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Ctvrtletník
Prítomnost se hlásí k tradici predválecné
Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš
Garrigue
Masaryk,
i k tradici rodinné.
Vydavateli
Jaroslavu
Stránskému,
dedovi soucasného
vydavatele
Martina Jana Stránského,
a šéfredaktorovi
Ferdinandu
Peroutkovi
se tehdy podarilo
na stránkách
Prítomnosti predstavit
celou generaci demokraticky
smýšlejících
autoru a nabídnout
ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Milé ctenárky, milí ctenári,
premiér Paroubek chválí krajkárky a ochotníky, zapsala
jsem si do bloku behem diskusního semináre v Poslanecké snemovne nazvaného "Došlo k selhání politických
elit?" Predseda vlády této zeme totiž na príkladu lidových
umelkyn a místních divadelních spolku zduraznoval, že se
u nás rozvíjí život i mimo velká centra.
Jeho tvrzení souvisí s hlavním tématem Prítomnosti,
kterou držíte v ruce. Téma zní "Život na malém meste",
jeho úskali, jeho výhody. Kdy vlastne dostalo malomesto
u nás hanlivý prídech? A proc? Vždyt, jak píše sociolog Jirí Musil, "obnovení samosprávy menších mest, kulturní
svoboda a obnovování lokálních tradic muže pusobit jako
protiproud homogenizacních tlaku masové kultury". Muže, ale je to opravdu tak? Je malomesto pro své obyvatele
rájem, nebo spíš pastí? Uvažují o tom spisovatel a novinár
Viktor Šlajchrt a psycholog Michael šebek, oba s osobní,
dost mizernou zkušeností s mimopražským životem. Zato básnírka Svatava Antošová vyhlašuje v rozhovoru
s Marcelou Pecháckovou: "Z Teplic už se nehnu! Tady mi
to píše!" Pochvaluje si pruvan, který v malých mestech nastal po roce 1989. Jak to v nich vyhliželo predtím, jak se
žilo tem "podivinum", kterí vystupovali proti totalitní
moci a o nichž dodnes nevíme témer nic, popisuje mladá
historicka Petra Schindler-Wisten. V cem a proc v sobe
malé mesto nese koncept ideálního mesta, dokazuje Jití
Eduard Hennach, který ve svém eseji propojil hledisko architektovo, filosofovo a psychologovo.
Co nabízíme dál? Povídku Jaroslav Rudiše, napsanou,
jako všechny povídky, které uverejnujeme, exkluzívne pro
Prítomnost. Tahle se jmenuje "Konecná", s podtitulem
o hororu a pornu. Jak to aktuálne vypadá s ceským zdravotnictvím pod vedením nového ministra Davida Ratha
a jak by to vypadat mohlo a melo, shrnuje Martin Jan
Stránský v "Receptu na Lazarovo vzkríšení". Jaký bude
náš život s eurem, máme se bát, nebo tešit? Ekonomická
novinárka 1Jbuše Bautzová analyzuje klady i zápory zme-
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ny meny. Píšeme také o tom, že
Evropská unie má podle statistik
dobrou šanci na status svetové
velmoci, že Spojené státy už nepripadají svým spojencum nepostradatelné.
Neuropatolog František Koukolík a biochemik a soucasný
predseda Akademie ved CR
Václav Paces komentují bitvu
o Darwina, která se rozpoutala tím, že se na scéne objevil tzv. inteligentní plán. Jde o tvrzení, že živý svet a vesmír nejsou výsledkem evoluce, protože jsou tak složité,
že nemohly vzniknout bez zásahu vyšší inteligence. Pokracují pravidelné návštevy Prítomnosti v postkomunistických zemích. Tentokrát jde o bývalé východní Nemecko. Když už je rec o Východe, kolega David Svoboda Vám napsal dopis ze Lvova, z mesta, jak ríká, se
zvláštne churavou a nesamozrejmou krásou.
Zvláštní krásu v sobe nesou také fotografie Igora Malijevského, který od tohoto císla pro Prítomnost spoluvytvárí obálku. Fotografie na ní pochází z Vejprt, stejne jako i další uvnitr casopisu, které ilustrují hlavní téma. Pouze snímek obce uhnízdené pod hribovitým mrakem je
z Rakovnicka. Obec se jmenuje Mšec. Když Igor Malijevský nesl svoje fotografie do redakce, vystrelil po nem na
Staromestském námestí malý kluk z praku kámen. Netrefil se a fotograf ho chytil a zbran mu odebral. Venoval ji
pak redakci. Máme ji tu ted na zdi, je moc pekná, musel ji
vyrobit nekdo šikovný. A dokládá, že život ve velkomeste
je nebezpecný.
Je toho ješte víc, o cem bych se chtela zmínit. Jsem si
však jistá, vážení ctenári, že si to najdete i bez doporucování. Ta jistota je podložená všemi Vašimi ctenárskými reakcemi, za než Vám jménem redakce uprímne dekuji. Preji dobrý rok 2006.
Libuše Koubská
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BBC byla, ješte stále je
- a bude?
o

tom, že je ceská sekce BBC vážne ohrožena, se v úzkém kruhu zainteresovaných diskutovalo už celou radu
mesícu: vlastne od chvíle, kdy "velká" BBC dostala zadání zahájit už podruhé prípravu televizního zpravodajského kanálu nasmerovaného do islámského sveta.
Výsledkem prvního, neukonceného pokusu o totéž byl,
jak známo, vznik katarské televize al-Džazíra, a tuto
chybu nehodlalo britské ministerstvo zahranicí, které
BBC Word Service diriguje, opakovat.
Tentokrát bylo rozhodnutí navíc provázeno i snahou najít peníze na projekt uvnitr organizace, a tak se
ceská sekce octla mezi kandidáty na zrušení, a to i presto, že patrila mezi úspešné projekty s budoucností.
Ceská republika totiž v ocích západního sveta patrí mezi plnohodnotné demokracie - že totéž neplatí o strukture ceských médií, už v Londýne videt není.
Když pak na pocátku cervence zaznely výbuchy
v londýnském metru, bylo jen otázkou casu, kdy dojde
k faktickému rozhodnutí. Sarkasticky a s nadsázkou receno, al-Káida tím v naší zemi zaznamenala svuj první
úspech.
Londýnského rozhodnutí mužeme jen litovat. Málokterá znacka má totiž v této zemi tak dobrou povest
jako BBC, prestože fakticky vzato ve své VÍc než osmdesátileté historii hrála nejvýraznejší roli v živote této
zeme jen po dve pomerne krátká období. Poprvé to bylo za druhé svetové války, podruhé je to práve nyní.
(V letech komunistické totality prevažoval vliv Rádia
Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky.)
Paradoxne pritom ani za války ani dnes nikdo nemohl ceskou BBC považovat stanici s vysokou poslechovostí: tehdy proto, že její poslech byl trestán smrtí,
v soucasné dobe proto, že v záplave FM komercních
stanic vždy stavela na kvalite, kterážto zejména v oboru šírení informací bývá vždy spíše výlucnou než masovou záležitostí. Pocet prímých posluchacu však není
v tomto prípade nejpodstatnejší. Vliv ceského vysílání
BBC byl vždy významný predevším svým druhotným
efektem - za války dodával nadeji na vítezství nad nacismem, v soucasnosti zase dokazoval, že veškerá média
nemusejí nutné podléhat pouze komerci, bulvarizaci,

infotainmentu.
Ceská sekce BBC samozrejme nebyla
zcela bez vad, standard ceského zpravodajství i komentování však vždy výrazne prevyšovala. Díky ní se k nám
prenášely nejen zpravodajské zdroje "velké" BBC, ale
i její nezamenitelný styl.
K rozhodnutí však došlo a nás by ted melo zajímat
predevším, co bude dál. Rýsují se zejména tri možnosti. Tou nejjednodušší a nejhorší je, že zamestnanci se
rozejdou po ceských médiích a frekvence BBC ve víc
než 10 velkých mestech rada pro rozhlasové a televizní
vysílání pridelí ruzným zájemcum, címž by ovšem zrušila jejich sítové fungování. (V takovém prípade by bylo mnohem užitecnejší pokracovat na techto frekvencích v anglickém vysílání, o což má BBC Wodd Service
zájem.)
Druhou, na první pohled ne tak špatnou možností, je nápad, že by redakci mohl prevzít Ceská rozhlas
a dejme tomu v rámci CRo 6 pokracovat v bohulibe
zapocatém díle. Není však vubec jasné, nakolik o takové rešení redakce BBC stojí. Navíc pravdepodobnost, že by tento ostruvek pozitivní deviace uvnitr
rozhlasového kolosu prežil se svou dosud ne usazenou
kvalitou, je jen iluzorní. Nejzajímavejší je tretí varian-
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ta: pokracovat ve vysílání v rámci komercní organizace BBC World Wide. V tomto modelu by ceská BBC
mohla využívat veškerých zdroju BBC, financována
by však už nebyla z penez britských danových poplatníku, nýbrž z domácích komercních zdroju. Kvalita
vysílání by zustala a jedinou zmenou by byl jistý podíl reklamy ve vysílání.
Jaroslav Veis

Zbytecný spor o katedrálu
Zvláštní vec: ceská spolecnost, která platí v Evrope
i ve svete za nejsekularizovanejší
(nejbezbožnejší),
ucinila symbolem své svébytnosti, domovské usazenosti i státnosti siluetu Hradcan, jíž dominuje - krestanský chrám! To neprojde jen tak! Dusledek je tu:
spor, jaký je možný snad v Kocourkove, nikoli však
v Evrope od Atlantiku po Ural. Spor o vlastnictví katedrály.
Právní racionalita velí prihlédnout k puvodním pomerum. Ty ale nejsou do dnešního pojmosloví prevoditelné.
Zrizovatel (panovník), plátci (poddaní) i provozovatel
(církev) byli zajedno v tom, že chrám patrí Bohu, tak trochu i svatému Vítu. Komu má patrit dnes? Stejným právem se o nej mohou Wásit katolíci, mesto Praha i ceský
stát. Také ceští evangelíci, chrám prece vznikl v dobe
predreformacní. Také (považte!) sudetští Nemci. - Dnes
je proste všechno jinak: vládne se jinak, jiné je pojetí národa i postavení církve. Pritom jedinou konstantou, která je táž od zakladatelských casu, je historická i právní
identita katolické církve.
Uznat její vlastnické právo je rozhodnutím racionálne
nejduslednejším, ale politicky málo schudným. Nespokojenci nemíní prihlížet ke staletým pomerum. Nahrává
jim historický fakt: katedrála byla konfiskována! A to
rozhodnutím vlády z roku 1954, podle nejž je majitelem
"ceskoslovenský lid". Ten však po staletí neexistoval
a neexistuje ani dnes. Ostatne, jak moc má být pro nás
závazné dnes už groteskní vládní rozhodnutí z roku
1954?
To není všechno. Obvodní soud sice zvolil rešení racionálne nejduslednejší, ale ke slovu prijdou odvolací
soudy. Kardinální otázka pritom nezaznela. Ceská katolická církev se stane casem samoživitelkou. Uživí katedrálu? Bez financní spoluúcasti ceského státu, schválené ceskou verejností - nikoli. Résumé? Je znepokojivé. My, ceská spolecnost s našimi ctihodnými institucemi, s naší intelektuální elitou, žurnalistikou, verejným
mínením atd., se neumíme vyporádat se svou minulostí nejen predlistopadovou,
poúnorovou, poválecnou,
válecnou atd., ale se svou minulostí vubec. Spor nemá
prijatelné rešení. Však by se do nej nikde jinde - od Atlantiku po Ural - nepoušteli.
Petr Príhoda

Tešilo ho žít,
a umel se o to rozdelit
Píše se mi to težko. Posledního listopadu zemrel - úplne náhle, po krátké težké nemoci - geolog, vysokoškolský ucitel a popularizátor vedy Petr Jakeš. Také dlouholetý spolupracovník, clen redakcního kruhu a autor
Prítomnosti. Bylo mu 65 let.
Byl to dynamický clovek, jakoby o krok napred.
V dobrém slova smyslu rychlý: zatímco ostatní o necem
zacínali teprve uvažovat, on už to delal. Nechce se mi
psát obecné vety, znala jsem Petra Jakeše dost dobre více než dvacet let, spolupracovala jsem s ním v rozhlase,
v Lidových novinách a v Prítomnosti, patril také k blízkým prátelum mé rodiny. Vždycky byl inspirující: to
on me kdysi seznámil s Renesancí rozumu Jirího Krupicky, v Paríži poslal na Brancusiho výstavu, vzbudil
chut jet do Patagonie. Sjezdil celý svet, pracoval tam
a cestoval, vždycky se svým príznacným elánem živícím trvalou touhu videt neco nového, dozvídat se, porozumet. Stejne jako o zeme se zajímal o lidi. Spolecenský, galantní, velkorysý, dokázal je navzájem seznamovat, propojovat. Dával chytré otázky a predkládal
atraktivní témata. Mel smysl pro príjemnosti života, tešilo ho žít, a umel se o to rozdelit. V dome Petra Jakeše a jeho ženy Marty v Hrncírích se všichni cítili mile,
uvolnene a obohacene.
Mezi hosty bývalo prirozene také dost vedcu, debaty
se casto tocily kolem života ve vesmíru, strachu z nepoznaného, odpovednosti vedy, vztahu postmoderny
k nÍ. Petr Jakeš jako ryzí prírodovedec - vystudoval geologii na Karlove univerzite v Praze a v Canbere v Austrálii - veril, že vedecké poznávání je podstatou pokroku. Aby ne, vždyt patril ke generaci, která samu sebe
považuje za štastnou, protože zažila mládí v slibných
šedesátých letech, v dobe celkového entuziasmu a uvolnení. Vypadalo to, že se otevírá nejen svet, ale vesmír,
že se clovek dostane na Mesíc! A skutecne, Petr Jakeš
dlouhodobe a opakovane pracoval v Lunárním a planetárním ústavu americké NASA v Houstonu, kde se podílel na rozborech vzorku hornin z Mesíce. Napsal radu knih pro verejnost, jeho Za sopkami Pacifiku, Létavice a lunatici, encyklopedie Planeta Zeme ci letošní
Vlny hruzy o zemetreseních a tsunami jsou v knihovnách ceských domácností hodne rozšírené.
Naposledy jsem Petra Jakeše videla necelé tri týdny
predtím, než zemrel. Navštívili jsme ho doma, mluvili
o tom, jak se urcite uzdravÍ. MusÍ. Ríkal, že to nevzdá.
Rozloucili jsme se, pred domem jsme se ješte otocili.
Stál v prvním patre v rozzáreném okne svého tolik pohostinného domu. Mával.
Píše se mi to težko, bude nám už vždycky bolestne
scházet.
Libuše Koubská
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Sezónní stát
Poslední ctvrtletí roku 2005 na domácí scéne
JAN URBAN

CoJ.P."
z toho
plyne,
pánové? Podejte
zprávuproTohle
poznamenal
nekdejší me
ministr

))
místní rozvoj Jirí Paroubek vlastní rukou na pruvodce rozdelovníku MMR CR c.j. 10034/2005, dne 14. 3.
2005. Nyní o tri ctvrte roku pozdeji není tento pán,
prezdívaný aktuálne "Zpetná pára", už jenom ministrem pro místní rozvoj se slabším pravopisem. Je premiérem Ceské republiky, který teprve nedávno zvolnil do té doby nevídané tempo mediálních vystoupení a sebou podepsaných clánku, ve kterých stylem tu
pastýrských, tu opovedných listu sbíral mediální body pro svoji osobu, a tím i pro sociální demokracii.
Jeho stále víc zapomínaný predchudce Stanislav
Gross byl svého casu považován za mediální a,
omluvte ten módní výraz, "píárovou" hvezdu. Nový
premiér však privedl ceskou oscilaci mezi bezostyšností úspechu a úspechem bezostyšnosti k novým vrcholum.

KONECNE NEKDO PRÁSKL BICEM?

ré muže být kdykoliv vymeneno za podobne populistický výstup v jakémkoliv jiném, i treba opacném
smeru.
Jirí Paroubek je pro tento haiderovský styl politické
prezentace typem ideálním. Prokázal mimo jakoukoli
pochybnost, že je mužem bezskrupulózní vášne k moci, ochotným k jakémukoli názorovému prerodu
a spojenectví. Je jakýmsi Stanislavem Grossem na druhou - a to bohužel znamená, že ani s ním nemá sociální demokracie nadeji na dlouhodobou programovou
práci a modernizaci. Paroubek ji svým vudcovským
stylem, ale predevším prodlužováním názorové plochosti a nedostatku programové diskuse, muže stejne
tak dobre udržet u moci, jako zcela rozložit. Tento
styl politiky totiž potrebuje pouze dvojí: neprítele
a estrádu. Volební estráda, zvaná mezi premiérovými
poradci údajne moderne "road show", už s pomocí
nájemných povinne rozesmátých umelcu beží na plné
obrátky. Pomlouvání a bušení do obcanských demokratu a lidovcu jakbysmet.

Zapomenuty jsou trapné zmackané obleky s previslým
S KOMUNISTY, S MARTANY
brichem a mávání zelenými trenkami, které Paroubka
Opozicní komunistická strana však je Paroubkem za
na zacátku jeho premiérské funkce alespon trochu
každých okolností chránena a krmena nadejí podílu na
zlidštovaly. Dnes s úsmevem tvrdí, že si tyká s Tonym
budoucím vítezství levice.
(rozumej britským premiérem
Tony
Blairem),
Naopak vládní a parlaPokud nekdo pracoval jako agent StB, je
mentní koalicní partneri
a francouzský prezident
Jacques Chirac se ho prý to, soude podle premiérových výroku, spíše lidovci jsou dnes uvnitr
sociální demokracie témer
ptá: "Jirí, jak to deláš, že jsi
nadcasové ocenení kvality a odbornosti
tak populární?" Nevadí,
povinne nejnenávidenejnež charakterová vada.
že to nikdo nemuže overit,
ším politickým subjektem,
vuci kterému je dovoleno
stací, když to rekne v televizi. Prestoupil k vynikajícímu krejcímu a navíc hrtémer vše. Je proto logické, že spolu s Paroubkem vydinne o neco zhubnu!'
lézají na svetlo stíny minulosti. Aby ne, když premiér
K tomu se darí ceské exportní ekonomice, takže
na podzim slíbil nereformovaným a nereformovatelpred blížícími se volbami je z ceho slibovat. A to vše
ným komunistum zrušení lustracního zákona - jen
je po více než roce trapností a Grossových porážek
aby to príští den pod tlakem lidovcu na nejaký cas odpro sociálne demokratickou stranu tak opojné, že se
ložil. Pokud nekdo pracoval jako agent StB, je to, souParoubkovi odevzdala s rychlostí a vášní prodejné
de podle premiérových výroku, spíše nadcasové ocenení kvality a odbornosti než charakterová vada.
holky. Bez názoru, bez diskuse, bez zaváhání, s poci"Já jsem program a já jsem sociální demokracie."
tem stejne tupé, ak ted nove nadšené odevzdanosti,
že konecne nekdo práskl bicem a zavelel, kudy jít.
"Budte verní jen mne, a já odpustím vaše hríchy
Soude podle pruzkumu volicských preferencí má to
a provedu vás pouští," zní Paroubkuv program, který
úspech i u podstatné cásti ceských televizních diváhodlá prosadit, jak sám prohlásil, "jedno jestli s koku, vdecných za každé jasné populistické slovo, ktemunisty, nebo s Martany".
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ci platných zákonu, odhlasovala Snemovna protiústavní retroaktivní zákon, který má vyhlídky zlepšit.
Novináre a opozici nezajímá ani to.
TV NOVA zase prinesla otresný prípad soudní zvule, ve kterém už podruhé musel do vezení nastoupit
evidentne nevinný clovek jenom proto, že soudkyne
nemá cas a chut se vrátit ke zbabranému rozsudku,
kterým ho zbavila svobody na základe vynucené výpovedi jediného svedka. Paní soudkyni vubec nevadilo, že tento svedek svoji výpoved písemne odvolal, potvrdil, že ji ucinil pod nátlakem vojenské policie, a dokonce se pokusil o sebevraždu. To, že si bývalý premiér nic nepamatuje o privatizaci Unipetrolu
a vyšetrovací komise parlamentu mu neumí položit
prímou otázku, je jenom jiným projevem stejného
marasmu. Podobne jako sezónní fungování ministra
zemedelství Petra Zgarby, jehož pád kvuli podezrení
z pozemkových spekulací vedl k objevu, že podobné
triky obohatily zasvecené prátele bývalých vedoucích
zemedelcu o fantastických možná až padesát miliard
korun.
Prozatímním vyvrcholením nového premiérova styOŠKLIVÉ HLÍZY
lu bylo lehce nedustojné zbavení se superloajální, ale
Neco, co zde latentne muselo existovat, ale co v pojinak nicím neprínosné ministryne zdravotnictví
sledních mesících prorustá jako rakovina celým moa hodne nedustojná slovní prestrelka s prezidentem
cenským systémem Ceské republiky, zacíná prinášet
Klausem o jmenování Davida Ratha jejím nástupcem.
ošklivé hlízy. Novinárum
Nový ministr zdravotnicani opozici není divné,
tví stacil za první mesíc ve
funkci uvalit nucenou
když se v dobe, kdy od po- Jirího Paroubka zdánlive necekane podpolicie odchází rada kvalifi- ril bývalý prezident Václav Havel. Zrejme to správu na nejvetší zdravotkovaných
kriminalistu, pramení z toho) že Havel celou svoji politicní pojištovnu v zemi, stát
se volebním esem CSSD
v tisku objeví informace
kou kariéru vyznával velmi podobnou
o existenci dokonce trice- nechut k ústavním institucím a ústavnímu
v Praze, celit podezrení
ticlenného zvláštního poz korupce, dostat se do
porádku.
licejního týmu MAJETEK,
konfliktu s farmaceutickýjehož úkolem je prý už nemi firmami, príkazem
kolik let shromaždovat informace a dukazy o údajomezit prostredky na lécbu pacientu v nemocnicích,
ném možném podvodu v restitucních nárocích šlekteré spadají pod jeho ministerstvo, protože prý ve
chtických rodu. Ne tedy o necem, co existuje, ale co by
zdravotnictví je treba šetrit, ale zároven podporit meexistovat mohlo.
galomanské plány na výstavbu kardiocentra v Bme za
Proc je to v parlamentní demokracii neprípustné?
tri a pul miliardy korun.
Protože stát si proti petentum, stežovatelum a všem,
MYSLÍM) ŽE BY NÁM TO KLAPALO
kdo si vuci nemu dovolí vznést jakýkoliv nárok, poDíváme se na systém, jehož instituce nejsou ke službe
máhá preventivním policejním vyšetrováním. Restitustátu a jeho obcanum v rámci étosu pro všechny stejce jsou ze zákona vecí soudu - ne policie. A stát je
ne platných zákonu, ale pouze k ochrane sezónní mopred soudem pouze jednou z rovnoprávných stran
ci a prosazování sezónních zájmu sezónne mocných.
sporu. I kdyby tou druhou stranou mela být nesymVýznamný ceský básník, spisovatel a diplomat Jirí
patická a celý život prolhaná bába Dymáková, muže
Gruša znovuobjevil termín, popisující státy, vzniklé
mít stát u nezávislého soudu pouze taková práva, jako
má i ona.
po první svetové válce, jako státy sezónnÍ. Žádný terCeský stát si v jiné kauze, tentokrát sporu se spolecmín nevystihuje ovšem lépe dnešní Ceskou republiku
a její elity. Premiér hodlá na Úradu vlády zrídit zvláštností Diag Human, dokonce neváhal pomoci predloní, jemu podrízený, protikorupcní útvar. K cemu,
žením zfalšovaných statistik, a když se zhroutilo v pokdyž existuje policie?
radí už ctvrté policejní vyšetrování odpurce státu ve
Premiér bez ohledu na dohody v rámci Evropské
sporu, zamítla policie pro jistotu vstup do spisu.
unie, v dohode pouze se svým poradcem a proti vuli
A protože se nám nedarí Diag Human porazit v rám-

Stejnou epizodu zažila ODS s Václavem Klausem
a nevzpamatovala se z ní dodnes. Takový program není schopen respektovat instituce nebo právo, formulované v zákone. A Paroubek znovu a znovu za mlcení opozice prokazuje, že se žádným podobným buržoazním haraburdím omezovat nehodlá. Tak se muže
stát, že poradce nekdejšího námestka ministra pro
místní rozvoj Radim Špacek, obvinený z podílu na
údajném pokusu o rozkradení více než sto milionu
z fondu, poskytnutých Ceské republice Evropskou
unií, je ve vazbe déle než mesíc, aniž by byl jednou jedinkrát vyslechnut. Proc je to duležité? Opakovane totiž písemne varoval ministra Paroubka, a pozdeji jeho
nástupce Radko Martínka, aby jimi rízené ministerstvo pro místní rozvoj prevzalo správu nad temito
fondy, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Ministerstvo osm mesícu nedelalo nic - a potom, opet doloženo rukou psaným príkazem Jirího Paroubka na dopise ze 17. 3. 2005 "podejte trestní oznámení - rychle J.
P.", zametlo práve s temi, kdo na možnost zneužití
upozornovali.
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ceské diplomacie prišel s nápadem, jak vyrešit problém Kosova. At si Srbové vezmou sever a na jihu at
si Albánci vyhlásí nezávislost. Neboli verejne navrhl
rozdelení území cizího evropského státu. Že to odporuje mezinárodnímu právu a diplomatickým zvyklostem? Evropa, zvyklá od ceských politiku na ledaccos,
kroutí hlavou. Doma si toho opet nikdo nevšiml.
Jirího Paroubka zdánlive necekane podporil bývalý
prezident Václav Havel: "Nemám to štestí být prezidentem v dobe, kdy je pan Paroubek premiérem. Ale
myslím si, že by to klapalo, kdybychom vládli spolu."
Zrejme to pramení mimo jiné z toho, že Havel celou
svoji politickou kariéru vyznával velmi podobnou nechut k ústavním institucím a ústavnímu porádku. Totéž
se ovšem dá ríci i o jejich zdánlive nejvetším nepríteli,
prezidentu Václavu Klausovi. Všichni tri, Paroubek,
Havel i Klaus, verí, že vudce a jemu podrízená zglajchšaltovaná a proto zbožštená politická strana ci lid jsou
nadrazeni zákonu a institucionálnímu porádku vztahu.
Václav Klaus na podzim stále ješte stereotypne hrímal proti všemu evropsky unijnímu, od spolecné meny ci zahranicní politiky až po normy pro bezpecná
detská hrište. Jako by velká vetšina ceských politiku
a novináru nevedela, že napríklad první svetová válka
vznikla vlastne omylem, v dobe dovolených a prázdnin, kdy sebestrední a sami sebou nadšení domácí politici zapomneli, že na domácí pude bežné nezodpovedné žvanení muže na poli mezinárodním spustit na

CESKO

dlouho nezastavite1nou lavinu nicení. Ceská politika
jako by vubec neznala kontext a jako by neznala cenu
míru.

°

TICHÉ VELKÉ GESTO

to cennejší jsou výjimky. Snad jenom jedno jediné
velké gesto zaznelo z ceské strany na podzim 2005. To
když necekane a potichu skupina ceských senátoru
a poslancu navštívila v Mnichove sídlo sudetonemeckých spolku, a senátor, evangelický knez Zdenek Bárta
citoval na pietním míste, pripomínajícím obeti odsunu,
slova Otcenáše: "Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkum." Kdyby nebylo hysterické reakce jako vždy špatne informované ceské europoslankyne Jany Bobošíkové, doma by si tohoto skvelého,
a na naše pomery odvážného gesta, nikdo nevšiml.
Už jsem se zmínil o Jirím Grušovi.Ve svete se
o nem mluví s úctou jako o nejdynamictejším prezidentovi svetového Pen klubu za radu posledních desetiletí. Nyní si ho zvolila jedna z nejprestižnejších
svetových diplomatických škol, Diplomatická akademie ve Vídni - z šestatriceti uchazecu z celého sveta za svého rektora. Rakouské sdelovací prostredky
o tom sáhodlouze a s uznáním referovaly. Doma to
nikoho nezajímalo.
Jan Urban (1950) je vzdeláním historik,
prednáší na Newyorské univerzite v Praze.

R SLOVENSKÝ
DVOJTÝŽDENNfK

Mosty vychádzajú nepretržite
od 2. apríla 1992.
Informujú O dianí V krajinách
Visegrádskej štvorky.
Poskytujú priestor názorom
na politické a morálne otázky
súcasnosti.
Informujú o knihách, filmoch
a divadelnych predstaveniach.
Prinášajú vyznania a postrehy
zaujimavých I'udí.
Nestrácajú humor.

Bolek Polívka: "Režisér Polák mi rekl: Budete hrat žida a budete hovorit po cesky - to je
nejviiccšia rana slovenským xenofóbom, akú si viem predstavit!"
Marián Zednikovic: "Nám šlo o to, aby sme zachytili rozpiitie vecných l'udských vášní,
hrozných aj smiešných, a myslím, že sme tam dostali aj tragickost celého príbehu - stret
krestanskej a židovskej viery, až po Shylocka s takým mrazivým koncom!"

MOSTY si móžete objednat' na odrese MOSTY, Šancová 70, P. O. Box 220, 814 99 Bratislava,
e-mail: mosty@computel.sk. tel.: 00421-2-52495923 - Prijímame objednavky aj do cudziny.
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Svet lehce opilý
Poslední ctvrtletí roku 2005 na mezinárodní scéne
TOMAŠ KLVANA

Že koholu,
Britové

ješte
nedokázalistaletími.
najít vyvážený
k alje provereno
Nejde vztah
o nájezdy
"popeláru z Londýna" a "ragbyových týmu" na nocní
Prahu a jejich hrmotné stag parties, nejde ani o ty pocetné rockové a fotbalové figury, jejichž koníckem v daném životním úseku bylo ci je pití. Rostoucí spotreba
alkoholu v Británii se zas jednou stala tématem, nebot
na podzim zacal platit licencní zákon zvyšující dostupnost alkoholu a umožnující restauratérum a majitelum
baru prodloužit otevírací dobu.

KDYŽ PURlSTÉ PLÁCÍ
Zákon je mezi novinári a verejností nepopulární. Obávají se, že jen posílí to, co mel omezit a co týdeník Economist s nadsázkou nazval nejobhbenejším národním zpusobem trávení volného casu. Výsledek národní debaty je
zatím nejasný, stejne jako vliv liberalizované zákonné
úpravy. Britové se však mohou utešovat, že ac jim pití nejde, v mnoha jiných smerech excelují. Mají skvelé divadlo, výtecnou fotbalovou ligu - z jejích ochozu vyhnali
opilce, takže je fotbal na ostrovech dnes bezpecnou rodinnou zábavou - Londýn je úchvatná multietnická metropole srovnatelná jen s New Yorkem a také v demokracii, ci presneji její kvalite, Britové vynikají. Je poucné sledovat tamní politické jevište v dobe slábnoucího Tonyho
Blaira a v situaci, kdy se novým šéfem opozicních Toryu
stal mladý David Cameron, který, zdá se, chce nasadit
konzervativcum tvár "hodných hochu". Hodne se usmívá, hodne hovorí o sociálním podnikání, snad aby nevydesil prípadné volice další sadou tezí o liberalismu.
Proc v souvislosti s podzimem 2005 zacínat rozpravu
alkoholismem a demokracií? Pozorovateli deju uplynulých týdnu se totiž zdá, jakoby v tu dobu sám byl pod
vlivem alkoholu. Jak jinak si vysvetlit, že Ariel Šaron,
exgenerál a odstupující izraelský premiér, je dnes hlavní nadejí mírového tábora, spojuje se s arciprotivníkem
Šimonem Peresem, opouští své politické díte Likud,
stranu, již spoluzakládal jako protiváhu Peresove Strane práce, a zakládá novou stranu Kadima, cili Vpred?
Purista pláce, jenže krome ideologie hraje v živote
stran v rozhodných casových uzlech roli legitimní pragmatismus. Tak vznikl v sedmdesátých letech na pravém
kraji spektra neideologický Likud, sdružující nekolik
stran. A tak ho také dnes Šaron opouští ve prospech budování stredové platformy, jež by se dala nazvat nemi-
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losrdnou a zároven mírovou. To první proto, že Šaron,
muž, jehož propalestinská západní levice ješte stále špatne rozeznává od fašisty, nikdy netrpel iluzemi a ví, že se
zkorumpovanými lídry palestinských Arabu lze jednat jedine z pozice nemilosrdné síly. To druhé proto, že Šaron
ted cítí dejinnou šanci na mír. Skládá se ze dvou položek
- americké politiky a opatrne vnímané nadeje v Ramalláhu, sídle palestinské samosprávy. Jedním z piliru takzvané Bushovy doktríny, souboru postoju rídících americkou zahranicní politiku, je také mír mezi Izraelem a Palestinci. Bush je prvním americkým prezidentem, jenž
otevrene podporil vznik palestinského státu.
Je to ale jiný mír a jiný stát, než jaký si predstavoval
jeho predchudce Bill Clinton. George Bush není ochoten delat kompromis v otázce kvality palestinského státu. Palestinci bud zrídí stát demokratický, jenž se ve
válce proti terorismu postaví na správnou stranu, nebo
jejich stát Amerika neuzná. Šaron pochopil, že to Bush
myslí vážne. A zrejme mu také došlo, že neuspeje-li
s umírneným palestinským predsedou Mahmúdem Abbásem, nemusí se podobná šance opakovat. Abbás, známý také jako Abú Mazen, má sice daleko k ideálu demokratického politika v britském smyslu, predstavuje
však oproti svému predchudci Arafatovi ocividný pokrok. Šaron tedy vidí výjimecnou šanci na verohodnou
cestu vpred, na jakýsi taktický ústup z nestrategické
cásti Západního brehu Jordánu a na efektivnejší fyzické oddelení Palestincu a Izraelcu bezpecnostní bariérou. V takových momentech na ideologii nesejde.

SPOR O ŽELEZNOU PANNU
V mnoha zemích se vášnive debatuje o tom, zda Spojené státy mají v EU veznice vedené tajnými službami
a v tech vezni cích zajatce války proti terorismu. Debata je rámována vnitro americkým diskursem o prípustnosti ci neprípustnosti mucení zajatcu. Proti nemu vede kampan senátor z Arizony John McCain, Bushuv
republikánský oponent v prezidentských primárkách
v roce 2000 a možný prezidentský kandidát v roce
2008. McCain strávil behem vietnamské války pet let
jako zajatec v "hanojském Hiltonu", vezení známém
kvuli týrání. Jeho argumentaci tedy není možné pripsat jen jeho prezidentské ambici. McCain žádá, aby
žádné složky americké moci, tedy ani CIA, nemely ani
ve výjimecných situacích právo získat kritickou in for-
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maci prostrednictvím mucení zajatcu. Oponenti, kterí
našli odvahu verejne debatovat o nepopulární veci, považují takový zákaz za neprípustne svazující a bláhový.
Ríkají, že v nekterých situacích nelze z teroristu informaci vypácit jinak než prostrednictvím aplikace fyzické bolesti, a pokud taková informace zachrání desítky,
možná stovky tisíc životu, každá metoda dobrá.
Na této diskusi je nekolik pozoruhodných vecí. Predne - je zrejmé, že mnoho kritiku drsných metod nežije
v realite a nepovažuje Bushovu válku proti terorismu
za legitimní. Snad mají pocit, že s teroristy je možné vyjednávat. Snad si myslí, že lidé v americkém zajetí jsou
vším možným, jen ne všeho schopnými masovými vrahy, ci že by se jimi bez mrknutí oka nestali. Tato slova
nejsou myšlena jako obhajoba mucení, jen jako kritika
nadpozemskosti
nekterých
duvodu
predkládaných
v tisku proti mucení. Žijeme v nemilosrdné ére, což,
priznejme, je ze západních univerzitních kateder a klimatizovaných redakcí špatne videt.
Je pozoruhodné, jak snadno se do techto diskusí pletou zlociny páchané americkými bachari ve vezni ci Abú
Graib. O ty totiž nejde, nebot ponižování zajatcu kvuli
osobním choutkám sadistu není totéž co získávání kri-
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stažení vojsk z Iráku. Demokratický
kongresman
a veterán John Murtha k nemu již vyzval a zadelal
Bushove vláde na ješte vetší problémy. Pritom nehlede na pokracující sebevražedné útoky se situace zlepšuje. Problémy se omezují témer výhradne na sunnitské oblasti okolo Bagdádu, Ramádí, Tikrítu a Fallúdže. Sunnité meli za Saddáma moc a privilegia, logicky se jim tedy nové porádky nelíbL Oni a islamistictí
fanatici pusobí nejvetší odpor. Ale i na sunnitských
místech je pokrok znát. Lednové volby sunnité bojkotovali, ústavu v referendu však spolecne se zbytkem zeme schválili a na sklonku podzimu se chystali
na úcast v historických prosincových volbách. O pokroku v Iráku stejne jako o optimismu bežných Irácanu (vetšina nyní verí, že vývoj smeruje k lepšímu)
se z hlavních amerických a evropských médií clovek
moc nedozví - zato každý druhý sebevražedný útok
koncí na prvních stranách.
Nezaujaté zdroje však nemlcí, napríklad demokratický senátor a Goreuv viceprezidentský kandidát Joe Lieberman. Ten do Iráku jezdí pravidelne a v deníku Wall
Street Journal vyzval k setrvání voj sk tak dlouho, dokud se Irácané proti teroristum neubrání sami. Bush
prešel do rétorického protických informací. Že za
Abú Graib mely padat politiútoku, jenž si klade za cíl
Krome ideologie hraje v živote stran
obhájit
blízkovýchodní
tické hlavy vcetne ministra
politiku a samotnou válku.
obrany Donalda Rumsfel- v rozhodných casových uzlech roli legitimní
Má mu k tomu pomoci
da a nepadaly, je neco jinépragmatismus.
ho. Celá vec tedy smeruje
nová
strategie
nazvaná
"vycisti území, drž je a vyke sporu dvou relevantních
buduj" (clear-hold-build). Po stabilizaci by na dobytá
pozic: dát do zákona výjimku umožnující mucit kvuli
území mely nastoupit takzvané provincní týmy rekonzáchrane tisícu, nebo nedat, protože bychom se tím dostrukce, které se už osvedcily v Afghánistánu.
stali na šikmou plochu a otevreli bychom dvere zneužíEvropská unie je stále ve spánku po traumatu dvou
vání takového zákona. Oba argumenty jsou ctihodné
ústavních referend. Pokracovaly spory o rozpoctu a Toa tento komentár se kloní k tomu, takové jednání zány Blair v cele koncícího britského predsednictví navrkonne neumožnit. Žijeme ve spolecnosti, v níž hrozí
hl v prosinci kompromis, podle nehož by staré clenské
politické zneužívání a následná obratná marketingová
zeme prišly o sedm miliard eur na podporu rozvoje
obhajoba takového postupu.
venkova a nové zeme o 14 miliard regionálních fondu.
Situaci, kdy je jasné, že jde opravdu ,,0 všechno", lze
Pro Ceskou republiku by to znamenalo, že namísto 25
jen velmi težko rozeznat v reálném case; zpravidla je jasmiliard by dostala "jen" 22, 9 miliardy. Premiér Jirí Paná až zpetne. Príklad? Pred pár týdny vyšlo najevo, že
roubek Blaira zdrženlive de facto podporil a rozumne
v roce 2000 mela americká vojenská rozvedka v hledácpožadoval snazší prístup k vycleneným penezum. Podle
ku jistého Muhammada Attu žijícího v newyorském
premiéra rozpory o rozpocet posilují pochybnosti
Brooklynu, o nemž vedela, že je agentem operujícím pro
o rozšírení Unie. To je realistický pohled. Prechodné
al-Káidu. Podle tehdejšího reditele FBI Louise Freeha
období, v nemž se Unie nachází, zrejme ješte nejaký cas
však rozvedka nepostoupila informace jeho úradu. Proc
potrvá. Duležitejší, než jak dlouho to bude, je otázka,
rivalita mezi špióny oslabila národní bezpecnost? Zpetne se to zdá neuveritelné, ale v léte v roce 2000 si nikdo
kam povede
pád Svetového obchodního centra nedokázal predstavit.

DILEMA STAžENÍ,
NESNÁZE Z RoZšíRENÍ
Zatímco pohled na Saddáma Husajna kroutícího se
pred soudem a prohlašujícího:
"Nebojím se popravy!" je uspokojivý, ve Spojených státech sílí tlak na

Tomáš Klvana (1966) prednáší na Newyorské
univerzite v Praze, je clenem Ceské euroatlantické rady a pracuje ve spolecnosti BAT CR.
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Malomesto je pastí,
Dvojí zkušenost z úteku do provincie
VIKTOR ŠLAJCHRT

V

pak stácí podle založení autora k jednomu ze dvou
stejne efektních vyústení: tradicionalistictí
moralisté
dovedou své hrdiny k vnitrnímu vyhorení a zkáze,
mondénní literáti zase k oslnivému úspechu ve velkém
mestí v Praze na Žižkove, se jich príliš nedržela. Jednou
nás upowrnila na zajímavou skutecnost, jak málo výsvete. Záver je casto pointován konfrontaCÍ hrdiny,
jenž prošel tvrdou školou života, s výchozí situaCÍ.
znacných ceských básníku a spisovatelu se narodilo prímo
Rimbauduv Opilý koráb na konci své preludné plavby
v Praze. Neruda a Hašek prý pouze potvrzují pravidlo, že
všemi oceány zatouží "po stružce, kde za niwuckým
budouCÍ velikán národní kultury obvykle prichází dobýt
houštím se štastne prohání pár detských košilek," a jemetropoli z venkova ci malého mesta. Už jako gymnasisho autor se znovu stává "hošíkem, jenž pouští po
ta jsem snil o literární dráze, a tak jsem se stísnene zeptal,
zda jsou Pražáci méne nadaní. "Nejspíš ne, ale nemají taproudu lodicku z papíru, krehkou jak motýlek". Stejne
reversibilne, nikoli však idylicky, vyzní dvacet let po
kovou potrebu prosadit se. Jsou tady doma a ke spokojesepsání básne i Rimbauduv osobní príbeh: chudý,
nosti jim vetšinou stací vyznat se v nabídce a pridat se
zchromlý, smrtelne nemocný se kajícne vraCÍ z tropu
ke správnému publiku," odvetila paní profesorka.
do rodného mestecka, cestou však umírá v Marseille.
Šedesátá léta tehdy teprve spela ke svému ošklivému
konci a z literátu, které
V souvislosti s jednou
z nejvlivnejších legend mojsem nejvíc ctil, pocházeli
derní svetové kultury pripoz Prahy jen Ladislav Fuks
Realita malého mesta bývá prehledná, tím
a Ivan Vyskocil. Težko pomenme i její jímavou ceskou
VÍcv ní vyniknou vecné záhady lidských
obdobu - zuboženou Božepsat, jak jsem Hrabalovi
osnovách
to asi
nebylo,
ale paníceskou
doktorka
Briimmerová, která
nám
vykládala
literaturu
na
Strední všeobecne vzdelávaCÍ škole na Sladkovského ná-

osudu. Jenže k tomu, aby si jich clovek po-

nu Nemcovou, jež si na smrzávidel Nymburk, Škvoreckému Náchod, Koláro- rádne všimnul, musí mít možnost svobodne
telné posteli listuje nepríliš
vi Kladno, VacuIíkovi Bruutéct nekam jinam.
povedeným vydáním Babicky, magické písne o ztracené
mov u Valašských Kloidyle venkovského
údolí,
bouk a Skácelovi jižní Mokteré pritom v sedmnácti urcite ráda opouštela. Mladý
ravu. Byla to zkušenost, jež presahovala muj obzor. Když
Karel Polácek sepsal ve svetácké Praze první republiky
jsem fascinovane poslouchal první písnicky Boba Dylana,
o svém rodišti dosti jedovatou pentalogii Okresní meskteré k nám dorazily zpoza Atlantiku, nemyslel jsem ani
to, když se však k tématu vrátil v nejtemnejších casech
tak na jejich vehlas v Greenwich Village, ale spíš jsem si
války a holocaustu, zvecnil v knížce Bylo nás pet stejné
predstavoval zapomenutou díru v Minnesote, kde autor
mestecko s neprekonatelnou
nostalgií. Stejne tesknou
vyrustal. Stesk a niterný pretlak jeho zpevu se evidentne
láskyplnost najdeme ve Škvoreckého Prima sezóne nenezrodily nekde v nocních klubech na Manhattanu.
bo v Hrabalových Postrižinách a Mestecku, kde se zaOKRAJE A CENTRA
stavil cas. Netreba vypocítávat další významné literární
Osnovy velkých legend bývají ustálené. U tech umelecobrazy ceského malomesta, stací konstatovat, že žádný
kých už pár století nacházíme skoro nezbytnou pout
jiný typ lokality nevyvolává tak protichudné emoce
z okraje do centra, po níž nekdy následuje únik ješte
a soudy, v žádném se pól príšerné nudy, latentního zla
a duchovní vyprahlosti nepojí tak úzce s predstavami
hloubeji do ústraní. Za všechny pripomenme mladicdobre zabezpecené útulnosti ztraceného ráje.
kého Rimbauda, který utekl z dusného malomesta
u nemeckých hranic do bohémské Paríže, odkud se po
OPACNÝM SMEREM
nekolika divokých básnických letech odebral k úplne
jiné profesi do afrického Harare. V literární fenomeV sedmdesátých letech dobrá ctvrtina mých spolužacek
nologii 19. století se metropole casto jeví jako veskrze
i spolužáku emigrovala. Cítil jsem tehdy také, že se ve
zmrtvelé Praze nedá žít, ale k radikálnímu rozchodu
zkažená babylonská devka, jež naivním príchozím
chladne a výsmešne doprává opojné zážitky. Obraz se
s domovem jsem se neodhodlal. Možná mi chybela od-

nebo rájetn?
vah a, možná mne velký svet za hranicemi zeme, které
zacínaly být neprostupné, tolik nelákal. V devetašedesátém jsem ješte stihl stopem procestovat kus Západu
a pochopil jsem, že by me v tom porádkumilovne pricinlivém prostredí žádná velká dobrodružství asi necekala. A tak jsem si zkusmo zvolil opacný smer než slavní básníci. Utekl jsem do provincních mest a mestecek,
jejichž dusno, které jsem znal z knížek, mi pripadalo
daleko zajímavejší než to pražské.
S ponekud zvráceným potešením jsem se pak propadal do provincnosti cím dál hloubeji. Ctyri roky jsem
žil v Ústí nad Labem, rok v Kadani a další léta v krušnohorských Vejprtech. Mel jsem pocit, že odcházím naproti Rimbaudum ci Dylanum své generace. Pár jsem
jich na ceském severu také potkal, jenže bez fungující
metropole byli predem ztraceni. A pritom rozhodne
nevykazovali méne nadání než jejich úspešnejší vrstevníci z pražské Hanspaulky. Zustal mi po nich kufrík
žloutnoucích stroj opisu, amatérské nahrávky písnicek,
z nichž bývaly namekko nejchytrejší holky z okresu,
fotky, které by senzacne vypadaly v životopisných knížkách o vzpurném mládí budoucích umelcu, ale jinak mi
ze severu obcas prijde leda nejaký unavený dopis nebo
parte. A pritom i ty, kterí zustali tam, kde chcípl pes,
kdysi krtila živá voda nadšení, vzteku, zoufalství a dojetí z nejdivnejších krás - jenže tu vodu voli vypili.
Historie oficiálního undergroundu, jenž našel zastání u známých politických osobností z disentu, je nepochybne strhující, pro cerná sedmdesátá léta jsou však
príznacnejší príbehy, které se odehrály mimo centra
a nikdo odjinud o nich neví. Kulturní totalita nebyla
obludná jen v nejvyšších patrech systému. Uzavrený
svet, který nastolila, posloužil všemožným malým tyranum na pracovištích, úradech i v rodinách, aby v prostoru bez východisek zahnali své bližní do kouta. Nemuseli to být nutne ani komunisté.

MEMENTO PASTI
Malomestských zkušeností jsem mel po deseti letech plné zuby a rád jsem se vrátil k luxusu velkomestské anonymity. Dovedu si predstavit, že bych tam nekde dodnes žil, možná i docela spokojene, ale ztraceným rájem se pro mne toWe prostredí rozhodne nestalo. Spíš
nocní murou, vzpomínkou na past, z níž se málem nedalo uniknout.

Foto Igor Malijevský

Básníkum a spisovatelum malomestský puvod presto
porád trochu závidím. Zatal jim ostruhy do slabin imaginace, stal se jim jedinecnou iniciacnÍ lekcí touhy po
nedosažitelných svetech, protáhl je Wubokou melancholií, bez níž se porádná literatura neobejde. Rodište,
kde každý o každém všechno ví, je pro literáta úžasným
zdrojem nevšedních motivu i zápletek, bezprostredne
tu vnímá drobné senzace, které mu nepredtrávil žádný
televizní štáb, ale chór zkušených klevetnic pred krámy,
podbarvený hlasy pivních glosátoru od stolu štamgastu
v místních hospodách.
Realita malého mesta bývá prehledná, tím víc v ní vyniknou vecné záhady lidských osudu. Jenže k tomu,
aby si jich clovek porádne všimnul, musí mít možnost
svobodne utéct nekam jinam.

Viktor Šlajchrt (1952) je spisovatel a novinár,
redaktor kulturní rubriky týdeníku Respekt.

Mestecka na startu
Ma10mestská struktura ceské spolecnosti tradicne urcovala
naši kulturu i mentalitu
Velký
ke

pocet stredne velkých a malých mest patrí
specifickým znakum evropských spolecností.
Ceské zeme náležely tradicne práve mezi ty oblasti Evropy, kde zastoupení malých mest v osídlení zeme bylo
nadprumerne vysoké. Nejde tu však jen o velkou hustotu techto mest. Daleko významnejší je skutecnost, že
malá mesta formovala sociální strukturu ceské spolecnosti. Podílela a podílejí se na specifických formách ceské kultury i ceské mentality.

JAK SE KALILO MALOMESTO
"Malé mesto" je zvláštní sociologické prostredí, které již
nemá plne znaky venkova, ale zachovává si mnohé
z nich. Podle scítání v roce 2001 u nás žilo ve velkomestech, tedy mestech s více než 100 000 obyvateli,
zhruba 21 procent našeho obyvatelstva, kdežto na malých mestech - obcích s dvema až deseti tisíci obyvateli,
to bylo asi 20 procent. V dobe, kdy celkový pocet obyvatel republiky pomalu klesá, malá mesta rostou. V desetiletí 1991 až 2001 se pocet obyvatel v malých mestech
zvetšil o 26 tisíc. To je ve srovnání s tím, že ve stejné dobe stredne velká mesta a velkomesta ztratila 145 000
obyvatel, zcela necekaný vývoj, který mnohé odborníky
zaskocil.
Situace ceských zemí je zvláštní z rady prícin. Patrí
k nim nesporne naše vnitrozemská poloha a to, že jsme
jakousi strechou Evropy bez velkých vodních toku. Velká mesta Evropy jsou totiž nejcasteji v morských ústích
rek nebo leží na velkých rekách. Duležité je, že zeme co
do poctu obyvatel stejne velké nebo menší, než je Ceská
republika, ale položené u more, mají mnohem více obyvatel soustredených do svých velkých hlavních mest, jako je tomu v Recku, Dánsku, Lotyšsku. Praha je ve srovnání s jinými metropolemi pomerne malou metropolí.
Žije v ní zhruba jedenáct procent obyvatel zeme (v Kodani je to 25 procent a v metropolitní oblasti Athén témer 30 procent).
Nejvýznamnejší roli pri utvárení naší sídelní struktury mely duvody hospodársko-politické.
Významnou
cást ceského prumyslu puvodne tvorila textilní a potravinárská odvetví a neméne duležitá byla také rozptýlená
težba surovin. Je pravdepodobné, že nekteré cásti prumyslu mají u nás koreny ve feudální industrializaci na
šlechtických panstvích, což vedlo k pomerne pocetné industrializaci venkovských mest a sídel. Zdedená hustá
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sít drobných mestecek sama o sobe podnecovala rozvoj
drobných forem prumyslového podnikání. V ceských
analýzách se zapomíná, že zeme, která dosáhla již na zacátku 20. století vysokého stupne industrializace, nemela na svém území velké prumyslové aglomerace, jakými
jsou napr. Porúrí v Nemecku ci hornoslezská aglomerace v dnešním Polsku.
Za socialismu vznikla rada prumyslových závodu ve
velkých i v malých mestech. Velká cást lidí, kterí v prumyslu pracovali, nebydlela v místech, kde byly pracovní
príležitosti, a za prací musela dojíždet. Ceskoslovensko
se chlubilo tím, že má nejrozvinutejší sít autobusové
mezimestské dopravy, ve skutecnosti byl za tím nedostatek zdroju na primerenou bytovou výstavbu; lidé
z venkovských obcí a z nejmenších mestecek, kterí bydleli casto ve starých zemedelských usedlostech, denne
dojíždeli za prací do center prumyslu.
Pro stát bylo financne únosnejší denne dopravovat za
subvencované jízdné lidi do práce, než stavet nové byty, školy, obchody tam, kde byly pracovní príležitosti.
Vznikl tak pozoruhodný typ osídlení: i pri vysokém
stupni industrializace zeme zustávala velká cást obyvatelstva na venkove a v malých mestech. Príkladu takových území, která vypadají venkovsky a jsou pritom silne prumyslová, je u nás mnoho. Jedním z nich je Náchodsko. V 35 prumyslových lokalitách tohoto území
žilo 150 tisíc lidí a z toho zhruba 50 tisíc pracovalo
v prumyslu. Z vetší cásti patrily tyto prumyslové lokality do kategorie malých nebo stredne velkých mest.

MALÁ MESTA VE VELKÉM
Naše malomesta jsou tak jako v jiných evropských zemích velmi ruznorodá. Na jedné strane jde o rychle rostoucí mesta v okolí Prahy, Brna, Ostravy a Plzne i v okolí nových prumyslových rozvojových pólu jako Mladá
Boleslav nebo Ceské Budejovice, na druhé pak o stagnující tzv. vnitrní periferie Ceské republiky. Výsledky scítání z roku 2001 potvrdily trend, který pozorovali sociologové v silne urbanizovaných zemích západní Evropy:
rozdíly mezi velkomesty a malými mesty se v rade ukazatelu zmenšují. Tak treba podíl detí v malých mestech
není príliš vyšší než ve velkomestech, což je zpusobeno
stíráním rozdílu v porodnosti. Ovšem rozdíly v podílu
nesezdaných manželství zustávají významné - tradicní
životní formy jsou stále silnejší v malých mestech.

patrioty méne, než by odpovídalo poctu obyvatel Prahy. Biografie velkých osobností ceské kultury z nejruznejších oblastí i z novejší doby rovnež naznacují, že malá mesta byla a jsou místy, která generovala a inspirovala naše intelektuální elity. Casto to byly místní strední
školy a živý spolkový život, které byly živnou pudou
rozvoje techto mladých lidí. Jakou roli v tomto smyslu
sehrála napríklad slavná gymnázia v Jicíne, Hradci Králové, Klatovech!
Ale nejen to: malé mesto je rovnež castým námetem
Je také zrejmé, že velikost obce u nás nediferencuje
ceské
literatury. ]iráskuv idylický obraz malého mesta
výrazne sociálne ekonomickou strukturu obyvatelstva.
by
byl
nemožný bez jeho vlastní zkušenosti z Hronova,
Výjimkou je ovšem Praha. Zamestnanci prumyslu a tapráve
tak
jako lícení spolecenských pomeru téhož proké delníci meli již v období první republiky a také za sostredí
u
Františka
Heritese by nemohlo být tak výstižné,
cialismu nejpocetneji zastoupení práve v malých mesnebýt
jeho
celoživotního
pobytu ve Vodnanech. A trptech. Pres zanikání nekterých tradicních ceských pruký
obraz
zaostalosti,
pokrytectví,
nevkusu a hloupé spomyslových odvetví, jako je textilní nebo kožedelný prurivosti
malého
mesta,
spojený
ovšem soucasne také
mysl, která byla obvykle v malých mestech, koncentrace
s
vcítením
do jeho idyly,
prumyslových
delníku
tak jak ho podal Karel Pov techto lokalitách pretrvává i dnes.
lácek, by nebyl možný bez
Obnovení samosprávy menších mest,
jeho
duverných
zážitku
Malá mesta tedy byla,
kulturní svoboda a obnovování lokálních
a vše svedcí o tom, že tomu
z detství a mládí v Rychnotradic pusobí jako protiproud homogenive nad Knežnou.
je tak i nyní, mesty s výraz-

Prekvapující jsou naopak pomerne malé rozdíly ve
vzdelání. Ve velkomestech melo 8,9 procenta obyvatel
starších 15 let vysokoškolské vzdelání, v malých mestech to bylo 6,2 procenta (v mnoha evropských zemích
by byl rozdíl vetší). Predpokládaný, ale také malý rozdíl
existuje v religiozite obyvatelstva. V malých mestech
uvedlo 56 a ve velkých 64 procent lidí, že jsou bez vyznání. I to svedcí o rostoucí sociálne-kulturní stejnorodosti našich mest.

zacních tlaku
nou prevahou prumyslove
delnického
obyvatelstva,
doplnenou lidmi pracujícími ve službách, administrative, školách, stavebnictví
a doprave. Na zmenšování rozdílu mezi malými a velkými mesty poukazuje i statistika nezamestnanosti.
Nezamestnaných je v malých mestech jen nepatrne více než ve velkomestech - 4,6 proti 4,4 procenta. Podobne malé rozdíly existují ve vybaveností domácností, odhlédneme-li od pocítacu a internetu. Kde však
proces diferenciace zacíná oddelovat velkomesta a opet zejména Prahu - od malých mest, jsou príjmy
domácností.
Zdá se, že vetšího sociologického významu než rozdíly mezi velikostními kategoriemi mest nabývají odlišnosti mezi regiony. Ty budou ve stále rostoucí míre diferencovat kvalitu života a životní šance lidí, kterí v nich
žijí. Presto i v tomto ohledu zustanou sociální rozdíly
mezi regiony v Ceské republice menší než je tomu napr.
v Polsku, Madarsku,ale také Itálii nebo Nemecku.

RENESANCE NA OKRESE
S velkým poctem malých a stredne velkých mest, a tudíž i s pomerne velkým poctem obyvatel, kterí v nich žili, souvisela pravdepodobne až donedávná i povaha ceské kultury, mentalita majoritních složek obyvatelstva
a do znacné míry i myšlenková orientace ceské politiky.
Historik Miroslav Hroch, který se soustavne zabývá
ceským národním hnutím, na základe peclivé sociologické analýzy ukázal, že lidé, které oznacil jako "ceské
patrioty", se narodili a prožili své mládí v malých mestech a mesteckách. Pražských rodáku bylo mezi temito

masové kultury.

Soudobá kultura je kulturou masovou, jejíž podstatou je podle socioložky
Antoniny Kloskowské "sdelování obdobných ci identických obsahu z malého poctu zdroju velkým masám príjemcu". V našich podmínkách jsou to predevším televizní studia velkých mest, celostátní rozWas sídlící
v Praze a velké deniky, které mají rovnež své hlavní redakce v hlavním meste, které jsou zdrojem citovaných
obdobných ci identických obsahu.
Nicméne obnovení samosprávy obcí v roce 1990,
kulturní svoboda, zvýšená možnost vytvárení subkultur a obnovování lokálních tradic pusobí jako protiproud homogenizacních a centralizujících tlaku masové kultury. A nezapomenme také na to, že i politikou
Evropské unie je posilování regionalismu a role mest.
Nekterá malá mesta mají v tomto ohledu vetší ambice
než mesta velká. Dokladu je bezpocet: obnova výrocních trhu, poutí, oslav výrocí založení, lokálních remeslných tradic, pripomínání významných rodáku, zduraznování lokálních symbolu. A predevším úsilí uvést
mesto do slušného stavu, aby pritahovalo lidi z venku
a mohlo soutežit s jinými mesty. S nejvetší pravdepodobností je to na malých mestech umožneno snadnejším obnovováním reálného a volného spolecenství lidí, kterí mají chut neco s místem, kde žijí, udelat, než
ve mestech velkých. Parafrázoval bych jednu slavnou
vetu: malé není jen pekné, ale v nekterých prípadech
i úcinnejší.

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

Jirí Musil (1928) je sociolog.
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Až pujdu okolo, staVÍm se ...
Komplex ménecennosti malých mest roste z jejich prázdnoty
a nehybnosti

MICHAEL ŠEBEK

Mestak

jsou snad
už od Jejich
reckých
dob prirovnávána
živému
organismu.
tajemná
zákoutí srovnáváme nekdy se skrytými záhyby duše. Poválecný nemecký psychoanalytik Alexander Mitscherlich napsal, že
príchylnost, kterou projevujeme vuci urcitému mestu nebo místu v nem, je výsledkem predevším citových deju.

OHROŽENÝ

BIOTOP

místního kina a restaurací, chodilo se na korzo, svatby,
pohrby a poute, byly ruzné slavnosti a ctily se svátky církevní i necírkevní, lidé se sdružovali a mluvili spolu.
Jaká je vlastne soucasnost malých mest u nás? Jsou ješte biotopy, místy vyváženého mnohostranného života?
Lze jen tušit, že kvalita života se liší od mesta k mestu,
ale zánik pracovních príležitostí zpusobený krachem drívejších socialistických podniku a pokles rentability zemedelství zasáhnul citelne do života mnoha malých
mest, z nichž jen nekterá se postupne vzpamatovala ci
ješte vzpamatovávají. Tamní prevládající depresivní a závistivá mentalita ovládá sociální interakce lidí, ovlivnuje
migraci na jedné strane a na druhé psychosomatickými
dráhami zasahuje do celkové nemocnosti obyvatel.

Mesto je výsledkem spolecné životní síly mnoha generací
a má svoji mladost i starobu, která presahuje vek jednotlivcu. Mitscherlich spojuje existenci mesta s archaickou
materskou postavou, mílovanou i nenávidenou, s mnohostí jejích funkcí ochranných a životodárných. Mesto
však má v sobe nevyhnutelne také mužskou potenci, expanzi a pýchu, rostoucí v konkurenci s mesty sousedníGULÁŠ,PfVO,ZÁV1ST
mi. Mesto spojené s naším detstvím je Wuboce spojeno se
Pohled do jednoho takového zcela reálného ceského
vzpomínkami a zážitky, které utvárely naše Já. Jeho anamestecka vypadá ve zkratce asi takto: máte nejaké aspitomie vstupuje do nás v podobe vnitrních map, které si
vybavujeme i po desetiletích, když mesto znovu navštívírace a jste mladí? Pak musíte odejít pryc. Malý místní
prumysl neslibuje žádnou
me, a naše nohy intuitivne
kariéru. Místní dve resodpocítávají délku ulic a šírku
Pohled
do
jednoho
ceského
mestecka
námestí, jako bychom tu protaurace (tri další jsou zacházeli vcera.
vypadá ve zkratce takto: máte
vrené, neuživily se) varí
Mesta, kde po staletí žili lina strídacku knedlo-vepnejaké aspirace a jste mladí?
dé, predstavovala
biotopy,
ro-zelo a guláš. Pivo a ciPak musíte odejít pryc.
místa, kde rozmanité projevy
garety - pro mnohé zde
základní slasti - jsou
života se udržovaly v rovnok dostání vždycky. Kino zavreli brzy po revoluci (nevyváze. Jen nekterým mestum bylo souzeno se rozrust a stát
se ješte pritažlivejšími velkomesty, která spojujeme s vetplatilo se), nejbližší je 30 kilometru daleko. Jednou jsme
se tam vypravili, ale nesešlo se dost lidí, a tak se nakonec
šími nadejemi na prežití, s expanzí našich fantazií a plánehrálo. Lékari tu jsou tri, všichni mají "plno", takže nenu a vetšími šancemi pro svá pudová uspokojení. Velká
mesta jsou spojena s mocí, slávou, erotikou i násilím
ní z ceho vybírat. Nejbližší nemocnice je 35 kilometru,
houkacka vás tam doveze, jen když zrovna nesbírá nekde
a soucasne poskytují vetší anonymitu.
nekoho jiného. Jinak máte smulu.
Anonymní lidé jsou ve velkém meste propojeni bohatou sítí služeb. Již ve staroveku slibovala mesta pestrejší
Na námestí je pár obchudku, z nichž skoro polovina
nese název Asie. Lidé tu nemají moc penez a nic drahéživot. Malá mesta mohou velkým sotva konkurovat,
ho se tu také neprodává. Ceny ve dvou místních samoa proto se ta velká všude na svete stále plní lidmi. Komplex ménecennosti malých mest vuci velkým je zrejme
obsluhách však udivují svojí výší. Prevaha starších aut na
námestí a v jeho okolí naznacuje, že okolní autobazary
tak starý jako samotný historický proces jejich rustu
vzkvétají. Jeden místní podnikatel bojuje se závistí chuda hierarchizace. Malé mesto je tesné, svazující a preWedné, skoro nic se v nem neutají, hranice mezi jednotlivci
ších sousedu tím, že mimo jiné kupuje pro firmu zásadne jen nové škodovky stejného typu a stejné barvy, takjsou tu propustné, i moc tech mocnejších je obnažená
a zranitelná. A presto byla u nás malá mesta ješte v prvže lze jen težko poznat jak casto auta obmenuje.
A jak se tu reší vážnejší praktické problémy? Tece nám
ní polovine 20. století živými místy. Život v nich se tocil
do strechy. Snad tu alespon funguje nejaký klientský
kolem tržišt, Sokola, fary, školy, divadelních ochotníku,
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systém, je to prece malé mesto, lidé mají k sobe blíže.
Znají tu dva pokrývace, oba jsou prý bud opilí nebo
strašne prepracovaní, ale když je budete stále uhánet (rozumej chodit za nimi asi pul roku nejméne jednou týdne), nakonec se dockáte. Skoro každý, koho tu potrebujete, vám rekne: "Až pujdu okolo, tak se stavím ..." Asi
jsou tu všichni stále "nejak" doma a "nejak" cekají, až se
ten dotycný nekdy staví. Na témer nedosažitelné pokrývace nemáme nervy a do dvou dnu máme pres internet
vzdálenejší firmu, kterou tady nikdo nezná. Do mesíce je
vše hotovo, rukou psanou fakturu však musíme z firmy
témer vymackat. Pricházejí sousedi, ptají se, kdo že tu
strechu delal, a za další dva mesíce už je jasné, že firma
úspešne vstoupila do místního klientského systému. Zní
to jako recept, jak prekonat jeden problém malého mesta: nedostatek služeb.
V kulture to jde hure. Je tu pár nadšencu, patrí k nim
i místní farár (stále ješte dedictví po buditelích národa?)
byly tu i koncerty vážné hudby, obcas pozvou nejakého
toho písnickáre - narváno není, ale prázdno také ne,
i když ...: byl tu nejaký detský pevecký sbor, ostuda hotová, prišlo pet duchodcu.
Kde jsou ti lidé? Odpoved je banální. Už nejakou desítku let snad ani tolik nevysedávají po hospodách ( i to
pivo nejak podražilo a na veceri do restaurace se tu chodí jen pri vetších rodinných oslavách, tedy vlastne málokdy). Sedí doma u televize a jako dobrovolní zajatci nikam témer nevycházejí. Televize však mimo jiné poskytuje pocit, že patríte do velkého sveta, mnohosetkrát vetšího než vaše mestecko. Daní je snad malá sociální
kreativita v místní komunite. Obchody zavírají v pet,
pak nikde ani živácka, kdyby nebyli psi a jejich vencení,
nikdo by ani nevyšlo. Díky psum se v mestecku potkáváme i v tak pokrocilou hodinu jako je devátá vecer.

ŽIVOT Z MATNÉ OBRAZOVKY
Ráno v pet se zdá, že jsou snad všichni na nohou. Staré
Rakousko nás naucilo pracovat od šesti. Do dvou v práci
se to nejak vydrží a odpoledne zacíná život: obchody,
školka, dum, domácí zvírata, úklid na zahrade, hry. Deti
vyrážejí do dvou místních klubu na trénink. Fotbal, gymnastika, a ješte nejaké mícové hry. S temi sporty to není
vubec špatné - bolševik sportum nijak nebránil, spíše naopak, a tak se tu nemuselo skoro nic menit. Také místní
patriotismus tu funguje snad jenom pres ty sporty (jako
ostatne národní hrdost v celém státe). Místní sebevedomí
posiluje nový hypermarket, který však zahubil pár místních obchodu. Jinak tu panuje spíše mindrák, živné pole
závisti. Ani se nelze moc divit. Regionálne vysoká nezamestnanost a zjevná nižší úroven ve srovnání s vetšími
mesty pusobí na obyvatele chronicky. Vina padá na mocné, na radnici, kraj a vládu, ale prevládá spíše pocit bezmoci. Mentální terén jak ušitý pro levicácké populisty.
Narušení biotopu tohoto mestecka je zjevné. Odchod
mladých lidí podkopává prirozenou reprodukci mesta.

Foto Igor Ma/ijevský

Opuštené nemovitosti skupují lidé z velkých mest a pretvárejí je na moderní chalupy, behem týdne prázdné. Internet používají spíše mladí, starší populace je odkázána
na místní klientský systém, jehož funkcnost je omezena
malou nabídkou služeb. Kultura je dostupná prevážne
jen prostrednictvím televize, kdo chce více, musí pocítat
kilometry a cas. Spolecenský život, který malá mesta
ztratila už pádem první republiky, se probOUZÍ nesmele.
Co chybelo po ctyri generace, nedá se obnovit za patnáct let. Snad jen místní sportovní kluby vykazují zretelnejší známky života - tak tomu bylo i za socialismu,
okupace a v první republice, protože sport žádnému režimu nevadil. Místní služby, založené zcásti na ústním
slibu "až pujdu okolo, tak se u vás stavím", vycházejí
z predpokladu, že vetšina obyvatel je tak jako tak prevážne doma. Konkurence je malá, zakázka neutece a klient žijící v pomalé sociopolitické dynamice malého mesta stejne nikam nespechá. Témer šok zpusobil místním
príchod jedné asijské firmy, která tu v ekonomickém poloprázdnu stacila postavit za pár mesícu výrobní halu
a zahájit výrobu. Všechna malá mesta u nás však nejsou
taková, jak jsem popsal. Jsou i mestecka kypící životem.
Casto mají výhodnou polohu nebo zachovalou starou
architekturu a proudí do nich turisté. Jsou tu služby, obchod i kultura, což pritahuje k trvalému bydlení. Vzniká
dojem, že takováto místa fungují jako biotopy, ale nedeje se tak zevnitr, nýbrž zvnejšku prílivem turistu.
Izolovaná mestská komunita dnes sama ze sebe jen
s obtížemi formuje skutecný biotop. Vetší šanci mají
mestecka, která jsou u sebe blízko a mohou vytvorit
partnerství (ne podrízenost) ve službách, v kulture, sportu i v turismu.
Michael Šebek (1946) je psycholog a psychoanalytik. Prednáší lékarskou psychologii a etiku na 2. lékarské fakulte UK v Praze.
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Básnírka a spisovatelka Svatava ANTOŠOVÁ: "Z Teplic už se
Publicista Ladislav VERECKÝ: "Nevím, jak bych se svými
Svatava
do Budejovicích.
Teplic, když pár
let
bydlelaAntošová
v Praze asevvrátila
Ceských
Nikde
jinde než ve svém rodném meste už žít a psát nehodlá. Kdysi pracovala jako delnice v továrne na nádobí,
byla redaktorkou
casopisu Cosmopolitan, roznášela
poštu a naposledy pracovala jako knihovnice a vedle
toho neustále psala. Ted se už rok stará o svého nemocného otce a vydává dve nové knihy.
Ladislav Verecký, redaktor Mladé fronty DNES,
vyrostl v Decíne,
vystudoval
Filozofickou fakultu
UK v Praze, zacínal jako nakladatelský
redaktor
a od roku 1994 je
profesí
novmar.
Do Decína zajíždí
za svým bratrem.
Je težké být spisovatelkou
na
malém meste?
Ne, mne to vyhovuje. Nekolikrát
jsem odtud odešla
za prací, za vztahy
nebo za dobrodružstvím, ale ted
už vím, že se odtud nehnu, tady
mi to píše. Urcite
to není jen mesPoto Johana Pošová
Svatava ANTOŠOV Á
tem, já jsem tu doma, cítím, že jinde
by mi chybel horizont Krušných hor, na který se dívám
z okna. Konecne jsem si to uvedomila. A jsem ráda, že
Teplice nejsou vesnice - na vesnici bych žít nemohla, nevedela bych, co tam delat, o cem s tamními lidmi mluvít.

s kým

se v Teplicích vídáte?
Antošová: Cím jsem starší, tím víc jsem schopná se
kamarádit jen s lidmi, kterí delají neco podobného ja-

ko já. Takže se vídám s lidmi okolo kapel, výtvarnicení,
fotografování a samozrejme psaní - a ti všichni ríkají
stejne jako já: Tady to je vono! Ono to tady vždycky bylo "vono", ríkalo se, že Teplice mají genia loci. Možná,
kdo ví, pro me jsou Teplice predevším potravou pro
psaní. Mimo okruh lidí, o kterém jsem mluvila, si nemám co s kým ríct. A navíc: já mesto jako takové moc
nepotrebuju - je to jen nejaká infrastruktura, která je
nutná pro život, nejaký úrad, nejaká nemocnice, obvodní lékar.
Dovedete si sám sebe predstavit jako novináre v Decíne?
Verecký: Novinárem bych byl v Decíne težko. Kdysi
tam vycházel týdeník Jiskra, co je tam ted, ani nevím.
Rozhodne bych neumel psát o tom, jak nekde praskl
vodovodní rad a že tamten barák by potreboval opravit. Navíc: já jsem v novinách delat nikdy nechtel
a dlouhou dobu jsem pracoval v nakladatelství, což byla lepší varianta. Jediná další možnost, která pro me po
škole pripadla v úvahu, bylo ucitelství.
Ucitelování vás nepritahovalo?
Verecký: Co nepritahovalo! Prímo desilo! Vzpomínám si, jak se ve chvíli, kdy jsem koncil pražskou fakultu, zacalo v rodine uvažovat, jestli bych si nemel vZÍt
dívku z Decína, se kterou jsem chodil. Rodice už vyklízeli byt! Ta dívka byla bezvadná, ale predstava, že mi
nezbude nic jiného, než ucit na strední škole literaturu
a tím pádem být na malém meste nekdo, kdo neco znamená, rekl jsem si: Proboha ne, pryc odtud.
Vás vydesila predstava být nekým, kdo neco znamená?
Verecký: Nechtel jsem být clovek, na kterého je
upnutá pozornost. Vyhovovalo mi postavení outsidera.
Vím, že ješte dneska, když potkám v Decíne cloveka,
který maturoval pred dvaceti lety a ptá se: Taky vás mel
na ceštinu tenhle Vopicka? A já reknu: clovece, ne, my
meli Vomáckovou. Byli tam dva. Pulka mesta vMela,
co je s Vopickou, jak se chová, co je zac, s kým žije a jaké má nemoci. Od takového ceštináre z gymplu na
menším meste se ocekává jistý druh chování, když už je
jako lepší clovek - urcitá sporádanost. V Praze jsou i na
velmi duležitých místech magori a nejak se to ztratí nebo nebere.
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Jneste

nehnu! Tady mi to píše."
excesy v Decíne obstál. ((
Vás, Svatavo, zvláštní powmost malého mesta netrápí?
Antošová: Já se s ní moc nesetkávám. Jsem sice spisovatelka a navíc s menšinovou sexuální orientací, ale
pohybuj u se spíš v subkulture, kde na me není moc videt. Píšu knížky, které cte malý okruh lidí, takže me to
nemoWo postihnout. V Teplicích jsou dneska v centru
pozornosti spíš radní, reditelé, bankéri, prumyslníci,
proste místní spolecenská elita.
Myslíte, že jedna osoba, jedna osobnost
zmoci v malém meste?

muže neco

Verecký: Urcite. Jen na tom nechá opravdu život.
V Decíne me ucil náš trídní, jmenuje se Waldman - ted
je v Pasekách nad Jizerou a delá tam houslarské muzeum.
A pan Waldman se krome ucitelování venoval organizování koncertu vážné hudby. K nám jezdila hrát skutecná
muzikantská špicka a on pripravil abonentní cyklus koncertu, sám dirigoval amatérský symfonický orchestr a lidi na to zacali chodit, zvykli si na muzicírovánÍ. Ale kdyby se jemu neco stalo nebo ho nekdo odstranil, všecko by
zmizelo. Byl démon s obrovskou energií.
Antošová: S vážnou hudbou to ,v Teplicích vždycky
nejak šlo a porád jde. Ríká se tomu tradice. Ted máme
v Teplicích skvelého kanadského dirigenta, CharleseOlivieri Munroe, to je skvelý chlápek, který vážnosti
hudby dodává humorný prvek, moderuje koncerty klasické hudby a má spoustu posluchacu.
Ale v Teplicích mají tradici i rockové kapely.
Antošová: To mají, ale dost se to zhouplo do tanecní
muziky. Tvrdý rock ustupuje na jedné strane hip-hopu
a dýdžejum, na druhé strane nostalgickým 70. a 80. létum. A vozit do Teplic kulturní alternativu a myslet si, že
prijde hodne lidí, je sebevražda. Treba v kulturáku zkusili pozvat lvu Bittovou - a to je nejaká hvezda! - a prodalo se tak zoufale málo lístku, že koncert zrušili. Ted se už
druhým rokem scházejí v novém teplickém džezovém
klubu doktori, inženýri, vyšší úredníci, ale já se tam necítím dobre, na me je to moc snobárna. Radeji si poslechnu v hospode "Na pance" Blackfootovu dechovku, Divné
muže nebo Cistírnu. To jsou ty pravé Teplice!
Jaké má clovek z malého mesta obvykle potreby?
Antošová: Myslím, že má rád takový to zasmrádlý
teplícko a klid. Mít to svý jistý.

MARCELA

PECHÁCKOVÁ

Jak vypadá?
Antošová: Normálne, nevybocuje. Jezdí s cestovkou na Kanáry, je
masivne ovlivnený reklamou, rídí
se jí a nevadí mu
to. Reklama je
pro nej vodítko
v labyrintu nákupu a v tom, jak
má vnímat svet.
Verecký: V Decíne býval typický
Foto Johana
clovek
delnas,
Ladislav VERECKÝ
který mel v úcte
námestky a reditele. Ale zažil jsem tam i to, s cím jsem
se pak v Praze nesetkával, a to bylo taková nechut neco
dokázat, mít ambici. Na gymnázium se mnou chodily
holky, které nemely žádné studijní ambice a braly maturitu jako veno. Vedely, že pak pujdou delat do kanceláre. Plán treba byl: vZÍt si šífáka. Mít svoje jisté - to
chtely.
Chodili jste do tanecních?
Antošová: To jsem odmítla, tam by me nikdo nedostal.
Verecký: Já jsem do tanecních chodil a víc než na tanecní si pamatuju na maturitní plesy - to bylo neco. Na
jednom jsem se zpil, a bylo to zrovna 24. února. Kamarádi me vlekli domu a pod nejakou šílenou sochou
delníka se srpem a kladivem nás zastavili policajti. Zacal jsem se s nimi postrkovat, nastala kolem toho hrozná mela a druhý den, kdy byla na nejvetším decínském
námestí manifestace k Víteznému únoru, si na me celé
námestí ukazovalo: To je ten, co se ožral a postrkoval
se s policajty. Tohle by se žádnému cerstve opilému
maturantovi v Praze nikdy stát nemohlo.
Jak vy jste, Svatavo, skoncila po maturite na gymnáziu
v Teplicích?
Antošová: Mela jsem štestí, že jsem po maturite vystrelila aspon na dva roky do Prahy, pokracovat v knihovnické nástavbe. To byl rok 1976 až 1978, což bylo

Pošová

ROZHOVOR

Ladislav Verecký

i Svatava

Antošová si pochvalují nynejší vetší pruvan v malých ceských mestech.

Foto Johana Pošová

v dobe Charty, Plastiku, Havlových Hrádecku. Možná
bych jinak v Teplicích taky zasmrádla - chodila bych
s nejakým klukem, kterýho bych si asi vzala a pak by se
neco teprve odvíjelo - nevím. V Praze jsem potkala duležité lidi, kterí se dívali na režim kriticky. V Teplicích
se mi to stalo až mnohem pozdeji.

ne se mi, že tam potkám známé lidi, treba sousedku
z paneláku, ani jsme o sobe nevedely, a ze me najednou
spadne ta hruza z úradu. Tak to bývá treba i v nemocnici, kde potkám známou zdravotní sestru a náš kontakt je najednou bez napetí a príjemný. Myslím, že toWe se v Praze nemuže stát.

Proc jste se vrátila do Teplic?
Antošová: Nemela jsem v Praze kde bydlet. Zacala
jsem pracovat v teplické knihovne, ale táhlo me to nekam jinam, neco poznat. Tak jsem vypálila na jih Cech.
Delala jsem tam v továrne na hrnce.

Jak se ríká v Teplicích a v Decíne Pražanum?
Antošová: Zasraný Pražáci! Cítím v tom pohrdání,
takové to: "Zase delají chytrý!" Nejcasteji se to projevuje na ulicích: když jede auto s pražskou znacku, hned
se nadává.

Trochu undergroundová
Antošová: Trochu.

existence.

Vadilo vám neco na Praze?
Antošová: Vadilo mi to neustálé ježdení sem a tam.
A hodne. Strávila jsem v mestské doprave spoustu casu. Tady v Teplicích bydlím na periférii, kde je cerstvý
vzduch, fouká tu vítr a krajina je otevrená, což mám ráda. Za tri minuty jsem v polích, za pet minut trolejbusem, nebo za dvacet minut pešky v centru. Potrebuju
casto vypadnout ven a nechci mít tu cestu komplikovanou.
Kolik lidí pozdravíte, než dojdete do centra?
Antošová: Pár jich pozdravím, protože to jsou moji
známí, ale potkám dost lidí, se kterými se nezdravíme,
protože jsme se osobne nikdy neseznámili, ale já vím,
o koho jde. To se mi stává treba na úradech. Nikdy nemám radost z toho, že musím jít na úrad, ale tady v Teplicích nemám hruzu, jakou jsem mívala v Praze. A sta-

Verecký: Pražáci jsou dneska v Decíne velké téma.
Všichni v provincii mají dojem, že tam chcíp pes, že je
Praha nechává vyhnít, že je to cílená politika Pražáku.
I ke mne - když prijdu za bráchou do hospody, jsou
uštepacní a ríkají: Vy v tý Praze, vy Pražáci, vy si žijete! A pak zacnou, jak je to v tý Praze všechno fórový,
všichni se živí podvodem, všechno se vokecá. Trošku
mi to pripomíná reci Slováku vuci Cechum v minulosti.
Není v tech recech zakuklený i respekt?
Verecký: Nejsem si jistý. Když jsem šel v Praze do novin, tak mi vetšinou v Decíne ríkali "pisálek", což cítím
neco jako Pražák. V tech slovech není respekt, ale možná jo - neco jako: Ten se má! Ti se mají!

o cem

si v hospode s bráchou povídáte?
Verecký: O sportu - ten je na menším meste duležitý. Místní sportovní klub a jeho úspechy - to je pilír sebevedomí. A pak se vždycky zeptám, co je nového, a všichni ríkají, že nic a že nevedí. Ríkám si, jak

ROZHOVOR

to? To není možný! Když jsem žil v Decíne, tak mi
rozhodne neprišlo, že by se nic nedelo. Každou chvíli nekoho zavraždili nebo si nejaká ženská zlomila
vaz, když si vsede na posteli svlékala svetr, tamhle šel
chlápek, co byl dvanáct let v kriminálu. Proste mraky
príbehu.
Taky drby bychom tomu mohli ríkat.
Verecký: Ale drb hrál obrovskou roli. Co já pamatuju, tak v hospodách, u holice, kaderníka, tam se to šílene jelo. Byly krárnky, kde se nic nedalo koupit, ale lidi
tam trávili spoustu casu. Taky v autobuse se dávali do
reci, protože se vetšina lidí znala.
Myslíte, že drby dneska supluje bulvární tisk?
Verecký: Bulvár na malém meste je velký problém.
Myslím si dokonce, že lokální bulvár vubec nemá šanci. Nedávno jsem cetl vzpomínku jednoho novináre,
který byl na stáži v Americe, v malém meste. Potkal se
tam s novinárem, který mu vykládal jeden místní drb
za druhým. A ten ceský novinár se ho ptá, jestli to
všechno píše, a on mu odpovedel: Já tady s temi lidmi
taky musím žít! Myslím, že ani Decínský Blesk urcite
není možný.
Víte, co je to - jít na cumendu?
Verecký: Cumenda v Decíne rozhodne fungovala.
Nevím, jak to je ted, protože dneska se dá uzavrít
snatek všude, ale tehdy to byl jeden národní výbor,
pred který svatebcané vylezli, zastavili se na podeste
nad schodištem a ocitli se uprostred cumilu. Na cumendu chodily báby, které videly snad každou svatbu. S pohrby už to nebylo tak snadné, protože v Decíne byly dva velké hrbitovy, a to by se nestihlo prebíhat.
Mají Teplice nejaký tradicní mestský svátek - neco jako bývá pout?
Antošová: No, to nevím. Jo, vlastne máme, a je to
hodne podobné pouti. Poslední víkend v kvetnu, kdy se
zahajuje lázenská sezóna, se ve všech parcích objeví pódia, spousta kapel - džezová scéna, rocková scéna, teplická scéna, country scéna. Je to pekné, veliké a pro
nás, obcany, zadarmo. Sponzoruje to mesto, lázne
a velké teplické firmy.
Má to dlouhou tradici?
Antošová: Vubec ne, maximálne osm let, a zavedl ji
starosta, který je ve funkci druhé nebo tretí období. Sjíždí se lidi z širokého okolí, lidi nekolika generací, ruzného hudebního vkusu, a je to pekný. Samozrejme se tocí
pivo, pecou burty, je to venku, uvolnené, všichni se válejí po tráve, poslouchají muziku, povídají si, tancuje se
do noci, jednou tam byl dokonce jungle po širým nebem, taková malá technopárty - každý si najde svoje.
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Ted už to dává Teplicím tvár a je to druhá - krome Silvestra - príležitost v roce, kdy máme velký a nádherný
ohnostroj.
Nosíte v sobe nejakou konformitu malého mesta?
Antošová: Asi ne. Cím jsem starší, tím je menší,
i když by to možná melo být naopak. Ale mne je fuk, co
si lidi myslí, co si závidí, kdo jaký má auto - do certa
s tím! Nájezdy do hypermarketu me nezajímají.
Verecký: To je fakt, Decín mi ted pripadá jako jeden
velký kruhový objezd, po kterém jsou rozestaveny supermarkety.
Antošová: A nový hit jsou prumyslové zóny. Jedna
roste mezi Teplicemi a Krupkou - prízemní haly bez
oken, kam pracáky nahánejí hlavne ženský za deset tisíc hrubýho.
To je periférie, a co se deje v centru?
Antošová: Centrum mesta patrí Vietnamcum. Hodne
drívejších malých obchudku - konfekce, rezník, švadlenka, hotel- to všecko je pronajaté Vietnamcum s jejich príšernými hadry.
Verecký: V Decíne mají lidi vyhranení vztah k "bambusum", jak oni ríkají, ale chodí k nim nakupovat.
Myslím, že v Praze ty vášne nejdou tak daleko.
Vám vadí Vietnamci v Teplicích?
Antošová: Mne nevadí, že jsou Vietnamci. To by mi
museli vadit i Rusové a Arabové, kterých jsou plné lázne. Naopak - mne multikulturnost
vyhovuje: Nekdo
cestuje a já nemusím - pricházejí za mnou do Teplic
a já se s nimi ráda stýkám, pozoruju, co jedí, jakou poslouchají muziku a tak. Jestli mi neco vadí, tak je to
promena stredu mesta, který by mohl být pro mesto
signifikantní, mel by mestu dávat tvár. Ale je tam jen
šmelina s krámama a hadrama.
Jak myslíte, že se za tricet let zmenilo malé mesto?
Antošová: Rekla bych, že je tu vetší pruvan než drív.
A není to tak zasmrádlý jako za komancu.
Verecký: I já bych rekl, že je to lepší. V 90. letech se
v Decíne objevil spolek Amici Decini. To je dobré znamení, protože Decín se svojí nemeckou, sudetskou a totalitní historií se k žádné tradici nehlásil. A taky jsem
šel v léte z Decína na Snežník a potkal jsem tri milenecké páry: dve holky, které se vedly za ruku s Nemci,
a ceského kluka, jak ukazoval Nemce Dráždany, které
jsou odtud videt. Za totality jsem neznal kluka, který by
si pres hranice namluvil Nemku.

Marcela Pechácková je novinárka, zástupkyne
šéfredaktora týdeníku Instinkt.
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Doba uhelná a pouhelná
Pád a pokus o vzestup jednoho
velšského mesta
Barry
v jižním
Walesu
vzniklo
brehu šedivé
more
prístav
pro vývoz
uhlí.
More, naširoké,

ajako
plné "bilých konícku", se tady rozprostírá pod oblacným nebem Bristolského zálivu. Uhlí je už ale dávno
"zrušeno", a tím také zanikla cetná zamestnání, mesto ztratilo puvodní smer své cesty. Zustalo jen nekolik
malých chemicek. Ríjen 2005 však prinesl urcitou nadeji v podobe další ze série dotací od velšského parlamentu - jeden milion liber. Jak se žije v tomhle "malém" velšském meste?

VÍKENDOVÉ

PREDMESTÍ

V porovnání s hlavním mestem Walesu Cardiffem, který má skoro 300 tisíc obyvatel, je Barry se svými padesáti tisíci malomestem. Ospalým? Jak se to vezme, zdejší
rozsáhlé staré doky, nazývané "spící princezna", se zacínají probouzet do nové, elegantní podoby díky prestavbe v rámci projektu "The Waterfront". Jde o jeden z nejrozsáhlejších regeneracních plánu ve Velké Británii.
Barry leží pouze deset kilometru od Cardiffu, hlavního mesta Walesu, a zlé jazyky tvrdí, že se stává jeho
predmestím. Neco na tom je, rychle rostoucí cardiffské
letište se nachází pár kilometru na západ od Barry a je
z nej možno doletet do Prahy behem hodiny.
Mesto je terasovite rozloženo na vysokých kopcích
strme klesajících k prístavu, strechy domu a veže cetných kostelu jsou útulne napechované do kompaktniho
vzoru. Témer z každého domu je výhled pres Bristolský
záliv se ctyrmi ostruvky a bílými majáky. Za jasného
pocasí je videt na anglickou stranu zálivu, která pusobí
velice romanticky, ale kde se také nachází velká atomová elektrárna Hinkley Point.
Hlavním cílem turistu - dríve šlo predevším o pocetné rodiny horníku, které sem o víkendech prijíždely
v celých konvojích autobusu - byl a stále je Barry Island. Ostrov, od konce 19. století spojený s pevninou
mesta silnicí a úzkou železnicí. Vysoké zelené útesy,
dlouhé prsty cetných poloostruvku, písecné a oblázkové pláže, dobrudružné zarostlé cesticky protkávající pobrežní Porthkerry Park pod elegantními oblouky železnicního viaduktu, to vše predstavuje ráj pro milovníky
procházek a potulování. Barry Island má ovšem i další
atrakce pro jiný druh návštevníku, zábavní park s kolotoci, kavárnami, bary a restauracemi. V léte precpané
lidmi, v zime vetrné, pusté a melancholické místo .
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DANIELA MORGAN

Pokud jde o stred Barry, prestavovaný nekolik desítek
let, dospel dnes k deprimující podobe. Místní obchodníci casto bankrotují, neschopni obstát v souteži s obrovskými nákupními centry na okraji mesta. Oblíbeným materiálem zdejších architektu 80. let byly temne
cervené cihly, ktere dodávají stredu mesta neutešene
uniformní charakter. Místní noviny Barry and District
News zrovna uverejnily plány, jak zmenit hlavní trídu
a námestí v duchu francouzského stylu, s cetnými poulicními kavárnami a restauracemi pro místní lidi
i ocekávané turisty.

ATMOSFÉRA NOVÉHO SVETA
Dramaticky rychlý vzestup a pád prumyslového Barry
byly tesne spjaty s jeho polohou. Ješte pred sto lety
zde žádné mesto neexistovalo. V roce 1884 zacalo budování doku a tehdy nastala vývojová a populacní exploze. Behem triceti let vyrostlo mesto a prístav.
Z velšských hor sem vozila železnice náklady uhlí. Poté, co zájem o uhlí opadl, snaží se mesto najít novou
identitu.
Vždycky bylo známé svou atmosférou "Nového sveta", vetšinu obyvatel tvorili pristehovalci. Velšani, Anglicani a cizinci se smíchali v prizpusobivé a z velké cásti tolerantní kosmopolitní spolecnosti, což bylo v té dobe nejen ve Walesu, ale i v Anglii unikátní. Recká
rodina mého muže je typickým kamínkem v pristehovalecké mozaice mesta. Pricestovali lodí z jižního Peloponésu, brzy se rozvetvili v pocetný klan a zaujali místa v obchodní strukture mesta. Škola ve vzpomínkách
mého muže byla barvitou smesí odlišných kultur, s nimiž bylo soužití nejen možné, ale i zajímavé.
I když se Barry rádo hlásí k dalším velšským mestum,
velština tu zní velmi málo. V soucasné dobe se v ní vyucuje jen v osmi ze ctyriceti místních základních škol.
Také tu je jedno velšské gymnasium. A stejne jako všude jinde ve Walesu i tady máme dvojjazycné nápisy, dopravní znacky, vyhlášky a formuláre, což bylo zavedeno pred deseti lety.

VYCIŠTENÝ VÍTR
Z ekonomického hlediska Barry v posledních desetiletích procházelo mnoha problémy v rámci situace celého Walesu a smutne pokulhávalo za celostátním vývojem. Nerozhodné prešlapování, nevýbojné vedení mes-
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ta a cástecne i apatie obcanu vyústily ve vysokou nezamestnanost, pocity druhoradosti a vysokou kriminalitu, Wavne mezi mladými lidmi.
Vypadá to ale, že se pomery obracejí k lepšímu díky
celostátnímu sociálnímu a ekonomickému programu,
a také díky svépomoci. V ulicích byly instalovány kamery, které - byt byly zpocátku prijímány kontroverzne - lidé nakonec akceptovali, protože pomohly rychle
snížit zlocinnost.
Náš soused Kevin Jones, starý pán, celoživotní Baran, když prichází na caj, casto vzpomíná: "Když bylo Barry na vrcholu slávy, bývalo v docích namackáno
tolik lodí, že se dalo pres ne prejít suchou nohou
z jedne strany doku na druhou. Celou noc bylo slyšet
houkání vlaku. Lidi si také ráno ríkávali, to zas byla
v noci bourka, tolik hromu, ale ono nešlo o žádné
hrmení, ale o rámus, když nakládané uhlí padalo do
lodí. Deti ve škole musely v léte zavírat okna, aby jim

sešity nepokryl uhelný prach, a hospodyne, než povesily prádlo na šnuru, naslinily prst, vane-li cistý vítr
nebo ten "cerný".
Z okna našeho bytu je videt prímo na doky. Nedávno delníci odstranili poslední obrovský rezavý sud, jeden z mnoha, které tu léta zarustaly do terénu. Doky
jsou vycištené, na jejich brezích roste tráva a moderní
domy, vybudované z príjemne svetlých cihel. Po úzkokolejce se každý víkend projíždí restaurovaná parní lokomotiva, jedna ze sbírky místního Muzea železnic.
Vozí deti na Barry Island. Ze zálivu pomalu priplouvají dve velké plachetnice. Na obloze to vypadá na déšt,
jako obvykle.
Daniela Morgan studovala novinárství na Fakulte žurnalistiky UK. V roce 1968 emigrovala do Velké Británie. Nyní žije strídave tam
a v Recku.

Jak príliv duchodcu rozšíril a omladil jedno
malé americké mesto
Puvodní
obyvatelé
malého
mesta Southbury
státe
Connecticut
dorazili
z Anglie
kolem rokuve1680,
což je na americké pomery témer prehistorie. Prestože
tato cást Spojených státu se nazývá New England, všude spatríte smes anglických a indiánských jmen: Connecticut pochází ze stareho indiánskeho jazyka, Southbury bylo dovezeno z Anglie.
NEJZÁRIVEJŠÍ LISTÍ
I když Southbury má statut mesta, charakterem je
spíš vesnicí. Žádná stavba - krome špicatých bílých
kostelních veží - nesmí být vyšší než nejvyšší strom.
Mesto leží v severozápadní cásti státu, jež je považována za nejtypictejší, pokud jde o tzv. styl New England: malebná kopcovitá krajina s pstruhovými potoky a jezery. Podzim je tu nejkrásnejší na celém svete,
zlaté a cervené stromy nemají konkurenci, což je dáno tím, že vecery jsou silne mrazivé, zatímco dny velmi teplé. To vede k unikátní chemické reakci uvnitr
listu, pri níž se pigmenty ostanou do "toxického" barevného stavu. Podzimní barvy ve spojení s místními
antikvariáty a starožitnostmi pritahují turisty z celého sveta. Casto se ubytují v Curtis House, nejstarším
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hostinci v Connecticutu, založeném v roce 1730 ve
vesnici Woodbury, asi osmnáct kilometru severne od
Southbury.
Jak zacíná být patrné, tato cást státu je též nazývána
"the buries." Krome Southbury se místní vesnice
a mesta jmenují Woodbury, Roxbury, Danbury a Waterbury, pricemž tato mesta leží v Anglii daleko od sebe. Zpusob, jakým se rozhodovalo o pojmenování, neznám, ale jiste v tom byla nejaká finta.
Tradicne se tu staví z bílého dreva, všechna okna
mají cerné okenice. Na rozdíl od mnohých ceských
vesnic a mestecek, ve kterých stojí domky jeden vedle
druhého, se tady podle nepsaného pravidla stavby
k sobe nesmejí priblížit víc než na sto metru, tedy na
vzdálenost, na kterou by vás soused slyšel pouze, kdybyste volali o pomoc, ale jinak ne.
KOSTELY, DÁLNICE, PENZISTI
Lidév Americe si všeobecnepovažují vlastního soukromí
a svobody, v New England je ale tato hodnota zvlášt silne zakorenená. Dve zdejší hesla z revolucní doby znejí
"Live Free or· Die" (Žij svobodne, nebo zemri)
a "Don't Tread on Me" (Nepošlapávej me). Je to práve

soukromí, kvuli nemuž prišli jejich predkové, aby mohli
žít podle svého a praktikovat náboženství, které chteli.
Svedectví techto priorit najdete všude - v centru zmíneného Woodbury je zachováno puvodních padesát domu
na každé strane ulice, mezi než pred více než 200 lety postavili ctyri majestátní bílé kostely v klasickém koloniálním stylu Jirího III. Každý z nich stále slouží jednomu
z náboženství staré Anglie - anglikánskému, episkopálnímu, presbyteriánkému a katolickému. Jak známo, Americané jsou silne verící a úcast na nedelní bohoslužbe je
témer povinná, dá se ríci, že i ze spolecenských duvodu.
Do roku 1960 žilo v Southbury pouze nekolik tisíc lidí.
Pak se staly dve veci - dorazila dálnice a rozjel se projekt
Heritage Village, jedna z prvních "retirement communities" (usedlosti pro duchodce) v této cásti Ameriky.
Vkusné dvojdomky dokonale zapadly do místní prírody.
Dnes v Heritage Village žije kolem deseti tisíc duchodcu.
Každý platí mesícní paušál družstvu, které se stará o veškeré opravy a údržby. Mají tam ctyri bazény, šest jezer,
dve golfová hrište, vlastní taxislužbu a lékarskou pohotovost. Je tam centrum s divadlem a pres padesát ruzných
klubu, jako klub fotografu, muzikantu apod.

PASTORÁLNÍ

VÝJEVY

Príliv duchodcu si vyžádal obchody s mladší obsluhou, dálnice zase prilákala další mladé rodiny, které
hledaly levné bydlení, odkud by mohly dojíždet do
Hartfordu, hlavního mesta Connectitutu,
za prací.
Nyní predstavuje Southbury domov pro dalších šest
tisíc mladých lidí, prumerná cena domu je kolem 325
tisíc dolaru.
Všechno se rozrostlo - naštestí pod prísným dohledem místní plánovací komise. Soucasné Southbury má

18 a pul tisíce obyvatel. Jsou tu tri nákupní centra, v nichž najdete témer vše, co v New Yorku, který leží asi
hodinu a pul cesty na jih.
Nedávno jsme meli místní volby - volil se starosta a další clenové zastupitelstva. Aby to bylo snazší, dalo se volit
na obou koncích obce. Na zacátku Main Street se volilo
v kostele Svaté Marie a na konci u hasicu. Stejne jako každý den visela z okna obrovská americká vlajka. Hasici stáli pred vyleštenýmí cervenýmí vozy, které schválne vystrcili na chodník tak, aby se mohli pocWubit a zároven si
popovídat s každým, kdo šel dovnitr. U dverí do volební
místnosti me privítali asi šestnáctiletí kluk a dívka a zeptali se me, jestli mám dotazy týkající se volení ci zacházení s pákou. U dalšího stolu jsem predložil starší paní
svuj ridicák, ve kterém mám zdejší domácí adresu. Preškrtla moje jméno v seznamu, prešel jsem za oponu,
oznacil jména kandidátu a zatáW za páku.
Na ceste ven jsem povinne poklábosil s hasici a pak
odvezl jednoho kolegu z Plzne, který u me prespal,
zpátky na Yaleovu univerzitu, kde oba pracujeme. Jardík je tu na trímesícní stáži na mikrobiologii, je to jeho první cesta do Ameriky. Jízda trvala ctyricet minut,
pres malé a ješte menší vesnice. Oba dva jsme se koukali ven, na farmy s konmi a kravami, na pole se suchou kukuricí a na lesy s posledními zlatými listy podzimu. Až po jedné dlouhé zatácce z kopce, po níž se
náhle objevily benzínové pumpy, dealerské obchody
s auty a supermarkety predmestí New Haven a v dálce
neogotické univerzitní budovy, jeden z nás promluvil.
Martin Jan Stránský (1956) je lékar a vydavatel casopisu Prítomnost a The New Presence.

Je libo stredovek?
Nemecký trh s mestskými skanzeny minulosti
se žive rozmáhá
Nemecko
stát,je jehož
moderní
pomernejako
pozde,
charakteristické

obrys
vytvoril
svým se
decentraliwvaným usporádáním. Z historie bezpoctu hrabství
a knížectví vznikla rada center, která dodnes zustala cástecne na úrovní malomesta.
Nekterá malomesta se snadno dají objevit podle cestovního pruvodce Americanu ci Japoncu. Jako evropský skanzen pro tyto skupiny slouží treba nekterá centra stredovekého obchodu ci hornictví. Ve stredoveku

JAROSLAV ŠONKA

známý Norimberk zustal dodnes významným mestem.
Zato zachovalý Rothenburg ob der Tauber se stal jakýmsi obrazem stredovekého mesta pro fotoaparáty turistu. Dochovala se tak stará architektura, dnes samozrejme s moderními hotely a s tradicemi prepracovanými pro potreby pohodlného turisty.
Rothenburg, mesto pripomínající Kutnou horu, dnes
obtížne odolává nájezdum prevážne starších výletníku,
ale soucasne má ze svého "stredoveku" znacné príjmy,

TÉMA

které jsou v daném okolí se slabou hospodárskou strukturou základem mestského blahobytu. Ovšem, mladí lidé
jiste nesní o tom, obsluhovat penzisty z autokaru, takže
jejich odchod jinam je dost obvyklým jevem. Casto je nahrazují migranti, napríklad tureckého puvodu.
Do podobné situace se po dlouhé periode socialistické
devastace dostává saský Freiberg. Mesto, které ve stredoveku zbohatlo Wavne dobýváním krušnohorského sthbra,
tento význam behem raného novoveku ztratilo a v bývalé
NDR chátralo jako sídlo bánské školy. Hospodárský potenciál na nárocnou stavební obnovu stredovekých staveb
tehdy proste neexistoval. Dnes je výlet do stredoveké štoly vyWedávanou atrakcí. Rovnež lécba astmatiku ve výjimecném prostredí podzemních prostor se stává hitem.
Opet: není to nic pro mladé.

FAKULlY A VlNOHRADY

braní k vinobraní systematicky a vinarská malomesta by
byla tématem na dovolenou po nekolik let za sebou. Aby
to nebyla jen stezka pro opilce, vidí návštevník všude kolem vinných sklepu také nabídky s pojmem "wellness".

KOUZLO DETAILU
Jiná malomesta pestují image nikoli sebe sama, nýbrž prírody ve svém okolí. Messel v jižním Hesensku je svetoznámým nalezištem zkamenelin ve vrstvách hnedého uWí.
Mesto a region vytvárejí i naucnou stezku, kde si svou
zkamenelinu muže najít i paleontolog-koníckár. Podobne nabízí Pappenheim na rece AltmUW místa ke zkoumání vápencových sedimentu. Ale samozrejme mestecko
také vábí svými "Pappenheimskými" vojáky, na jejichž
ctnosti a Wavne nectnosti se jejich velitel moW vždy spolehnout.

Být rodištem ci pusobištem významné osobnosti také
není k zahození, proste nemecká malomesta vetšinou WeAmericané a Japonci však zajíždejí také do mest, kde najednou vidí znacnou populaci mladých lidí. A potkají zde
dají marketingovou strategii na základe jednoho nezamecasto usídlené krajany. V rade regionálních center panitelného aspektu. Wittenberg si oficiálne pridal pred své
novníci totiž záhy vsadili na
jméno oznacení "Luthervzdelání. Vznikly tak unistadt", tedy Lutherovo mesverzity
v
Heidelbergu
to. Lessingova mesta jsou
Být rodištem významné osobnosti také není
(1386), Marburgu
(1527)
rodište Kamenec a pusobišk zahození. Nemecká malomesta vetšinou
te Wolfenbiittel. Ale také
a Tiibingenu (1477). Zakládání univerzit ovšem není
hledají marketingovou strategii na základe
nechvalne známí rodáci ci
jednoho nezamenitelného aspektu.
typicky stredoveké opatrení.
bývalí prominentní obyvaModernita takových projektelé dávají malomestUffi netu se projevila treba ve výzamenitelný
charakter.
maru, kde vznikla 1860 umelecká vysoká škola, která se
V rade menších mest na pobreží more má turisty pritáhdnes stará o odkaz Bauhausu. Vysokoškolská malomesta
nout jméno známého piráta Stortebeckera. Na nemecmají v soucasnosti po celém svete povest jako centra vekých hranicích, v Rakousku pri rece Inn, leží mestecko
dy s dobrými studijními podmínkami. V okolí vedeckých
Braunau, a jen težko si lze odmyslet jeho rodáka Hitlera.
institucí se usidlují firmy podnikající na poli moderních
Místa, kde nacisté založili koncentracní tábory (napr. Datechnologií, které stejne jako univerzity samy pecují o inchau,
Oranienburg-Sachsenhausen,
Fiirstenberg-Ratenzivní mezinárodní komunikaci. Univerzitní malomesvensbriick), také své stigma nemohou jen tak odložit a jeta mají tradicne pestré složení obyvatel. Jejich "multikuljich marketingová strategie musí vycházet práve z toho,
turní spolecnost" je úspešná a bez ní by nebylo prosperiže turisté vyWedávají památníky nedávné historie.
ty. Zatímco z jiných malomest mládež utíká, do techto se
Mestecko Ottingen bylo "hlavním mestem" suverénstehuje.
ního knížectví Ottingen-Ottingen. Návštevník našlapu"Mesto chrestu", "mesto falckého vinobraní", "mesto
je opatrne, aby neprobudil cas, který se zde zastavil. Ješovoce", to jsou prívlastky, kterými se oznacuje rada mest
te dnes nekterí obcané smeknou, když okolo jede kníže
se specifickými produkty. V bavorském mestecku Schrov mercedesu. Panovníci techto dnes k Bavorsku patríbenhausen (podobne jako pozdeji v braniborském malocích trpaslicích státu byli vždy hospodársky schopní,
meste Beelitz-Belice) je nejvetším trumfem píscitá puda.
prodávali v 19. století dokonce své poddané jako vojáky
V ní se darí chrestu. Ten se samozrejme sklízí jen behem
do Mexika a dnes udržují na svém - již ne suverénním
krátkého období pozdního jara. Ale nabízí se také behem
- panství radu moderních hospodárských podniku.
této periody možnost usporádat mestské slavnosti, jarV jejich hlavních mesteckách, stejne jako v biskupských
mark, pout. To je pritažlivé pro turisty-labužníky.
mestech Eichstatt ci Paderborn, pres hospodárskou moPodobný profil si pestuje braniborské mesto Werder na
dernitu stojí struktura spolecnosti na tradicích nekolik
Havole, kde jsou známým produktem ovoce a ovocná víset let starých.
na. Deidesheim v rýnské Falci ci Eltville v Hessensku si
spolu s nekterými dalšími mesty svého okolí zakládají na
Jaroslav Šonka (1948) je publicista. Od roku
charakteru vinarského mesta. Malomesta s podobným za1968 žije a pracuje v Nemecku. V soucasné domerením se sdružují, rozdelují si víkendy a nabízejí "stezbe pusobí na Evropské akademii v Berlíne a vyku" od jednoho ke druhému. Je možné cestovat od vinoucuje na Fakulte sociálních ved UK v Praze.

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

Disent v šumných mestech
o lidech,

kterí vystupovali proti totalitní moci mimo
velká centra, neVÍme témer nic
PETRA SCHINDLER-WISIEN

U

príležitosti
nedávného
16.opet
výrocí
pádu komunistického režimu
u nás se
ukázalo,
že Wavní
predstavitele disentu, kterí v 70. a 80. letech žili a pracovali v Praze a Brne, kde se prirozene soustredoval nejvýraznejší odpor vuci komunistickému režimu, zná témer každý. Jak vypadal ale každodenní život disidentu
na malém meste, kde je všichni místní obyvatelé znali,
ale ve zbytku tehdejšího Ceskoslovenska o nich témer
nikdo nic nevedel?

SAMOTABÍLÝCHVRAN

I

takto malém meste jste stále bílou vránou. po listopadu na Melníku platilo stále takové zpochybnování "a dostávali jste za to prachy".
Do Prahy jezdili disidenti vždy na pár dnu, které strávili intenzivním povídáním se známými chartisty o tom,
co se stalo a co se bude dít, a domu si odváželi cerstvé
materiály. Od "ostrílených" chartistu se také ucili, jak se
chovat pri výslechu apod. Václav Chvál popisuje, jak vypadaly kontakty s chartisty v Príbrami: Tady v Príbrami
nevím, že by nekdo byl chartista. Charta byla velice uzavrená spolecnost, do které se jen tak ne"kdonedostal. Mne
se podarilo Chartu získat a po nocích jsme ji prepisovali
a rozdávali studentum. Prepisovali jsme s mojí ženou
i celý slovník zakázaných spisovatelu od lana Lopatky.
Dostat se tady k rozmnožovacímu zarízení bylo témer nemožné, takže to byla št7ená drina.
Podobu
lokální disidentské cinnosti urcoval

V našem prípade budeme za disidenta považovat cloveka, který v 70. a 80. letech 20. století aktivne vystupoval
proti tehdejšímu komunistickému režimu. Nemusel to
být nutne signatár Charty 77 nebo clen jiných opozicních skupin, ale i príslušnik tzv. šedé zóny, který podnikal treba kulturní akce, které
nebyly oficiálne povoleny
Disidenti v regionech casto byli ve svém
a vzápetí vyvolaly postihy ze
bydlišti jediní opozicníci a narušovali tak
strany místních funkcionáru.
poklidnou atmosféru malomesta.

také regionální charakter.
Napríklad na Olomoucku
se disidenti
profilovali
predevším
z
katolických
Podmínky pro opozicní
Podpis Charty 77 zpravidla znamenal
cinnost v menších mestech
kruhu, krestanství tu bylo
obrovský tlak a neustálý dohled StB.
a na vesnicích ovlivnovalo
integrální soucástí místní
nekolik faktoru a situace se
tradice. Jinak vypadala silišila mesto od mesta. Duležitá byla napríklad vzdáletuace v Príbrami, kde jednak žili lidé verní komunisticnost od Prahy nebo Brna. Cím vetší, tím více jí byli diké ideologii, a na druhé strane lidé, kterí s tehdejším residenti limitováni, aktuální informace o dení v Praze ci
žimem nesouWasili a zustali tam jen kvuli ekonomicky
samizdatové materiály se k nim dostávaly složiteji, navýhodné práci v uranových dolech, protože nemeli šanvíc jim velmi scházel osobní kontakt s lidmi stejného
ci uplatnit se jinde. Svoji roli hrála i místní politická trapresvedcení. Casto byli ve svém bydlišti jediní, kdo vydice, treba v Plzni se konaly akce pripomínající osvobokonával nejakou opozicní cinnost a narušoval tak pození mesta Americany v roce 1945, což se úplne nesluklidnou atmosféru malomesta. Podpis Charty 77 zpracovalo s proklamovaným obrazem osvobození Rudou
armádou.
vidla znamenal obrovský tlak a neustálý dohled StB,
což regionální chartisty vrhalo do izolace. Ruth ŠorPODIVÍNI ODVEDLE
mová, která se v roce 1988 prestehovala z Prahy do Sobeslavi, vypráví: Asi jsem v tom meste byla jediná, kdo
Jak vypadala opozicní cinnost v menších mestech? Jedpodepsal Chartu. Bydleli jsme na fare, což už samo
nalo se hlavne o opisování a šírení samizdatu, porádání
o sobe budilo pozornost, takže pred listopadem 1989 to
ruzných kulturních, náboženských a vzdelávacích akcí.
byl hodne težký rok. Ztratila jsem tu anonymitu, na
Jejich organizátori se vetšinou za disidenty vubec nepokterou jsem byla zvyklá, tady o nás jakoby všichni vedevažovali. Delali jen to, co je bavilo, ovšem tehdejší polili, a zároven s námi nikdo z místních nemluvil, takže
tické elite to z ruzných duvodu vadilo a následne projsme se potkávali vesmes jen se starými lidmi, kterí si
vokovalo k represím. Rada techto spolecenských aktivit
v té dobe troufli chodit do kostela. Podobne na tom byl
se stala "opozicní" až v momente, kdy je zaznamenali
Herman Chromý v Melníku: Dokonce se dá ríct, že na
místní komunistictí funkcionári a zacali proti nim ne-

kompromisne zasahovat. Petr Náhlík z Plzne vzpomíná
na pocátky své opozicní cinnosti: A když jsme jezdili do
Prahy se poucit, jak se chovat na výslechu, ríkali jsme si,
no dobre, když už nás teda policajti otravují kvuli tomu,
že deláme naprosto nevinnou tvorbu svých kamarádu,
tak bychom meli opisovat neco porádného.
Je zajímavé sledovat, jak se k disidentum chovali místní lidé, sousedé a prátelé, když se dozvedeli o jejich cinnosti. Takový clovek na malém meste vycníval. Ostatní
obyvatelé dríve ci pozdeji zjistili, že se snaží o nejakou
v tehdejších intencích nelegální cinnost, i když casto
k nim tato informace došla ve zcela zkreslených obrazech. Vetšinou se místní obyvatelé rozdelili na dve skupiny: první místního disidenta podporovala, chovala se
k nemu prátelsky, druhá mela strach si s ním cokoli zacít, a tak s ním prestala komunikovat. Úcinný vliv mela
v tomto prípade negativní agitace vládnoucí garnitury,
která disidenty oznacovala prinejmenším za podivíny.
Predstavitelé komunistického režimu meli svoje techniky, jak presvedcit ostatní obcany ve meste, že dotycný
disident je vskutku nebezpecná osoba. Takovou situaci
zažil Jan Krumpholz z Radíkova na Olomoucku: To už
byla doba, kdy se jim asi zdálo na vesnici hloupé zavírat
lidi za to, že meli nejaký papír, ponevadž videli, že se nakládalo pul auta papíru a všelijaký stroje. Tak rozšírili
verzi, že u nás byly nalezené zbrane a vysz1acka. A to takovým zpusobem, že ješte dneska tomu mnozí obcané
opravdu verí.
Jindy zase obyvatelé daného mesta neverili, že by jejich soused mohl být postihován za nevinne vyhlížející
umeleckou cinnost, a tak vznikaly fámy, které se ve meste rychle šírily. Známý fotograf Jindrich Štreit ze Sovince na Bruntálsku vzpomíná: Co se týká mého postavení
na vesnici, rekl bych, že se o tom stále šuškalo, protože nikdo neveril tomu, že bych mohl být postižen politicky a že
bych byl postižen za fotografie. Takže se vymýšlely ruzné
story, že jsem treba prodal hrad Sovinec, že tam byly nejaké sexuální záležitosti, že jsem delal pornografii nebo
neco takového.

CHARTA V ŠATLA VE
Domovní prohlídky ci výslechy disidentu na malém
meste mely nekdy až absurdní ráz, projevovala se tu výrazná osobní rovina. Místním policistum delalo potíže
násilne zasahovat vuci casto nevinným disidentským
projevum svých sousedu. Miloš Cihelka z Jilemnice byl
pravidelne predvoláván k výslechum, které mely spíše
formální ráz. Když vzpomíná na tyto situace, zduraznuje typický malomestský charakter: Nedovedl jsem si
na tom malém meste predstavit nejakou tvrdou pasivní
rezistenci, že se tam nekde budu válet po námestí jakožto clovek, kterého každý zná a ví, že bydlí támhle u lesa.
Prece jen ]ilemnice je už tak malá, že tam už ani ti policajti nemužou nejak moc šikanovat, protože jsou tam
tri.

Foto Igor Malijevský

Místní policisté si nevedeli
chovat, když dostali pokyn
slechli anebo prímo zadrželi.
jak byla v roce 1988 zadržena,

rady, jak se k disidentum
"shora", aby nekoho vyRuth Šormová vzpomíná,
aby se nemohla zúcastnit

pražské demonstrace k výrocí 28. ríjna: Prišli dva dny
pred tou demonstrací, v šest ráno, a drželi me 48 hodin
tady v cele na námestí, 500 metru od našeho domu. Asi
nikdy nikdo jiný v té cele nebyl. A navíc je to normální
služebna, tehdy Verejné bezpecnosti, takže místní uniformovaní policisti z toho byli úplne vedle. Proste tríadvacetiletá holka, nic jsem neudelala, a ted me tam museli
držet a já jsem byla taková zapálená, ani jídlo jsem od
nich nechtela, ríkala jsem, že mám doma uvareno, at zavolají manželovi, že mi to donese. Oni pak meli strach,
abych nehladovela ty dva dny a nebyl z toho problém,
takže to potom melo takový místní kolorit, manžel mi
tam fakt nesl nejaké knížky s vepsanými vzkazy.
Stejne jako v Praze ci Brne, ztrpcovala StB každodenní život disidentu také na okrese neustálým sledováním.
Pred jejich domem postávali neuniformovaní policisté,
kterí za nimi chodili po meste, pronásledovali je v aute,
fotili všechny jejich návštevy, nekolikrát za den jim kontrolovali doklady.
I když byli disidenti nápadní, obcas se jim podarilo
zorganizovat akce, které by treba v Praze možné nebyly. Miloš Cihelka pripomnel, že jedno císlo samizdatového casopisu Vokno tiskli v Jilemnici. Podle Václava
Fryše z Príbrami se zase v tamním fJlmovém klubu promítaly fJlmy, které byly v Praze zakázané.
Pro regionální disent je typické, že puvodne nebyl vubec politicky založen. Casteji se jednalo o neoficiální
kulturní vzdelávací akce, které až po zásahu komunistické moci prešly do opozice. Je príznacné, že tyto opozicní aktivity se rozbíhaly a udržovaly hlavne díky osobním vazbám a kontaktum.

Petra Schindler- Wisten (1976) je odborná
pracovnice v Ústavu pro soudobé dejiny A V
CR.

U nás za hradbatni
Ceští spisovatelé casto pocházeli z malých venkovských mest. Dej
jejich knih se proto casto odehrává práve tam
ERIK GILK
SPolecenská
národnostní
situace patrí
ceských
zemí
v 19. století azpusobila,
že malomesto
ke konstitutivním prostorum novodobé ceské prózy. Podstatnou
roli sehrál fakt, že zatímco venkov byl spjat s ceským živlem, Praha a vetší mesta byla Wuboko do 20. století pocitována jako bašta nemectví ci alespon ponemceného
patriciátu.

MALÝ NÁROD - MALÉ MESTO
Hodnocení konkrétního malomesta se ovšem muže radi-

Z bohaté prózy venované malomestu lze vysledovat
obecný konflikt mezi individuem a kolektivem, který tvorí epické jádro príbehu: na jedné strane stojí nonkonformní, necím výjimecný, neprizpusobivý, zkrátka nezaraditelný jedinec, na druhé strane pak príliš zakonzervovaný, nivelizující rád malomesta.
Z textu je patrné, že navzdory urbanizacnímu vývoji
zustává mesto silne dostredivým prostorem, zvencí velmi
pevne ohraniceným, uvnitr zase dobre a preWedne strukturovaným, má charakter sobestacného organismu, uzavreného do sebe a pyšného na vlastní výlucnost.
Zdá se, že po stržení mestských hradeb nedošlo k žádoucímu myšlenkovému otevrení, naopak, obyvatelé si
z fyzických valu vytvorili valy duševní a neprodyšnou
izolaci od okolního sveta ješte VÍce proWoubili.

kálne lišit. Treba Filosofská historie (1878) Aloise Jiráska
a Malomestský román (1890) Terézy Novákové jsou
umísteny do Litomyšle, ale zatímco Jirásek je pln nadšení a obdivu ke kulturnímu a studentskému centru, jakým
tehdy Litomyšl bezpochyby byla, Nováková je strízlivejší
a všímá si predevším malomestské provincnosti a preVLcí JÁMY
tvárky. Tuto diskrepanci mohou objasnit práve životní
Osazenstvo malomesta je ve valné vetšine próz predstaosudy obou prozaiku a predevším okolnosti, za kterých
veno jako VÍceméne anonymní celek trímající ve svých
se do Litomyšle dostali. Jirásek sem prišel ze zapadlého
rukou smernice pro správné
Hronova a byl novým pusobištem okouzlen, Nováková
a jedine povolené chování
pocházela z Prahy a do Li- V typické próze o malomeste celí necím vý- svých clenu. Kolektiv, který
tomyšle se prestehovala VÍnepripouští pro žádného ze
jimecný, nezaraditelný jedinec kolektivu,
ceméne z donucení, protože
který nepripouští pro žádného ze svých cle- svých clenu sebemenší projejí muž tam dostal uciteljev individuality. Pevne zanu sebemenší projev individuality.
ské místo.
kotvené zvyky na malomesTeprve v moderní literate a nemenné kadluby choture došlo k výrazné diferenciaci. Malomesto se odlišilo
vání jeho obyvatel dostávají charakter mravního imperaod vesnice, která zustala spojena s prírodním kolobehem
tivu, vytvárejí striktní etický predpis. V tomto bode je
a v pojetí ruralistu se stala symbolem tradicních hodnot.
malomesto naprosto neúprosné a bezoWedné, urcuje, co
Na druhou stranu predstavuje malomesto preWednou alse patrí a co ne, co je zakázáno a co ješte povoleno. Kažternativu k velkomestské "džungli", na jejímž okraji se
dého cloveka je nutno proverit, zda jde vskutku o rádnérodí nový prostor periferie, hojne reflektovaný naší próho obcana, nemá-li snad nejakou slabinu ci tajnou nerest,
jíž by se dalo vuci zkoumanému kdykoliv využít.
zou i dramatem v meziválecném období. Malomesto pak
Závažného rázu nabývá mnohdy zosobnení malomesnejednou zobrazuje ceský národ v konotaci malý národ malé mesto.
ta jako jedné bytosti, jež má schopnost stát se samozvaným vykonavatelem lustrace nad nove príchozím. MužeObdobí vývoje ceské prózy, které je pro konstituovállÍ
me uvést príklady z Poláckova Okresnlho mesta (1936):
malomestského prostoru se všemi jeho zvláštnostmi sme"Okresní mesto se rozševelilo, odhadlo a odvážilo mlarodatné, spadá zhruba do poslední ctvrtiny 19. století
dou paní Štedrou a usuzovalo, udelala-li mladá paní
a první poloviny 20. století. Predtím tvorilo malomesto
soucást venkova, po roce 1945 zase nastává postupná deŠtedrá štestí nebo neudelala"; poprípade z Vlcí jámy Jarstrukce tradicního modelu malomesta. Dochází k tomu
mily Glazarové (1938): "Mestecko prevrací a zevrubne
ohmatává bezbranné sousto ze všech stran: to je krámu,
ruznými zpusoby a obecne mužeme tento jev chápat javychrtlý mužícek se skromnou výbavou, nesmelý a kokko prícinu prudkého vývoje moderní prózy, která již netavý, pan ,doktor Kakarbolka'."
lpí na stylizovaném zobrazení reálného prostoru.
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Fanatismus skupinové morálky mesta izolovaného od
ostatního dení vystihl už témer pred sto lety ceský sociolog Inocenc Arnošt Bláha, když napsal: "Rysem této skupinové morálky jest predne tuhá závaznost smerem dovnitr a prudká, skoro válecná útocnost smerem na vnejšek, vuci všem jednotlivcum i skupinám stojícím mimo."
Mesto má sice svuj rád a utilitaristický rnravni kodex,
ale je jím prece jen svázáno až príliš, dusí jím obyvatele,
nedovoluje jim svobodný cin.

HRDINNÍ

ODPADLÍCI

Dostáváme se tak ke konfliktu, casto prezentovanému jako vnitrní souboj, který vyvolá práve skupinová morálka
namírená vuci jakémukoliv cizímu elementu. Nehraje
pritom roli, zda se jedná o skutecného cizince pricházejícího do mesta zvencí ci o tzv. odpadlíka, tedy místního
rodáka, který se do mesta vrací odjinud, anebo cloveka,
který se jednoduše odlišuje od "normálu" stanoveného
vychýleno u malomestskou etikou.
Zpusob, jakým muže malomesto poWtit cizince, nalezneme v románu Karla Mateje Capka-Choda Rešany
(1927). Protagonista sochar Vilém Rozkoc v titulním pohranicním mestecku doslova uVÍZne:pri návratu z francouzských bojišt první svetové války jej prepadne nenadálá nevolnost, a proto zmešká odjezd vlaku. Poté, co je
uveden do mesta, pochytí záhy zvláštní místní manýry
a dokonce zacne mluvit tamním dialektem. Ztrátu vlastní identity vlivem utonutí v nevelkém okruhu Rešan si sice uvedomuje, ale není schopen se jí bránit; ctvrtá kapitola ostatne nese príznacný titul Rezignace. Rozkoc se postupne zacíná zapojovat do meštanských vrstev rešanského obyvatelstva, prijímá zakázky na verejné pomníky
a má se stát ucitelem na strední škole. Jen díky náhode
v sobe nakonec objeví znovuzrození umelecké schopnosti, vzepre se prijetí své role ve meste, pro kterou už mel
vyšlapanou cesticku, a odjíždí vyucovat na Akademii
umení. Svuj návrat do Prahy vnímá bezmála jako životní
výhru: "Nabažil se Rešan veru nad Wavu! Zhyne, nedostane-li se odtud co nejdríve."
Reprezentativní príklad odpadlíka nacházíme u Richarda Weinera Uhranuté mesto, zarazeném do povídkového souboru Škleb (1919). Je jím místní "student, který
v meste trávil prázdniny. Zdejší rodák. Ale nenávideli ho,
protože se jim odcizil. Prijíždíval málokdy. Studoval v cizine. Odprýskl od tohoto mesta tak dukladne, že na stmelení už nikdy nepomyslili". Práve tomuto studentovi
je jako jedinému dáno promluvit s cizincem, jehož návšteva mesto uhranula a po jehož identite marne pátrají
jeho obyvatelé. Pritom spolu nemluví o tom, co by místní zajímalo a z ceho by behem chvíle ucinili verejný majetek, ale o "svetské kráse a lidských radostech", o jevech,
které jsou povrchním meštanum vzdáleny. Odpadlík a cizinec se ocitají na téže strane pomyslného bojište, ve vztahu k mestu mají stejný status, jsou si z poWedu malomeštáku rovni, protože jim nedají možnost naWédnout
do svého nitra; liší se od nich už tím, že nejaké mají.

Foto Igor Malijevský

Typickou postavou, která musí trpet za svoji jinakost,
je Štepka Kiliánová z Petrolejových lamp (1935) Jaroslava
Havlícka. Prestože Štepka pochází z dobre situované jilemnické rodiny (otec Kilián je mestský stavitel), nezapadá mezi zdejší slecinky a panicky a od detství se vymyká
jak svým statným zevnejškem, tak výstredností v chování
na verejnosti. Základním duvodem Štep ciny odlišnosti je
její rozpolcenost mezi prostredím mestským a vesnickým; odmala si hraje se svými bratranci na blízkém statku Vejrychovsko, odkud pochází její matka. Cím dál víc
se ukazuje, že Štepka vnitrne do mesta nepatrí, pritažlivost života na statku se však pro ni ukáže jako osudná.
Stává se jeho obyvatelkou jedine po boku syfilitického
bratrance Pavla, kterého si pro nedostatek nápadníku
vzala za muže.

sVÉ BEZCASÍ NEDÁME
Ruský filosof a literární teoretik Michail Michajlovic
Bachtin zavedl pojem chronotop pro souvztažnost casových a prostorových souvislostí literárního díla. Pri casoprostorové typologii románu pak uvedl i idylický chronotop, jehož specifickou variantu predstavuje práve
"provincní malomesto". Prevážne na materiálu ruské realistické prózy je charakterizoval jako literární prostor,
v nemž panuje bezbarvý obycejný cyklický cas všedního
života. Nic se v nem neodehrává, všechno se v nem pouze dokola opakuje, všechno v nem "bývá". Malomestský
cas postrádá postupující historický chod, jeho pohybem
je kolobeh - kolobeh týdne, mesíce, celého života. Den po
dni se stereotypne opakují tytéž všední události, v hovoru se omílají stále táž témata, postavy se chovají vždy stejne, užívají týchž slov. Cas malomesta je bez událostí,
a proto se zdá, že stojí, nedochází v nem ani k "setkáním", ani k "odloucením".
Erik Gilk (1973) pusobí na katedre bohemistiky
FF UP v Olomouci.

Ideální mesto bezbožné doby
Malomestský clovek nepotrebuje vzlétnout na krídlech svých
ideálu. Stací mu ráno otevrít okno
JIRÍ EDUARD HERMACH

Malé ideálního
mesto v sobe
nese,
navenek
mesta.
Možná,
žecijevnitrne,
ideálníkoncept
mesto
kladnou stránkou malého mesta, stránkou, která casto
živí naše predstavy a sny o živote malého mesta. Ideálnost malého mesta je v jeho prehlednosti, citelnosti,
snadné orientaci, harmonické strukture a jasném rozmístení. Tkví také v atmosfére sousedství nasycené citovými vztahy.
HARMONIE A SPRAVEDLNOST
Co to však je ideální mesto? Evropskou tradici konceptu ideálního mesta zakládá Platón. Ve 4. století pred
naším letopoctem jeden z otcu filosofie a myšlení vubec
vyvozuje ideální organizaci lidské skupiny z harmonie
sfér a z císelných vztahu. Neoddelitelne od otázek symetrie, proporcí a harmonie vyvstávají také otázky
struktury lidského spolecenství. Platón rozlišuje tri typy obcanu: výrobce, strážce a vládce. Strážci a vládci
nic nevlastní, ani své deti a manželky. Harmonie a spravedlnost spocívá v tom, že se každý nachází na míste,
které mu odpovídá. Deset knih Platónovy PoUtei pojednává o spravedlnosti a o nejlepším státe. Jde o zakládající text urbanismu ideálních mest.
Ideální mesto je vždy malé mesto. Není malé svým
rozsahem, ale jasnou definovaností svého tvaru a své
vnitrní struktury. Ideální mesto je vždy prehledné
a snadno prisvojitelné. Geometrické vztahy, které využívají ve vetší ci menší míre zákony symetrie a správných
proporcí, vytvárejí od samého zacátku sen ideálního
mesta jako hotový a již ukoncený archetyp. Myšlenka
ideálního mesta se neotvírá zpusobem urcitého tázání,
predstavuje se naopak jako hotový koncept. At už je to
Hippodamos ješte pred Platónem, známý svým pravoúhlým usporádáním ulic, ci Vitruvius v prvním století
pred naším letopoctem, nebo vlna renesancního myšlení, kterou zakládá Leone Batista Alberti. Do oné renesancní vlny patrí takové projekty ideálních mest, jako
treba Filaterova Sforzinda; Leonardo da Vinci nabízí
svuj návrh ideálního mesta; je tu Thomas More a jeho
vynález "Utopie" ci osvícenecké myšlení Nicolase Ledouxe; Vaubanova vojenská organizace; sociální myšlení
18. století, Fourieruv Phalanstere a Godinuv Familistere... Nabízí se pocit, že jde o specifikacestále stejné myšlenky harmonie, rovnováhy a spravedlnosti, kterou ten
ci onen autor rozvádí v kontextu, jenž je mu nejbližší.

Platón, pro kterého je vše již predem hotovo, otevírá
koncept ideálního mesta jeho uzavrením. Jeho základní kritéria harmonie, proporcí a rovnováhy vytvárejí
mesto nehybnosti a klidu. Pojednání sv. Augustina
O státe božím pridává k Platónove geometrizaci krestanského boha. Sv.Augustin tak prevádí Platónuv ahumanismus minerální a nehybné spravedlnosti v orientovanou strukturu citu a víry. Jeho ideál je také klid
a rovnováha, ale i jas a blaženost Božího státu, jenž je
dosažen láskou a vroucností. Sv. Augustin rozeznává
dva státy - mesta, pozemský a boží, podle toho, která
láska v nich panuje. Pozemské mesto oživuje lidská sebeláska a mesto se samo pozvedá ke své sláve. Láska
k bohu oživuje mesto nebes a jeho sláva je Buh sám. Sv.
Augustin ve svém spise reaguje na destrukci Ríma vecného mesta mest pod nájezdem Vizigótu vedených
Alarichem v roce 410. Jeho úmyslem je vyvrátit obvinení krestanu z podílu na této zkáze.
NEVESTKA A NEVESTA
Jeden ze zakládajících textu krestanského myšlení,
Apokalypsa sv. Jana, predpovídá zkázu velkého mesta.
I v tomto textu najdeme rozlišení dvou mest, pozemského a nebeského. Jde však soucasne o rozlišení dvou
žen. Mesto je zde ztotožnováno s ženou. Pozemské
mesto je Babylon veliký, nevestka veliká, a "máte svinstva, s kterouž smilnili králové zeme, a zpili se vínem
smilství jejího ...". Mesto nebes je pak zcela jiné, Jeruzalém druhý, zárící a ryzí nevesta Beránkova. Andel
provází svatého Jana a ukazuje mu obe mesta. Napred
Babylon: "... a videl jsem ženu sedící na šelme brunátné, plné jmen rouhání, mající sedm hlava sedm rohu.
Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem
a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své plný ohavností a necistoty
smilstva svého. A na cele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, máte smilstva a ohavností zeme." A pak Jeruzalém: "Pojd ukážit nevestu, manželku Beránkovu ... ukázal mi mesto veliké, ten svatý Jeruzalém, sestupující s nebe od Boha, mající slávu Boží. Jehož svetelnost byla podobná k kameni
nejdražšímu, jako k kameni jaspidu, kterýž by byl
zpusobu krištálového, a mající zed velikou a vysokou,
mající dvanácte bran a na tech branách dvanácte andelu a jmen ..."
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TÉMA

Veliký Babylon se topí ve vlastní špíne a hroutí pod
nájezdy andelu Apokalypsy. Jeruzalém nebes pricházející od Boha prináší živou vodu a živé drevo. Predstavuje se jako mesto vyvolených. Konflikt obou mest je
konfrontací dvou velikostí a dvou bohatství, je konfrontací tvaru a beztvárnosti. Jeruzalém má hradby
a ctvercový pudorys, zatímco Babylon je beztvárnost
vod. Jedná se zde také o konfrontaci dvou žen: nevestky a nevesty.

~-----

-.~.:~;:.

..

V dobe, kdy zmizel transcendentální Buh, má jeho
stredoveká nadvláda pro cloveka stále stejnou pritažlivost, zbavena však svého cíle, mení se v lkaruv let. Mesto nevstupuje do jasu a slávy BOŽÍa nesestupuje z nebe.
Nevytvárí ani žádný jiný vztah, ale uzavírá se jako lkaruv let ve svém vlastním ucinenÍ. Horí jako ty haldy
vedle opuštených šachet. Pod vrstvou kamení a nepoužitelných hornin horí uhelný prach.

požÁR A PRÁZDNOTA

DAIDALOS A lKAROS

Stejne tak se chová moderní mesto. Pod nánosem svých
Co se však deje dnes, kdy nebeský model ztratil svou
ztuhlých forem, které zustávají materiálními formami, at
operativnost? Príchod nové spolecnosti v renesanci
už to architekt chce a nebo nechce, mesto stravuje svou
a pak v osvícenectvÍ navrací moderního cloveka do
vnitrní strukturu. Chová se jako ta tepelná reakce, kteantické jedinosti. Jako model se modernímu mestu
rou vyvolá složitost tvaru a degradace pohybu. lkaruv let
nabízí Daidaluv a lkaruv let. Obe emblematické figuse nerozvíjí v prázdném prostoru nebe, které by prineslo
ry architektury a urbanismu prchají z Labyrintu. Lavztah, ale spotrebovává jeho vnitrní "prázdný prostor".
byrint jako archaická primární urbanizace ješte není
Akumulace forem a smyslu, akumulace identifikací
a funkcí charakterizuje vzrustající složitost mest. Spolu
žádným mestem. Je místem ztráty a smrti, které ovlás
touto tendencí vzrustá teplota systému. Roste chaoticdá netvor MÍnotaurus. Tento poloclovek a polobýk
ký
neklid. Mesta horí jako ty haldy, horí stísnená do
ztelesnuje esenci neurcitosti a absenci identity. Prosvých tvaru a hranic. Spastor Labyrintu pak rozvíjí
lují svuj vlastní vnitrní obzmatení a ztrátu jako svuj
sah. Zár roste až do chvíle,
architektonický program. Malá mesta jsou definovatelná prázdnotou.
Architekt Daidalos prchá
kdy se povrch vznítí
Prázdnota je v nich puvodní a nelidská.
a zhroutí se do vlastního
z Labyrintu se svým synem
vypáleného nitra.
lkarem. Daidalos sestrojí
krídla a radí svému synovi, aby letel v polovicní vzdáClovek tedy hledá rešení v logice malých mest. Co to
lenosti mezi morem a nebem. lkaros však neposlechvšak je malé mesto? Pocet obyvatel není dostacujícím
merítkem. I clovek sám se muže nalézt v procesu
ne otcovskou radu a stoupá naopak stále výš a výš.
zhroucení
složité formy své psychiky do vlastního vyZár slunce roztaví vosk jeho krídel a zpusobí jeho
smrt.
páleného nitra. Malá mesta jsou definovatelná prázdVedle racionalisty Daidala se stal lkaros symbolem
notou. Prázdnota je v nich puvodní a nelidská. Clovek
nepotrebuje vzlétnout na krídlech svých ideálu a rozmoderního heroismu touhy po bezmezném. Let
hodnutÍ. Stací mu ráno otevrít okno a nadechnout se.
obou symbolizuje konstituci a strukturu moderních
Moderní clovek je bez záchrany Jeruzaléma nebes.
mest: Daidaluv let, rízený podle souradnic vztahu
a vzdáleností, vytvárí koncept mestského vztahového
Nikdo nepodá záchrannou ruku ani prostým, ani vyvoleným. Nebeský Jeruzalém nesestoupí z nebe ve svém
prostoru. lkarovo "mesto" vzletu se uzavírá ve svém
cinu a vytvárí se jako kontinuita produkce.
jasu a v dodekafonní harmonii svých forem. Vzlet, to
znamená každá tvurcí ci pouze výrobní aktivita, dnes
Lineární mesto, vertikální mesto, mesto jako stroj
není transcendencí božÍ. Pred clovekem tedy stojí úkol
na bydlení, mesto vyžadující uniformizaci detailu
vztahu. Aby šlo o vztah autentický, ne jen o narcistické
a pohyb celku, otevrené mesto zelene a ostatní témata, která hlásá Le Corbusierova "Athénská charta",
uzavrení, to, k cemu se vztáhneme, musí být mimolidské povahy, cizí a jinaké. Konfrontace s tím prináší clojsou pochopitelná jako toto lkarovo uzavrení v poveku strukturu jeho vlastního nalezení.
hybu. Architektura mest neprekracuje svuj vlastní
Bytí umírá v otevrení, ríká psychoanalytik. A opravproduktivní cin. Po hrdinství svého ucinení se regredu, umírá presne v tom otevrení, o kterém moderní arsivne stahuje do svého vlastního cinu, aby práve ten
chitekt snÍ. Velká mesta nabízejí lkaruv smrtelný heropretvorila v materskou instanci. Apokalyptická matismus neusporádanosti, tepelnou smrt individuálního
ka velkého Babylonu se vrací jako funkcionalistické
smilnení "králu a davu". V "Kosmickém meste" exci spolecného a i všelidského vesmíru. Malá mesta dobývají svet konecností a vztahem.
perimentátorského hudebního skladatele lannise Xenakise už ani lidé neexistují, pouze davy, které se
prelévají z místa na místo jako ta zkažená voda baJirí Eduard Hermach (1948) je filosof, psybylonské nevestky. Jako by v "Kosmickém meste"
cholog, architekt a spisovatel. Žije a pracuje
ve Francii.
ješte bylo nejaké místo.
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POVÍDKA

Konecná
Povídka o hororu a pornu
JAROSLAV RUDIŠ

Nikdo
na svete nemiloval punk jako Jéna RycWík. On
ho nemiloval, on ho žil. Jako jediný z nás. My jsme
ho jen poslouchali, ale nikdo z nás by za dva akordy, tri
minuty a jeden vypálený pocit nepoložil život.
Byli jsme prátelé na život a na smrt, jak se ríkalo
v amerických fIlmech. Nerozlucná dvojice, jak se ríkalo
v tech francouzských. Kamarádi do dešte, jak se ríkalo
v tech našich, jejichž plakáty jsme ve vitrínách pred kinem Máj podpalovali, protože MY jsme chteli žít všechno a ne nejakej Diskopríbeh.
Koukli jsme na sebe u prijímacek na strojní prumyslovku. Dal mi opsat matiku a já jemu ceštínu. Oba jsme
opisovali špatne a setkali se znovu u opravných zkoušek. Nakonec nás na školu nevzali, a my se zacali ucit na
prodavace. Já delal do zeleniny. Rychlík do porcelánu.
Spolecne jsme delali do holek, co delaly do cukrárenských výrobku a chtely se v osmnácti vdát. Mít obývací
stenu. Fritovací hrnec. Video. A co nejdrív tlacit kocárek. To kdyby vás zajímaly detaily.
Moc dlouho jsme ale prodávat nevydrželi.

•

Na první kytary jsme si vydelali sberem papíru. Do
balíku rudasu jsme dávali kusy železa. Procházelo nám
to. Naše první skupina se jmenovala JEDNOTA. Ne podle prodejny, kam jsme chodili na praxi okukovat holky, jak se prevlékají v šatne, ale podle jednoty. Kapela
musí být hlavne jednota.
A tak to taky bylo: já držel kytaru, Rychlík basu a oba
jsme kriceli. Jednoho dne ke mne prišel s kleštemi a prestrihnul mi ctyri struny.
"V jednoduchosti je síla," oznámil.
Mel pravdu. Od toho okamžiku se nám hrálo líp.
Všechno bylo lehcí a jasnejší. Po koncertech jsme huceli jak pilináky. A holky hucely s námi. A pod námi. I ty
holky, co se chtely vdávat a zatím si to delaly samy pod
plakáty s Vaculíkem, Sagvanem a chlapci ze seriálu
Chlapci a chlapi.
"To je život, co?" kricel RycWík.
Byl to velký punker a velký kouzelník.
Nikdo neumel tak carovat s houbickami jako on.
A s trávou. A s rulíkem. Zvlášt vyhlášené byly jeho kolácky, pizzy nebo štrudly. Kdo ví, co vlastne Rychlíka
drželo víc pohromade: houbicky, punk, tráva, rulík anebo krivák, který mu visel až po zadek. Vymenil ho s jed-

ním Polákem za dve basy piva naslouchátko. Pivo ukradl doma ze sklepa a naslouchátko proste jednou po nedelním obede vytáhnul svýmu fotrovi z ucha.
Velký krivák, roztrhané tricko SEX PISTOLS, umaštené cÍfo, oci jako uhel a nos malicko nakrivo po té rvacce
ve Vidnave, kde na nás vytáhli nože. To kdyby vás zajímaly detaily. A pes Kubícek, který nebyl úplný pes, ale
spíš chodící popelnice. Tak ho mám porád pred ocima.
Jéna Rychlík. Nejmenší baskytarista v našem meste. Nejmenší, ale zároven i nejvetší. A urcite ten, který delal nejvetší bordel, protože vedel, že jenom ten, kdo delá bordel, žije. Je. Existuje. Aspon tak nám to tenkrát pripadalo.
Vzpomnel jsem si na nej, když jsem po case jel domu.
Myslím tam, kde jsem se narodil. Nemužu ríct, že se mi
tam chtelo. Nejel jsem tam na dovolenou, ale vyrídit
jednu nepríjemnost.
Vlak padal do údolí. Pomalu se potácel ke konecné.
Naše mesto nemela být konecná. Skrz bukové kopce
za mestem meli provrtat tunel a protáhnout trat do
Pruska, ale nikdo ji nikdy neprotáhl. Z Pruska se stalo
Polsko a z našeho mesta opravdová konecná. Slepá ulice. Tecka mezi oci.
Vlak vrcel, kymácel se po starých kolejích ze strany na
stranu, jakoby nevedel, zda má smysl ješte jet, nebo se
už vykolejit. Ve vagónu jsem byl sám. Tedy až na jednu
holku s dlouhými vlasy. Spala. Zelené koženkové sedacky hladilo podzimní slunce, které melo stejnou barvu
jako její vlasy. Hezká holka. Jenom trochu cizí. To kdyby vás zajímaly detaily.
S Rychlíkem jsme vlakem objeli všechny punkové akce v našem dostrelu. Všechno se od té doby zmenilo.
Kriváky nejsou v móde. Punk už není v móde. Ani opelichaní psi. Ani rulík. Ani fritáky. Nebo osmnáctileté
nevesty. Ani Vaculík, Sagvan nebo Chlapci a chlapi.
A Jéna Rychlík je už nekolik let mrtvý.

•

Naše první skupina se jmenovala Jednota. Druhá
R.V.H.P. A tretí Tank 23. A ctvrtá Varšavská smlouva.
Drželi jsme pri sobe, báli se vojny a nerozdelilo nás ani
to, že jsme se oba zabouchli do stejné holky. Proste jsme
se strídali. Jeden víkend on, druhý víkend já. Tretí víkend utekla s naším bubeníkem a my museli založit pátou kapelu. Pojmenovali jsme ji Družba.
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Nakonec nás rozdelila muzika. Jednoho dne me proste punk prestal bavit. Možná za to mohla Marta.
Rychlík o ní ríkal, že je namazlená, ale mne vonela,
i když neposlouchala punk, ale Depeche Mode, a nechodila na ucnák, ale na gympl.
Celé naše velké prátelství skoncilo nekde daleko za
hranicemi, které nebyly videt, za hranicemi, za kterými
možná skoncili i Nemci, co drív v našem meste žili.
Rychlík me prestal zdravit a dokonce si prede mnou
párkrát uplivl. Bral to jako zradu. Konecnou.

•

Brzy na to jsem se s Martou odstehoval do velkého mesta, abych utekl rodicum, kterí me chteli vychovávat. Rodice se ale nakonec také prestehovali. A i teta, která tam
žila, nedávno umrela.
Kvuli tomu jsem se do mesta na konecné dnes vypravil. Odkázala mi totiž byt. Ne že by me mela zvlášt ráda. Ten byt ale nikdo jiný nechtel. Ani dostat, ani koupit. Jakoby se i po smrti všichni naší tety báli, protože
teta nikdy nechtela ohnout hrbet a všechno ríkala tak,
jak to bylo. Málokoho ale bavilo ji poslouchat. Taky se
možná všichni báli i našeho mesta na konecné, které zase brzy pohltí hory.
A Marta? Martu vystrídala Hanka. Potom Zuzana.
Kristýna. A nakonec Lucie. Konec dobrý, všechno dobrý? Uvidíme. Po konci jedné písnicky totiž vždycky následuje nejaká další.

•

Lucii jsem potkal v Nemecku. Dohodil mi ji kamarád.
Myslím tu brigádu. Ale vlastne i Lucii. Jen díky brigáde
jsem ji totiž poznal.
Jezdil jsem po východním Nemecku se zelenou škodovkou napechovanou
lahvemi ceského piva, jezdil
jsem po úzkých silnicích mezi Harzem a Sprévským lesem, mezi Rujánou a Krušnými horami, furt si dokola
opakoval pár stupidních reklamních sloganu, pár slovícek, se kterými bych vystacil na celý život, kdybych
chtel celý život jezdit jako reklama na pivo, vymenoval
jsem pivo za sýr, salám, sprévaldské okurky a pornocasopisy s holkama v bavorských krojích, zastavoval
jsme pred supermarkety a zval na ochutnávky ceského
piva, které všichni znali a všichni se mi smáli, protože
jsem si vždy musel obléknout zelený plyšový oblek, vypadal jsem jako obrí láhev od piva, místo cepice zátka,
a místo rukou dva otvíráky, tak jsme postával pred obchody, do kterých se valili východní Nemci, a myslel
na to, že tohle je opravdový punk, že tohle by Rychlíka urcite bavilo.
A jednou ke mne prišla holka a zeptala se, jestli jsem
z Cech, a já rekl, že jo.
Byla to Lucie. Nic nerekla, šla dál, chtel jsem jí neco ríct, ale ona zmizela v obchode. A pak se vrátila
a zeptala se, jestli bych ji nehodil domu. Domu jako
do Cech. Prikývl jsem. Košík naplnený nákupem ne-
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chala na parkovišti. Vzala Sl Jen krabicku cigaret.
A láhev vanilkového mléka. To kdyby vás zajímaly
detaily.
Jeli jsme. Celou dobu mlcela. Nejdrív vypila vanilkové mléko a pak nekolik piv. Na odpocivadle se jí udelalo špatne a já držel její dlouhé krásné vlasy, aby si je nepozvracela. Pak se na me vrhla. A zacala brecet. Rekla
mi, co se stalo. Že si práci detské chuvy predstavovala jinak. Že se jí nelIbilo, jak ji ten starý prasák osahává. Jak
na ni jeho stará rve, že ho svádí. Nevedel jsem, co ríct,
a tak jsem ji hladil po vlasech. Vonely po máte. Fakt. To
kdyby vás zajímaly detaily.
Zacali jsme spolu chodit. A pak i žít.

•

Když vám je osmnáct, nevidíte konec. Myslím konec
všech vecí, jako když s kapelou dohrajete úplne poslední koncert, a pak se všichni zabijete v aute. Myslím smrt,
která se ted zatáhla nad mojí tetou.
Když je vám osmnáct, vidíte jen konec cigarety, konec
svého penisu, konec krku kytary, konec písnicky, za kterou se ale hned valí další, vidíte všechno to, co videl i Jéna Rychlík, který si varil caj s rulíkem, protože se chtel
naucit létat. Nevím, jestli se mu to nakonec povedlo.
Jestli alespon vterinu letel vzhuru, nebo hned rovnou
sletel k zemi jako šutr.
Obcas se stalo, že po cajích nespal celý týden. To se
pak stavil, pujcil si od mého otce deset knížek a druhý
den dalších deset. Všechny precetl, ale nic si z nich nezapamatoval. Nic, až na barvu obálek. A pak ríkal: žlutý jako Gulliver, rudý jako Hašek, šedý jako Škvorecký. Ale
proc je Hašek rudý, ríct nedovedl. Tehdy jsem to nedokázal ríct ani já. Císt me naucila až Marta. Nebo Zuzana?
Každopádne: o konci Jéni Rychlíka jsem se dozvedel
náhodou od jednoho z našich deseti bubeníku, který už
ve meste na konecné dávno nežije, protože tam podle
nej žijí jen magori. Zakopli jsme o sebe pred pár lety
v jednom velkém meste na jednom koncerte.
"Co je novýho?" zeptal jsem se.
"Vlastne nic. Ale o Jénovi si slyšel, ne?"
Neslyšel jsem, a tak bubeník vyprável, co slyšel od jiného bubeníka na jiném koncerte. Jednou to prý s rulíkem,
trávou a houbickami prepálil. Vylezl na strechu jejich baráku, vzal kytaru a hrál písnicky, nejdrív je poslouchala
jeho rodina, pak ulice, pak celé mesto a nakonec i policie
a hasici. Všichni poslouchali jeho dvouakordový punk.
Jeho poslední písnicku. Poslední vypálený pocit, po kterém nemelo prijít už nic, jen dlouhé vrcení zpetné vazby.
Rychlík se nakonec zkusil na svých strunách vznést.
Skocil a spadl do sudu s deštovou vodou, kterou jeho
máma zalévala okurky a rajcata. A kterou Rychlík zaléval svou trávu, rulík a houbicky, které mezi okurkami
a rajcaty tajne pestoval.
Myslel jsem na nej, když jsem vystoupil z vlaku, zapálil si a dal se dlouhou cestou do mesta na konecné.

-
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Myslel jsem na RycWíka, když jsem šel kolem jejich malého domu se skleníkem. Myslel jsem na nej, když jsem
videl sud na deštovou vodu. Na chvíli jsem se zastavil,
ale hned šel zase dál. Mel jsem pocit, že v kuchyni se pohnula záclona. To nikdy není dobré znamenÍ.
Šel jsem do mesta a sledoval holku z vlaku s dlouhými vlasy, co šla prede mnou. Co tady delá?
Všechno bylo jako drív. Opuchlé stromy. Staré sudetské domy s panelákovými okny. Pár šumperáku. Esenbácká služebna ve vilce nemeckého továrníka. Školka.
Jesle. Základka. Liduška. Ucnák. Trosky koupalište.
A kostel, kvuli kterému sem drív jezdili Nemci až
z Vratislavi. A socha Jana Nepomuckého. Vzpomnel
jsem si, jak se nám jednou Rychlík v hospode ztratil. Vypadnul a proste nebyl. Našli jsem ho až ráno. Sedel na
kríži, nohama objímal Nepomuckého Wavu a spal. Nikdo nepochopil, jak se tam dostal. Socha byla trikrát
vyšší než on. Nevedel to ani on sám.
"To je život, co?" volal seshora, když se probral. Slézt
dolu se ale bál. Nekdo musel sehnat žebrík.

•

Prišel jsem na námestí, které námestím nikdy nebylo.
Jen dlouhou, trochu se rozširující ulicí. Všechno skoro
jako drív. Hospoda, ve které ted každý pátek hraje DJ
Rudla. Prodejna potravin. Pošta. Radnice. Muzeum. Víc
tady k životu nikdy nebylo potreba. A pak ješte mlécný
bar, ze kterého udelali hernu. A železárstvi, které nekdo
promenil ve videopujcovnu. A deska cti, ze které nekdo
vycaroval inzertní nástenku. Prodám míchacku. Daruju
vlcáka. Mám zánovní mrazák. Králíci na prodej. Levná
pujcka. Zájezd do Polska. Chcete si rycWe vydelat. Prodám hrob a obývací stenu. Daruji krásná kotátka. To
kdyby vás zajímaly detaily.
Šel jsem po námestí, které nebylo opravdovým námestím, a zapálil si další cigaretu a Wedal svoje vlastní stíny.
Neco tu prece muselo zbýt. Nebo aspon nekdo. Ale mesto mi pripadalo cizÍ. Fakt jsem tady moW nekdy žít?
Teta pracovala jako ucitelka a bydlela v dome naproti hornickému muzeu. Ve druhém patre. Ve schránce
mela pár upomínek a reklamních letáku. Otevrel jsem
dvere a ucítil minulost. Zatuchlost. Smrt. Ale možná to
byl jen zkažený jogurt na stole.
Dlouho se tu nevetralo. Šel jsem k oknu, otevrel a zapálil si další cigaretu. A pak jsem ho uvidel. Na námestí
stál Jéna Rychlík. Práve odhodil vajgl na zem. Zašlápnul
ho a vzal za kliku videopujcovny.
Málem jsme ho nepoznal. Byl sice porád neuveritelne
malý. Ale bez kriváka. Bez círa. A v ruce nedržel vodítko s popelnicí Kubíckem, ale vlekl velkou krabici v ružových šustácích.
VybeW jsem ven.

•

Jéna Rychlík stál uvnitr pred regálem s kazetami a ocima prejíždel tituly. Na krku mel zlatý retez. Na nem zavešený mobil. Obcas si nejakou kazetu vzal do ruky,

prohlídnul, potežkal a zasunul zpátky. Texaský masakr
motorovou pilou. Vrískot. Smrt v beráncím rouše. To
kdyby vás zajímaly detaily.
Rychlík nebyl mrtvý. Jen šustákový. Stejne jako krabice, která si z boxu u kasy vybírala zmrzlinu. Chtel
jsem mu neco ríct, zavolat na nej, prekvapit ho. Byl ale
rycWejšÍ.
"Ty vole Petane, ty žiješ?!"
Chtel jsem ríct, že presne to jsem mu chtel ríct já. Ale
RycWík me ke slovu nepustil.
"Ríkali, že jsi se zabil nekde v Nemecku v aute s pivem. Prý nejaký masakr na dálnici."
"Kdo to ríkal?"
"Lidi."
"Nezabil jsem se."
"To je život, co? Lidi dneska strašne kecaj. Prišel sis
pujcit kazetu?"
"Ani ne."
"Zrovna premýšlím, jestli mám vzít horor nebo porno. "
Podíval jsem se na nej trochu nechápave .
"Horor unavÍ. Porno nakopne."
Ukázal na šustákovou krabici u mrazáku.
"Jituš u toho vždycky usne."
"U hororu?"
"U porna. A tak ji radši pouštím horory, protože
u nich usne taky. A porno si pak pustím sám. Jituš to
nevadí. Jen nesmím zasvinit koberec. Tak ty žiješ, Petane!"
Krabice se na nás otocila. Mela malé ružové rty, jaké
mívají panenky. Byly stejne ružové, jako její souprava.
To kdyby vás zajímaly detaily.
"Jeníku, jak dlouho tady na tebe mám cekat? Chceš
Letní pohodu? Nebo radši Jahodový hrích? Oboje je za
dvacet."
"To je Jituš," prohodil Rychlík a smerem ke krabici
zavolal: "Chci Pohodu."

•

Pak nás predstavil a krabici poslal domu. Moc se na me
netvárila. A se mnou skocil na jedno. Sedli jsem si v herne, co drív byla mlécným barem. Ve vzduchu byl stále
cítit smrad smaženek. A mlécných koktejlu. Ale možná
se tu jenom dlouho nevetralo.
"Co muzika?" zeptal jsem se.
"Dobrý."
"Baví te to?"
"Není cas."
"Co ted deláš?"
"Prodávám. Co deláš ty?"
"Tramvajáka. "
"Tramvajáka jako tramvajáka?"
"Jo, normálne jezdím z jednoho konce Prahy na dru-
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"A sype to?"
"Jde to."

POVÍDKA

RycWík prikývl, a pak se napil.
"Já ti reknu, co sype. Deky."
"Deky jako deky?"
"Presne tak. Ale deky ze skotský vlny. Šijou to teda na
Ukrajine, ale vypadaj jako skotský. Hlavne to tam je napsaný. Made in Scotland, rozumíš?"
"A stejne tak i hrej ou?"
"Deka jako deka, ne? Musíš to jen umet prodat. Báby
to ale berou po tunách."
RycWík vyprável, jak vozí deky, co by zahrály i mrtvolu, jak si za ne koupil plochou televizi, na které si pouští
horor nebo porno. Koukal jsem se na Rychlíka, který
dávno sekl s houbickami, trávou i rulíkem. Koukal jsem
se na pruhy na jeho svetle modré souprave a myslel na
struny kytary, se kterou jsme sekli oba. Koukal jsem se
na jeho pupík, který se klepal, když se Rychlík smál.
A vzpomnel si na to, jak si prede mnou uplivnul, protože jsem zacal chodit s holkou, která mi vonela.
"Já vím, Jituš není žádná Borhyová. Víš, kterou myslím, že jo? Ale základ je v jednoduchosti. Proste jako
v muzice. A navíc má barák. Co ty? Máš nejakou?"
"Nevím."
"Furt ta depešacka?"
"To už dávno není moje holka."
"Jsem ríkal, že vám to nevydrží. Jsi prijel sám?"
"Asi jo."
"To by clovek mel vedet, ne?"
"Asi jo."
O svých holkách jsem ale mluvit nechtel. Ani o starých, ani o nových. O žádných.
Rychlík povídalo muzice, kterou si kupuje jen v Polsku, protože na trhu je levnejší. Mluvil o kšeftech, které
delá s Jituš. A pak se propadal hloubeji a hloubeji do naší spolecné minulosti, kterou mám rád a preci ji nesnáším. Porád samé Pamatuješ. Krása. To byl život, co.
Prikyvoval jsem a pil pomalu pivo. A pak jsem prozradil Rychlíkovi, co mi rekl bubeník, co jemu rekl jiný
bubeník. Rekl jsem mu o rulíku a houbickách a koncerte na streše a sudu na deštovou vodu. O tom, že jsem ho
desetkrát pohrbil, že jsem myslel, že se uvidíme až na
úplným konci všech písnicek.
Rychlík se usmál a objednal další pivo. Pak mu ale
zazvonil mobil. Krabice. Když s ní mluvil, stál v pozoru.
Chtel jsem zaplatit, ale on o tom nechtel ani slyšet.
Vyšli jsme pred hernu. Námestí bylo mrtvé, jako je
mrtvé porád.
"Reknu ti neco, co nikdo neví. Reknu ti to proto, že
seš muj nejlepší kamarád."
Rychlík se rozhlédl, a pak se ke mne naklonil.
"Z tý strechy tenkrát spadnul náš fotr. V lednicce našel houbickovej dort, co jsem si upekl na víkend. Trochu
ho to vzalo. A ráno ho máma našla v tom sudu. To je život, co?"

•

Vrátil jsem se do bytu své tety a prohlížel si veci, co
po ní zbyly. Nevyžehlené prádlo. Svetr na gauci. Kon-
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zerva sardinek na lednicce. Casopis Chvilka pro tebe.
Knížky. Vyšívání s motivem Pražského hradu. Napul
roztrhnutý plakát Karla Gotta. Krížovky. Mrtvé rybicky
v akváriu. Fotografie tety v sokolské uniforme s prísne
našpulenými rty. Možná proto se jí všichni báli. I chlapi. I naši. I já. Teta umrela ciste a rychle. Infarkt. To
kdyby vás zajímaly detaily.
RycWíkovi jsem lhal. Neprijel jsem do našeho mestecka sám. Nebo vlastne jo. Nekdy je clovek sám, i když
vedle nej sedí jiný clovek. Prijel jsem se svou holku.
S tou, co jsem potkal v Nemecku. S tou, co dneska spala ve vlaku a barva vlasu, co voní po máte, jí splývala
s podzimním sluncem.
Lucie dávno spala v ložnici, na nocním stolku mela láhev od vanilkového mléka. Chvíli jsem se na ní díval, jak
oddechuje. Vždycky me bavilo pozorovat, jak se ji pomalu odlepují nosní dírky. Tenhle pohled me dojímal
a nutil odpouštet. Prikryl jsem ji tlustou vlnenou dekou.
Made in Scotland, stálo na ní.
Napadlo me, proc sem vlastne se mnou jela. Proc spolu dva mesíce nespíme. A pak jsem dostal chut na cigaretu. A nakonec i na neco jiného.

•

Vyrazil jsem ješte jednou ven. Videopujcovna, co bývala železárstvím, už zavírala.
"Chtel bych nejaký porno," rekl jsem. "A nejaký horor."
"Zkuste Ceské ložnice 10. To ted lidi hodne berou.
Hraje tam jedna holka z vedlejší vesnice. Její fotr se mohl zbláznit, když si to pujcil. A horor? Co treba Texaský
masakr motorovou pilou 2? To je vážne hit."
Zaplatil jsem a naproti v herne, co v ní dríve byl mlécný bar, si koupil láhev rumu.
Dorazil jsem zpátky do bytu. Rybicky jsem spláchl do
záchodu. Svetr z gauce narval do koše. Stejne tak
i Gotta. A Chvilku pro tebe. A sardinky. Ostatní prijde
na radu zítra.
Podíval jsem se do ložnice. Lucie spala.
Zatáhnul jsem rolety v obýváku. Zapnul televizi.
Otevrel láhev rumu. A zasunul první kazetu do prehrávace. Tu, co nakopne.
Napadlo me, že tu možná pár dní zustanu.

Jaroslav Rudiš (1972) je spisovatel, hudebník
a novinár. Debutoval románem Nebe pod
Berlínem, za nejž dostal cenu Jirfho Ortena. Je
autorem trilogie komiksových románu (spolecne s Jaromírem 99) Alois Nebel: Hlavní nádraží, Alois Nebel: Bílý potok a Alois Nebel:
Zlaté hory. Povídku Konecná napsal pro Prítomnost v rámci jejího tématu "Pasti a ráje
malých mest".
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Recept na Lazarovo vzkríšení
Jako efektivní systém prestalo ceské zdravotnictví
fungovat již brzy po prevratu
MARTIN JAN STRÁNSKÝ

V

devadesátých
se zdravotnické
pojištovny
mohly nerušeneletech
množit
a dostaly se mimo
státní kontrolu. Tak prinutily další poskytovatele zdravotnických služeb - lékare, nemocnice a lékárny aby hájili své zájmy agresivne a kapitalisticky. Pacient
je proto až na druhém míste.

KDE TO BOLÍ?
Aby jednotliví hráci poskytovali homogenní státní
péci, musí být splneny tri podmínky: všichni musejí
být pod stejnou kontrolou, jejich financování a úctování musí být pruhledné a efektivní a vše se musí
odehrát v souladu s optimální vizí. V Ceské republice, kde už jsme meli jedenáct polistopadových ministru zdravotnictví, ani jedna z techto podmínek neexistuje.
Když opomeneme stávající akumulovaný dluh, naše zdravotnictví má dost penez na to, aby bylo efektivní. Tento rok se vybere 180 miliard; 18 tisíc korun
na obcana, v Evrope nadprumerná
cástka, by mela
stacit. Co se týce šestiprocentního
skluzu, ten by se
mel behem roku ušetrit. Nejedná se tedy o deficit príjmu, ani o zvýšení daní ci priplácení ze strany pacienta, ale o plýtvání penezi. Rešení soucasné situace
lze nalézt pomocí
kombinace
administrativních
úspor a zeštíhlení systému.
Ceská republika má ovšem dvojnásobný pocet lužek na hlavu než Velká Británie. Stejne tak máme
nadbytecný pocet lékaru ve státní síti. Neexistuje vubec definice, co vlastne je "základní zdravotní péce".
Je proto nezbytné presne urcit, jaké služby má státní
sít poskytovat, a zmapovat jejich umístení na území
republiky. To pak umožní nikoliv politické, ale racionální úvahy týkající se všech otázek možné privatizace státních podniku. V prípade, že státní nemocnice
je jedinou v daném rajónu, která poskytuje nezbytné
služby, musí zustat pod státní kontrolou. Pokud není, lze ji "pustit".

NESTANDARDNÍ

NAD STANDARD

Duvod neefektivního
financování je pouze jeden:
systém financování zdravotnictví je šit naruby, pricemž výdaje se neregulují a stále se doplácí. Ods ouhlasená výše príjmu do zdravotnictví má být tím, co
urcuje absolutní limit výdaju. Valorizace a zvyšování

mezd se mají uskutecnovat na základe toho, co pojištovny a systém ušetrí, a nikoliv být urcovány expanzivními faktory jako mzdy, nekontrolované výdaje na
léky apod. Z pohledu státu se výdaje musejí regulovat
na úrovni institucí a nemocnic, nikoliv podle specialit ci "segmentu" lékarské profese.
Pojištovny, zvlášt Všeobecná zdravotní pojištovna,
existují v témer nedotknutelném
prostoru, pricemž
odmítají poskytovat informace týkající se svého hospodarení s našimi penezi. Navíc tu existuje nesmyslné bodování, podle kterého hradí pojištovny zdravotní péci. Tím se byrokraticky premení koruny na body
a zpet, pricemž stát (my) platí za služby, které neco
stojí. Proti cemu se ale máme "pojištovat", když stát
hradí veškerou zdravotní péci? Devet celostátních pojištoven znamená zbytecnou duplicitu služeb. Platíme za devet reditelu, devet úradu atp. Ze stejného duvodu, proc se nevyplácí vojákum, policistum anebo
duchodcum devet institucí, je cas prevést vše do jednoho administrativního
aparátu pod prímou státní
kontrolou.
Nadstandard je neco, cím se stát vubec nemá zabývat. Zbývající pojištovny mohou nabízet pri pojištení
pro veškerou tzv. nadstandardní
péci. Povinností státu je zajistit co nejvyšší standard zdravotní péce pro
všechny obcany, nikoliv zabývat se její možnou stratifikací. Práve pojištovny mohou na místní úrovni
sjednávat smlouvy mezi pacientem, který o to stojí,
a zarízením, které nabízí služby ci výhody nehrazené
státem.
Státní sít se nejlépe zlepší posílením soukromého
zdravotnického
sektoru. Když se obcan, který stále
dává cást mzdy státu na zdravotnictví, rozhodne, že
prejde do soukromého sektoru, stanou se tri dobré
veci: zamestná se lékar mimo státní sít, který navíc
odvádí dane, státní sít se odlehcí o jednoho obcana,
a tak je v síti víc penez pro ty, kterí v ní zustávají, což
zlepší kvalitu služeb. K posílení soukromého sektoru
stací málo: nabízení danových úlev na investice do
zdravotnictví a poskytování levných úveru.

MAROD

v NÁS

Nejvetší podíl na rustu zdravotnických výdaju tvorí
výdaje na léky (z toho nejvíc na cizí léky). Navíc existuje zbytecná byrokracie delení léku na ty, které jsou
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le souvisí i s pozoruhodnou
absencí osoby, která by
plne, cástecne ci vubec ne hrazeny. Tuzemské a levdokázala srozumitelne
predložit základní myšlenky,
nejší léky pro danou nemoc (vcetne prípadu, kde exikolem nichž by se další rozhodnutí mela dít.
stuje pouze jeden lék) by mely být hrazeny na sto
Pri jmenování bývalého prezidenta Ceské lékarské
procent. Pokud by pacient chtel jiný lék, platil by ho
v plné výši. Zdravotnická komise by pravidelne mokomory doktora Davida Ratha ministrem zdravotnicnitorovala léky a možnosti posunutí hranice hrazení
tví se potvrzuje, že nejlepším ukazatelem budoucího
chování cloveka je jeho chování predchozí. Pusobení
podle rozpoctových možností.
Ratha ve funkci prezidenta CLK bylo provázeno raVzhledem k tomu, že polovina návštev u lékare je
dou právne pochybných okolností. Již jeho uvedení
pouze kvuli obnovení receptu, všechny recepty by do funkce neprobehlo korektne vzhledem k tomu, že
stejne jako v jiných zemích - mely být v lékárnách
použitelné vícekrát po sobe dle oznacení receptu lése na jeho zvolení neusnesl rádný a usnášeníschopný
karem. A konecne, bežné léky proti bolesti, alergii,
sjezd delegátu CLK. Dále si díky "novelizaci" volebního rádu komory Rath a její funkcionári dvakrát
zácpe a podobne by nemely být hrazeny státem a meprodloužili - bez voleb - své funkcní období, nejprve
ly by být na prodej nejen ve všech lékárnách, ale
na ctyri a potom i na pet let. Dalším tahem Ratha byl
i v rade jiných obchodu, tak jako to je bežné v západjeho zájem obejít zákon o komorách a ponechat si
ní Evrope.
funkci prezidenta CLK v jakési zakonzervované
poStací poukázat na statistku ceských kuráku a milidobe po dobu, kdy bude
ardy korun, co nás jejich
ministrem.
Predstavenlécba stojí. Nejedná
se
stvo CLK se k veci dokonpouze o nemoc a lécbu, ale Systém je zadlužen nejen tím, že se rozpadl
o obrovskou ztrátu proce pokusilo prijmout stado jednotlivých položek bez efektivní konduktivity
ceských pracovovský predpis. Takový
troly, ale predevším tím, že jako obcané navišt. Je nacase skoncovat
postup je právne vyloudále
pristupujeme ke zdravotnictví socialis- cen tím, že ceský zákon
s tupou krátkozrakostí miticky - ovšem s kapitalistickým ocekáváním.
pozastavení
funkce nenisterstva
a pojištoven,
zná. Tato akce se nakonec
které plošne nehradí celosvetove prokazatelne efektivní strategie preventivní péce, jako je mamografie
anebo ockování proti chripce.
Stejne jako to platí o politicích: máme takové zdravotnictví, jaké si zasloužíme. Systém je zadlužen nejen tím, že se rozpadl do zmínených položek bez efektivní kontroly, ale predevším tím, že jako obcané nadále pristupujeme
ke zdravotnictví
socialisticky ovšem s kapitalistickým
ocekáváním. Ze všech Evropanu navštevujeme svého lékare nejvíce (neuveritelných 16 návštev do roka), od každého lékare bereme
recept na stejný lék, pricemž necháváme nepoužité
balení propadnout.
Vesele kouríme, a tak stojíme
v cele Evropy v poctu onemocnení rakovinou plic.
Máme príliš mnoho lékaru ve státní síti, kterí - jako
jejich pacienti - stále "dojí" systém, podléhají tlakum
farmaceutických
firem, aby predepisovali jejich predražené produkty, a kterí nedelají dost pro to, aby se
jejich pocet postupne a bezbolestne snižoval. Máme
dekany lékarských fakult, reditele zdravotnických organizací a pracovníky, kterí se brání jakýmkoliv zmenám.

HULVÁT NA ÚROVNI
Zdravotnictví je složitý systém, ve kterém se stretává
mnoho ruzných zájmu, cílu a potreb. Pro zemi, která
má méne obcanu než New York, je na míste zeštíhlit
nabubrelý aparát a stanovit cíle, které budou snadno
regulovatelné a pruhledné. Problém zdravotnictví dá-

nepodarila.
Netrvalo
dlouho a na Ratha prišly další stížnosti. Je tu (zatím)
pet žalob pro pomluvu. Policie a další organizace také zacínají vyšetrovat vnitrní hospodarení funkcionáru cLK a komoru samotnou.
Nicméne co do znalostí je Rath z dosavadních ministru zatím nejlepší. Jako první krok uvalil na VZP
nucenou zprávu. Z hlediska cetných a pokracujících
ztrát a faktu neschopnosti reditelky to byl krok rozhodne na míste. Stejne tak na míste bylo Rathovo
oznámení reditelum nemocnic, že jejich rozpocet na
rok 2006 bude o 2 procenta nižší než letos, a jím navržené uprednostnení
generických prípravku na úkor
tech drahých.
Výsledkem je, že na ministerstvu sedí clovek, který
má znalosti, povahu a metodiku, kterých je treba
k prosazení rešení naléhavých problému v našem
zdravotnictví. Stejne tak je to clovek, který prímo ztelesnuje míru naší setrvávající postkomunistické
lhostejnosti ke spravedlnosti a slušnému chování. Otázkou tedy je, jestli tento dvanáctý polistopadový ministr zdravotnictví
nebude odvolán ci neodstoupí
dríve, než prosadí nutné reformy.

Martin Jan Stránský (1956) je lékar a vydavatel casopisu Prítomnost a The New Presence.
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Nemecko v modrocervené sukni
Velké koalice mohou rešit i velké problémy.
Nemci mají tedy nadeji
posledních
do Spolkového
snemu vyVýsledek
volal vetší
rozruch voleb
než vetšina
voleb v minulosti.
Ze
všech pruzkumu vyplynulo, že zamýšlená koalice Krestanských demokratu a sociálu (CDU/CSU) s liberály (FDP) získá dostatecnou vetšinu, aby vystrídala rudo-zelenou koalici.
Reálný výsledek však ukázal, že spolecný pocet poslancu na
parlamentní vetšinu nestací. Byl to šok pro politiky, ale snad
ješte vetší pro prognostiky. Tak výrazne se ješte nikdy nezmýlili.

PREMIANT V OSLÍ LAVICI
Jedna z nejvýznamnejších zemí v Evrope zustala nezvykle
dlouho prakticky bez akceschopné vlády. Velmi rychle se
ukázalo, že jediná možnost je nouzové rešení: koalicní vláda
dvou nejsilnejších stran - CDU/CSU se sociálními demokraty. Na predpokládanou cerno-žlutou koalici CDU/CSU
s liberální FDP nestacil soucet

BEDRICH

UflTZ

sobí jistá uražená ješitnost, že stát, který ješte nedávno stál
v cele evropského blahobytu, který sloužil za vzor hospodárského rozmachu a sociální jistoty, je dnes na chvostu evropského vývoje, závislý na milosti evropských instancí, aby
byl ušetren trestu za soustavnou nevyrovnanost státního
rozpoctu.
V soucasné dobe probíhá v televizi kampan pod názvem
"Ty jsi Nemecko" - jakási výzva obcanum, že na každém
osobne záleží úspech a blaho spolecnosti. Zúcastnují se promÍnentní umelci, sportovci, vedci... Jak úcinná bude tato jiste dobre mínená akce, je ovšem sporné.

UŽITECNÁ HAVÁRIE

Úspešnejší se proti ocekávání ukazuje vývoj v politice. Politické strany, které ješte vcera proti sobe bojovaly všemi dovolenými i nedovolenými prostredky, nemohou pres noc ríci "co jsme si, to jsme si".
Pred verejnosti musí usiloposlancu, a pristoupení ZeleV cele dvou nejsilnejších nemeckých stran vat, aby se aspon zdánlive co
ných by znamenalo prakticky
nejvíce z vlastního volebního
1ikvidaci strany. Spojenectví
stojí nyní nekdejší vedectí pracovníci z výprogramu nacházelo i v koas nove vytvorenou Levou
chodu.
licní smlouve. Obe strany
stranou, Linkspartei - slepeninou ze staré PDS (následnípresvedcují své volice, že
smlouva nese jejich rukopis. A otázky, kde se nenašel ani
ci SED) se stranou sociálnedemokratického odpadlíka Oskazdánlivý kompromis - napríklad reforma zdravotnictví - se
ra Lafontaina - byla pak pro všechny ostatní strany neprijaodsunuly na pozdejší dobu.
telná. Zustala jediná alternativa - velká koalice. Nekterí poJe ovšem celá rada momentu, které ospravedlnují optilitici z toho ponekud demagogicky vyvodili, že volici
mistický pohled do budoucnosti. Jsou to kupodivu politické
dosaženým výsledkem tuto cestu vlastne prímo podporují.
havárie na obou stranách, které nakonec vedly k pozitivním
Ti si ji práli ale teprve v dusledku nazrení, že ani od jedné
obratum. V prubehu koalicních rozhovoru došlo k tomu, že
velké strany nelze cekat vyrešení soucasných problému.
vedení sociální demokracie v klícové vnitrostranické otázce
Situace v dnešním Nemecku je neutešená. Neúmerný
státní dluh, velká nezamestnanost, kritická situace v sociál(šlo o volbu generálního tajemníka strany) zpusobilo predsedovi strany Franzi Miinteferingovi citelnou porážku. Ten
ní sfére (duchodové zabezpecení, zdravotnictví, zmena vevzápetí odstoupil z funkce predsedy, vedl však dále koalicní
kové struktury, péce o deti a mládež, školství), to vše volá
jednání. Další vývoj byl prekvapující. Strana velmi rychle
po rešení. Pritom je nemecký problém specifický. Vetšina si
zvolila nového predsedu, jímž se stal Matthias Platzek, donežije špatne a i ti, jimž se špatne darí, žijí objektivne lépe
sud braniborský zemský ministerský predseda, politik nejen
než odpovídající vrstvy v jiných evropských zemích. Presto
pusobící v jedné "východní zemi", ale i sám pocházející
se nikde tolik nelamentuje jako v Nemecku. Z hospodárz "Východu". Velmi rychle si vybral tým ve stranickém apaských kruhu jsou slyšet prevážne negativní hlasy. Velké odrátu a stejne rychle jmenoval kandidáty do ministerských
bory negují, co se dá. Predevším jsou však pro média atrakfunkcí v koalicní vláde. To znamenalo nejen rychlé rozhodtivní pouze negativní zprávy a mínení. Nikoli bez oprávnenuti, ale zároven i generacní zmenu.
ní nekterí politikové, mj. i kanclérka Angela Merkelová, vaNejen Platzek, zacínající padesátník, patrí k nové generarují pred soustavným narikáním a negováním všeho
pozitivního. Hospodárský rozvoj je závislý též na verejné
ci, ale i rada dálších nových clenu vedení strany i navrženálade, na duševním rozpoložení lidí. U Nemcu patrne puných clenu vlády pochází z kruhu, který verejne ve strane
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i v parlamentu požadoval generacní zmeny ve všech oblastech politiky. Jednoznacný názor, který sdílí dokonce opozice, je, že sociální demokracie svuj problém rychle a pozitivne vyrešila.
Volba Platzeka a jeho rychlý výber vládního mužstva vyvolaly kladnou odezvu i u budoucího koalicního partnera.
Angelu Merkelovou delí od Platzeka pouze jeden rok a v jejím týmu je rovnež rada nových tvárÍ. Ale ochota ke koalici
šla dokonce ješte dále: SPD nemela ve svém politickém maléru zustat osamocena. O to se postaral bavorský predseda
CSU Edmund Stoiber.

TRPÍM JAKO PES
Stoiber v minulém období spolu s Miinteferingem stál v cele komise, která mela pripravit revizi federálního zrízení Miintefering za spolkovou vládu, Stoiber za skupinu zemských ministerských predsedu. Spolecný návrh ztroskotal až
v dusledku postoje spolkové vlády. Miintefering a Stoiber si
pres díametrálne odlišnou politickou orientaci nicméne
dobre rozumeli a zdá se, že vznikl i bližší vztah mezi obema
politiky.
V soucasné koalicní vláde se mel Miintefering stát vicekanclérem a Stoiber ministrem hospodárstvi. V okamžiku,
kdy Miinteferíng odstoupil z funkce predsedy strany, ovšem
nevzdal se kandídatury na vicekanclére, Stoiber prohlásil, že
za této situace nechce být clenem vlády, a vrátil se do Mnichova. Miintefering nakonec vicekanclérem bude. Stoiber
tím nejen narušil koalicní jednání, ale predevším rozhneval
své mnichovské druhy. Když je puvodne konfrontoval se
svým odchodem do Berlína, zacal ocekávaný a nevyhnutelný boj o následnictvi v cele bavorské vlády. A z niceho nic
z toho byl apríl.
Pán je zpátky a kmáni necht se podle toho zarídí. Pritom
nikdo nemuže pochopit, co Stoibera vlastne primelo k tak
unáhlenému kroku. V Mnichove mu to dali znát: o vcera ješte nedotknutelném vládci Bavorska dnes funkcionári jeho
CSU otevrene pochybují, zda by mel stát v cele v príštích
zemských volbách. Na zasedání širšího vedení strany po
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Stoiberove návratu z Berlína vpochodoval predseda za hrobového ticha k pódíu, kde se pak omluvil za své jednání, nijak je ovšem neoduvodnil. "Trpím jako pes," prohlásil doslova na konci svého projevu. Co to bude znamenat pro koalici a zejména pro Angelu Merkelovou, ukáže až budoucnost. Jisté jen je, že jako sok kanclérky již nepripadá v úvahu
- a to bez jejího pricinenÍ.

MY DVA KRÁLOVÉ •..
V cele dvou nejsilnejších nemeckých politických stran stojí nyní dve osoby z východních zemÍ. Jsou témer stejne staré, pocházejí z jednoho kraje a jsou obe puvodním povoláním vedectí pracovníci. Podobne prichází i rada dalších východonemeckých politiku z civilních povolání a zkušenost
ukazuje, že jsou mnohem pragmatictejší než vetšina tech,
kterí se na vedoucí místa dostali po príckách politické kariéry. Již v prvních dnech po Platzekove zvolení vznikl dojem, že mezi ním a Angelou Merkelovou vládne jistý druh
vzájemnosti.
Že mezi stranami i mezi jejich funkcionári i v budoucnu
budou rozdílné názory, lze bezpochyby ocekávat. Ale zpusob jejich rešení bude snad jiný než v minulosti. Puvodní reakce na koalicní smlouvu se rozvíjela podle obvyklého vzoru: hospodárští bosové na jedné a odborárští pohlavári na
druhé strane kradli argumenty, které se jim hodily k odmítavé kritice. Zmene pomeru i tónu v politice se prizpusobovali pozvolna i kritici. Ne sice všichni, ale pozvolna se mezi
vedoucími odborári i mezi celnými podnikateli množí hlasy
- dejme jim cas a uvidíme.
V minulosti se ukázalo, že velké koalice mohou rešit i velké problémy. Ale jen vidí-li svuj úkol vecne a casove omezený. Velké koalice natrvalo vedou naopak k stagnaci a deformaci politiky. Druhá nemecká velká koalice po roce 1963
teprve zacala. Stojí pred velice nesnadnými úkoly a bude trvat delší cas, než bude možno vyslovit soudy.
Bedrich Utitz (1920) je novinár. Žije v Nemecku.
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Slavit Slavkov, ci neslavit?
Závažnost aktuality, jíž jsou boure detí pristehovalcu
na predmestích francouzských mest, vylucuje lehkovážný
prístup k minulosti

PETR FLEISCHMANN

NaUdálosti
minulostise to
nejzajímavejší
je, že nebere
konce.
udály,
což jim nezabranuje
nadále
žít
svým životem v našem povedomí, a mnohé z nich ceká
slibná budoucnost. Jednou z takových událostí je bitva
u Slavkova, jejíž 200. výrocí jsme si na sklonku roku
pripomínali, a nad jejímž významem se vznáší obrovitý otazník.
PROBLÉM S NAPOLEONEM

ho imperiální prístup k moci, jeho ambice a jeho žízen
po sláve osobní a sláve svého národa napomohly republikánským ideám obcanské rovnosti rychleji proniknout do tmárských zákoutí kontinentu, kam by jinak pronikaly jen pozvolna nebo vubec ne. Napoleonovi vojáci z roku 1805 nadále vnímali svého císare, jakoby nikdy nesvlékl uniformu mladického generála
z italského tažení. Císarství bylo pro ne ztelesnením kýžené "meritokracie", oním režimem dovolujícím sociální vzestup jedince na základe osobních zásluh, jímž
v jejich ocích nebyla revolucí smetená monarchie. At
tomu bylo jakkoli, truny se netrásly bezduvodne
a "usurpátor" pro ne predstavoval prinejmenším stejné
nebezpecí jako revolucní vzplanutí z roku 1789.

Na otázku, zda slavit ci neslavit Napoleonovo vítezství,
Francie, prinejmenším ta oficiální - od prezidenta Chiraka po premiéra de Villepina - odpovedela jasným
"ne", jež nebylo výsledkem nejakého opomenutí, ale
zcela zámerne zaujaté pozice. Oslavy 200. výrocí bitvy
nebyly o nic okázalejší než
CHlRAC V AFRICE
treba oslavy 199., a pokud
Slavkovské
výrocí
se
nestalo
záminkou
nabyly o chlup vetší diDedictví je tudíž, jak se
nacionalistického besnení a vzpomínání
menzi, pak tomu tak bylo
s oblibou ríká, rozporuplné. Že Francie za mnohé
na zašlou slávu francouzských zbraní,
v Ceské republice, tedy
v zemi, na jejímž území se nýbrž katalyzátorem historicko- f1losofické
Napoleonovi vdecí, je jisté.
bitva odehrála.
A
to zde nezminujeme
debaty, jíž dnešní Francie žije.
Dostalo-li se ale temto
všechny jeho reformy, namoravským oslavám jisté
tolik zdarilé a životaschoppodpory z francouzských oficiálních míst (viz cesta
né, že mnohé z nich prežívají dodnes a zahalují Franfrancouzské ministryne obrany Michele Alliotové-Macouzskou republiku do jejího od ní težko odmyslitelnérieové do Ceské republiky), cílem zde nebylo ani tak
ho imperiálního hávu. Stací to však k tomu, abychom
k císari vzhlíželi s obdivem?
vzdát hold Napoleonovi a jeho válecnickému urnu, jako prání nekazit hru nejrozmanitejším spolkum naVíme už tedy, že republika odpovedela záporne ci
dšencu, které pripravovaly velkolepou rekonstrukci bitprinejmenším volila znacnou opatrnost: závažnost akvy, a zároven utužit cesko-francouzské prátelství. V Patuality, jíž jsou boure detí pristehovalcu na predmesríži jsou si vedomi toho, že války a bitvy - jak ty pravé,
tích francouzských mest, vylucuje lehkovážný prístup
at už vyhrané ci prohrané, tak i ty prehrané, rekonstik minulosti, o níž se lze domnívat, že obsahuje duvody
soucasného stavu.
tuované - paradoxne sbližují národy, predstavují jistou
formu turismu, a tudíž prispívají k rozšírení geograficJako každá civilizace schopná sebereflexe, tak i ta
kého rozhledu úcastníku, at už bojovníku ci hercufrancouzská se v momente krize dívá do minulosti, jeamatéru.
likož v pochopení kontinuity vidí jedinou záruku vlastního trvání, a tudíž budoucnosti. A tak slavkovské výRepublika - obecne a ta francouzská zvlášt - má nicméne odjakživa s Napoleonem problém, obdobný
rocí v roce 2005 se stalo pozoruhodne záminkou k celonárodnímu pripomínání z hlediska všelidských dejin
ostatne tomu, který si prožívá s celou svou kolonialistickou minulostí. Za prvé - a co si máme povídat - reméne vítezného roku 1802, kdy Napoleon obnovil
otrokárství zrušené v roce 1794 revolucním Konvenpublikánský generál povýšivší se na císare, republiku
zradil. Z druhé strany však zase nutno pripustit, že jetem. 2. prosinec, den výrocí bitvy u Slavkova, prezident
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Chirac strávil v Africe. Prestože cesta byla naplánována
údajne dávno predem, symbol svým jasem presvítil
mýtické slavkovské slunce, jež pred 200 lety vzešlo nad
zjevne dodnes zaminovaným bojištem.
Demonstracemi
doprovázený
antinapoleonovský
protest potomku kolonizovaných, podporených cástí
politického spektra, se zcela necekane presunul do Národního shromáždení, od nejž nekterí ocekávali, že na
své schuzi 29. listopadu 2005 zruší z jak formálního,
tak vecného hlediska nedávno prijatý sporný zákon
prikazující autorum školních ucebnic dejepisu zminovat pozitivní aspekty francouzské prítomnosti zejména
v zámorí a v severní Africe. Zákon zrušen nebyl, což
vyvolalo pohoršený údiv, tentokrát alžírských oficiálních míst.

DVE KONCEPCE REPUBLIKY
Slavkovské výrocí se tedy, jak vidíme, nestalo záminkou
nacionalistického besnení a vzpomínání na zašlou slávu francouzských zbraní, nýbrž katalyzátorem historicko-filosofické debaty, jíž Francie žije a jež jen zdánlive
s Napoleonem nesouvisí: debaty, v níž nic není doslova
cernobílé a o níž by bylo chybné se domnívat, že v ní
proti sobe stojí zlí imperialisté a nebohé obeti koloniálních dejin. To, co se v ní stretá, jsou ve skutecnosti dve
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koncepce francouzské národní identity, o nichž lze
pouze ríci, že obe dve se dovolávají - každá po svém republikánské rovnosti obcanu.
Ta první, hlasite hájená filosofem Alainem Finkielkrautem, považuje republiku za prostor, kde se na obcanské úrovni smazávají etnické a náboženské identifikace, které prirozene nikdo nikomu nezabranuje si plne prožívat na úrovni soukromé. Od detí islámských
pristehovalcu filosof ale vyžaduje, ve jménu rovnosti
všech, zvýšenou snahu adaptace, obdobnou té, již projevil on sám, syn polského židovského pristehovalce.
Už jen za zmínku stojí fakt, že Finkielkraut si za tento
postoj absurdne vysloužil obvinení z rasismu a dokonce i trestní oznámení proti své osobe. Tvárí v tvár této
koneckoncu klasické koncepci hodnotove homogenní
a laické republiky tu stojí koncepce hlásící se k multikulturalismu, pro niž republika naopak predstavuje
prostor potrebný k rozvoji nejrozmanitejších partikularismu. Probíhající stret - a to je zde snad to nejduležitejší - je stretem unitární a kom unitární koncepce republiky, stret dvou odlišne vnímaných universalismu,
který mužeme vystopovat i jinde: v polemikách, kde už
nepujde o pouhou Francii.

DOUTNAJÍCÍ

ZEME CESKÁ

Z pohledu Cechu a ceských dejin je rok 1805 pozoruhodným rokem už jen proto, že leží mezi léty 1804
a 1806: mezi rokem vzniku rakouského mocnárství, které chce už být národním státem, aniž by v té dobe vubec tušilo, zda chce být státem národa ci národu, a zánikem nadnárodní entity spirituálního charakteru, Svaté ríše rímské, k níž Cechy patrily po staletí. S napoleonskou armádou vtrhne do strední Evropy národní
problematika a Ceši se dostávají do spáru dialektiky vymezování vlastní identity vuci druhým, v nichž zustanou po desetiletí, ne-li dodnes. Je zcela prirozené z hlediska "kolonizovaného" etnika - že volí v 19. století federální - to jest neunitární - definici Rakouska a nakonec využijí první príležitosti k plné národní emancipaci, jíž je v duchu 19. století nastolení vlastního státu.
Dnes, to jest po roce 1989 a po svízelném 20. století,
mužeme konecne ríci, že ceský boj 19. století byl dobojován: jak etnicky, tak "státoprávne". Poprvé v dejinách
jsme soucástí nadnárodního soustátí, v nemž jsme se
rozhodli být. Konecne si mužeme s klidem položit otázku, zda národ je shlukem nejakých težko definovatelných etnických specifik, anebo systém hodnot, který
mužeme sdílet - proc ne - s jinými národy? Místo toho
však jen hystericky pokrikujeme cosi o národní identite a ve hvezdickách na evropské vlajce vidíme symboly
nového útlaku. Básník by rekl, že zeme slavkovského
bojište ješte doutná.
Francouzská republika má s Napoleonem

problém odjakživa.
Poto archiv

Petr Fleischmann (1949) je filosof a publicista.
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lm éria ve válce císel
Evropská unie má podle statistik dobrou šanci
na status svetové velmoci
ASMARA

V

padesátých
letecha minulého
století si dva
Francouzi, Jean Monnet
Robert Schumann,
predstavovali "vysoký úrad", který by sjednotil Evropu a zabránil
vzniku dalšího válecného krveprolití na její pude. Takovým spolecenstvím se nakonec stala Evropská unie.
Dnes, i pres veškeré problémy provázející prijetí evropské ústavy, jí mnozí prisuzují úlohu protiváhy jediné
soucasné svetové velmoci, Spojených státu. A zatímco
protiamerické nálady v posledních šesti letech sílily, jen
vzácne lze slyšet cizince proklínat Evropskou unii.

VSTANOU NOVÉ VELMOCI
Americká Národní zpravodajská rada ve své zpráve
predpovídá, že za patnáct let se budou hlásit o moc nové mocnosti jako Cína nebo Indie. Rada ve své studii také tvrdí, že v dusledku "války proti terorismu" jsou USA
stále méne vnímány asijskými státy jako vítaný zdroj stability a porádku. Novinár Fred Kaplan upozornil v casopise Slate na to, že nové velmoci by moWy vzhlížet
k Evropské unii, a ne ke Spojeným státum. A tak se zdá,
že spíše než Cína, Indie nebo Rusko je to Evropská unie,
kdo je na správné ceste stát se konkurencní svetovou
mocností a alternativním kompasem pro znacnou cást
sveta, zvlášt s ohledem na relativne malou míru korupce, autoritárství a nespravedlnosti ve srovnání se zmínenými tremi "souperi".
Vzestup EU coby ekonomické velmoci je nezpochybnitelný. V breznu 2005 pripomnel Bates Gill z Centra
pro strategická a mezinárodní studia pri slyšení v americkém Senátu, že Evropská unie se v roce 2004 stala nejvetším obchodním partnerem Cíny. Vetší výpovední
hodnotu má další málo známý fakt - hrubý domácí produkt EU, byt nepatrne, prevýšil HDP Spojených státu
(11,75 oproti 11,65 miliardy USD). Prepocítáme-li nicméne tyto údaje na jednoho obyvatele, zjistíme, že je Evropská unie nadále výrazne méne produktivní než USA.

OBCHOD JE OBCHOD
Moc a síla státu bývá casto urcována podle velikosti jeho
ozbrojených složek. Jednoznacne nejvíce prostredku vydávají na rozvoj svých vojsk Spojené státy. Armádní rozpocet USA pro rok 2005 dosáhl 420,7 miliard dolaru. To
znamená, že Spojené státy vyclenují na vojenské úcely
osmkrát více penez než druhá Cína (51 miliard USD)
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a tesne tretí Rusko (50,8 miliard USD). Podle odhadu
vynakládá evropská "petadvacítka" na ozbrojené síly
o 40-45 procent méne než "štedré" USA.
Prestože Evropa nevydává nejvetší cástky na vojenské
úcely, predstavuje Wavního dodavatele zbraní. Navzdory své image velmoci orientované více na ochranu lidských práv, to byla EU, kdo usiloval o zrušení zbrojního
embarga vuci Cíne, zatímco Spojené státy trvaly neústupne na jeho zachování. V rámci kampane proti obchodu se zbranemi bylo vycísleno mimo jiné množství
zbraní dodávané britskými ftrmami do afrických zemí:
v roce 1999 dosáWy dodávky hodnoty 52 milionu amerických dolaru a v roce 2001 prevýšily kontrakty již hranici 200 milionu USD. Spojené státy nicméne zastinují
Unii i zde. Podle organizace Globallssues uzavírají USA
40 procent všech obchodních smluv v této oblasti, zatímco na Rusko pripadá 15 procent, na Francii 9 procent
a zbytek Evropy se podílí 12 procenty.
I když Evropská unie sdílí se Spojenými státy mnoho
demokratických ideálu, nekolik ekonomických sporu
z poslední doby ukazuje také na znacnou rivalitu, a tak
dochází na pude Svetové obchodní organizace (WTO)
casto k ostré výmene názoru. V roce 2002 povolila WTO
Evropské unii uplatnit vuci USA sankce ve výši 4 miliard
dolaru v reakci na americké danové úlevy, které ji prý
v obchodování pripravily o miliardy. Tato událost byla
tehdy oznacena za nejvetší transatlantickou obchodní
rozmÍšku v historii.
Jak EU, tak USA mají zájem na ochrane svých ekonomik. Oba subjekty uplatnují postupy, kterými chrání
svou pracovní sílu. Jako príklad mužeme uvést unijní
Spolecnou zemedelskou politiku, která je vytvorena
k ochrane živobytí evropských zemedelcu. Obchodní
partneri z ostatních zemí si dlouhodobe stežují, že jim
tato politika brání v prístupu na evropské trhy a že komplikuje snahu prolomit zacarovaný kruh chudoby v rozvojovém svete. I Spojené státy chrání své farmáre prostrednictvím subvencí, které ztežují ostatním prodej levnejšího zahranicního obili v USA.

JAK JDE ŽIVOT
Délka a kvalita života, dostupnost zdravotní péce a bohatství jsou také relevantními kritérii pro zkoumání
dvou svetových velmocí. Podle americko-kanadské orga-
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nizace nazvané Take Back Your Time (ve smyslu váš cas
mají v Evropské unii Polsko (15,2 procenta) a Slovensko (17,6 procenta), prumer EU se potom pohybuje
patrí vám - pozn. red.) žijí obyvatelé západní Evropy déokolo 6,5 procenta.
le a jsou bohatší než Americané. Ti prý navíc pracují témer o devet týdnu rocne déle než Evropané. PredpokláMEKCí VYHRAJE
daná délka života amerického obcana je o neco kratší než
u obyvatel EU. Studie z roku 2005 nabízí evropským
Vládní výdaje clenských zemí EU na kulturní programy
mužum a ženám perspektivu 75,1, respektive 81,6 let;
po celém svete výrazne prevyšují prostredky, které pro
Americká analýza z roku 2004 uvádí hodnoty 74,1 (mustejné úcely poskytuje americká administrativa. První
místo v žebrícku investic do mezinárodních kulturních
ži) a 79,5 let (ženy).
Spojené státy vydávají na zdravotnictví vetší podíl
styku v prepoctu na jednoho obyvatele patrí Francii - téhrubého domácího produktu než kterákoli jiná vyspelá
mer 17 dolaru per capita je ctyrnásobkem výdaju druhé
zeme. Podle Organizace pro hospodárskou spolupráci
Kanady. Na tretí a ctvrté prícce následují Velká Británie
a rozvoj (OECD) investovaly USA v roce 2003 15,3 proa Švédsko. Ministerstvo zahranicí USA pro mezinárodní
centa HDP; Švýcarsko ve stejném roce vynaložilo
kulturní programy vyclenilo cástku odpovídající 0,65
10,9 procenta HDP, Nemecko 10,7 procenta, Kanada
USD na jednoho obyvatele.
a Francie 9,7 procenta. Ve všech techto státech je ale
Informace lze získat i z dalších srovnání. Na rozvoj pozdravotní pojištení povinné a lékarská péce tedy všeoskytují témer všechny evropské zeme vetší podíl svého
becná. Americký systém umožnuje volbu, a tak 45 miliHDP než Spojené státy. Velká Británie a Nemecko predonu obyvatel (15,6 procenta populace) v roce 2003 postavují první a druhou nejpritažlivejší zemi pro žadatele
jištených nebylo.
o politický azyl. Naopak, USA získaly v období 1901 až
Evropská unie stále více sleduje kvalitu prodávaných
2002 celkem 270 Nobelových cen, druhým nejúspešnejpotravin. V roce 1989 treba zakázala dovoz hovezího
ším národem je Velká Británie se 100 laureáty.
Podle
studie
vydané
masa pocházejícího z dobytka chovaného s použiv dubnu 2005 výzkumnou
Vzestup EU coby ekonomické velmoci je
tím umelých
rustových
spolecností GlobeScan ve
hormonu. Prestože WTO
spolupráci
s Programem
nezpochybnitelný.
v následném sporu rozhodla v ne prospech EU, Unie
trvala na svém a musela tak zaplatit zhruba 100 milionu
dolaru USA a Kanade coby náhradu ušlých zisku. Podle
WTO precenili evropští vedci nebezpecí, které konzumace masa z dobytka krmeného hormony pro lidské
zdraví predstavuje.
USA patrí podle organizace Transparency International mezi zeme s nižší mírou korupce (tu sdružení definuje jako zneužití pravomoci verejného cinitele k získání osobního prospechu). Prvenství ale v tomto smeru
patrí clenské zemi EU - nejméne je korupce rozšírená ve
Finsku. Spojené státy se v žebrícku umístily na 17. pozici pred napríklad Francií (22.) a Japonskem (24.), treba
Švédsko ale obsadilo místo šesté.
Míra chudoby se podle zprávy Rozvojového programu
OSN v roce 2000 pohybovala v EU mezi 3,9 procenta
(Finsko) a 12,8 procenta (Itálie). Americtí vládní predstavitelé odhadují soucasnou úroven tohoto ukazatele ve
své zemi na 12,7 procenta. Detský fond OSN (UNICEF)
ve své studii uvádí, že procento detí žijících pod hranicí
chudoby v USA od roku 2000 neustále stoupá. Stejne jako v Mexiku i zde do této kategorie spadá pres petina detí (v Dánsku a Finsku je to méne než 3 procenta).
Míra nezamestnanosti v USA (v soucasnosti 4,9 procenta) se v srpnu tohoto roku dostala na ctyrleté minimum. Ocekává se ale její nárust v souvislosti s katastrofou v New Orleans, jejíž následky ohrožují nekteré segmenty ekonomiky. Nejvíce nezamestnaných

pro studium postoju k mezinárodní politice (PIP A) si
mnoho zemí preje posílení mezinárodního vlivu Evropy.
Autori analýzy zjištovali názory ve 23 zemích vcetne Nemecka, Francie, Španelska, Cíny, Indie, Argentiny, Turecka nebo Libanonu. Ve 22 z nich prevládlo mínení, že
Evropa ovlivnuje svetové dení prevážne pozitivne. Spojené státy naopak 15 zemí vnímá jako spíše negativního
cinitele, nepatrne lepší povest má Rusko (predstavitelé
14 zemí vyjádrili presvedcení, že vliv euroasijského státu
ve svete je prevážne negativní).
Vetší vliv Evropy na mezinárodní scéne by uvítalo
58 procent respondentu. Nadprumerné hodnoty byly zaznamenány u sousedu USA - 66 procent v Mexiku
a 63 procent v Kanade. V samotných Spojených státech
tuto myšlenku podporilo 34 procent úcastníku výzkumu
(55 procent bylo proti).
Steve Kull, reditel PIP A, k výsledkum poznamenal:
"Pozoruhodné je, že evropské zeme a Cína, které navazují predevším ekonomické vztahy - nebo pusobí na
ostatní prostrednictvím "mekké" moci - jsou vnímány
coby pozitivní aktér mezinárodního dení, zatímco státy
s velkou armádou nasbíraly mnoho záporných hlasu."
Asmara Ghebremichael je Americanka, v soucasné dobe žije v Praze, kde pracuje jako novinárka a filmarka.
Z anglictiny preložila Katerina Rejfková.
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Osamelá supervelmoc
Spojené státy už nepripadají svým spojencum
nepostradatelné
Zhroucení
svazupatnácti
a likvidace
satelitníhoSovetského
systému pred
lety sovetského
znamenaly
pro celý Západ vítezný konec do té doby nevídané, více než jednu lidskou generaci trvající konfrontace na
pokraji vojenského konfliktu, která vstoupila do dejin
jako "studená válka". Pro Spojené státy však mely nadto docela zvláštní význam: zmenily kvalitu jejich postavení ve svetové politice. Amerika zustala jedinou supervelmocí.

ZDENEK SUDA

žela sice v podstate svuj nekdejší vliv, její stoupenci však
durazne odmítají intervencní politiku prezidenta G. W.
Bushe.

JAZÝCEK KRAJNÍ PRAVICE

Okolnost, že na americké politické scéne se v posledních
letech projevil zretelný posun doprava, jehož výrazem je
i soucasná republikánská administrativa a vetšina v obou
legislativních komorách, spoluurcuje - a také omezuje primerenou reakci na nové postavení Ameriky v postkoSTARÉ SPORY OŽÍVAJÍ
munistickém svete. Je na pováženou, že ve skupine, odÚspešné vyústení dramatické souteže o dukaz vetší živopovedné dnes za vedení amerických záležitostí, nalézáme
taschopnosti socioekonomické soustavy a politického
heterogenní smes pragmatiku, rutinéru, dogmatiku
zrízení ovlivnilo také vztahy
a bezzásadových makléru,
uvnitr demokratického tápovrchne stmelenou nálepbora. Nekdejší soudržnost,
Je na pováženou, že ve skupine, odpovedné kou jedné strany. V ní se
nezbytná tvárí v tvár sovetzdá mít neúmerný vliv
dnes za vedení amerických záležitostí, má
skému úsilí o hegemonii, se
krajne pravicová frakce,
neúmerný vliv krajne pravicová frakce, kte- která podle názoru publiuvolnila. Spojené státy, která podle názoru publicisty Ronalda Reaga- cisty Ronalda Reagana, syré po celou dobu napetí
na, syna populárního prezidenta z osmdesá- na populárního prezidenta
mezi Západem a Východem
byly mlcky i výslovne uznáz osmdesátých let, republitých let, republikánskou stranu "unesla".
kánskou stranu "unesla".
vány za vedoucí mocnost
svobodného sveta, nepripaO této pravici se dá ríci, že
dají svým spojencum už tak nepostradatelné. Ve srovnáv mnohém ohledu nemá ani ponetí o podstate demoní s drívejší situací zakoušejí jakési "osamení", i když si
kracie, demokratického pluralismu a tolerance, a že je
toho americká verejnost není vždy jasne vedoma. Nová
tak cizí politické kulture Spojených státu.
Tuto krajní pravici ciní zvlášte militantní a agresivní
mocenská konstelace, ac Americe nesporne príznivá, si
její náboženská "prísada". Zahrnuje totiž politicky angavynucuje revizi predstavo jejím budoucím míste a úložované jedince z kruhu takzvaných evangelikálních kresze. Ta zatím dusledne provedena nebyla.
tanu, kterí se dovolávají biblických argumentu a usilují
Postup nynejšího amerického vedení na poli mezinázcela nepokryte o porušení principu odluky církve od
rodní politiky dodal novou aktualitu pradávným spostátu, zakotveného v ústave Spojených státu.
rum o elementární otázky, jako je úcast a podíl SpojeJejich snahy lze zcásti vysvetlit jako opoždenou reakci
ných státu na rešení svetových problému. Tento spor na ruzná sociálne radikální hnutí šedesátých a sedmdeznámý protiklad mezi izolacionismem a intervencionissátých let, zejména hnutí za práva rasových menšin a femem - byl rozhodnut nejpozdeji za druhé svetové války
minismus. Potíže Ameriky pojímají jako mravní krizi,
ve prospech intervencní politiky. lzolacionisté se však
zpusobenou odklonem od tradicních krestanských hodnevzdali a nyní vystupují - jakkoli absurdne to zní - s innot, kterou chtejí napravit návratem k povinné denní
tervencní rétorikou: doporucují energické zákroky všumodlitbe ve školách, omezením antikoncepce, zákazem
de, kde americké zájmy jsou ohroženy, a to bez ohledu
potratu (to zejména) a podobnými opatreními. Statisticna práva a potreby ostatních clenu mezinárodní komuky predstavují jen nepatrný zlomek volicstva: republinity. Klasická intervencionistická, takzvaná wilsonovská
škola, která se napájí z puvodních amerických tradic
kánská vláda a legislativa se však casto podrizují jejich
vuli, protože pri posledních i predposledních prezidenta z predstavo zvláštním poslání Spojených státu, podr-
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ských volbách se vetšina pro republikánského kandidáta
ukázala být bud velmi tesná, nebo dokonce sporná. Krajní pravice je v této situaci nepostradatelným jazýckem
na váze.

VŠEOSPRAVEDLNU}ÍCÍ

11. ZÁRÍ?

Politickému klimatu, nyní v Americe prevládajícímu, je
však možno plne porozumet, jen když také uvážíme
traumatický úcinek teroristického útoku na symboly
americké moci a bohatství v New Yorku a ve Washingtonu 11. zárí 2001. Pravda, i v ocenování této otresné
události se názory nekdy rozcházejí, ale nemuže být pochyb o tom, že Wuboce poznamenala zorný úhel, pod
nímž Americané vnímají svuj pomer k ostatnímu svetu.
Zmizely poslední stopy pocitu bezpecí "za velkou louží",
které ješte nezahladila zkušenost posledních velkých válek, vcetne té studené. Jeví se vetší ochota odevzdat se
bez námitek politickým vudcum, kterí slibují ochranu
pred terorem.
Republikánská vláda pochopila nastalou zmenu ve
spolecenské nálade jako jedinecnou príležitost nejen
k ospravedlnení nové orientace zahranicní politiky, ale
i k prosazování konzervativního programu v politice domácí. Uvítala, ba i podporovala hysterickou reakci na teror, diky které se datum "jedenáctého zárí" stalo historickým predelem, bezmála zacátkem nového amerického
letopoctu, a argumentem k ospravedlnení všech možných politických omylu a prehmatu. George: Bush vyhlásil "válku proti teroru", což se v mnoha kruzích považovalo za politickou metaforu: prezident to však míní
doslova. Prijeti válecného stavu a emocionální mobilizace pro válku mely totiž upevnit obcanskou solidaritu, tj.
zajistit podporu pro politiku Bílého domu a umlcet prípadný nesouWas. Okázale razantní postup vuci teroristum a jejich údajným pomahacum na Blízkém východe
mel pak sjednotit verejnost pod prezidentovým vedením, a usnadnit tak i realizaci konzervativního domácího programu.
Toto ocekávání se nesplnilo. Když Bush z mezinárodní situace, vytvorené terorem, vyvodil oprávnení k preventivní válce, konkrétne k invazi do Iráku, názorové
rozdíly se naopak dále proWoubily a souperící fronty se
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ješte ostreji vyhranily než predtím. Nepríznivý vývoj pomeru behem americké okupace pridal rozporum na intenzite. K tomu po sérii prírodních katastrof pristoupily
i vážné problémy vnitrní, zejména ekonomické. Situaci
dále komplikují i ruzné konflikty kulturní, vyvolané tlakem ultrakonzervativních skupin, napríklad jejich iniciativou ke zvláštnímu dodatku k ústave, který má znemožnit homosexuální snatky.

VÝJIMECNOST NEZNAMENÁ IZOLACI
Hledání nového náležitého místa ve svetové politice pro
Spojené státy jako jedinou existující supervelmoc probíhá tedy ve složitých podmínkách, uprostred vážných domácích rozporu a v jisté - smíme-li to tak ríci - "globální samote". Bez jejich prekonání se takové místo sotva
najde. Amerika je opet na rozcestí dejin. Supervelmocenské osamení jí poskytlo príležitost, aby se zaWedela
víc do sebe. To samo o sobe však nestací na nosný program v nedelitelném svete zítrka. Amerika má širší a duležitejší poslání. Americký experiment, tento jedinecný
soubor pokrokových myšlenek a snah, vyvezený z unavené a skeptické Evropy na panenský kontinent, oplývající nepredstavitelným bohatstvím, má znovu príležitost
prežít krizi a osvedcit se - anebo také zabehnout do slepé ulicky a stagnovat.
Úspech tohoto experimentu není jen v zájmu Ameriky. Stabilní a spravedlivý univerzální porádek je bez Spojených státu nemyslitelný. Evropa v údobí, kdy Amerika
ve svém výjimecném postavení jakoby osamela, urazila
sice radu pozoruhodných kroku na ceste k trvalému míru a spolupráci: Ameriku však presto potrebuje, a to
o nic méne než Amerika sama potrebuje úzké spojení
s civilizací, z jejíchž duchovních korenu vyrostla. Osud
staletého, nikdy neukonceného úsilí o emancipaci cloveka bude do velké míry záležet i na smeru, kterým se napríšte dá vývoj této stále "nehotové spolecnosti" - jak
Ameriku pred lety charakterizoval sociolog Herbert van
Borch.
Zdenek Suda (1920) je sociolog a dlouholetý
spolupracovnfk Rádia Svobodná Evropa, pusobí na univerzite v Pittsburghu v USA.
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Ze zetne šachového
Kalmyci jsou jedinými buddhisty Evropy

Kalmyckou
Ruskése federace,
jsem
navštívil v republiku,
léte tohoto soucást
roku, abych
setkal se svým
dobrým kalmyckým kamarádem Savrem. Do vyprahlých
stepí Kalmycka, které sousedí s Dagestánem a z východu
je omýváno Kaspickým morem, jsem dorazil z Petrohradu po triceti hodinách strávených v autobuse spolecnosti Nižnyj Express. V zemi, která predstavuje jedinou
buddhistickou a mongolojazycnou enklávu v Evrope, žije pouze 305 tisíc obyvatel na rozloze témer shodné s Ceskou republikou.

Z MONGOLSKA NA SIBIR
Mongolský student Naran Baatar vysvetluje puvod Kalmyku po svém. "Pocházejí ze západních oblastí dnešního
Mongolska. Neumeli bojovat tak dobre a statecne jako
my, takže to nakonec byli oni, kdo musel odejít," cWubí
se, ackoliv jinak má na koleji v Petrohrade spoustu kalmyckých prátel. K odchodu Kalmyku z puvodní vlasti
smerem na západ došlo po vnitrních kmenových válkách
a sporech v Mongolsku. Migraci lze dodnes vysledovat
treba podle kalmyckých názvu vesnic v Astrachanské oblasti, rybárských osad na Volze, ale i po celé jižní Sibiri.
Do stepních oblastí dolního Povolží Kalmyci prikocovali pocátkem 17. století. Ruští carové, kterí byli v této
dobe velmi zamestnáni vycerpávajícími nájezdy kavkazských kmenu, jim poté pridelili rozsáWá teritoria ve zdejší oblasti. Kalmyci tak sloužili jako svého druhu nárazník
mezi ruským vnitrozemím a divokým Kavkazem. S tím
souvisela také castá vojenská služba Kalmyku v kozáckých oddílech. Kalmyctí mladíci jsou dodnes hrdí na tuto etapu svých dejin. Casto mi nekterí z nich u vodky
zduraznovali, že dnes se v kavkazském regionu každý bojí cecenských bojovníku, oni však s nimi vedli mnoho válek a vždy dokázali zvítezit a zahnat je na ústup.
Naopak dodnes tragicky pocitovanou stránku kalmycké historie predstavuje nucené vysídlení Kalmyku na Sibir. Proto mí hostitelé v Eliste, Wavním meste Kalmycké
republiky, rozhodují, že musím urcite navštívit památník
exodu. Nekolik desítek metru kolejnic a symbolická plastika na umelém návrší navozuje ponurou atmosféru vysídlení. Z prímého narízení Stalina byl v zime roku 1943
celý národ behem nekolika týdnu v dobytcácích vyvezen
na vzdálenou Sibir. Republika byla oficiálne zrušena a vymazána z map. Duvodem byla nejspíš obava z kolaborace s postupujícími nemeckými armádami za druhé sveto-
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vé války. Toto narcení však Kalmyci vehementne odmítají. Patrne však hrála také roli skutecnost, že Kalmyci již
za války obcanské bojovali na té nesprávné strane, s belogvardejci proti bolševikum.
V roce 1957 byl konecne povolen návrat. Avšak celá
polovina Kalmyku ve vyhnanství zemrela a do své zeme
se tak již nikdy nevrátila. Vetšina lidí soucasné strední generace žijící v Kalmycku mímo republiku. Casto v Novosibirském, Altajském, ale treba i ]akutském nebo Tajmyrském kraji. Nucené vysídlení dnes krome památníku pripomíná také již dvakrát vypravený (v letech 1992 a 1997)
"vlak pameti". Ten je financován kalmyckou vládou
a projíždí dotycná mesta a vesnice na Sibiri. Pokaždé se
tešil velkému zájmu obyvatel Kalmycké republiky - pametníku i tech mladších, kterí znají historii svého národa
již jen z vyprávení.

BUDDHA,

ŠACHY A PÁKA

V Kalmycku nežijí zdaleka jen Kalmyci, lze tady najít
pestrou mozaiku nejruznejších národností. Pro kulturní
charakter zeme jsou však Kalmyci presto urcující. Kalmycko je jedinou zemí v Evrope, jejímž státním náboženstvím je buddhismus. Ten zažívá v letech po pádu Sovetského svazu velké oživení, podporované také místní
vládou. Po celé zemi vyrustají nové buddhistické chrámy,
zvané churuly. V soucasné dobe je v centru Elisty dokonce ve výstavbe nejvetší buddhistický chrám v Evrope. Také dalajláma zemi casto navštevuje a podle mých kalmyckých prátel je daleko populárnejší než kalmycký prezident Kirsan Iljumžinov nebo dokonce samotný prezident Ruské federace Vladimír Putin.
Kalmycký jazyk je blízký mongolštine, a když se sejde
Mongol s Kalmykem, jsou schopni dodnes porozumet, ac
s obtížemi, nekterým slovum svých jazyku (napr. kun,
slunce atp.). Na nejaké vetší popovídání to ale rozhodne
nestací, nekolik století odloucení predstavuje príliš dlouhou dobu. Také kalmycké "jasné písmo" ovládá už hrstka národa. V roce 1924 prešla zeme na azbuku, do které
bylo jen pridáno nekolik vlastních specifických znaku.
I presto, že se dnes národní jazyk a písmo znovu vyucuje povinne na školách, vetšina obyvatelstva používá ruštinu a azbuku. Kalmyctina je castejší jen u starých lidí
a na venkove. Mladí lidé ve mestech mají zájem spíš
o anglictinu než o obtížné pilování základu jazyka vlastního etnika.

----------------------------------------------..
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despoty
KAREL CERNÝ

K tradicním sportum v Kalmycku úzce souvisejícím
s puvodním pasteveckým zpusobem života patrí strelba
z luku, zápas a jízda na koni. Avšak vzWedem k tomu, že
na kocovníky v Kalmycku už nenarazíte a s postavenou
jurtou se setkáte maximálne jednou za rok u príležitosti
svátku zvaný džangariáda, tyto sporty jsou stále casteji
nahrazovány jinými.
Velmi populární mezi mladými muži je páka a jako návštevnik z exotické Ceské republiky jsem byl až príliš casto vyzýván k merení sil s místními borci. Muj kamarád
Savr Chodžajev je dokonce nekolikanásobný mistr Kalmycké republiky v páce a ctrnáctý v celé Ruské federaci.
Priznává, že po závodech nemuže treba i týden hýbat pažemi, trpí zejména ramenní a loketní klouby. "Nekdy
proste musÍŠ ukázat, že jsi cWap," uzavírá Savr naši debatu o zdravotním prinosu tohoto druhu sportu.
Kapitolu samu pro sebe však predstavují šachy, které
zde ovládá snad úplne každý. Príležitostí zmerit sílu ducha v šachách po mnoha nárocných duelech v páce lze
najít spousty. Vhodnou chvíli, kdy se vytahují šachovnice ve firmách i domácnostech, predstavují zejména každodenní výpadky v dodávkách elektrické energie. Prezident republiky Kirsan Iljumžinov, který zavedl zvláštním
výnosem šachy jako povinný školní predmet, je zároven
prezident Svetové šachové federace. To je také duvod,
proc nad vládní budovou na Wavním námestí v Eliste
vlaje vedle kalmycké a federální vlajky také vlajka Svetové šachové federace. Opravdu svetová rarita.

VODKA KlRSAN
V roce 1998 se dokonce v zemi konalo šachové mistrovství sveta. I presto, že Ruskou federací v této dobe zrnitala ekonomická krize, bylo na okraji Elisty vybudováno luxusní satelitní mestecko "City Chess". Další zamýšlená
a ambiciózní výstavba ale ustala, a tak zatím nic nenasvedcuje tomu, že se "City Chess" stane zárodkem kalmyckého hospodárského zázraku a priláká investory do
progresivních oboru s vysokou pridanou hodnotou. Zustalo jen u proklamací a propagandistických fotografií
v konferencní budove, na kterých se sklání rozesmátý
prezident se slavnými svetovými celebritami nad obrí
maketou Šachového mestecka.
Kirsan Iljumžinov, buddhistický podnikatel, šachový
fanatik a prezident v jedné osobe, se zpocátku tešil obrovské popularite národa. Byl zvolen v roce 1993 v patr-

Nekdy proste musíš ukázat, že jsi chlap.

Foto Karel Cerný

ne jediných skutecne demokratických volbách, které se
v Kalmycku kdy konaly. Prezident sice již dávno vycerpal
obe ctyrletá funkcní období daná ústavou Ruské federace, avšak vládne v zemi i dál. Zdá se, že víc než na ústave
záleží na tom, jaké vztahy panují mezi Elistou a Kremlem
a jak populární je prezident doma.
A práve tady je patrne Wavní kámen úrazu. Pres veškerou snahu se mi nepodarilo najít jediného Kalmyka, který by údajne zkorumpovaného Iljumžinova podporoval.
Ackoliv v minulosti prezident získal mímorádnou duveru a v zemi panovalo presvedcení, že je pokracovatelem
dávných chánu, který vyvede zemi z chudoby a teŽkých
casu, dnes jeho charisma definitivne vybledlo. Protože je
opozice dlouhodobe potlacována, s opatrnou kritikou
prezidenta se setkáte spíše v soukromí domácností. Casto paradoxne nad lahví vodky "Kirsan", kterou Kalmycko produkuje po vzoru vodky prezidentu Ruské federace
(vodka Jelcin, dnes populární Putinka). Mladí lidé jsou
však otevrenejší a studenti Kalmycké univerzity se obcas
sverují s tím, že jsou "chranilniky opozicie". To znamená
zhruba to, že pri zakazovaných protivládních demonstracích prorážejí kordony policie, která se snaží zamezit
shromaždování u klícových institucí.
Karel Cerný (1980) je student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

LENINOVA CESTA DO ELlSTY ?
Kabnycký prezident Kirsan Iljumžinov nabízí jeden milion dolaru za balzamované telo Vladimíra Iljice Lenina.
Uprostred diskusí, jak s mrtvým vudcem bolševické revoluce naložit, prišel tento politik a predseda Mezinárodní
šachové federace s myšlenkou, že novým Leninovým "domovem" by"se mohlo stát práve hlavní mesto Kalmycké
republiky Elista.
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Bitva o inteligentní plán
V dílne konzervativního amerického myšlenkového
tanku jménem Discovery Institute se zrodila nebezpecná
pseudovedecká teorie
FRANTIŠEK

DnePensylvánie,
26. zárí 2005
zacala
ve meste
Harrisburgu,
stát
právní
bitva.
Jedenáct
rodicu podalo v nedalekém malém meste Doveru žalobu na školní
výbor. Nelíbí se jim, že komise zavedla do výuky biologie deváté trídy inteligentní design. Výraz design lze
v této souvislosti preložit jako plán, provedení, konstrukci, prípadne usporádání.
Inteligentní plán je tvrzení, že živý svet a vesmír mají
vlastnosti prozrazující, že je vytvorila inteligentní prícina nebo cinitel, takže nemohou být výsledkem evoluce
ve smyslu nikým nerízeného procesu, který nemá predem urcený smer ani cíl. Rodice žalují školní výbor proto, že podle jejich názoru do výuky biologie pašuje náboženskou predstavu o stvorení, kreacionismus, maskovanou jako vedeckou teorii - "teorii inteligentního designu". Tím podle žalující strany školní výbor prekrocil
ústavu Spojených státu, v níž je zakotvena odluka státu
od náboženstvi. Nekterí novinári tento proces nazvali
Scopes II, podle proslulého "opicího procesu", který se
uskutecnil roku 1925 v americkém státu Tennessee. Obžalovaným byl John Scopes, stredoškolský ucitel biologie, a to za "ilegální výuku evolucní teorie".

PRO A PROTI
Inteligentní plán se opírá o nekolik argumentu. První
zní: živé systémy jsou natolik složité, že si jejich vznik
nelze predstavit bez zásahu vyšší inteligence, zevního
cinitele. Soucasným zastáncem je zejména americký
profesor biochemie Michael Behe.
Druhý argument, jehož tvurcem je rovnež American,
filosof, matematik a teolog William Dembski, dokládá
inteligentní plán matematickou analýzou vycházející
z "univerzální meze pravdepodobnosti",
kterou arbitráme stanovil na 1:10150. Hodnota této meze má být
prevrácenou hodnotou "celkového poctu možných specifIkovaných událostí v dejinách vesmíru."
Tretím argumentem je "jemne vyladený vesmír", neboli vesmír práve takový, aby v nem mohl existovat inteligentní život a bylo možno vyvodit z existence tohoto vesmíru existenci jeho inteligentního tvurce. Argument lze považovat za "silnou" verzi entropického
principu, který dokazuje totéž.

KOUKOLÍK

Vedoucí predstavitelé inteligentního plánu Michael
Behe, William Dembski, Jonathan Wells a Stehen C.
Mayer se netají tím, že jsou krestanští verící, za tvurce
života považují krestanského, nejcasteji protestantského Boha. Vetšina vedoucích predstavitelu inteligentního designu jsou protestanti charakterizovatelní evangelickým zápalem. Treba Dembski ríká: "Kristus je pro
jakoukoli vedeckou teorii nepostradatelný, i když lidé,
kterí ji praktikují, o nem nemají ponetí. Pragmatika vedecké teorie se jiste dá provozovat, aniž by se vedci na
Krista odvolávali. Pojmové zdraví teorie je nakonec zakotveno v Kristu."
Kritici inteligentního plánu dokazují, že nemá vlastnosti vedecké teorie, protože není logický ani falzifikovatelný, takže nejde zamítnout. Dále proto, že narušuje
pravidlo úspornosti myšlení neboli Occamovu britvu
(princip, pripisovaný anglickému logikovi, františkánu
Williamu z Ockhamu, který žil v letech 1287 až 1347.
Ten princip zní: pokud pro nejaký jev existuje více vysvetlení, je lépe dát prednost tomu nejméne komplikovanému - pozn. red.). A konecne proto, že není empiricky
testovatelný, dynamický, progresivní ani prozatímní.
Gravitace je fakt, obecná teorie relativity je jeho výklad. Biologická evoluce, jak dokazuje dve ste let práce
velkého poctu vynikajících vedcu mnoha oboru, je rovnež nevyvratitelný fakt. Skupina teorií, které se ponekud nepresne oznacují jako evolucní teorie, jsou jeho
výklad. Evolucní teorie jsou neúplné, budou se tedy, na
rozdíl od náboženských a politických dogmat, vyvíjet.
Práve v tom je jejich složitý puvab.

STRATEGIE KLÍNU
Soucasná podoba inteligentního plánu je dílem konzervativního amerického "myšlenkového tanku" jménem
Discovery Institute a jeho Centra pro vedu a kulturu.
Phillip E. Johnson, považovaný za otce soudobého
hnutí propagujícího inteligentní plán, penzionovaný
profesor práva, vytvoril taktiku jeho propagace. Z jeho
publikovaných del lze citovat: "Naší strategií je téma
inteligentního designu, které v podstate znamená realitu Boha dostat pred akademický svet a do škol." Nebo:
"Otázka zní: jak zvítezit? Odtud jsem zacal vyvíjet to,

VEDA

co nyní v plne rozvinuté podobe vidíte jako "strategii
mám pocit, že sice jde o neco právne, intelektuálne
klínu". Držte se nejduležitejší veci ... Bibli a knihu Gei politicky nesmírne duležitého, nicméne o neco, co je
nesis postavte mimo debatu, protože se nechcete dostat
svým zpusobem na povrchu hlubších jevu.
do takzvané dichotomie Bible-veda. Formulujte arguPRIROZENÁ RELlGIOZITA
mentaci takovým zpusobem, že ji bude poslouchat sekulární akademický svet. To znamená soustredit se na
Vetšina dospelých lidí bez oWedu na stupen vzdelání, soformulaci: potrebujete Tvurce ke stvorení, nebo to dociální puvod, pohlaví, bez oWedu na to, zda jsou ateisté,
káže príroda sama? Pricemž odmítnete odbocit k dalagnostici a bez ohledu na druh náboženské víry - religiším tématum, o což se debatující vždy snaží."
onisté mluví o více než ctyriceti soucasných náboženJohnson a další predstavitelé inteligentního plánu cístvích - je v ruzné míre schopna sebepresahu. Na prímý
lene užívají takové formulace, aby inteligentní plán jadotaz reknou, že nekdy prožívají pocit neceho vetšího
ko vedecká teorie vypadal. Slova náboženství nebo Buh
nebo vyššího, než jsme my lidé. Že prožívají ztotožnení
neužívají. Rozpocet Discovery Institutu jsou ctyri milis vesmírem, s prírodou, tvurcem všeho míra nebo jejich
ony dolaru, dostává financní podporu z 22 nadací, nevetším poctem, mají pocit všeprostupujícího a krásného
jméne dve tretiny z nich jsou náboženské misie.
rádu, smyslu vecí, aniž by pritom šlo o mystickou zkuKritici
inteligentního
šenost vzniklou spontánne
plánu považují hnutí, které
nebo díky výcviku.
jej razí, za "útocnou a sys- Inteligentní plán tvrdí, že živý svet a vesmír
Sebepresah
je soucást
mají vlastnosti prozrazující, že je vytvorila
normální lidské osobnosti
tematickou agendu nejen
prosazující kreacionismus
inteligentní prícina nebo cinitel, takže
v Cloningerove sedmirozmerovém modelu osobnostypu inteligentního designemohou být výsledkem evoluce ve smyslu
nu, ale náboženský svetový
ti.
Jako na všem lidském se
nikým nerízeného procesu, který nemá
názor, který je jeho podi na nem podílí jistá míra
predem urcený smer ani cíl.
kladem".
dedicnosti. Tento psychoMezinárodní
vedecká
biologický
model
uvádí
komunita inteligentní plán odmítá. Základní argumenctyri temperamentové a tri charakterové rozmery. Sebety inteligentního plánu jako vedecké teorie pred vedecpresah je jeden z charakterových rozmeru. Mohu se mýkou analýzou a podrobnou vecnou argumentací neoblit, ale transkulturální a "transnáboženská" existence sestály. Inteligentní plán je pseudovedecká teorie a nábepresahu budí dojem, že jde o neco vývojove velmi stastroj propagandy.
rého, lidsky pravdepodobne univerzálního. Toto cítení,
prožívání, na jehož základe se mohou alespon nekterí liHLUBŠí ÚROVEN
dé chovat prinejmenším slušne, prípadne i mravne,
bych nazval "prirozenou religiozitou".
Podrobné prezkoumání inteligentního
plánu, vcetne
Organizovaná náboženství jsou vysoce mnohovrstevpro- a protiargumentu,
je nárocné, vyžaduje dobré
né
historické, kulturní i sociální jevy. V korenech jejich
prírodovedecké
i humanitní
vzdelání. V prubehu
vzniku
krome velkého poctu dalších promenných moWa
soucasného soudního rízení prokázali právníci žalujíbýt
práve
"prirozená religiozita". Pravdepodobne se
cí strany profesorovi Michaelovi Behemu, který byl
shodneme
na
významu náboženství pro soudržnost skupred soud predvolán, že jeho "široké" definici vedy
piny
stejne
verících
lidí, a tudíž na mimorádném význaodpovídá inteligentní plán stejne dobre jako astrolomu
náboženství
pro
vnitrní soudržnost vetších sociálgie. Biolog Kenneth R. Miller, spoluautor americké
ních
celku,
treba
státu.
Organizované náboženství tedy
stredoškolské ucebnice biologie, profesor Brownovy
je
krome
mnoha
jiného
- velmi významný mocenský
univerzity, pred soudem prohlásil: "Pokud vím, kažnástroj.
Státy
vcetne
impérií
pomáhá držet pohromade.
dá vedecká spolecnost, která k tomuto tématu zaujaZrovna
tak
je
v
souvislosti
s
historickými, ekonomickýla stanovisko, se postavila proti inteligentnímu plánu
mi
a
sociálními
promennými
pomáhalo premenovat,
a ve prospech evoluce." Prozatímní rektor Cornelloprípadne
nicit,
aby
je
pomoWo
nahradit
novými. Vztahy
vy univerzity H. R. Rawlings III. oznacil inteligentní
mezi
náboženskou
a
"svetskou"
mocí
byly,
jsou a budou
plán za "náboženskou víru maskovanou jako vedecká
idea."
složité. Vždyt jde o podíl na tom, co má pro nekteré lidi
a jejich skupiny vetší význam a je vetší slastí než cokoli
Politický a mocenský rozmer sporu o inteligentní
jiného
vcetne drog - o podíl na moci.
plán opakovane prohloubil prezident Bush vystupující
na strane kreacionistu. Pres teoretickou a intelektuální
MINULOST A - BUDOUCNOST?
nárocnost a složitost sporu vedeného v této rovine,
Minulost zaznamenala teokratické systémy a krvavé
vcetne právnických dovedností, které nepochybne užijí
srážky mezi "svetskou" a "duchovní" mocenskou eliobe strany - pozorovatelé neocekávají, že by spor byl
tou. Zaznamenala i systémy, které se snaží stát a náborozhodnut u tohoto soudu s konecnou platností -,
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ženství oddelit, což lze považovat za jedno z vyústení
osvícenství zakotvené v ústave Spojených státu. Soudobé vzkríšení a nástup nekterých organizovaných náboženství k moci pravdepodobne alespon zpocátku prekvapily mnoho odborníku i intelektuálu. Plyne ze stavu sveta, napríklad epidemického pocitu nejistoty,
ohrožení a úzkosti plynoucího napríklad z globalizacních jevu, souvisí s ním, vytvárí ho. Na rozdíl od prirozené religiozity znamenají organizovaná náboženství
pro mnoho lidí oddanou príslušnost ke skupine, sociální jištení, podstatné snížení hladiny úzkosti v nejistém
a nebezpecném svete, smerování agrese "správným"
smerem, tj. vuci jinovercum, tedy úlevu a nadeji. Tím
snáze jsou zneklidnené, nejisté a rozhnevané, velké
a rostoucí lidské skupiny manipulovatelné a kontrolovatelné.
Cást mocenské elity Spojených státu se vydala staronovou cestou: ve své verzi organizovaného náboženství
spatruje mocenský nástroj. Neliší se tím od mnoha mocenských elit minulosti a nekterých nábožensky odlišných nebo pseudonáboženských mocenských elit ne-

dávné minulosti. Je to v mnoha ohledech nebezpecná
cesta. Prezentace inteligentního plánu jako vedecké teorie je jen tragikomický prostredek, jak na tuto cestu
dostat co nejvetší pocet dosud myslících lidí. Ti z nás,
kdo pamatují stalinismus padesátých let, si vybaVÍ,co
znamenalo "zdravé zakorenení" biologie a genetiky.
Pojmy a ideologie odlišné, princip blízký.
Odhlédneme od možnosti velké katastrofy plynoucí
ze srážky dvou odlišných, nicméne stejne iracionálních
mocenských elit. Jedním z problému je paradox religiozity jakéhokoli druhu, jenž potkal uprímne verící rané buddhisty, hinduisty, krestany, socialisty i komunisty: cím víc se "prirozená religiozita" promenuje na organizovanou, mocensky silnejší a cynictejší, sociálne
velkolepejší a drtivejší, tím víc se stává niterne prázdnejší.
František Koukolík (1941) je primár patologie
pražské Thomayerovy nemocnice. Jako neuTOpatolog se venuje predevším vztahu mezi
mozkem a chováním.

Obrana evoluce
Proc vetšina prírodovedcu nechce ztrácet cas
diskusemi s kreacionisty
Zastánci
inteligentního
plánu, mezi
nimiživota
i nekterí
bývalí vedci,
soudí, že podstatu
vzniku
a vývoje organismu nemá smysl zkoumat, protože živé organismy byly stvoreny jakousi inteligencí, kterou nejsme schopni pochopit. Velká cást príznivcu inteligentního plánu jsou verící ruzných náboženství. Na takový
ci jiný názor má samozrejme každý právo, má i právo se
organizovat, scházet se a o svém presvedcení diskutovat.
Problém ale nastává tehdy, když se v diskusích smešují
metody vedeckého bádání s náboženskou VÍrou.

NESMEŠUJME VEDU A VÍRU
Zajímavé je, že mnoZÍ predstavitelé dnešních církví,
jmenovite rímských katolíku, sami uznávají, že víra
a veda jsou dve odlišné kategorie, které pracují každá
jinými a v podstate neslucitelnými nástroji. Kreacionismus je založen na víre ve stvorení a ne na výsledcích vedeckého bádání. Argumenty kreacionistu jsou
dobre známy, neustále se opakují, a vetšina prírodovedcu nechce ztrácet cas neplodnými diskusemi, které

VÁCLA V PACES

nikam nevedou. Proto také mnozí vedci odmítli úcast
na setkání zastáncu inteligentního plánu, které se konalo na podzim v Praze.
Veda i víra mají tisíciletou tradici a v behu doby vyvinuly svou vlastní metodologii, systém nástroju, který se jim osvedcoval. Vedec napríklad neríká, že neco
nelze zkoumat, že je neco ze zásady nepoznatelné. Naopak, veda je založena na zkoumání neznámého. Proto jsou zkoumány i, a vlastne zejména, pochody a jevy dosud neprobádané. Mezi nimi významné místo
mají mechanismy, které utvárejí život, napríklad ty,
které vedly ke vzniku života (at už na Zemi ci nekde
jinde) a k vývoji dnešních vyšších forem života. Clovek verící ve stvorení prírody nejakým vyšším principem odstupuje ze zásady od možnosti tyto jevy zkoumat. Soudí, že jsou nepoznatelné, smiruje se s tím
a zakládá na tom svuj názor na svet. Nic proti tomu.
Jen by se to nemelo smešovat s vedou.
Znám se s jedním z organizátoru pražského setkání.
Je to clovek sympatický a vzdelaný. Jakmile ale dojde
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na diskusi o podstate života a o evoluci, není s ním
rec. Zcela se míjíme v argumentaci a jen nerad slyší, že
jeho pohled nepovažuji za vedecký. Vytýká mi, že
mnohé skutecnosti neumím vysvetlit a tvrdí, že to
ukazuje, že veda je v koncích. Ale tak to prece nenÍ.
Veda by byla naopak v koncích, kdyby už nebylo co
vysvetlovat.
Jeden z hlavních argumentu kreacionistu je založen
na necem, co napadá cas od casu snad každého z nás,
když se v údivu pozastavíme nad dokonalostí ci nejakým divem prírody. Vždyt kdo z nás si nekdy nepoložil otázku, zda to všechno co vidíme kolem sebe, mohlo vzniknout jaksi samo od sebe. Ale argument, že
když si neco zatím neumíme vysvetlit, tak že je to
v principu nevysvetlitelné, není správný.

STVORENÍ SVETA V BANCE
Podívejme se na nekteré novejší názory na puvod života, vznik prvních organismu a jejich evoluci do
dnešních forem. Za základní experiment v techto úvahách lze snad povaJediná víra) která do
žovat práci amerických
v odhalování dalších
biochemiku z pocátku padesátých let 20. století. Ti
pripravili smes vody a plynu, o nichž lze oprávnene
predpokládat na základe poznatku geologu a astronomu, že existovaly na Zemi v dobe asi pred peti miliardami let. (Zde neberu v úvahu názor nekterých kreacionistu, že Zeme je stará 10 000 let.) V uzavrené
bance tuto smes zahrívali, poušteli do ní elektrické
výboje a pokusili se tak napodobit podmínky té doby.
Po urcité dobe smes analyzovali a zjistili, že se ve
vodném roztoku vytvorilo mnoho sloucenin, o kterých dnes víme, že jsou duležitými složkami organismu. Zejména je zajímavé, že vznikaly složky proteinu
a nukleových kyselin, tedy tech nejzákladnejších molekul života. Kreacionisté zde namítají, že v této umelé smesi nejsou všechny známé složky. A mají pravdu.
Ale simulovat verne podmínky, které na Zemi v té
dobe byly, je nemožné a zejména je nemožné dodržet
dlouhý cas, po který molekuly vody a plynu interagovaly.
Jestliže však jednou složité slouceniny samovolne
vznikly (a veškerá chemická veda ukazuje, že vzniknout mely), reagovaly mezi sebou dále. Nekterí kreacionisté tvrdí, že ve vodném prostredí nemohly probíhat tzv. kondenzacní reakce, pri nichž by vznikly
obrí molekuly, polymery typu nukleových kyselin
a proteinu. Tento argument je na první pohled také
správný a je založen na základních poznatcích chemie. Ale chemie soucasne ukazuje, že za urcitých
podmínek ke kondenzacním reakcím muže a dokonce musí dojít i ve vode. Zde je treba vzpomenout ruského biochemika Oparina, který vytušil význam mi-
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cel, shluku látek vode nepríbuzných, které jsou ve vode rozptýleny ve forme kapének. Takové micely získáme napríklad roztrepáním
oleje ve vode, micely
jsou soucástí mléka apod. Práve uvnitr micel se mohou tvorit polymery.

CO NAPOVÍDAJÍ GENOMY
Od polymeru je i k tomu nejprimitivnejšímu
organismu ješte velmi, velmi daleko. Co tedy mohlo po samovolném
vytvorení
polymeru
následovat?
Tech
možných scénáru je nekolik a poznatky z oblasti molekulární biologie nám dávají návod, jak dál postupovat v jejich zkoumání a objasnování. Zajímavé jsou
zejména výsledky dvou nositelu Nobelovy ceny, Thomase Cech a (s ceskými koreny) a Sidney Altmana
(s rodinnými vztahy k Ceské republice). Ti prokázali
existenci molekul nukleových kyselin, které by mohly
samovolne vznikat a které mají schopnost uchovávat
informaci a soucasne umožnovat
nekteré reakce,
o nichž víme, že tvorí základ životních
pochodu.
Systém
sestávající
z takovedy patrí) je víra
vých
molekul
by
mel
již
"záhad" prírody.
nekolik základních vlastností života, napríklad by
zdvojoval informaci o vlastní strukture, což se považuje za základ rozmnožování.
Prechod od takového jednoduchého systému ke složitým strukturám, jakými jsou bunky, je nevyrešen.
Ale leccos už víme o mechanismech, kterými postupovala evoluce od jednodušších organismu ke složitejším. Zejména struktura genomu ruzných organismu
nám odhaluje mnohé evolucní kroky. Ukazuje se, že
život nekterých jednobunecných
organismu,
treba
bakterií, je realizován podle informací "zapsaných"
v pomerne malé nukleové kyseline. Méne než 500 genu stací k podpore samostatného života jednoduchého mikroorganismu
Mycoplasma genitalium. V genomech vyšších organismu nalézáme velké oblasti nukleových kyselin (DNA), které jsou pravdepodobne pozustatky vývojových kroku, smerujících
ke stále
složitejším životním strukturám.
Dnes se srovnává genom cloveka s genomem našeho nejbližšího príbuzného, lidoopa šimpanze. Ukazuje se, že najít to, co delá cloveka clovekem, je složité.
Ale veda postupuje dál. A jediná víra, která do vedy
patrí, je víra v odhalování dalších "záhad" prírody.

Václav Paces (1943) je biochemik. V soucasné dobe je predsedou Akademie ved Ceské republiky.
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Náš život s eurem
Podle plánu soucasné vlády by se melo v Ceské
republice zacít platit spolecnou evropskou menou
za pet let. Máme se bát, nebo tešit?

LIBUŠE BAUTZOV

Když
si udeláte
pulací,
zjistíte,

soukromou
anketupohlíží
mezi na
ceskou
pože vetšina obcanu
euro stále jako na evropskou novinku. A nejsou sami. Po šesti letech existence této platební jednotky ve VÍcenež polovine
clenských zemí Evropské unie se u nás i renomovaní ekonomové ješte brání tomu, aby projekt spolecné evropské
meny jednoznacne nazvali úspechem (ci neúspechem).
Pritom je známo, že první úvahy o zavedení jednotné
meny na úrovni Evropských spolecenství zacaly už v 60.
letech a hrubé obrysy vcetne harmonogramu zavedení
dostala spolecná mena v dobe, kdy Praze na Hrade sedel
ješte prezident Gustáv Husák. Od cervna 1989 do první
platby eurem ale bylo treba odvést spoustu práce.

EUROPSYCHOLOGIE
Obyvatelstvo dvanácti zemí Evropské unie už projekt
spolecné evropské meny overilo v praxi. To však neznamená, že Ceši mohou prijít k hotovému. Stejné úsilí, které musejí venovat úredníci v CR technické príprave, je
nutno vynaložit na popularizaci
této meny. Polovina
obcanu u nás se jí totiž porád bojí. V zásade nejsou výjimkou; i zeme, které už eurem platí, procházely a nekteré dosud procházejí obdobím skepse.
Když Nemci v roce 2002 prešli jako první (spolu s obyvateli deseti dalších zemí) na hotovostní euro, zavládlo
takrka zdešení. Rozšírila se fáma, že všechno najednou
zdražilo, že tam, kde se muselo zaokrouhlovat, delo se
tak vždy smerem nahoru. Vetšina výzkumu pritom dokazovala, že se nic takového nestalo a že se cenová hladina nezvýšila. Byl to ale spíš prípad pro psychology. Nemecko totiž nastoupilo cestu spolecné meny v dobe, kdy
se mu ekonomicky zacalo darit méne, než byli Nemci
zvyklí. Celkove horší hospodárskou situaci si nezrídka
spojovali práve s prechodem na spolecnou menu. Druhým duvodem bylo, že v Nemecku se ani v obchodech
dlouho nenamáhali uvádet dvojí ceny, aby meli nakupující možnost prepoctu. Vycházelo se z toho, že násobit
dvema umí v podstate každý (kurz marky k euro byl asi
1,96: 1).
Nemci byli na svou menu nejen zvyklí, ale hlavne hrdí. A co teprve Francouzi! Možná proto, že kurz nebyl
tak jednoduše prepocitatelný (frank k euru 6,56:1), mož-
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ná i z nostalgie nechávali Francouzi dlouho na cenovkách vyjádrení jak ve staré, tak v nové mene. V mnoha
obchodech dávají takové cenovky dodnes. A rada Francouzu také dodnes tvrdí, že v "dobe franku" bylo levneji. Ani Nemci, ani Francouzi ale po zrušení spolecné meny v žádném prípade nevolají.
Mimochodem, z hlediska turistického ruchu je eurocenovka pro Francii jiste prínosem. Svetr za 90 euro se
tvárí lacineji než ten za skoro 600 franku. Psychologické
aspekty sehrají bezesporu významnou roli i pri zavádení
euromeny u nás. Už dnes se totiž treba ozývají hlasy, že
vystacit s penzí 300 euro proste nebude možné - zatímco s osmitisícovým duchodem takový obcan dosud vyžil.
Jiste, v porovnání s nemeckým duchodem bude vetšina
ceských nižší. Ale ceské penze musíme zase srovnávat
s ceskými cenami. Prechod na stejnou menu, kterou mají na západ od našich hranic, neznamená, že se vyrovnají automaticky i cenové hladiny. Ceši ovšem zatím nemají moc možností, kde se seznámit s tím, jaké to bude
žít s eurem. Žádná informacní kampan dosud nebeží.

PREDBEŽNÝ SCÉNÁR
Podle posledního rozhodnutí vlády se má u nás zacít platit eurem od 1. ledna 2010. Je to pozdeji, než chce zavést
spolecnou menu Slovinsko, Estonsko, Litva a Slovensko,
které vstoupilo do režimu ERM II (viz dále) pred pár
týdny, ale zase dríve, než se k tomu odhodlá Polsko
a Madarsko. Žádná z kandidátských zemí ješte není úplne pripravena. Nekteré už mají podrobnejší scénár, ceské ministerstvo financí slibuje, že presnejší harmonogram bude jasný do konce príštího roku.
Do všech príprav ale zasáhnou príští rok parlamentní
volby. Sice to nevypadá, že by se prijetí eura stalo silným
predvolebním tématem, ale bude to až príští kabinet,
kdo dá prípravám presnejší obrysy a termíny. Ani zmena politiky v podobe nástupu obcanských demokratu by
zjevne neznamenala ústup od strategie prijetí eura. Predseda ODS Mirek Topolánek se naopak nechal slyšet, že
po nástupu k moci spustí takové reformy, aby bylo možné v Ceské republice platit eurem ješte dríve.
Podle predstav soucasné vlády se zatím pocítá s tím, že
se zrídí koordinacní skupina, která bude proces zavádení
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rídit. Pak je treba ucinit rozhodnuti, kdy se Ceská republika zapojí do tzv. ERM II (Evropský smenný mechanismus), což znamená, že kurz ceské meny bude "uveznen"
v úzkém pásmu ve vazbe na euro, pricemž horní a dolní
hranice by mely být neprekrocitelné. V tomto systému
musí být zeme, resp. národní mena, nejméne dva roky
pred tím, než euro se vším všudy nahradí korunu. Jaký
nakonec bude pevný kurz, tedy v jakém pomeru se budou koruny za eura menit, nikdo nedokáže dnes ríci. Lze
se jen dohadovat, pricemž úvahy se samozrejme odvíjejí
od dnešního kurzu. Z nej se bude vycházet i v dobe, kdy
se pristoupí k fixaci kurzu. Jestliže dnes jeví ceská koruna
trend k posilování, pak se dá odhadovat, že by moWo jít
treba o 25:1. Ale to jsou zatím jen spekulace.
V období do ledna 2010 musí ceská ekonomika docílit

spolecná mena je dobrá vec, není nejlepší strategie. Analýzy plusu a minusu prijeti spolecné meny má mít Ceská republika podle ministerstva financí zpracované detailne až tak rok pred vstupem do ERM II. Už ted ale lze
ríci, že se nestane žádný zázrak. Tím, že získáme clenství
v Evropské menové unii, zase se o trochu víc privážeme
k Evrope. Ackoliv o ztráte suverenity se nikomu z eurooptimistu nechce mluvit, v tomto prípade samozrejme
o jisté okleštení kompetencí jde. Tím, že Ceská republika ztrati svou národní menu, nebude už centrální banka
moci používat kurzy a sazby coby nástroj hospodárské
politiky. Tuto roli prevezme na úrovni menové unie Evropská centrální banka.
Na spolecnou menu se ale už ted teší valná cást podnikatelské sféry. Pro radu firem je euro bežnou menou, kterou používají ve styku se zahranicím; nekteré v ní vedou
i úcetnictví. Nicméne plný prechod na euro jim ušetrí
cást administrativy, protože už nebudou muset vést dvojí výkazy, v eurech a v korunách. Exportéri se také nebudou muset ve vztahu k euru

takových výsledku, aby beze zbytku splnovala všechna
Maastrichtská kritéria. Muže to pusobit ponekud paradoxne, protože konvergencní kritéria, která si EU dohodla v roce 1991 na summitu v Maastrichtu a která jsou pro
nové zájemce o vstup do eurozóny rozhodující, dnes
Euro by melo prinést zjednodušení. Mimo
nekteré z clenských zemí
využívajících euro neplní.
jiné bude na první pohled zretelnejší, jaké
Kvuli Nemecku a Francii se

zajištovat vuci kurzovým rizikum, bude pro ne jednodušší odhadovat budoucí

náklady i výnosy.
Spolecná mena bude prínosem i z Wediska makroekonomického; sníží se totiž riziko, které s sebou nesou
zmeny kurzu vuci svetovým menám. Bez významu není
ani fakt, co by znamenalo, kdyby se od rozhodnutí o prijetí spolecné meny nyní upustilo. Zrejme by to znejiste10 investory a moWo by se to projevit i ve zhoršení ratingu Ceské republiky.
Euro by melo prinést zjednodušení. Mimo jiné bude
na první pohled zretelnejší, jaké jsou kde platové podmínky. Nekterí ekonomové si slibují, že by mohlo také
rozhýbat pracovní trh -lidé by se stehovali za prací tam,
kde by to pro ne bylo platove výhodnejší.
Což má ale hácek. Aby moWa Evropská menová unie
beze zbytku težit ze všech výhod spolecné meny, musely
by clenské zeme odbourat radu dosud existujících prekážek. Volný pohyb pracovních sil a služeb obecne je
jednou ze základních podmínek fungování jednotného
trhu; jenže zatím zustalo u hesel, která se nepodarilo
uvést do života. Také skutecnost, že se zmekcují pravidla
pro fmancní disciplínu nekterých clenských zemí, oslabuje výhody eurozóny.
Existují názory, že cílem tlaku Bruselu na prijetí spolecné meny v 90. letech bylo v první rade vytvorit platformu k vetšímu politickému sjednocení Evropy, že ekonomická Wediska sehrávala až druhotnou roli. At už

jsou kde platové podmínky.

v Bruselu uvazuje nad
zmekcením nekterých pravidel, nicméne pro CR a další kandidáty zustávají požadavky v platnosti.
Pet Maastrichtských kritérií ale náš stát nijak nedesí.
Inflace je nízká, úrokové sazby také v norme, kurz pomerne stabilní. Verejné finance, o kterých soucasná vláda tvrdí, že je už ozdravuje, asi budou potrebovat radikálnejší kuru, nicméne dostát požadavkum Maastrichtu
není nemožné
V poslední fázi pred lednem 2010 bude treba vytisknout bankovky a vyrazit mince a po lednu se pak naopak
zacnou stahovat z obehu koruny. Scénár, který ale zatím
existuje jen v Wavách ministerských úredníku, pocítá
s tím, že až dva roky budou uvádeny na zboží ceny jak
v eurech, tak v korunách. Pro pohodlí spotrebitelu.

PROBUDÍME

SE V CIZÍ ZEMI?

Komisar EU pro hospodárské a menové záležitosti Unie
Joaquin Almunia nedávno vyzval prostrednictvím Hospodárských novin orgány verejné správy v CR, aby
v žádném prípade nezanedbaly osvetu, aby odpovedely
obcanum na jejich dotazy, prípadne rozptýlily jejich
obavy ze spolecné meny. "Nebudou-li obcané na tento
krok pripraveni, moWi by se jednoho rána probudit
s pocitem, že jsou v cizí zemi," napsal pro HN komisar
Almunia.
Vláda Jirího Paroubka zatím žádnou informacní kampan nepripravuje. Neví se, jak se na "to" pujde, ani kolik
"to" bude stát. Nechávat cást obyvatelstva v obavách
z budoucnosti a doufat, že lidé nakonec sami poznají, že

s nimi souhlasíme nebo ne, o tom, že by moWo euro pomoci rozhýbat evropskou ekonomiku, není pochyb.
Libuše Bautzová je novinárka, zástupkyne šéfredaktora týdenfku Ekonom.
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Amer eka na sloním

rbet

Nad knihou Johna Micklethwaita a Adriana Wooldridge The
Right Nation; Conservative Power In America (Pravý národ;
Konzervativní moc v Americe)
DAVID SVOBODA

Odchod komunismu

Pamatujete
také, Clintona?
co se myslelo
v roce
2000 pred
odchodem siBilla
Ze další
americké
prezidentské klání bude nablýskanou parádou bez obsahu, prašt jako uhod. I první mesíce George Walkera
Bushe pritakávaly rozšírenému tušení o konci politiky na Západe. Dnes už prichází u nás dosud nepreložená kniha britských novináru a dopisovatelu britského týdeníku The Economist z USA Johna Micklethwaita a Adriana Wooldridge The Right Nation;
Conservative Power ln America s obsáhlým, ctivým
a nestranným vysvetlením, že to byl velký omyl.

HISTORIE JEDNÉ PRAVICE
Práce mapující minulost, strukturu a vyhlídky amerického konzervatismu sestává ze ctyr tematických bloku: Historie, Anatomie, Proroctví, Výjimecnosti. Každý z techto
bodu postihuje jiný aspekt konzervativního proudu
v americké spolecnosti. První cást popisuje vývoj Republikánské strany a jejího politického profilu od nástupu
Dwighta D. Eisenhowera až po záver 20. století; za klícový moment pro obrat v republikánském kurzu pokládají
autori prijetí zákona o obcanských právech z roku 1964,
který skoncoval se zakorenenou segregací v jižních státech, a prezidentskou kandidaturu Barryho Goldwatera,
který v (jinak zcela neúspešné) kampani proto vsadil na
práva dotcených státu, což mu práve na poboureném Jihu získalo 55 procent hlasu a položilo základy "jižní strategii" republikánu. A ideologicky to mel být predne
Goldwateruv agresivní duraz na minimální stát, který se
stal nosným znakem amerického konzervativního uvažování a efektivne souznel s propadem duvery Americanu
v samospasitelnost státu.
Období mezi Goldwaterovou kandidaturou a nástupem Ronalda Reagana prineslo republikánum významné
posílení jejich sociální a programové báze, doprovázené
jejich setrvalým geografickým ukotvováním na západe
a jihu Spojených státu. Symbolickým dovršením tohoto
rustu pak byl odklon protestantského volicstva od Jimmyho Cartera a vznik politizující morální vetšiny, neochvejne zastupující konzervativní krestanskou pravici
v otázkách interrupcí, ženských práva práv homosexuálu, modlitbách ve školách atp.

ze

svetové scény pripravil republikány o spolehlivé rétorické pojivo a nástup dravého Billa Clintona jim
uchystal
horké
chvilky.
Avšak i Clinton musel podle autoru prizpusobit jízdu republikánské silnici;
kdykoli chtel odbocit dál
doleva, byl konzervativním
územ priveden k poslušnosti. Když se vzkríšeným,
podle autoru "liberalistickým populismem" vyrukoval koncem dekády do voleb AI Gore, prohrál celý vklad
zdedený po svém úspešném predchudci. Po desetiletí demokratického vedení zasedl v Bílém dome George W.
Bush, republikán konzervativnejší, než by se kdo nadál.
Bushuv první rok až do 11. zárí 2001 splnoval ocekávání všech, kdo v jeho udýchaném vítezství spatrovali triumf prumernosti bez nároku na delší trvání. Newyorská
tragédie postavila do pole Bushe s radikálne novou, neokonzervativní rétorikou. Zejména dnes, kdy Bushova
Amerika obetave pracuje na diskreditaci svého jména
v zahranicí, sdelení autoru knihy významne napomáhá
chápání situace: neokonzervatismus, jaký dnes rídí zahranÍcní pocínání USA a v ocích kritiku je spojován s prezidentem Bushem, mel totiž v jeho administrative zprvu
podradné zastoupení. Nemel žádnou vazbu na Bushuv
domovský Texas, jak sugerovaly cetné "kovbojské" prímery v tisku, ale byl dílem prevážne židovských intelektuálu v tradicne protestantské strane. Analytik Ivo Daalder vymezil tri hlavní kategorie soucasných republikánských politiku: "holubicí pragmatici", jako byl Colin Powell, "asertivní nacionalisté", hájící durazne americké
zájmy ve svete, ovšem ne tak už mesiánský export demokracie (Dick Cheney, Donald Rumsfeld a Condoleeza Riceová), a neokonzervativci, verící v anarchickou zkaženost soucasného sveta a v povolanost Ameriky zjednat
nápravu jeho aktivním napravováním; na jeho žebrícku
figurovali do 11. zárí neokonzervativci jako poslední.
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Vetšina analytiku ocekávala, že se domácky orientovaný George Bush, pro kterého byl podle Micklethwaita
a Wooldridge Blízký východ "nesrozumitelnou skrumáží" a demokratizacní zápal pošetilostí, po útoku prikloní
k asertivním nacionalistum. Válka proti terorismu mela
mít své limity, jak prozradila i odmítavá reakce Colina
Powella na dychtivost neokonzervativního Paula W olfowitze, který tri dny po tragédii prohlásil, že americká politika zatocí se státy sponzorujícími teroristy. Další dva
roky však daly za pravdu W olfowitzovi.
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Rooseveltem v dobe Nového údelu. Stále si sice drží cerné Americany, svobodné ženy, intelektuály a zatím i hispánskou komunitu, belošské volice z jižních státu však
ztratili a nyní musejí svádet boj i o ty na severu. Tam, kde
u belochu dosud rozhodovalo sociální postavení, dokázali republikáni presvedcit, že spolecenskou trídu nedelají
peníze, nýbrž hodnoty. Potratová agenda, trest smrti,
snatky homosexuálu a právo nosit zbran se dnes jeví jako mocnejší apel nežli majetek.

VOLNÁ CESTA PRO SLONY?
TRlUMF BEZ ZÁRUKY

Republikánství "na vecné casy" má ovšem svá úskalí. Prvním jsou rozsáhlé danové škrty a výrazný schoCo se to v Bílém dome tedy prihodilo? Dostal se napohled nepríliš duchaplný prezident do vleku stranické sekdek, který zpusobila Bushova administrativa.
Situaci
muže po roce 2010 drasticky vyhrotit nástup generaty, jak nekterí naznacují? Autori to v oddíle Anatomie odce poválecného baby-boomu do duchodového veku
mítají s poukazem na obchodní povahu Bushova pomeru k neokonzervativcum: prezident nikdy nemel zájem
a s tím spojené financní náklady. Rozporuplný je také republikánský
svetonázor: na jihu USA, kde 44
být spojován s konkrétním straníckým proudem, ale neprocent domácností vlastní zbran a 65 procent lidí
bránil se pružné spolupráci podle potreby. Po útoku na
Dvojcata zkrátka zacalo jedno doposud excentrické krídúdajne prodelalo náboženský zážitek, jenž ovlivnil
jejich život, si republikáni musejí predcházet konzerlo republikánského spektra souznít s politikou hnutí jako
vativní tradice; jinde si však vetšina Americanu docelku. Potreba unilaterální, tedy nepodmínené, jednostranné akce zaprícinila, že se neokonzervativní perspekvede zachovat odstup a tento radikalismus se jim prící. Micklethwait a Wooldridge ovšem prípadný jásot
tivy staly perspektivami americkými. I v tomto bodu se
demokratu chladí poukaúsudek autoru jeví jako
zem na mimorádnou
téstrídmý a náležitý: vždyt
matickou
pružnost
strakdo by nemel v živé pameti
Vítezství republikánu nastala po dekáde
obrovskou vlnu solidarity ny slona. V 90. letech to
míru a bezprecedentní prosperity, kdy by
a poté huráválecnictví, která
byla rebelie proti velké
se prehnala (snad nejen) sotvakdo predjímal, že prijdou, natož že bu- vláde, v roce 2000 konse sociální
dou patrit politicky neproverené cerné ovci zervatismus
ceským tiskem v závislosti
slavného klanu.
na "odhaleních" amerických
príchutí, o dva roky pozdeji již boj proti teroriszpravodajských služeb?
V oddíle Proroctví se knimu za spásu
národa,
s cím americká pravice oslovovala lidové masy. Tmel
ha zaobírá otázkou, zda se lze nadít trvalé republikánské
antikomunismu,
rozdrolený
pádem berlínské zdi,
hegemonie. Mereno dneškem, republikáni mohou být
našel úspešného dedice v potírání terorismu, které
spokojeni: vyhráli dve prezidentská klání po sobe, upevdrží šiky Pravého národa semknuté a pomáhá Geornili si vetšinu v obou komorách Kongresu a obsadili vetgi Bushovi zduvodnovat výstavbu jindy tak proklínašinu guvernérských postu. Republikán sedí i v tradicne liného velkého státu.
berální Kalifornii. V roce 2003 bylo navíc teprve podruhé za 75 let v populaci více registrovaných republikánu
nežli demokratu.
Jiste, každý tento úspech muže být relativizován: Bushuv první triurnfbyl nejtesnejší v americké historii a vítezství v posledních volbách rozhodlo 70 tisíc volicu
v Ohiu. Autori se s tím ovšem nespokojí: vítezství nemusela být dvakrát presvedcivá, ale nastala po dekáde míru
a bezprecedentní prosperity, kdy by sotvakdo predjímal,
že prijdou, natož že budou patrit politicky neproverené
cerné ovci slavného klanu. Republikáni se mohou oprít
o vitální armádu dobrovolníku, republikánská pravice je
navíc intelektuálne výrazne svežejší, než jsou demokraté,
a prichází s progresivními recepty.
Ješte vetší potíž je s volicskými segmenty: demokraté se
stále nevyrovnali s rozpadem tradicní koalice ukuté F. D.
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Jak zní tedy pointa díla, které se chce podelit o svuj
náhled na americké záležitosti? Amerika je bezesporu
stále kriticky dvojdomou zemí, kde pojem liberalismus
neztratil na významu. Ale mícky volebních témat nadhazovala na podzim 2004 pravice; demokraté po nich
jen lapali v behu. Vietnamského veterána Johna Kerryho, jenž by v Evrope se svým krédem lahodil krajní
pravici, by sotva kde jinde než v USA bylo lze osocovat z "Ievicových" tendencí. A nakonec - muž, který
mel za to, že nelze být prezidentem bez "vztahu k Hospodinu", byl znovu zvolen do Bílého domu. Vzhledem
k nestrannému tónu knihy je to záver v duchu padni
komu padni.

..~

MÉDIA

o médiích

se dá nejen mluvit

Výstava "Zlaté casy médií" v pražském Národním
muzeu vypovídá i o naší mediální negramotnosti
posloucháte,
o cem
se mluví,
zjistíte,
že Ce)) Když
ši rozumejí
politice,
pocasí,
fotbalu
a ceskému
pravopisu," posteskl si v 90. letech bohemista Jirí
Kraus pri diskusích o nových pravidlech pravopisu.
Dnes by musel dodat: "a médiím." Nebot o tisku, rozhlasu a televizi se mluví všude - od peclive organizovaných diskusí po bežné hospodské hovory.
V POLITICE I V KUCHYNI
V Národním muzeu v Praze se koná výstava "Zlaté casy médií" (do konce brezna 2006). Na ploše jednoho
hektaru nabízí prurez vývojem ceských médií od konce
18. století do dneška a uvádí návštevníka do sveta soucasných masových médií - sveta, kde technicky vládne
digitalizace a obsahove zábava a konzum.
O postavení denního tisku, týdeníku a dalších casopisu pro široké ctenárské skupiny, rozhlasového a televizního vysílání a pocítacových sítí není pochyb. Masová média prožívají skutecné zlaté casy - jsou soucástí
modernizace spolecností v prumyslove rozvinutých zemích a hrají v živote jednotlivce i spolecnosti významnou roli. Média se stále více podílejí na formování politických procesu. Svou všudyprítomností a neúprosnou snahou pretavit vše ve "srozumitelné" sdelení nabízejí stále šablonovitejší a prostoduší obraz
politického dení. Rada autoru uvažuje o tom, jak "mediální logika" ovlivnuje politické rozhodování, logika
prevádející vše na osobní stret mezi politiky, závody
o první místo ci detektivkou zavánející spiknutí.
Média mají vliv i na každodenní život. Nabízejí témata ke konverzaci, nahrazují hovor tam, kde se možností ci vule ke skutecnému kontaktu nedostává. Strukturují prubeh bežného dne (ráno noviny nebo v aute
rozhlas, k obedu casopis, vecer do televizních zpráv
stihnout zkontrolovat detem úkoly, po zprávách
probrat se ženou, kdo se postará pres víkend o psa),
signalizují mocenské vztahy v rodine (treba v boji
o dálkový ovládac).
ŽIVOT S PRUMYSLOVÝMI

DIAMANTY

Postavení médií je tak nápadné a znepokojivé, že se média stala predmetem zájmu i rady vedních oboru od
psychologie pres historii po sociologii. Inspirovala dokonce vznik nového samostatného oboru - mediálních

JAN JlRÁK

studií. Nekterí autori mají, pravda, vuli a odhodlání
stavet se k médiím optimisticky s vírou, že jde v zásade o integrující a obohacující fenomén. Vetšina odborné literatury vykazuje ale tón spíše kritický. Média budí obavy - z vzácného drahokamu dokládajícího kvalitu demokratického života se zmenila v prumyslové diamanty, jež množstvím a dostupností jedinecnost
a nenahraditelnost puvodního drahokamu popírají.
V demokratických spolecnostech mají média paradoxní postavení: symbolizují "svobodu projevu" a soucasne sama mohou (nebo lze jejich prostrednictvím)
ovlivnovat masy obyvate1stva.Média stále méne informují o vecech významných, kontrolní funkci vykonávají selektivne, politickou komunikaci formují svou
jednostranností a predpojatostí, stále více jen baví,
sklouzávají k plytkostem, podporují konzumní životní
styl.
Svou masovostí dokážou zadusit jakoukoliv alternativu, která by se jím pokusila systémove konkurovat.
Výsledkem je, že existující mediální nabídka se predstavuje jako "jediná možná", jako neco, co je "prirozené" a nemuže být jinak. Riziko, že velká cást spolecnosti nebude vnímat jejich produkci jako výsledek politických a ekonomických zájmu, nýbrž jako neco "prirozeného", je velká. Potenciál manipulovatelnosti takto
presvedcených lidí je nasnade.
Proto se stále více klade duraz na zvyšování úrovne
poznání médií a jejich pusobení. To lze delat ruznými
zpusoby: nejlépe soustavným výchovným pusobením,
tedy mediální výchovou prímo na školách. V soucasné
dobe je mediální výchova soucástí struktury všeobecného vzdelávání všech zemí západní Evropy, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Její rozvoj v afrických zemích
masivne podporuje UNESCO. U nás je postupne zarazována do Rámcového vzdelávacího programu. Není to
ale jediný zpusob, jak nabídnout verejnosti poznatky
potrebné pro "život s médii". Podporu mohou predstavovat dokumentární a vzdelávací fIlmy, knihy a casopisy, popr. stránky na internetu.
Nepopiratelný význam má i mediální kritika (té je
v ceském prostredí jako šafránu) a osvetová cinnost, jako jsou výstavy - treba projekt Národního muzea "Zlaté casy médií" nabízející verejnosti pokus o ucelený pohled na média v minulosti i soucasnosti.

MÉDIA

Výstava "Zlaté casy médií" se rozkládá v prvním patre
budovy Národního muzea na Václavském námestí
v Praze a zabírá celkem tri velké sály. V prostredním,
jímž návštevník vstupuje, je pripomenuta role médií
v každodenním živote: vždyt média nás provázejí (ci
mohou provázet) od chvíle, kdy se probudíme (mnozí
vytrženi ze spánku radiobudíkem, který nabídne první
denní dávku zpráv), až do chvíle, kdy usínáme (mnozí za
zvuku televize nastavené tak, aby se po chvíli sama vypnula). A mezitím cteme, posloucháme, díváme se a surfujeme.

OD GUTENBERGA PO INTERNET

Každá výstava nabízí méne, než kolik meli autori scénáre v plánu. Tak napríklad: Žijeme v zasítovaném svete.
To mela priblížit vnitrní sít propojující jednotlivé cásti
výstavy a dovolující návštevníkovi, aby si své zážitky
ukládal. Návštevníky mel po celé místnosti doprovázet
virtuální pruvodce na pocítacové obrazovce - umelý oblicej se syntetickým zvukem. Aby byla výstava necím originální, mel v ní stát místo internetové kavárny internetový bar. Na barovém pultu s vysokými židlickami by bylo k dispozici nekolik stanic pripojených na vnitrní sít
i internet. Prípadnou pomoc mel zajištovat virtuální cÍŠník objevující se na obrazovce místo nápovedy.
Žijeme zavaleni dusledky vynálezu knihtisku. To mel
pripomínat podstavec ke Gutenbergovu lisu v "historickém" sále. Podle puvodního scénáre ho mely tvorit knihy, a to tak, že nahore, nejblíže lisu, bude bible, pod ní encyklopedie a knihy odborné, pod nimi krásná literatura
a literatura faktu, pod nimi spotrební ctivo a úplne vespod
harlekýnky, rodokapsy atd.
Bocní steny mely být z perimédia dostatecne ne- odického tisku a z úrední

V levém sále, pracovne nazývaném "Od Gutenberga po
internet", je zachycen vývoj ceských médií. Dominantou
místnosti jsou tri velké instalace: Gutenberguv lis, vež obsypaná obrazovkami a digitální tunel symbolicky zachycující tri významné prevraty ve vývoji lidské komunikace, tedy tisk, vysílání a digitalizaci. Jinak sál nabízí výCeská spolecnost svá
klad promen médií, všímá si
jejich role v obrození, be- zná, a co horšího, tuto neznalost si - na roz- a príležitostná
produkce
hem první republiky, za
(od
periodik
z
pocátku
díl od jiných spolecností - ani nepripouští.
protektorátu, v období bu17. století pres obrozenecký
dování socialismu, Pražskéa politický tisk 19. století po
ho jara i "normalizace". Soucástí historické expozice je
ilegální tisky z protektorátu, deníky ze 70. let a nebulvárrada autentických zvukových nahrávek a dva puvodní tení i bulvární listy konce století, a od formuláru, zákonu,
levizní stríhové porady: "Všechno je jednou poprvé"
návodu k použití po plakáty a svatební oznámení). Za lisem mela stát rucní tiskárna. Zde si moW návštevník sám
z dejin televizního vysílání u nás a "Oslavy v seriálech"
o ceské seriálové produkci. Expozice koncí poWedem do
pripravit a vytisknout navštívenku (podle scénáre "pro
soucasnosti, tedy do vývoje médií od roku 1989.
vlastní parte" - autori scénáre proste meli
pobavení
Pravý sál je ve znamení soucasnosti a dává naWédnout
smysl pro humor Wava neWava).
do zákulisí dnešních médií. Návštevník se muže projít
NEZNALOST NEOMLOUVÁ
studiem s k!ícovacím pozadím a podívat se, jak vypadá na
obrazovce, zkusit si precíst kousek textu na ctecím zaríNárodní muzeum se výstavou Zlaté casy médií nepození a nahrát si vlastní Was v rozWasovém studiu. Muže
chybne odhodlalo k zásadnímu pocinu. Ten však soucasse i podívat se na vecernícky ci na rekvizity ze starších
ne odhalil, jak málo rozvinuté je systematické poznávání
i novejších poradu CT pro deti (je tam nejen prsten
médií v ceském prostredí. Chybí autonomní vedecká inz Arabely, ale i svetr, v nemž se Válecek úcastnil konkurstituce venující se studiu médií (s výjimkou Centra pro
zu do televize!). Zájem snad vzbudí i puvodní kulisy pomediální studia CEMES). Chybí instituce, která by souradu Prásk a Sedmicka TV Nova.
stavne archivovala a zpracovávala mediální produkci
(Knihovna Národního muzea stací steží pokrýt tištená
ŠKODA VIRTUÁLNÍHO CíŠNÍKA
periodika). Chybí stálá expozice, která by média a jejich
Výstava nevznikala Wadce. Uskutecnení komplikovala
postavení v ceské spolecnosti predkládala verejnosti.
skutecnost, že Národní muzeum se nevenuje soustavnéZkrátka a dobre, výstava Zlaté casy médií nabízí podmu studiu dejin a soucasnosti médií. Proto spojilo síly
nety k hovorum o médiích a soucasne poznatky o médis Centrem pro mediální studia Univezity Karlovy Fakulích, aby tyto hovory byly kvalitativne jiné než dosud.
ty sociálních ved (CEMES UK FSV), univerzitním pracoSoucasne konstatuje, že ceská spolecnost svá média ješte
vištem, jež se na mediální problematiku zameruje. Pradostatecne nezná, a co horšího, tuto neznalost si - na rozcovníci CEMESu se významnou merou podíleli na prídíl od jiných spolecností - ani príliš nepripouští. Jinak by
prave a realizaci scénáre (tématika výstavy je soucástí výstudium médií nebylo tak prehlíženou popelkou.
zkumného zámeru fakulty). Pomoc poskytla i rada
dalších institucí, které se svým zamerením médií dotýkaJan Jirák (1958) je vysokoškolský ucite~ prednáší mediální komunikaci na Fakulte sociáljí - treba Státní archiv CR, Národní technické muzeum ci
Poštovní muzeum.
ních ved UK.
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Ve dvou se to težko táhne
Pokud se chce Nemecko vrátit na špici, bude muset
znovu projít sjednocením
Zebylo
všech
státu, které
prošlynejblíže:
komunismem,
nám vždy
východní
Nemecko
svou vyspelostí,
ale
také po roce 1968 naprostým zkostnatením. Východonemectí komunistictí vudci byli na svuj "vedecký socialismus" tak hrdí, že se ho jeden cas odvážili dávat za vzor
Moskve.

perti ruzne. Od oficiálního sjednocení pres presnejší pripojení až po ponekud pejorativní, ale asi nejpresnejší
"anšlus". Toto oznacení se dnes spojuje s hitlerovským
pripojením Rakouska k Velkonemecké ríši. Jak poznamenávají nekterí velmi neprejícní komentátori, Rakousko se
jako soucást Hitlerovy Tretí ríše hospodársky pozdvihlo
- na rozdíl od východního Nemecka.

PRIPOJENÍ, NEBO ANŠLUS?
Rok 1990, kdy Nemecká demokratická republika zanikla
a byla pripojena ke Spolkové republice, znamenal v této
blízkosti zlom a zdálo se, že východní Nemce ceká raketová cesta k blahobytu a dostatku. Po patnácti letech lze
však s prekvapením konstatovat, že pres více než bilion
euro financní pomoci ze starých spolkových zemí se dnes
opet Ceská republika "východnímu Nemecku" približuje, a z mnoha ohledu jako ekonomicky i spolecensky
zdravejší stát.
Východní Nemci svrhli komunismus nohama. Už ve
chvíli vztycení berlínské zdi režim priznal, že prohrál,
protože nedokázal své obcany udržet svojí pritažlivostí.
A prestože v nekterých obdobích, jako v 70. letech, dokázal ztrátu na Spolkovou republiku alespon v hrubých
hospodárských výsledcích cástecne dohnat, jeho existence byla z dnešního pohledu vlastne jen umele prodlužována.
Urychlený plán sjednocení, s nímž prišel tehdejší spolkový kanclér Helmut Kohl, nebyl nicím jiným než v dané chvíli geniální improvizací. Spolková republika byla
v té chvíli blahobytným státem s obrovskými rezervami,
a tak si mohl Kohl dovolit sjednocení doslova uplatit. Miliardy marek presvedcily jak vudce bankrotujícího Sovetského svazu Michaila Gorbacova, tak lídry evropských
mocností - francouzského prezidenta Francoise Mitteranda a nakonec také nejzatvrzelejší Margaret Thatcherovou. Jediný rozdíl byl v tom; že Gorbacov dostal peníze
v podobe úveru a daru prímo, zatímco evropští partneri
ve forme neúmerne vysokých príspevku Nemecka do
unijního rozpoctu.
Hlavní úcet však musel Kohl zaplatit doma zavedením
západní marky v neuveritelne výhodném kursu pro východní Nemce, dotacemi na vyrovnání úrovne Východu
se Západem, a okamžite zapocatým sjednocením usiloval
udržet východní Nemce v bývalé NDR. To, co nastalo
mezi podzimem roku 1989 a ríjnem 1990, nazývají ex-

KDO UTECE, VYHRAJE
Po nekolika prvních úspešných letech znamenalo spojení
se Spolkovou republikou hospodárský úpadek. Duvodem
byl zpusob, jakým se v drtivé vetšine státem vlastnené
podniky (dílny, malé továrny, obchody a restaurace byly
však v NDR cástecne soukromé) privatizovaly. V drtivé
vetšine prípadu se jejich novými majiteli staly velké západonemecké koncerny, z nichž znacná cást udelala s nove nabytými závody jediné: zavrela je a zbavila se tak
konkurence.
Mnohdy k tomu byla proste donucena ekonomickými
výsledky. Kombinace socialistické produktivity a kvality
práce s témer západonemeckými platy byla hospodársky
neúnosná. Pres tyto objektivní potíže je pokládána východonemecká privatizace za obdobne velký problém jako divoká kuponová privatizace Václava Klause, s jejímiž
dusledky se Ceská republika potýká dodnes. Spíše ale platí to, že vytunelované peníze proste pretekly do západonemeckých koncernu. I v tomto smeru se západní Nemci chovali ve východním Nemecku jako kolonizátori,
když ne rovnou jako "osvícení okupanti".
Podobne jako v ekonomice probíhalo sjednocení po
všech ostatních stránkách. Východní Nemci byli nuceni
okamžite prevzít soudní, politický, školský, sociální
systém Spolkové republiky a všechny další zákony - bez
jakýchkoli odlišností a pripomínek. Jak poznamenal ve
svém nedávném komentári k výrocí 17. listopadu 1989
komentátor Hospodárských novin Jan Machácek, my Ceši jsme meli onu obrovskou výhodu a svobodu jít na rozdíl od východních Nemcu svojí vlastní cestou pokusu
a omylu. To sjednocení východním Nemcum nedovolilo.
Noví páni nad východním Nemeckem poslali do slušne placené penze nejen desítky tisíc príslušníku smutne
proslavené komunistické státní politice Stasi, ale také
kompletní dustojnický sbor Lidové armády NDR, vládní
úredníky a s jednou jedinou výjimkou všechny diploma-
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ty. Podobné cistky probeWy také na vysokých školách
Frankfurtu nad Odrou, sto kilometru na východ od Bera ve vedeckých ústavech. Najdou se lidé, kterí v tom vidí
lína na polských hranicích, je možné videt reklamy Neskvelý prípad dekomunizace, vetšina východních Nemcu
meckých drah. Ty zde nabízejí zlevneno u celorocní jízto však vnímala se smíšenými pocity. Zvlášte pri vzpodenku pro ty, kterí do Berlína každodenne dojíždejí - za
mínce na denacifikaci, která vuci bývalým Hitlerovým
prací.
pomahacum nebyla zdaleka tak nelítostná jako k prisluSamozrejme, dotace, které ze Západu na Východ za pohovacum Ericha Honeckera. "Východní Nemci prišli
sledních patnáct let prišly, musejí být nekde videt. Po výo své elity," nechal se slyšet jeden sociálne demokratický
chodním Nemecku se proto dnes prohánejí vlaky Intercipolitik ve zduvodnení, proc je na tom po více než patty rycWostí dvou set kilometru, je tu s výjimkou odbocnácti letech bývalá NDR tak, jak je.
ky na Rujánu a prípojky na Ústí nad Labem dobudována
Sjednocení se nezdarilo ani s oWedem na svuj Wavní
celá dálnicní sít. Témer všichni východní Nemci bydlí
duvod. Útek východních Nemcu na Západ se sice v pov nových nebo aspon nove zrekonstruovaných domech,
sledních letech zpomalil, ale místo osmnácti milionu drípod novým asfaltem ulic je nová kanalizace, vetšina vývejších "Dederonu" žije dnes na území bývalých východchodonemeckých mest je cistejší a modernejší než jejich
ních zemí jen necelých ctrnáct. Tak obrovský demograobdoby na západe Nemecka. Životní úroven východních
fický propad nezažila žádná jiná cást Evropy.
Nemcu je díky skvelé sociální síti a ruzným príplatkum
Ješte hur to vypadá, pokud jde o skladbu obyvatelstva,
pres vysokou nezamestnanost nekde na osmdesáti prov níž stále vetší procento tvorí duchodci. Jak se shodují
centech životního standardu Nemcu západních. Bez
odborníci, penzisté jsou témer jedinou skupinou, která
zhruba 80 miliard euro transferu ze Západu by však východní Nemecko
témer
na sjednocení vydelala. Pruokamžite
zkrachovalo.
merný duchod rodiny penUrychlený plán sjednocení, s nímž prišel
zistu na východe Nemecka
V kampani pred zárijovýje pres ruzné neexistující zá- tehdejší spolkový kanclér Helmut Kohl, nemi
predcasnými
parlamentními volbami varoval
padní príplatky díky vetšíbyl nicím jiným než v dané chvíli geniální
mu poctu odpracovaných
bavorský premiér a predseimprovizací.
let a drívejší vyšší zamestnada krestanských sociálu Ednosti žen v bývalé NDR domund Stoiber pred tím, aby
konce nad úrovní penzí na západe zeme. Naopak mladí
frustrovaní východní Nemci znovu nerozhodovali, kdo
lidé z Východu doslova utíkají. Práve ti nejvzdelanejší
bude vládnout Nemecku. A to ješte netušil, že východní
a nejnadejnejší tvorí velkou vetšinu z více než dvou set tibudou Nemecku vládnout sami. Nyní nemá totiž Spolsíc "emigrantu" rocne.
ková republika jen první východonemeckou kanclérku
Angelu Merkelovou, ale prvním mužem sociálních deSVETLO Z VÝCHODU?
mokratu, druhé strany velké koalice, se stal braniborský
premiér Matthias Platzeck.
Odchod se netýká jen upadajících regionu. Nedávno jsem
Jejich šance je v tom, že mohou konecne dojít k pobyl ve "východonemecké Mladé Boleslavi", jihosaském
znání, ke kterému odborníci došli už dávno - sjednocené
Zwickau. Také tady se Volkswagen choval podobne jako
Nemecko není zvetšená Spolková republika. Sjednocení
jinde jiné západonemecké koncerny. Bývalou továrnu,
zatížilo Nemecko tak, že spadlo ze špicky zemí Evropské
kde se vyrábely pres tricet let legendární trabanty, obešel
unie pod její prumer. Poprvé v moderní historii tak jsou
obloukem a novou automobilku postavil na zelené louce.
Nemci svedky neceho takového jako nemeckých gastAutomobilové muzeum také nepripomíná bakelitové miarbeiteru v Rakousku nebo toho, že radnice východonelácky milionu Východoevropanu, ale predválecnou znacmeckých mest nabízejí prázdné byty Cechum a Polákum.
ku luxusních automobilu Horch. Trabanty sice pomiTi ale do Nemecka, kde všechno upadá a kde není práce,
nout nešlo, ale bylo jim symbolicky vymezeno místo v sunechtejí.
terénu. Automobilka vyrábí pres tri sta tisíc aut rocne, ale
Patnáct let po sjednocení bude i proto muset Nemecko
Zwickau není žádným prosperujícím regionálním prukonecne udelat to, co melo udelat na zacátku. Skutecne se
myslovým centrem, nýbrž mestem s více než dvacetiprosjednotit, prizpusobit západní spolkové zeme Východu
centní nezamestnaností a vylidnenými sídlišti. Pocet obypodobne, jako se bývalé východní Nemecko muselo privatel, který byl pred deseti lety ješte nad sto tisíci, dnes
zpusobit Západu. Pokud se to podarí, slibuje Angela
poklesl na devadesát. Zwickau, prestože automobilka výMerkelová, že do deseti let bude Spolková republika patznamne prispívá do mestského rozpoctu, je na pokraji
rit opet ke špicce Evropy.
bankrotu.
Švorc je ale také Berlín. Nové Wavní mesto s architektonicky nádherným novým centrem, má mezi metropolemi západního sveta jeden nelichotivý primát, zdejší
18-procentní nezamestnanost nemá nikde obdoby. Ve
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Luboš Palata (1965) je redaktorem Lidových
novin.

Auf Wiedersehen,
NDR a CSSR si byly v mnohém podobné. Jak podobné si dnes

Nemecká
demokratická
republika
i CeskoNekdejší
slovenská
socialistická
republika
mely približne
stejnou územní velikost i pocet obyvatelstva. V rámci
sovetského bloku pres rozdílné okolnosti vzniku obou
režimu patrily k lépe ekonomicky rozvinutým, mely podobnou životní úroven a kulturu. V ohledu bezpecnostním - pres totožnou sovetskou inspiraci a rízení - existovaly ovšem rozdíly.

Pro oba státy bylo nicméne spolecné úsilí o prijatelné
využití dokumentu bezpecnostních struktur komunistických režimu a rehabilitace obetí. V prípade Ceskoslovenska (Ceské republiky) k tomu patrí vetší snaha o ochranu
pred vlivy minulosti a duraz na trestne právní vyrešení
zlocinu, spáchaných v dobe vlády komunistu.

VELKÝ úKLID

Od pocátku 90. let se v ceské spolecnosti vytvorilo jisté
ocekávání, že problém minulosti bude vyrešen trestne
DVOJICE NEMILOSRDNÝCH
právním zpusobem. Po nekterých kauzách z 80. let (naV NDR prakticky od roku 1950 do roku 1989 existovalo
pr. Miroslav Štepán, proces Lorenc, Kincl, Vykypel) byl
samostatné ministerstvo státní bezpecnosti, jehož kontiucinen zdánlive systémový krok - prijat zákon
nuitu ztelesnoval ministr Erich Mielke. Staatssicherheit
c. 198/1993 Sb. "o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti nemu". Prakticky jediným kon(STASI) mela koncem 80. let okolo 90 tisíc príslušníku
krétním výsledkem zákona bylo zahájení nových proa 180 tisíc tajných spolupracovníku, zatímco ceskoslomlcecÍch lhut trestných cinu, které nebylo v minulém
venská StB asi 13 tisíc príslušníku a maximálne 50 tisíc
režimu možno stíhat z politických duvodu. Soucasne
tajných spolupracovníku. Tento velký rozdíl alespon cásovšem byla prevzata kontinuita práva - trestným se statecne koriguje fakt, že ceskoslovenská StB využívala radu
lo jen porušení zákonu platných v dobe cinu. Takto se
týlových složek ministerstva vnitra, zatímco nemecké
fakticky rámec postihu zloministerstvo státní bezpeccinu minulosti znacne zúnosti melo veškeré služby
V SRN se trestne právní rešení zlocinu kožil. Své sehrál i faktor casu:
vlastní. Ackoliv tedy poli-

munismu omezilo prakticky jen na vraždy.
cejní systém NDR byl mopachatelé i obeti jsou mrtví nebo vážne nemocní,
hutnejší, nemilosrdný vztah
Až paradoxní je duvod odsouzení nenávidek trídnímu nepríteli byl toneschopní doložit príslušného ministra státní bezpecnosti Mielkeho
tožný.
né události svedecky; pív roce 1993 pro vraždu dvou nemeckých poZatímco NDR byla posemné a materiální dukazy
licistu z roku 1931.
stupne integrována do celnekdy
neexistují
atd.
ku SRN, cekal CeskoslovenV úvahu je treba brát i slosko samostatný proces budování demokracie. V Nemecžitý vztah policie - státní zastupitelství - soudy. V daku mohly být bez ohrožení chodu státu vyjmuty ze systéném legislativním rámci a za situace, kdy se reší trestné
mu státní moci dosavadní bezpecnostní, justicní ci
ciny nekdy až po šedesáti letech, by v ideálním prípade
došlo rádove místo desítek maximálne ke stovkám odarmádní struktury bývalé NDR a nahrazeny nezkompromitovanými a odborne schopnými silami ze "starých
souzení, což by zásadne problém vynesení odpovednosspolkových zemí". To se týká i materiální stránky veci.
ti za zlociny komunismu nevyrešilo.
Komunistický režim v Ceskoslovensku dlouhá desetiletí
V SRN se trestne právní rešení omezilo v podstate jen
bránil vzdelávání a praxi nekomunistu a odpurcu režina vraždy, zejména na vnitronemecké hranici. Až paramu, takže chybela kvalifikovaná personální náhrada. Na
doxní je duvod odsouzení nenávideného ministra státní
pocátku 90. let mnohdy doslova na týchž židlích úradobezpecnosti Mielkeho v roce 1993 pro vraždu dvou nevali stejní lidé. Proces personální obmeny byl velmi pomeckých policistu z roku 1931...
zvolný a nekde dosud neskoncil. Reaktivovaní bývalí príV prosinci 1991 zde byl prijat parlamentem zákon
slušníci bezpecnostních struktur vesmes spíše situaci
o materiálech bývalé Státní bezpecnosti. Soucasne byl
zkomplikovali; pres svoje reformní prozrení v roce 1968
vytvoren Úrad spolkového poverence pro materiály býv sobe nesli ducha a zpusoby práce minulosti.
valé státní bezpecnosti NDR (BStU). Jeho hlavním úko-

Herr Husák
jsou jejich cesty k náprave?

PROKOP TOMEK

klady pro rehabilitace, informace pro vedu, výzkum,
vzdelávání. Pres ocekávatelný pokles prichází na BStU
stále okolo 8 000 žádostí mesícne. Lhuty vyrízení žádostí jsou ovšem až nekolikaleté.
U nás vznikl v zárí 1991 na pude ministerstva vnitra
první predchudce Úradu dokumentace a vyšetrování
zlocinu komunismu. Dnes je policejním útvarem s celorepublikovou pusobností, podrízeným policejnímu prezidentu. Prioritou zustává trestne právní rešení trestných cinu minulosti. Postupem doby se zacal více zabývat i poskytováním informací a poradenstvím obcanum,
publikacní cinností, organizováním výstava prednášek.

ZPRÍSTUPNENÁ

Nemilosrdný

vztah k trídnímu nepríteli byl totožný.

Foto Reinhard Gom

lem je spravovat, zpracovávat, zprístupnovat a chránit
materiály STASI. Od pocátku byla venována úzkostlivá
péce ochrane práv obetí: údaje o obetech STASI jsou bez
jejich souhlasu prakticky neprístupné. Rocní rozpocet
BStU tvorí pro nás neuveritelných 100 milionu euro,
pracuje zde dnes okolo 2 200 zamestnancu, z nichž se
venuje 1 400 osob archivní práci a zprístupnování dokumentu. Bohaté financní i lidské zdroje umožnují nákladné projekty, jako je podrobné archivní zpracování
informacního dedictví STASI ci nákladná rekonstrukce
znicených materiálu (zatím bylo z 16,5 tisíce znárných
pytlu roztrhaných dokumentu rekonstruováno
pouhých 322). BStU vyrídilo za dobu existence 5,5 milionu
žádostí o zprístupnení podkladu, proverky osob, pod-

MINULOST

Zprístupnení svazku bylo v Ceské republice po SRN nejširší a radu let ojedinelé v postkomunistické Evrope.
V roce 1996 byl parlamentem Ceské republiky prijat zákon c. 140/1996 Sb. "o zprístupnení svazku vzniklých
cinností bývalé StB", novelou v roce 2002 rozšírený na
materiály rozvedky, vojenské kontrarozvedky a vezenské vnitrní ochrany. Na rozdíl od nemeckého zákona
daleko méne chrání dokumentaci obetí StB. Dalším rysem zákona je mj. vydání seznamu tajných spolupracovníku. Takové seznamy v SRN neexistují. BStU na
konkrétní dotaz žadateli sdelí pouze, zda osoba byla ci
nebyla evidována.
V CR jsou správci dokumentu nástupnická ministerstva, která samostatne zajištují jejich zprístupnování
a zverejnují i príslušné evidencní podklady. V období
od zárí 1997 do ríjna 2005 bylo Ministerstvu vnitra CR
doruceno okolo 50 000 žádostí o zprístupnení; z toho
bylo zprístupneno existujících 4 840 svazku. Tuto agendu na rozdíl od SRN vyrizuje pouze cca 50 pracovníku
a rocní náklady lze odhadnout na 21 milionu korun.
K otázce zprístupnování archivních materiálu v CR je
treba zmínit nový archivní zákon (c. 17312004 Sb.), který z jinak stanovené tricetileté ochranné lhuty vylucuje
archiválie vzniklé cinností státních a politických institucí pred rokem 1990. Z teoreticky pomerne liberálního postoje k prístupu k informacím ovšem vznikají jisté problémy, jejichž projevem je napr. nedávná iniciativa bývalých disidentu k ochrane svazku obetí pred
volným zprístupnením nebo legislativní nesoulad mezi
povinností Ministerstva vnitra CR ze zákona zprístupnovat seznamy tajných spolupracovníku na jedné stra-

TÉMA

ne, na druhé pak povinnost téhož ministerstva vymazávat jména evidovaných osob, které vyhrály soudní
spory o fakt své spolupráce s StB. Žadatelé o zprístupnení materiálu nejsou spokojeni ani s lhutami, rozsahem ci úplností zprístupnení (dosud nejsou evidencne
zpracovány všechny fondy StB a MV). Ovšem i BStU
vyrizuje žádosti pul roku (ale i nekolik let) a významná
cást materiálu STASI zustává rovnež dosud archivne

POl11alu
S tmavými brýlemi na ocích

nezpracována.

NEJSME JEŠTE JAKO ONI
V Nemecku byly ve druhé polovine 90. let prijaty rehabilitacní zákony k napravení krivd a škod z oblasti trestního, správního i zamestnaneckého
práva. Podobne
v CR již pocátkem 90. let došlo k soudní a mimosoudní
rehabilitaci, navíc zvláštními zákony jsou odškodnovány i obeti poválecného odvlecení do SSSR nebo obeti
okupace vojsk Varšavské smlouvy od srpna 1968. U našich západních sousedu nebyly ovšem uzákoneny proverky zamestnancu z hlediska cinnosti ve strukturách
STASI - presto reálne probíhají: BStU rešilo dosud 1,7
milionu žádostí o proverky. U nás byl prijat tzv. lustracní zákon, který zamezuje prístup nekterých rizikových skupin obyvatel k duležitým funkcím ve státní
správe; pres opakované kritiky a pokusy o jeho zrušení
zustává jedním z úspechu, protože mj. vytesnil príslušníky StB a funkcionáre KSC ze státní správy (jak živým
tématem lustrace stále jsou, dokládá nedávný ohlas iniciativního návrhu predsedy vlády Jirího Paroubka na
zrušení lustracního zákona).
Krome státního BStU existuje celá rada nevládních
iniciativ, které se zabývají provozováním památníku
a muzeí, vedeckou a osvetovou cinností, archivnictvím,
poradenstvím ci pomocí obetem komunismu. Tuto
pestrost umožnují nepochybne i bohaté financní zdroje
v SRN. V Ceské republice je situace v oblasti nevládních
iniciativ programove se zabývajících komunistickou minulostí tristní. Již léta financne nepochopitelne živorí
unikátní nevládní knihovna samizdatové a exilové literatury a archiv Libri Prohibiti. Cs. dokumentacní stredisko pracuje jen díky kontaktum a podpore ze zahranicí.
Odlišnost "ceské cesty" v tzv. vyrovnání se s minulostí od podobného procesu v Nemecku má své historické
príciny. Kritické hlasy vyústily v nekolik iniciativo zrízení instituce podobné BStU (inspirované mezitím
i vzniklými podobnými ústavy v Polsku a na Slovensku). Poslední taková iniciativa byla formulována na
pude Senátu parlamentu CR v léte tohoto roku. Jaký
bude její výsledek, zatím nelze odhadnout.

Prokop Tomek (1965) je historik. Pusobí
a vyšetrování zlocinu
komunismu.

v Úradu dokumentace
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eští
na východní
dívajívšejen
jaksinovinári
z dálky. seInternet
dodává Nemecko
císla, obrázky,
je
jasné. Statistická císla východního Nemecka nevypadají
práve ružove. "Jsme lepší, i když jsme nemeli západní
bratry," mnou si ruce dálkoví pozorovatelé vývoje v nových spolkových zemích.

OSSIS TROCHU JINAK
Je východní Nemecko opravdu tak jednoduché, že nám
stací pohled do západonemeckých novin? Jaké byly aktuální problémy okolo sjednocení Nemecka? Jsme si jisti, že by obyvatelé na Východe akceptovali pomalejší
spojení obou zemí? Co k tomu ríká nemecká ústava?

Je východní Nemecko opravdu tak
jednoduché, že nám stací pohled
do západonemeckých novin?
Znamenají prumerné údaje všechno? A zjistil vubec nekdo, že delící cára neleží mezi Východem a Západem, ale
mezi úspešnými východními Nemci a obetmi sociální
transformace, a že takové delení se objevuje již i na západe zeme?
Sjednocení Nemecka bylo právne pristoupením svobodné NDR ke Spolkové republice. Tento proces se odehrál
proto, že všichni Nemci meli již od ustavení Základního
zákona v roce 1949 nárok na "západonemecké" obcanství.
Ve východním Nemecku by bez sjednocení zustal málokdo a zeme by byla v daleko horší situaci. Platilo by i nadále to, co si ríkali obcané NDR: "Poslední zhasne."
Hospodárství NDR bylo na dne a prežití vetšiny podniku v otevrené konkurenci bylo nemožné. Pozitivne se
to projevilo jen na stavu životního prostredí. Strukturální investice spolufinancované ze Západu a z EU pusobí
na rozvoj hospodárství teprve v delším casovém rozmeru. A nepusobí v celé šíri, ale jen tam, kde s nimi verejná
správa a podnikatelé umejí zacházet. Takových center se
na východe Nemecka dnes najde celá rada - a odborníci
z nových clenských zemí EU se sem jezdí ucit. Ve východním Nemecku totiž dnes již existuje patnáctiletá
zkušenost s prostredím EU.
Rada nových podnikatelu na východe Nemecka po
sjednocení se musela smírit s faktem, že mají v podsta-
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s tÍtn zhasÍnánÍtn
se o východních Nemcích nedocteme všechno
JAROStA V ŠONKA

te jen jednu šanci. Debaty o délce pracovní doby se moc
nenosí, remeslníci jsou ochotnejší než na Západe, zemedelství má management, který odpovídá spíše pomerum
v USA než treba ve Francii. A je to videt i v debatách
o zemedelských dotacích. Vysoce efektivne hospodarící
velkoplošné podniky na východe Nemecka jsou trnem
v oku Francouzu i Bavoru. Zbytek populace, ty neúspešné spoluobcany, starší a málo kvalifikované, živí západní dotace jen cástecne. Z velké cásti na to totiž prispívají i úspešní východní Nemci. Podniky potrebují
pracovní sílu, která odešla na Západ, potrebují infrastrukturu a starají se o ni. Pres všechny zdaleka viditelné migracní vlny je sotva videt obcany ze Západu, kterí
takovou atmosféru považují za slibnou a stehují se
opacným smerem.

NEZNÁMÍ VÝHERCI
Novinárská snaha objevit negativní jevy je v podstate
správná. Jen se v prípade východního Nemecka nedá delat z dálky. Teprve blízký poWed pozornému oku umožní najít delící cáru - napríklad mezi strední generací na
jedné strane, a starší generací pred penzí, bez zamestnání, marginalizovanou pružnými podnikateli s dravostí
a spolehlivostí na té druhé. A pak tu jsou ješte duchodci,
kterým sjednocovací aritmetika nadelila penzi podle délky pracovního života - z toho duvodu jsou výherci sjednocenÍ. Docteme se však spíše o nezamestnanosti, alkoholismu a bezvýchodnosti.

Také na Západe lze najít regiony s transformacní historií. Již víc než tricet let je treba známo, že uWí a ocel nejsou produkty budoucnosti. A v Porúrí ci v Horní Falci
jsou kouty, kde dodnes spolecnost zápasí se strukturální
premenou. Na Lipsko se lidé z techto koncin dívají se závistí: dostává sice stále ješte transfery ze Západu, ale není
jejich hrobem.
Mezi východním Nemeckem a tehdejším Ceskoslovenskem existovaly specifické vztahy. Oboustranné nákupní
zájezdy za nedostatkovým zbožím jsou již zapomenuty
a nejaký ten nákup benzinu kvuli rozdílným cenám je jen
prechodný jev. Podstatnejší je turistická perspektiva. Po
roce 1989 obcané obou zemí meli co dohánet a místo výletu do sousedních socialistických zemí volili vše, co jim
do té doby bylo neznámé. Po case se však zacíná objevovat sousedství, které nyní již vypadá jinak. Rujána
a mecklenburská jezera jsou stále ješte krásnými cíli.
Dnes však prujezd východním Nemeckem k Baltu poskytuje i možnost srovnání: co se jak zmenilo za posledních
patnáct let? Mnoho vecí vypadá dnes jinak, ale urcité podobné rysy lze stále ješte objevit, i když už trabantem jezdí na obou stranách hranice jen clenové klubu fanoušku
"plastikové bedýnky".
Jaroslav Šonka (1948) je publicista. Od roku
1968 žije a pracuje v Nemecku. V soucasné dobe pusobí na Evropské akademii v Berlíne a vyucuje na Fakulte sociálních ved UK v Praze.

Foto Reinhard Com
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N estnrtelný princip
V ceské kulture je znovu cenena chytlavost sentimentálne

Zpestrením
svátku vyznamená
28. ríjna seza
tentokrár
hádanka, státního
zda prezident
zásluhy stala
zpeváka Karla Gotta. Byla tomu venována rada více ci méne
vážne mínených fejetonu a komentáru: vetšinou se v nich
stretával princip
profesionality
(nezpochybnitelné)
a princip jakési obcanské cti (zpochybnitelné). Zároven
to celé pusobilo jako ponekud komický vedlejší produkt
nevyrešeného sporu o nedávnou minulost.

SOCIALISTICKÝ BIEDERMAIER

zvláštním plemenem namyšlených lidí, zaujatých svou
neposkvrnenou minulosti, kterí však v praktických vecech pokazí všechno, na co sáhnou. Logickým pokracováním v tomto smeru pak je prezidentova teze, že nejúcinnejší zbraní proti komunistickému režimu bylo nicnedelání, obcanská pasivita, soustredení se na soukromý život, chatarení, kutilství, meloucharení, švejkování. Proste
druh života, který byl v 70. a 80. letech hojne praktikován
a který by se dal nazvat socialistickým biedermaierem.

CESKÁ KULTURNÍ REVOLUCE

Karel Gott medaili nedostal, pricemž lze ocekávat, že
Jisteže v prezidentove vyzdvižení "obycejných", neherotím "problém" nebyl vyrešen, ale o rok (a pak treba
o další) odsunut. Predloni byl 28. ríjna prezidentem reických lidských sklonu a tužeb pro pád komunismu je
kus racionality a historické objektivity: spíš než hnutí nepubliky vyznamenán Medailí za zásluhy filmový režisér
kolika stovek ci tisícovek disidentu komunistické režimy
Otakar Vávra - muž nezpochybnitelných
profesních
skutecne svrWy neuspokojené konzumní touhy, ekonokvalit, který krome toho, že natocil skoro tricet filmu,
mická prevaha Západu a záchvat naivity v Kremlu, který
celý život osvedcoval schopnost vyjít dobre se všemi resi predstavoval, že predpokladem ekonomického zlepšení
žimy a být od nich vyznamenáván.
je politická liberalizace. Presto se asi shodneme, že idealiA tento muž obdržel státní vyznamenání v týž vecer,
zace "pasivní" vetšiny, a naopak historická i mravní markdy s ním dostalo medaile, tak jako každý rok, též nekoginalizace aktivní, casto perzekvované menšiny, nevytválik veznu padesátých let ci osob jinak komunismem perzekvovaných.
Prezident
rí práve vhodný postoj pro
Václav Klaus nepochybne
kritictejší poWed na minuTi) co v 80. letech s lehkou ironií snili o ne- lost a naši roli v nÍ.
dobre vedel, co delá. Jednak
Podíváme-li se na vztah
je to starý provokatér, který dosažitelném svete kapitalistických vymožemá nelíceno u radost, mužeností) dnes dobrotive sní o vzdáleném svete k predlistopadové minuli dráždit nespecifikovatellosti od 90. let, zjistíme, že
normalizacního mládí.
nou vrstvu "samozvaných"
v prvních letech byla touha
intelektuálu s moralistnírni
a potreba vymezit se vuci
ní mnohem silnejší než pozdeji. Zatímco v první polosklony. A za druhé to odpovídá Klausove koncepci povine 90. let patrilo ke spolecensky dobrým normám deWedu na dejiny, které metaforicky a motoristicky prirovklarovat ochotu - alespon verbální - rozejít se s minunal k zadnímu zrcátku, jež je sice pro jízdu v automobilu
lostí, s pribývajícími léty toto odhodlání slábne.
nutné, ale mnohem duležitejší je dívat se vpred. Proti toPokud jde o kulturu, v prvním období po listopadu
mu zajisté nelze nic namítnout, pokud jedeme autem.
Cili s nástupem Václava Klause na Hrad získala disku1989 mela zrejme jiný význam a charakter než dnes. V letech, kdy ješte nebyl ustaven nyní pomerne tuhý politicse o minulosti nové zabarvení. Jedna z jeho prvních prekostranický systém a kdy ruzné formy konzumního oblazidentských sebedefinic byla, že se oznacil za ne-komunižování nebyly zdaleka tak rozvinuty, byla kultura tím
stu v opozici k antikomunistum, jejichž postoj mu byl
prvním, cím se bylo možné pomerne jednoduše distanvždy cizí a vzdálený, jak proWásil. Zdaleka zde nejde
covat od minulého.
o nezávaznou hru se slovy. Nejvyšší státní autorita tu ríká, že mu soucasní komunisté nevadí (nebo alespon
Došlo tedy ke strídání nebo výmene, která nesla aspon
mnohem méne než jeho predchudci), což má jisté aktuv prvních letech znaky "kulturní revoluce", vcetne obetí
álne politické konsekvence, a za druhé se tím znovu vyna strane poražených. Ti však na rozdíl od predchozích
mezuje vuci predlistopadové opozici, cili disentu. Dává
"revolucí" nebyli zlikvidováni ani umlceni, nesporne
tak za pravdu dost rozšírenému názoru že disidenti byli
však byli odsunuti do méne prominentních pozic. Dávno
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nortnalizacnÍ slasti
realistického podání, žoviální vtíravost a pusobivá banalita
JIRÍ PENÁS
již se znovu etablovali a jejich kariéry jsou nyní pozoruhodným príkladem toho, že nikdy nikdo nemá míti nic
za definitivní. Zcela a bez vetšího odporu nejprve zmizela ta vrstva oficiální kultury, která byla s bývalým režimem nejvíce spjatá. Tuto vrstvu ("národních umelcu")
málokdo v 80. letech už znal a její predstavitelé odcházeli v 90. letech ze života zcela nepovšimnuti.
Na cas byla dána k ledu i vrstva nesrovnatelne populárnejší a vlivnejší, která prosperovala i za starého režimu
a která byla v podstate nepolitická, nezávadná - a mela
vždy masový oWas, protože byla holdem životnímu prakticismu, showmanstvi, lehkosti, nenárocnosti. Nemluvím
jen o populární hudbe, na kterou to platí jiste nejvíc, ale
též o lehcí literature a jejích derivátech, predevším o televizních seriálech, po nichž bychom tuto kulturní vrstvu
mohli nazvat dietlovsko-gottovskou.
Cloveku se tomu už ani nechce verit, ale na nekolik let
v ceských zemích skutecne v rozWase umlknul Karel
Gott, v televizi nebežely seriály ze 70. a 80. let a místo bulváru vycházely casopisy o umení a politice, kterým konkurovaly první tiskoviny pornografické.

BÁJNÁ PRVNÍ LÉTA
Ale zpet do onech bájných prvních let svobody. To,
k cemu v nich došlo, se jen tak neopakuje: charakterizoval je intenzivní, masový až manifestacní zájem
o dríve potlacovanou ci zakazovanou tvorbu i umelce.
Byla to situace sice pochopitelná a prirozená, ale težko
udržitelná. Jistý komplex viny, který snad cást spolecnosti cítila, byl brzy vylécen, nebo spíš vytesnen. Interes klesal s rychlostí, s jakou byl naplnován, a to šlo velmi rychle. Knižní trh byl v rane kapitalistických ceských zemích prvním sektorem, který postiWa krize
z nadprodukce. Brzy se ukázalo, že tento druh kultury
je potenciálne jen málo uplatnitelný v ére masového
konzumu a zábavy, do níž v 90. letech vstoupila se vším
všudy i CR.
Ceské zeme se samozrejme nestaly nejakou zázracnou
zónou vysoké kulturnosti, kde se v Wavních vysílacích
hodinách promítají inscenace her Václava Havla, místo
estrád vyžaduje lid koncerty undergroundových skupin
nebo intelektuální diskuse a zástupy se netrpelive chvejí
touhou konecne si precíst dlouho odpírané spisy umlcovaného básníka. Ba práve naopak, je to horší než v zemích s neprerušenou kulturní kontinuitou, nebot tam as-
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pon existuje jistá kulturní hierachie, která nedovolí zcela
vytesnit vyšší kulturu. Nebo ji alespon ekonomicky drží
vlivná vrstva kulturních snobu.

NORMALIZACE V RETRO ŠATICKÁCH
A tak se po nekolika letech karantény vrátila do popredí
- souviselo to výrazne se vznikem soukromých televizí
a rádií, tedy s trhem se zábavou - klasická díla televizní
kultury i její širitelé. Princip slasti si rekl o své. Objekt
touhy navíc prišel po nekolika letech pozoruhodne ocišten: ideologická nebo propagandistická rovina byla odsunuta jako nepodstatná, prípadne ironicky vnímaná dobová pena, jako neduležitý, omluvitelný balast.
Znovu je cenena nesmrtelná chytlavost sentimentálnerealistického podání, žoviální vtíravost a pusobivá banalita. V retro šatech je tu zpet masová kultura normalizace. Ti, co v 80. letech s lehkou ironií snili o nedosažitelném svete kapitalistických vymožeností, dnes dobrotive
sní o vzdáleném svete normalizacního mládí.
Termínem "normalizace" je oznacováno onech dvacet
let po roce 1968, resp. 1969. Jeho použití v soucasné nekomunistické (komunistická ho nepoužívá) publicistice
je synonymem pro cosi obzvlášte odporného. Je tím míneno jakési mrtvolné zahnívání, atmosféra lenosti
a mravní a obcanské lhostejnosti, která je provázena únikem do soukromí, pasivitou a vubec celkovým zpovrchnením a vyprázdnením života.
Tyto charakteristiky
urcite platí pro poslední dve
desetiletí komunistického
režimu v CSSR a mnohé
z toho (pasivita, lhostejnost, konzumenství) se projevuje i v naší kapitalistické spolecnosti. Otázka je, zda
(až na zvláštní výjimky) taková (víceméne pasivní, líná, zlhostejnelá) není lidská spolecnost v dobách relativne pokojných vždy a všude a zda vlastne "normalizace" není obecný jev masových konzumních spolecností, alespon v posledním pulstoletí, kdy se pouze
mení její projevy a formy.
Jsem vlastne rád za to krátké období na zacátku 90. let.
I když vím, že to byla iluze, krásná, ale svým zpusobem
odporující vetšinové lidské povaze.

Jirí Penás (1966) je novinár, vedoucí kulturní
rubriky týdemKu Týden.
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Tango dvakrát
S filmovou dokumentaristkou a svetoobcankou ceského
puvodu Janou Bokovou o emigraci, o natácení ztroskotancu
a o tancírnách v Buenos Aires
IVA"JA DOlEŽAIOVÁ

Kdy a proc jste odešla do emigrace?
Neodešla jsem, já jsem se proste nevrátila. Nedelám
vetšinou radikální rozhodnutí, vždycky se to nejak rozhodne za me. Byla jsem v roce 1968 jako studentka na
pár dní na konferenci v Nemecku a do toho prišla srpnová invaze do Ceskoslovenska. Videla jsem zábery
v televizi, vypadalo to strašne, volala jsem mamince
a ona mi rekla: "Nepospíchej."
Tak jsem si dala na cas, trvalo mi dvacet let, než jsem
prijela zpátky. A to jsem ani nechtela prijet, psychicky
jsem na to nemela sílu. Za totality jsem se dostavila domu dvakrát. Jednou na pohreb maminky, pak bratra.
Jinak jsem se absolutne odsekla, nechtela jsem jezdit
zpátky jako legální emigrantka a ukazovat, co jsem si
koupila na Západe. Vztah k rodné zemi jsem odrízla,
naprosto zámerne jsem nesledovala nic, co se odehrávalo doma. Necetla jsem ceské knihy, což mi ted vadí,
protože umím anglicky, francouzsky a španelsky líp než
cesky. Ale nechtela jsem se ani stát obcankou jiné zeme.
Jsem svetoobcanka. Každou zemi mám a nemám ráda
pro neco jiného.
Vídala jste se s jinými exulanty?
V podstate ne, jen s básníky Petrem Králem a s Vladimírou Cerepkovou jsem se setkávala v Paríži. Nechtela jsem se konfrontovat s emigranty, dokud se sama nenajdu. A našla jsem se až v Argentine. Buenos
Aires bylo první místo, kde jsem se okamžite cítila doma, aniž jsem znala jazyk. Možná to tkvelo v mém otci, který byl prekladatel a celý život miloval jižní
Ameriku. Mel vizionárskou teorii, že budoucnost je
jen v Brazílii.
Pred jižní Amerikou jsem ale studovala v Evrope.
Napred v Paríži kunsthistorii
na Sorbonne, ale bylo
mi jasné, že u toho nezustanu, fotografovala jsem,
procestovala Ameriku a chtela jsem tocit. Uvedomila
jsem si, že musím zacít zgruntu, jenom na nápadech
se nedá stavet. Mela jsem ale ohromné štestí, protože
jsem se dostala na cerstve otevrenou National Film
School v Londýne, kterou jsem dokoncila v roce 1976.
Brali patnáct lidí ze stovek zájemcu. Zila jsem z ma-

lých grantu, tocili jsme ve starých nevlídných studiích, která vypadala jako kasárna. A meli jsme zadarmo materiál.
Jak to vypadalo po skoncení školy?
Klepala jsem na mnohé dvere a porád jsem slyšela,
my to takhle nedeláme. Tak jsem se je snažila presvedcit, že to práve proto mají delat jinak, tak, jak jsem to
videla já. Nakonec jsem šest mesícu po škole natocila
film o fotografovi, jakémsi Goyovi ve fotografu, Donu
McCulinovi, film dostal radu ocenení, já jsem cekala, že
se nabídky jen pohrnou. Což se samozrejme nestalo.
Nakonec jsem ale prece jen postupne natocila patnáct
filmu pro BBC. To ovšem vubec neznamená, že bude
další práce. Situace se zhoršuje, atmosféra je méne príznivá než drív.
Cím si to vysvetlujete?
Televize prestává podporovat
dokumenty. Obsah
a forma zacínají být druhotné, jde jen o marketing.
Film muže být geniální, ale bez zacíleného marketingu
neexistuje. Nastala vláda technokracie, lidé, kterí dnes
o fllinu rozhodují, o nem nic nevedí, zajímá je jen
kšeft. A možná, že mladý zacátecník u nich muže mít
víc šancí, protože treba prijde s necím novým. Nechci
znít staromilsky, ale ti "novÍ lidé" zatím v dokumentu
nic moc neobjevili, v nejlepším napodobují to, co objevila naše generace. Struktury jsou nehybné, zkostnatelé, nikdo nechce riskovat, všechno jsou to takoví
bankéri. Obchod s umením je pro ne jako obchod
s bramborami.
V Jihlave se promítal váš absolventský film Militia
Battlefield (1975). Dostala jste se v nem velice blízko
k jeho postavám, barové zpevacce z Ameriky, která se
pokouší o kariéru v Londýne, k homosexuálnímu
barovému klavíristovi Larrymu a jeho o mnoho let starší
partnerce Emestine. Samí morbidní ztroskotanci, kterí ale ve filmu vyzDÍvají srozumitelne a sympaticky.
Já s nimi opravdu trochu žila, možná jsem se s nimi
i ztotožnovala, byla jsem taky takový vydedenec. Roz-
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hodne jsem je v nicem nemanipulovala, to jsem ostatne nedelala ani v dalších fllmech, a bylo mi líto, že fllm
skoncil a já se s nimi rozloucím. To je vždycky problém. Žijete se svými postavami a pak je musíte opustit pro jiné.
Které byly ty další z patnácti filmu, jež máte na konte?
Díky spolupráci s BBC jsem mohla tocit po celém
svete. Tak jsem treba udelala dokument ze zanikajícího šantánu v Paríži, nostalgický obrázek mizejícího
sveta kabaretu Blue Moon. Zase jsem se sprátelila
s holkama ze šantánu, mluvila s nimi a tocila je na scéne i mimo ni. Mám ostatne celou sbírku pozoruhodných postav, treba v dokumentu Marevna a Marika
(1977), o matce a dceri, jež je dcerou mexického malíre Diega Rivery. Nejtežší vždycky je získat si duveru,
musím tocit lidi, s nimiž sympatizuji, jinak bych to
nemohla delat. A oni to vycítí, takže se práce darí. Pracuji instinktivne, naslouchám jim a inspiruji se jejich
povídáním. Stýkala jsem se pak ješte dlouho se "svými" postavami, jedna striptérka po case volala a nabízela mi spolupráci, protože se pro zmenu živila ctením
scénáru pro jednu prestižní agenturu. Vídala jsem se
dlouho s Irene z dokumentárního fIlmu o šantánu, byla trochu i prostitutka, obsadila jsem ji pak v hraném
fIlmu Hotel Ráj.
V roce 1990 jste dokoncila dvouhodinový dokument
Havana. Nepoužíváte žádný komentár, jen verše z kubánské poezie, hudba je autentická, z ulice. Nakonec
sledujete nekteré kubánské emigranty v USA, v Miami, kterí sice žijí ve svobode, ale zároven v jakési kulturní pustine. Pri sledování vašeho filmu se mi mnohokrát vybavil filmový hit Wima Wenderse Buena
Vista Social Club, dokonce se mi zdálo, že Wenders
váš film musel videt.
To je opravdu bolavé. Wenders dokonce "prevzal"
nekteré cásti mého fllmu, rozhodne se dost inspiroval.
Vadilo mi ale predevším to, že udelal atraktivní komercní videoklip, který obletel svet, ale o situaci Kubáncu mnoho nerekl.

Jana Boková (1948), dokumentaristka ceského puvodu, je mezinárodne uznávaná filmarka, v rodné zemi je však stále ješte
málo známá. Na posledním Festivalu dokumentárních filmu
v ]ihlave byly s velkým úspechem promítány její filmy v nové
sekci Do exilu.
Foto Tomáš Ruta

V poslední dobe jste posedlá tangem.
Když jsem se ocitla v Buenos Aires, zacala jsem chodit do tancírny La ConfIteria Idea!' Natácela jsem tam
dokumentární fllm pro BBC, mel být taky o politice, ale
ukázalo se, že lidé žijící ve zvláštním svete tancírny nechtejí nic jiného než tancit. A tak je fIlm Tango mio víc
o mužích a ženách, o tanci a jeho myšlenkovém zázemí, o souhre, o erotice. Natocila jsem v Argentine i hrané fllmy, takže jsem v urcitém povedomí místních fllmaru, ale uprímne receno, v Buenos Aires zustávám
predevším kvuli tangu. Je to moje droga. Tancím tango
posledních šest let alespon dvakrát týdne. Nejsem
ovšem žádná výjimka, svetem se rítí - možná spíš dramaticky vlní - tangomanie. Tango se tancuje i ve francii a v Nemecku, ale atmosféra je tam úplne jiná, je to
jen kopírování. V Buenos Aires se tangem žije, lidé navštevují tancírny pravidelne a je to místo, kam chodí bohatí i chudí tancit dohromady. Tango je pojítko, nikdo
se nezajímá o nic jiného než o tanec. Lidé prijdou, tancí, odejdou. Nemusíte se o svém tanecníkovi nic dozvedet krome toho, jak dobre nebo špatne tancuje.
A v tangu jsou jen lepší a ješte lepší tanecníci. Je to obrovská erotická sila, dustojnost, pochopení partnera ci
partnerky.

Ivana Doležalová je prekladatelka
cistka.
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Neznámá chvála manželství
Úspešná, u nás však dosud nevydaná francouzská spisovatelka Christiane Singerová propojuje karteziánství s intuicí
MARIE ŠEDIVÁ

ivot clovek
je úžasné
žád" ZV'
ný
z neja nebezpecné
ješte nevyšeldobrodružství,
živý! Ani jediný!"
rekla spisovatelka Christiane Singerová na jedné ze
svých prednášek. Pauza. Smích. Veta charakterizuje autorku i celé její dílo. Jen ne lhostejnost, žádný krok
v lidském živote není bezvýznamný, jen nežít jakýsi antiživot, pojištený proti všem rizikum. A humor je jediný zpusob, umožnující podívat se na to, co prožíváme,
s odstupem.
Christiane Singerová (1943) vystudovala filosofu
a dejiny literatury v Aix-en-Provence, specializovala se
na 18. století. Nekolik let ucila na univerzitách v Basileji a ve Friburgu. Potom se zacala venovat už jen psaní, prednáškám a psychoterapeutickým
seminárum,
což delá dodnes. Vydala dvanáct knih, všechny v nakladatelství Albin Michel v Paríži.
Autorka oznacuje samu sebe za cistý produkt francouzského vysokého ucení (námet její disertace: Pojem
tolerance u Voltaira a Diderota), tíhnoucí k analytickému myšlení. Se stejnou vášní pak ale studovala psychologii a náboženská ucení v rozdílných svetových kulturách, etnologii a hermetickou literaturu. Propojení tak
Poto archiv
Christiane 5ingerová
odlišných svetu - karteziánského myšlení a ríše intuice
- vnáší do jejího díla zvláštní napetí. Zminme se o nea vztazích, v nichž žila. Kniha obdržela cenu Alberta
kolika titulech ve sledu, v jakém vyšly.
Camuse.
Román La mort viennoise, 1979 (Vídenská smrt) zísRomán Une passion, 1992 (Vášen) je životní zpovedí
kal výrocní cenu francouzských knihkupcu. Historie víHeloisy.
Smyslná láska k Abelardovi se tu pojí s lásdenské šlechtické rodiny v dobe morové epidemie je
kou mystickou. Francouzpoutavá, ale prestože jazyk
ská kritika knihu oznacila
autorky je zde až barokní,
jako
jednu z nejsilnejších
Autorka
uvažuje
o
vzájemné
úloze
partneru
pusobí ponekud chladne.
výpovedí
o tomto citu,
Pro ceské ctenáre by bylo
v lidském živote a o alchymii manželství,
z
rodu
Portugalských
listu
urcite kuriózní, jak Singeinstituce, o jejíž užitecnosti ve tretím tisícia s jejich intenzitou.
rová zpracovala ceský mýletí se tolik diskutuje a pochybuje.
tus o Vlaste a Šárce v roRastenberg, 1996, tvorí
príbehy
z ruzných histománu La guerre des filles,
rických období, které se pojí k podobiznám v galerii
1981 (Dívcí válka). Lícení boje dívek usilujících o zazámku Rastenberg, kde autorka už tricet let žije. Vychování prírodního rádu pohanského sveta, je velmi
práví o osudových setkáních, o odvaze ke smelým cioriginální a sugestivní.
num i ke každodennímu životu, kdy clovek zustává veHistoire dame, 1989 (Príbeh duše) popisuje hluboren zejména sám sobe, pres osobní i historické zvraty
kou krizi osobnosti. V "noci duše", jíž prochází žena
a tragédie a paradoxy života. I autorcino setkání s Rapo manželove smrti, se rozpadají predstavy o svete
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stenbergem bylo osudové: jako mladá žena se rozhodla
navštívit Hitlerovo rodište; pritahovala ji osobní konfrontace s tímto místem, protože polovina její rodiny
zahynula v koncentrácích. A v té rakouské vísce potkala mladého architekta z nedalekého Rastenbergu a nakonec se tento kraj stal jejím domovem.
V roce 2000 vyšla kniha Ou cours-tu? Ne sais-tu pas
que le ciel est en toi? (Kam bežíš? Nevíš, že nebe je v tobe?). Je to soubor autorciných prednášek, s nimiž
objíždí Evropu. Publikace získala cenu Prix Anna
de Noailles 2000 Francouzské akademie.
Christiane Singerovou, která je dosud ceským ctenárum neznámá, predstavujeme v Prítomnosti ukázkou
z její mimorádne úspešné knihy - Eloge du mariage, de
l'engagement et autres [olies, 2000, reedice 2003, 2004

VernostI.
Veprvé
vernosti
stejne
jako v Všechno
lásce se ze
všechno
stává po
a pouze
jedinkrát.
své prirozenosti
uniká všeobecnosti, názorum, zákonum a teoriím, ocitáme se na napjatém lane a máme pNkaz postupovat dále
vpred. Nic se na tom nezmení, at je naše celo oroseno potem, nebo ne. Nic nebude zjednodušeno, nic nám nebude
ulehceno. Neexistuje žádný kurs pro zacátecníky.
A prece, i když se o vernosti nedá mluvit slovy tesanými
do mramoru, nemusíme seješte vzdávat zámku pomíjivých.
Ani vítr, ani mlhu neomrzí vytváret stále nové sestavy
mracen.
A kdo by se odvážil tvrdit, že mracna jsou méne "skutecná" než žulové masívy?
První verností jsme povinni Životu, který je v nás. Tato vernost se muže v urcitých mezních okamžicích pri pohledu zvnejšku podobat nevere.
Což jsme si, vedome ci nevedome, neprísahali, že nenecháme život, který nám byl svátostí zrození predán, zabrednout do bezvýznamnosti?
Což je možné nereagovat pokaždé, když hrozí nebezpecí, že jej promarníme ve zbytecnostech a malichernostech,
když je pod narkózou, když sotva lapá po dechu? Jak bychom nebeželi a neotvírali dvere a závory?
V behu všedních dní se vyskytnou" výzvy" (potreba samoty, touha po cestování, po odloucení, po odstupu, po
vrelém prátelství), které tomu druhému signalizují:
"Miloval jsi me pro život, jenž ve mne byl. Je nebezpecí, že ten život vysychá. Aby mohl znovu vy trysknout, musím podniknout neco, co te treba vyleká; ale musím to
udelat z úcty k sobe i k tobe. "

(Chvála manželství, závazku a další bláznovství). V textu se strídají vyprávení s úvahami - ani sama autorka
tento literární útvar nijak neoznacuje - nárocné eseje,
ale i prosté vylícení deju ci zdánlive banálních situací,
ústících v zásadní myšlenku. Dramatický oblouk pak
netvorí príbeh, ale zrychlený rytmus úvah, jejichž sledování je stejne napínavé jako sledování príbehu. Jak
název napovídá, je to rozvinutá reflexe (inspirovaná jiste i C. G. Jungem) o vzájemné úloze partneru v lidském živote a o alchymii tohoto vztahu - manželství,
instituce, o jejíž užitecnosti ve tretím tisíciletí se tolik
diskutuje a pochybuje. Jazyk autorky je originální,
smyslový, poetický, a pritom velice presný.
Marie Šedivá je prekladatelka

CHRISTlANE SINGER

Budeme-li žádat, aby ten, kdo toto vyrkne, své volání
umlcel, zacínáme s pomalou prestavbou domova na
márnici.
Ten nebo ta, kdo je puzen k pohybu a byl zadržen - at
z dobrých duvodu, ze strachu nebo z konvence - v hloubi
duše neodpustí tomu, kdo mu jediným slovem prikoval
kouli k noze. On zustává. Ona zustává. Ale kdo to ve skutecnosti zustává? A která cást jeho/její bytosti se vzdaluje
nebo potají zmírá? A co když to byla presne ta tepající
cást, pro kterou jsme se milovali?
Zahradník nemuže stát na stráži proti myším, housenkám a krtkum. Nemuže cíhat na každou mšici, na každou bakterii. Nemuže zastavit západní vítr ani zarazit
bouri. Nemuže zakázat kroupám, aby spadly. Nemuže
však ani prinutit rostlinu, aby rostla rychleji, tím, že jí
odtrhává listy - a nemuže ani chtít, aby zustala malá.
Muže se pouze pokusit "dát rostline všechny šance"
a být s ní v neustálém dialogu.
To platí i pro vztah, který nás spojuje.
Když se clovek prestane hledat mimo sebe, povznášet
se a vrhat vpred, pak se voda v nem obsažená mení ve
stojatou. Energie prestává obíhat a pusobí v tele jako
jed.
Jsme bytostmi dialogu, sdílení a nestálosti, žijeme
z magie setkávání a umíráme z jejího nedostatku. Každé setkání nás okamžite obnovuje - at je to setkání
s krajinou, s umeleckým predmetem, se stromem, kockou nebo dítetem, prítelem nebo nekým neznámým.
Tehdy se ze mne vynorí nová bytost a nechá za sebou tu,
jsem se ješte pred chvílí považovala. Setkání ve mne ro-
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zezní tóniny a tóny, které jsem do té doby nevnímala.
Práve setkáním ta rozptýlená zmet, to neurcité, co z pohodlnosti nazývám mnou, nabývá jasnejších obrysu
a preskupuje se.
Takové bohatství se nemuže vycerpat v jediném vztahu,
jakkoli privilegovaném a silném. Jde o mnohem víc: je to
plnost všeho vukol, která cerpá z tohoto prvnfho spojenf
a zároven je vyživuje.
Jestliže jeden z manželu nesnese, že v tom druhém pulsuje život, že žije a miluje i v jeho nepntomnosti, když se
zacne domnívat, že je jediným zdrojem jeho štestí, má
prinejmenšfm jednu jistotu: že se rychle stane zdrojem jeho neštestí.
"To vetru, který mu cuchá korunu, a bouri, která ho
ohýbá, vdecí cervený javor za svou krásu, " ríká japonský
básnfk Bašó. Manželský vztah cerpá ze hry sil, jež jím
otrásají.
"Prostor pro vývoj", který obklopuje každou bytost
a uvnitr nehož muže rust, rozpfnat se, vyzarovat, potácet
se, vymrštovat se, je svatý.
Jakmile tento prostor, pod záminkou, že se druhému
chceme pribUžit, pohlcujeme, spolecný život zacfná upadat. Války o ovládnutí toho druhého, jimž se oddávají za
zdmi svých domovu muži a ženy, to braní rukojmí je nicivé! Obojí je nicivé a zbavuje partnery úcty.
Setkání, která jsou pro druhého duležitá, nemužeme
z jeho života vybírat jak klíštata z kocicfho kožichu.
Jakousi nevysvetlitelnou záhadou to jsou práve tato životní setkánf, která nám umožnují postup vpred. Každé
setkání zvláštním zpusobem - nekdy je to dopis, ne'Kdy
slovo, nekdy cárka - predstavuje nepopsaný list, který se
bude postupne, kousek po kousku, zaplnovat poselstvím,
urceným pouze mne.
Anebo ješte lépe: každé vrelé setkánf predstavuje jeden
prazvláštní dflek skládanky, z nichž se mi nakonec složí
život, a jak dflu pribývá, barvy se zjemnuj{ a ze skládanky zacínají vystupovat obrysy velkých témat mého osudu.
A ti druzí mi - casto nevedomky - dávají klíc k mému tajemstvf.

•

Spolecenský a náboženský rád stavejí vášni a Erotovi
prehradu. Manželství je dlouhodobá smlouva, smlouva
loajality. Vášen je prulom, divoký vpád chaosu, nekdy
smrti.

•

Život, vášen a smrt naleznou cloveka ve všech skrýších
- i v hlubine pevností, byt sebelépe vybetonovaných. Je
nemožné chránit oplocenou zahradu proti venkovní divocine. Práci dlouhých let muže behem jedné noci znicit
boure nebo stádo divokých prasat. Hortus conclusus, jakkoli hýckaný, nezruší nikdy barbarství, které je kolem.
A prece trvalá láska, závazek manželství, zustává aktem
vznešené cistoty, pokusem o každodennf hrdinství. Je
z rádu nemožného, je výzvou, a to jej ciní hodným obrany. Doj{t pred znicenou zahradou k záveru, že je zbytecne nejakou zahradu vubec obdelávat, že je jednodušší vubec se do neceho takového nepouštet, by bylo totéž jako
odmftat úcastnit se na lidském dt1e.
Naše kolektivní i osobnf historie je oním stndáním boju a klidu, usínánf a náhlého probouzení, neustálých pokusu a katastrof, z nichž se život vynorí znovu.
Pavouk nepocítá, kolikrát jeho sít strhne úder smetáku.
A znovu zacíná snovat svou nit.
Rodinný rád, rád dlouhodobý, je radikálne cizí divokému rádu vášne. Prvnf, dobre rozložený v case, poctive
a odpovedne vytycuje životní dráhu. Druhý nastoluje výjimecný stav a jediným trhnutím otevírá ohromujíd perspektivy vecnosti.
Vetšinou se ten nebo ta, kdo práve prožil vášen, vrad
domu vyprázdnený/á/, vysvlecen/a/ z kuže, nahý/á/.
Jeho dum zmizel, rodina se rozptýlila. Nepopsatelne
trpíd manžel (manželka) vidf zradu tam, kde on nebo
ona pouze prošli bourí, a sami se diví, že jsou ješte naživu. Chce-li tomu štestí, je on (ona) ocekáván/aj, podstata kataklysmatu byla pochopena a nakonec pri zachování vzájemné vdecnosti a úcty to muže pro oba zachránené znamenat pocátek lásky, silné a ocištené soucasne. Je
to možné .

Když se v živote páru vynorí jiný silný vztah, není to
vždy neštestí, jemuž je treba se za každou cenu vyhnout.
Muže být tím zrnkem písku, které vyvolá perlotvornou
aktivitu ústrice.
Zdá se to protismyslné, ale je to nekdy nebezpecí, které
probudí pamet opotrebovanou všedností: pamet vzácného druhu, posvátnou, pamet prvnfho svazku.
Manželství se rodí z trpelivosti, kterou má Buh s clovekem: "Dávám ti život, abys uskutecnil své dl1o." Zatímco
vášen se rodf z Jeho netrpelivosti: " Cože, ty ješte spíš?"
Manželská láska se buduje; je dflem trpelivosti a dlouhého casu, vytrvalosti a klidné víry.
Naproti tomu vášen se vynon náhle, uderí, rozbije cas
na prach, a než zmizí, ponorí svet do tmy.

Ukázka z knihy Chvála manželství, závazku
a další bláznovství - Eloge du mariage, de I'éngagement et autres [olies, vydané nakladatelstvím Albin Michel, Paríž 2000. Knihu, u nás
dosud nevydanou,
preložila
Šedivá. Redakcne kráceno.

do ceštiny

Marie
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DOPIS PRÍMO ODNEKUD
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Lvov
Milí bližní,
spolužákum z gymnázia bych z duvodné obezretnosti
poslal ze Lvova pohled s Eiffelovkou. Nesnadno bych
jim totiž vysvetloval, proc místo mondény k nakousnutí volím její mlcelivou kamarádku. Vám to snad sverit mužu, vy už mé sklony k bizarnostem znáte. Pro to
tajemství, které snad kdysi patrilo i Praze. Práve a jen
pro to.
Lvov pred svetem hlídá ponurá zed dejin. Kdo se
protáhne jednou z mnoha jejích der, možná se umaže
a nadýchá zplodin; vítr z Halice je cítit po nafte z vrakovitých autobusu, které prevážejí nerudné pašeracky
cigaret a vodky z polského Premyšlu až na Horodeckou trídu u lvovského nádraží. A až s úlevou opustíte
autobus, nesmíte se urazit. Lvov neumí vítat, nikdo ho
tomu neucil. Pripravte se na prostranství zdobené výjevy jak z chudšího Stredomorí, životem ošlehané
chlapíky v kožených bundách a s vlasy na minimum,
babky odené v zašlou pestrost svých kroju, nabízející
plodiny, kterým jejich chut veríte: Lvov je jen jádro
v halicském jablku.
Horodecké tríde by slušelo "Trída sýcku". Vede vás
do mesta z vlakového i autobusového nádraží podobná liftboyovi v grandhotelu, co vám ve výtahu ríhne do
obliceje; kdo prehlédl jeho pet hvezdicek, je zdešen
a v pokušení zmizet. Ale Horodecká možná nezrazuje,
jen varuje pred zmenou casového pásma. To zdejší má
zpoždení o nejaký ten rok a domy z ponurosti nevyvede ani vaše návšteva. Pokradmu jsem pošilhával po své
spolecnici a dlane se mi potily rozpaky; bylo mi zatežko priznat selhání v samém pocátku, protože první hodina bývá pro turistu totéž, co rok pro emigranta. Presto me hryzalo svedomí - byl to muj nápad, vydat se
sem ve dvou. A zatímco já na východ rozhodne nemiril za vidinou luxusu, kdo ví, jak muj zámer pochopila ona.
Na Rynok, staromestské námestí, nás dovezl zamlklý
taxikár (životem ošlehaný, s vlasy na minimum). Od
fontány s Neptunem k nám pohotove zamíril mladý
pár (jako turisté jsme byli zrejme nezamenitelní). "Iz
Horodecjkoji na Rynok - pjat dolariv?" pamatuji si,jak
se pohledná Lída ironicky ušk1Ibla,když s mladíkem za
volantem vyrizovala náš dluh. Patrí jí tak zásluha na
tom, že hned napoprvé jsem nemusel svou nedokonalou ukrajinštinu procvicovat s podvodníkem.

Spící symbol mesta s bourlivými dejinami.

Poto archiv

Tvrdší povaha by mohla do omrzení stírat ocima
prach omitek a ulpívat pohledem na každé pukline ve
fasáde. Ale to jsou jen mozoly na šlechtických rukou
Lvova. To mesto vás jimi vydírá - nenechte dámu
chátrat, krupani. Lvovská krása je zvláštne churavá
a nesamozrejmá. Nekdy jsem se pristihl, jak pri chuzi
kolem zdejších staveb zadržuji kýchnutí.
Náš byt vyniká na Lvov nezvyklou predností: disponuje tekoucí teplou vodou. Tím se nadvláda modernity vycerpává. Útulné hnízdecko strežily bytelné dvere,
které dnem i nocí hledí do tmy jednoho z tisícu lvovských vchodu. Na konci domovní chodby zacíná schodište a prosvítá dvorek. Dvorky me pritahují, ale jít dál
jsem se zatím neodvážil. V každé domovní chodbe se
tu nadýcháte dvou živlu, co stvorily Lvov - Jugendstillu a vlhka. Ten tretí oba prostupuje a je jím jakási tekutá tísen. Nepusobí nepríjemne, pokud mestem projíždíte a neslibujete mu snatek. Vídat se s ní ale vecer
co vecer muže mít na jedince dosud neprozkoumaný
vliv.
Všechny cesty vedou nakonec na Rynok. Už buhvíkolikátý den se ocitáme pred radnicní veží. Co se známe, pritahují mou spolecnici výšky, a tak je to samozrejme její nápad. V dávných dobách se o pulnoci za
skrípání a sténání potloukala po radnici cerná rakev.
Život jí vdechl jakýsi justicní omyl soudcu, kterí poslali na mucení a smrt nevinného cloveka. Nekteré povesti není treba císt, dojdou k vám pres kuži. Rakve
musejí ve Lvove stát frontu.
Dole už, na konci tmavého a vecne mokrého pruchodu z Ruské ulice svítí jako carovné svetýlko vývesní štít "U modré flašky". V bezpoctu variet její kofeinové nabídky plavou všechny príchute zašlých casu.
Káva Bruno Schulz, kafe Sacher-Masoch, lesní caj..., to
všechno dává casy, co se už nevrátí, alespon ochutnat.
Ty casy na rozlucku nechaly na západní Ukrajine skvelou cukrárenskou tradici. I my jsme její deti, jen jsme
zapomneli. Poctete ji také jednou svou návštevou, zaslouží si to. Na horké osudy tohoto mesta nezištne prikládá odnepameti svuj cokoládový krém.
Váš David Svoboda

----
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kupredu ni krok
Politické
proudy
se uchopitelné
rády manifestují
symbolu:
ty jsou
snázeprostrednictvím
než programy,
které se ostatne ruzným hnutím a stranám navzájem prekrývají, a tak se sympatizanti i volici se symboly snáze
ztotožnují. Temi symboly jsou nekdy konkrétní tváre
a jména, casteji znaky zjednodušene symbolizující obsahy programu (srp a kladivo jako nástroje manuální práce, pero ci kružítko apod. jako symboly intelektu, pták jako symbol svobody, kniha bývá znak moudrosti, atd.).
Ponekud abstraktnejší je politická symbolika barev.
Nekteré jsou názornejší, "ikonictejší" - napr. cervená
(ceština ji nazývá rudou), jak nám ve škole ríkali, má
symbolizovat delnickou krev prolitou za práva pracujících. Méne sdelná je cerná, odkazující k vážnosti sutan
a klerik (nebo také k sverepé svornosti cerných košil). Bílá snad bývá symbolem monarchismu, alespon v ruské
obcanské válce tak platila. Nekteré barvy dokonce jako
by fungovaly Wavne proto, že obsazeny ješte nebyly, treba modrá: muže to být barva bezmracného nebe, také inkoustu - anebo proste barva dosud programove nezatížená.
Zelená byla v našem kulturním a klimatickém pásmu
barvou zemedelství, dnes je to barva prírody a její ochrany. V prírode je to predevším barva chlorofylu, látky
umožnující jednak premenu slunecní energie na energii
umožnující na Zemi život i nerostlinný, tedy také lidský,
jednak uvolnující duležitý reagent života, kyslík. Ten zase ciní atmosféru z poWedu zevnitr i zvencí modrou.
Tolik o barvách v prírode. Politické programy zelené
a modré se navenek tvárí dost nekompatibilne, nekdy až
nesmiritelne; pritom však mají ledasco spolecné. Predevším jsou ve své podstate konzervativní. Zatímco však
modrý konzervatismus se snaží zachovat stav vývoje sociálního (až po jeho polohy šosácké), zelený konzervatismus akcentuje jako ideál stav predsociální, zejména predindustriální; ve svých nejkrajnejších polohách je ochoten pro zachování prirody na Zemi rezignovat dokonce
na zachování existence druhu Homo sapiens (akcní podoby této krajnosti bývají ne zcela neprávem nazývány
ekoterorismus).
Z blízkosti zmínených konzervatismu vycházejí dve základní programové linie zeleného hnutí - linie obsahem
dost disparátní, ac názvem pomerne podobné: trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelný život. Vrátíme-li se k politické symbolice barev a jejich odstínu, ten první tíhne

Poto Jaromír Cejka

do modra, zatímco zelen druhého je cistší a sytejší. Verbální vymezení obou je dost široké i volné na to, aby
u odpurcu vzbuzovalo obavy ci odpor; zrovna tak však
nevylucuje možnost dost rozsáWých programových prekryvu.
Ješte jeden spolecný jmenovatel stojí za zmínku: koncepty jak modrého, tak zeleného konzervatismu zrodilo
až mestské prostredí; a platí to i o obou vetvích programu zeleného. U linie trvale udržitelného rozvoje to je
zvlášt zretelné - rozvoj zahrnuje jistou míru expanze ekonomické, vcetne industriální. Ale i zelený radikalismus je
produktem mestské a industriální kultury. Za doklad poslouží napríklad koncepty ochrany práv zvírat, v kontextu kultury predindustriální zcela nadbytecné.
Perspektivy obou konzervatismu, modrého i zeleného,
jsou celkem preWedné. Ten modrý, sociální, bude vždy
sledovat predevším zájmy cloveka, jeho prospech; proto
bude vždy snáze ohrozitelný lidskými slabostmi - pohodlností, prospechárstvím a sobectvím. Konzervatismus
zelený se jakožto komplexnejší bude postupne prosazovat svými akcenty na kvalitu života, pokud zmírní své postoje vuci lidským slabostem; nesmí se jimi ovšem nechat
dirigovat. Stejne se ani pak nevyhne obvinování z moralismu ci intelektuálního elitárství, jemuž je vystavován ze
strany svých oponentu dnes.
Nicméne soudím, že i sebekonstruktivnejší a sebeumÍrnenejší zelený program si potrebuje - pro domo sua - pestovat i ten radikalismus, Wavne nejspíš mezi mladými
sympatizanty. A inspirovat se z nej.
Jan Horálek

POST SCRIPTUM

William a demokracie
pred sedmi jako
lety obvykle
jsem se uocitl
príležitosti
oslav Dne
ft" si nezávislosti
v malostranské
rezidenci amerického velvyslance. Kamarád mi tam predstavil kneze Williama Faixe, který stejne jako já pochází z New Yorku. Probrali jsme nejen New York, ale
i Williamuv pobyt v Polsku, kde sloužil sedmnáct let,
než ho augustiniáni premístili do kostela sv. Tomáše na
Malé Strane. Rekl mi, jaká to byla pro nej zmena, odejít ze zeme, ve které se knez témer rovnal Bohu, do té,
kde ateisté mají nejvetší zastoupení v Evrope. Mluvil
o tom s cerným humorem, který jen cástecne zakrýval
zklamání z udivených reakcí jeho rádových kolegu
u vecerního stolu, když se ptal, kdy a kde vedou setkání s alkoholiky ci nezletilými matkami.
Mesíc na to mi volal celý rozcilený, že ho chce videt
kardinál Vlk. "Co mám delat?" "No preci, jdi, a dej vedet." Za pár dnu zavolal. Kardinál prý mel v ruce srolovanou Prítomnost, ve které byl velice nelichotivý clánek
o katolické církvi. Kardinál mel casopis od kolegy ze
Strahova, který uvedl, že ho dostal od Williama. Kardinál se také ptal, jestli je pravda, že William má "nápady", jako je zavedení diskusních klubu pro narkomany
apod. Když William kývl, kardinál se naklonil a rekl:
"Víte, my máme posledních sedm set let problémy
s Malou Stranou. Když jste tak chytrý, jmenuji vás predstaveným celé Malé Strany. Mužete ukázat, co umíte".
Dnes William slouží ceskou mši (s plným sborem)
v 10 hodin a další v 11 hodin v anglictine. Do kostela se
nedostanete, ledaže prijdete o pul hodiny drív, Williamova kázání se stala legendárními. Když jsem se nedávno pri setkání s kardinálem zmínil o Williamovi, rekl:
"To je jeden z nejlepších kneží, jakého jsem kdy poznal."
Obcas sedím na kuru a hraji Williamovi na varhany.
Dole vidím svého tátu krátce predtím, než zemrel, jak

sedel ve vozícku na mši. Vidím
svého dedecka Jaroslava, když
byl ministrem školství krátce
pred rokem 1948 a když mu zakázali kontakt s kardinálem,
jak šel na mši, posadil se do
první lavice a kývnul kardinálovi, což znamenalo, že nebude
respektovat prání bolševiku, aby zamítl školám volno
pri církevním svátku. Vzpomínám si na otce Víta, který znal pet generací mé rodiny, když mi lícil, jak v pul
jedenácté vecer jako mladý knez otevíral zadní dvere
pradedovi Adolfovi Stránskému, který jako ministr žil
ve Valdštejnském paláci pres ulici a který si prišel dát
"jen jednu sklenicku" s opatem. Sám se vidím, jak
jsem stál u oltáre vedle rakve pana Kucharského, našeho nejvernejšího pracovníka, který tragicky zemrel,
a jak jsem hledal slova pri reci k jeho rodine. Vzpomínám, jak se pri velké mši konal krest, pricemž William zdvihl miminko a vykrikl: "Podívejte se na nejnovejšího clena naší rodiny!" A obešel kostel a všem
trem stum padesáti lidem - jednomu po druhém - to
díte zblízka ukázal. Vidím své deti, jak ministrovaly
Wil1iamovi - Fi1ípkovi se trásly rucicky nervozitou,
Williamovi stárím, takže když se prelévala voda do kalichu, byl pekný randál.
Neexistuje demokratická zeme, ve které církve a náboženství nemají jasné a duležité postavení. Nejde o viru v Boha, ale spíše o uznání principu viry. Práve to vede k presvedcení, že demokracie a zákony s ní spojené
jsou vlastne odrudou techto vyšších principu, ve které
se musí verit. Nelze tedy dobudovat demokracii v ateistickém prostredí.
Martin Jan Stránský
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Módní kolekce Jaro - Léto 2006 již v zime!
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