobré vyhlídky do budoucna dost
preskupil. Na konci lonského roku už bylo v u nás méne
lidí, kterí v blízké perspektive peti lety ocekávají zlepšení
financní situace než na Slovensku (24 procent v CR, 27
v SR).
Je-li rec o budoucnosti,
Ceši jsou dnes viditelne menšími optimisty, než byli pred deset lety, oproti tomu Slováci
si svuj tehdejší optimismus
bud' zachovávají (v prípade
predstavo
zmenách financní situace) nebo jej dokonce
projevují ve vetší míre (v prípade perspektiv režimu).
Pridáme-li k tomu ješte zretelnejší ústup od liberálních
hodnot u nás než na Slovensku, musíme si položit otázku,
zda se ceská spolecnost neocitá v pasti fungujících provizorií. Tah na budoucnost
je duležitejší než potreba statu
quo a stav, kdy se ve spolecnosti nic nedeje, je zrádný.
Stabilita není hodnotou,
když spolecnost prešlapuje na
míste.

Vera Haberlová (1946) je socioložka, pracuje ve STEM,
Stredisku empirických výzkumu.

Nediskriminovat
je nebezpecné
Politická korektnost muže mít sebeznicující dusledky
PETR PRÍHODA
Respekt k lidským právum nepripouští diskriminaci. Ta
je chápána jako rozlišování, které zvýhodnuje ve srovnatelné situaci jedny oproti druhým, címž ty druhé poškozuje, nebot neuznává jejich rovnost s prvými.
Krome toho ale výraz diskriminace
znamená i rozlišování vubec. Napríklad
smyslové vnímání má diskriminacní schopnost,
rozliší-Ii podnety sice blízké, ale
hodnotove
nestejné.
Tento význam diskriminace
je

puvodnejší
než predešlý. Schopnost verejného
diskriminovat
oba významy
- ten neutrální
zlovestný - se vytrácí.

mínení
a ten

Kdo smí se školou na hory
Na zpusobu
diskriminace
barvoslepých
se snad
dohodneme,
nejde ostatne o mnoho. Nemohou
se stát
kupríkladu
strojvudci.
Sneseme i to, že díteti, které
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výrokum, chování, rozhodnutím, jimiž by se urcitá
prišlo do styku s nebezpecnou infekcí, není dovoleno
minorita cítila dotcena) vytvárí situace nezrídka
odjet se školou na hory, i když se pak ukáže, že zustalo
zdravé.
absurdní, pricemž tato jejich povaha je stejne imperativne potlacována?
Co když má diskriminacní znak pouze vetšina posuzoNení tomu tak, že ono svedomí, které velí "radeji nedisvané skupiny, ale ne všichni - a nikdo není schopen zjistit
kriminovat", je vlastne špatným svedomím a že ta
presne, kdo ho má a kdo ne? Náš lustracní zákon vychází
ušlechtilost je jen zdánlivá, protože je vlastne alibismem?
z pravdepodobnostní prognostické hypotézy (stejne jako
výše uvedené epidemiologické opatrení). Potíže nastanou,
Povrchnost a konvence
je-Ii mu místo preventivního zámeru podsouván ten
Znovu k našim Romum. Ve veci diskriminace k nim
represivní ci dokonce kárný. Tu jde ale o úcelové podsumáme nejblíž. Jinak ale ne. Až na výjimky je nám tato
nutí jiného významu.
Když svého casu britští imigracní úredníci na letišti
komunita cizÍ. Neumíme se vcítit do jejího sveta, jen
v Ruzyni odmítali dát vízum tem, kdo nebyli pro pobyt
povrchne vnímáme její jinakost, neVÍme o jejích osudech,
v jejich vlasti náležite vybaveni, ukázalo se, že mezi
o její svébytnosti, tím méne o její zranovanosti, která se
odmítnutými vysoce prevažují naši Romové. Vida,
v prubehu modernizace prohlubuje. Nezajímá nás to.
soubeh dvou charakteristik: nevybavenosti a romstvÍ.
Naproti tomu vnímáme vnejškový tlak konvence: nesmíBritové byli obvinováni z rasismu. Byla to poctivá interme být xenofobní, rasistictÍ. Nesluší se ani budit zdání, že
pretace, anebo úcelové podsouvání jiného motivu?
takovými jsme, okrikli by nás. Pritom nelze poprít, že
Zajímá-li nás treba znak zvaný
preferovaný životní zpusob vetši"pracovní
návyky"
(provoz
ny Romu je jedním z duvodu
spolecnosti si žádá brát jej
jejich mizérie. Vecná debata
Zajisté existují nezadatelná lidská
o Romech se však v této atmosfév úvahu), zjistíme srovnáním
práva. Patrí mezi ne právo
re stává nemožnou. Vedomé
vetšinové
populace
"gádžu"
a menšinové populace Romu
reflexi pak uniká i faktický vetšihomosexuála adoptovat díte ci právo
zretelný rozdíl. Má však povahu
nový vztah k Romum. Jeho
imigranta nerespektovat mravy
pouze statistickou. Ne Všichni
tematizace je prenechána extrehostitelské zeme?
Romové se práci vyhýbají a ne
mistickým skupinám, jejichž
všichni gádžové jsou pracovitÍ.
deklarované postoje vytvárejí
Co s tím?
s potlacovanými emocemi vetšiTaké charakteristika zvaná "Ioajalita k státu, v nemž
nové spolecnosti cosi na zpusob spojených nádob.
žiji" nevyjde nastejno u etnických Holandanu žijících
Zdá se, že obdobne je tomu i v zemích, jimž ríkáme
v Nizozemí a u migrantu z islámských zemí a jejich
vyspelé. Komplex koloniální viny (v Nemecku viny za
potomku žijících tamtéž.
nacismus, v USA viny za násilný import cerných otroku)
Neméne obtížné dusledky má imperativ nediskriminovat
si tam vynutil kolektivní obranný manévr - psychoanalýna základe sexuální orientace. V této obecnosti nemuže být
za tomu ríká reaktivní výtvor - v podobe politické korektbrán vážne. Není vztahován na pedofily, sadisty apod.
nosti, jehož základním tenorem je opet "nediskriminovat". Nekdy má sebeznicující dusledky, treba. ve snaze
Týká se pouze homosexuálu, ale - v jakém smyslu? Je
radeji nevidet podvratné dílo radikálních islamistu
pochybnost o schopnosti homosexuálního páru vychovat
v západoevropských spolecnostech.
díte nežádoucí diskriminací? Pritom je ve hre i nekorektní
Není odpor vuci diskriminaci dusledkem neschopnosti
predpoklad, že homosexualita je variantou normy.
s ní rozumne zacházet? Zajisté existují nezadatelná lidská
Podezrelé svedomí
práva. Patrí mezi ne právo barvoslepého rídit lokomotiJe zrejmé, že tabu diskriminace vydávané bez dalšího za
vu? Nebo právo homosexuála adoptovat díte ci právo
morální normu vytvárí nátlakovou situaci svého druhu,
imigranta nerespektovat mravy hostitelské zeme? Co
zatímco by si zasloužilo pracnejší analýzu i víc ochoty
vlastne mezi ne patrí? Americká ústava je dosud verbálne
diskriminovat významy. Proc tomu tak je?
odvozuje od vule Stvoritele, toho však Evropa vytkla pred
závorku a nepocítá s ním. Ohlas té souvislosti lze vytušit
Schopnost vnímat morální normy prisuzujeme
zvláštní instanci naší mysli - svedomÍ. Je to jeho hlas,
v konceptu práva prirozeného, ten však ustupuje právu
pozitivnímu, psanému - kým? Vulí zákonodárce, jímž je
který nám velí "radeji nediskriminovat"?
Domnívám
se, že ano. Že je to hlas varovný a že je veden obavou
parlamentní vetšina, reprezentující "hlas lidu". Platí však
v masové spolecnosti vox populi - vox Dei? Byla to vubec
z poškození diskriminovaného. Tím muže být omezení
jeho životních možností, ba cosi ješte horšího: diskrinekdy pravda?
minací upíráme diskriminovanému plnost jeho lidstvÍ.
Pohnutce, která se chce takovému pokušení vyhnout,
nelze uprít ušlechtilost, snad i závaznost kategorického
imperativu. Proc ale její dusledné respektování vytvárí
nové problémy, casto nerešitelné? Proc ohled na
strádání Romu v ústecké Maticní ulici znamenal
bezohlednost vuci strádání starousedlíku tamtéž? Proc
tzv. politická korektnost
(nutkavé vyhýbání se
Petr Príhoda (1939) je psychiatr a publicista.
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Aktuální vrásky
Raymonda Arona
Velikost autora se nekdy pozná z obava nocních mur, které ho pronásledují.
Plne to platí i o Rarmondu Aronovi, jehož narození pred sto lety si v tomto
roce pripomínáme

JIRÍ MUSIL

Aron nikdy nezapochyboval o etických a civilizacních
prednostech liberálne-demokratické syntézy ve srovnání
s fašismem a komunismem. Zažil konec fašismu a nacismu, ale nedožil se konce komunismu. Vnímal plne potíže
a vnitrní rozklad spolecností sovetského typu a pocítal
s tím, že se dríve nebo pozdeji zhroutí. Nicméne
k záveru eseje O svobodách formálních a svobodách skutecných" uverejneném v roce 1965, kde citoval katastrofické
proroctví Karla Marxe a nocní muru Alexise de Tocquevilla, pridal i svou obavu z rizik, kterým budou v budoucnosti celit liberálne-demokratické spolecnosti Západu.

Angažovaný pozorovatel
Aktuálnost textu starého ctyricet let je, v souvislosti
s tím, co dnes i u nás zažíváme, prekvapující: "Odolá
politická svoboda, která prežila, když zaclenila do liberální ústavy podstatnou cást sociálních práv nebo reálných
svobod obsažených v socialistických požadavcích,
narustající složitosti problému, pasivite spotrebitelu
zboží, masové kulture? Ohlašuje oslabení ideologií, které
prinesl polovicní úspech demokraticko-liberální syntézy,
smrt obcana?"
Takové obavy muže mít jen nekdo, kdo odmítá jakékoliv formy tuhého historického determinismu, kdo je
presvedcen o tom, že lidské dejiny nejsou rízeny nábožensky chápanou prozretelností nebo nejakým "konecným
plánem, jehož racionalita není racionalitou nejakého
jednotlivého
subjektu, nýbrž projevem božského
a absolutního rozumu" (Hegel), neosobním sladováním
výrobních sil s výrobními vztahy (Marx) ci nutným
sledem typu spolecností (Comte).
Takové obavy muže mít prirozene jen ten, kdo soudí, že
dejiny nejsou predurceny, ani usmernovány jakoukoliv
úcelností nebo predem daným smyslem. Ten, kdo je
presvedcen o otevrenosti dejin a o tom, že lidské dejiny odmyslíme-li si možné prírodní katastrofy - jsou konec
koncu produktem jednání lidí a jejich vzájemných vztahu.
A že tedy máme jak šance, tak i zodpovednost.
Aron jako autor, který uvedl do Francie dílo Maxe
Webera v knize o nemecké sociologii, jež vyšla, když mu
bylo tricet let, velmi jasne porozumel Weberovu pohledu
na náš svet. Je to svet odkouzlený - nadeje i zodpovednosti jsou pouze v našich rukou a našich myslích. V tomto

svete se však lidé nemusejí stát ani cyniky, ani podlehnout
iracionálnímu pohledu na svet. tom, co Weber pro nej
znamenal, napsal: "A práve ve Weberovi jsem našel, co
jsem hledal, totiž cloveka, který mel zároven zkušenost
s historií, rozumel politice, mel vuli k pravde a v cíli pak
rozhodnost a schopnost jednat."
Aron neveril ve "smysl dejin", ale soucasne byl
presvedcen o tom, že se lidské dejiny klopotne a casto
i krute ubírají urcitým smerem, že existuje rozporuplný
pohyb, který nicméne zlepšuje údel cloveka. Hlavne však
zduraznoval, že premýšlející clovek si muže stanovovat
cíle a že v duchu Kantove
mužeme snít, doufat
a predstavovat si ve svetle ideje rozumu spolecnost, která
by byla humánní.
Byl nepochybne jedním z tech neobvyklých postosvícenských racionalistu, kterí celí vlne soudobého iracionalismu. Ale i zde si v duchu aronovského skepticismu
ponechával otevrená dvírka: "Clovek, jak víme, je tvor
nadaný rozumem, ale je rozumem nadáno lidstvo?" Dva
francouzští novinári Jean-Louis Missika a Dominique
Wolton, kterí s ním vedli na zacátku 80. let bilancní
rozhovor, publikovaný pod názvem "Angažovaný
pozorovatel", objevili ješte jeden ze zdroju jeho ftlosoficko-politické orientace a také jeho obav. Jde o duležitý
a zajímavý postreh, který poukazuje na biografické koreny
Aronova myšlení a zároven na rozdíly mezi myšlením
jeho generace a generace mladších Francouzu formovaných zážitkem studentské revolty roku 1968.

°

Osamelost "prašivého psa"
Missik a Wolton, kterí o sobe napsali, že patrili ke
generaci "nasáklé marxismem", považovali Arona - ostatne jako mnoho francouzských levicových intelektuálu té
doby - za reakcionáre, který je ovšem soucasne dráždil
tím, že ackoliv dokonale znal dílo Karla Marxe, nestal se
marxistou. Uprostred rozhovoru si však uvedomili, že
Aron hluboce prožíval a promýšlel rozklad ev,ropských
spolecností, zejména spolecnosti francouzské v 30. letech
minulého století a za 2. svetové války.
Všimli si také, jak casto zduraznoval skutecnost, že
spolecnosti jsou znacne zranitelné. V tom se projevily
dusledky jeho sociologického vzdelání. Odtud pramenila
také jeho neustálá starost, snad až posedlost sociální
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jejich forma liberálního myšlení je u nás velmi vlivná a je
soudržností a jeho snaha vyhnout se všem stretum, které
by vedly k rozdelení ci oslabení spolecnosti.
vydávána za jedinou a tu pravou podobu liberalismu, lze
ukázat na Aronove myšlení, že být liberálem muže
Jeho liberalismus byl úsilím o smírení práv politických,
znamenat také neco jiného.
to jest svobod, které považoval za základní, a na druhé
Hlavní rozdíl mezi Aronovým a neoliberálním myšlestrane sociálních, které oznacoval jako možnosti. Zkušenost rozkladu liberálních demokracií v dobe mezi válkami
ním spocívá v rozdílném chápání vztahu politiky a ekonomie. Hayek pokládal lidské spolecnosti za neskonale složiho vedla k hledání rovnováhy mezi klasickými liberálními
té, takže jakýkoliv pokus o jejich regulování, o zásah do
svobodami a svobodou chápanou jako rovná možnost
jemné a nepoznatelné "tkáne" musí nutne vést k narušení
dosáhnout urcitých životních hodnot, jako je vzdelání,
prirozené rovnováhy a tím i k potížím. V duchu tohoto
životní úroven odpovídající obvyklému spolecenskému
v podstate konzervativního myšlení je nutno v hospodárstandardu, prístup k zdravotní péci, slušné bydlení,
ství, ve vývoji práva a obecne ve spolecnosti nechat pusobit
hmotne zajištené stárí. V dokumentu Atlantická charta
predevším spontánní síly. Zasahování vždy škodí. To vedlo
oznacili F. D. Roosevelt a Winston Churchill tento typ
Hayeka k tomu, že za jediné dve funkce státu považoval
svobody pojmem "svoboda od nedostatku".
vytvárení právního rámce pro bezporuchové fungování
Aron však nenechal nikdy nikoho na pochybách, že
trhu a poskytování služeb, které trh nemuže zajistit.
považuje obcanské politické svobody za jádro existence
Aron jak v citovaných studiích o svobodách, tak
svobodné spolecnosti. Ale nejen to, považoval zachování
i v pozdejším díle Politické studie vycházel z durazu na stále
techto svobod také za podmínku hospodárského a civilizacního úspechu moderních spolecností. To ho vedlo
vetší roli politiky v moderních spolecnostech. Jako histoznovu a znovu ke kritice sovetského systému, k nemilosrdricky, ale také ekonomicky vzdelaný sociolog vedel, že trh
nému odsuzování stalinismu a ke konfliktum s francouzfungoval a funguje vždy v konkrétních sociálních a kulturskými komunisty, ale také s lidmi jako Jean-Paul Sartre,
ních podmínkách, ke kterým patrí treba náboženství,
Maurice Merleau-Ponty a další
etická pravidla,
prevažující
predstavitelé francouzské levice
hodnoty. A definice služeb, které
druhé poloviny 20. století.
spolecnost považuje za nezbytný
Aron neveril ve "smysl dejin «, ale
V roce 1955 vydal Opium intelekstandard, je rovnež závislá na
soucasne byl presvedcen o tom, že se širším sociálním a kulturním
tuálu, knihu, která byla vyvrcholerámci. To, co má nebo nemá stát
lidské dejiny klopotne a casto i krute
ním osmi let polemik, jejímiž
- vedle trhu - delat, závisí vždy
hlavními úcastníky byl Aron,
ubírají urcitým smerem, že existuje
na širším spolecenském kontexSartre, Cam us a Merleau-Ponty.
rozporuplný pohyb, který nicméne
tu. Není to nic prirozeného, je to
Byla to jedna z nejzávažnejších
vždy vec dohody.
poválecných politických diskusí
zlepšuje údel cloveka
Z rozboru reálného fungovánejen ve Francii, ale i v evropském
merítku. Rozdelila francouzskou
ní soudobých západních spolecností odvodil svou "liberálne-demokratickou
syntézu".
inteligenci a trvalo desetiletí, než napetí mezi jejich úcastByla to obhajoba spojení tradicních obcanských a politicníky vyvanulo. O vyhrocenosti tohoto konfliktu svedcí
kých práv s moderními sociálními právy. Ty oznacuje
nekteré výroky: "Je-li marxismus špatný, pak historie
jako "droits-créances", cili jako nároková práva. Aron
nemá smysl" (Merleau-Ponty), "Všichni antikomunisti
odmítl jak dogmatismus liberalismu, tak i dogmatismus
jsou prašiví psi" (J. P. Sartre).
demokracie ci socialismu: "Stát muže a musí sociálními
Jednoznacný postoj Aronuv, který v techto polemikách
podporoval Severoatlantickou alianci a vyjadroval své
zákony zajištovat všem minimum prostredku, které
umožnují slušný život, a to na úrovni, kterou pripouští
sympatie ke Spojeným státum, které považoval za díte
kolektivní bohatství. Mel by se snažit omezovat neoprávEvropy, a to té liberální, mu vynesl povest pravicového
nené výhody, treba už tím, že by potlacoval jisté formy
reakcionáre, cloveka nechápajícího pohyb dejin. Populavlastnictví (stavební pozemky ve mestech). Je v právu,
rita Sartra byla po desetiletí mnohem vetší a i u nás byli
mnozí intelektuálové moralistou Sartrem okouzleni
když ukládá privilegovaným príspevek na verejné výdaje,
a nerozumeli nebezpecím, které jeho myšlenky a postoje
který roste s úrovní príjmu. Muže a musí mírnit neúspeobsahovaly. Je však více než zrejmé, že pohybu dejin
chy nebo relativní úpadek skupin, jednotlivcu, oblastí
postižených na ceste k pokroku. Ale nikdy se mu nepodarí
rozumel Aron lépe než Sartre.
zvítezit nad nerovností, která vyplývá z disparity úspechu
Liberalismus a la Aron
nebo poskytovaných služeb, z dobrých nebo špatných
šancí."
Ocejchování Arona jako nepolepšitelného reakcionáre
Kdyby u nás dnes nekdo napsal neco podobného, byl by
zpusobilo, že ani dnes presne nevnímáme jeho myšlenkoobvinen z levicáctví; toto jsou ale slova cloveka obvinovavou pozici. Cetné prehledy politické filosofie 20. století ho
ného z reakcionárství a konzervatismu. Kéž bychom meli
totiž oznacují jako konzervativního liberála. Peclivé ctení
takových konzervativcu více...
jeho textu ukazuje neco jiného. K jeho méne známým
intelektuálním postojum patrí i jeho kritika toho druhu
liberalismu, který je dnes oznacován pojmem neoliberaJirí Musil (1928) je sociolog, pusobí na Stredoevropské
lismus a za jehož hlavní predstavitele jsou považování
Friedrich A. von Hayek a Milton Friedman. A protože
universite v Budapešti.
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Mistr jemné rovnováhy
Pred 250 lety zemrel francouzský filosof Charles- Louis de Montesquieu,
jímž se po dlouhá léta ohání kdekdo
Bordeaux je mestem dobrého vína a klidných filosofu. O vínu se to všeobecne ví, a co se týce filosofu,
potvrzují to jak Montaigne, syn zdejšího starosty
a obchodníka s rudým mokem, sám ostatne vážený
obcan tohoto mesta, tak i o dobrých sto let pozdeji,
v roce 1689 v zámku La Brede, pár mil odsud uprostred
vinic se narodivší Montesquieu. Jejich století jako
všechna století treštila, každé po svém, páchala masakry.
Tito dva bordeauxští obcané se ale za žádnou cenu
nenechali vyvést z míry a v duchu té nejduslednejší
tolerance, jakou je vubec možné si predstavit, v jejich
stoletích i tech následujících, premítali o podmínkách
o mák príjemnejšího pobytu lidského druhu na Zemi.
Že by tu byl nejaký kauzální vztah mezi vnitrní harmonií, rozvážností v retlexi a kvalitou slavných vín? Otázka
je, jak uvidíme, zcela montesquieuovského typu.

Liberál) konzervativec) anglofJ.1
Montesquieuem se už po dlouhá léta ohání kdekdo.
Sto let poté, co se narodil, v roce 1789, mu zdobila

Montesquieu) klidný a tolerantní šlechtic)
kombinující všechny ctnosti dnes tolik
obdivovaného liberalismu a konservatismu)
nejanglictejší mezi Francouzi) je už pres dve
ste let jaksepatrí zdraven) a to jak na
ostrovech) tak i na pevnine.
bustu revoluce v jeho vlasti a o dalších dve ste let pozdeji, v roce 1989, si nekteré z jeho principu ráda pripomínala i ta naše sametová. Montesquieu je a zustává
zrejme jedním z mála francouzských myslitelu 18. století, o nemž je možné ríct, že je v ceských zemích oblíben.
Jím formulovaná teorie dusledného oddelování moci
zákonodárné, výkonné a soudní je plne uznávána coby
základ nedespoticky fungujícího politického systému;
stací, aby v Praze nejaký orientální princ unikl soudní
moci na základe ministerského zásahu, a už se rozblikají
všechny varovné systémy, které si z Montesquieua
vycházející moderní demokracie dokázala nastavit.
Montesquieu stále platný!
Na rozdíl od krajanu patrících k mladší generaci si
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brede et de
Montesquieu, neumel žádný násilný zvrat spolecenských porádku ve své vlasti predstavit, natož si ho prát.
Kdyby se dožil revoluce, té francouzské, uvažuje zcela

hypoteticky Raymond Aron, maximálne by se ocitnul
na strane stoupencu konstitucní monarchie, pokud by
nevolil vnejší ci vnitrní emigraci, anebo neskoncil - což
je pravdepodobnejší - pod gilotinou.
Navíc mel rád Anglii a z analýzy jejího politického
systému cerpal množství poznatku. I to možná hraje
svou roli v distribuci ceských historicko-politických
sympatií. Francouzská revoluce se svou snahou presunout místo spásy z nebe na zem je u nás casto anachronicky a zkratkovite vnímána jako prapuvod všech zel,
jimiž ceský národ trpel ve století dvacátém. Anglie
mela, na rozdíl od Francie, v 18. století svou revolucnekrálovražednou minulost už dávno za sebou. Tamejší
poprava krále v 17. století navíc neznamenala dobrodružnou popravu království, nýbrž pouze - byt znacne
neelegantní - regulaci vztahu mezi monarchou a jeho
poddanými. Z historického hlediska to predstavovalo
nepopiratelný úspech. Ten bylo možné nejen ocenit,
ale i tak trochu Anglicanum závidet. Stejne tak, jako je
možné do nekonecna diskutovat, co je lepší pro verejné
blaho, zda republika anebo zákony spoutaná monarchie.
At je tomu jakkoli, Montesquieu, klidný a tolerantní
šlechtic, kombinující ve svém nitru všechny ctnosti dnes
tolik obdivovaného
liberalismu a konzervatismu,
nejanglictejší mezi Francouzi, je mužem, který je už
pres dve ste let jaksepatrí zdraven, a to jak na ostrovech,
tak i na pevnine. A po zásluze.

První sociolog
Zásluhy však nejsou nutne tam, kde jsou nejviditelnejší a nejhlasiteji uznávané. Onu rovnováhu mocí,
onen prímo zázracný systém, v nemž "moc zastavuje
moc" a bez nehož by žádný stát, prinejmenším
v Evrope, nemohl mírumilovne prežít, si nelze jen tak
jednoduše nacrtnout na papíre. Jinak se totiž vládne ve
velkém státe a jinak v malém, jinak tam, kde je teplo,
a tam, kde je zima, jinak u more anebo v horských
oblastech, jinak mezi otroky a jinak mezi pány.
Není snad pravda, že je nutné "z Moskvana sedrít
kuži, abychom mu dodali citu", ptá se Montesquieu ve
slavné vete, která byla tolik citována, zneužívána a po
právu kritizována nebohými Rusy protestujícími proti
myšlence, že by snad byli, tak ríkajíc od prírody,
predurceni k samoderžaví? Útechou jim muže být, že
zákony omezující konzumaci alkoholických nápoju
musí být prísnejší ne u nich, ale na jihu, jak rozvádí
Montesquieu svou úvahu i do nejvzdálenejších dusledku, protože "vodnatá složka krve se zde vyparuje
pocením a je tudíž nutné ji nahradit obdobnou tekuti-
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nou. Silné lihoviny by zpusobily koagulaci krvinek, jež
zbyly po evaporaci ... " (O duchu zákonu, I. díl, kniha
XIV, kapitola 10).
Duležité tu není, zda postrehy jsou správné a zda je
potvrzuje moderní veda, lékarská ci spolecenská. Obdiv
si zaslouží v dané dobe nezvyklá orientace intelektuálního úsilí, snaha vysvetlit jevy probíhající na jedné
úrovni prícinami nacházejícími se na úrovni zcela odlišné. Tam, kde se dosud mluvilo jen o vládnutí - dnes
bychom rekli o politice - Montesquieu - zrejme první zacíná mluvit o spolecnosti. Politická rovnováha má
podle nej, coby predpoklad respektování ze strany
vládcu, nekonecné množství fyzických a duchovních
kritérií charakterizujících
dané spolecenství: kritérií,
jejichž soucet vytvárí
"všeobecný duch národa".
A o této myšlence, obsažené v Montesquieuove centrálním díle ,,0 duchu zákonu" (1748), je tentokrát možné
ríct, že je doslova revolucní. Montesquieu se zde snaží
vybudovat typologii politických systému v závislosti na
typologii spolecností a stává se dobrých sto let pred
Augustem Comtem predchudcem moderní sociologie.

Obcan feudál
Dusledky techto více než dve ste let starých úvah pro
naše dnešní premýšlení jsou zjevné. Odpurci sdružování
národu pod universálním principem, at už je jakýkoli,
od proletárského po evropský, by mohli pri cetbe
baronových spisu pookrát a nalézat v nich ospravedlnení svých postoju. Protože univerzální je podle nej casto
v rozporu s partikulárním, nekdo z ceských hradních ci
jiných výšin pohlížející by mohl po svém zvyku prísne
usoudit, že natahování národu na pomyslný nadnárodní skripec by mohlo vést k znásilnení jejich "všeobecného ducha".
Zajásat by také mohli stoupenci extrémního kulturneantropologického relativismu. Z francouzského myslitele by mohli vycíst jakousi mechaniku zrodu konkrétních politicko-sociálních systému a zároven zde nalézt
duvod k nezasahování do záležitostí tech, které si
definujeme jako "jiné". Je-li zdrojem jejich "jinakosti"
príroda a jí zformovaný "duch národa", pak šírit
univerzální principy znamená zvrhle jít proti prírode
samotné.
Montesquieu - chce se nám ríci naštestí - byl ale
o chlup komplexnejší. Nábožensky spíše vlažný, ale jako
správný syn století, na jehož vytvárení se podílel, veril
v jisté univerzální zákony Rozumu, které se nutne práve díky své univerzálnosti - promítají do morální
oblasti. Zákony spolecností, jejichž genezi se snažil
vystopovat, nejen nepredurcují danou spolecnost, ani

" Vzduch, hrozny a víno na brezích Garony jsou vynikající
protijedy na melancholii, " ríkával Montesquieu.

neospravedlnují existující stav, pouze nám pomáhají
v naší snaze pochopit rozmanitost lidských institucí.
Není také pravda, že nám je lhostejné vše, co se nás
prímo netýká: vyjadroval na svou dobu nezvykle svuj
odpor k otrokárství a neváhal- on, feudál - kritizovat
nevolnictví prežívající "v Cechách a v Uhrách". Monarchii ve své vlasti - jak již bylo receno - nezamítal, ale
svým naléháním na zodpovednost každého jedince
neprímo pripravoval revolucní zlom konce století
a zrod spolecnosti založené na obcanském principu.
Dnešní evropský newspeak by Montesquieuv postoj
bezpochyby dokázal pojmenovat. Neprekvapilo by,
kdyby v nem objevil zoufalé úsilí najít tu nejjemnejší
rovnováhu mezi subsidiárními jevy fungujícími na
národní úrovni a racionálním hledáním nadnárodního
univerzálního principu. S tím, že to univerzální, hodné
tohoto jména, protože jsme se na nem dohodli, je vždy
vyšší než lokální a národní. "Montesquieu-Evropan!"
muže dnes znít nadmíru heslovite. On sám nás nicméne vyzývá k této interpretaci sebe samého: "Kdybych se
dozvedelo veci, která slouží mé vlasti a zároven škodí
Evrope a lidskému druhu, považoval bych tuto vec za
zlocinnou." Jasnejší pokus o hierarchizaci hodnot
nemuže opravdu existovat.

Petr Fleischmann (1949) je politolog a publicista, v soucasné
dobe pracuje jako tajemník Zahranicního výboru Senátu CR.

Revoluce stíhala
Dramatická albánská cesta do Evropy
KAMIL PlKAL) PREMYSL VINŠ
Albánie prožila za posledních patnáct let dve revoluce:
roku 1991 byl svržen stalinský režim Hodžova nástupce
Ramize Alii a vedoucí
politickou
stranou
se stala
Demokratická
strana. Po dramatických
událostech roku
1997 se však k moci dostalo nástupnické
sdružení
komunistu,
Socialistická strana. Kruh se uzavrel, zdálo
by se.

Kríšení Lazara
Pád pomníku Envera Hodži v Tirane 20. února 1991
symbolizoval konec politiky, jejíž eroze probíhala již delší
cas predtím. Albánie se po jeho smrti a po nástupu
Ramize Alii jen zvolna vymanovala z mezinárodní izolace,
která byla dusledkem Hodžovy politiky totální izolace po
roztržce
s posledním
velkým albánským
spojencem,
Cínou, v roce 1978. Zatímco rok 1989 znamenal pro
východoevropské
státy pád komunismu,
Aliuv režim
tento rok prežil bez vážnejších komplikací. A to presto, že
se zeme zacala potýkat se silnými hospodárskými
problémy a s rostoucí nespokojeností
obyvatel.
Prelomové procesy pak v Albánii zahájilo hladovející
obyvatelstvo a rok 1990 byl ve znamení protestu a stávek,
které režim donutily k opatrným politickým reformám,

Albánská lékárna

mezi než patrila dekriminalizace náboženského vyznání ci
právo vlastnit cestovní pas.
Albánci vycítili, že reformy jsou zpusobeny slabostí
režimu, a následovaly
další masivní demonstrace,
pri
nichž se tisíce lidí uchýlily na pudu velvyslanectví západních zemí, kde žádaly o azyl. V této dobe také zacali
Albánci houfne utíkat do Itálie a do Recka. Podle nekterých odhadu opustilo Albánii do roku 1994 až 10 procent
o byva telstva.
V prosinci roku 1990 po silných studentských bourích
vznikla první opozicní strana - Demokratická
strana
Albánie (PDSh) v cele s kardiologem a puvodne studentským vudcem Sali Berishou. Roku 1991 se také uskutecnily první demokratické
parlamentní
volby. Rodící se
opozice však byla v zemi velmi nejednotná,
takže tyto
volby vyhráli komunisté.
To krizi v Albánii ješte prohloubilo,
nebot opozice
pokracovala v demonstracích.
Zásobování obyvatelstva se
mezitím zhroutilo
a zeme byla odkázána
na pomoc
evropských státu. Nespokojenost lidí a neschopnost vlády
zastavit silnou emigracní
vlnu vyvolala v roce 1992
predcasné volby, v nichž již vetšinu získala Berishova
PDSh. Berisha se stal prvním nekomunistickým
preziden-

revoluci
tem zeme a Albánie s prozápadním vedením se tešila
znacné podpore Evropské unie a USA.
Nová vláda musela celit obrovským ekonomickým
problémum, v Albánii bylo zavreno mnoho továren
a rapidne vzrostla nezamestnanost. Roku 1994 také
vyvrcholilo napetí s Reckem, které si delalo nároky na tzv.
Severní Epirus (jižní Albánie), kde žije pocetná recká
menšina. Vztahy s Reckem byly normalizovány až behem
roku 1995 a 1996.
I presto, že v Albánii byly nastoleny principy tržního
hospodárství a hospodárský rust dosahoval až osmi
procent, musela se zeme potýkat se silnou korupcí a stále
se zvyšující kriminalitou, protože se casem stala duležitou
tranzitní zemí pro obchod s narkotiky. Objem zahranicních investic byl velmi malý a byli to do znacné míry
albánští emigranti, kterí svými penezi zasílanými príbuzným do vlasti drželi albánské hospodárství na nohou.

mestech, a to prevážne na jihu, který byl krachem pyramidových her postižen mnohem více než tradicne chudší
sever Albánie. Jihoalbánské prístavní mesto Vlora padlo
do rukou demonstrantu.
V prvních breznových dnech zachvátily násilnosti také
další mesta na jihu. Dav raboval, plenil policejní stanice
a kasárna. Policejní síly se radeji stáhly nebo se pridaly
k demonstrantum. Na rostoucí anarchii vláda reagovala 2.
brezna, kdy podala demisi. Den poté, 3. brezna 1997,
vyhlásil parlament na území celé Albánie výjimecný stav,
a to až do obnovení porádku.

Na pokraji obcanské války

Na situaci v Albánii hledel svet s rostoucí nervozitou.
Západní zeme kritizovaly represe ze strany vlády
a sousední státy, hlavne Itálie a Recko, se zacaly bát
uprchlických vln z Albánie. Když vzbourenci ve Vlore

Zrícená pyramida
Ve volbách roku 1996 obhájila svuj mandát Berishova
Demokratická strana Albánie. Opozicní Socialistická
strana Albánie (PSSh), která se utvorila z drívejší
komunistické Albánské strany práce (PPSh), se po vyhlášení Berishova vítezství uchýlila k bojkotu parlamentu
a k ruzným protestum, které neprispely ke stabilnímu
obrazu zeme, což se opet projevilo jen malým zájmem
zahranicních investoru o Albánii.
Už v roce 1992 se objevilo nekolik spolecností nabízejících zisk rovnající se až dvojnásobku vkladu behem dvou
nebo trí mesícu. Pravá horecka propukla roku 1996.
Vidina rychlého bohatství primela vetšinu obyvatelstva,
aby temto financním ústavum sverilo své úspory. Šlo až
o 1,2 miliardy amerických dolaru. Cílem pyramidových
her je sehnat nejméne dva lidi, z nichž každý by dal takový
vklad, jaký už dal clovek první. Hra takto pokracuje
a výsledným schématem je pyramida, v níž ti, kdo tvorí
první patro, zaplatí celou stavbu. Vždy však musí nastat
okamžik, kdy už nelze dq pyramidy sehnat nekoho dalšího. Hra je tedy limitována poctem obyvatel a poctem
penez v zemi. Po vycerpání zdroju se celý systém hroutí.
Od ledna 1997 byly tyto spolecnosti sice postaveny
mimo zákon, ale v této dobe již probíhaly masivní protesty obyvatelstva rozlíceného zprávami, že z penez z fondu
byla placena i volební kampan PDSh v predešlém roce.
V nekterých mestech rozvášnený dav vypálil úrady a jiné
verejné budovy. Parlament dovolil nasadit armádu
k ochrane verejného porádku a premiér Meksi prislíbil, že
vláda zacne odškodnovat ožebracené stradatele. Nikdo ale
neupresnil, kde sežene na odškodnení peníze. Demonstrace žádající odstoupení vlády se objevily i v jiných

Rozvášnený dav vypálil úrady a jiné verejné
budovy, parlament dovolil nasadit armádu
k ochrane verejného porádku. Tak skoncil
v Albánii experiment pyramidových her.
oznámili, že jsou odhodláni celit vláde ozbrojeným
odporem, stála Albánie na pokraji obcanské války.
12. brezna Berisha jmenoval nového premiéra, socialistu Bashkima Fina, a vznikla tak vláda široké koalice. Ani
to však neprimelo povstalce složit zbrane a Berisha
požádal Západ o pomoc. Západní zeme však váhaly intervenovat do znacne chaotické situace v Albánii. Nad jižními oblastmi zeme zatím stát ztratil jakoukoliv kontrolu
a mnohá mesta ovládly kriminální bandy, které terorizovaly tamní obyvatelstvo. V polovine brezna povstalci
odrízli prístupové cesty do Tirany a i obyvatelstvo hlavního mesta se ozbrojilo. V ulicích se objevily tanky a západní zeme se rozhodly evakuovat své zastupitelské úrady.
V reakci na obrovský príliv uprchlíku vyhlásila Itálie
stav nouze a zacala albánské uprchlíky vracet zpet,
pricemž se soustredila zejména na lidi s kriminální
minulostí, kterí behem nepokoju uprchli z vezení. Na
konci brezna rozhodla Rada bezpecnosti OSN, že do
Albánie bude vyslán mírový sbor o síle dvou až peti tisíc
vojáku, které povede Itálie.
V této dobe došlo k tragédii na Jadranu, kdy do italské
vojenské lodi narazila lod plná albánských uprchlíku,
vetšinou žen a detí. 79 lidí se utopilo. Tento incident
vyvolal na jihu Albánie, odkud obeti pocházely, vlnu
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protiitalských nálad, ale ani to chystanou operaci nezbrzdilo. Operace ALBA (Úsvit) se zúcastnilo osm zemí:
Dánsko, Francie, Itálie, Španelsko, Rakousko, Recko,
Rumunsko a Turecko. Celkový pocet vojáku dosáhl šesti
tisíc, operaci velel italský generál Luciano Forlani.
Albánské politické strany se zatím dohodly na konání
predcasných voleb. Dohoda mimo jiné predpokládala, že
budou rozpušteny obcanské výbory, které kontrolovaly
situaci v nejvetších mestech jižní Albánie a požadovaly
Berishovu demisi. V situaci rozpadu státních struktur,
kdy zemi ovládaly kriminální bandy, se 29. cervna roku
1997 uskutecnily predcasné parlamentní volby, které
probehly vcelku bez problému a které byly oznaceny za
korektnÍ. Presvedcive v nich zvítezila doposud opozicní
Socialistická strana Albánie. Nekolik dní po volbách však
byla v zemi situace velmi napjatá. Príznivci Socialistické
strany slavili, zatímco lidé spjatí s Berishou houfne
opoušteli zemi. Berisha nakonec svoji porážku uznal
a jeho strana prešla do opozice. 23. cervence 1997 byl
novým albánským prezidentem zvolen generální tajemník
Socialistické strany Albánie Redžep Meidani. O dva dny
pozdeji jmenoval novou vládu. Zároven byl zrušen
výjimecný stav a zacátkem srpna skoncila operace ALBA.

Clenem EU do roku 2015!
Pred novou vládou stál nelehký úkol obnovit autoritu
státu a pozvednout hospodárství zeme. A vyporádat se
s kriminálními bandami, protože vecer mesta stále patrila
ozbrojencum. Vláda policii významne zvýšila platy
a vybavila ji mimorádnými pravomocemi. Policisté smeli
na bandity strílet bez varování a zastrelení bandité meli

Malý prodavac v Tirane

být pro výstrahu po tri dni ponecháni na míste, kde byli
zastreleni. Zacalo také sbírání zbraní od obcanu, pricemž
ta mesta, která jich vybrala nejvíc, mela být odmenena
vetšími dotacemi a budováním infrastruktury.
Západní zeme pomáhaly s budováním nové armády,
která se behem nepokoju témer rozpadla. Tuto pomoc pri
obnove albánských ozbrojených sil koordinovalo NATO,
s nímž mela zeme dobré vztahy už od roku 1991. Vznikl
speciální "Program individuálního partnerství" v rámci
Partnerství pro mír. Tým expertu NATO provedl dukladnou analýzu bezpecnostních potreb zeme a vypracoval
návrhy restrukturalizace armády, ale i konkrétních
technických rešenÍ. Program také usiloval o zapojení
albánské armády do spolecných vojenských aktivit.
Albánské jednotky se tak podílí treba na misích v Bosne
a v Afghánistánu. Na summitu NATO roku 2002 v Praze
byla Albánie spolu s Chorvatskem a Makedonií oznacena
za potenciálního clena.
Evropská unie zatím výrazne prispela na obnovu
a rozvoj albánské ekonomiky. Roku 1999 zahájila Stabilizacní a asociacní proces s peti balkánskými zememi
vcetne Albánie, pricemž Albánie získala navíc individuálne bezcelnÍ prístup na evropské trhy pro velkou cást svých
produktu. Tyto výhody byly o rok pozdeji ješte rozšíreny.
Cílem albánské vlády je stát se clenem Unie roku 2015.
Navzdory slibne se vyvíjející zahranicní politice byl sled
událostí na domácí politické scéne i nadále bourlivý: roku
1998 byl zavražden poslanec za Demokratickou stranu
Azem Hajdari. Demokraté z jeho vraždy obvinili vládnoucí socialisty a témer rok se jejich poslanci neúcastnili
zasedání parlamentu. Roku 2001 se konaly parlamentní
volby, ve kterých opet zvítezili socialisté a vytvorili vládu
s nekolika menšími stredovými a levicovými stranami.
Navzdory nekolika výbuchum násilí oznacili zahranicní
pozorovatelé volby za regulérnÍ. O rok pozdeji, v roce
2002, zvolil parlament nového prezidenta, bývalého
generála Alfreda Moisiu, syna partyzánské legendy
z druhé svetové války Spira Moisiu.
Na podzim 2004 se expremiér Ilir Meta se svými prívrženci odštepil od Socialistické strany a založil Socialistické
hnutí pro integraci, které pujde do nejbližších parlamentních voleb patrne v koalici s nekolika dalšími menšími
uskupeními stredolevé orientace. Volby se odehrají letos
v cervenci. Už od poloviny kvetna je v Albánii tricet sedm
dlouhodobých pozorovatelu OBSE, sledujících prípravu
voleb a regulérnost volební kampane, pricemž ve volebním týdnu k nim pribude dalších 400 krátkodobých
pozorovatelu, kterí budou dohlížet na regulérní prubeh
voleb v celé zemi. Ty otestují, nakolik Albánie pokrocila
v upevnování demokratických institucí, jejich prubeh
bude mít vliv na vývoj jednání s EU a NATO. Pro další
smerování nebude tolik podstatné, kdo volby vyhraje, ale
jak je vyhraje.

Kamil Pikal (1984) studuje Mezinárodní teritoriální studia na
Fakulte sociálních ved Univerzity Karlovy.
Premysl Vinš (1982) studuje na Fakulte humanitních studií
Univerzity Karlovy.
Oba autori jsou cleny Spolecnosti prátel Albánie.

Hornatý hrbitov nadejí
Nadeje je v Alhánn zkompromitovaným

slovem. Lze se nadít zmeny?
JAN DRÁBEK

Už se nepamatuji, kdo napsal, že v Albánii by se mela
vydávat úmrtní oznámení dalších a dalších nadejí. Britská
spolecnost BBC považuje Albánii za jednu z nejchudších
zemí Evropy, která je však zároven nesmírne bohatou
smesicí ruzných náboženství, kultur a krajin. Nejsem si
zcelajist, zda pojem bohatství je na míste, zvlášte když ona
smesice byla vždy spíše hašterící se snuškou rozdílných
národností, rozdílne verících i neverících, obývajících
zemi, o které se težko dalo ríci, že by kdy oplývala mlékem
a strdím.

Padelaní Evropané
Zato však oplývá dávno již nepoužitelnými automobily.
Když se i zde komunismus zhroutil a hranice se otevrely,
vyjeli Albánci ihned do sousedních zemí, aby tam za
babku koupili ty nejhroznejší automobilové vraky. Za dob
Hodžových bylo vlastnictví soukromých aut zakázáno,
takže vozidlo i v tomto stavu nyní predstavovalo jakýsi
nábeh k blahobytu. A protože valná vetšina z nich se brzy
rozpadla, Albánci je nechali stát u silnice a proste šli od
nich. Svoboda pro ne ješte neznamenala osobní zodpovednost. Tu, treba i nevedome, nadále prenechávali státu.
Clovek mel co delat, aby se nad smutným údelem zeme
nerozplakal. A nebylo kam jít pro útechu - rozhodne ne
do historie. My Ceši mužeme vyjmenovat radu velikánu,
kterí nám ukazovali tu správnou cestu (kterou jsme se
ovšem vetšinou rozhodli neubírat). Albánci mají vlastne
jen jednoho: v 15. století béj Skanderbeg (který byl ke
všemu srbského, ne albánského puvodu) dokázal asi tak
dvacet let vzdorovat Turkum. To je vše. Povstání bylo
potlaceno koncem 15. století, což znamená, že Turci pak
vládli Albáncum témer dalšího pul tisíciletí.
Po válce nahradil krále Zoga orwellovský diktátor
Hodža, a to už tak zábavné nebylo. Americká spisovatelka
Isabela Fonsecová, která zemi asi pred deseti lety navštívila, napsala: "Albánci, s kterými jsem se setkala, se považovali za jakési padelané Evropany."
Není divu. Behem tech ctyr poválecných desetiletí, kdy
polovinu Evropy ovládl komunismus, žádná jiná zeme
tohoto svetadílu nebyla tak neprodyšne uzavrena západním vlivum jako Albánie Envera Hodži. Zemi vládl hlavne
strach. Byla chudá jako nejchudší kostelní myš v Evrope.
A prece v ocích Hodži byla témer celá Evropa i s Amerikou proti ní. Po cem tu vlastne ti zrádní kapitalisti šli?
Hodža se nenamáhal neco vysvetlovat, jen se stavely jakési
nanic bunkry o sto šest. Tudíž Albánci byli soustavne na
plánování nejaké revoluce unaveni. A aby byli patricne
unaveni až do chvíle, kdy šli spát, režim jim narídil vecer
chodit na korzo.

Když jsem do Tirany zacátkem roku 1997 dorazil, byl
tam už nekolik let u moci pan doktor Sali Berisha, Hodžuv
nekdejší osobní srdcar. Prezident Berisha sliboval, že
bude-Ii se dodržovat jeho krédo, tak do zeme brzy zavítá
blahobyt také. Hodne Albáncu propadlo takzvané pyramidové horecce. Zatímco na Západe je to celkem známý
a automaticky trestaný druh podvodu, Albánci museli
z tohoto dalšího horkého šálku teprve okusit.

Dríví na oslech
Témer každý den ráno, kdy jsme prejíždeli Skanderbegovo námestí na ceste do úradu, chrupaly nám pod koly
auta zbytky oken vymlácených predešlý vecer za demonstrací proti Berishovi. I takovým greenhornum co se
Balkánu týce, jakým jsem tehdy byl, muselo být jasné, že
tento režim dlouhého trvání mít nemuže.
Dve historky ilustrují tu národní bezvýchodnost, kterou
tehdy Albánie procházela. Se skupinou cizincu jsme
navštívili jeden statek nedaleko mesta Kruj. Nasedli jsme
tam na osly a vydali se sychravým dopolednem do hor.
Dolu jsme šli pešky, ale všimli jsme si, že na cestu zpátky
jsou zvírata naložena drevem z cerstve poražených
stromu. Jedna dáma z naší skupiny, která se ve veci vyznala, se sedláka zeptala, zda si je vedom, že brzy v horách
vykácí všechny stromy, což bude následováno erozí
a povodnemi, takže pro jeho deti nezbude vubec nic.
Sedlák na to: "To všechno vím. A mužete mi, prosím vás,
poradit, z ceho bych mel mezitím živit a šatit svou
rodinu?"
Ve meste Elbasan nás anglicky mluvící pruvodce zase
provázel mohutným hutním komplexem postaveném
na tricetihektarovém pozemku. Kolem rezavelo bludište budov, serazovacích kolejí, jerábu s skladišt.
Svobodný trh, který mimo jiné predpokládal nedaleké
a laciné prírodní zdroje, z celé záležitosti udelal obrovský industriální hrbitov. "Víte, tady je pohrbeno tolik
sn u o lepším živote, že na to ani nechci myslet," vše
výstižne shrnul pruvodce.
A ejhle, letošní jarní zpráva od prítele z Tirany se
velmi presvedcive optimistickým
tónem zminuje
o rustu turistického ruchu v zemi, o stoupající prosperite a o kvalitnejším zpusobu života. Zdá se tedy, že
albánské nadeje prece jen zacínají mít jakýsi podklad.

Jan Drábek (1935) je novinár a spisovatel. Sloužil také
v americkém vojenském námornictvu. V letech 1992 - 94 byl
velvyslancem CR v Keni, v roce 1997 byl ve stejné funkci
v Albánii. Žije ve Vancouveru.
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Peníze tecou do bažin
Stejne jako byl albánský komunistický experiment nejduslednejší z celé východní
Evropy, tak je také nejbolestnejší prechod zeme k tržnímu hospodárství
Zdánlive se Albánie zotavila rychle a zacala dohánet své
štastnejší sousedy. V pozadí "albánského hospodárského
zázraku", stabilní meny, údajne nízké nezamestnanosti
a rychlého hospodárský rustu stál fakt, že témer polovinu
hrubého domácího produktu tvorily prevody výdelku
albánských gastarbeiteru, hlavne z Itálie a z Recka,
a donace od Svetové banky, Mezinárodního menového
fondu a dalších institucí.

Albánci na vandru
Prísun penez ze zahranicí však nedokázal vyrovnávat
slabý vývoz a extrémní závislost na dovozu. Rostl deficit
zahranicního obchodu, po roce 1995 navíc vyschly výdelky z pašování benzínu a jiného zboží do Srbska a Cerné
Hory, protože skoncilo mezinárodní embargo namírené
proti obema republikám. Chabý a nepruhledný právní
rámec umožnil nekontrolovaný vzestup pochybných
sporitelních fondu fungujících na principu letadla, nacež
po bankrotu nekolika z nich se albánský stát na jare 1997
zhroutil. Následovala intervence Evropské unie a postupné obnovení státních funkcí.
Nejduležitejším
hospodárským
sektorem zustává
zemedelství, které je ale nevýkonné. Pudu si hned po
pádu komunismu spontánne rozdelili sami venkované
a tento stav posvetil plynoucí cas. Bez moderní techniky,
pouze za pomoci manuální síly v kruhu rodiny produkují
malé farmy hlavne pro místní trh, kde prodávají zeleninu,
ovoce, mlécné výrobky a maso. Zahranicní investice jsou
omezené a ani velké státní smlouvy, jako je modernizace
tiranského letište konsorciem vedeným nemeckou firmou
Hochtief, neprinášejí nová pracovní místa. Ze zahranicních firem jsou významnejší ješte tak nekteré recké
a italské banky.
Albánci, zvlášte mladí - kterí tvorí polovinu obyvatelhledají štestí bud v Tirane, nebo ješte spíš v zahranicí.
Nejcasteji mírí do Recka a do Itálie, které sice pritvrdily
vízový režim a ochranu hranic, presto odhadem ctvrtina
obyvatel Albánie vydelává v cizine. Nejde jen o nekvalifikované delníky; za hranicemi je také na deset tisíc vysoce
kvalifikovaných profesionálu,
univerzitních
ucitelu
a vedcu, kterí jsou nezbytní pro dokoncení tržních
reforem a integraci do EU. Pokud pripocteme oficiální
údaje o nezamestnanosti (kolem 14 procent), podíl lidí,
kterí v Albánii nesehnali práci, šplhá ke 40 procentum.
Prevody jejich výdelku mají pro ekonomiku zásadní
význam. Nejenže vyrovnávají schodek zahranicního
obchodu, ale snižují sociální napetí a podporují místní
spotrebu. Nejvíc penez se posílá po príbuzných
a známých, v hotovosti. Málokdy však fungují jako investice - daleko spíše jsou promenovány ve spolecenskou

prestiž: velký dum, velké auto, znackové oblecení nebo
znackové cigarety.
Oázy a poušte
Financní toky v Albánii lze skutecne nejlépe priblížit
prirovnáním
k vode. Výdelky gastarbeiteru spolu
s mezinárodními donacemi jsou jako déšt, který se nejvíce
zachycuje na nejúrodnejších
místech, predevším
v hlavním meste a jeho širším okolí, a v okolí hlavních
prístavu. Odtud peníze vzlínají (nejcasteji se skutecne
jedná o pohyb do vyšší nadmorské výšky) podél silnic
a cest: cím lepší silnice, tím více penez tudy obvykle
putuje. Podél cest se peníze znovu zachycují na úrodnejších místech - okresních a místních strediscích. Tempo
stavení silnic se v posledních letech v Albánii stále
zrychluje, i když nerovnomerne. Roste sít spojení mezi
velkými mesty a albánská diaspora v západní Evrope
pomáhá financovat stavbu silnice mezi severní Albánií
a Kosovem, ale až príliš mnoha oblastí zustává stranou.
Místa, která leží príliš stranou, zustávají suchá. Nekterá
jsou zvlhcována sezónne: díky emigrantum - at už
pricházejí z nížiny, obvykle z Tirany - nebo z ciziny.
Emigranti pricházejí na návštevu jednou rocne, dríve
obvykle na svatého Jirí, tradicní stredo morský svátek
a zacátek roku, dnes spíše v léte. Nechají neco úspor
rodine, udelají útratu v místní kavárne a zmizí. Rozdíl
mezi zavlažovanými a suchými oblastmi v Albánii je
natolik výrazný, že si o Albánii mužete precíst velmi
optimistické i velmi pesimistické reportáže, podle toho,
kde reportér pobýval.
Peníze v Albánii nezustávají, nebo neproniknou natolik
hluboko, aby zemi skutecne zúrodnily. Vetšina zboží se
do Albánie dováží, takže peníze postupne tecou zpet,
nemalá cást se prostaví - a cím chudší kraj, tím menší
bývá podíl verejných staveb. Albánie nemá rozvinutý
bankovní sektor a víc než polovina penez obíhá mimo
bankovní systém. Lidé si pujcují uvnitr rodiny, mezi
práteli, u neoficiálních spolecností. To vytvárí príhodnou
pudu pro nelegální operace, takže peníze v Albánii stékají
casto také do bažin. Protikladem slabosti policie a státních
institucí je silné albánské podsvetí. Nedá se ríci, že by
v Albánii samotné byla silná mafie. Albánie spíš slouží
jako základna pro pašování drog, cigaret, žen, ilegálních
migrantu a zbraní. Výhodou albánského organizovaného
zlocinu v Itálii a dalších zemích je pomerne bezpecné
zázemí doma. Stát nemá dost prostredku na boj s organizovaným zlocinem, ale ani na kultivaci rozdrobeného
financního trhu, prenesene receno na jeho melioraci.
A peníze z podzemí odtékají casto také do zahranicí.
Nemalá cást z tech, které se v zemi zdrží, poslouží
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k uplácení úredníku, policistu a zrejme i politiku, aby se
zmínené zázemí udržovalo.
Korupce je posledním duležitým clánkem v obehu
penez v Albánii. Nejde zdaleka jen o úplatkárství, prestože
úplatky jsou v Albánii bežné na úradech, v soudnictví,
u lékare a na policii. Chronickou albánskou bolestí je fakt,
že politické strany se zhusta financují korupcí - bud
jmenováním maxima "svých" lidí do všemožných funkcí
a pak organizovaným primhurováním ocí nad braním
úplatku, defraudacemi v prípade tech, kterí mají prístup
k zahranicním donacím (mnozí ministri se už podezrele
obohatili), ale zrejme i systematickým "zpoplatnováním"
verejných financí pro stranické úcely. Strany namnoze
fungují spíš jako zájmové skupiny. Tady už prirovnání
k vode trochu kulhá. Mužeme jen ríci, že ti, kdo jsou za
regulaci financních toku zodpovední, si radeji sami
prikrádají ze spolecných zásob. Není náhodou, že dlouhodobe absolutne nejpopulárnejším politikem v zemi je
nestraník Edi Rama, mladý schopný starosta Tirany.

Služby za hubicku
Ctvrtina obyvatel Albánie žije pod hranicí chudoby,
která se v regionu udává na 2,70 dolaru na den. Je to
nejvíce na celém Balkáne. V horských oblastech žije pod
hranicí chudoby témer polovina obyvatelstva. Korupce
není obvyklejší v chudších zemích náhodou. Jsou-li
možnosti pozvednout se vlastními silami malé (což je
vyjádreno v krásném anglickém výrazu selfmademan),
vyplatí se preferovat skupinovou solidaritu pred individuální strategií.
V Albánii se závislost mezi chudobou a solidárností
projevuje jak faktem, že vetšina podniku v Albánii - malé
obchudkya firmicky - jsou rodinné podniky, tak zmínenou všudyprítomnou korupcí. Ackoli podle pruzkumu
verejného mínení korupce vetšine lidí vadí, málokdo
chápe souvislost s kolektivistickým naladením vetšiny
obyvatel, které plodí klientelistické síte. Klientelismus,
v tomto prípade hlavne jakýsi systém skryté privatizace
verejných funkcí, kdy státní zamestnanec nebo jiný verejný cinitel prodává své služby nebo je poskytuje výmenou
za protislužbu, je udržován díky relativní chudobe:
mnoha lidem se vyplatí spoléhat spíše na to, že k moci se
dostane jejich príbuzný, známý nebo jejich politická
strana, a pak využít systému, než se držet zásady nedávat
a nebrat. Zisk je v tom prípade pochybný, ztráta pravdepodobná.
Individuální životní strategie obvykle ztrácí na významu spolu s chudobou. Pokud si jednotlivec muže
úpornou prací pomoci jen málo, nejenže spoléhá na
solidaritu uvnitr vetší skupiny - rodiny v míste narození,

skupiny rodáku v míste, kam presídlil. Preferuje se rychlý
zisk na úkor dlouhodobého. Tak ci onak byla do sporení
v pyramidových fondech zapojena prakticky každá albánská rodina. I když albánská centrální banka upozornovala
na možné následky, vcetne státního bankrotu, mnoZÍ
vysocí úredníci a politici, ale i nekterí z personálu zahranicních ambasád nebo zahranicních podnikatelu byli do
cinnosti fondu sami zapleteni.

Dolar, nebo euro ...
Dolar tu rychle zdomácnel hned po pádu komunismu.
Svou vlastní menu má Albánie, vyhlášená v roce 1912, až
od roku 1925. Byl jí albánský frank, což naznacuje tehdejší význam Francie - jenž je už minulostí, jak ilustruje
napríklad pohrdání dnešních Albáncu francouzskými
auty - pro snahu hledat protiváhu k vlivu dvou tradicne
silných sousedu: Itálie a Recka. V krátkých albánských

Financní toky v Albánii lze nejlépe prirovnat
k vode. Výdelky jsou jako déšt, který se nejvíce
zachycuje na nejúrodnejších místech,
predevším v hlavním meste a jeho širším okolí.
Místa, která leží príliš stranou, zustávají suchá.
státních dejinách dávaly Recko a Itálie nekolikrát najevo
svuj úmysl rozdelit si zemi mezi sebe. Lek, puvodne
oznacení pro petinu albánského franku, se stal oficiálním
názvem valuty po druhé svetové válce.
Více penez ze zahranicí však dnes už prichází v eurech.
Už ted se v oblastech, považovaných v Albánii z hlediska
životního standardu za žádoucí, jako je Tirana, nekteré
katolické oblasti na severu a pravoslavné na jihu, dá bez
problému platit eurem. Podstata tkví v tom, že duvera
v dolar je podložena duverou v USA. Evropská unie
takové pocity nebudí; je vnímána jako soubor zemí, kde
se dá vydelávat, ale ne jako silný a férový partner.
To, jestli se Evropská unie dokáže stát v albánských
ocích silným partnerem, který neohrožuje, nýbrž pomáhá
a jehož je treba si hledet, se muže stát pro Unii výstižným
zrcadlem. Kam vlastne krácí EU, ptáme se my, kterí ji
tvoríme. Albánie nám to muže ukázat. Koneckoncu leží
prece v Evrope.

Filip Tesar (1969) je balkanista. Pracuje v Ústavu pro
mezinárodní vztahy.
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Svedek z paláce snu
V 60. letech 20. století došlo v albánské literature k vnejškove nenápadné, ale
významné zmene. Spisovatelé, zejména mladší generace, zacali opouštet
striktní pravidla socialistického realismu
Zmena nebyla - a ani nemohla být - proklamována,
spíše ji bylo možno vycíst mezi rádky. Casove se tento
vývoj shoduje s obdobím po roztržce se Sovetským svazem
(1961), kdy se na krátkou dobu zdálo, že se politika Envera
Hodži otevírá svetu. Uvolnení ovšem nemelo dlouhého
trvání, brzy se opet zprísnila cenzura, nekonformní díla
byla zakazována a jejich autori postihováni sankcemi.
Svobodnejší myšlenky však byly vysloveny - at jakkoli
skryte - a nedaly se už z literatury zcela vymýtit.

ného politického života. Ústrední myšlenkou témer všech
jeho del je útlak jednotlivce státní mocí. Kadare to pocítil
sám na sobe. Ac mel jako mezinárodne uznávaný spisovatel v Albánii privilegované postavení - protože to bylo pro
Envera Hodžu, obdivujícího literaturu, lichotivé nevyhnul se ani on kritikám, podezírání a zákazum svých
del. Nebyl sice uveznen jako nekterí jiní spisovatelé, kterí
mu to dodnes vycítají. Podarilo se mu však pomocí
ruzných alegorií vyslovit velmi ostrou kritiku totalitního
režimu nejen v Albánii.

Generálovým zpovedníkem ...
Ke skupine spisovatelu, tvorících v tomto duchu, patrí
i Ismail Kadare, který se v prubehu let stal nejen nejvýraznejším soucasným autorem ve své vlasti, ale je uznáván
a hojne prekládán i v zahranicí. Lze ríci, že je nejznámejším albánským spisovatelem v historii vubec. Narodil se
v lednu 1936 v jihoalbánském meste Gjirokaster. Po
ukoncení studií pracoval nejakou dobu jako redaktor
literárního týdeníku Drita (Svetlo), ale pozdeji se již plne
venoval literární tvorbe. Jeho první sbírky Mladistvé podnety (1957), Snení (1957) Mé století (1961) aj. nevybocovaly
z obvyklé tématiky; byly vlastenecko-historické, politické
i milostné. Již zde ale bylo možno vycítit talent autora,
který sice pozdeji presunul težište své tvorby na prózu, ale
presto se cas od casu k poezii vracel.
Románovou prvotinou Ismaila Kadareho je Generál
mrtvé armády (1963). Toto dílo bylo oficiální kritikou
v Albánii prijato s rozpaky: vytýkala se mu ideová nejasnost, smírlivý prístup k nepríteli atd. I když Kadare po
techto výtkách román v druhém vydání z roku 1967
upravil, nebyla mu venována vetší pozornost. Prelomem
bylo až vydání jeho prekladu ve Francii v roce 1970. Dílo
vzbudilo obrovský zájem, bylo preloženo približne do
triceti jazyku a zfilmováno. Ceský preklad vyšel v roce
1990 v nakladatelství Odeon. Námet je neobvyklý: dvacet
let po 2. svetové válce prijíždí do Albánie italský generál,
aby vykopal z hrobu padlé italské vojáky, kterí pak meli
být pohrbeni se všemi poctami v Itálii. Generál se pri své
misi setkává s radou Albáncu a postupne si uvedomuje
duvody, pro které museli proti "jeho chlapcum" bojovat.
Zásadní na tomto románu je, že zde není vyjadrována
nenávist k okupantum,
ale spíše pochopení pro
oboustranné utrpení. Generálovo procitnutí je jenom
logickým vyústením deje románu a Kadare je pouze
konstatuje, aniž je nejak výslovne hodnotí. Jeho vlastenectví je nepatetické, a o to je dopad románu silnejší.
Generál mrtvé armády byl zacátkem Kadareho bohaté
románové tvorby, pro kterou cerpal námety z antiky,
z novejší historie zeme, ze starých legend, ale i ze soucas-

Nevyslyšený svedek
Ješte než vyšlo revidované vydání Generála mrtvé
armády, Kadare vydal kratší prózu nazvanou Netvor (1965)
o pádu Tróje. Pád mesta lící ve dvou prolínajících se
casových rovinách, dávné a soucasné; v obou prípadech je
katastrofa zavinena tím, že v minulosti byl pres hradby
vpušten dovnitr kun nastražený Reky a v soucasnosti
"netvor". Soucasná Trója je lícena jako moderní mesto se
všemi vymoženostmi naší doby, jen charaktery lidí zustávají stejné. Jindy je zase mesto stejné a lidské charaktery se
mení. Kniha byla velmi brzy zakázána práve kvuli analogiím mezi historií a soucasností.
Toto antické téma Kadare zpracoval také pozdeji
v rozsáhlé básni Laokoón (vydané v roce 1976 ve sbírce
Cas), v níž vkládá mramorové soše Laokoóna, který
varoval pred vpuštením kone do mesta, ale nebyl vyslyšen,
slova o bezmocnosti jedince proti historické lži - což je
také jedna z hlavních myšlenkových linií Kadareho tvorby.
V 70. letech Ismail Kadare píše nekolik próz: V roce
1970 vydává historický román o obléhání albánské
pevnosti tureckými vojsky v 15. století v dobe Jirího
Kastrioty-Skanderbega. Podle nekterých názoru Kadare
zde reagoval na situaci Albánie po roztržce se Sovetským
svazem v roce 1961 a na invazi do Ceskoslovenska v roce
1968. Nevylucovalo se, že podobným cílem se tehdy
mohla stát i Albánie.
Námetem románu Zlomený duben (1978) je krevní msta.
Dej knihy, odehrávající se v severoalbánských horách, kam
mladý spisovatel z Tirany jede na svatební cestu, slouží ve
skutecnosti jen k tomu, aby autor popsal albánské stredoveké zvykové právo, tzv. Kanun Leka Dukagjiniho,
a predevším krevní mstu, která je jednou z kapitol tohoto
lidového "zákoníku". Téhož roku (1978) je publikován
Most se tremi oblouky. Vychází ze starých balkánských
legend o zazdívání živých bytostí, lidí i zvírat, aby se zajistila úspešnost stavby. Budování mostu ve 14. století stále
nepokracovalo kupredu a obrat k lepšímu nastal teprve
tehdy, když do jednoho jeho sloupu zazdili cloveka. Bylo
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však zjišteno, že onen clovek byl ješte pred zazdením
zavražden. A nebyl by to ani Kadare, aby do této skoro
detektivky nevložil alespon nejakou drobnost, která by
popudila oficiální místa: vypravecem, komentátorem
a nakonec objevitelem vraždy byl katolický mnich (je
známo, že církev byla v Albánii za totality pronásledována
vÍCenež kdekoli jinde).
Velmi závažným románem, za který Ismail Kadare
dostal v roce 1991 v Paríži cenu asociace lidských práv
Nouveaux Droits de l'Homme, je Pracovník paláce snu
(1981). Je to až hruzný obraz instituce velké ríše,
nepochybne turecké, která má za úkol registrovat sny
obyvatel, aby tak zjištovala nálady mezi lidmi a údajne jim
prizpusobovala svou politiku. Ve skutecnosti jde
o promyšlený plán, jak zbavit lidi posledního koutku jejich
svobody. Kniha byla samozrejme zakázána, analogie byly
príliš zjevné, a vyšla znovu až v roce 1990.
Pyramidy trochu jinak
Charakteru
Kadareho del se námetove ponekud
vymykají dva politicky motivované romány. Jako by jimi
autor splácel dan své roli "oficiálního" spisovatele. První,
Velká zima (1977), lící rozchod Albánie se Sovetským
svazem. Jsou zde popisována jednání v Kremlu, se všemi
nátlaky precházejícími až k výhružkám. Pozitivne je ale
zachycena osobnost Envera Hodži jako cloveka, který se
vzeprel sovetskému diktátu, a to Kadaremu, jak sám rekl,
pozdeji "zachránilo život". Pusobivejší je ale druhá kniha
tohoto typu, Koncert na konci zimy (1988), o roztržce
Albánie s Cínou v roce 1978. Ochlazování vztahu probíhá
pozvolna, delegace albánských spisovatelu je ješte pozvána
do Cíny a zde poznává politické a stranické pozadí situace
v Cíne - nemilosrdné odstranování odpurcu, ovzduší
sebekritik a kajícných obhajob i narustající strach mezi
lidmi. Autor sice navenek podporuje albánské stanovisko,
ale jeho kritika stranických praktik se dá tak ocividne
aplikovat na Albánii, že i tato kniha je zakázána.
V 80. letech se Kadare zrejme duvodne bálo svuj život.
Dukazem je román Stín, který napsal v letech 1984-86. Je
to príbeh filmare, jezdícího do Francie na ruzná jednání
a festivaly, i když jeho úcast je zcela formální a nikdy se
žádná spolupráce nedohodne. Úrady ho k jeho údivu
pouští, krome poslední cesty, do západní ciziny samotného, bez "stínu", který by ho hlídal. Doma jsou však tyto
krátké dny svobody zaplaceny tím, že clovek musí projevovat nenávist k zemi, do které jezdí, aby se tam mohl ješte
nekdy podívat. Kniha byla tajne prevezena do Francie, ne
jako Kadareho dílo, ale jako preklad, který on provedl,
a uložena do bankovního trezoru s tím, aby byla vydána až
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po jeho prípadné smrti. Pomery se však zmenily a Stín byl
vydán v roce 1994 ve Francii, v Albánii až pred dvema
lety.
Kadareho beletristická tvorba je velmi rozsáhlá, nelze ale
pominout ješte jeden román, a to Pyramidu (1995).
Pyramida, kterou buduje egyptský faraón Cheops ve 3.
tisíciletí pr. Kr., není jen budoucím hrobem vladare, ale
slouží k upevnení jeho moci, protože stavba udržuje lid
v težké práci, která mu odebírá energii a svobodomyslnost.
Stavba se provádí za prísných bezpecnostních opatrení,
lidé jsou z nejruznejších duvodu sledováni, trestáni
a popravováni a jsou odhalována vymyšlená spiknutí jak
mezi stavbari, tak u dvora. Kniha zrejme vznikla pod
dojmem monumentální stavby Hodžova muzea v Tirane,
které melo rovnež podobu pyramidy, a budování tisícu
bunkru na pobreží Albánie.
Francouz Kadare
V ríjnu 1990 lsmail Kadare emigroval do Francie. Jeho
odjezd vyvolal v Albánii údiv, mezinárodní tisk mu
venoval velkou pozornost a Kadaremu se casto vycítalo, že
opustil potápející se lod v dobe, kdy jeho prítomnosti
v zemi byla velmi zapotrebí. Kadare však své rozhodnutí
vysvetloval tím, že v Albánii se ani po smrti Envera Hodži
v roce 1985 a za jeho nástupce Ramize Alii nic nezmenilo
a že ve Francii bude moci využít možnosti svobodného
projevu, kterým by prispel k pádu totalitního režimu.
Své názory na události té doby i na soucasné albánské
spisovatele a literaturu a umení vubec vyjádril ješte pred
odjezdem do emigrace v Pozvání do spisovatelovy dílny
(1990), které je jistým druhem jeho spisovatelské autobiografie. Podobne je koncipován i jeho Dialog s Alainem
Bosquetem
(francouzským
spisovatelem, novinárem
a prekladatelem), který vyšel v Tirane v roce 1996.
Ismail Kadare se osobne zúcastnil i rady jednání
o problému Kosova. Svuj deník z té doby, záznamy
událostí, clánky a dopisy shrnul v knize Prišla smrt a my
jsme se videli (1999). Beletristicky je problém Kosova
zpracován v krátké próze Tri žalozpevy za Kosovo (1998).
V Kadareho tvorbe ale neprevažuje politický aspekt nad
umeleckým. Vždycky jde o nevšedne vybrané námety,
propracovaný, nekdy velmi napínavý dej, pro Kadareho
typické propojení tragicna s humorem.Ten, kdo nezná
pomery v Albánii, by si naznaceného politického podtextu
nemusel ani všimnout. Pro Albánce ale byl v težkých
dobách povzbuzením.
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Albánie se o Kosovo
Od ustavení nezávislé Albánie v listopadu 1913 kosovští
Albánci s výjimkou fašistické okupace za druhé svetové války
nikdy nežili ve spolecném státe s ostatními svými soukmenovci. Mezinárodní spolecenství tehdy na setkání v Londýne
souhlasilo s albánským státem, ale ustoupilo požadavkum
Srbska, Cerné hory a Recka, že pulka albánské populace žijící
na západním Balkáne zustane mimo území nového státu.
V následujících devadesáti letech šli Albánci v Albánii a ti na
území bývalé Jugoslávie každý vlastní cestou a zakoušeli
ruzné druhy útlaku.
Jazyk a vlajka nejsou všechno
Jazyk a vlajka sdílená Albánci v Albánii, Kosovu, jižním
Srbsku, nekterými oblastmi v Cerné hore prilehlými
k Albánii a západní Makedonii mohou vzbuzovat falešný
dojem rozšírené touhy po spolecném státu. Dnes je všem
i pres nedávné politické a demokratické turbulence spolecná
orientace na Západ. Alejejich zájmy jsou rozdílné.
Kuriózní je, že Kosovo je pro obyvatele Albánie na okraji
zájmu, prestože urcití politici v Tirane udržují blízké vztahy
s nekterými kosovskými politiky a publicisty, naslouchají
jejich radám a nabízejí jim albánské obcanství. Kosovské
téma není v Albánii presto nicím VÍcenež populistickým
nástrojem domácí politiky. Oproti tomu sdílejí ostatní
sousední státy hluboce zakorenené a prevážne neopodstatnené obavy, že Kosovo predstavuje hrozbu pro regionální
stabilitu nejen díky množství zbraní ukrytých po konfliktu
v letech 1998-99, ale také díky extremistickému potenciálu
financovanému skupinami organizované kriminality,
uchylujícími se k násilí v zájmu prosazení Velké Albánie.
Idea Velké Albánie není nová a nepredstavuje žádnou
hrozbu ani dnes, kdy dalo mezinárodní spolecenství najevo,
že soucasný statut Kosova jako mezinárodního protektorátu
je docasný, ale nikdy už se nevrátí do situace existující pred
rokem 1999, kdy provincie podléhala Belehradu a práva
albánské vetšiny byla neustále hrube porušována Miloševicovým režimem. Pocet obyvatel Kosova, kterí dávají prednost
myšlence Velké Albánie, je nízký - cítá méne než deset
procent a tríští se naVÍcdo nekolika skupin: tech, kterí žijí
v pohranicních oblastech a jejich rodiny byly rozdeleny
hranicí po témer jedno století, politických extremistu
a hrstky intelektuálu, kterí casto cestují do Albánie a jsou
svedky jejího ekonomického pokroku; podle nich by Kosovo
tudíž mohlo jen získat, kdyby se stalo její soucástí. Tyto
pocity ale nejsou široce sdíleny v Albánii samotné. Výjimkou
je snad jen nuzná a vylidnená severovýchodní hornatá oblast
okolo Tropoji, poblíž hranice s Kosovem.
Albánské paradoxy
Zajímavý rozdíl ve vnímání je možné videt v médiích.
Fakticky všechny kosovské zpravodajské stanice referují
o dení v sousedních oblastech osídlených Albánci jako
o nevendi, což znamená "v zemi". Jakoby šlo o jeden obýva-
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ný celek. Albánské zpravodajství nicméne tento pohled
nesdílí a umístuje tyto informace do kategorie ne rajoni regionální, a ne albánský.
Další rozdíl je ve vnímání vlajky. Po desetiletí se úrady
v Makedonii a Srbsku snažily potrít používání albánské
vlajky svými albánskými obyvateli. V 80. letech to vyústilo
v konflikty na svatebních hostinách a v letech devadesátých
do poulicních nepokoju. Albánská vlajka je však stejne
všudyprítomným symbolem v cástech Kosova, kde žijí
Albánci, stejne jako vlajka Srbska v oblastech srbských. Ke
konci kvetna požádal makedonský predseda vlády Vlado
Buckovski svuj albánský protejšek Fatose Nanose o pomoc
pri presvedcování albánských politických stran v Makedonii,
aby souhlasily s "urcitými zmenami na albánské vlajce."
O podobné "zmeny" usilovaly Belehrad a Skopje bezúspešne
už v 80. letech. Od odstranení malé žluté hvezdy nad
dvouhlavým Skanderbergovým orlem na albánské vlajce,
které doprovázelo v raných 90. letech pád komunismu
v Albánii, byla vlajka albánské komunity v oblastech bývalé
Jugoslávie identická s vlajkou albánskou. Je zajímavé, že
vlajka, spojovaná s nedávnými ozbrojenými strety, vyvolává
silnejší pocity patriotismu a spolecné identity u kosovských
Albáncu a Albáncu v ostatních oblastech bývalé Jugoslávie
než v samotné Albánii, kde jí není prikládán žádný zvláštní
význam.
Albánci predstavují 25 procent makedonské dvoumilionové populace a pres 90 procent obyvatel Kosova. Z celkového poctu jeho obyvatel, který nejspíš nedosahuje dvou milionu, se soucasný neustále kolísající pocet Srbu v Kosovu
pohybuje okolo 100000 - 120000. Pristehovalectví z hornaté severní Albánie pokracovalo po staletí. Když se v 17. a 18.
století zlepšilaverejná hygiena a VÍcdetí se dožívalo dospelého veku, nedostatková orná puda nebyla nadále schopná
uživit rozrustající se populaci, a tak se mnoho horských
klanu premístilo do zcásti vylidnených úrodných oblastí
Kosova, kde po staletí žili Srbové ve vetšine, než v nekolika
vlnách velká jejich cást uprchla pred osmanskou represí na
sever do Uher, a rozšírilo tím místní albánskou populaci.
Kosovská rodinná jména mají tedy svuj puvod v severní
Albánii a s krajany ze severní Albánie je pojí i gegskýdialekt.
Albánie tak predstavuje koreny jazyka a kultury kosovských
Albáncu.
Je urcitou ironií, že dnes je to spíše Albánie než Kosovo,
kdo vlastní svou elitu. Navzdory vlastní izolaci zevnitr pod
Enverem Hodžou a Ramízem Aliou režim zajistil udržení
a rozvoj intelektuální a technokratické trídy vysíláním až
padesáti studentu rocne do zahranicí - vetšinou do Moskvy,
Prahy a jiných metropolí sovetského bloku - a po konfliktu
Hodži s Chrušcovem v roce 1961 a s Cínou v roce 1978
posílal studenty do Francie a Itálie. (Hodža prerušil vztahy
s Moskvou a Pekingem po jejich sblížení s jugoslávským
vudcem Josipem Brozem Titem: veril, že byl podveden nejen
sovetskými a cínskými "revizionisty", kterí flirtovali se Spoje-
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nými státy, ale také se cítil zrazen ve veci Kosova, v níž spoléhalna podporu Moskvy a Pekingu.)
Na druhou stranu kosovští Albánci mohli studovat nanejvýš v Jugoslávii - vetšinou v Belehradu nebo v Záhrebu,
a jejich obzory tak byly ochuzeny o zkušenosti ze zahranicí.
Tvorili provincní intelektuální trídu a nikoli mezinárodne
zkušenou elitu. A zatímco Albánci v Tirane a na pobreží
sledovali italskou televizi, která predstavovala v 80. letech
okno do sveta, jejich príbuzní v Kosovu se mohli dívat
maximálne na jugoslávské nebo albánské vysílání. Albánská
televize poskytovala v 80. letech dost zkreslený pohled na
Albánii jako folkloristickou idylku a zároven se ve zprávách
zamerovala na srbské represe v Kosovu - nejen v rámci
bežného zpravodajství, ale rovnež s cílem odvrátit pozornost
obyvatelstva od horšící se ekonomické situace v Albánii. Po
pádu albánského komunistického
režimu na zacátku 90. let
a anarchie, která provázela Miloševicovy represe v Kosovu,
se Albánie stala stredem zájmu kosovských intelektuálu,
studentu, stejne jako pašeráku.

Sen o Velké Evrope
Cestování zustalo po celá 90. léta omezeno a kosovští
Albánci se do Albánie dostávali bud pešky pres hory nebo
zdlouhavou cestou pres Cernou Horu a poté ilegálne na
motorové lodi pres Skadarské jezero. Rozšírená anarchie
v roce 1997 doprovázená
vyrabováním
zhruba milionu
zbraní z armádních skladu v Albánii prispela k propuknutí
násilností v Kosovu v následujícím roce, kdy se Kosovská
osvobozenecká armáda (UaK) stretávala se srbskými bezpecnostními a polovojenskými silami. Tehdy bylo asi 200 tisíc
kosovských Albáncu nuceno uprchnout do Albánie. V roce
1999, behem vzdušných
náletu NATO na Jugoslávii,
minimálne 700 tisíc kosovských Albáncu uprchlo do

Albánie, Cerné hory a Makedorue. Ti uprchlíci, kterí se ocitli
v Albánii, byli na jednu stranu potešeni tamejším vrelým
privítáním, ale zároven šokováni chudobou a neporádkem
v zemi, kterou díky albánské televizi a vysílání rádia považovali za ráj. Od stažení srbských voj sk, které doprovázelo
zrízení mezinárodního
protektorátu
v cervnu
1999,
a s rychlým rozvojem albánských prímorských regionu se
Albánie stala velmi oblíbeným
prázdninovým
místem
kosovských Albáncu, podobne jako Dalmatské pobreží pro
Cechy.
Albánská verejnost se pramálo o Kosovo zajímá - to
ustupuje zájmu Albánie o zaclenení do Evropy. Kosovo se
blíží k rozuzlení svého postavení a at bude jeho výsledek
jakýkoli, mezinárodní spolecenství dalo jasne najevo, že jako
se již nikdy nevrátí situace pred cervnem 1999 - tj. nebude již
srbsko u provincií podrízenou vláde v Belehradu-, stejne tak
nebude Kosovu dovoleno spojit se s jiným ze sousedních
státu (myšleno Albánií) nebo s nekterou cástí ze sousedních
státu, napríklad s Albánci obývanou západní Makedonií tzv. Iliridou, ci jihosrbskými okresy Medvedja, Bujanovac
a Preševo.
V posledních letech dali politici v Tirane najevo, že
jedinou formu spojení všech Albáncu na západním BaJkáne
lze ocekávat pouze s clenstvím jednotlivých zemí, kde Albánci žijí, v Evropské unii. Tak by mohla vzniknout jednotná
albánsky hovorící oblast, podobne jako již existující nemecké, anglické, francouzské a holandské jazykové oblasti.
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rozhlasové stanice Radio Free

EuropelRadio Liberty (RFE/RL). Od poloviny
situad v Kosovu, Albánii a Makedonii.

80. let se zabývá

Z anglictiny preložila Anna Reinbergerová.

Táhlé kosovské blues
Jak se žije Albáncum a Srbum v bývalé srbské provincii VÍce než pet let po válce
MARTIN EHL
Oknem prosvítal na chodbu paneláku mesíc. Bylo to
jediné svetlo, které umožnovalo na špinavé chodbe alespon
nejakou orientaci. Ješte že okno nemelo sklo, jinak by asi
bylo špinavé a na schody by nebylo videt vubec. Jít na
návštevu a nevedet vlastne kudy je podivné. Ješte že dcera
hostitelky, puvabná mladá Bardha, postavila ke dverím bytu
ve druhém patre svícku.

Kraj bez svetla
Více než pet let je po válce v Kosovu a na prištinském
sídlišti Dardania nemají stále osvetlení na chodbách ani ve
vetšine ulic, a dodávky elektriny jsou prerušovány. Místo
trávníku vyšlapané cesty lemované hromadami
odpadku
a za mesty na improvizovaných
skládkách hejna vran.
Tehdy i ted. Na první pohled se nic nezmenilo.

Zatímco v ulicích je takrka neuveritelný neporádek, za
prahy domu a bytu se dá jíst z podlahy, pokud není pokryta
pekným kobercem jako u Bardhy a její matky Magi. Žijí
v tomhle trípokojovém byte už dlouho, otec Bardhy zemrel
pred lety prirozenou smrtí, což v zemi, kde spousta lidí
hovorí o válce, vyhánení a zabitých, vypadá témer nepatricne. "Z naší rodiny zemrel ve válce jeden strýc. Meli jsme ale
co delat, abychom tehdy stacili utéct," rekla mi pred tremi
lety Magi. Byt je zarízen moderními prístroji a zánovním
nábytkem. "Všechno jsme museli znovu koupit, nic tu
nezustalo, Srbové to odnesli." Tehdy se ješte bála na mne na
chodbe promluvit srbsky, protože jiný cizí jazyk krome
zbytku ruštiny neumÍ. Po trech letech už to není tak ožehavé.
Její dcera mluví anglicky, turecky, trochu srbsky a trochu
španelsky jako všechny mladé dívky v Kosovu. Populární
jsou tu totiž latinskoamerické telenovely, které vysílala pred
rokem 1999 i srbská televize v puvodním znení, a španelština
tu prekvapive zakotvila.
Magi a Bardha jsou i nejsou typictí obyvatelé Kosova.
Magi má práci, monitoruje
média pro jednu zahranicní
organizaci, což zarucuje pravidelný príjem. "Chtela bych
studovat malírství v Bulharsku,"
ríkala pred tremi lety
zasnene Bardha a ráda se chlubila obrázky rozvešenými ve
svém pokojíku. "UŽ je to nejak pryc," mává ted nad svým
nekdejším poblouznením
rukou. Studuje v Prištine ekonomiku. "A zamilovala se nám," ríká s úsmevem Magi a dcera
se cervená.

Unaveni cekáním
Její budoucnost by se tak mohla zdát ružová, nebýt toho,
že se všechno odehrává v Kosovu, které má sice vládu
a parlament, ale kde o všem podstatném rozhoduje mezinárodní spolecenství. Nezamestnanost je obrovská, odhaduje
se na sedmdesát procent, a zejména na venkove panuje bída,
kterou zachranují pocetní príbuzní pracující v zahranicí,
i když i tento zdroj vysychá. Albánci mají nejvetší porodnost
v Evrope. Šest, osm detí v rodine není žádná výjimka, hlavne
na venkove. Dríve jich pár odešlo do zahranicí a posílali

peníze. Od osvobození, jak kosovštÍ Albánci chápou pocátek
mezinárodní
správy v roce 1999, se však jejich možnosti
cestovat za prací dramaticky omezily.
Vztah k mezinárodní správe obecne se vubec zhoršil. Už
to nejsou osvoboditelé jako v roce 1999. Pracovníci mise
OSN v Kosovu (UNMIK) byli vedle Srbu hlavním tercem
útoku pri lonských breznových násilnostech. Místním lidem
vadí, že UNMIK sice má Kosovo zastupovat a spravovat, ale
nedelá to dobre. "UNMIK není vláda, protože nehájí naše
zájmy, a naše vláda je zase omezena, protože nejsme
samostatný stát," ríká šestadvacetiletý Blerim Krasniqi, který
v Prištine pracuje pro americkou
nevládní organizaci
a zároven studuje na jedné z cetných místních pobocek
amerických podnikatelských škol.
"Lidé už jsou unaveni cekáním na budoucnost,
chtejí
práci, ale ta není a všechno se to odvíjí od toho, jestli jsme
samostatná zeme nebo ne. Já nechci cekat do padesáti, až se
Kofi Annan rozmyslí," vysvetluje Blerim netrpelivost
mladých Kosovanu, kterých se nezamestnanost a problémy
dotýkají nejvíce. Nemohou cestovat do zahranicí za prací
jako dríve, protože mají jen provizorní cestovní doklad
vystavený UNMIK, který všude vzbuzuje podezrenÍ. Díky
neúnavné masáži politiku si všichni myslí, že zázracným
lékem na všechny problémy bude nezávislost. Proto si témer
nikdo z kosovských Albáncu ani nepripouští, že by bývalá
srbská provincie mohla pred sebou mít jinou budoucnost
než samostatného státu. MluVÍ o investicích, které se sem prý
pohrnou.
Priština a další kosovská mesta jsou plná mladých lidí,
kterí po vecerech nemají jinou zábavu než posedávat
v kavárnách ci brouzdat se po ulicích. V takové situaci je pro
kosovské radikály jednoduché
vyvolat jakýkoli konflikt
podobný tomu, který vzplanulloni v breznu po neoverené
zpráve místní televize, že pes poštvaný Srbem zahnal do reky
tri albánské deti, které se mely utopit.
"Lidé chtejí zmenu, nechtejí už delat špinavou práci
v jiných zemích. V predchozí válce jsem nebojoval, ale ted
bych do toho šel. Už vím, co to je svoboda," ríká hrde
Blerim, podle nehož je klid v Kosovu jen zdánlivý. "Není to
proto, že by UNMIK nebo KFOR chtely, aby byl klid, ale
protože to chtejí místní. Kdyby se místní rozhodli, tak jsou
demonstrace do patnácti minut."

Ohrožený druh

Poslední dve generace kosovských Albáncu a Srbu vyrostly mezi
demonstracemi, strelbou policie a povstalcu.

Strach na jedné strane a dlouholeté spoléhání na státní
pomoc a postavení "nadrazeného"
národa na strane druhé
vytvorily mezi Srby jakousi paralýzu, z níž uniknout je velmi
težké. Belehrad naVÍc na kosovské Srby tlací, aby na historické pude zustali i za cenu živorenÍ. V podstate zbývá jen
prodat majetek a odejít jako uprchlík do vlastního Srbska,
jak se to ve velkém deje treba na predmestí Prištiny Kosovo
Polje, kdysi výrazne vetšinové srbské oblasti. Ješte v roce
2001 tu byla spousta srbských nápisu. Dnes už srbština
pomalu mizÍ. Albánci to podporují a skupují domy. Jakési
soužití obou národu funguje jen výjimecne.
"Každý se snaží delat nejaký byznys, aby prežil, ale je to
velmi težké," ríká petadvacetiletá prodavacka Nataša, která
má krámek s pirátskými cédecky v severní, srbské cásti
Mitrovice. Zdejší krámky jsou vetšinou v kioscích, stáncích,
shluknutých
bez ladu a skladu na hlavní ulici, zatímco

v albánské cásti jsou obchody vetšinou v domech. Nataša se
pokusila žít v Srbsku. "Byla jsem tam mesíc jako uprchlice,
alebylo to ješte horší než tady, tak jsem se vrátila."
Do jejího krámku chodí hlavne cizinci z mezinárodních
organizací,kterí kupují pirátská CD po dvou až trech euro za
kus. Stejne jako v mnoha krámcích v centru Prištiny. To
napovídá, že spolupráce obchodníku obou zneprátelených
národu funguje, jenže kdesi v pozadí. Práve Mitrovica,
rozdelená proslulým opevneným mostem, má napríklad dve
obchodní komory - srbskou a albánskou. Clenové obou se
pravidelne scházejí a nadávají na politiky, kterí jim kazí
obchod. Pres most v centru mesta nemohou vozit zboží
a nákladní vozy musejí delat zajíždky desítky kilometru.
Byznys po kosovsku
Obchod v Kosovu je jedním z nejcernejších koutu cerné
díry. UNMIK se sice snaží prosadit jakási pravidla, vybírat
dane a clo, ale snad práve v této cásti Evropy platí nejvíce
výklad o tom, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala.
Obchody jsou plné všeho možného zboží, na zdejším trhu
pusobí ve velkém treba slovinské firmy. Placení daní však
zdejšílidé nemají zažité. Stát není náš, tak proc platit. I treba
za elektrinu.
Kosovoje také proslulé jako prekladište drog a lidí na další
ceste do Evropy. Policisté z jednotek OSN se vetšinou na
svojipráci dívají spíše skepticky a mnoho z nich je viditelne
protialbánsky naladeno, i když to nikdy nechtejí novinárum
priznat a nenechají se citovat. Ilustrativní je treba historka
o nemeckých policistech, kterí když se namíchnou ci se
naopak chtejí pobavit, zastavují zdejší auta a kontrolují jejich
puvod a papíry. Jen málokdy nenajdou vuz hledaný ve své
zemI.
Nebo historie luxusne vyhlížejícího restaurantu Aviano
u silnice mezi Prištinou a letištem. Tento mramorový palác,
který nese jméno italské základny, z níž startovaly letouny
k náletum na Jugoslávii v roce 1999, vlastní rodina Kolshi.
Její clenové byli kdysi ve své vesnici v horách proslulí jako
zlodeji, pašeráci a násilníci a na základe tradicního práva
s nimi vesnice prerušila veškerou komunikaci, aby je izolovalaa potrestala. Odstehovali se jinam. Tam se jim prihodilo
totéž. Pašeráctví jim vyneslo dost penez na postavení honosného podniku z bílého mramoru, kde v hale diskrétne šumí
vodotrysk a v místnosti restaurantu chlapíci v kožených
bundách a špicatých botách domlouvají obchody. S rodinou
majitelu však stále nikdo príliš nechce nic mít, rodina si však
zajistilaprízen a ochranu nových vládcu tím, že pašovala pro
povstaleckou armádu UCK zbrane.
Podobných prípadu by se dalo najít víc. Jen opatrne se po
Prištine vykládají historky o privatizacích ruzných podniku,
o tom, proc ani pet let po válce porádne nefunguje elektrina
a ulicejsou osvetleny méne než spore, když Kosovo disponuje jak zásobami uhlí, tak elektrárnou, která kdysi zásobovala
tretinu Balkánu. A už vubec nikdo se nechce štourat v tom,
proc krátce po válce a po príchodu správy OSN nikdo
v ústredí UNMIK i pres cetné urgence neproveroval "rychloprivatizaci" benzínových pump. Clenové zahranicních misí
se velmi rychle stali soucástí cerné díry. Bud se snaží zustat
nenápadní, odsloužit za velmi slušné peníze smluvní dobu,
nebo se aktivne snaží privydelat. Jen málokoho tady pet let
po válcedrží opravdový zájem o pomoc místním lidem.

Kdo utece, vyhraje
Poslední dve generace kosovských Albáncu a Srbu
vyrostly mezi demonstracemi, strelbou policie a povstalcu,
kdy zisk jedné strany byl chápán jako absolutní prohra
druhé strany a vytvárela se tak motivace pro odvetu
v príštím kole. Z Albáncu i ze srbských policistu cišela
v roce 1998, kdy stav napjaté strnulosti precházel do fáze
otevrené války a svet se o Kosovu zacal dozvídat, nenávist
vuci tem druhým. Ten stav nepominul dosud, i když
i tehdy byli lidé, kterí se snažili o jiný pohled.
Luljeta Pulová-Beqiriová se v roce 1998 snažila o založení sociálne demokratické strany a kandidovala na prezidentku tehdy paralelního státu. V ciste mužské spolecnosti
už to samo o sobe bylo dost odvážným cinem. "Studenti se
v poslední dobe radikalizovali. Politické vedení by melo
rychle neco delat, jinak se situace vymkne kontrole," ríkala
na zacátku dubna 1998 na adresu kosovského prezidenta
Ibrahima Rugovy a jeho všemocného Demokratického
svazu Kosova. Ona sama delala, co mohla, ale dcera se
dvakrát nervove zhroutila, manžel jako nezávislý novinár
byl pronásledován. O rok pozdeji už meli radikálové
z UCK prevahu, Rugova se ukazoval behem bombardování
v televizi se Slobodanem Miloševicem a Luljeta PulováBeqiriová jen se štestím prežila pronásledování. Poté dala
prednost odchodu do USA.
Zdání normálního života evropské zeme lze pres všechnu
cernotu najít treba ve dvou kinech v Prištine, kde promítají
cerstvé americké filmy. Nebo v luxusních restauracích
a kavárnách, kam chodí hlavne cizinci, ale i prekvapive
velké množství místních. Prekvapive proto, že treba
v centru Prištiny tam stojí káva dve eura, což je pri prumerném platu 180 až 200 eur hodne - pokud vubec máte
zamestnání. Jako z jiné planety jsou i sobotní basketbalové
zápasy, které ze všeho nejvíce pripomínají svojí dramatickou atmosférou a cernošskými hráci zápasy americké NBA.
Basketbal se po válce stal kosovským sportem císlo jedna.
"Kosovský problém se bude rešit politicky. Nejduležitejším faktorem je pritom ekonomická otázka, když se hospodárská situace nebude zlepšovat, napetí poroste," shrnuje
obecne zastávaný názor Shaqir Shaqiri, jeden z umírnených
bývalých polních velitelu povstalcu, který nyní žije
v Gnjilane. Když se ale Kosovanu zeptáte, co budou delat
poté, až prípadne nezávislost získají, krcí rameny. Jako byl
dríve omluvou radikalismu a nedostatku rozvoje represivní
srbský režim, je nyní pro vetšinu pohodlné všechno svalit
na mezinárodní správu.
V roce 2001 jsem videl na ceste mezi Prištinou a západokosovskou Pejou kolonu asi sedmi zbrusu nových vozu na
sber odpadu, dar nizozemské vlády. V té krajine a za tech
okolností mi prišly jako prízraky, které možná naznacují
pocátek neceho nového. O tri roky pozdeji me prekvapila
jen nablýskaná nová socha albánského národního hrdiny
Skanderbega v centru Prištiny. Žádný nový ani starý kuka
vuz jsem nepotkal.

Martin Ehl (1973) je redaktorem Hospodárských novin. Prednáší
na Západoceské univerzite v Plzni.
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ZastaVÍ strana ruže
Nad knihou Bludné cesty sociální demokracie
Jak popsat spolecenství v pohybu, dráhu telesa, v tomto
prípade ceské sociální demokracie, která ješte zdaleka nebyla
dokoncena? Redakce nakladatelství Prostor, které letos vydalo
knihu Bludné cesty sociální demokracie, uskutecnila svuj edicní
zámer snad jediným možným zpusobem. Je pouze na ctenári, aby odhadl budoucí trajektorii bez ohledu na své sympatie ci nechut, s nimiž k objektu zkoumání pristupuje.

Zhoubná symbióza
První ze dvou studií, které aktuální obsah publikace
rámují, je úvaha historika Zdenka Kárníka o dejinném
poslání i krušných osudech ceské sociální demokracie.
Plne zde platí teze o historii jako ucitelce života. Témer
od samého pocátku provázel první delnickou
stranu
doutnající
a zanedlouho
velmi zretelný rozkol mezi
umírnenými
a radikály. Ti druzí, pozdejší zakladatelé
komunistické strany, byli opojeni "ruskou cestou", nadejí
na rychlé a provždy už definitivní vítezství proletárských
idejí.

Zemanovy odpovedi jsou poznamenány
sebeláskou. Vládnout se musí umet, a nejlépe
to, snad krome Václava Klause, umí on sám.
Teprve v roce 1929, kdy Ceskoslovenská
sociální
demokracie znovu získala témer milion hlasu a stala se
druhou nejsilnejší stranou, mírní se krece poválecného
radikalismu a neoživila je ani tíživá situace svetové hospodárské krize. Historik s uznáním konstatuje spíš pudové než
uvedomelé poznání tehdejšího ceského politického komplexu, že tisknout sociální demokracii k zemi bez jakékoli
tolerance muže být prospešné pouze komunistum.
Skutecnost, že predmnichovská
CSR zustala ve strední Evrope

"Bud' budete schopné stát se velkými, nebo na politické scéne
nemáte co delat, " vzkázal Miloš Zeman malým stranám.

ostrovem demokracie, byla tak výsledkem rozvahy i státnického prehledu, jež soucasník u dnešních politických stran
vesmes postrádá.
Pro vyrešení jen zdánlive zapomenuté otázky, zda parlamentní demokracii vystrídá ci nevystrídá totalitní režim,
prinesla mimorádne nepríznivé podmínky doba po druhé
svetové válce. Komunisté jich doposledka využili a záhy po
únoru 1948 sociální demokracii
pohltili. Nelze ovšem
zapomínat, že z 371 tisícu sociálních demokratu v roce
1948 jen pouhá tretina ochotne ci pod nátlakem podepsala
"slucovací prihlášku".
Do našich dnu pak pretrvala historická zkušenost, že oslabených sociálních demokratu se
silnou komunistickou
stranou byla vždy pro sociální
demokracii zhoubná.

My tri králové ...
Jádro publikace tvorí kapitoly venované trem predsedum
CSSD. Rozhovor spolupracovnice
Ceského rozhlasu Zoji
Franklové s Milošem Zemanem prináší - podobne jako
nedávné Zemanovy memoáry - zajímavé a ctivé detaily,
týkající se predzemanovského
období CSSD. Jistý puvab,
který provází protagonistu úspešné cesty do Strakovy akademie, se ztrácí ve chvl1i, kdy do ní Zeman spolu se svými
ministry vstupuje. Nic z toho, co následovalo, nepovažuje za
omyl ci pochybení. Variantu "opozicní smlouvy" - tvrdí
Zeman - mel pripravenu již pred volbami, a neví o žádných
jejích nevýhodách. Stejne jako jeho nejvetší politický rival
také Miloš Zeman je dosud presvedceným stoupencem vetšinového volebního systému. Jeho argumentace vuci malým
stranám byla jednoznacná: Bud' budete schopné stát se velkými,
nebo na politické scéne nemáte co delat.
Zemanovy odpovedi v rozhovoru, který rozhodne není
veden agresivne, jsou poznamenány sebeláskou. Vládnout se
musí umet, a nejlépe to, snad krome Václava Klause, umí on
sám. Zcela jiný pohled však mají autori "názoru", dalo by se
ríci koreferátu k autoprojekci nekdejších predsedu CSSD.
Nekdy vyslovují odsudek až tvrdý, jako redaktor Práva
Alexandr Mitrofanov: Od okamžiku, kdy prchl z Hradu, ztratil
Zeman nekdejší rozmáchlost gest. Dnes je to typický malý Cech,
který nemá v živote jinou vášen, než aby sousedovi chdpla koza.
Obdobne, zpravidla však hloubeji se vyslovuje politolog
Jirí Pehe: Pro Zemana nikdy nebyl duležitý morální aspekt
politiky. Jeho heslem byl úspech za každou cenu. (. .. ) Když už
slíbil, že dovede CSSD do Strakovy akademie predním
vchodem, byl ochoten pro splnení tohoto cíle udelat cokoliv,
vcetne spolupráce s ODS na úcelových zmenách ústavy a volebního zákona.
Bez laskavosti hodnotí Miloše Zemana také komentátor
Lidových novin Jaroslav Ples!. Podle nej, už když se Václav
Klaus dostal koncem roku 1997 do velkých nesnází, dával
Zeman slovy i skutky zretelne najevo, že si ho váží víc než
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jeho oponentu. Pres svuj kritický vztah se však Plesl domnívá, že s postupujícím casem zapomnení bude CSSD pestovat obrázek svého otce-znovuzakladatele až do idealistické
podoby.
Bez narcistního sebeobdivu hovoril se Zojou Franklovou
Zemanuv nástupce v premiérském kresle Vladimír Špidla,
trebaže ani u nej nechybejí prvky apologetiky, predevším
v tom, co ponechal nevysloveno. Sotva byl nadšeným
stoupencem tzv. opozicní smlouvy s ODS, nebyl však ani
mezi temi, kdo se jí staveli na odpor. Odmítá však možnost,
že obsahovala nejaké tajné body, a ríká: Strucne receno tam

vyslovení následovalo, zaujme sebejisté prohlášení: Já ale

bylo napsáno: My vás necháme vládnout a vy nebudete plnit
v zásade svuj volební program, protože my vám to neumožníme.
Což se také stalo.

možnost si prilepšit, byl bys blbý, kdybys to neudelal, protože to
delají všichni.

Prícinu svého rozchodu se Zemanem spatruje Špidla
v koncepci své vlády. Já mel v úmyslu sestavit koalicní, mírne
vetšino vou vládu, a Zeman dával prednost menšinové vláde za
podpory komunistu. (. .. ) To nebezpecí, že by nás chtel dovést do
náruce komunistu, jsem považoval za znicující.

Špidlovy úvahy o modernizaci levicové politiky nebo
o smyslu evropské integrace, jak je pronáší v odpovedích na
otázky Zoji Franklové, nejsou vyslovovány poprvé, presto
neztrácejí svuj dvojznacný náboj. Má právo na úcast ve
"velképolitice" clovek, který v case reformy státních financí
ríká, že na sociální ochranu dáváme méne, než je evropský
prúmer, a jen dve tretiny toho, co Dánové nebo Švédi?
Politik znepokojený vyhlídkou, že za dvacet tricet let bude
k ekonomické cinnosti potreba jen asi petina dnešního
poctu lidí, nebo že práce za mzdu bude postupne ztrácet na
významu, tedy premiér s "hlavou v oblacích", zatímco
vetšina ostatních vidí svet a jeho problémy jen z hlediska
príštích voleb? Je s podivem, že i lepší z komentátoru
uvádejíjako zápor práve Špidlovo zamýšlení nad vzdálenejší budoucností.
Ne všichni. Jirí Pehe, byt s jistou opatrností, tvrdí, že
Špidla byl zatím jediným skutecným sociálním demokratem,
kterého mela CSSD od roku 1989 v cele. Podobne Alexandr

Mitrofanov: Špidlovi se pred volbami 2002 podarilo zaujmout ty
volice,kterí po zmizení Obcanského hnutí marne hledali v politice
slušnost. A jinde: Testování cesképolitiky, zda v ní dokáže úcinne
vládnout nezkorumpovaný, cestný a slušný clovek, prineslo
negativní výstup. Nikoli bez Špidlovy vlastní viny, dodává
Mitrofanov. Špidla totiž velkou merou sám prispel ke svému
pádu, protože postrádal základní dovednosti, bez nichž nemuže
jedinec ve vysoké politice obstát. Posléze Jaroslav Plesl: Jeho
krátká éra byla pro sociální demokracii duležitá a lze ríci, že volby
v roce 2002 CSSD prekvapive vyhrála jen díky Špidlovi a jeho
lidskému charakteru.

Slova, kterých se sotva kdy dostane tretímu z galerie
nekdejších predsedú CSSD Stanislavu Grossovi. V rade
celkem rozumných vet, zpochybnených tím, co po jejich

v žádném prípade nebudu opakovat osud Vladimíra Špidly.

Osudy knih bývají stejne škodolibé jako osudy lidí.
Nikdy nebyl ohromující solitér jako Miloš Zeman nebo introvert s hlavou v oblacích jako Vladimír Špidla, napsal

o Grossovi Mitrofanov. Je skeptický k jeho vzdelání,
nezpochybnuje však Grossovu sociální inteligenci a prirozený talent k politické práci. Cím po radu let imponoval
vetšinovému volici? Gross byl jejich Standa. Snad bylo
kamenem úrazu prostredí, v nemž vyrostl, nebo celková
atmosféra devadesátých let. Vždy ctil zásadu - když máš

Za produkt devadesátých let považuje Stanislava Grosse
také Jirí Pehe a o jeho politickém zrání ríká: Gross do sebe
nasál predevším vše, co souvisí s technologií moci. (. .. ) Jeho
cynický prístup k politice, jímž se podobá mnohem více Zemanovi než Špidlovi, nakonec byl duvodem jeho vážných potíží.
Hledání Grossova nástupce bude jednou pro sociální demokraty bolestná, ale nevyhnutelná cesta k tomu, aby sepo nejakém case
stráveném v opozici mohli opet vrátit k moci, soudí Jaroslav

Ples!.Kniha totiž vyšlaješte pred demisí vlády, po níž se stal
premiérem Jirí Paroubek. Snad tehdy ješte nedokoncená
kauza Grossových príjmu a výdaju prispela k prísnejšímu
hodnocení tohoto politika.
Necháme se prekvapit
Publikaci Bludné cesty sociální demokracie uzavírá studie
vysokoškolského ucitele Jakuba Kylouška, venovaná promene sociálnedemokratických stran ve strední Evrope. Nejzajímavejší je v ní krome obecného smerování ke "tretí ceste",
at blairovského ci schroderovského rázu, bezdecné srovnání
se sousedními zememi, v nichž se komunistické strany tak ci
onak transformovaly ve strany sociálnedemokratického
typu. O výhodách a nevýhodách skutecnosti, že tamejší
souputníci Moskvy VÍceméne zmizeli z politické scény, lze
užitecne premýšlet.
V podnetu k premýšlení o možnostech, za nichž CSSD
budto zastaví svuj soucasný pád, nebo skoncí jako málo
významná složka politického spektra, je skutecný význam
této knihy. At tak ci onak, lze souhlasit s Kylouškovým
záverem: I pres programový a ideologický posun zustává sociální
demokracie levicí a zustane jí v budoucnosti.

Pokracování cesty,již redakce nazvala bludnou, neznáme.
Za to, že nám do ní umožnuje nahlédnout a vytvorit si její
byt jen osobní prolongaci, mužeme však být tvurcum publikace vdecni.

Jirí Glebner (1929) je samostatný publicista. Pusobil zejména
v exilových Listech.
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Co se stalo Literárkám
Hlavním soucasným problémem Literárních novin, které tolik udelaly
pro obcanské zrání nejméne dvou generací, je vleklé sebenicenÍ
Kulturní casopisy u nás jsou vystaveny souteži, kterou víc
než zájem ctenáru charakterizuje fronta na dotace poskytované Ministerstvem kultury. Objem techto príspevku se
nezvyšuje, naopak klesá, a s tím roste nervozita mezi pasažéry stejné lodi. Jeden na druhého zacínají žehrat a žalovat,
scítají se rádky, procenta - kolik o literature a kolik o necem
jiném -, výpocty, které mají za cíl doložit, že nikoli oni, ale
my máme nárok na vetší podíl ze skromných státních
subvencÍ. Tak se dostaly na pretres také Literární noviny.
Hlavním soucasným problémem techto novin nejsou však
pozastavené dotace, ale vleklá autodestrukce.
Od uvítání k rozchodu
Literární noviny trvají už víc než pul stoletÍ. S normalizacní prestávkou, v níž byla snaha prehlušit "zhoubné myšlenky", které LtN do obecného vedomí zasévaly v šedesátých
letech. V roce 1990 obnovila vydávání Spolecnost pro
Literární noviny a po deseti letech je transformovala
do nekdejší podoby kulturne-politického týdeníku. Od té
doby jsou Literární noviny spojovány se jménem mladého
šéfredaktora Jakuba Patocky. Redakce ho nejprve uvítala,
pak uznávala a posléze v nem spatrovala už jen retardacní
prvek novin.
Zanedlouho zacala totiž nového šéfredaktora víc než
vlastní noviny zajímat politika a osobní úcast v nÍ. Patockova redakcní místnost se stala jakýmsi sekretariátem "tmavozelené iniciativy", která nakonec Stranu zelených premenila
z uskupení pochybné povesti v základ nadejné politické
strany. Následovaly lonské volby do Evropského parlamentu, které Patocku v cele kandidátu za ceské zelené zcela
pohltily. To už redakce zacala proti svému titulárnímu šéfredaktorovi reptat, zatímco výbor Spolecnosti ho otcovsky
toleroval. Ocenoval zejména jeho schopnost "sehnat
peníze", ackoli šlo zpravidla jen o pujcky, díky nimž se
vytloukal klín klínem. Když se ani po volbách situace
v novinách nezlepšila a Patocku nadto postihla rodinná
tragédie, která mu prakticky znemožnila opouštet jeho
brnenské bydlište, vyžadovala redakce skutecné rešenÍ.
Zahrnovalo i Patockovo odvolání z funkce šéfredaktora.
Tri clenové šesticlenného výboru Spolecnosti v rozporu se
stanovami návrh redaktoru bez dlouhých recí zamítli. Poté,
co o jejich stanovisku odmítl jednat i Patocka, deset
z patnácti clenu a smluvních spolupracovníku redakce
podalo výpoved. Následné stanovisko "tak at si jdou!"
zahájilo vážnou krizi, již zbývajícíclenové výboru Spolecnosti zanedlouho petrifikovali schválením šéfredaktorova
návrhu: podstatných zmen v zamerení novin, nového
obsazení redakce a jejího prestehování do Brna.
Zmeny byly uskutecnovány bez souhlasu Spolecnosti pro
Literární noviny, zastupované pouze polovicním výborem,
a protože nešlo o zmeny k dobrému, dalo se témer s jisto-

tou predpokládat, že je plénum Spolecnosti odmítne.
Došlo by k tomu na mimorádné valné hromade, kterou byl
výbor podle stanov Spolecnosti povinen svolat do 30 dnu
poté, co o to požádal potrebný pocet clenu a co se z povinného šesticlenného výboru postupnými abdikacemi stal
výbor tríclenný.
Jak zcizit noviny
Rizika, že na valné hromad bude Patockuv málo promyšlený sanacní projekt "poražen", si šéfredaktor spolu s torzem
výboru Spolecnosti byli vedomi, a tak se uchýlili k osobité
taktice. Valnou hromadu svolat co nejpozdeji (místo do 30
dnu se její nefunkcní náhražka konala až po sedmi týdnech)
a Spolecnost tak postavit pred hotovou, už jen obtížne
napravitelnou situaci.
Hlavní pozornost byla ovšem venována selektivním
zásahum do clenské základy Spolecnosti. Jak pritom nevzpomenout policejního agenta Pištory z Capkova Ukradeného
spisu, hlásajícího, že každý z jeho klientu "umí jenom jeden
kousek a ten delá, dokud ho zase nechytneme". Metoda
menit úcelove clenskou základnu se Jakubu Patockovi již
osvedcila. Poprvé, když se v roce 1999 stal šéfredaktorem,
podstatne tomu napomohlo prizvání jeho stoupencu do
Spolecnosti pro Literární noviny. Podruhé, když zmínená
"tmavozelená iniciativa" prinesla skomírající Strane zelených
nové cleny a následne delegáty sjezdu, kterí zvolili nové
vedenÍ. Takže do tretice.
Puvodní nápad rozredit Spolecnost novými, spolehlivými
cleny byl záhy opušten jako obtížný a príliš okatý. Stejný úcel
muže splnit selekce.Ve stanovách Spolecnosti, které clenové
výboru do té doby snad ani necetli, rozhodne však nerespektovali, je psáno, že clenství ve Spolecnosti vzniká podáním
prihlášky, jejím schválením ve výboru a zaplacením clenského príspevku. Instituci prihlášek a stanovení clenského
príspevku po ctvrt století nikdo ve Spolecnosti neznal, ted
však prišla tato ustanovení vhod.
Všichni clenové vedení na seznamu Spolecnosti dostali
v polovine brezna dopis, ve kterém jim výbor sdelil svou
"domnenku, že v minulosti projevili zájem stát se cleny".
Napsal i tem, kterí Spolecnost zakládali. Stací ovšem - informoval dopis - aby dotycný do sedmi dnu vyplnil a odeslal
priloženou žádost o clenství, což spolu se zaplacením nyní
stanoveného vstupního poplatku 250 korun ho bude opravnovat k úcasti na valné hromade. Protože vetšina clenu
nebyla ochotna neco takového ucinit, ztencil se vydavatel
a majitel LtN, tedy Spolecnost pro Literární noviny, ze 139
overených clenu na 46, z nichž se od vetšiny ocekává, že
loajálne stvrdí všechno, co jim bude predloženo.
Tvurci nemají být zapomínáni, proto se sluší dodat, že
architekty tohoto ctveráctví proti dobrým mravum jsou
dosavadní šéfredaktor LtN Jakub Patocka a clen výboru

MÉDIA

JIRÍ

Spolecnosti Petr Pospíchal, predseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání. Nic nového, rekli bychom. Podobnými
triky s clenskou základnou byla rozchvácena lukrativní
družstva, jindy nominováni poslanci, nejnoveji dokonce
pozmeneno obecní zastupitelstvo. Jenže novinár, slovne
vyznávajícípolitickou ci vubec obcanskou kulturu, tím dává
všanc svou verohodnost.

Neosvícený absolutismus
Pres vzrustající neduveru k jeho ochote a schopnostem
rídit redakci nikdy zde Jakub Patocka nebyl považován za
démona. Redakce ho prijala bez predsudku a ztotožnila se
i s jeho ekologickým zamerením, protože zvýšenou citlivost
k problémum životního prostredí považovala za potrebnou
soucást obcanské výbavy. Všichni dodnes odmítají vnejší
kritiku, podle níž Literární noviny byly tribunou Strany
zelených; pokládají takovou nálepku za nevedomé ci zaujaté
opakování nepodložených floskulí.
Jinak jsou ovšem posuzovány Patockovy osobní aktivity ve
Strane zelených, a zejména skutecnost, že se stále víc obklopoval jejími stoupenci. První vzpourou redaktoru bylo
zmarení Patockova zámeru dosadit v lonském roce do
výboru Spolecnosti dva vedoucí funkcionáre této strany.
Dnes, po provedených "reformách", je personální shoda
redakce s aktivisty Zelených zretelnejší než kdy jindy.
V požadavku vernosti své osobe a v hypertrofované duvere
ve vlastní schopnosti je treba hledat prvky Patockovy
autokracie. Služebne nejstarší redaktor Literárek, fJlmový
teoretik Jirí Cieslar, ji nazval "neosvíceným absolutismem".
Taková autokracie se s prostredím kulturne-politického
periodika dost težko snáší. Lze jí pripsat i znacný podíl na
castém strídání redaktoru, pri nemž casto odcházeli ti nejlepší.Nic z toho, o cem je zde rec, v Literárních novinách ovšem
nenajdeme. Redakce dusledne odmítá každou zmínku, která
by novou situaci v novinách a cesty, jak jí bylo dosaženo,
zpochybnovala.
Težko mužeme odsuzovat Patockovu vizi "alespon jednoho nezávislého listu, který je prece v možnostech soucasné
politiky". Takovou vizi chováme mnozí - o novinách, které
se nemusejí ohlížet na silné vlivy zleva ci zprava, na zájmy
inzerentu, o novinách, které se ctenárum nepodbízejí. Pro
nedostatek existujících domácích vzoru nebo z jisté nostalgie
se takové predstavy odvolávají jednou na Literárky šedesátých let, jindy na Peroutkovu Prítomnost.
Predstavu
o nezávislých novinách chová i Jakub Patocka, silne ovšem
precenuje své predpoklady k tomu, že z Literárních novin
udelá týdeník, schopný "stát se nepríjemnou konkurencí
pro Reflex a Britské listy". Predstava o cistém a veskrze
pocestném periodiku nadto musí být od samého pocátku
uskutecnována pocestne a cisté. Nelze ji stavet na titulu,
který byl svému vydavateli lstive odejmut.

------------------------------------

VANCURA

Schizma a sownrak
Situace kolem Literárních novin bývá oznacována jako
schizma. Na jedné strane redakce, která je vydává v Brne, na
druhé desítka drívejších clenu redakce, obklopená spolupracovníky, kterí tyto noviny namnoze bez
odmeny pomáhali vytváret. Na strane
TÝDENÍK
LITERÁRNÍ
jedné 46 clenu Spolecnosti, usilujících
SVAZU CS.
LISTY;
o legalizaci daného stavu, vedle 139 clenu
SPISOV ATELÚ
Spolecnosti, kterí na své valné hromade
praktiky tríclenného výboru negovali.
toto císlo vychází
Mají se ted soudit?
v nákladu 300000 výtisku
Jaká životnost ocekává Literární noviny
presazené do Brna? Od císla 9/2005
uskutecnují svou novou podobu, a je na
nich, zda se uchytí. Budou je, až dojde
k rocní obnove predplatného, akceptovat
lidé, kterí si predplatili jiné Literárky?
Vstoupí do hry zbytecná rivalita mezi
Brnem a Prahou? Povážliváje i ekonomická situace dnešních LtN: pultretího milionu dluhu vuci státní financní správe
a tiskárne, obstavené úcty, prežívání ze
dne na den. Ješte vetším rizikem pro
budoucnost techto novin je ovšem jejich
soucasná úroven; k souhlasu ci odmítnutí
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takového názoru je treba tyto noviny znát. .,,"c, DONO"Nt
Druhou stranu predstavují zejména
redaktori, kterí pred tremi mesíci podali svou protestní
výpoved. Riskovali jistotu chudých a opoždovaných výplat
a nevzdávají se úmyslu ve své práci pokracovat. Na troskách
soucasných Literárních novin? Jejich zavedená znacka
pravdepodobne utrpela víc, než lze napravit. Projekt techto
redaktoru, jímž by lépe uskutecnovali v podstate totéž, o co
se snažili v Literárních novinách, není scestný ani nereálný.
Je predcasné nad Literárními novinami zvonit umíráckem, pristoupení ke zvonicce je však patrne jen otázkou
casu. Muselo to být? Není mezi ceskými periodiky místo pro
kulturne-politický týdeník, zaplnující nedostatek podnetu
pro jiné než konzumní stránky života a pro vlastní uvažování
o jeho skutecných hodnotách? Všechno se vzpírá pouhému
pritakání. Jisté ovšem je, že takovému týdeníku mohou
položit základ jen idealistickéa zároven umné duše, nehrabivé, ale i schopné pocítat, a navíc skromné, nezatížené
obdivem k vlastním schopnostem.
I když se smráká a reálný život pokracuje dál, fenomén
Literární noviny, který pro obcanské zrání nejméne dvou
generací mnoho vykonal, stojí za naše zamyšlení.

Jirí Vancura (1929) je novinár, dlouholetý
Literárních novin.
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Pánembohem
S prof. Janem Kmentou o puvabech ekonometrie, o líných nobelistech
a o provincnosti ceských ekonomu
Polistopadový vývoj u nás - pokud jde o hospodárskou
situaci - nekteré renomované ekonomy zklamal. Treba Jan
Švejnar tvrdí, že se Ceská republika dostala hlub oko pod
svuj potenciál. Co si myslíte vy?
Momentální rust ceské ekonomiky je asi tri a pul procenta, což je v porovnání s Polskem nebo s Madarskem trochu
méne, ale nemyslím, že bychom zaostávali za ostatními
zememi, které se pridaly do EU. Pro me nejvetší zklamání
predstavovalo tunelování, zneužívání volného trhu, vytvárení mafií. .. To jsem necekal. Vždyt celé ekonomické
chování je založeno na silent contract, tiché dohode, že se
nekrade, že se plní závazky, že lidé, když neco dluží, tak to
vrátí.
Je velmi špatné, že tady trvá tri roky, než se dostane
pohledávka k vyrízení u soudu. To se musí vyrešit! Spoléhám na Evropskou unii.
Váš obor se jmenuje ekonometrie. Je ryze teoretický?
Ekonometrie byla soucástí tzv. vedecké revoluce
v ekonomii. Pred ní - až do pocátku 50. let - ovládal
ekonomii anglický prístup, který byl prevážne spekulativní,
debatní. Príliš se jen mluvilo. Za té vedecké revoluce došlo
k preložení ekonomických poucek do matematiky. Americký ekonom Paul Samuelson za to, že preložil existující
ekonomickou teorii do rigorózních matematických formulací, dostal Nobelovu cenu. Velice záslužné! Tehdy se
ukázalo, že celá ekonomie je otázkou optimalizace dosahování urcitých cílu pri existenci urcitých zábran. Každý se
snaží neceho dosáhnout a každý je v tom necím omezován.
A to je matematický problém, který se dá rešit, ale tu
cílovou funkci musíte vyjádrit matematicky. A ty zábrany
taky.
Pak prišlo sbírání statistik, hrubý domácí produkt apod.
Z cehož se vyloupla otázka, co s tím vším ted udeláme?
Vznikla ekonometrie, která vezme teorii, použije data
a testuje a overuje. Ekonometrie prispívá treba k modelování rozhodovacích procesu, je tedy nápomocná manažerum
nebo muže overovat konvergenci vybraných ukazatelu
Ceské republiky a Evropské unie ...

si, pánbuh mne neco dal, nejaké údaje ekonomické, já sice
nevím, jak to tocil, ale prece mám nejaké cástecné informace. A z tech mohu udelat urcitou predstavu, jak ta císla
vubec vznikla. Ríká se tomu "Monte Carlo experiment",
protože všechno je jen otázka náhody jako v kasinu. Ty
náhody se simulují a z toho se pak odvozují závery.
Potrebujete k tomu ovšem pocítac, protože simulujete
velké množství císel. Ješte v Sydney jsem delal produkcní
funkce, to je vztah mezi výrobou a faktory, které do výroby
vstupují. Práce, kapitál atd.
A co lidský faktor, ten se dá také zobrazit?
Predpokládá se, že treba domácnost má cíl, aby se mela
co nejlépe. Ríká se tomu maximalizace utilitní funkce.
Pritom ale ta domácnost je omezena tím, že má urcitý
príjem a majetek. Optimalizace se vytvorí tak, že se predpokládá, že domácnost se chce mít co nejlíp, ale má omezený
príjem, jak tedy rozdelí své peníze na príslušné výdaje.
Nobelovu cenu za ekonomii dostal v roce 1981 James
Tobin, který udelal rozbor výdaju domácností. Zrovna
jsem joggoval se sluchátky na uších, když Wásili zprávu, že
byla cena udelena Tobinovi. Že tento profesor z Yalské
university teoreticky vyrešil problém, jak mají domácnosti
vynakládat peníze. Nobelova cena tehdy obnášela asi 600
tisíc dolaru a rozhlasový redaktor se Tobina zeptal: co
s temi penezi, pane profesore, udeláte? Tobin odpovedel: já
nevím. Skoro jsem spadl do príkopu. Typické pro nás
teoretiky, vytváríme poucky, teorémy ... a v praxi si nevíme
rady.

Jak jste se k ekonometrii dostal vy?
V padesátých letech jsem žil v Austrálii, mu) první
bakalárský diplom je odtamtud. Tam jsem se dostal
k ekonometrii, poté me poslali do Spojených státu, abych
se doucil. Byl to úplne nový obor. Do toho prišla pocítacová éra, dalo se udelat mnohem víc, experimentovat.

Prý jste kritizoval nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku
2003,což byli také ekonometrové. Proc?
American Robert Engle a Brit Clive Granger byli oceneni
za svoji aplikaci statistických metod na ekonomické casové
rady. Já jsem oponoval tomu, že Nobelova cena není
normálne dávána jen osobám za jejich zásluhy, ale také
jako uznání urcitého prístupu k vedecké práci. A tito dva
jsou známí tím, že pristupují k ekonomické analýze bez
ekonomiky, príliš mechanisticky. Když ekonometrie
zacínala, její puvab spocíval v tom, že byla služkou ekonomie, základem byla ekonomie a my jsme meli objasnit,
overit nebo odmítnout urcité teorie. Nový postup, který
reprezentují Engle a Granger, se ujal, protože je jednoduchý, zmácknete knoflík a ten mechanistický model vyplivne
nejaké císlícko na predpoved nebo odhad. Pro líné lidi je to
pohodlné. Já jsem tak nikdy nepracoval.

Jak vypadá takový experiment?
Predstíráte, že jste pánembohem. Že máte svet pod
kontrolou. Sepíšete si, jaké parametry ho charakterizují,
jaká data produkuje. Nacež se vrátíte zase na Zemi, ríkáte

Považujete to za málo kreativní?
Je to príliš statistický prístup bez ohledu na ekonomickou teorii. Vezmou rovnicku a ta pasuje, at se jedná
o mezinárodní trh nebo o firmu, která se rozhoduje, co
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v Monte Carlu
LIBUŠE KOUBSKÁ
prodat a co neprodat, nebo o domácnost. Je to krok zpátky.
Nejde o využívání
poznatku, které jsme v ekonomii od
vedecké revoluce získali.

na prozrazena, policie po nás šla. Skrýval jsem se. Tehdy
jsem mel taky štestí, muj ucitel z obecné školy mi pomohl
pres hranice, vyjednal mi prevadece.

Jaký je rozdíl mezi americkými vysokými školami ekonomickými a takzvanými business schools?
V ekonomii se klade duraz na to, proc se veci delají,
a v business, jak se delají. Ale nekteré univerzity, a pocituji
to i u nás v Michiganu, už taky smerují k té praktictejší
podobe, což je chyba, protože práve na univerzite se má
vyucovat, jak premýšlet o vecech a ne, jak je delat!

Šel jste pres Šumavu?
Ano, poblíž Nýrska. V roce 1949, bylo mi dvacet. Prevádeli nás dva Ceši, zadarmo. Mladší z tech dvou byl celý
žhavý, aby dokázal, jaký je odbojár. Dostavil se v amerických vojenských kalhotách a se samopalem v ruce. Když
jsme preskocili hranicní potok, byl zklamán, že nemel

Jak hodnotíte ceské akademické prostredí?
Cekal jsem, že se to tady vyvine podle západních modelu,
kde na univerzitách se provozuje výzkum i výuka, kdežto
tady to bývalo oddelené: výuka na univerzitách, výzkum na
Akademii ved. Což je ruský model, který ale stále trvá.
CERGE (Centrum pro pro ekonomický výzkum a postgraduální
vzdelávání UK - pozn. red.) je jediný, krome Centra teoretických studií, malého ústavu Ivana M. Havla, kde pracují
spolecne s Akademií ved.
A druhý problém je provinciálnost!
Ne, že by ti lidé
nebyli schopní, ale publikují cesky nebo v regionálních
žurnálech. Nejdou do svetové kompetice, na níž jsme my
v emigraci vyrostli. My jsme zvyklí na svetové jevište.
Pritom jsou tu profesionálne
velmi zdatní ekonomové,
kterí ovšem neposílají své clánky ven. Bojí se snad? Vždycky
si ríkám, jak to, když je ten profesor tak dobrý, že nemá
žádné publikace v západních vedeckých casopisech? Je to
škoda. Nejlepší výsledky jsou od studentu z CERGE. Ti jsou
už tak vychováváni, aby konkurovali západním studentum
a vedcum.
Ve svém životopise akcentujete vytrvalost. Vám to cítankové
heslo "Vytrvalost vede k cíli, prekoná i dlouhou míli" vždycky fungovalo?
Stoprocentne.
Absolutne. Clovek když se snaží, tak se
nekam dostane. Urcitou roli ovšem hraje i štestí. Když jsem
mel za sebou dva roky statistiky v Praze a zacal pak
v Austrálii studovat ekonomii jenom náhodou, protože
tam se nedala statistika studovat jako samostatný obor,
musel jsem si k tomu neco vzít. Ale tím jsem se dostal mezi
lidi, kterí vyvíjeli ekonometrii. Pak jsem mel štestí, že jsem
dostal Fulbrightovo stipendium do Ameriky. Štestí hraje
roli, ale i bez nej se s vytrvalostí dostanete daleko.
Jak to s vámi bylo po únoru 1948?
Studoval jsem v Praze na technice statistiku a zapojil
jsem se do odbojové skupiny studentu.
Nic vážného,
scházeli jsme se a bavili o tom, jak se vyjádrit proti režimu.
Jeden z nás zkusil utéct do zahranicí, byl chycen, celá skupi-

Jan Kmenta (J 928) je razen k vysoce respektovaným svetovým
ekonomum. Narodil se v Praze, v roce 1949 ješte jako student
CVUT emigroval. Nejprve žil v Austrálii, na universite
v Sydney vystudoval ekonomii a statistiku. V roce 1955 dostal
nabídku do USA, kde pokracoval ve studiu na Stanford
University. Je profesorem ekonomie a statistiky na universite
v Michiganu a vyucuje na CERGE UK v Praze. Opakovane
hostoval na univerzitách v Nemecku, Austrálii a Kanade.
Jeho kniha Elements of Econometrics patrí k dlouhodobe
nejprekládanejším ucebnicím ekonometrie. Je nositelem rady
cen, v roce 1998 byl prvním vyznamenaným medailí Karla
Engliše, kterou udeluje Akademie ved CR.
Jan Kmenta je ženatý, žije v Michiganu a od roku 1993
každorocne ctyri mesíce v Praze.
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príležitost samopal použít - sice jsme zahlédli pohranicníky i se psem, ale pes nás neucítil - tak ten samopal namíril
na strážní vež a párkrát vystrelil. Proste hloupost. Hned na
to z veže zacal pálit kulomet. Zase štestí, nikomu se nic
nestalo.
Postupne jsem se dostal do studentského tábora
u Stuttgartu, tam nebyl hlad, zatímco všude jinde
v uprchlických táborech ano. Ucil jsem v detském tábore.
Matematiku, biologii. Po roce prišla nabídka emigrace do
Austrálie, Amerika už nebrala. V Austrálii meli tehdy
predpis, že emigranti musejí první dva roky pracovat
tam, kam je pracovní úrad pošle. Nejdrív jsem byl
v kamenolomu, pak u pásu ve fabrice a nakonec
v nemocnici u tuberkulózních pacientu, kde jsem vynášel
mísy. Tam to bylo výhodné, za ctyri hodiny jsem byl
hotova pak jsem se mohl ucit na prijímací zkoušky na
universitu.
Proc se sem vracíte, pane profesore?
Muj první návrat byl velmi sentimentální, považte, po
ctyriceti letech. Mým prvním zámerem na jare 1990 bylo
udelat neco pro ceské studenty, zrekrutovat je k nám do
Michiganu. Jediné místo, kam jsem mohl jít, byl Ekonomický ústav, vedl ho tehdy Karel Dyba. Dal jsem si s ním
schuzku, ale on byl zrovna jmenován ministrem hospodárství, tak jsme se už nesešli. První uchazeci propadli z anglictiny, nic z toho nebylo. Dost me to mrzelo. Pak prišel
Švejnar s nápadem založit CERGE a vychovat budoucí
ekonomickou elitu v zemích bývalého sovetského bloku.
Zacal jsem tam ucit. Pocátky byly zábavné: na Olšanském
námestí na Žižkove, v nekdejším odborárském hotelu
Olšanka. Tehdy tam CERGE melo pul poschodí ve 4. patre,
v druhé pulce sídlila Stredoevropská univerzita. Prišel jsem
tam, nikdo nikde, akorát reditel, Josef Zieleniec. Mel ješte
úplne prázdné regály, na stole dve knížky, nikde žádný
pocítac. Seznámili jsme se, videl jsem, že je to spríznená
duše v mé snaze neco s tím udelat. A on otevrel zásuvku,
v ní byly dve sklenicky a láhev whisky. Tak zacalo CERGE.
Švejnar udelal zázrak, že ho založil, že to probojoval
v tehdejší zdejší byrokracii. Mel sice peníze z Ameriky, ale
stejne to byl zázrak!
A od té doby se sem vracím, dvakrát rocne na dva
mesíce. Konzultuji se studenty, vedu semináre.
Co si myslíte o konvergenci, o smirování údajne nesmiritelného? Je hledání harmonizace - jak využít výhody trhu
a zároven prospívat spolecnosti - reálné? A udržitelné?
Zacal s tím Ota Šik v osmašedesátém, ale rychle to
bouchlo. Tehdy byla modelem tretí cesty Jugoslávie. Podniky vedené delníky, podniky de facto jako kooperativa delníku ... Nefungovalo to.
Otázka, jak dalece má zasahovat vláda, respektive jiné
autority do soukromého života lidí, je velice obtížná. Urcite
ale musí existovat záchytná spolecenská sít.
Jak velká mají být oka v té síti?
V Americe platí, že clovek musí být odpovedný za svoje
vlastní rozhodování. Když udeláte špatné rozhodnutí,
nesete následky.Welfare systém, s nímž prišel Johnson v 60.
letech, se brzy vymknul z ruky.

j-------------------------

Byl zneužíván?
Práve. A Bill Clinton, demokratický prezident, zavedl
jeho omezení. Jednalo se hlavne o cernochy, zejména
o svobodné cernošky, které mely hodne detí a na každé
dostávaly príspevek. A ty deti už zase mely deti - ve trinácti,
ctrnácti letech ...
Lidi by meli nést odpovednost za svá rozhodnutí. Když
jsem byl v Austrálii, dal jsem se zapsat na univerzitu, chtel
jsem pokracovat ve studiu. Byly tam vecerní kurzy pro
vojáky, kterí se vrátili z války. Ve dne clovek pracoval, aby si.
vydelal na živobytí a vecer mohl chodit do školy. Snažil
jsem se, zatímco mnozí moji kamarádi si užívali na pláži.
Meli místo, které je uživilo, a to jim stacilo. Pak ale nemohli cekat, že dostanou stipendium do Ameriky nebo že získají nejaké vyšší postavení. Ale to je O.K., byla to jejich volba
neudelat díru do sveta, nešplhat po spolecenském, vedeckém, obchodním žebrícku.
Ovšem to bylo v Austrálii, zatímco v Americe, když
nedokoncíte školu, hrozne si uškodíte. Bez diplomu mužete
delat leda tlip tlopy u McDonalda za velmi málo penez.
Vy na to americké "každý sám za sebe" veríte?
Ano, vždyt evropský sociální stát se už také umírnuje.
Hlavne ve Skandinávii. Nebo v Nemecku. Je sice možné
udržovat sociální stát, ale tím pak trpí víc lidí. V Americe
máme nezamestnanost pet a pul procenta, v Nemecku je to
devet a pul, ve Francii deset a pul. To je dáno vysokou
podporou v nezamestnanosti, není iniciativa se stehovat za
prací. Prumerná americká domácnost se stehuje každých
pet let.
Ale to prece také není zdravé, když se lidé ustavicne stehují
za existencí, nenavazují hlubší prátelské vztahy, jsou
vykoreneni. Dusledky toho mohou mít dopad i na výkonnost cloveka i na podobu dalších generací. Muže ekonometrie zmerit škody tohoto typu?
V Americe je sice každý friend, ale opravdových prátel
tam zas tolik nemáte. Všichni moji prátelé v Americe jsou
Ceši. Problém se týká i rodicu a detí. Deti dostanou práci
na druhém konci Státu, rodina se schází jen jednou rocne
na Thanksgiving v listopadu, vztahy se oslabují.
Melo by se to brát v úvahu, trochu se toho delá, ale ne
príliš. Ekonometrie je velmi chytrá, ale pojmy jako treba
práve prátelství, úspech, inteligence patrí do kategorie
skrytá promenná. V principu se to dá delat, ale je to velmi
komplikované.
Máte z neceho strach v budoucím vývoji sveta?
Nerekl bych, že mám strach. Jednu dobu jsem se bál, že
se komunismus rozšírí na celý svet. Pak jsem mel také ten
hrozný emigrantský sen, o nemž píše Milan Kundera, kdy
se cloveku zdá, že je zase zpátky a vzbudí se v desu, zpocený. Tohle už je naštestí za námi.
A mrZÍvás neco?
To, že se ceský národ nevyrovnal se svou komunistickou
minulostí. Že se všechna zverstva zapomnela. Ocekával bych
aspon omluvu od lidí, kterí je páchali: I am sorry! - je mi to
líto! Ale nikdo se neomlouvá, nikomu to nevadí, nikdo
nemá výcitkysvedomí. Jako by to bylo normální!
~
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Co o sobe
Evropané nevedí
Úzce národní poWed nás ochuzuje o lepší pochopení dejin
JAROSLAV ŠONKA

Stále chybí evropský výklad dejin, zatímco ucebnice
jsou plné jejich národne pojatých aspektu. A casto se
ozve hlas, že se s národními narativy, tedy vyprávením
historie národním zpusobem, nedá mnoho udelat. Co
s tím v dobe, kdy se zabýváme integrací Evropské unie
a debatujeme s jejími odpurci, kterí ji považují bud za
náhražku seskupení bývalých socialistických zemí Rady
vzájemné hospodárské pomoci, nebo za Hitleruv
projekt?

Blokáda na stránkách ucebnic
Za prelom je pokládána Francouzská revoluce v roce
1789. To je jiste pravda, pokud jde o radikální formulaci
obcanských práva skoncování s feudálním systémem
vlády. Revoluce se však odehrála nejdríve jen ve Francii
a k jejímu pusobení na Evropu došlo teprve pozdeji
a zprostredkovane.
Systematizace nového právního
usporádání vynesla na povrch diktátora, který nejprve
prevzal celou radu jejích principu, aby posléze pusobil
jako samozvaný císar a ztroskotal na základe svého
nepochopení evropského vývoje.
Také ostatní revolucní podnety z této doby sice
ovládají ucebnice dejepisu, ale vetšinou popisují historii
z partikularistických
ci nacionálních pozic a jemné
náznaky vzniku evropské debaty ignorují. Treba nemecká výuka v souvislosti s bojem proti Napoleonovi 1813
hovorí o "osvobozeneckých válkách", což sice má
z pohledu integrity Pruska pravdivé jádro, ale z hlediska
obcanských svobod jde o jednoznacnou ztrátu. Vítezství
nad Napoleonem znamenalo návrat k autoritárskému
režimu.
Rovnež duraz
na možnost sjednocení Nemecka
pocátkem 19. století ignoruje brutalitu klícícího nacionalismu, který se pak v evropské historii témer ve všech
zemích zapsal prevážne negativne. Ceské povedomí
o událostech této doby znacne utrpelo komunistickou
interpretací, která táhla souvislou linii od Francouzské
revoluce k Ríjnové revoluci 1917 a mytologizovala
vojenský úspech ruského vojska v napoleonských
válkách. A jako ceský "narativ" zbývá snad jen záver
Jiráskova románu F. 1. Vek, kam se pred lety obet
povinné cetby sotva prokousala a dnes už ani nemusí.
Pokud se vzdáme pohledu na Francouzskou revoluci
jako na urcující mezník evropské debaty, jsou nejlepší

motivací historicko-politických debat výrocí. Pri pohledu na vývoj behem napoleonských válek lze tvrdit, že
pred 200 lety zacala všeobecná evropská debata o vlastním kontinentu. Napoleon si po porážce u Trafalgaru
21. ríjna 1805 uvedomil, že evropská zeme sama o sobe
nemuže být úspešná bez koalic se sousedy. Proto zacal
vytváret evropskou sít vazalu a spojencu. Rok po Trafalgaru, 21. listopadu 1806, vyhlásil v Berlíne kontinentální blokádu anglického zboží. Ukázal tím, že pro oblast
dobytých zemí sleduje ucelenou politickou koncepci,
jakkoli nemela budoucnost.
Tomuto diktátorskému
rozhodnutí
predcházelo
založení Rýnského svazu. Porýnské zeme již delší dobu
patrily do Napoleonovy sféry vlivu a 12. cervence 1806
podepsaly pod tímto jménem spojeneckou smlouvu
s Francií, pricemž soucasne vystoupily ze Svaté ríše
rímské.
Smlouva je dokumentem
nesmlouvavé
Napoleonovy prevahy, ale soucasne obsahuje naprosto
nové prvky. Napoleon, protektor Svazu, vystupuje pod
titulaturou
"z boží milosti a mocí francouzských
zákonu císar...". Podrídit své postavení zákonum,
jakkoli s diktátorskou mocí v zádech, tehdy bylo na
kontinentu necím neobvyklým.
Státy v Napoleonove sfére vlivu také prevzaly první
moderní obcanský zákoník v Evrope, jeho Code civil,
který prerušil radu stredovekých právních tradic
a umožnil rozvoj obcanské spolecnosti a liberálního
hospodárství. Nemecké deti z ucebnic cerpají informace
o tom, že v Prusku to byli baron von Stein a kníže
Hardenberg, kdo reformovali právní systém a snažili se
uskutecnit reformu hospodárství. Jen obcas a na okraji
se v tomto nemeckém narativu píše o tom, že se jednalo
o inteligentní reakci na reformy francouzské, nebo že
bez reforem by se Prusko Napoleonovi již nikdy
nemohlo postavit.
Významný je také fakt, že Stein Prusko brzy opustil
a stal se rádcem ruského cara, mezitím však žil v Praze
jako vyhnanec. Tyto kontinentální pohyby odborníku
(Wilhelm von Humboldt treba pusobil u vestfálského
krále, Napoleonova bratra Jeróma, aby se posléze stal
pruským diplomatem ve Vídni) pripomínají do jisté
míry situaci clenu dnešní Evropské komise. To, že
odbornost získává vetší váhu než puvod a poslušnost
vuci suverénovi, je moderní rys vládnutí. A samozrejme
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existovaly i pohyby transatlantické - francouzský politik
Talleyrand-Périgord
a polský generál
Tadeusz
KOSciuszko jsou príklady tech, kterí poznali a snad
i ovlivnili Spojené státy.

Beethoven i Jirásek
Aby dvousté výrocí nových debat
o Evrope nebylo jen ve znamení
vojenském a ekonomickém, pripomenme si, že 3. ledna roku 1805
uvedl Beethoven svou 3. symfonii
pod názvem Eroica. Historie
tohoto názvu je všeobecne známá,
a i když obsahuje radu domnenek,
na autografu partitury jsou jasné
stopy
vzteklého
vymazávání
predchozí dedikace Napoleonovi,
o níž také existují dukazy. Beethoven
tedy hodnotil diktátorovo pusobení na
základe ocekávání nových vecí v Evrope
a poznal, že to, co slibovala
Rachel Levinová, jejíž berlínský salón Francouzská revoluce, není v daných
patril k tocnám evropských myšlenek. podmínkách
uskutecnitelné.
Ve
stejnou dobu vycházely také zprávy
o cestách Alexandra von Humboldta po Latinské
Americe, vedly se debaty o osvobození otroku. V Praze
vyšel v roce 1805 Jungmannuv preklad Chateaubriandovy povídky Atala, z nehož vyzarovalo úsilí o ceskou
kulturní emancipaci srovnáním vyjadrovacích schopností tehdejšího jazyka evropské kultury - francouzštiny
- s ceštinou.

Pri pohledu na vývoj behem napoleonských
válek lze tvrdit, že pred 200 lety zacala
všeobecná evropská debata o vlastním
kontinentu.
Další aktuální celoevropskou záležitostí byla emancipace Židu. Francouzská revoluce ukoncila jejich diskriminaci ve Francii a evropské zeme se pomalu prizpusobovaly. V Berlíne již pred Francouzskou revolucí (1729
-1786) pusobil židovský filosof Moses Mendelssohn
jako uznávaný vzdelanec s kontakty po celém svete.
Emancipace po revoluci pomalu dostávala i zákonný
charakter a debata o lidských právech neustávala.
Vídenský kongres ovšem nekteré nové zákony v evropských zemích vzal zpet a ješte ve druhé polovine 19.
století popisuje malír Moritz Oppenheim svou namáhavou cestu z hanavského ghetta do nemecké spolecnosti.
Ale pocátky emancipace Židu jako podstatného spolecenského jevu na evropském kontinentu patrí nerozlucitelne k evropeizaci politické a kulturní debaty. Príklady tohoto propojení jsou cetné. Pozdejší pruský
diplomat pri Vídenském kongresu Varnhagen von Ense
se roku 1807 seznámil se Židovkou Rahel Levinovou
a tuto svou lásku si vzal. Salón Rahel Varnhagen von
Ense patril k tocnám evropských idejí. I pusobení

rodiny Mendelssohnu je dodnes spojeno s historií
židovské emancipace.
Jiráskuv F. 1. Vek popisuje prubeh dvaceti let po
Francouzské revoluci na základe pramenu z ceského
hlavního mesta i z venkova. Jirásek mistrne srovnává
svetové dení s pocity tehdejších Cechu, ale historii
tehdejší doby neanalyzuje. Protagonisté jeho románu
jsou zmítáni nejistotou o dalším vývoji, zažívají válku,
inflaci, ale o prícinách mají jen domnenky. V románu
vystupuje i básník Milota Zdirad Polák, ucitel vojenské
ceštiny ve Vídenském Novém Meste, který jak ve Vídni
techto let, tak v Heidelbergu, kam ho napoleonské války
zavály, navazoval kontakt s evropskou kulturou a spolu
s ostatními Jiráskovými hrdiny jednal na základe duležitého poznatku - ceská scéna byla za evropskou debatou
opoždená a bylo ji treba probudit. Tehdejší mocenská
struktura tomu príliš nenapomáhala.
Rakouské císarství, které vzniklo roku 1804 jako
reakce na mocenský vývoj v Evrope, nejasným zpusobem zahlazovalo práva ceské královské koruny. František I. se pak roku 1806 vzdal titulu císare Svaté ríše
rímské. Po zmenách 17. a 18. století tedy ztrácela ceská
královská koruna dále svou evropskou pozici - a obyvatelé království a zemí Koruny ceské ztratili vadministrativním pomeru k panovníkovi postupne i zemskou
základnu. Cechy a Morava se staly provincií Rakouska.
V panovníkove titulature se oznacení "Rex Bohemiae"
sice stále objevovalo na tretím míste, ale kupríkladu
behem Vídenského kongresu císar své panování nad
Ceským královstvím v žádném evropském kontextu
neuplatnoval a byl se svým rakušanstvím spokojen.
Zatím hrál konflikt o malé Saské království jednu
z podstatných rolí.

Nešlo jen o tanec
Jednání od zárí roku 1814 do cervna 1815 se sice
vedlo o rade malých panství, v rámci Nemeckého
spolku mohla hlasovat i knížata trpaslicích státu, ale
Ceské království nelegitimizovalo žádnou evropskou
mocenskou komponentu zakládající se na minulé historii a zustalo skryto pod Rakouským císarstvím, které
podle záverecného dokumentu melo v Generálním
shromáždení Nemeckého spolku ctyri hlasy stejne jako
Prusko. I když se ceskou identitou a státoprávními
nároky tehdy nikdo nezabýval a Polsko se dockalo jen
potvrzení ztráty své státní jednoty, vyvrcholila na
Vídenském kongresu první moderní evropská debata.
Rakouský diplomat Friedrich Gentz dokonce jasne
hovorilo "rodine evropských státu". Evropa se za 10 let
pred podpisem záverecného dokumentu ve Vídni
podstatne zmenila.
Restaurativní prvky výsledku kongresového jednání
opanovaly naši interpretaci této doby, ale snad je
duležitejší popsat i dusledky vzniklého "evropanství",
které jsou v obsáhlých dokumentech o vídenském
jednání jasne viditelné. Podstatnou byla snaha vytvorit
v postnapoleonské
Evrope rovnováhu
mocností.
A nešlo jen o rovnováhu vojenskou, nýbrž také
o usporádání hospodárských aspektu. Když se úcastníci
kongresu preli o území, požádali pomocný výbor
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o statistické údaje a byli si vedomi i toho, že obcané
jejich zemí mají ruznou ekonomickou výkonnost. Za
otázkami hranic, kterým se záverecný dokument obsáhle venuje, existuje již povedomí o regionálním rozvoji.
A financní kompenzace se vypocítávaly podle poctu
obyvatel a hospodárské síly regionu. Také Vídenský
reglement o statutu diplomatických
zástupcu byl
dokumentem svetového významu pro další století
a teprve dnes se jedná o zmenách vztahu diplomacie
uvnitr EU, zatímco svetová diplomacie stále ješte
dodržuje stará pravidla diplomatického styku.

Obrazy dosud živé
Pri pohledu na evropskou debatu na pocátku 19.
století bychom nemeli zustávat u zažitých stereotypu.
Vždyt v pohledu emancipované spisovatelky Boženy
Nemcové je knežna Zahánská jen biedermaierovskýcm
obrázkem vrchnosti. A zatím to byla behem Vídenského
kongresu jedna z nejvetších svudnic, která žila svobodným životem a ovlivnovala dení behem kongresu také
intelektuálne. To dnes málokdo reflektuje do té míry, že

i

by se historie i historky této doby staly necím poutavým.
Aby nešlo jen o maturitní suchopár a zároven aby
Vídenský kongres v našich ocích nevypadal jako operetní látka s plesy, živými obrazy, radikálním vlivem na
módu ci záchvatem volné lásky mezi jeho protagonisty,
musíme zacít hledat evropskou interpretaci historie. Že
jsou hlasovací pomery generálního
shromáždení
Nemeckého svazu podobné jako hlasovací tabulky
smlouvy z Nice? Že baron von Stein byl hospodárským
reformátorem
v Prusku i Rusku a korespondoval
s Napoleonem? Že stále platí rada zákonných opatrení
z Code civil? To vše je spolecná evropská historie. A i ta
národní vypadá docela jinak, když se interpretuje na
pozadí širokého evropského vývoje.

i

Jaroslav Šonka (1948) je publicista a biolog. Od roku 1968
žije a pracuje v Nemecku. V soucasné dobe pusobí na
Evropské akademii v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních
ved UK v Praze.

Úcastníci Vídenského kongresu, který od 18. zárí 1814 do 9. cervna 1815 jednalo novém politickém a územním usporádání Evropy
po Napoleonove pádu.
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Zatatost celoživotního
Radim Vašinka, poslední ze šlechticu recitace
MARIE HOMOLOV Á
Divadlo delá VÍcnež ctyricet let, ale priznává, že sám do
divadel nechodí a do kamenných už vubec ne. Natož aby
v nich chtel hrát. "Nesedí mi ten prostor, který si ríká
o velká a hlasitá gesta. Já se živím poezií, a to je intimní
záležitost."
Ríká "živím se... ". Ponekud nepresné slovo. Recitovat
poezii je dnes spíš na prežívání, tahle stará, dobrá literární
forma težko hledá publikum, byt mu je predkládána tak
sugestivne, jak to jen Radim Vašinka dovede. Jeho Krytové
divadlo Orfeus je už jedním z mála, ne-li jediné, které má na
programu Vladimíra Holana, Jaroslava Seiferta, Guillauma
Apollinaira, Li-Poa, americké beatniky, ceskou barokní
literaturu.
Život plný básní, ale prázdná kapsa. Na tohle spojení
musí být divadelník hodne zatatý, aby to vydržel.

Orfeovy zlaté casy
V hlase mu porád ješte zní Morava. S ní, jmenovite
s Brnem jsou taky spojené jeho divadelní zacátky: v 60.
letech ve slavném brnenském divadélku X pripravoval
inscenace poezie. Když ted vzpomíná, kdo ho k ní vlastne

privedl, vrací se až ke své stredoškolské ucitelce, která jim
svet básníku otevrela. "Skvelá paní. Naucila nás spoustu
vecí, a netýkaly se jen krásného slova. Pamatuju se, jak jsme
jednou pripravovali nástenku k jakémusi výrocí a já nakreslil dve podané ruce. Jedna mela na rukávu ceskoslovenskou
vlajku, druhá sovetskou. Zdálo se mi, že to je celkem
povedené dílo, ale paní ucitelka mi vysvetlila,že se nehodí se
státními symboly takhle nakládat. Casem jsem pochopil, co
mi chtela naznacit. Že jí ani tak nevadí vlajky na manžetách,
jako ten stisk ceské a sovetské ruky."
Druhá polovina 60. let už ho zastihla v Praze, v radách
vysokoškoláku. S kolegy z Vysokoškolského umeleckého
souboru tehdy hledali scénu, na které by mohli hrát podle
svého gusta, a shodou štastných náhod ji našli ve sklepení
jednoho z domu na Malostranském námestí. A tak v roce
1968 vzniklo divadélko Orfeus, kteréžto jméno mu dali
podle nocního podniku, o nemž se domnívali, že tam kdysi
sídlil. Když pozdeji zjistili, že se jmenoval Šanghaj, bylo už
pozde, název Orfeus se zalíbil nejen divadelníkum, ale
i publiku, které si brzy zvyklo za nimi chodit. Mimochodem, práve tehdy také Radim Vašinka objevil u nás neznámého francouzského autora, Henri-Pierra Camiho, s jehož
hrami se dodnes nerozloucil.
Byla to slavná éra malých divadel a rodícího se undergroundu. Orfeus do té nálady prispíval svéráznými inscenacemi. A vecery poezie, která v tech letech ješte plnila hledište. Radim Vašinka v tu dobu už byl zkušený recitátor.
Šedesátá léta projezdil s Klubem prátel poezie kus republiky,
pred naplnenými sály predstavoval básníky Pavla Šruta,
Antonína Brouska, Rudolfa Matyse, Karla Šiktance, Jana
Skácela a v poetické vinárne Viola taky Allena Ginsberga
dlouho pred tím, než se stal idolem a králem pražského
majáles.

Sklepli kultunú spiklenectví
Na Malostranském námestí hrál Orfeus tri roky, v roce
1971je z jejich slavného sklepení vyhodili, protože repertoár
Orfea a hlavne návštevníci neladili s postupující normalizací. Nastaly casy putování z místa na místo. Našli si nejakou
adresu, chvíli na ní hráli, a vyhodili je zase. Aby se nestacili
zabydlet. Paradoxne po listopadu 1989 ztratili poslední
šanci usídlit se na nekteré ze zabehnutých scén, proste na to
nemeli.
Zatatost celoživotního milovníka poetického divadla ani
tehdy Radima Vašinku nedonutila, aby skoncil. Pro první
chvíli meli jediné rešení, hrát doma. Z divadla Orfeus se
stalo Bytové divadlo Orfeus a diváci se zacali trousit
k Vašinkum. Experiment, žel, ukoncil pan domácí.
Shodou dalších náhod našli útocište v krytu civilní
obrany jednoho ze smíchovských domu na Plzenské ulici.
Z Bytového divadla se stalo Krytové a tak funguje dodnes.
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milovníka poezie
Radim Vašinka poctive pripouští, že to není štastná adresa.
Pravda, hned pres ulici leží teskne puvabný Malostranský
hrbitov, ale jinak je to omšelý, nehezký kus Prahy, kam
málokdo váží cestu za kulturou.
A pritom by našel duverné divadélko a zážitek, ve kterém
zustalo neco z nálady 60. a 70. let. Jakési sklepní kulturní
spiklenectvL Pár židlí, herci na dosah ruky, rekvizity, které
se zdají podomácku spíchnuté, duverné prítmí. Každý host
je tu osobne privítán.
Neplatí se tu vstupné, protože Orfeus není z mnoha
administrativních duvodu profesionální divadlo, ale obcanské sdružení, klub, spolek hrající pro prátele, kterí prijdou.
Na konci predstavení se vybírá do klobouku a z toho, co se
v nem sejde, se platí nájem, elektrina, úklid a tak dále. Obcas
sice neco prisype stát grantem na nekterou z inscenací, ale
i tak zustává na honoráre hercum pár šupu.
Krytové divadlo Orfeus má ve svém podzemí v podstate
dve scény. Jedna slouží dramatickým útvarum, hrám,
skecum. Budiž receno, že k textum cizích autoru pristupuje
divadlo velmi tvorive a možná by Apollinaire byl sám sebou
prekvapen.
Druhá scéna patrí poezii a literature. K domácké nálade
prispívá zelnacka paní principálové Ireny Hýskové, švih
a hravost predstavením dodává mladická cást souboru,
mládenci a devcata odhadem studentského veku. Ale
prostor divadla ovládá predevším hlas Radima Vašinky.
Hluboký, rozvážný, nikoli deklamující. Nerecituje, vypráví.
Letní kocování
"Mám moc rád Vladimíra Holana," ríká principál Orfea
o svých básnických láskách. "Holan je výsostný autor,
šlechtic mezi ceskými básníky." Ale Vašinkuv repertoár se
nezužuje jen na elitní kategorii slavných, o které už byla rec.
Zabírá široký rejstrík jmen, od autoru svetove proslulých až
po neznámé ci "naivistické" umelce, které mu do cesty
privedl život a kocovné divadelní putování: Jan Moštek,
Can Josef Sedlák, v poslední dobe Jan Kadubec a Karel Hoff.
Kocování. .. V polovine 80. let poprvé hráli na Pražské
divadelní pouti. Kdo tuhle akci, která se po nekolik let
porádala na Streleckém ostrove, pamatuje, ví, že se tam
chodilo za velkou zábavou i jakousi buricskou, protestní
atmosférou. "Tam jsme si vlastne sáhli na koreny kocovného divadla," vzpomíná dneska Radim Vašinka. "I když to
kocování bylo spíš obrazné - nejezdili jsme za lidmi, lidi
chodili za námi. Ale hrálo se pod širým nebem, publikum
bylo na dosah ruky, postávalo, posedalo, a my se museli
snažit, aby se nesebralo a nešlo o kus dál."
Se skutecným letním kocováním zacali hned z kraje 90.
let. Objíždeli ceské i moravské kraje, hráli po vesnicích,
zastavovali v kempech, detských táborech. Pres den pohádková predstavení pro deti, vecer poezie pro dospelé. Nekde

Z predstavení Zavraždený básník. Možná by Apollinaire byl
sám sebou prekvapen.

zustali den dva, nekde týden. O skvelých casech, které
zažívali, principál sepisoval "Hlášení o pobytu" , která
otiskovaly Literární noviny a dodnes se dají najít na
webových stránkách souboru.
"Potkal jsem na našich výpravách hodne zajímavých lidí,"
pripouští Radim Vašinka. "Naprosto neznámých, sláva
málokterého z nich presáhla hranice vesnice. Jsou moudrí,

Zážitek, ve kterém zustalo neco z nálady
60. a 70. let. Pár židlí, herci na dosah ruky,
rekvizity, které se zdají podomácku
spíchnuté, duverné prítmí.
Každý host je osobne privítán.
casto neuveritelne vzdelaní. Malují, sochají, veršují, filosofují. Nemám to slovo rád, ale u nich sedí - jsou tvoriví."
O Janu Kadubcovi se dozvedel od Václava Kocky, který
kdysi s divadelním spolkem hrál, a na pana ucitele Kadubce
pred casem narazil v Supíkovicích kdesi u moravskopolských hranic. Když jednou Kocovné divadlo tím smerem
zamírilo a do Supíkovic dorazilo, našlo košatou duši, která
plnila zahradu vskutku pozoruhodnými sochami, domek
pozoruhodnými obrazy a papíry originálním myšlením.
Pres pana Kadubce se pak dostali k jeho príteli Karlu Hoffovi ze Strážnice, cloveku provokativních názoru a tvorby.
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Z díla tech dvou a za spolupráce Radima Vašinky se zrodilo
pásmo svérázných úvah o živote, umení, dejinách, idejích,
penezích a vubec duležitých vecech.
Objevování zasutých literárních pokladu je ostatne Vašinkovou radostí. Prichází s nimi i na rozhlasových vlnách, a to
každou sobotu v noci. Po titulem Nežádoucí texty vrací do
posluchacského povedomí autory, pred listopadem 1989
zakázané. Jejich básne, fejetony, korerspondenci ...

že Snehurce hrozí nebezpecí?
"Mnoho vecí se zmenilo," medituje Radim Vašinka nad
otázkou, jestli Kocovné divadlo letos zase vyrazí. Vloni
nebyli, držela ho nemoc. Ale i tak váhá, jestli se znovu vydat
na tak riskantní podnik.
"Vetšina detských táboru, kde jsme hrávali, zanikla,
podnikatelé se o rekreaci rodin nestarají, odbory neexistují.
A zastavit jen tak na návsi a vyhlásit, že od peti bude pohádka? Kdo prijde? Pet deset detí, vecer z dospelých možná ani
tolik ne. To, co vybereme do klobouku, je málo i na benzín.
Kocovné divadlo už netáhne, dokonce ani kluky a holcicky
ne. Ješte pred pár lety jsem za nejhorší publikum považoval
pražské deti, rozmazlené spratky, které nic a nikdo nebaví.
Deti na vesnici nám vydržely dost dlouho. Byly nadšené,
dychtivé, ohromne reagovaly. Ted už jich i tam potkáte
málo. Zkuste nekoho z nich rozplakat. Že Snehurce hrozí

nebezpecí? Kdo by se nad tím dojímal, když všichni z televize vedí, že smrt vlastne nic neznamená a je to jen hra."
Radim Vašinka se netají zklamáním nad smerem, kterým
se obecný vkus ubírá. Nad tím, že vnímání poezie hyne na
úbyte. Že beatnici, ta revoltující vlna básníku 60. let, dnes
nevzrušují už ani anarchisty, ackoliv beatnický protest proti
spolecnosti by jim mel být blízký. Že kdokoli se rozhodne
delat netradicní, oduševnelejší divadlo, nemá málem ani na
vodu. Že i v umení každý ceká peníze a hlavne snadný
úspech. "Nedávno se k nám do souboru hlásil mladík. Když
zjistil, že by musel chodit na zkoušky, už se neukázal."
Ve snaze rozšírit repertoár zamíril pred casem i do
divadelních archívu a procházel jimi až do 19. století. Ne
snad že by hledal Shakespeara, ale chtel se porozhlédnout
po zapomenutých hrách, které by možná stálo zato oprášit.
Byl zklamaný: "Hrály se neuveritelné blbosti, a to dokonce
na scéne Národního divadla. Laciné kusy, které mely pritáhnout obecenstvo. Ostatne, znechucene to kritizoval i Jan
Neruda." Není to vlastne dobrá zpráva o tom, že kulturnost
lidí se, navzdory všem tvrzením, nehorší?
"Ale taky se nelepší," komentuje to skepticky Radim
Vašinka.

Marie Homolová (1946) je novinárka.

Mosty vychádzajú nepretržite
od 28. apríla 1992.
Informujú

O

dianí

V

krajinách

Visegrádskej štvorky.
Poskytujú priestor názorom
na politické a morálne otázky
súcasnosti.
Informujú o knihách, filmoch
a divadelných predstaveniach.
Prinášajú vyznania a postrehy
zaujímavých rudí.
Nestrácajú humor.

PRÍHODA: "Už v tom detském veku se cosi prošvihne. V cloveku nejsou probuzeny
jisté dispozice. V tom vidím hlavní predpoklad
vzniku neobcanské, masové,
mediálne manipulovatelné spolecnosti. «
FlSCHEROvA: "Zrovna ted v naší zemi pracujeme na likvidaci verejnoprávních
médií ve prospech komercních subjektti a to je cesta, nad kterou mi vstávají vlasy
hruzou. Nedovedu vubec pochopit, že to naší politické reprezentaci není jasné. «

MOSTY si mažete predplatit v SR na adrese: MOSTY,Šancova 70,814 99 Bratislava; e-mail: mosty@complltel.sk • www.mosty.sk
Prijúname objednávky aj do clIdziny
• v CR na adrese: MOSTY,Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel.: 00420-222246592.
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NEJDE JEN O SLOVA

Terorismus patrí v posledních desetiletích k nejsledovanejším a nejprožívanejším
problémum globální povahy.
Zejména po 11. zárí 2001, kdy
hlavní svetová mocnost vyhlásila proti terorismu válecné
tažení; i poslední válka proti
Iráku se charakterizovala jako
boj proti terorismu, totiž

,8

státnímu a zároven propojené-
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mu s terorismem nad národ-
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ním. To vše neodmyslitelne
<:;
souvisí s faktem, že jde o téma :§
mediálne, a tudíž i politicky
vdecné - nesrovnatelne víc než treba hlad ci epidemie
v chudých oblastech sveta.
Není však lákavý pouze jev sám, nýbrž i jeho pojmenování. Obsah pojmu terorismus a duležitost tohoto fenoménu
mužeme sledovat na užívání slov teror a terorismus a na
vývoji jeho významu. Ottuv slovník naucný z prelomu 19.
a 20. století vysvetluje terorismus jako "hruzovládu, obzvl.
v revoluci francouzské v dobe od 2. cervna1793 do 28.
cervencel794" (tj. v období vlády jakobínu, ukonceném
popravou Robespierrovou). Naproti tomu Slovník spisovného jazyka ceského (ve svazku z roku 1966) chápe teror
obecneji: "násilí uplatnované zprav. proti polit. odpurci až
i do fyzického znicení, hrozba násilím; hruzovláda," terorismus pak jako "zpusob vlády vyvolávající terorem poslušnost". Tato charakteristika poplatná své dobe ukazuje, jak
tato slova prestávají být pouhým oznacením a stávají se
pojmenováními hodnotícími, totiž odsuzujícími. Takto se
jich ovšem užívá už v predchozích desetiletích, zejména za
druhé svetové války - mezi Spojenci spíše v technickém
slova smyslu (napr. pro záškodnické akce v neprátelském
týlu), u nacistu propagandisticky, napr. jako charakteristika
spojeneckých náletu.
Propagandistické, ideologizované užití techto slov
zduraznuje jejich stránku hodnotící (zde jednoznacne
zápornou) oproti stránce obsahové. Podobne se jich však
užívá i jako lákavých nálepek treba pro superiorní chování
v rodine nebo pracovním kolektivu (otec "terorizuje"
rodinu, šéf své podrízené). Citovaný Slovník spisovného
jazyka ceského charakterizuje taková užití jako prenesená,
metaforická (tj. svým zpusobem prirovnávací), ovšem
v praxi taková pojmenování fungují nikoli jako pomucka
k vysvetlení, nýbrž jako argument. Samozrejme úspešne.
Obliba slova terorismus vede k tomu, že se aplikuje
i zpetne, pri výkladu historie. Oblíbil si je napríklad historik
Milan Hauner, který lákavým slovem opakovane oznacuje
treba vyvraždení Slavníkovcu, pražské defenestrace, vraždu
Albrechta z Valdštejna a vposledku atentát na Heydricha
(napr. v Lidových novinách v kvetnu 2002 nebo v podzimní

Prítomnosti 2004). Takto težit
z obliby módního slova ovšem
pramálo prispívá k lepšímu
chápání dejin - v prípade
Heydrichove pak jde prímo
o faul: nejenže se tím zastírá, že
šlo o narízenou vojenskou akci
proti duležitému vojenskému
ciniteli (ostatne ozbrojenému)
neprátelské
branné
moci,
nýbrž se tím i akceptuje
dobová neprátelská a kolaborantská propaganda.
Aby tech terorismu nebylo
málo, objevuje se v posledních
dekádách další úspešná etiketa v pojmenovací oblasti dost
odlehlé - zelený terorismus nebo ekoterorismus, oznacující mj.
akce jako zalepování zámku reznictví, pripoutávání se
k prírodním objektum rušeným z ekonomických duvodu
apod. (o tzv. ekoterorismu existuje ve svete i u nás hojná
literatura). Na takovou slovní eskamotáž pak reagují
ochránci prírody reverzibilne - napr. Erazim Kohák nazývá
ekoterorismem konzumní styl života s jeho dopady na
životní prostredí, slavný už je jeho výrok, že "ekoterorista je
každý, pro koho štestí znamená koupit si to, co mají
u sousedu". Filosof tak s jistou dávkou nadsázky poukázal
na možnosti zneužívání jazyka, zároven však k nemu
nechtene prispel.
Máme-li vskutku úcinne vystupovat - ci, chcete-li,
bojovat - proti terorismu jako reálné hrozbe bezpecnosti
sveta, musíme se dohodnout, co takovou hrozbu vymezuje.
Domnívám se, že jeho základní obsahové rysy jsou tyto: 1)
cílem terorismu jsou nejcasteji neozbrojené osoby, zejména
civilní; 2) obeti teroristických útoku jsou zpravidla nahodilé, potenciálním cílem je tedy kdokoli ze zamereného lidského spolecenství (vymezeného státním obcanstvím,
náboženstvím, etnicitou ci rasou apod.); 3) z ohrožených se
dlouhodobe stávají vydíratelná (a ovšemže vydíraná) rukojmí. Tento výcet jiste není úplný; lze treba dodat, že teroristé
své akce provádejí mimo válecný stav, poprípade své války
vyhlašují libovolne - je potom otázka, zda americké vyhlášení války tak težce uchopitelnému nepríteli, jímž terorismus
je, neprichází teroristum vhod.
To vše, myslím, svedcí pro to, že chceme-li se s terorismem vážne vyporádat, meli bychom rozvážneji nakládat
i s jeho pojmenováním. Príklad "ekoterorismu" považuji za
obzvlášt znehodnocující: vždyt treba gangsteri užívají - na
rozdíl od vetšiny "zelených" - metod terorismu (únosu,
vydírání, vražd rukojmí atd.) zcela jednoznacne, a prece
mezi terorismem a gangsterismem rozlišujeme celkem
snadno.
Jan Horálek
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Evropa rozdelena
Presto, že vetšina zemí v Evropské unii, které mely možnost
schválit Evropskou ústavu, ji schválila, francouzské a holandské zamítnutí ústavy v referendu znamená, že Evropa opet má
vážné potíže.
Francouzské "non" vyhrálo nejen vzhledem ke xenofobii
vuci cizincum, ale prevážne jako vítezství levice a její utopistické vize idealizovaného socialismu a naprostého odmítnutí
vzdát se 35hodinového pracovního týdne. Práve tito lidé tvrdili, že "neoliberální" ústava vážne ohrožuje jejich právo pobírat
státní podporou od narození do smrti. Mnoho Francouzu se
také bálo, že by další integracní kroky poškodily vedouCÍ
francouzskou roli v EU.
Hysterické tvrzení levice a neschopnost vlády presvedcit lidi
o duležitosti nezbytných ekonomických reforem vedly k tomu,
že prostor pro kompromisní dialog se rychle vytratil.
Jak psal politolog Jirí Pehe, francouzské odmítnutí má vážné
dusledky. Práve Francie iniciovala integraci Evropy, podporovala ustavení Maastrichtských kritérií a nyní predsedá Evropskému konventu. Pri odmítnutí ústavy nejenže dala Francie
facku všem, kterí ústavu schválili, ale zase ukázala, že její participace v jakémkoli vážném politickém procesu tento proces
dríve nebo pozdeji poškodí. Stací si vzpomenout na Versailleskou smlouvu ci na Mnichovskou dohodu.
Stejne jako ve Francii, i v Holandsku prispela tamejší
xenofobie k odmítnutí ústavy. Duležitejším duvodem pro
odmítnutí v Holandsku ale bylo chování vudcu EU. Dnes
každý Holandan dává 380 euro rocne na podporu EU. Není
divu, že nedávné pohrdnutí Maastrichtskými kritérii ze strany
Francie a Nemecka a zfalšování financních údaju ze strany
Recka a Itálie Holandsko pobourily.
Pri debate o ústave v Ceské republice, jako pri každé debate
u nás, chybejí základní fakta. Prezident Klaus jako významný

kritik ústavy celou dobu tvrdí, že vyslovuje pouze svuj osobní názor. Jako
protiútok na Klause se premiér Paroubek nechal slyšet, že zakáže Klausovy
cesty do ciziny, pokud pan prezident
nebude tlumocit vládní proevropské
stanovisko.
Místo toho by nám Klaus a další euroskeptikové meli
vysvetlit, co máme my, malé zeme, delat, kdyby se velikán
vedle nás rozhodl opustit proces evropské integrace a obrátil
se proti nám. Budeme se zas ucit nemecky?
Co se týce nových clenu v EU, mnohokrát máme pocit, že
starší clenové na nás svádejí své frustrace. Prestože jsme
behem pár let ukázali, že to "dovedeme," alespon co se týce
integrace a dosažení ekonomického rustu. Jak se zmínil László
Csaba, profesor mezinárodních vztahu na Stredoevropské
univerzite, "jedná se o svádení viny, nikoliv o pravdu. Pravda
je totiž nepohodlná".
Vetšina Evropanu ovšem dnes vnímá proces integrace jako
problém. Na ceste k dosažení dohody jsme najednou zjistili, že
v Evrope existuje silný proud frustrace a vedle nej plíživá
xenofobie, které prípadnou dohodu znemožnují. To, co nás
v Evrope spojuje, dnes není pozitivní vize, ale negativní obavy.
Zjištujeme, že debata o ústave není vubec o ústave, ale že se
presunula na nemožnou otázku: jak se Evropa muže držet
všech dosavadních socialistických výhod, aniž by musela zacít
pracovat kapitalisticky. To, že se debata dostala do této
polohy, je dusledkem jednání našich vudcu a tzv. "big
business", kterí dokázali, že jsou naprosto odtrženi od lidí,
jimž slouží. A práve to tvorí propast, která rozdeluje Evropu
na zacátku 21. století.
Martin Jan Stránský
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