
Ve druhé polovině devadesátých let a na počátku našeho
století, zvláště v reakci na omezení politické plurality v dů

sledku tzv. opoziční smlouvy, zesílily ve veřejnosti i mezi
politiky hlasy zdůrazňující nepostradatelnost aktivní ob
čanské společnosti pro fungující demokracii.

Občanská společnost se stala heslem, mnohoznačným

symbolem i pojmenováním toho, co české společnosti sku
tečně schází: silný třetí, tedy občanský, nevládní a nezis
kový sektor.

Svobodné politické instituce a tržní hospodářství samy
o sobě nestačí, neboť vymezují jen plochu demokratické
ho systému. Stupeň rozvoje občanské společnosti je výra
zem jeho hloubky - udává třetí rozměr demokracie.
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VYTVÁRENí POLITICKÝCH INSTITUCí DEMOKRATICKÉHO STÁTU A PRÁVNíHO A INSTI

tučnlho rámce pro svobodnou tržní ekonomiku - tak lze charakteri
zovat dva nejdůležitější vnitropolitické procesy, které v České re
publice s větším či menším úspěchem od počátku devadesátých let
probíhaly.

V době, kdy byla reforma prvního (státního] i druhého (zisko
vého, podnikatelského] sektoru společnosti za většinového konsen
zu politické reprezentace v podstatě dokončena, vyvstala otázka,
zda je v tomto okamžiku završena celá transformace a zda již žijeme
v demokratické společností. "Stačí svoboda, politický pluralismus
a trh," tak vymezil mantinely svobodné a spravedlívé společnosti

v březnu 1994 tehdejšípremíér Václav Klaus.
Ve druhé polovině devadesátých let a na počátku našeho století

však, zvláště v reakci na omezení politické plurality v důsledku tzv.
opoziční smlouvy, zesílily ve veřejnosti i mezi politiky hlasy zdůraz

ňující nepostradatelnost aktivní občanské společnosti pro fungující
demokracii. Prohloubila se nedůvěra vůči politickým stranám, které
ukazovaly, jak málo si váží názoru svých voličů, a bující korupce
vrhala nepřehlédnutelný stín podezření i na férovost podnikatelské
soutěže.

Občanská společnost se stala heslem, mnohoznačným symbo
lem i pojmenováním toho, co české společnosti skutečně schází:
silný třetí, tedy občanský, nevládní a neziskový sektor. Svobodné
politické instituce a tržní hospodářství samy o sobě nestačí, neboť

vymezují jen plochu demokratického systému. Stupeň rozvoje ob
čanské společnosti je výrazem jeho hloubky - udává třetí rozměr

demokracie.
Iniciativa Impuls 99 vznikla s cílem povzbudit společnost, rozvi

nout diskusi o tom, co nám chybí, jakým směrem je třeba v trans
formaci pokračovat, co je třeba zlepšit pro snazší integraci do
Evropské unie a hlavně - jak vytvářet v České republice moderní,
strukturovanou občanskou společnost. Mnohé v tomto směru do
kázala, mnohé se jí nezdařilo. Za hlavní úspěch Impulsu 99 lze však
považovat to, že tuto zásadní veřejnou diskusi otevřel.
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Tento sborník byl koncipován jako "tečka" za hlavní kapitolou
veřejného působení iniciativy Impuls 99. V duchu idejí, které stály
u jeho zrodu, však Impuls nechce mluvit o sobě, ale především

o tématech, která do veřejného prostoru vnesl. To je také smyslem
této knihy.

Autory esejů jsou z větší části lidé, kteří se podíleli na vzniku
občanské iniciativy Impuls 99 a angažovali se pro ni. Lze říci, že
jejich složení odráží i skladbu signatářů Impulsu - vysokoškolští
učitelé, novináři, studenti, lidé z nevládních organizací i nezávislí
politici. Vedle nich přispěli do sborníku svými polemickými texty
i autoři, kteří do okruhu signatářů nepatří - politoložka Vladimíra
Dvořáková a novinář Václav Žák.

Tématem, které spojuje všechny příspěvky, je občanská společ

nost. Ne všichni autoři však mají na tento pojem shodný názor
a každý z nich jej pojímá ze své odborné i osobní perspektivy
a zasazuje do odlišného kontextu.

Knihu otevírá prvníprohlášení Impulsu 99 z 22. července 1999,
na které navazuje textTomáše Halíka rekapitulující činnost iniciativy
v kontextu politického a společenského vývoje posledních let. Po
něm následuje úvaha Slavomila Hubálka dívající se na Impuls 99
a problémy, které otevřel, z perspektivy dnešní situace našíspoleč
nosti.

Teoretickým úvodem k diskusi o občanské společnosti je stať

Jiřího Pehe. Jednalo se původně o přednášku pronesenou 22. dub
na 2002 na půdě Filozofické fakulty UK v rámci cyklu seminářů

"Občanská společnost v soudobé diskusi" pořádaných student
ským sdružením POL/S.

Eseje Václava Žáka a Jiřího Musila se z odlišných názorových
pozic zabývají otázkami po roli intelektuálů v politice. Zda se čeští

intelektuálové své společenské zodpovědnosti zhostili úspěšně či

nikoli, to oba demonstrují i na příkladu iniciativy Impuls 99.
Následující příspěvky Václava V. Nekvapila a jiřiny Šiklové se

věnují tématu občanské společnosti aneziskového sektoru vobdobí
od Sametové revoluce do současností. Eseje se vzájemně doplIJujíi
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zatímco Václav Nekvapil se zaměřil na vztah třetího sektoru a jeh<J
"podhoubí", občanské participace, Jiřina Šiklová pak na jeho roz
měr politický.

Senátor Josef Jařab ve svém textu charakterizuje nástup nezávis
lých politiků do horní komory českého parlamentu jako jeden ze
způsobů překonání propasti, která se u nás v posledních letech
rozevřela mezi vrcholnou politikou a občanskou společností.

Polemický text Vladimíry Dvořákové je upravenou verzí referátu
předneseného 22. září 2003 na semináři organizovaném Francouz
ským centrem pro výzkum vespolečenských vědách (CeFReS) vPraze.

Závěrečný krátký esej Jany Šmídové se s odstupem let vrací
k mediálnímu ohlasu iniciativy Impuls 99.

Na závěr je zařazen seznam literatury (pokud možno dostupné
v češtině) k některým z témat, jichž se autoři ve svých příspěvcích

dotýkají, nebo pramenů, na které se přímo odvolávají.
Závěrem bych ještě rád poděkoval autorům všech příspěvků

a jmenovitě pak PhDr. Jiřině Šiklové a PhDr. Jaromíru Charousovi za
neocenitelnou pomoc při sestavování sborníku.

VÁCLAV V. NEKVAPIL
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VDULEZITÝCH OKAMZICicH DÉJ/N OPAKOVANÉ ZAZNELY Z PROSTREDi KUL

turníhoa duchovního života našízemě výzvy k odpovědnos

ti, oslovující celou společnosti jsme přesvědčeni, že taková
chvíle uzrála i nyní. Máme starost o stav naší země.

Naše republika se vydává směrem, který může vést jak k zma
ření nadějí na brzkou integraci do evropských struktur, tak k pro
hlubování negativních jevů v ekonomické, sociální, právní i morální
oblasti.

Jednou z hlavních nadějí polistopadového VÝvoje bylo otevření
veřejného života občanům, jejich sdružením, společenstvím a ob
cím. Do společnosti se takzačal vracet zájem o veřejný život a o účast

v něm. již několik let jsme však svědky opačného vývoje: veřejný
život se uzavírá občanům a nevládním institucím, začínají ho stále
více ovládat velké politické strany, které žijí převážně svými stranic
kými problémy a mocenskými zájmy. Velká část občanů ztrácídůvě
ru v politické strany a demokratické instituce vůbec, protože má
pocit, že mnozí naši politici nezacházejí odpovědně s mandátem,
který od občanů obdrželi. Objevuje se neprůhledné propojování
politické a hospodářské moci. Veveřejném životě narůstá atmosféra
konfrontace a arogance, která zhoršuje soudržnost české společ
nosti. Odráží se i v agresivním a sociálně nesolidárním chování,
hospodářstvím počínaje a každodenním životem konče.

Zneklidiíuje nás malá ochota a schopnost politiků komunikovat
se společností a vnímat kritické hlasy, které přicházejí z domova
i z ciziny. Žádáme politiky, aby brali vážně jak připomínky, které
dostali z Evropské unie, tak i analýzy domácích odborníků, jako by
la např. nedávná výzva skupiny ekonomů (tzv. "Dřevíčská výzva"
z 24. 3. 1999, pozn. editora). Vyzýváme politiky, aby se konečně
začali zabývat reálnými problémy našízemě a nezaměřovali se pouze
na mocenské hry. Vybízíme je k dialogu s občany a občanskými

institucemi jako jsou odbory, církve, univerzity a profesní organiza
ce. Způsob, jakým stát vede dialog s občanem, se státu vrací v tom,
jak se občan ztotožňuje se svým státem a plní své povinnosti vůči
němu.
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POZVÁNí KCElOSPOlECENSKĚ DISKUSI
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Jsme už syti nevěcného hašteření politiků i jejich ~op~listickýc~

snah podbízet se veřejnému mínění, jak jsme to~u byli.s:e?ky.I:apr:
při nedávné krizi v Kosovu. Rádi bychom v nasem,ve;el,nem Z~V?t:

viděli vice osobností, majících jak odvahu, tak morální vahu vel ejne
mínění spíše aktivně spoluutvářet a kultivovat, ,"

Nelpalčlvělšf starosti většiny občanů jsou
o

~nes ~o:lalnl POV~~y,

Uvědomme si, že sociální nespokojenost muze VYUStlt do politic
kých změn, které by mohly ohrozi~ nej:~ n~š ,návrat .na c:stu zdra
vého ekonomického růstu, ale take smerovaru spolec~o~tl k aut,en
tické demokracii a mezi vyspělé státy Západu. Skutecnym zdrojem
zklamání z vývoje hospodářství není v našich podmínkác,h ani tak
všeobecný pokles životní úrovně občanů, jako ztráta vir!' v ,bu-,
doucnost a legitimitu ekonomického úspěchu, Zanedbany pravrn
rámec podnikání a slabé vynucování práva navo~i!y, situaci" kdy
hlavním zdrojem bohatství nemusí být práce, vzděláni a poctivost
podnikatelů, nýbrž též korupce, známosti a pohrdán~ ?rávem"

Cítíme naléhavou potřebu nejen nového stylu politiky, nove po
litické kultury, nýbrž i uzdravování celkového společenského klin:~

tu. Všechnu vinu za stav společnosti nelze připisovat pouze politi
kům a politickým subjektům, Ani česká inteli.genc~ dosud. nebyl~
schopna přihlásit se dost zřetelně ke své spolecenske odpovednostl
a nabídnout svou pomoc. ,

Proto tímto prohlášením nechceme pouze pojmenovat pravy
stav věcí nýbrž se zavazujeme k práci pro změnu tohoto stavu.,
Chceme ~oUŽít své odborné znalosti a živ~,tní zkuše~ost,i k.?ledá~1
východisek a vybízíme k tomu všechny, kteří obdobne vnlmall.d~les~
ní stav společnosti. Chceme pravidelně upozorňovat na neresene
problémy a pokusíme se systematicky předkládat názory, poznatky
a návrhy k veřejné diskusi. '"

V naší zemí došlo k vážné stagnaci procesu premeny společnos

ti státu i hospodářství. V takové situaci je potřeba uvážit, které
p~oblémy jsou nejdůležitější. Podle našeho názor,u .js~u to ty ~ro
blémy, jejichž řešení přibližuje naši zemi ke kvalitě ztvota v zapa
doevropském společenství.
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Za nejzávažnější považujeme tyto úkoly:

I . Zajistit naší brzkou a kvalitní integraci do evropských struktur
a získávat pro tento vážný krok podporu a spolupráci občanů.

2. Rozvíjet a kultivovat občanskou společnost, a tím přispívat

k obnově morálních hodnot. Překonávat lhostejnost, provincio
nalismus a intoleranci, podporovat občanskou solidaritu a od
povědnost.

3. Pečovat o kulturu vztahů mezi lidmi, aby naše společnost získá
vala přátelštější tvář. Dbát na dodržování pravidel řádného pod
nikání, zavést debatu o principech sociální politiky a rozsahu
státní redistribuce. Posilovat decentralizaci a pravomoce regio
nální samosprávy.

4. Rozvíjet právní kulturu v našem státě, zlepšit fungování justice
a zajistit vymahatelnost práva. Úcta k zákonům předpokládá re
spekt k morálním standardům ve veřejném životě, nesmířit se
s všudypřítomností korupce.

5. Pečovat o vzdělanost společnosti jako hlavní předpoklad její dob
ré budoucnosti. Posílit duchovní potenciál mladé generace, vy
tvořit podmínky pro širší přístup k vysokému školství a dbát na
růst jeho kvality. Úctu odbornosti prokázat dnes zejména
v oblastech zdravotnictví a školství.

Iniciativa Impuls 99 začala společným přemýšlením a hledáním cest
z naší nynější krize. Nepředstíráme, že máme hotové odpovědi

a nestavíme se do role zachránců společnosti. Chceme předkládat

impulsy k odpovědnému přístupu k vážným problémům společnos

ti. Chceme tím přispívat k většímu rozvoji tvůrčího potenciálu ob
čanské společnosti, překonávat pocity bezmoci a znechucení. Pro
tože je nám cizí vytvářet "paralelní politické struktury", obracíme
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se s touto výzvou ke všem demokraticky smýšlejícím občanům bez
ohledu na jejich politické preference. Cítíme blízkost k mnoha po
dobným úsilím přemýšlejících lidív naší zemi. Věříme, že dostatek
slušných a rozumných občanů spojuje přes všechny názorové hrani
ce stejnévědomí odpovědnosti zastavdemokracie a za budoucnost

naší země.

V Praze a Brně 22. července 1999

mluvčí iniciativy IMPULS 99:

TOMÁŠHALíK [sociolog a teoíog),

JIŘí PEHE [poiitolog),

JANA ŠMíDOVÁ [novinářka)
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uZAviRÁNi NAŠi SPOLEéNOSTI VYVOLALO MNOHO OBéANSKÝCH INICIATIVJAKO

TREBA IMPULS 99. MAJi JEDINOU ŠANCI NA HLUBŠi POLITICKÝ ÚSPĚCH: UDĚLAT

Z POTREBY "PREVYPRÁVĚT" NAŠi DEMOKRACII NALĚHAVÝ POLITICKÝ PROGRAM

A SNAŽiT SE TAK O ZNOVUPROPOJENi OBOU KONSTITUTlVNiCH PRiBĚHU NAŠi

DEMOKRACIE - SEBEOSVOBOZENi SPOLEéNOSTI A EKONOMICKĚ REFORMY. NEJEN

EKONOMICKÁ, ALE JAKÁKOLI REFORMA JE LEGITIMNí, JEN POKUD JE VNiMÁNA

ROZHODNOU VĚTŠiNOU OBéANU JAKO POKRAéovÁNi SEBEOSVOBOZOVÁNi SE

SPOLEéNOSTI.

VÁClAV BĚLOHRADSKÝ:

éESKÁCESTA K UZAVRENĚ SPOLEéNOSTI
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CÍLE IMPULSU 99

V létě J999 se představila nová občanská iniciativa. Vzešla z roční

debaty několika desíteksociologů, ekonomů, politologů a publicistů

o stavu naší společnosti. Její vstupníprohlášení podepsalo přes dvě

stě významných osobností z různých oblastí společenského života _
rektoři a děkani vysokých škol, přední představitelé odborů, církví
a náboženských společností, profesních organizací, podnikatelské
ho světa, médií, vědci, spisovatelé a novináři.

Během několika týdnů se k prohlášení připojilo několik tisíc
občanů z celé republiky. V doprovodném dopise bylo uvedeno že
podpis Impulsu 99 neznamená vstup do nějaké organizace, ale je
současně něčím více než jen podpisem petice - je vyjádřením indi
viduálního závazku každého signatáře pracovat ve svém prostředí

podle vlastního uvážení pro zlepšení demokratické politické kultu
ry v naší zemi.

Občanská iniciativa Impuls 99 a občanské sdružení, kterévzniklo
záhy na její podporu, si nekladly za cíl změnit politické, sociální či
ekonomické poměry v naší zemi, ale pouze dát impuls k vážné
veřejné debatě o důležitých problémech, stavu a směřování české
společnosti a povzbudit vědomí spoluodpovědnosti občanů za ten
to vývoj. Některé z těchto prioritních problémů vstupní prohlášení
Impulsu 99 jasně pojmenovalo: je třeba zintenzívnit přípravy pro
vstup do EU, pečovat o právní kulturu, zlepšovat vzdělanost společ
nosti, racionalizovat regionální uspořádání státu etc.

Impuls 99 nabídl partnerskou diskusi a spolupráci ostatním ob
čanským sdružením, politickým stranám a institucím sledujícím
podobné cíle. t

VÝSLEDKY

S odstupem několika let je možné konstatovat, že Impuls 99 včas
a správně pojmenoval prioritní problémy společnosti, a to nejen ve
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svém vstupním prohlášení, nýbrž i v řadě dalších dokumentů, které
vydal.

Impuls 99 uskutečnil poměrně velké množstvíaktivit na podpo
ru cílů, které vyhlásil. Patří mezi ně odborné celorepublikové konfe
rence a diskusní fóra k otázkám evropské integrace, samosprávy
a regionálního uspořádání státu a systému školství. Vypracoval
a předložil návrhy v oblasti zdravotnictví, energetické politiky apod.
Vyjádřil se jednoznačně a včas k celé řadě konkrétních politických

.a sociálních problémů - např. jako první upozornil na nebezpečí

politické manipulace veřejnoprávních médií již na jaře roku 2000.
Uspořádal desítky veřejných diskusí s občany v různých regionech.
Studentská sekce Impulsu velmi iniciativně a tvořivě navázala něko

likrát kontakt s poslanci a senátory Parlamentu ČR.

Aktivity Impulsu 99 patrně alespoň jistým dílem přispěly ktomu,
že na politické scéně došlo k některým pozitivním jevům: k větší

podpoře evropského integračního procesu, neprošly nebezpečné

změny ústavy a volebního zákona, veřejnost se zaktivizovala kobraně

nezávislosti veřejnoprávních médií, do čela stran Čtyřkoalice přišli

lidé známí svou vstřícností vůči občanským iniciativám, občanské

iniciativy a nevládní organizace začaly více komunikovat a spolu
pracovat v politické oblasti.

Mezi představiteli Impulsu nedošlo během jeho dosavadní čin

nosti k žádnému zásadnímu rozkolu a Impuls neučinil nic, zač by se
museli jeho signatáři stydět. Impuls 99 odvedl kus dobré práce
a pokud zklamal, tak především ty, kteří od něho očekávali něco, co
nesliboval a nechtěl, ani nemohl uskutečnit. Přesto je třeba podívat
se na jeho činnost také kritickým pohledem, uvědomit si, co se
nepodařilo a kde jsou příčiny neúspěchů.

NEDOSTATKY

Veřejná debata o závažných politických problémech jakožto cesta ke
kultivaci veřejného mínění, posilování občanské společnosti a tím
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i demokratické politické kultury, neprobíhá v naší zemi v potřebné

formě a kvalitě. Impulsu 99 senepodařilo v tomto ohledu dostateč

ně povzbudittvůrčí potenciál občanské společnosti, najít trvalémís
to v médiích a navázat dialog s širším spektrem politických stran.

Komunikace Impulsu s občany, s politickými stranami a s médii
nebyla ideální, a vinu za nedostatečnou komunikaci nemůžeme při

psat pouze "druhé straně".

Už počáteční prohlášení Impulsu 99 otevřelo příliš široké spek
trum problémů a jeho dalšíaktivity se někdy až příliš rozbíhaly do
šíře. Impuls 99 ztratil mnoho času hledáním odpovídající organi
zační formy a "technické otázky" fungování občanského sdružení
pohltily mnoho energie, která měla být věnována obsahu iniciativy.

IMPULS 99 A VEŘEJNOST

Jedním z paradoxů Impulsu 99 byla skutečnost, že se nečekaně

velká podporaa zájem veřejnosti staly velkým problémem pro dyna
miku působení této občanské iniciativy. Velké množství občanů,

kteří projevili souhlas s prohlášením Impulsu 99, začalo k tomuto
textu vzhlížet jako k petici a jiní jako k základně masové politické
organizace - byť iniciátoři Impulsu dali jasně najevo, že se o jedno
ani o druhé nejedná.

Iniciátoři se rozhodli zorganizovat signatáře do tematických
a regionálních pracovních skupin a věnovali tomu mnoho času, sil
a prostředků. Je třeba konstatovat, že masové lidovéhnutí opravdu
nelze organizovat bez dostatečné finanční a personální základny.
Rovněž společnost nenípatrně dosud zralá a připravená na existen
ci a činnost velkých politických občanských iniciativ - politickým
stranám se podařilo vsugerovat velké části společnosti představu,

že tyto iniciativy jsou buď apriorními nepřáteli politických stran,
nebo jejich zakuklenými zárodky či odnožemi. Politické občanské

iniciativy u nás zřejmě musímít přesně definované, poměrně úzké
a spíše krátkodobé cíle.
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Úsilí Impulsu 99 zorganizovat několik tisíc signatářů s rozdílnými
cíli, motivací a přesvědčením, přes některé dobré výsledky (např.

založení řady regionálních neformálních diskusních uskupení], skon
čilo spíše neúspěchem.

IMPULS 99
A OBČANSKÉ INICIATIVY

Lepších výsledků dosáhl Impuls 99 v komunikaci s nejrůznějšími

občanskými iniciativami a nevládními organizacemi, zejména poté,
kdy z masové podpory akce "Děkujeme, odejděte!" vznikla občan

ská iniciativa stejného jména.
I když se zdá, že ještě nenastal čas pro vytvoření jedné střecho

vé organizace či spojující struktury mezi nevládními iniciativami,
přece jen sezde začala vytvářet komunikační síť. Občanské iniciati
vy a celýneziskový sektor si uvědomují společné politické požadav
ky a jsou schopny poměrně jednotně vystupovat tam, kde se určité

politické síly snaží monopolizovat pro sebe celý veřejný prostor
společnosti.

IMPULS 99
A POLITICKÉ STRANY

Impuls 99 od počátku jasně deklaroval, že nijak nezpochybiíuje
nezastupitelnou úlohu politických stran v demokratickém systému.
Není ani žádným apriorním nepřítelern stranického systému, ohra
zuje-ll se jen proti tendenci některých politických stran uzurpovat
si pro sebe celý veřejný prostor a vykazovat z něho všechny ostatní,
kteří se chtějí politické debaty účastnit.

Impuls 99 nabízel spolupráci a kritický dialogvšem demokratic
kým politickým stranám, aniž se chtěl trvale vázat na některou

z nich.
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Na vznik Impulsu 99 okamžitě a velmi agresivně reagovaly zejmé
na dvě politické strany - ODS a KSČM - a rovněž někteří vedoucí
funkcionáři ČSSD. (Reakce vedení ODS byla paradoxní vzhledem ke
skutečnosti, že podle výzkumů veřejného mínění iniciativa Impuls
99 našla také mezi řadovými voliči a příznivci ODS velký pozitivní
ohlas.) Pouze strany Čtyřkoalice byly ochotny se setkat na nejvyšší
úrovni se zástupci této iniciativy a vést s nimi dialog.

Relativně nejlepších výsledků v komunikaci s politiky parlament
ních strandosáhla studentská sekce Impulsu 99, když dvakrát oslo
vi/a poslance a senátory parlamentu - v případě evropské integrace
a chystaných ústavních změn.

IMPULS 99 A MÉDIA

Společenská účinnost iniciativy Impuls 99 byla samozřejmě z velké
části závislá na zájmu médií referovat o této iniciativě a dát prostor
jejím představitelům a stanoviskům.

Média velmi živě reagovala na vznik iniciativy a přispěla tak
k vytvoření nerealistického horizontu očekávání ve veřejnosti. Když
pak nebyla ochotna referovat o všední práci této iniciativy (~ť už
pod nátlakem politiků, z důvodů nestatečné autocenzury či proto,
že jim tyto informace nepřipadaly dost atraktlvnfl, podílela se na
vzniku představy, že Impuls 99 zanikl, nepracuje atd.

Někteří politici a novináři blízcí ODS vyvolali proti Impulsu 99
přímo hysterickou kampaň, svým slovníkem a argumenty připomí

nající kampaň normalizačního komunistického režimu proti Chartě

77. Tato kampaň měla své výsledky: podařilo se zastrašit část pra
covníků médií (kteří začali Impuls 99 ignorovat, abynebyli obviněni
z "nevyváženosti") a poměrně velké části veřejnosti vsugerovat fa
I~šnou představu, že Impuls 99 je jakousi tajnou zbraní "Hradu",
Ctyřkoalice, zastánců jakési "nepolitické politiky", odpůrců stan
dardního parlamentního systému či skupinou nelegitimně usilující
o politickou moc.

24

IMPULS 99 - ZKUSENOST

SUTvARENiM DEMOKRATICK~ KULTURY

)e ovšem třeba dodat, že i "mediálnípolitika" Impulsu 99 neby
la na takové úrovni, jaká by odpovídala aspiracím iniciativy srozumI

telně oslovit veřejnost.

HLEDÁNí FORMY IMPULSU 99

Největší chybou iniciativy Impuls 99 byla přílišná ztráta času

a energie při budování organizačních struktur, neschopnost včas

oddělit ideové vedení od organizačního aparátu. Impuls 99 prodě

lal řadu zkušeností s několika formami právní a organizační existen
ce - od poměrně komplikované struktury pracovních sekcí v rámci
ještě neformální občanské iniciativy přes pokus založit obecně pro
spěšnou společnost až po vědomě malé občanské sdružení.

POKRAČOVÁNí
INICIATIVY IMPULS 99

Impuls 99 na své první tiskové konferenci jasně deklaroval, že se
nehodlá transformovat do podoby nové politické strany, že však
může povzbudit řadu svých příznivců pro vstup do praktické politi
ky - ať užv rámci stávajících politickýchstran nebo prostřednictvím

nových, pro jejichž vznik může občanská iniciativa takříkajíc "zkyp-

řit půdu".

Tomuto prohlášení zůstává Impuls věrný. Aniž by došlo k jaké-
mukoliv konfliktu mezi členy tohoto občanského sdružení, budou
různí jeho členové a příznivci v duchu původního prohlášení Impul
su 99 nadále projevovat svou občanskou odpovědnost a aktivitu

různými způsoby.

Někteří zůstávají v rovině "předpolitické" a usi/ují o zkvalitnění

veřejné debaty a kultivaci veřejného mínění svou publicistickou čin

ností a aktivní účastí v různých diskusních fórech (např. v rámci
sdružení Lípa aj.). Jiníse účastní politického života v rámci existují-
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cíchpolitických stran, po zkušenostech Impulsu 99 většinou v rámci
stran Čtyřkoalice. Část aktivistů Impulsu se aktivně podílí na zalo
žení nové politické strany a pokusí se myšlenky Impulsu prosazovat
v její politice.

Nyní- v září 200 I - docházím k názoru, že občanské sdružení
splnilo v rámci možností svůj úkol, dalo impuls ke zkvalitnění ob
čanské společnosti a že se tento impuls nyní musípřeměnit v celou
škálu dalších konkrétních aktivit - včetně těch, které jsem zde již
naznačil.

Je patrně vhodné "stáhnout vlajku", avšak - obohaceni o věcnou

a kritickou reflexi této zkušenosti - nevzdát své úsilía hledat nové
formy a novéspojence v práci k původnímu cíli: zkvalitnit fungování
veřejné politické diskuse a občanské společnosti v naší zemi.

TOMÁS HALíK

{Oxford, září 200 l}
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V
DNESNi DOBE, KDY VSE PROBíHÁ VElMI RYCHLE, JSME DENNE ZAPLAVOVÁ

ni novýmí a novými informacemí a zapomínání se tak stává
nezbytností. Paměť i proces zapomínání jsou charakteristic

kými znaky nejen psychického zdraví člověka! ale i jeho politické
aktivity. Neuškodí si však s odstupem několika let připomenout

jeden z důležitých momentů našeho polistopadového politického
života! který sice každodenní politická rutina již vytlačila z prvních
stránek novin! ale přesto zůstává jednou z určujících událostí
v procesu emancipace české občanské společnosti: tím momentem
byla výzva Impulsu 99.

Podívejme se nyní na to! jak se agenda Impulsu jeví dnes! ve
světle změněných politických poměru! a zda jsou problémy! na které
signatáři upozorňovali, u nás stále aktuální.

AKCE A REAKCE

Impuls 99 vznikl jako občanská iniciativa! jejímž prostřednictvím

skupina českých intelektuálu vyjádřila svoje znepokojení nad stavem
naší země! nad vývojem demokracie a svobody a nad úpadkem
zájmu občanu o věci veřejné. Naše dějiny jsou plné podobných
výzev! apelů! manifestu českých vzdělanců! literátů! umělců či věd

ců. Je už jejich údělem! že se setkávají s nelibostí vládců a bývají
doceněny až po letech. A nejinak tomu bylo i s apelem Impulsu!
jenž přišel deset let po pádu komunismu, v dobách bizarního poli
tického útvaru zvaného opoziční smlouva, v politickém bezčasí! kdy
se naše společnost ocitla v patové situacia míra občanské nespoko
jenosti a "otrávenosti" dostupovala vrcholu. Nebylo tomu jistě

náhodou! že Impuls 99 soustředil ve svých řadách mnoho profeso
rů sociologie této země ...

Jaké reakce politiků se občanská iniciativa dočkala? Premiér Mi
loš Zeman a jeho "opozičně smluvní" partner Václav Klaus zareago
vali odmítavě! ba zlostně! s arogancí sobě vlastní. Jen prezident
Václav Havel tuto iniciativu přivítal a jeho žena sestala dokonce její
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signatářkou. Moudří vládci by ji měli uVíta.t, odborník: vyzvat ke
spolupráci, k dialogu, k vypracování prognóz, koncepcí, oponent

ních a alternativních návrhů. Nic takového se nestalo·v .'
Autoři výzvy Impuls 99 konstatovali, že nenastal predpokladal~y

zdravý rozvoj ekonomiky, občanské s~olečn.ost~. a,,~,emokrac~e
a stanovili některé základní úkoly týkajid se nelpalClvelslch proble-

mů naší společnosti. , ,.
Z nich prvořadý byl úkol usilovat o naši brzkou a kv~litnl Integ-

raci do evropských struktur. Dále pak jednou '. ese~CI pro~ramu

Impulsu 99 bylo volání po rozvoji a kultivaci obcanske sP,olecnos:I,
a obnově morálních hodnot ve společnosti i v politice. S.tlm se PO!I
takénutnost překonávat lhostejnost!provincionalismus a IntoleranCi,
podporovat občanskou solidaritua zodpovědnost, pečvovat o ku!turu
vztahů mezi lidmi a obecně usilovat o to, aby nase SP~~€CI~os:
získávala přátelštější tvář. Dalšími požadavky Impulsu byla lepši pravn~
kultura! efektivnější fungování justice,a tím i zajištění vymahate~nost~
práva a intenzivní boj proti korupci.A ko~ečn~ ~ignatáři up~zo:novall
na nutnost pečovat o vzdělanost spolecnostl Jako o hlavni predpo-

klad její dobré budoucnosti.

ČESKÁ SPOLEČNOST
A EVROPA

Vezměme si nyní postupně výše uvedené problémy! na které inicia
tiva Impuls 99 poukazovala, a podívejme se na ně optikou součas-

nosti. , ,. 'I
Odpor k evropské integraci představovaný extremv~lm,1 po Y na-

šeho politického spektra! republikány! komunis~ ~ ca~tl ??S b:1
jasně překonán! uskutečnilo se referendum! v nem: 77 y~ :u~~stne
ných voličů vyjádřilo svůj proevropský postoj. leme s n,eJve:sl prav
děpodobností vstoupí na jaře roku 2004 do Evropske unie. Inte
grační směřování našízemě do evropských struktur se v~tu~e~ dvo
EU završuje! nyní však musíme dát svému členství konkrétm náplň.
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Rozvoj a kultivování občanské společnosti je dlouhodobým úko
lem. Stesky na úpadek morálky a zodpovědnosti provázejí člověka

asi od té doby, co slezl se stromu, ale v dnešní české společnosti

dosáhly nebývalé míry. Nejde však jen o bědování starců - neblahý
trend ve vývoji české společnosti potvrzují jak údaje o neza
městnanosti, hrozivá data o korupci, statistiky kriminality, rostoucí
křivka spotřeby alkoholu a drog, klesající počet obyvatel v důsledku

extrémně nízké porodnosti, či vysoká úmrtnost na silnicích, tak
také takové zdánlivě nenápadné statistické údaje, podle nichž je
např. v Praze většina zesnulých spálena bez obřadu. 1 to o nás
samých a naší společnosti mnohé vypovídá. Ovšem i na banálním
příkladu uklízení exkrementů po psech můžeme ukázat, že občan

ské chování lze měnit k lepšímu a že se tomu pomalu, ale jistě

učíme.

Promluva o občanských ctnostech a morálce je v našíspolečnos
ti velkým hazardem. V téže době, kdy se slovo "moralizovat" stalo
pejorativním označením pro otravování a zdržování na cestě za
ziskem, u nás současně vznikly (a dobře fungují) stovky občanských

iniciativ, sdružení, nadací, charit a diakonií, ve kterých občané ve
deni altruistickými motivy solidarity pomáhají potřebným a vytvářejí

síť lidské dobroty, jakousi esenci příkladné společenské morálky.
Chování značné části obyvatel při povodních v roce 2002 bylo
v tomto směru jistě dobrým a nadějným příslibem do budoucna.
Společnost před sebou ovšem stále valí neřešený problém rómské
chudoby, živený neschopností většinové společnosti začít komplex
ně řešit problematiku této menšiny.

Existence občanské společnosti je nerozlučně spjata se svobo
dou slova. V tomto smyslu také zareagovali občané na množící se
útoky politiků proti nezávislosti novinářů. Podpora a obrana televiz
ních pracovníků v době tzv. televizní krize byla nejmasovějším ob
čanským protestem od listopadového převratu. 1díky tomu si naše
společnost dnes již jasně uvědomuje, že nezávislá média jsou jed
ním z pilířů demokracie a neustálé pokusy vládnoucích politiků

o ovládnutí médií, zejména České televize, vnímá velrni nelibě.
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SílA PENĚZ
A SLABOST DUCHA

Starost o svobodu slova a o demokracii je starostí o kultivaci
veřejného prostoru. Také péče o tvář naší země, o vnější českou
krajinu, je součástí této kultivace. Na jedné straně neni pochyb
o tom, že se mnohé jizvy z minulosti na tváři naší země pomalu hojí
_ zlepšuje se kvalita životního prostředí, prodlužuje se střední délka
života, atd. Pohleďme však blíže: co vypovídá o naší kultuře napří
klad obrázek, naskytnuvší se turistovi po pouhém přejezdu českých
hranic? Nevyhnutelné setkání se špalírem prostitutek, pololegál
ních trhovců a armádou trpaslíků. Množství stupidních reklam po
dél silnic, pornografle v každém novinovém stánku, arogance pod
vodných zbohatlíků ničících krajinu výstavbou odpudivých haciend
nazývaných české podnikatelské baroko - to vše svědčí o síle peněz

a o slabosti ducha.
Na druhou stranu, dobrou zprávou je zvyšující se citlivost spo-

lečnosti vůči nejrůznějším formám diskriminace, k diskriminaci žen
na pracovištích či k domácímu násilí. Další velmi dobrou zprávou je
i činnost úřadu ombudsmana.

Právě v oblasti vymahatelnosti práva dochází po období "právní
ho bezvědomí" k pomalým, ale viditelným změnám k lepšímu. Zdá
se, že porevoluční extrémní nárůst kriminality se zastavuje. Občané
jsou občas šokováni trestnou činností mnoha jednotlivých policistů,

ale současně oceňují těžkou práci i úspěchy policie. Mnoho soudců
se stává hrdiny všedních dnů a řada nejkřiklavějších trestných činů
je vyšetřena a trestána. Na soudech se však stále vrší stohy nevyří
zených spisů a tisíce odsouzených nenastupují do vězení. Tváří
v tvář úkolu hledat řešení problému korupce se politici tváří tak
bezradně, že občané už nevěří, že by chtěli vůbec něco řešit.

Problematika školství je úkolem trvalým, stále totiž přetrvává
riziko, že v moderním světě - a zvláště pak v tvrdé evropské konku
renci, která se nám zanedlouho plně otevře - budeme zaostávat,
neboť nevkládáme do školství, vědy a rozvoje moderních technolo-
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gií dostatečné prostředky. Situace na vysokých školách se meru
pomalu/ výuka nestačí požadavkům praxe. Na druhé straně je třeba

konstatovat/ že v oblasti středního školství došlo ke znatelnému
zkvalitnění výuky i atmosféry poté/ co se vytvořila vrstva mladých
středoškolských učitelů/ kteří ve školství zůstali z vnitřní morální
motivace a jsou příkladní svým zaujetím. Vznikla generace počíta

čově a internetově gramotných občanů/ kteří již dnes žijí v globální
informační síti/ v myšlenkovém prostoru/ ve kterém provincionalis
rnus, intolerance a xenofobie nemá místo.

Signatáři Impulsu/ svými odpůrci nazývaní "chronickými podeplso
vačl", přijímají toto označení jako pochvalu. Mají za to/ že analyzo
vat stav věcí veřejných/ vyjadřovat a zveřejňovat své názory neníjen
jejich právem/ ale je i jejich "chronickou" povinností. Budování
spravedlivé demokratické občanské společnosti je totiž úkolem tr
valým. A problémy na které signatáři Impulsu upozorňovali, stále
ještě nejsou uspokojivě vyřešeny.

SLAVOMIL HUBÁLEK
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V
OBECNÉ ROVINÉ BÝVÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST POPISOVÁNA JAKO sít
občanských sdružení, iniciativ, kterétvoří dohromady určitý

organismus, jenž je nepolitický. Nepolitický v tom slova
smyslu, že se neangažuje v politice stranickým způsobem, neusiluje
o moc.

Občanská společnost může ovšem být chápána i abstraktněji,

jako celková suma občanské angažovanosti, která nezasahuje jenom
občanská sdružení, iniciativy, skupiny, asociace, tedy institucionali
zované aktivity, ale je to celková suma občanské aktivity vůbec. Do
občanské společnosti tak patří například i organizování petic, de
monstrací, diskusních shromáždění, diskusních fór, jednorázových
akcí, které občané organizují a kterých se účastní jako občané (ne
jako jedinci sledující především svůj osobní prospěch).

Zároveň lze rozlišit a definovat několik podkategorií občanské

společnosti z hlediska různých politologických, filozofických
a sociologických pohledů. Například Hegel ztotožňoval občanskou

společnost především s trhem. Jiní teoretici viděli občanskou spo
lečnost jako předivo těch společenských vztahů, které se odvíjejí od
soukromého práva - ius privatum.

[ůrgen Habermas říká (a jeho myšlenku rozvíjí kanadský filozof
a politolog Charles Taylor], že formou občanské společnosti je
i veřejnost, kterou definuje jako racionální diskurz, jenž probíhá ve
veřejném prostoru, v němž si lidé organizovaným způsobem (dnes
především skrze média) vyměňují názory na nejrůznější společenské
problémy.

Teorie veřejnosti je velmi abstraktním konceptem a nevyžaduje už
vlastně ani přímo občanské aktivity tradičního typu, neboť takový
diskurz může probíhat i pouze virtuálně.

Pojem veřejného prostoru je velmi důležitý pro pochopení ob
čanské společnosti. Když například Habermas mluví o tom, jak
vznikla veřejnost, začíná oněmi konkrétními fyzickými prostředky

vzniku veřejnosti, jako byly salóny či kavárny, jakožto formy, v nichž
se veřejný prostor začal civilizovat. Teprve poté došlo ke vzniku
novin a časopisů - dalších platforem pro výměnu názorů ve společ-
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nosti. Nyní jsme ve stádiu, kdy je již celá společnost medializována
a veřejný diskurz probíhá ve velmi intenzivním průsečíku siločar

nejrůznějších mediálních zájmů.

co OBČANSKÁ
SPOLEČNOST NENí

Občanskou společnost lze, vedle pozitivní definice, vymezit rovněž

negativně. Může tedy být definována právě tak tím, čím není, jako
tím, čím je.

1. OBČANsKÁ SPOLEČNOST NENi V PROTIKLADU vua STÁTNi MOCI, ALEJE MIMO

STÁTNi MOC - JE TO TASFÉRA SPOLEČNOSTI, DO KTERÉ STÁTNi MOC NEINTERFERUJE.

Tvou JI PROSTOR, KTERÝ SI OBČANE VYDOBYLI NA STÁTNi MOCI. To souvisí
s tím, jak občanská společnost v Evropě vznikala. Uprostřed abso
lutistických režimů se postupně začal vytvářet institucionalizovaný
společenský prostor, který se postupně zvětšoval s tím, jak se
rozšiřoval prostor práva svobod a jak rostl objem tržních aktivit.
Tím je dáno i to, jak úzce občanská společnost souvisí s pojmem
vlády práva, neboť onenprostor, vekterém mohl fungovat trh a mohly
se odehrávat na státu nezávislé občanské aktivity, musel být nějak
institucionalizován, právně kodifikován a definován.

Odtud také pochází důraz některých teoretiků na již zmíněnou

souvislost občanské společnosti se soukromým právem. Skrze sou
kromé právo vstupují lidé do vzájemných, právně definovaných vztahů

jako jedinci. Stát soukromé právo pouze garantuje, ale přímo do
konkrétních soukromoprávních vztahů nevstupuje.

2. OBČANSKÁ SPOLEČNOST NENí TOTOŽNÁ S TZV. POLITICKOU SPOLEČNOSTi.

Celá řada filozofů a politologů tvrdí, že do občanské společnosti

nepatří politické strany. To je poněkud problematická definice, ne-
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boť politické strany, alespoň ve svém zárodečném stádiu, jsou také
projevem občanské iniciativy a do té míry jsou součástí občanské

společnosti.

Problém s politickými stranami, pokud jde o občanskou společ

nost, nastává až v okamžiku, kdy se tyto strany stanou součástí

systému politických institucí státu. V okamžiku, kdy začnou, ať už
parlamentně nebo vládně, uskutečňovat státní moc, stává se ona
linie mezi nimi a občanskou společností mnohem zřetelnější.

J. OBČANSKOU SPOLEČNOSTí NENí TO, CO JE ZALOIENO NA POKREVNíCH

VZTAZíCH. Občanská společnost se začala vyvíjet jako forma spole
čenského organismu tam, kde se postupně rozpouštěly klasické
pokrevní svazky, jako byly klany, rody a kmeny, tedy tam, kde se
lidé začali organizovat za účelem sledování určitých společných

zájmů spíše na abstraktní bázi. Účel tohoto organizování nevyplývá
z jejich pokrevních příbuzenských svazků, ale z nějakého jiného
hlediska.

Proto se tradičně občanské společnosti nedaří v podmínkách
tribálně organizované společnosti, v níž panují silné klanové svazkv

. "nepottsmus a podobné jevy, které stojí v cestě tomu, aby se vytvá-
řely neosobní, respektive nad-osobní struktury občanské společ

nosti. V Evropě to vidíme ještě dnes ve středomořských zemích.

4. OBČANsKÁ SPOLEČNOST JAKO CELEK NENí vYRAZEM JEDNOHO DOGMATU

NEBO IDEOLOGIE. Občanská společnost je už ze své definice vnitřně

pluralistická, protože se skládá z mnoha různých buněk tvořících

dohromady jeden organismus. Každá z jejích částí má určitý zájem,
může mít i určitou ideologii, ale jako celek nevyjadřuje skutečná
občanská společnost ideologii žádnou.

O tom svědčí i fakt, že občanská společnost nefunguje v těch

společnostech, které jsou dominovány jedním dogmatem nebo jed
nou ideologií.
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5. OBČANSKÁ SPOLEČNOST NENI VYRAZEM HEGELlÁN5KE 5POLEČEN5KE RACIO

NALITY. Hegel namítal proti občanské společnosti, že je výrazem
partikulárních zájmů a tudíž není schopná jako celek artikulovat
racionální postoje. Proto také spojoval racionální postoje spíše
s úřednictvem nebo se státem.

Shrneme-Ii, občanská společnost je oddělena od moci státní, exis
tuje v té části veřejného prostoru, která není dominována státní
mocí, je oddělená i od politické společnosti, není založena na po
krevních vztazích, a konečně je i souborem partikulárních zájmů,

které nejsou schopny dohromady tvořit nějakou celospolečenskou

racionalitu.

PRÁvo
A OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Další vazbou, která je velmi důležitá, je vazba mezi občanskou spo
lečností a právním státem. Jak už bylo řečeno, existuje zde úzká
souvislost s tím, jak v Evropě rostla občanská společnost, jakým
způsobem si vydobývala své místo, jakým způsobem se veřejný

prostor - v němž existovaly nejrůznější občanské aktivity - kodifiko
val a získával svůj tvar. Byla zde již řeč o vztahu občanské společnosti

a soukromého práva.
Zatímco německý výraz pro občanskou společnost - .Burger

Iiche Gesellschaft", odkazuje k souvislosti občanské společnosti

s měšťanstvem a tedy i s trhem, anglický pojem "Civil society"
v sobě přímo zahrnuje odkaz na civilizovanost vztahů, které
v občanské společnosti existují. Anglické slovo "civil" totiž v sobě

nese jak odkaz na "občanskost", tak na "civilizovanost". Civilizova
nost je zaručena především vládou zákona.

Ne všechny vztahy mezi členy občanské společnosti musí býtvzta
hy právními, ale všechny se v rámci právního státu odehrávají, anebo
alespoň aspirují na to, aby se v rámci vlády zákona odehrávaly. Jako
příklad této aspirace může posloužit Charta 77, která byla projevem
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občanské společnosti i ve státě, který vládu zákona a práva pošlapá
val. Charta 77 se vůči totalitnímu státu vymezila v první řadě svým
důrazem na právo, především v podobě garance základních lidských
práv, tak jak byly kodifikovány v mezinárodních dokumentech, které
akceptovalo i Československo. Charta byla výrazem svobodného roz
hodnutí angažovaných občanů usilujících o nastolení vlády záko
na. Proto představovala občanskou společnost, zatímco organizace
řízené či přímo stvořené komunistickým režimem do ní nepatřily.

Vztah mezi právem a občanskou společností je ovšem problema
tický. Jsou například součástí občanské společnosti také ty aktivity,
které, ačkoli jsouvýrazem svobodné vůle občanů, vládu práva avládu
zákona porušují?

Do občanské společnosti, chápané pouze jako suma občanských

aktivit, by nepochybně patřili například skinheadi. Projevem meziná
rodní občanské společnosti chápané mechanicky jen jako souhrn
aktivit, k jejichž vykonávání se lidé dobrovolně sdružují, by patřily

dokonce i některé nadnárodní teroristické organizace. Pokud bude
me občanskou společnost ale chápat současně jen jako prostor/
který jevymezen právem či civilizovaností, pakbudoutakové skupiny
z občanské společnosti vyloučeny a stanou se jejím nepřítelem.

Složitější je to s projevy občanské neposlušnostl, které často

platné právo porušují. Občanská neposlušnost přichází zpravidla
na řadu až tehdy/ kdy stát své vlastní právo porušuje/ anebo poru
šuje určité principy civilizovaného chování. Jinými slovy, občanská

neposlušnost je většinou snahou upozornit na to, že se věci vymkly
rozumné vládě zákona, a že selhaly normální možnosti komunikace
skrze platné zákony. Už jen proto jsou projevy občanské neposluš
nosti nepochybně legitimní funkcí občanské společnosti.

AMERIKA A EVROPA

V Evropě vznikala občanská společnost tak, že se na půdě monar
chistických systémů postupně vytvářel nezávislý veřejný prostor.
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Spolu s tím, jak se tento prostor zvětšoval, rozšiřovala se i míra
garantovaných občanských svobod/ které si občané - nejprve hlav
ně obchodníci - na státu vydobývali.

V Americe vznikala občanská společnost jinak než v Evropě,

neboť tam nedocházelo k tomu/ že by si občané vydobývali něco na
státu/ tam se naopak formoval stát od občanů. Evropští přistěho

valci si v Americe vytvářeli občanské komunity, ve kterých se celá
řada věcí dělala pouze na občanské úrovni. Teprve z nich postupně

předávali rodícímu se americkému státu různé kompetence.
Vznikobčanské společnosti vAmerice byl zcela jiný než v Evropě,

a tento fakt přetrvává i v tom/ jakým způsobem občanské společ

nosti vAmerice av Evropě dodnes fungují. I proto se dnes při výkonu
společenské solidarity klade v Evropě mnohem větší důraz na stát,
než v Americe. Tam tuto roli často přebírá občanská společnost.

SOUDOBÉ DISKUSE
O OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Dnešní diskuse se mnohdy odvíjí od otázky, zda je občanská společ

nost protikladná/ nebo naopak slučitelná se standardní demokracií
a systémem politických stran/ nakolik se navzájem doplňují či, nao
pak/ zda rozvinutá občanská společnost vylučuje systém politických
stran. Tato diskuse se vede v posledních letech hlavně v České

republice.
Druhým problémem je role občanské společnosti v moderní

Evropě/ kdy se o občanské společnosti často mluví v souvislosti
s principy decentralizace a subsidiarity - odevzdávání určitých pra
vomocí státu na nižší úrovně. Toje další důležitý problém/ který má
VÝznamné místo zejména v diskusi o Evropské unii.

Třetí téma s tím předchozím souvisí - týká se vztahu občanské

společnosti a efektivního výkonu vládnutí. Anglické slovo »gover
nance", kterým se tato kvalita demokratického způsobu vlády běž

ně označuje/ nemá bohužel dosud v češtině adekvátní překlad.
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. ~tv~m klíčo.vým bo~em, o kterém se stále ještě velmi diskutu
Je, Je dilema mezi kornunltarisrnem a liberalismem [d k'v I ..v v d ' e o spor, tery
za:avJIZ pre mnoha staletími a který není de facto dodnes zcela
vyresen.
. ,Dál~ je,tu pr~blén: internacionalizace občanské společnosti: do
~a~,e mtry Je obcanska společnost vázána na národní státy a jak se
,eJI budoucnost utváří procesem globalizace.

A n~konec je tu otázka, jak mění občanská společnost dík
modern~m ,techno~Ogiín: formy své existence a svého působení. ia
tep~ve, ceka .na sv~v politologické zpracování a pochopení. Málo se
o ni diskutuje a prse, ač je velmi fascinující.

OBČANsKÁ SPQLEČNOST
A SYSTEM

POLITICKÝCH STRAN

V českých zemích se o tomto tématu vedou dlouhé 'v., v kv b v, . ' vaSlllve, avsa
~a~o. z yte~ne diskuse, protože občanská společnost již ze své
e IIlICe nern od toho, aby politické strany nahrazovala

Nelze očekávat, že by se v dohledné době mohl vytv řlr '
ládnutí , on system

vanuti, ve ~terem bude existovat pouze občanská společnost

a nebudou ex~s~ov,at politické strany, nebo ve kterém budou exlsto
~atv p~uze polItl~ke strany a nebude existovat občanská společnost

az~a svob~dna, a demokratická společnost liberálního typu si ale~
s~on v souca.sny.ch ~odmínkách vytváří obojí: jak systém politic
k~~h str:n. a I1lStl~UCI, tedy systém politické demokracie, tak zcela
pn~oz~ne I organismus občanské společnosti - organismus který
~I:ust~.z toho, že se lidé mohou svobodně sdružovat za u~čity'mi
CI I a za/my.
v Rozpo~ mezi občanskou společností a politickými stranami je
casto umele post~ven a vzniká z nedorozumění, které do této dis
kuse. vnesla. prvru generace polistopadových politiků. Ti často za
rputile trvali buď na tom, nebo na onom stanovisku.
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Diskuse je zkreslená skutečností, že před pádem bývalého reži
mu skutečně existovaly v'disidentské komunitě, jak v Československu,
tak v Polsku a Maďarsku, ideje .nepollttcke politiky". Tyto ideje
spočívaly v přesvědčení, žeaž padne komunistický režim, měl bybýt
nahrazen novým typem politického uspořádání, ve kterém nebudou
hrát prominentní roli politické strany, ale sdílená občanská solidari

ta založená na občanské společnosti.
To bylo rousseauovské pojetí státu. Již Rousseau totiž tvrdil, že

stát se má více méně rozplynout v tom, co bychom dnes nazvali
občanskou společností. Taková byla i utopická idea některých disi
dentů, která se posléze přenesla do polistopadového diskurzu
a nadělala mnoho škod, protože ve skutečnosti občanská společ
nost a systém politických stran nestojí proti sobě jako dva nesluči-

telné koncepty.
Ve fungujících vyspělých demokraciích politické strany na občan-

skou společnost navazují, čerpají z ní a jsou v ní zakotveny. Již zde
byla zmíněna dělicí čára vycházející zesamotného konceptu politické
společnosti, kde politické strany jsou ve svém zárodečném stádiu
samy projevem občanské společnosti a teprve, když se dostanou
k moci, nebo když samy začnou vykonávat moc - parlamentně, nebo
vládně _ přestávají být od určité úrovně své struktury součástí ob-

čanské společnosti.
podstatné je, že jakákoli suma občanských aktivit nemůže

v současnosti diskurz v rámci politických stran skutečně nahradit.
Už proto, že občanská společnost je souborem nesmírného množ
ství různých partikulárních a skupinových zájmů, které ve svém
celku nejsou schopny racionálně formulovat zájmy celospolečen
ské. Strany naopak nabízejí řešení celospolečenských problémů
a k tomu připravují své programy. Jsou také strukturovány tak, aby
v případě volebního úspěchu mohly přejít z roviny občanské do

roviny výkonu státních funkcí.
Václav Havel ještě před pádem komunistického systému opustil

ideje nepolitické politiky. Přijal za svůj standardní systém politických
stran, ale často zdůrazňoval, že politické strany musí čerpat svou
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inspiraci z životodárného prostředí občanské společnosti. Jeho kri
tika stranictví vždy vycházela především z toho, že strany izolované
od občanské společnosti budou chřadnout a stanouse nefunkčními.

Jádrosporu mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem spočíva

lo v tom, že oba přivedli do extrému dva pojmy občanské společ

nosti.
Klaus řekl, že občanská společnost je v podstatě nesmysl, ale

pokud už by na tento termín přistoupil, pak je to tedy společnost

svobodných jedinců. Zároveň vždy chápal jakékoli sdružování se,
nebojakoukoliv institucionalizovanou vrstvu mezi státem a občanem,

jako kolektivistický projekt. Václav Klaus však směšuje dva pojmy 
kolektivismus a »spolkařenl". To, že se někdo sdruží v nějakém

spolku, nenísamozřejmě nutně projev kolektivismu. Bývá to naopak
i projev naprosté individuální svobody.

Havel často viděl občanskou společnost z opačného úhlu, jako
síť institucionalizovaných aktivit, které stojí jako samostatný orga
nismus mezi individuem a státem. Jeho důraz na individuum však
nebyl dost silný. Občas málo zdůrazňoval, že občanská společnost

vyrůstá skutečně z individua, z individuálních svobod jedinců, a že
je zcela přirozeným důsledkem liberálního pojetí demokracie. Jiný
mi slovy, jakmile je liberální demokracie institucionalizována, tak si
zcela přirozeně vytváří občanskou společnost.

Největším problémem současného českého stranického systému
je skutečnost, že české strany nevyrostly z občanské společnosti.

Většinou jsme jen zdědili strany existující již v komunistickém reži
mu, které se pružně přetvořily ve strany nové.

Bylo zde samozřejmě Občanské fórum, které je často vydáváno
za prototyp občanské společnosti, a z něho se vynořily tzv. občan

ské strany. Ty však vznikly narychlo, nevyrostly organicky z nějakého

podhoubí, ale byly vytvořeny skupinami elit, jež měly schopnost
v daném okamžiku využít nálady ve společnosti ke svému úspěchu.

Po rozpadu OF vznikla mezi těmito stranami a občanskou spo
lečností propast. To byl a jevelký deficit české politiky, a proto jsou
české politické strany málo flexibilní a malé; pracují dodnes na
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principu modifikovaného demokratického centralismu a nečerpají

nové talenty z občanského podhoubí.
Souvisí to samozřejmě do určité míry s volebním systémem,

protože striktní systém poměrného zastoupení není příliš nakloněn

spolupráci stran a občanské společnosti. Kariéry ve straně může

dosáhnout spíše ten, kdo je zadobře s vysoko postavenými funkci
onáři, než člověk, který vyrostl z prostředí nepolitického a do
politiky piynule přešel.

. Většinový systém je svým způsobem přátelštější vůči občanské

společnosti v tom smyslu, že politik je loajální nejen ke své straně,

ale zároveň i k volebnímu obvodu, který sám reprezentuje. Aby
mohl v obvodu uspět, aby tam byl pro svoji stranu cenný, musí
v daném místě něco znamenat, něco tam musel dokázat a obvykle se
musel nějak prosadit v tom, čemu říkáme občanská společnost.

Strany nemohou vevětšinovém systému takové lidi snadno obcházet.

DECENTRALIZACE

V rámci Evropské unie existuje projekt decentralizace výkonu státní
moci a delegování některých funkcí státu na instituce občanské
společnosti. Důvod pro to je jasný: mnohé věci se dělají lépe,
pokud jsou vykonávány samotnými občany bez zprostředkovatelské

role státu, často jsou i levnější. Nutno ovšem podotknout, že někdy
mohou být řešení společenských problémů komplikovanější, pokud
v nich stát není přítomen.

Diskuse o decentralizaci je bohužel často zužována pouze na to,
že decentralizace znamená přiblížení se státu k občanské společnos

ti a představuje vítězství občanské společnosti. Nemusí tomu tak
být. Vždy totiž záleží především na tom, jakým způsobem se děje

decentralizace státní moci a odevzdávání některých státních kom
petencí nevládním organizacím a jiným institucím, a zdali jsou tyto
instituce občanské společnosti dostatečně kvalifikované a dobře

organizované, aby takové funkce mohly vykonávat.
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Je zde ještě další problém, který souvisí s jedním z definičních

prvků občanské společnosti, totižs tím, že občanská společnost stojí
jakoby proti státu, nebo mimo stát. V okamžiku, kdy jsou občanské

aktivity financovány státem, se nabízí otázka, zda ona skupina, asoci
ace nebo iniciativa, která je takzvaně nevládní, neztrácí finančním

napojením na stát svoji nezávislost, zda se nestává vykonavatelem
státní moci. Pak může být takto státem kontrolována nebo prostřed

nictvím toku finančních prostředků dokonce přímo řízena.

Tento problém se objevil v posledních letech zejména v post
komunistických zemích, kde neexistuje dostatekdomácího kapitálu
jenž bydovolil, abybyly občanské iniciativy financovány z nestátních
peněz. V některých vyspělých zemích mohou podniky i občané

s:~i rozhodov~t ~ ur~itém, procentu ze svých daní, které věnují
primo na konkrétní obcanske aktivity. V postkomunistickém světě je
tento způsob financování občanských aktivit rozvinut jen málo _
neexistuje dostatečně vyvinutá kultura soukromého dárcovství. Proto
také tzv. nevládní [nebo třen) sektor dnes závisí na financování ze
strany státu.

U nás stát rozděluje prostředky různým nevládním organizacím
podle různých klíčů, což má samozřejmě vliv na to jak občanská

spo~:čno,st f~n~uje a nakolik si může dovolit hrát rol; zdravé opozi
ce, CI - lepe receno - korektivu činnosti státu, kterou v rozvinutých
demokraciích hraje.

Decentralizace státu, k níž postupně dochází, znamená i určitou
decentralizaci stran. Proti stranickým centrům se postupně prosadí
:egiony a,ve stranách vznikne nový druh plurality. To je příslibem
I pro obcanskou společnost, která si tak v politické rovině bude
snadněji hledat své partnery.

GOVERNANCE

V,Evro~sk~ u~~i s~ vede diskuse, do jaké míry jsou třeba k výkonu
vládnutí statm mstttuce, a do jaké míry je možné mnohé z jejich rolí
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přenášet na některé části občanské společnosti. To je diskuse velmi
komplikovaná a souvisí opět s decentralizací. Nabízí se totiž otázka,
zda decentralizovat nejenom například systém školství či zdravot
nictví a podobně, ale také výkon některých politických funkcí, které
tradičně náležely státu nebo nadnárodním institucím.

Dobrá správa věcí veřejných má mnoho úrovní. Je jasné, že na
některých úrovních ji mohou lépe vykonávat přímo občané, ať už
vlastní samosprávou, nebo zapojením občanských organizací do
správní činnosti. I zde ovšem existuje nebezpečí, že takové prorůs

tání občanské společnosti a orgánů státu může občanskou společ

nost korumpovat.

SPOR MEZI KOMUNITARISMEM
A LIBERALISMEM

Komunitarismus a liberalismus stály proti sobě téměř nesmiřitelně

až do počátku sedmdesátých a snad až do osmdesátých let. Až
v poslednídobě najdeme [např. u Charlese Taylora) docela úspěšné

pokusy smířit komunitarismus s liberalismem a obohatit tak vzájem
ně oba tyto směry.

Filozoficky však komunitarismus vznikl ze zcela jiných premis než
liberalismus. Komunitarismus má mnohem starší tradici než moder
ní liberalismus, který se do své dnešní podoby začal vyvíjet až
v osmnáctém a devatenáctém století.

Komunitarismus svým způsobem existoval již v městských stá
tech severní Itálie, kde byl označován pojmem republikanismus [ten
však neměl nic společného s tím, co dnes nazýváme republikanis
mem). Městské státy severní Itálie byly zcela zvláštními výjimkami
v moři monarchií nejrůznějšího typu a velký důraz se v nich kladl na
občanské ctnosti. V rovině teoretické lze tento důraz najít už
u Machiavelliho. Nejdůležitější nebyly individuální svobody nebo
prospěch jedince, ale altruismus, to znamená práce ve prospěch

celé republiky, komunity, obce. Pojem občanských ctností vznikl
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vlastně už v těchto městských státech, tedy dávno před vznikem
moderních liberálních teorií.

Po vzniku moderního liberalismu se tyto dvě teorie dostaly do
konfliktu. V 19. a 20. století teoretici liberalismu a komunitarismu
píší proti sobě a navzájem se potírají. Teprve v posledních deseti,
patnácti letech došlo k určitému smíření a je zajímavé, že se tak
stalo právě u nejnovějších klasiků komunitarismu a liberalismu. john
Rawls a Charles Taylor se jakoby sešli na půli cesty a shodli se na
tom, že například pojem občanských ctností nemusí být nutně vylu
čován důrazem na individuální svobody a sledováním individuální
ho prospěchu, nebo že dobro a spravedlnost není nezbytně nutné
stavět proti sobě jako neslučitelné pojmy.

V osobách Václavů Klause a Havla se koncepty liberalismu
a komunitarismu střetly v českém prostředí. Zatímco liberalismus
klade důraz na autonomii jedince a na individualismus (Klaus),
komunltarismus zdůrazňuje občanskou angažovanost, občanské

ctnosti a společenskou solidaritu (Havel). jde o spor, který zásadně

ovlivňuje naše chápání svobody a tedy i demokracie.
Alexis de Tocquevi/le napsal už v první půli 19. století, že jedi

nec je nejhorším nepřítelem občana. Občan je totiž člověk, který
usiluje o své blaho skrze blaho obce, kdežto jedinec jevzáležitostech
jako jsou veřejné zájmy, obecné blahonebo spravedlivá společnost,
skeptický a opatrný. Růst individualismu, který akcentuje sebestřed
ného jedince na úkor angažovaného občana, je podle Tocquevi/la
nebezpečím pro demokracii.

Taylor ve své knize "Etika autenticity" vyvozuje z růstu individu
alismu chmurné závěry. Podle něho rostoucí individualismus, do
provázený tím, co už Max Weber popsal jako instrumentalizaci ro
zumu, vede ke ztrátě morálních horizontů, ztrátě smyslu, a nakonec
ke ztrátě svobody.

Tocquevi/le již před sto padesáti lety varoval před "mírným des
potismem".Ve společnosti, v nížjsou jedinci"uzavřeni v osamělosti

svých srdcí", se jen málokdo bude chtít podílet aktivně na vládě lidí
sobě samým. "Mírný despotismus" nemusí ovšem nutně vyústit
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v tyranii, vláda sl totiž muže zachovat demokratickou podobu
s pravidelnými volbami, Ve skutečnosti však bude vše řízeno "ne
smírnou protektorskou mocí", o nížbudou izolovaní jedinci rozho
dovat pramálo. Podle Tocquevi/la je jedinou obranou výrazná poli
tická kultura, v níž je oceňována občanská participace na různých

úrovních činnosti vlády a také v dobrovolných sdruženích. Taylor
zase vyzývá k obnovení etické občanské autenticity na úkor lhostej
ného individualismu a instrumentálního rozumu.

Čteme-ll tato slova, jako bychom slyšeli Václava Havla. Jeho opa
kované vzývání občanské společnosti není ničím jiným než varová
ním, že bez aktivního občanství demokracie nutně zdegeneruje do
nesvobody nebodo nějaké "mírné despocie". Úkol budovat občan
skou společnost byl však přitom od začátku ztížen tím, že komunis
tický režim naprosto zničil pojem občanství - potřeboval společnost

složenou z lhostejných jedinců. Soukromá sféra byla zcela kolonizo
vána sférou veřejnou, reprezentovanou všemocným státem.

Snaha o kolonizaci veřejného prostoru soukromými zájmy (tedy
jedinci, nikoliv občany), byla samozřejmě první logickou reakcí na
dobu totality. Václav Klaus zde sehrál důležitou roli, protože jeho
liberální vize se tehdy zdála být tou nejpřímější cestou. jenomže se tak
dělo (aděje) v době, kdyv rozvinutých demokraciích, jakvarují někte
ří teoretici, jako jsouZygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky nebo Robert
Putnam, dochází k druhému extrému, než byl ten komunistický. jak
říká například Bauman, "soukromé" kolonizuje veřejný prostor, vytla
čuje a vyhání vše, co nelze beze zbytku vyjádřit jazykem privátních
starostía cílů. Lipovetsky dokonce mluví o éře prázdnoty, lhostejnosti
a kolektivního narcisismu. Putnam pak přímo o hrozivém úpadku
občanské společnosti v dnešních Spojených státech amerických.

Veřejný prostor se vyprazdňuje a je ponechán na pospas politi
kům a virtuální realitě. jak říkají Bauman i Taylor, žijeme v době, kdy
novináři zaplňují zlověstně prázdný veřejný prostor virtuálními pří

zraky, s jejichž pomocí se snaží vyvolat falešnou morální paniku ve
společnosti, která je vlastně lhostejná a která se řídí instrumentál
ním rozumem zbaveným širší morálnívize.
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Přesně toto je hlavní smysl Havlových opakovaných varování
před nebezpečným samopohybem industriální civilizace. Jeho opa
kované vzývání morálky v politice a občanské společnosti je pak
pokusem vrátit tělu demokracie krevníoběh - jak trefně pozname
nal Tomáš Halík.

Už proto je Václav Havel blíže konceptu tzv. deliberativní demo
kracie než schumpeterovskému institucionalizovanému střetávání

zájmů, o kterém, jako o podstatě demokracie, hovoří často Václav
Klaus. Americký koncept deliberativní demokracie má v českém

prostředí kořeny v Masarykově tezi "demokracie je diskuse", tedy
v jednom z proudů českého humanismu.

Existence této humanistické tradice je důležitá, protože struktu
rovaná demokratická diskuse, která se pracně snaží hledat konsen
zus, je základním předpokladem pro znovuosídlení veřejného pro
storu občany.

Aniž by vždy vycházeli z teoretických zdrojů, Havel i Klaus vý
znamně pomohli české společnosti v hledání správného modelu
demokracie. Těžko bychom našli jinou zemi, kde se mezi dvěma

nejvyššími politiky vedl tento typ diskuse. V praxi, zdá se, nakonec
jejich dva odlišné koncepty se začínají protínat v podobě kornpro
~isu'vA t~ j: ko~eckonců zcela v souladu s tím, k čemu dospívají
I soucasru předrn teoretici liberalismu a komunitarismu.

INTERNACIONALIZACE
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

A GLOBALIZACE

?bča~s~á spo~ečno~t vznikla v době národních států a je tedy
castecne na národní stát, který pro ni vytvořil určitý svobodný
prostor, vázána.

V posledních desetiletích jsme však svědky postupující interna
cionalizace občanské společností, tedy procesu, při němž občan

ská společnost přerůstá své národní hranice. Děje se tak nejenom
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díky moderním informačním technologiím, ale také díky tomu, že
nejrůznější občanské aktivity vznikají jakoprotiváha něčemu jinému,
co už je nadnárodně organizováno. Například profesníneboodbo
rové organizace, které jsou tradičně řazeny do občanské společ

nosti, se začaly internacionalizovat poměrně brzy. Stále více jich
dnes kooperuje na nadnárodní úrovni a dokáží vyvíjet společné

nátlakové akce nejen na národní vlády, ale dnes prakticky i na
globální instituce.

V poslední době se začaly internacionalizovat nebo srůstat na
nadnárodní úrovni také aktivity, které jsou svojí povahou mnohem
mladší - jako například ekologické organizace. Podíváme-Ii se na
Greenpeace a podobné nevládní a neziskové organizace, které pra
cují v globálním měřítku, vidíme, že jsou to velmi dobře mezinárod
ně institucionalizované skupiny, kterémajív jednotlivých zemích své
pobočky, ale přitom, že to jsou zcela bezpochyby nadnárodně fun
gující organizace občanského typu.

Je otázkou, do jaké míry může nakonec internacionalizace
občanské společnosti přispět k vytvoření například jediného kon
tinentálního "démosu" v Evropě. Spolu s tím, jak se oslabuje
role národních států a zároveň posiluje role nadnárodní občanské

společnosti, se zdá, že by mohlo postupně docházet k vytvoření

nového evropského "lidu". Ten by již nebyl organizován pro
střednictvím autority národního státu, ale hledal by si svou identi
tu v celcích jako je například Evropa. Tmelem jeho sjednocení
by byla právě nadnárodní občanská společnost, která by fungova
la jako protiváha nadnárodních politických a ekonomických in
stitucí.

Internacionalizace občanské společnosti úzce souvisí s pojmem
globalizace. Zdá se, že v reakci na integrační a globalizační procesy
v nadnárodním businessu, technologiích, vědě, atd., vznikají jako
proti reakce i nadnárodní občanské struktury, které mají v globálním
světě slibnou budoucnost.

V dnešním světě nelze čelit společnostem, kteréoperují v mnoha
zemích a jejichž zisky překračují bohatství některých poměrně dosti
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vyvinutých zemí, pokud i občanské, tedy základní kontrolní struktu
ry, zůstanou stále jen na úrovni národního státu.

Podmínkou vzniku onoho evropského démosu - a postupně snad
také démosu globálního - je právě vznik oné nadnárodní občanské

společnosti, která komunikuje vnitřně jinak, než jak komunikují přes

hranice instituce národních států. Zároveň by mohla být jejich urči

tou protiváhou na nadnárodní úrovni.
jistě to v Evropě bude velmi složité, už proto, že zde existuje

mnoho různých jazyků a kultur, které se spolu často špatně do
mlouvají. Nicméně velkou nadějí je právě to, že tyto nadnárodní
občanské iniciativy vznikají ne prostřednictvím jazyka, ale skrze spo
lečné zájmy. jazyk zde nernůže býtvelkou překážkou, neboť společné

zájmy se dají artikulovat i v jazyku, který nám stačí k pouhému
dorozumění.

OBČANSKÁ
SPOLEČNOST

A NOVÉ TECHNOLOGIE

Mnohé stesky, kterých jsme svědky například v některých nejnověj

ších politologických dílech na téma občanská společnost, kde se
mluví o umírání občanské společnosti, možná nejsou úplně na mís
tě, protože nevěnují pozornost procesům, které se odehrávají na
úrovni technologií.

V posledním svém velkém díle, "Bowling Alone" (Hrát kužel
ky sám), Robert Putnam argumentuje, že občanská společnost ve
Spojených státech za posledních dvacet let prošla negativním pře

rodem, že odumírá obrovské množství fyzických odnoží občanské
společnosti, od těch kuželkových klubů až po nejrůznější asociace,
které existují kolem církví, jako jsou charity a další skupiny. Put
nam tvrdí, že dnes již občané nemají potřebu se sdružovat, a to
zejména pod vlivem moderních médií, která je atomizují a drží
u televizních obrazovek. Toto je, podle Putnama, nesmírně nebez-
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pečná tendence, protože oslabuje samo "tělo" demokratického
systému. .

Fenomén "mizení" fyzického setkávání občanské společnosti, na
který Putnam upozorňuje, je nesporně závažný, ale na druhé straně

je zřejmé, že se občanské iniciativy a aktivity přesouvají z fyzického
do virtuálního prostoru.

Jestliže nebudeme za občanskou společnost považovat jenom
fyzické skupiny, asociace, spolky, ale bude-Ii tamtaké počítán celko
vý objem občanských aktivit, od nejrůznějších diskusních fór přes

petice až po abstraktní pojem veřejnosti, pak zjistíme, že se
v prostoru internetu děje mnohé. To může znamenat, že občanská

společnost úplně neodumírá, jak to pochmurně líčí Putnam, ale
přesouvá své aktivity do prostoru, který není fyzicky přímo ucho
pitelný.

Na jedné straně je důležité, aby se lidé setkávali a aby se byli
schopni zorganizovat, protože společnost jako organismus je zalo
žena na fyzickém setkávání a sociální organizaci. Na druhé straně

mnoho z těch aktivit, které byly až dosud vykonávány pouze pro
střednictvím fyzického setkávání, může existovat a dobře fungovat
i v poloze virtuální. jedním z projevů této tendence je onen obrov
ský nárůst nejrůznějších diskusních fór na internetu či iniciativ,
které lze organizovat pouze skrze internet, jako jsou různé petice
nebo nátlakové akce. To všechno jsou rovněž integrální součásti

občanské společnosti.

Zmiňovaný trend vede zároveň k tomu, že tyto aktivity nejsou již
vůbec vázány na národní úroveň, zcela volně mohou překračovat

hranice států a odehrávají se v nadnárodním virtuálním prostoru. To
je velmi zajímavý, ale také znepokojující jev.

Na příkladech demonstrací při zasedání Mezinárodního měno

vého fondu a Světové banky a jiných nadnárodních institucí vidíme,
že skupiny demonstrantů jsou schopny komunikovat a organizovat
se v oné nadnárodní poloze na úrovni virtuální, ale dokáží se také
fyzicky zhmotnit v určitém místě a čase a velmi efektivně se tam
projevovat.
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Tento jev nebyl dosud dostatečně popsán, protože role moder
ních komunikačních prostředků bývá teoretiky médií popisována
jako něco, co se vztahuje spíše ke kultuře než k tomu, jakým způso

bem tato média ovlivňují globální politiku a jaké jsou možnosti jejich
manipulace a kontroly.

JIŘí PEHE
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uMy už nejsme lidi, my jsme jenom partaje.
Žádnej z nás nevidí, v čem ta chybaje.u

(V+W,CIVILIZACE)

Koncem července roku 1999 vzbudila ve sdělovacích prostředcích

rozruch výzva Impuls 99. Ihned se v tisku rozhořela živá disku
se, v níž se vyjadřovali jak signatáři, tak i ti, kteří výzvu odmítali.
Část publicistů ve výzvě cítila »nepolitickou politiku" prezidenta
Havla. Někteří politici obvinili »lmpulslsty" z elitářství a namyš
lenosti, jeden zvlášť vydařený exemplář z KSČM jim dokonce pod
strčil pokus uchvátit politickou moc obnovením Občanského fóra.
Ještě měl dodat, že jedí děti, samozvanci. Opět zavládl utěšený
zmatek...

Kupodivu, vlepit někomu nálepku "elitáře" stále ještě zabírá.
Řekne-Ii však chemik pověstnému strýci Františkovi z Jirotkova Sa
turnina, že se voda nelije do kyseliny, ale naopak, neznamená to
nutně, že se vytahuje. Třeba mu chce jenom zachránit sváteční sako.
Zrovna tak nemusí být namyšleností, vyjadřuje-Ii se někdo kriticky
k současnému politickému životu. Vždyť, co bychom si říkali - je
nad čím jásat?

Jenomže se vtírá otázka: chemik je expertem, tedy ví, jak. věci
mají být. V čem přesně jsou experty intelektuálové? Co mohou
politickým stranám nabídnout?

DVOJÍ POJETÍ POLITIKY

Nejprve si všimněme, že se v diskusi srážejí dvě pojetí politiky: užší
koncept ji vnímá jako mocenský zápas politických stran o vládu ve
státě, širší jako veřejnou angažovanost občanů. Rizika užšího pojetí
politiky jsou zřejmá: partajník se stává zajatcem binárního dělení

světa na "my" a "oni", stává se sběračem drobných výhod pro svou
stranu (i pro sebe) a ztrácí schopnost vnímat okolí - asi jako vášnivý
fanoušek fotbalového klubu, pro kterého je soupeř nula a sudí křen.
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Ale i širší pojetí politiky má čertova kopýtka. Jeho stoupenci se
často odvolávají na antiku: tak jako svobodný občan Athén řešil

svoje problémy na otevřeném fóru, má se i dnešní demokratická
politika odehrávat ve veřejné diskusi. Diskuse prý odhalí závoje,
jimiž je "obecné dobro" zakryto, a pokud do ní člověk vstoupí
s čistou myslí, musí jej zahlédnout. To je ovšem závažný omyl:
složitost moderní masové společnosti, která je založená na rene
sančním individualismu (v antice naprosto neznámém), vylučuje

bezprostřední inspiraci athénskou demokracií. Platonův ideální stát,
v němž důsledně domyšlená jednota vedla ke zrušení soukromého
vlastnictví a ke kolektivnímu vlastnictví žen a dětí, připomíná spíš
koncentrační tábor než pluralitní svobodnou společnost.

I Aristoteles, který chápal, že ve státě nejde o jednotu, ale
diferenciaci, považuje sdílenou "areté", ctnost, za předpoklad stá
tu. Prostě pro antiku byl "stát" současně "církví": myšlenka, že
jednání vynucené vnější autoritou ničí autonomní mravní jednání
člověka, jí byla zcela cizí. Moderní státy však pouze vytvářejí pro
stor pro individuální "péči o duši". Snaha státu prosazovat "ctnost"
politickými (tedy mocenskými) prostředky, přece vedla také ke sta
letím krvavých náboženských válek.

NEPOLlTICKÁ POLITIKA

Jak s "širším" pojetím souvisí "nepolitická politika"? Myslím,
že příliš ne. V českém politickém myšlení má dva odlišné vý
znamy.

Na přelomu století, kdy rakouská policie uplácela poslance
a politické svobody byly omezené, kladl Masaryk studentům na
srdce, že by se měli stát ve svém oboru profesionály, čímž získají
autoritu, kterou později budou moci uplatnit i ve veřejném životě.

V té době totiž někteří vystudovaní lékaři či právníci pověsili profe
si na hřebík a od sálu k sálu buráceli prázdnými vlasteneckými
řečmi. Pro Masaryka "nepolitická politika" znamenala budování
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veřejné autority, aby v příznivějších časech mohli "intelektuálové"
ovlivňovat i politický život.

Václav Havel přikládá tomutotermínu zcela jiný význam: vsouladu
s heideggerovsko-patočkovskou diagnózou světa jako místa zachvá
ceného krizí vyvolanou planetární technikou má za to, že západní
demokracie se svým odcizeným politickým provozem prokazují je
nom mírnější příznaky stejnéchoroby, jaká naplno zuřila vtotalitních
systémech.

Proti ní bojuje Havel vypjatým pojetím autenticity člověka jako
bytosti, která se vždy rozhoduje jen podle svého svědomí. Auten
ticky jednající člověk v totalitním systému je skála, o níž se systém
rozbíjí. V demokratickém systému je to naopak člověk, který ztrácí
schopnost rozumět politice jako kolektivní tvorbě vůle. Hypotetický
příklad: Václav Havel je předsedou strany, jejíž grémium odhlasuje
dostavbu jaderné elektrárny. On s dostavbou nesouhlasí, a kdyby
měl "stranické usnesení" obhajovat, považoval by to za své mravní
selhání.

Havlovské pojetí "autenticity" je ovšem značně svérázné: podle
mne nemělo velký vliv ani na formování Občanského fóra, ani na
Impuls 99. Intelektuálové - i bez Heideggera - považují stranické
tričko spíš za svěrací kazajku než za důležitý předpoklad koordino
vaného řízení státu.

Mám za to, že Impuls 99 daleko spíš vychází ze znechucení,
které v přemýšlivých lidech vyvolává upatlaný mocenský zápas par
tají. Po první světové válce odsuzovali partajničení nejen fašisté
nebo komunisté, ale i osobnosti jako Thomas Mann nebo Karel
Čapek. "Chci monarchii, chci nezávislou vládu, protožejedině ta
ková vláda nabízí'ochranu duchovní i hospodářské sféry. .. Nechci
partajničení a tento parlament, který otrávícelý život národa svou
politikou... Nechci politiku. Chci kompetenci, řád a slušnost," píše
Thomas Mann ve své knize Betrachtungen eines Unpolitischen
(1918-20). "Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní
nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem .,. Ponižuje a skličuje nás
přízemnost politického jednání; co jde vysoko nad domácí zájmy
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stran je politickým exponentům tak lhostejno jak chalupníkovi avia
tika, " píše pro změnu Karel Capek v roce 1925 do Lidových novin.

Tehdy to bylo pochopitelné: zkušenosti s demokraciemi byly
malé, politická teorie v plenkách. Jenže odmítání přízemní stranické
politiky bylo vodou na mlýn radikálům, ať jimi byli komunisté nebo
fašisté. Dnes už bychom měli být poučenější.

CO JE POLITIKA?

Moderní politická teorie se vzdala jednoduché definice politiky.
Jako "politická" se označuje každá aktivita, která se vztahuje
k mocenským institucím státu (vládě, parlamentu, soudům, atd.,
angl. POLITY), ke stanovování politických cílů (rozpočtu, ekologic
ké, hospodářské, energetické, či školské politice vlády, atd., angl.
POLlCy), nebo k formálním a neformálním způsobům získávání
a udržování moci (angl. POLlTICS). Je charakteristické, že dodnes
pro tyto anglické termíny nemáme adekvátní české výrazy.

V tomto pojetímůže býtveřejná činnost nepolitická, ale každou
činnost lze zpolitizovat, pokud se vztáhne k jednomu ze tří výše
zmíněných okruhů. Např. zájemce o folk si může založit kapelu
a jezdit po festivalech (nepolitická, občanská aktivita), nebo agito
vat pro Stranu národních tradic, protože ta uvolní z rozpočtu více
peněz na podporu folku (politická aktivita).

Jinými slovy: občanská společnost je prostorempro dobrovolné
aktivity občanů v nepolitické sféře, zatímco stát je prostorem pro
výkon moci legitimizované politickým procesem voleb. Politická ak
tivita sev posledku týká přerozdělování zdrojů: strany soutěží o moc,
aby mohly realizovat svoje cíle. To ovšem vždy vyžaduje určité nákla
dy, které někdo zaplatí.

Politické strany se v soutěži nutně opírají pouze o část společ

nosti: zdroje jsou vždy omezené, prospěch a náklady nikdy nejsou
v celé společnosti rovnoměrně rozloženy. Vyčítat politickým stra
nám, že někomu straní, má tedy stejně malý smysl, jako vyčítat
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slunci, že v noci nesvítí. Partajničení však společenský život rozvra
cí. První republika i čtrnáct let "polistopadové" demokracie to
barvitě dokládá. Kde je tedy chyba?

SCHÁZÍ ÚSTAVNÍ KONSENZUS

Je to poměrně jednoduché: jde o míru. Partajní soutěž by neměla

společností pronikat "do morku kostí", měla by se zastavit o tzv.
ústavní konsenzus.

Politická soutěž nesmí být studenou občanskou válkou, jejímž
cílem je likvidace protivníka, v němž se místo racionální argumenta
ce a přesvědčování nálepkuje, odsuzuje a pomlouvá. I ten, s jehož
názory nesouhlasím, musí mít stejnou šanci ucházet se o přízeň

voličů jako já a může tak rovněž získat pomocí voleb podíl na
politické moci. Respekt k důstojnosti občana, bez ohledu na jeho
politické přesvědčení, je základní hodnotou, na níž spočívá moder
ní demokracie. Spravedlnost, bezníž, jak pravil svatý Augustin, jsou
státy jen velikým lotrovstvím, v moderní demokracii spočívá na
férovosti soutěže.

Politické strany se proto zejména nesmí snažit zmocnit se státu
a zneužívat ho ke svému prospěchu. Stát musí zůstat apolitický také
proto, aby informační kanály, jimiž se politická moc dovídá
o problémech, fungovaly bez šumu. A dál - pokud stát nebude
nestranným arbitrem rozhodování sporů (což zpolitizovaný anebo
korupcí rozleptaný stát nedokáže), zničí spravedlnost, a tím i stabilitu
společnosti. Demokratická společnost je totiž stabilní pouze tehdy,
sdílí-Ii většina společnosti dohodnutý koncept spravedlnosti.

Podívejme se nyní, jak se s těmito nároky vyrovnal Impuls 99.
Uděláme-ll si mapu politických stanovisek jednotlivých politických
stran, zjistíme, že se postoje vyjádřené v této výzvě téměř kryjí
s politickými postoji Unie svobody, částečně také KDU-ČSL. To je
problém: okamžitě vzniká podezření, že Impuls je skrytým volebním
náhončím určité politické strany. Jakmile se totiž občanská výzva
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dotkne tématu, které je předmětem mocenského zápasu, stane se
sama automaticky jeho součástí a ztrácí svůj "občanský" charakter.

Politický zápas je samozřejmě stranický, a vstupovat do něj tak
říkajíc "z boku" má smysl pouze tehdy, jestliže "normální" vstup
není možný: manifest spisovatelů politikům z roku 1917 byl napsán
v čase války, Charta 77 zase v dobách hluboké normalizace. Dnes
žijeme v demokratickém uspořádání, cenzura neexistuje, nejrůznější

názorya politické strany mají v médiích prostoru až až: výzvy, které
se obracejí kcelépolitické scéně, jsoutedy problematické. Někomu
nutně straní a přitom se tváří, že jsou nadstranické.

Dvě oblasti politiky však občanská iniciativa skutečně může kul
tivovat. Jednou z nich je právě ústavní konsenzus.

Česká společnost se mu musí ještě učit - nejen během čtyřiceti

let komunismu, ale ani v první republice nebo v Rakousko-Uhersku
žádný ústavní konsenzus neexistoval. Politický provoz byl převážně

žalostnou šavlovačkou, z ní se intelektuálům zvedal žaludek. "Své
protivníky nutí! polykati hovna jako ústřice," napsal o Antonínu
Švehlovi v roce 1926 Jan Scheinost do katolického Rozmachu.
Přeháněl jen málo, kupování a vydírání politiků tehdy patřilo

k "standardním" politickým technikám.

SPRAVEDLNOST SOUTĚŽE

I dnes je drzost a arogance vnímána jako projev jistoty, moci a síly,
zatímco kompromis je považován za slabost. S takovým pojetím
politiky se moderní stát řídit nedá a na jeho integraci do nadnárod
ních struktur není ani pomyšlení. Moderní politika je uměním vy
jednat kompromis. Vylovit z tříště partikulárních zájmů kompromis,
který vyhovuje největšímu počtu zainteresovaných, to je umění,

které se vysoce hodnotí. Technika získávání podpory výrobou ne
přátel, tzv. mobilizační politika, u našich stran tak oblíbená, je
s pojetím "bargaining politlcs", politiky jako smlouvání, v příkrém

rozporu.
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A tady by intelektuálové pomoci mohli; nezdá se však, že by to
měli v úmyslu. Politika ústavního konsenzu např. vyžaduje, aby
i KSČM byla rovnoprávnou účastnicí politického procesu. Proto
Občanské fórum rozdělovalo po volbách 1990 místa v parlamentu
na základě proporčního zastoupení. Pravicová koalice, bez odporu
českých intelektuálů, s tím v roce 1992 skoncovala. KSČM se stala
páriem, vyloučeným z rovného podílu na politickém rozhodování.
Dnes sklízíme ovoce: po deseti letech neúspěšné transformace KSČM
získává kredit jako jediná strana, která za hříchy posledních deseti
let nenese zodpovědnost.

Příspěvek k ústavnímu konsenzu však od Impulsu 99 můžeme

očekávat jen stěží. Většina signatářů se při slově "komunista" otře

se hnusem - ale kde je pak úcta k důstojnosti člověka s jinými
politickými názory? Obávám se, a setkáme se s tím ještě vícekrát,
že někteří intelektuálové hrdě hlásají principy, které v praktické
politice vzápětí porušují. A prezident Havel jim svým chováním vůči

KSČM dával příklad. Pravda a láska ...
Jenže Ghándí (to je jeho heslo) říkal: "Když si zoufám, říkám

si, že v celých dějinách vždy zvítězila cesta pravdy a lásky." A pak
učil Indy, aby milovali Angličany i muslimy, protože věděl, že láska
není kyjem, jímž se poráží nepřítel. Naopak jedině cestou lásky,
která se dává, nekalkuluje a neklade podmínky, lze proměnit spo
lečnost.

ZÁPAS SFRÁzí

Druhou oblastí, kde jsou intelektuálové nezastupitelní, je ochrana
veřejného prostoru před politickou frází. Proto, aby masová politi
ka upoutala voliče, musí zjednodušovat na dřeň. Veřejné projevy
politiků nejsou analytické přednášky, jsou to spíše agitky, vycházející
z tužeb a nadějí posluchačů: když Thatcherová použila válku
o Falklandy na podporu své volební kampaně, nebo když Reagan
rehabilitoval "americký sen" o samostatně rozhodujícím jedinci,
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oslovovali přesně ono klubko citů, obava nadějí, s nimiž hledído
budoucnosti každý člověk.

Veřejný život se obvykle točí okolo několika hlavních témat,
a úkolem politiků je zahánět svoje stádo na ten správný dvoreček.

To je nesmírně obtížný úkol, v politice nepochybně nejtěžší. Politi
kovi nestačí vědět, co by měl dělat, musípřesvědčit milióny voličů,

že to má dělat právě on.
Stejně obtížným úkolem je uhnístz různorodé masy lidí sledují

cích svoje osobnízájmy těleso, které dokáže "držet" politickou linii
a také vládnout. Je téměř neuvěřitelné, jak malá pozornost se u nás
tomuto klíčovému předpokladu vládnutí věnuje. "Vyspělé demo
kracie" mají profesionální státní správu, která plní politická roz
hodnutí vlády. Členové vlády jsou zase vázáni politickými programy
svých stran, příp. koaliční smlouvou a vládním programovým pro
hlášením.

Nutno říci, že i tam to občas zaskřípe - viz například ostrý
konflikt německého ministra životního prostředí Trittinas kancléřem

Schrčderern kvůli odstavení atomových elektráren. Vcelku lze však
říci, že německá vláda "drží kurs". Náš stát je však slabý a zpoli
tizovaný, libůstkám ministrů nikdo nečelí, takže si do značné míry
dělají, co chtějí. Strany, které by měly zajistit jejich "poslušnost",
tento svůj úkol nezvládají, protože jsou také slabé. Připomeňme si
spory o revitalizaci průmyslu, kdyČSSD po mnohoměsíců nedoká
zala rozhodnoutkoncepční spor mezi ministry Grégrem aMertlíkem.

Krize české politiky je do značné míry vyvolána slabostí státu
a politických stran, nikoli jejich silou. Dnes tak citelný chaos byl
způsoben právě tím, že v české politice absentuje moc prosadit
dohodnutou linii. Tím se ovšem otevírá prostor korupci: ve stra
nách působí kliky, jejichž členové si vzájemně shánějí výhody
a prebendy, lobbistické skupiny si kupují podporu politiků nebo
ovlivňují rozhodnutí ve svůj prospěch, a to i proti politice vlády.
Z podobných důvodů (neschopnost vynutit si koordinaci politi
ky) uvízl na dlouhou dobu transformační politický proces na Slo
vensku.
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Intelektuál, už z definice, stojí mimo stádo. Fráze, kterými se
stádo svolává, mu mají být podezřelé. Velmi často se totiž jimi
zakrývají podstatné problémy: jako když USA pod prapory boje
proti komunismu táhly do vietnamské války. Intelektuálové jsou po
litice platní tehdy, udrží-Ii odstup od nálady chvíle a dokáží-Ii pohlí
žet na každodenní politické hemžení ne snad z pozice věčnosti, jak
to požadoval Masaryk, ale přece jen mimo časový rámec ohraniče

ný datem nejbližších voleb.
Výzva podepsaná skupinou intelektuálů proto vzbuzuje pochyb

nosti: jak mohou intelektuálové, strážci diferencovaného a originál
ního myšlení, vytvářet kompaktní skupinu? Nebude to znamenat, že
tím otupí svou citlivost vůči frázi? V posledních deseti letech u nás
přece politická fráze jen kvetla, vyjmenujme namátkou:

• ZA KORUPCI A NEEFEKTIVITU PRY MUlE TO, žt JSME SE "NEVYROVNALI
s MINULOSTí" (přitom stejné problémy měly všechny státy, včetně

katolického Rakouska, když se v nich začal budovat "kapitalis
mus bez přřvlastků"):

• PRAVICE ZDÚRAZNUJE SAMOSTATNOST, LEVICE PODPORUJE BUDIlKNICEMU
lDíMAJici ZE STÁTU PENíZE (přitom tradičně pravice prosazovala
autoritu a levice emancipaci. V této falešné dichotomii se zcela
ztratila nutnost budovat stát, který dokáže vynucovat právo ve
svobodné společnosti);

• PRAVICE NAVAZUJE NA OSVĚDCENÉ HODNOTY KŘESŤANSKÉ EVROPY (přitom

Evropa žádný takový soubor hodnot nemá, všechny hodnoty se
proměnily. Předstírání jejich existence je jednou z nejhlubších
příčin dnešního rozčarování a nihilismu);

• SOUKROMY VLASTNíK JE VlDY LEPší NEl STÁT (přitom vlastnická práva
efektivně fungují jenom v pevném právním rámci, jinak jsou de
struktivní - viz například kácení amazonských pralesů, které řídí

soukromí vlastníci);
• NEHLEDÁME KONECNÉ, ALE "PRVNí" VLASTNíKY (přitom podnik, který

první vlastník vysaje, se z upířího objetí už nemusí nikdy
vzpamatovat. Námořní lodě, které prodal Viktor Kožený, se
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"druhému vlastníkovi" do Námořní plavby už nikdy ne
vrátí);

• RESTRUKTURALIZACI PODNIKU PROVEDOU Noví VLASTNíCI (přitom jenom
stát mohl vytvořit podmínky, aby do problematických podniků

s ekologickou zátěží mohl vstoupit solidní investor, který přinesl

kapitál na investice, zkvalitnil výrobu a zajistil trhy);
• VLÁDNí REGULACE JE VŽDY NÁKLADNĚJší NEŽ ROZHODOVÁNí TRHU (přitom

trh může efektivně fungovat jenom tam, kde lze efektivně vynu
covat dodržování smluv, což se neobejde bez obrovského množ
ství předem sbíraných informací);

• STÁTNí ROZPOCET Musí BYT VlDY VYROVNANY (přitom omezení poptáv
ky v čase krize může ekonomické potíže značně prohloubit);

• TRH SI VYNUTí SVOJI MORÁLKU (naopak, trh operuje podle pravidel
daných mu zvnějšku - například zákaz prodeje žen na trhu nijak
neplyne z tržních principů);

• ZÁKONY MAJi BYT OBECNÉ A STRUCNĚ (přitom komplexní moderní
společnost může efektivně zajišťovat hladký chod kooperace je
nom tehdy, jsou-Ii kooperační pravidla natolik podrobná, aby
omezovala na minimum možnosti zneužití a podvodu);

• "LUSTRACNí ZÁKON UKÁlE, NA KTERĚ STRANĚ BARIKÁDY KDO STOJí," řekl

Václav Klaus (přitom lustrační zákon byl průlomem do poli
tiky ústavního konsenzu a z určité skupiny lidí udělal obča

ny druhé kategorie. Lustrace nebyly žádnou "očistou", ale sou
částí špinavého mocenského boje o nástupnictví v Občanském

fóru) .

DÉMON SOUHLASU

Také většinu z těchto falešných politických frázív posledních deseti
letech nadšeně hlásali politizující čeští intelektuálové. Zdaleka při

tom nešlo pouze o signatáře Impulsu 99. Démon souhlasu, snaha
realisticky chápat potíže "budování kapitalismu" vedla k tomu, že
řada intelektuálů omlouvala prohřešky vlády proti základním poli-
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tickým principům. Například i lidé, kteří se prohlašovali za "liberá
ly", obhajovali lustrace, opatření popírající základní liberální princi
py, stavěli se proti poměrnému zastoupení komunistů v parlamentu,
odmítali vyšetřovací komise, které měly objasnit korupční chování
vlády, atd.

Vyznavači "postmoderny"zase svým relativismem zatemnili nut
nou regulační roli státu. Intelektuálové lvím podílem přispěli ktomu,
že se politický procesvymknul kontrole. Zpochybnili tím svou "ex
pertní" roli - v čem jsou vlastně experty, když si nedokáží udržet
odstup?

Opakuji, že fráze mají v politickém životě nezastupitelnou roli
a politici s nimi musejí pracovat. Jenže přistoupí-Ii na jejich hlásání
intelektuálové, amputují svůj intelekt. Což o to, jsou-Ii po revoluci
intelektuálové vtaženi do politiky, protože profesionální politická
reprezentace je zdiskreditovaná kolaborací s minulým režimem, role
se snadno promíchají. Po více než deseti letech je však načase

reflexivní roli intelektuála od přímého politického kolbiště oddělit

čínskou zdí- a bylo by fér, kdyby intelektuálové alespoň zmínečkou

naznačili, že o svém selhání vědí.

Jinými slovy, intelektuál, jako expert, by měl zvládnout vyjadřo

vat se k politickým problémům padni komu padni, bez ohledu na
své vlastní politické preference, bez ohledu na úspěch na politickém
a mediálním "trhu" - a se znalostí disciplíny. jeho hlavním úkolem je
- proti "obyčejným" expertům - zpřístupnit veřejnosti kontext, bez
něhož jim politika nebude srozumitelná. Zdevšak narážíme na pod
statný problém naší české současnosti: moderní politickou teorii
zná málokdo, sama je už dávno specializovaná, úspěch láká
a intelektuálové také podléhají "tržní objednávce".

Tak občas zíráme: profesorzahraniční univerzity obhajoval zákon
o protiprávnosti komunistického režimu včetně jeho deklarativních
paragrafů poukazem na to, že Deklarace práv člověka je také sou
částí americké ústavy. Pan profesor jistě ví, že tomu tak není. jenže
v zápalu "boje za správnou věc" klidně napne pravdu hodně přes

obchodní rozpětí - a z intelektuála je rázem propagandista. Polito-
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logové, kteří mají na univerzitě vychovávat mládež ke kritickému
myšlení, obhajovali politiku Václava Klause - rozborem knih, které
Klaus čte. Rozkošné, že?

NELÁSKA
K OPOZIčNí SMLOUVĚ

V posledních deseti letech se tedy intelektuálové příliš nevyzna
menali. Politický zápas je rozdělil do fanklubů jednotlivých politiků

stejně jako veřejnost. Je tedy Impuls 99 blýskáním se na lepší
časy? Obávám se, že ne: je zřejmé, že se signatáři nesnaží posuzo
vat politický provoz z delšího časového horizontu, jejich sjedno
cujícím motivem je neláska k tzv. "opoziční smlouvě". Proč jim tak
vadí?

Zviditelňovací tance "malých stran" přece vedly k tomu, že roz
lišovat mezi opozicí a koalicí téměř nebylo možné. Strany vládní
koalice si šlyvzájemně po krku víc, než šla opozice jim (viz například

obvinění ze zneužívání BISj. Přitom tyto "malé strany" nebyly žád
ným přínosem pro zkvalitnění řízení státu: naopak, dojily jej rukou
společnou a nerozdílnou. Politická odpovědnost se zcela rozmaza
la, vláda nebyla schopna držet kurs. Dávat za to vinu pouze ODS
není fér.

Co je tedy špatného na "opoziční smlouvě"? Namítat, že si
ODS a ČSSD zabetonovávají pozice, může skutečně jen slepý. Pre
ference ČSSD během roku vlády poklesly na polovinu: to je politic
ké zemětřesení, žádný beton. Vláda ČSSD přitom není takovou
tragédií, kterou se z ní někteří publicisté snaží dělat. Někteří minis
tři do svých resortů skutečně nepatřl, alecopak byli Říman, Němec,

Lom, Rubáš, Kubát, Holáň, Baudyš, Kalvoda nebo Dlouhý muži na
svém místě? Nelze pochybovat o tom, že se normotvorba v časech

Pavla Rychetského nedá srovnávat s tím, co předváděly vlády, v nichž
Rychetský legislativu na starosti neměl. Viděno střízlivě, vláda ČSSD

se snažila dohánět zpoždění, kterév integraci způsobily vlády před-
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chozí. A transformace přece uvízla kvůli tomu, že Klaus podceňoval

regulační roli státu v ekonomice. Na tom se však ani po volbách nic
nezměnilo, takže představa, že by vláda s ODS znamenala změnu

k lepšímu, neměla žádný reálný základ.
Neláska k opoziční smlouvě a frustrace z vlády ČSSD vzaly řadě

předních signatářů Impulsu 99 střízlivý úsudek: návrhy na reformy
politických institucí státu, ať šlo o změnu volebního zákona či kom
petencí prezidenta, vůbec neposuzují z věcného hlediska, ale oka
mžitě je odmítají. Přitom šlo vesměs o rozumné návrhy, kterénapra
vovaly diletantismus, jímž se to při tvorbě české ústavy jen hemžilo.
"Opoziční smlouva" jako smlouva mezi politickými stranami, které
si ve volbách konkurují, vytváří cosi velmi blízkého ústavnímu kon
senzu: konečně se ústavní instituce upravují tak, aby soutěž byla
vskutku férová. Kupodivu, místo aby signatáři Impulsu opoziční

smlouvu přivítali jako šanci, žezemě budemítlepšípolitický systém,
odsuzovali ji - zcela falešně - jako prapříčinu dnešního marasmu.

Soudě podle veřejných vystoupení, mluvčí Impulsu 99 patřili

k té skupině občanů, která si přála centropravicovou vládu pokud
možno bez Václava Klause. Tento manévr se nezdařii. Opoziční

smlouva je přece právě důsledkem tlaku, jímž se toto řešení snažil
prosadit prezident a menší koaliční partneři.

BEZ HOUFU

Co tedy říci na závěr? Signatáři opustili kritický prostor; který jim
má být jako intelektuálům vlastní, a postavili se na jednu stranu
politického zápasu - ovšem bez toho, že by se nechali spoutat
stranickým tričkem. Chtějí mít chleba namazaný na obou stranách:
ovlivňovat politiku, která vyžaduje kolektivní rozhodování, a tím
i určitou poslušnost, a současně si ponechat sladkost osobního
svobodného rozhodování.

Tím ovšem přispívají k degradaci politiky jako celku - protožeta
jiná než stranická být nemůže. Přiživují tedy přesně onu frustraci,
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proti níž vytáhli do boje. Opakuji, že schopnost dobrovolně se
podřídit kolektivnímu rozhodování zrála na západě desítky let, do té
doby se politika koordinovala korupcí. Intelektuálové neochotu
podřizovat se vydávají za ctnost. Je smutné, že to nevnímají.

Myslím, že intelektuálové se mají řadit do houfu jenom tehdy,
když je skutečně zle. Chtějí-Ii přispět k ozdravení veřejného života,
měli by se především snažit těmi intelektuály být.

VÁCLAV ŽÁK
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ZHRUBA PŘED PĚTI LETY ZACALA SKUPINA CESKÝCH INTELEKTUÁLU PŘEMÝŠ

let o tom, co lze konkrétně dělat tváří v tvář politické krizi,
která vypukla na konci roku 1997 rozpadem vládní koalice

vedené ODS a vyvrcholila uzavřením tzv. opoziční smlouvy mezi
sociálními a občanskými demokraty po volbách v roce 1998. Po
řadě schůzek a jednání pak v roce.1999 založila tato skupina, která
byla od samého začátku názorově velmi různorodá, občanskou ini
ciativu Impuls 99. Pět let je z hlediska historiografie nepochybně

příliš krátkou dobou na to, aby se dal vyváženě posoudit význam
nějaké události, např. právě založení občanského hnutí a jeho po
měrně krátkodobé činnosti. Nicméně v období tak rychlých změn,

jakými prochází současná česká společnost, je to již časový úsek
umožňující elementární odstup a tím i první pokusy o zhodnocení
role Impulsu 99 pro vývoj české politiky na začátku 21. století.

Jako jeden z členů rady Impulsu, který se účastnil především

vzniku a prvních formativních fází jeho činnosti, bych se rád pokusil
- se zmíněným elementárním odstupem - o posouzení povahy
a významu tohoto hnutí. Nejde však o výsledek soustavného studia
složení členstva Impulsu, jeho dokumentů, aktivit, čili o odbornou
sociologickou analýzu, nýbrž o zamyšlení někoho, kdo"byl při tom".

Myslím, že jevhodné také uvést, z jakého úhlu pohledu tak budu
činit. Kari Popper vyjádřil již před mnoha lety názor, že určité myš
lenky, ideje, koncepty a hnutí uspějí dlouhodobě, anebo naopak
působí jen krátkodobě, v závislosti na tom, zda nabízejí danému
společenství, skupině lidí, nebo instituci náměty, které jim pomáhají
vyřešit závažné problémy, před nimiž stojí. Myšlenky a koncepce 
vyjádřeno zjednodušeně - podléhají tudíž procesu, kterýlze s jistou
licencí chápat jako analogii procesů přirozeného výběru. Myšlení,
poznání a jednání jsou z tohoto pohledu řešením problémů. A opět

vyjádřeno zjednodušeně: ty ideje, které mají šanci přežít, protože
pomáhají nějaký problém řešit, se ujímají a dále působí. Někdy

ovšem tento intelektuální a s ním spojený politický výběr myšlenek
a koncepcí, které uspějí, trvá velmi dlouho, jindy jde o poměrně

rychlý proces.
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Přijmeme-Ii tuto perspektivu i pro poznávání ve sféře společen

ské a tudíž i politické, musíme se v reflexi, o kterou se zde pokou
ším, zabývat přinejmenším dvěma stránkami hodnocené situace. Na
prvém místě je to popis širších politických podmínek stavu, který
zkoumáme, a na druhém místě to, jak na danou politickou situaci
svým myšlením a jednáním reagují různí aktéři. Jde-Ii pak o politickou
krizi, s jakými návrhy na její řešení přicházejí, jaké koncepty dopo
ručují.

POLITiCKÁ KRIZE
KONCE 90. LET

Politická, hospodářská a kulturní transformace české společnosti po
roce 1989 byla a dosud je nesmírně složitým procesem, který byl
a je spojen s hledáním a užitím dosud nevyzkoušených postupů.

V jejím průběhu - s výjimkou poměrně krátkého euforického obdo
bí 1989-1990 - bylo trvale přítomné riziko vážných politických
krizí.

První velká krize byla spojena s rozpadáváním se československé

federace v letech 1991-92 a s jejím následným rozdělením.

Druhá politická krize byla spojena s ekonomickými potížemi,
které se projevily v roce 1997, a podle řady analýz byly důsledkem

nevhodné formy privatizace, s růstem tunelování, s finančními afé
rami stran, se ztrátou důvěry veřejnosti ve vládu, parlament,
s vnitřními rozpory uvnitř ODS končícími rozštěpením strany,
a zejména s rozpadem koalice, která vládla v letech 1992-1998.
Napětí mezi předsedou vlády Klausem a prezidentem republiky
Havlem bylo rovněž důležitým faktorem této krize.

Mnoha lidí se začal zmocňovat pocit, že nemají možnost ovliv
ňovat věci veřejné, že o nich rozhodují do sebe uzavřené politické
strany, jejichž financování jenavíc neprůhledné, a které nejsou schop
ny vnímat ani celospolečenské potřeby, ani názory široké veřejnos

ti. Podle slov prezidenta Havla "docházelo k obnově nedobré tradi
ce českého partajničení" a k oslabování principů občanské společ-
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nosti, které byly ve východní Evropě znovuobjeveny a rozvíjeny jako
nástroje boje proti neliberálním a autoritativním režimům komunis
tických stran. Součástí této krize byla opoziční smlouva mezi ODS
a ČSSD, kterou řada komentátorů považovala za neústavní. Výsled
kem celé této situace byl další pokles důvěry ve vládu, která se
snížila v letech 1998-99 na historické minimum. Jen 14 procent
dotazovaných občanů prohlásilo v jednom z průzkumů veřejného

mínění, že vládě důvěřuje. Z krize pochopitelně těžila KSČM. Jeden
z komentátorů situace v roce 1999 napsal, že vnitřní politika země

připomíná zákopovou válku.
Obraz České republiky v roce 1999 by zůstal neúplný, kdyby

chom si všímali jen politických stran, státních a vládních institucí,
parlamentu, soudů, státních úřadů atd. Druhou stranou téže mince
byl stav české společnosti, přesněji stav mysli českých občanů. Ti si
nepochybně z období komunistického režimu přinášeli do období
po roce 1989 návyky opatrnosti, občanské pasivity a nedůvěry

k politickým organizacím a institucím.
Často se dnes zapomíná na to, že po listopadu 1989 poměrně

dlouhou dobu větší část obyvatel České republiky důvěřovala nové
politické moci, byla otevřena myšlence větší účasti občanů na vě

cech veřejných, a bylo dosaženo poměrně vysokého stupně konsen
zu mezi politiky a občanskou veřejností. Česká republika patřila

podle zahraničních sociologických analýz dlouho mezi ty postko
munistické země, v nichž byla míra politické spokojenosti s novým
režimem nejvyšší. To se postupně začalo měnit a jen velmi pečlivé

historicko-sociologické rozbory snad v budoucnosti odhalí, proč

k tomuto obratu vlastně došlo. Odvažuji se však již dnes tvrdit, že
velkou vinu na tom měla nemalá část našich předních politiků,

i když jako sociologjsem si současně vědom "zákonitostí" průběhu

revolucí, ve kterých po období euforie z odstranění zla starých
režimů nastupuje většinou zklamání z nové situace a deziluze.

Ať již budou výsledky budoucích analýz našeho polistopadové
ho vývoje jakékoliv, není pochyb o tom, že v roce 1999 symptomů

občanské pasivity a rezignace lidí na svou roli členů občanské spo-
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lečnosti bylo velmi mnoho. Domnívám se, že tento stav české spo
lečnosti a jeho reflexe v myslích poměrně velkého počtu lidí - a to
nejen intelektuálů - patřily mezi příčiny vzniku celé řady občan

ských hnutí a iniciativ, které se snažily změnit v té době převládají

cí negativní trendy ve formování politické kultury naší země.

K nejvýznamnějším z nich patřily Impuls 99, iniciativa Děkujeme,

odejděte!, Dřevíčská výzva či méně mediálně známá výzva olomouc
kého učitele Davida Hrbka, kterou však (na podporu odvolaného
ředitele zámku Štiřín Václava Hrubého) podepsalo na sedm tisíc
lidí.

To, že tyto iniciativy vznikly v roce 1999, nebylo náhodné a není
pochyb o tom, že byly vyvrcholením nespokojenosti s politickou
situací té doby. Všechny byly pokusem volných občanských sdruže
ní a skupin lidí vyburcovat širší veřejnost formou politických shro
máždění, aktivů, schůzí a publikovaných dokumentů k větší politické
zodpovědnosti a veřejné aktivitě, a jejich smyslem byla ovšem nejen
kritika konkrétní politické situace, ale také obecné odmítnutí myšle
ní i jednání nově se formujícípolitické třídy České republiky. Lze je
označit za standardní příklady fungování akcíobčanské společnosti.

A konflikt, který vznikl mezi nimi a částí oficiálních politických
struktur, byl podle mého soudu rovněž standardní.

Odpůrci těchto iniciativ, ke kterým patřili například Václav Klaus
a Miloš Zeman, oba předsedové politických stran, které uzavřely

opoziční smlouvu, nechtěli přijmout skutečnost, že vedle parlamen
tu, vlády a politických stran se formují občanská sdružení, která
vyjadřují nahlas jak kritické názory, tak i své vlastní koncepce řešení

politických problémů země.

Václav Klaus v souvislosti s iniciativou Děkujeme, odejděte!

hovořilo hysterií jejích představitelů a Miloš Zeman je obviňoval

z toho, že nemají co nabídnout a pouze kritizují to, co dělá konku
rence. Pamatuji se, jak jsem tehdy přemýšlelo nesourodosti posto
jů těchto odpůrců občanské společnosti. Připadalo mi nesmyslné,
že na jedné straně vehementně odmítají principy občanské společ

nosti, avšak na druhé straně nepochybně podporují - a jsem pře-
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svědčen, že i vnitřně akceptují - základní liberáiní svobody, ke
kterým patří svoboda projevu a shromažďování. Nemohl jsem si
představit, že si skutečně myslí, že svoboda projevu a shromažďování

občanů je tu jen k tomu, aby se iidé mohli sejít na náměstí nebo
v nějakém sále a sborově zapět pochvalné písně na ty, kteří jim
vládnou. Podobný rozpor jsem cítil i z postojů k průzkumům ve
řejného mínění. Vím sice, že odmítali z řady důvodů jejich spoleh
livost a často i jejich význam, jsem však přesvědčen, že zároveň

proměny veřejného mínění občanů bedlivě sledovali a brali na
ně ohled. I v jejich politickém myšlení tudíž existoval veřejný pro
stor a občanská společnosti dokazovaly to nejlépe jejich vlastní
reakce.

Ale protože v tomto zamyšlení jde na prvém místě o osudy
občanské společnosti v našich podmínkách, a ne o reakce politiků

z povolání, chtěl bych se v duchu popperovského přístupu k hod
noceníživotnosti a úspěšnosti idejí a koncepci sociologicko-analy
ticky zabývat především Impulsem 99 a pakve světle české zkuše
nosti z posledních let realisticky posoudit obecně roli myšlenky
občanské společnosti.

ZKUŠENOST IMPULSU 99

Kritické a realistické posouzení významu a působení Impulsu 99
jako reprezentanta občanské společnosti by mělo, podle mého ná
zoru, vycházet z odpovědí na následující čtyři otázky:

I. Zabývaly se myšlenky a dokumenty Impulsu 99 klíčovými pro
blémy, před kterými stála česká politika?

2. Byly tyto problémy jasně formulovány a podány tak, abysi jejich
závažnosti bylo vědomo širší společenství a nikoliv jen ti, kdo je
nastolovali?

3. Existovaly dostatečné lidské, finanční a organizační zdroje pro
zajištění činnosti hnutí?
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4. Byla širší veřejnost dostatečně seznamována s cíli a akcemi hnutí
a měla masová média-zájem o Impuls, byla ochotna o něm infor
movati čili existovala dobrá komunikace mezi Impulsem a širší
veřejností?

Je zřejmé, žé spolehlivé odpovědi na všechny tyto otázky by mohla
podat jen skupina všech těch představitelů Impulsu 99, kteří hnutí
a jeho složky, např. odborné skupiny, organizovali. Přes rizika neú
plnosti a rizika spojená s nedostatkem informací, as tím, že jsem od
určité doby nepatřil k vedoucím organizátorům hnutí, se pokusím
odpovědět na otázky, které jsem zde položil, v naději, že přispěji,

byť v omezené míře, k poznání role a významu Impulsu 99. Komen
tátor Tomáš Brzobohatý o něm v časopise Týden č. 47 z roku 1999
poznamenal, že patří ke třem pozitivně laděným projektům těžkého

období konce 90. let. Mimochodem, těmi dvěma ostatními byly
podle něho: opoziční spolupráce pravicových stran - tzv. Čtyřkoa

lice a nabídka ODS k tzv. superkoalici.

/. ZABÝVALY SE MYŠLENKY A DOKUMENTY IMPULSU 99 KLíčOvYMI PROBLÉMY,

PŘED KTERÝMI STÁLA ČESKÁ POLITIKA? Myslím, že na první a klíčovou

otázku lze odpovědět kladně. Ano, Impuls 99 se zabýval řadou

závažných problémů, před kterými stála česká politika. Ba lze říci,

že chtěl řešit až příliš velký počet problémů a že se proto postupně

ztrácelo jeho "ostří". Dívám-Ii se dnes po pěti letech, ze svého
pohledu na zaměření Impulsu, vidím, že je třeba rozlišovat tři odliš
né roviny problémů, které chtěl řešit.

První rovina byla obecná, týkala se základních otázek demokra
cie, vztahů mezi politickou a ekonomickou oblastí transformujících
se společností, mezi etikou, politikou a ekonomikou, svobodou
a rovností, a v souvislosti s tím i výchozími hodnotami, na kterých
by měla být stavěna soudobá česká politika. I když členové Impulsu
99 neformulovali explicitně tato východiska, nenípochyb, že nevy
sloveným společným jmenovatelem bylo úsilí o politickou aktivizaci
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české veřejnosti, o stimulování hlubších a věcnějších diskusí
o základních směrech dalšího vývoje české politiky, hospodářství

a kultury. Domnívám se, že jsme neměli dosti energie, času

a pravděpodobně ani znalostí, abychom tuto tak potřebnou oblast
veřejného diskurzu soustavně rozvíjeli.

Druhá rovina byla kritická. Impuls upozorňoval na nedostateč

nosti, lze říci i úpadek některých oblastí českého politického, ale
i kulturního života. Jakoby se opakovaly některé jevy našeho veřej"

ného života první republiky, které Karel Čapek označil pojmem
"politické přítmí", a které podle něho zahrnovaly nedostatek sou
činnosti, vzájemnou nedůvěru, neochotu zabývat se koncepčními

otázkami, převádění politických problémů na osobní šarvátky, a na
úzké stranické zájmy. Ostří této kritiky nebylo zaměřeno jen vůči

politikům - i když jejich zodpovědnost za úroveň veřejného života
byla zdůrazňována - ale také vůči lidem pracujícím v kultuře, na
vysokých školách, v médiích. Myslím, že tato druhá rovina probié
mů, na které Impuls reagoval, byla nejdůležitější. Reflektovala sta
rosti mnoha lidí.

Třetí rovinu tvořily náměty na řešení zcela konkrétních otázek,
které byly na pořadu dne. Těmi se zabývaly odborné skupiny, někte

ré aktivy s občany a týkaly se celé řady okruhů, jakými byla role
vzdělání, decentralizace veřejné správy, regionální samospráva
a politika, ekonomická politika, vstup České republiky do Evropské
unie apod. Pokud vím, výsledky práce některých z těchto odbor
ných skupin byly předány parlamentu. Byla to typická činnost anga
žovaných občanů a reprezentovala tradiční aktivity občanské spo
lečnosti.

2. BYLY mo PROBLÉMY JASNÉ FORMULOVANY A PODANY TAK, ABY SI JEJICH

ZAVAtNOSTI BYLO VÉDOMO šIRší SPOLEČENSTVí A NIKOLIV JEN TI, KDO JE

NASTOLOVALI? Vnímala širší veřejnost naléhavost otázek, kteréoteví
ral Impuls 99? I tady by spolehlivá odpověď na naši druhou otázku
vyžadovala více informací než máme. Přesto bych rád vyslovil urči-
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tou hypotézu. Domnívám se, že hnutíoslovilo poměrně velký počet

lidí zejména formulováním problémů v druhé rovině - tj. v oblasti,
která se zabývala aktuálními nedostatky soudobé české politické
kultury. Nevyvolalo však velký zájem o obecné politicko-filozofické
otázky. Myšlenky Impulsu byly totiž také kritikou české veřejné sfé
ry, kritikou její pasivity, kritikou větší části české populace, která by
stále chtěla, aby byly politické problémy především "dobře" řešeny

experty, která stále preferuje převážně technokratické pojetípolitiky
a neuvědomuje si, že politika je do velké míry věcí individuálního
rozhodování a zodpovědnosti. Myslím, že byla utvrzována v tomto
postoji také převážnou částí českých médií.

V odpovědi na druhou otázku, kterou jsem si položil, bych však
chtěl zdůraznit ještě další věc. Domnívám se, že jsme měli více
přemýšlet o menším počtu skutečně klíčových a srozumitelných
problémů, nazval bych je "kauzami", a těmi se soustavně zabývat.
Pozorujeme-Ii občanská hnutíjak u nás, tak i v zahraničí, zjistíme, že
životná a úspěšná bývají ta, která dovedou vyhmátnout a dobře

formulovat dlouhodobé, hlubší a lidem srozumitelné svízele. Je to
myslím poměrně dobře vidět na ekologických hnutích, na řadě žen
ských hnutí, na hnutích bojujících proti rasové diskriminaci, aletaké
na hnutích obhajujících lidská práva, jako je např. Amnesty Interna
tional. Obávám se, že se nám v Impulsu nepodařilo určit taková
jasná ústřední témata.

3. EXISTOVALY DOSTATEČNÉ LIDSKÉ, FINANČNí A ORGANIZAČNí ZDROJE PRO

ZAJIŠTÉNí ČiNNOSTI HNUTí? Myslím, že robustní a efektivní občanské

hnutí, vedle dobře zvolené a jasně definované "kauzy" musí mít
v dnešní mediální době poměrně silnou finanční a organizační bázi.
Znám trochu soudobé britské hnutí .Demos" a vím, že jeho účin

nost je podmíněna tím, že má silné finanční sponzory, kteří umož
ňují vydávání kvalitních brožur, do nichž přispívají známí britští
publicisté a odborníci. Zdá se mi, že přes veškeré úsilí se Impulsu
nezdařilo vytvořit takovou nezbytnou finanční základnu. Ale to má
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pravděpodobně kořeny v neochotě české veřejnosti dávat peníze na
podporu intelektuálních a kritických činností, na které se Impuls
zaměřil. Snad lze dokonce říci, že doba ještě nebyla k tomu zralá.
Jiná otázka je ovšem, zda naše veřejnost netrpíchronickým neporo
zuměním této stránky života liberálních a demokratických společ

ností.
Vedle finanční slabosti a tím i nemožnosti prosadit se mediálně,

Impuls trpěl nejasnostmi své organizace. Jedna část jeho vedoucích
členů chtěla hnutízachovat jako poměrně volnou organizaci, označil

bych to jako silný a myšlenkově podnětný klub, kterému by museli
naslouchat i politici. Druhá část členů chtěla dosáhnout pevnější

organizace s pobočkami v regionech a s dobře fungujícím adminis
trativním centrem. Pro některé z nás, kteří se klonili k prvnímu
"klubovému" pojetí, se zdálo, že druhá varianta směřovala ke vzni
ku nové politické strany, což jsme nepovažovali za vhodné, ba ani
možné. Nejasnosti a rozdíly v názorech na tuto věc, postupně

oslabovaly akceschopnost hnutí.

4. BYLA šIRší VEŘEJNOST DOSTATECNĚ SEZNAMOVÁNA S auA AKCEMI HNUTí

A MĚLA MASOVÁ MĚDIA ZÁJEM O IMPULS, BYLA OCHOTNA O NĚM INFORMOVAT,

ClU EXISTOVALA DOBRÁ KOMUNIKACE MEZI IMPULSEM A šIRší VEŘEJNOSTí?

Odpověď na čtvrtou otázku, kterou jsem si položil, je zčásti již
obsažena v předchozím odstavci. Impuls 99 nepatřil podle mého
soudu mezi miláčky českých médií. Myslím, že o jeho činnost měla

média menší zájem než o hnutí "Děkujeme, odejděte!", které po
stupovalo mediálně šikovněji a kterébylo i více fotogenické, protože
dokázalo shromáždit lidi ve fyzickém veřejném prostoru, na náměs

tích a v ulicích. To intelektuálně, dlouhodoběji a přemýšlivě orien
tovaný Impuls nechtěl. Navíc média vycítila, že hrot kritiky Impulsu
směřuje zčásti i proti nim. To mělo ovšem své důsledky. Po určitém

počátečním zájmu o akce Impulsu, byť byly obsahově závažnější

a zajímavější než běžná produkce politické třídy, media začala, mys
lím, Impuls záměrně ignorovat. A opět je nutno klást si otázku, do
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jaké míry byla nedostatečná komunikace mezi Impulsem a médii
(a tím i širokou veřeiností], důsledkem naší nedostatečnosti v pre
zentování zvolených témat, anebo nepřipravenosti veřejné sféry
tato témata přijímat a reagovat na ně.

MĚLO TO SMYSL?

Na první pohled by se zdálo, že realistický pohled na Impuls 99,
jako natypického reprezentanta občanské společnosti, dává zapravdu
kritikům konceptu občanské společnosti. Domnívám se však, že
tomu tak není.

Myšlenky Impulsu a jiných hnutí občanské společnosti z konce
90. let, na které někteří politici, ale i publicisté a politologové s tak
velkou vehemencí útočili, jako na sílu ohrožující parlamentní demo
kracii, ve skutečnosti část oficiální politiky později převzala. Týká se
to např. změny politického stylu, do značné míry i jazyka, mírného
zlepšení komunikace mezi politickými stranami a občanskou veřej

ností, zesílením boje proti korupci (stále ještě nedostatečným),

a větším tlakem na realizaci právního státu.
Veřejnost a média se dnestaké bránío něco více tomu, co Čapek

nazval "přítmím politiky" a co má dnes zejména podobu arogance
politiků a stran. Vědomí, že politické strany nemohou být jediným
zdrojem generování programů, politik a vizí se postupně stává
obecným.

A snad mohu také říci, že tato hnutí stimulovala vážnější

a kritičtější myšlení o státu a jeho vztahu k ekonomice a kultuře

v postkomunistických zemích a navíc i o vztahu společnosti ke státu.
Sebekriticky musí dnes protagonisté konceptu občanské společnos

ti, ke kterým se hlásím i já, připustit, že společnosti a jejich "nestát
ní" složky mohou být také patologické, tak jako státy, které by se
neměly pouze nekriticky démonizovat. A konečně, že vztahy mezi
státem a občanskou společností by měly být chápany jako vztahy
mezi vzájemně se doplňujícími složkami celé společnosti.
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Zkušenost Impulsu 99, s radostmi i zklamáními, která jsme s ním
prožívali, určitě přispěla k tomuto věcnějšímu a realističtějšímu po
hledu na možnosti občanské společnosti. Není všelékem, ale není
to také zanedbatelná složka zdravé společnosti.

ZÁVĚREM

A nakonec krátká poznámka k teorii občanské společnosti, která
souvisí s naší zkušeností s Impulsem 99. Německý autor zabývající
se historií pojmu občanská společnost Sven Reichardt konstatoval
na sympoziu Středoevropské univerzity ve Varšavě v září 2002, že
v současné době lze pojem občanská společnost chápat čtyřmi

způsoby.

Prvním je komunitární model, který považuje dobrovolná sdru
žení za jádro občanské společnosti, přičemž formální právní pravi
dla, na nichž tato sdružení spočívají, jsou méně důležitá než pojem
,dobrého života', který je zakotven v životní zkušenosti lidí. Téměř
všichni komunitariáni jsou v podstatě neo-tocqueveliány a všichni
zdůrazňují socializující účinky dobrovolných sdružení a rovněž i to,
že sociální sítě vytvářejí sociální kapitál a důvěru ve společnosti.

Druhým pojetím je názor, že občanská společnost je jakousi
regulativní ideou, nebo konceptem, který má generovat myšlení.
Autory hlásícími se k tomuto proudu (převážně Němci) je to poklá
dáno za radikálně demokratické pojetí teorie občanské společnosti.

jde vlastně o jakýsi projekt autonomní společnosti občanů, kteří se
sdružují v asociacích, v nichž má každý stejnou moc. Klíčovým

elementem tohoto přístupu je kritika tradiční reprezentativní de
mokracie, která trpí demokratickým deficitem. Občanskou společ

nost lze vytvořit pouze participací občanů v základní demokracii
(grass-roots democracy).

Třetím pojetím je liberální koncept občanské společnosti, který
podle Ralfa Dahrendorfa spočívá na existenci autonomních, nikoliv
státem organizovaných organizací, které zajišťují různorodost, au-
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tonomii, občanská práva a komunikaci ve společnosti. Toto liberální
pojetí zdůrazňuje, tak jako již před dvěma sty lety Immanuel Kant,
klíčový význam výchovy a vzdělávání společně se zajištěním v,eře~

ných volných tribun a arén umožňujících projevovat různoroda ml

nění a zájmy. .
Čtvrtým pojetím je koncepce [úrgena Habermase a jeho žáků,

podle níž je občanská společnost tou částí sociálního prostoru, ve
které se vytváří nejdůležitější složky komunikativní akce. Nenásilný
diskurza otevřená debata jsou jádrem tohoto pojetí občanské spo
lečnosti. Klíčovou roli tu hrají sdružení, která vznikají spontánně

a působí v rámci institucionálního řádu veřejné sféry, čili v rámci
zákonů dané společnosti. jinak řečeno: občanská společnost je
pluralitní a svobodné společenství komunikace, jejímž cílem je pů

sobit na aktivní účast občanů a na formování institucí a zákonů

v rámci právního řádu.

Podíváme-Ii se na Impuls 99 prizmatem Reichardtovy typologie,
myslím, že dospějeme k závěru, že Impuls byl svými cíli i aktivitami
nejblíže habermasovskému pojetí občanské společnosti, s četnými

liberálními prvky. Odvažuji se tvrdit, že takto bude chápán i v bu

doucnosti.
JIŘí MUSIL
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IROKÁ MOŽNOST AKTIVNí PARTICIPACE OBCANU NA CINNOSTI INSTITUCI

politického systému je nezbytnou podmínkou kvalitního fun
gování moderní demokracie a zárukou jejího dalšího rozvoje.

Při obnově demokratického systému v Československu a v České

republice po listopadu 1989 byla tato kvalita na žebříčku politických
a společenských hodnot poněkud odsunuta do pozadí. S o to větší

intenzitou sev krizových momentech naší nejnovější historie ozývalo
volánípo ní jako po důležitém regulativu činnosti politických elit.

Na následujících stránkách se chci zaměřit na to, jak se měnilo

přijímání hodnot občanské participace v české společnosti po roce
1989 a zda téma aktivního občanství, vnesené do politického dis
kurzu některými politickými a společenskými proudy na počátku

a potom opět koncem devadesátých let, českou společnost a českou

demokracii skutečně změnilo.

POLITICKÁ PARTICIPACE

Na problematiku politické participace lzenahlížet jakona společnou

sféru zájmu politologie a sociologie politiky.
Hodnotit politický systém z hlediska politické participace obča

nů lze podle mého názoru dvěma způsoby. Ze sociologického hle
diska jde o zkoumání způsobů a míry prosazení zájmů, poža
davků a cílů členů společnosti do řídícího, resp. politického sys
tému. Z hlediska politologie lzehodnotit strukturu a kvalitu systému
institucí, které umožňují efektivní kontrolu výkonu moci občany.

Skutečná politická participace může fungovat pouze v demo
kratické a pluralitní společnosti. Participace v užším a běžně chápa
ném významu znamená přímou účast občanů na procesu vedoucím
k přijetí společensky významných rozhodnutí. V soudobé liberální
demokracii nabývá zpravidla forem voleb, referenda, plebiscitu,
petice, zákonodárné iniciativy občanů, demonstrace, činnosti ob
čanských iniciativa samozřejmě také politických stran a hnutí. Ně
kdy hovoříme i o tzv. participativní demokracii jako o protikladu
k demokracii zastupitelské.
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V politologických teoriích hraje občanská participace důležitou

roli zejména v teorii občanské společnosti, komunitarismu, teorii
demokracie a v teorii modernizace. Teorií modernizace je míněna

politická reflexe vývoje novověké společnosti, který se vyznačuje

rozšiřováním občanských práv- a tím i práva podílet se na politic
kém rozhodování. Tento trend je podmíněn dvěma faktory - vzdě

láním a ekonomickým rozvojem -, které narušují tradiční, premo
derní vazby a vztahy ve společnosti a vytvářejí nový sociální statut
celých velkých skupin obyvatel. Reakcí na tyto dynamické změny

sociální struktury je postupné uzpůsobení politického systému ši
roké občanské participaci - tedy proces demokratizace.

Demokratizace byla u nás násilně přerušena padesáti lety totali
ty. Ostatně latentní nespokojenost občanů s minimální možností
svobodně rozhodovat o veřejných záležitostech patřila k neporni
nutelným faktorům vedoucím k pádu komunistické diktatury.

ledním z prvních úkolů nově nastoupivší polistopadové politické
reprezentace bylo docílit razantního rozšíření možností občanů
účastnit se rozhodování o životě a směřování společnosti. V jaké
míře se tento klíčový úkol podařilo úspěšně splnit a čí zásluhou?

Rozdělil bych nyní období, které uplynulo od tzv. Sametové
revoluce do roku 2002, podle uplatňování a chápání zásad občan

ské participace v politické praxi do čtyř období:

• revoluce
• utváření stranického systému a rozpad ČSFR

• Klausova éra
• období "opoziční smlouvy"

REVOLUCE
[1989 - VOLBY 1990)

Disidentské hnutí sedmdesátých a osmdesátých let se snažilo vytvo
řit a uchránit před zásahy státní moci nezávislé struktury angažova

ných občanů.

85

POllTICKAPARTICIPACE OBCANU

PO socs 1989



Požadavek na svobodné sdružování a nekriminalizování vznikají
cích složek občanské společnosti (občanských iniciativ, mírových
hnutí, struktur undergroundové kultury, vydavatelů nezávislých pe
riodik a knih, církví a náboženských společností, nezávislých odbo
rů, ~olitických stran a organizací stojících mimo Národní frontu)
zazlll.val v~l~i si.lně v prohlášeních Charty 77 i jiných disidentských
skuPl? Silny~ Im~ulzem i pro český disent byl mimořádný úspěch
polskeho obcanskeho hnutí Solidarita.

V,prů,?ěhu ~oku 1989, kdy komunistické režimy vokolních »spřá
telenY~h zem~c~ p~stupně přistupovaly na kompromisy s opozicí,
ne~roJe:,ov~1 rigidnl Jakešův režim příliš vůle k ústupkům. Sám při

znaval, zezustal jako "kůl v plotě", odtržen od společnosti která se
začala aktivizovat mnohem intenzivněji než dříve. '

Výrazem této aktivity byla i petice »Někollk vět" z června 1989
kterou během několika měsíců podepsalo na 40 000 občanů. Jede~
z požadavků petice zněl:

o ,,~Je tř~~a)~ .a~y. p~estaly být kriminalizovány a pronásledovány
ruzn;, nezav~~/e Jn/~/atlvy a začaly být konečně chápány i vládou jako
to, C/m v očicn verejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená sou
část veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň

b~ ne~ěly ?~t ~/adeny překážky vznikání nových občanských hnutí,
vcetne nezavlslych odborů, svazů a spolků."

. Politické změny uskutečněné po listopadu '89 beze zbytku napl
1lI1?, tu. d.r~h~u,. právní ~ást petice »Několik vět". Chápání občan
s~ych rmciatrv Jako »přlrozené součásti veřejného života" naráží
vsak kupodivu i dnes jak na pseudoideologické bariéry mezi politic
kou reprezentací, tak na nezájem mnoha občanů.

. Samet~~á.re~oluce ,nebYla žádným palácovým převratem. Vnější
vlivy - zvlaste pad Berlinské zdi - se odrazily v posílení sebevědomí
č~ské i slovenské společnosti a stimulovaly masové projevy otevře
ne nespokojenosti. Sametová revoluce znamenala živelné probuzení
občanského vědomí, po dvacetiletí plánovitě potlačovaného nor
m,ali.zační~ re~i~e.m",Souběžně s klidným a poměrně rychlým pře
dáním vlady, [este pred prvotní konsolidací moci v rukách nové
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politické elity, začaly vznikat první instituce svobodné občanské

společnosti. Dlouho potlačovaná možnost podílet se na veřejném

dění - záhy po první fázi masových demonstrací - přešla souběžně

i do fáze druhé: vzniku nových politických stran, hnutí a iniciativ.
První z nich bylo již 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu usta
vené Občanské fórum a paralelně v Bratislavě Verejnosť proti nási
nu. Okamžitě začalo docházet k obnovování dříve zakázaných sdru
žení a vzniku prvních "standardních" politických stran, z nichž
některé navazovaly svou historickou kontinuitou téměř po čtyřiceti

či padesáti letech. Do dne parlamentních voleb v červnu 1990 bylo
jen na českém ministerstvu vnitra zaregistrováno 35 politických
stran a hnutí.

Občanské fórum představovalo subjekt pozoruhodný v mnoha
směrech. Jednak se snažilo o zastřešení mnoha právě se rodících
politických proudů v české společnosti a současně začalo prosazo
vat svébytnou "občanskou", konsenzuální politiku, nikoli čistě jen
politiku síly a moci, jakou známe z pozdějších let. Jak píše Jiří

Večerník (1998, s. 271): "Občanské fórum ... se od samého po
čátku deklarovalo jako organizace nepontická a zásadně občanské

ho charakteru, která je ve své podstatě národním hnutím za rekon
strukci společnosti." Živelně vznikající struktura OF představovala

spíše horizontálu - byla uspořádána tak, aby zahrnula všechna
místní, krajská, oblastní, podniková a dalšíobčanská fóra. Tato fóra
byla bezpochyby dosud největším masovým prostředkem občan

ské participace, který kdy na našem území vznikl, jakkoli samot
ná efektivita rozhodovacích procesů v ústředí celostátní politické
moci, v Praze, jimi byla ovlivňována jen nepřímo, či spíše opět

živelně.

Povšimněme si nyní prvního významnějšího porevolučního pro
gramového dokumentu, který se, byť v hrubých rysech, zamýšlel
nad konkrétní vizí budoucího fungování demokratického systému
také v souvislostech občanské participace. Je jím základní doku
ment Občanské demokratické aliance s názvem "Cesta ke svobod
né společnosti". V kapitole "Parlamentní demokracie" ODA sice
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vidí jedinou možnou budoucnost v zastupitelské demokracii, ale
jen v kombinaci se samosprávnými obcemi, v nichž by se uskuteč

ňovala demokracie přímá. Tento mechanismus by měl zajistit jak
účinnou a bezprostřední kontrolu moci, která je na celostátní úrov
ni v takové míře nedosažitelná, tak maximální otevřenost politiky
vůči občanské veřejnosti, která by dodávala vrcholné politice na
obsahu.

Tento program, který prosazovala již od prosince 1989 ODA
a který počítal s co nejrychlejším vývojem stranického systému,
nebyl v tomto období rozhodně většinový. Podle Jiřího Večerníka

měla v této době vrcholná politika spíše »nepolltický" charakter:
"Po celé toto období [tj. od listopadu 1989 do června 1990]
převládal názor, že pokudjde o politické strany jako subjekt politic
kého dění, je třeba na ně hledět s jistou nedůvěrou, a že ke zpro
středkování politické vůle občanů může stejně tak dobře posloužit
široké občanské hnutí." jako by se samo sebou rozumělo, že tato
politická vůle je jednotná a většinová. Tehdy však věrně odrážela
počáteční porevoluční celospolečenský konsenzus.

Kredit, který si občanská veřejnost, masově se zapojivší do
podpory změny společenského režimu, získala, zůstával aždo voleb
stále velmi vysoký. Občanská participace byla chápána jako ne
oddělitelná složka nového demokratického řádu až příliš samo
zřejmě ...

UTVÁŘENÍ STRANICKÉHO
SYSTÉMU A ROZDĚLENÍ ČSFR

[VOLBY 1990-1992]

V době, kterou lze přibližně ohraničit zmíněnými mezníky, došlo jak
k prvotnímu ustálení již utvořeného systému politických stran, tak
k urychlení procesu zániku československé federace.

Rozdělení ČSFR bylo mimo jiné odrazem rozdílné recepce hod
not, které nový režim nabízel. jasně se ukázalo, že česká společnost
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chápe situaci vzniklou pádem totalitní moci v mnoha ohledech od
lišně od slovenské. Na následujících stránkách se však hodlám vě

novat pouze české zkušeností z tohoto i pozdějších období.
Totoobdobí se podle mého názoru vyznačovalo těmito pro naše

téma důležitými rysy:

AJ PRETRVAVA}ici VYSOKA DUVÉRA V POlITICKOU REPREZENTACI. Vůle občanů

k přímé a veřejné politické angažovanosti formou veřejných shro
máždění, manifestací či jiných masových projevů viditelně ochabla
už v době před prvními svobodnými volbami. jednota politické
reprezentace v názoru na přibližný směr pokračování zásadních
politických a ekonomických reforem odráží převládající prvotníen
tuziastický náboj české společnosti. Tento postoj je postupně stří

dán postojem střízlivějším, přesto však pozitivním.
Až nepřirozeně vysoká důvěra v činy a slova politické reprezen

tace, která naši společnost provázela po celou prvnípolovinu deva
desátých let, zakořenila právě v této době.

Do voleb v létě roku 1992 se politická situace oproti roku
1990 podstatně změnila. Po rozpadu Občanského fóra na Občan

ské hnutí a Občanskou demokratickou stranu, k němuž došlo na
sněmu OF 23. února 1991, začaly o nový přístup k politice soupe
řit dva proudy: proti dosud převládajícímu chápání zájmů jako spo
lečných celé společnosti, přišla ODS s konceptem konfliktního po
litického zápasu idejí. Občanské hnutí se snažilo udržet si onen
celostní a společensky angažovaný přístup k politice, ve volbách
však - i přes silnou podporu uznávaných a populárních osobností 
neuspělo. Občanská demokratická strana vsadila na koncepci stra
ny politických profesionálů, kteří - vybaveni důvěrou danou jim ve
volbách - uskutečňují ideologický program strany.

Iluzí, kterou se Václavu Klausovi podařilo vnutit české společ

nosti a která sehrála svoji nejdůležitější (a současně nelškodllvělšf

úlohu v procesu ekonomické transformace, bylo, že tento profesio
nálními politiky-ekonomy uskutečňovaný program strany je právě
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to, co je ve společném zájmu celé společnosti. Tím, že jej ODS
prezentovala jako program s nárokem na celostnítransformaci spo
lečenské reality (založený na ekonomickém neoliberalismu), získala
podstatnou část kreditu univerzalistické ideologie Občanského fóra
a s ním i mandát svůj program - ve spojení s koaličními partnery_
takřka nerušeně uskutečňovat.

Otázkou, která již překračuje rámec tohoto textu je, zda a nakolik
se deklarovaný program Klausových vlád překrýval s tím, co tento
kabinet vskutku dělal. Tedy jestli neoliberální rétorika, kterou Václav
Klaus s takovým úspěchem prodával veřejnosti, mnohdy nezastírala
o poznání horší politickou realitu.

Bl PODPORA PRIVATlZACE A TRíNíHO HOSPODARSTVí. Zásluhou Václava
Klause došlo k rehabilitaci pojmu "kapitalismus" v české společ

nosti. Jak vyplývá z výzkumu veřejného mínění uveřejněného ve
studii Emanuela Pecky souhlas s výrokem, že"kapitalísmus předsta

vuje Jedínou možnou cestu našeho budoucího vývoje" projevila
v p:.~zkumu z ,konce ~oku 1989 pouhá 3% obyvatel, o rok později

to JIZ bylo celych 56 Ya. Na této hranici se podpora zhruba ustálila
i v následujících "báječných letech s Klausem".

Emanuel Pecka dále uvádí, že "líberální ideologie v roce 1992
nahradila nejen značně obecně pojímanou demokracíi ale stala se
í protikladem komunistícké ideologie." S tímto tren~em význam
ně souvisí i další fenomén české transformace, kterým se stala
tzv. kuponová privatizace, jejíž prvnívlna byla zahájena 24. února
1992.

Kuponová privatizace znamenala jedinečnou příležitost, jak vě

rohodně předložit společnosti nové, liberální hodnoty, s nimiž se
mohla lépe ztotožnit díky vlastní symbolické - ovšem pouze finanční

- participaci. Zklamání menšinových podílníků nejrůznějších neprů

hledných privatizačních fondů se ale záhy zvrátilo v deziluzi
z transformace jako celku. Byla-Ii pakv pozdějších letech některými

vlivnými politickými proudy zpochybněna legitimita ekonomické
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transformace, značně tím utrpěla v očích veřejnosti i pověst polis
topadového společenského vývoje jako celku.

Cl DĚLENí FEDERACE - SELHANí OBČANSKÉ SPOLEČNOST/. Polistopadový vý
voj znamenal pro Slovensko poněkud jiný politicko-sociální pohyb
než pro Českou republiku. Slovenští nacionalisté ztratili soupeře

v ideologii tzv. proletářského internacionalismu a ventilovali své
politické požadavky stále důrazněji v rovině federální politiky.

Václav Havel se této otázce věnoval velmi obšírně již ve svém
"Letním přemítání" z roku 1991, kde kriticky zhodnotil často slý
chaný postoj české veřejnosti ke slovenskému separatismu slovy:
"Vše nasvědčuje tomu, že většína Cechů si vůbec neuvědomovala,

jak silná je touha Slováků po svébytnosti a po jejím státoprávním
výrazu, a byla víc než zaskočena tím, jak brzy a jak silně po naší
demokratické revolucí se začala tato touha probouzet k životu."

Rozdělení Československa a události, které k němu směřovaly,

byly, podle mého názoru, prvnívelkou zkouškou schopnosti polis
topadové české a slovenské občanské společnosti participovat na
rozhodovacím procesu - zvláště na takovém procesu, který se do
týkal přímo její vlastní identity. Jakkoli se vývoj směrem k rozdělení

federace poměrně jistě ubíral již dlouho před volbami v roce 1992,
projevila se tehdy výrazná neschopnost či neochota občanské veřej

nosti efektivně zasáhnout do zákulisních jednání špiček ODS a HZDS,
alespoň ve prospěch plebiscitu o této závažné otázce.

Dl STAGNACE OBČANSKÉHO SEKTORU. První porevoluční období bylo
též dobou obnovy a nového budování státních a ekonomických
institucí, adaptace těch starých na nové podmínky, nové požadavky
a nová společenská hodnotová kritéria. Bylo třeba také přetvořit

komunistický právní řád v legislativu umožňující rozvoj svobodné
společnosti. Federální shromáždění a obě Národní rady přijaly de
sítky ústavních zákonů, připravily a postupně schválily také nové
ústavní listiny obou vznikajících samostatných republik.
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Ačkoli prezident Havel již v tomto období prosazoval přijetí

zákona o obecném referendu, dodnes se tak nestalo - ačkoli to
ústava ČR vyžaduje a ve společnosti je po instituci veřejného hlaso
vání silná poptávka. (Referendum o přistoupení k Evropské unii
z června 2003 proběhlo na základě zvláštního zákona platného jen
pro tento případ.)

Občanský sektorvznikal a vyvíjel se v této době jaksi samovolně,
neboť vůle po jeho institucionálním zakotvení nebyla tehdejšími
politicky relevantními silami zřetelně artikulována. Občanská sdru
žení a iniciativy teprve hledaly způsob spolupráce se státní mocí
a vystupovaly vůči ní velmi skromně a téměř nenáročně.

Rozvoj občanského sektoru sice probíhal, ale s minimálním kon
taktem se sférou politiky a moci. Jako by stále pokračoval v tradici
"paralelní polis" ...

KLAUSOVA ÉRA
(J 993-1997)

Jakub Patočka charakterizoval ve svém článku k desátému výročí

vzniku ODS převažující politickou "víru" těchto let jako "vadný
přelud o českém zázraku založeném na Klausově ekonomické zá
kladně a Havlově duchovní nadstavbě. "

Sílící česká ekonomika a tím i uspokojování dlouho odkládané
spotřeby se zdály být mnohem snáze dosažitelnými cíli než duchovní
obnova společnosti. "Revoluce hlava srdcí", ve kterou po revoluci
politické doufal Václav Havel, stála v duchu materialistického pojetí
politiky až na druhém místě - po zpevnění oné hmotné báze.

Hodnocení politické situace nebylo sice v této době ve společ

nosti ještě tak polarizované jakov období pozdějším, přesto však se
již od voleb v roce 1992 objevovaly první pochybnosti o razanci
reforem, způsobu další privatizace státních firem a transformace
veřejných institucí.Tyto pochyby projevovali vevelké většině levico
ví politici, jejichž pozice na politické scéně byla jakmédii, tak veřej-
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ností silně marginalizována a přinejmenším až do roku 1996 do
cházelo k jejich zjevné ostrakizaci.

Česká občanská společnost se rozvíjela v těch svých segmen
tech, které si pod tím, co má mezi státem a občanem být, předsta
vujeVáclav Klaus; svazy filatelistů, včelařů, myslivců a zahrádkářů se
starají o své záležitosti a do politiky se nepletou. I tento proces
však byl velmi vítaný, neboť nový demokratický režim musel tyto
oblasti lidského sdružování zbavit komunistických dohlížitelů

a umožnit jim svobodně a na státu nezávisie se rozvíjet. Nezávisle
na státu znamenalo co nejdále od politiky.

Politická elita tehdy principy fungování skutečné institucionalizo
vané občanské společnosti nepochopila, a pokudano, neměla důvod

se jimi zabývat. Tlak angažované veřejnosti byl na to příliš malý.
Důležitým podnětem, který rozpoutal v české politice diskusi

o správné míře občanské angažovanosti, byl novoroční projev pre
zidenta Václava Havla z roku 1994. Řekl v něm mimo jiné: .Nebu
de-Ii naše odvážná ekonomická reforma provázena ... cílevědomou

péčí o dobrý rozvoj všech rovin občanské společnosti, náš život se
záhy stane jednorozměrným, ...omezíse na pouhou honbu za zis
kem, provázenou apatickým vztahem k veřejným zájmům." Právě

Havlův apel na vztah k veřejným zájmům představuje první velkou
výzvu k aktivní občanské participaci, umrtvené "jednorozměrným"

politickým životem a transformační euforií redukovanou na bezo
hledný ekonomický rozvoj.

Tehdy dominantní politický diskurz sice přímo konzumní a hédo
nistickou společnost neadoroval, ale vytvořil jejímu vzniku ty nej
lepší podmínky.

Podívejme se nyní na některé z nich.
a) Bylo třeba nahradit "jistoty" reálného socialismu kapitalistic

kou náhražkou. Během několikaletého období "utahování opasků"

si vládnoucí koalice potřebovala udržet podporu veřejnosti pro
další zásadní ekonomické reformy. Jejich výsledný efekt je však do
dnes sporný, neboť ho bylo dosaženo za cenu růstu sociálního
státu - tehdy hlavní podmínky úplného sociálního smíru.
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b) Po čtyřiceti letech minimální možnosti participace na věcech

veřejných si občanská společnost nedokázala vybudovat mimostra
nické občanské struktury v takové míře, aby mohly prosazovat svá
témata jako agendu centrální politiky. Prezidentův novoroční apel
na decentralizaci, reformu veřejné správy a podporu neziskových
organizací byl do té doby nejhlasitějším, i přesto však nevyslyšenou
výzvou politickým stranám, aby umožnily občanům lepší účast na
správě věcí veřejných.

c) Ekonomický růst České republiky (a jeho stálé zdůrazňová

ní jako absolutního a nejvyššího měřítka úspěchů politické repre
zentace) utvrzoval občany v tom, že stát je spravován politicky
správně, a že tudíž není nutná - a snad ani žádoucí - jejich větší

participace.

Václav Klaus zareagoval na Havlův projev v březnu 1994 svým
článkem "Snahy o hledání třetí cesty nekončí": .Histone nám ne
sčíslněkrát ukázala, že stačí svoboda, politický pluralismus a trh...
Jde o trh bez adjektiv, o standardní systém politických stran bez
národních frontaobčanských hnutí. u Podívejme se pozorně na tuto
větu. Jakých hrozeb se Václav Klaus obával?

»Národních front" - kromě toho, že se jedná o zřetelný odkaz
k předrevolučnímu uspořádání výkonu politické moci, jde také
(v širším kontextu Klausova myšlení) o odmítnutí kolektivismu
a korporativismu, tedy ideologií, které často podsouvá příznivcům

myšlenek občanské společnosti.

"Občanských hnutí" - vedle Klausovy obavy z vlády (či spíše jen
z hlasu) "ulice", by mohlo jít i o nepřímý odkaz k jedné z nástup
nických stran Občanského fóra, která si podržela původní univerza
Iistickou ideologii revolučního hnutí.

Atmosféru tohoto období, v němž participační rozměr demo
kracie hrál v politice jen velmi malou, vedlejší a v podstatě spíše
parodickou roli, vystihl Ivo Možný takto: "Povahu občanské společ

nosti a pozitivní význam občanského sdružování těžko chápe i řada
politiků. Vyplývá to už ze samé povahy jejich povolání, ale i ze
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zděděných aspirací na to, že oni, jednou zvoleni (demokraticky!),
přece musí vědět líp.... Obava z otevření prostoru pro nevládní
organizace pramení u českých politiků často i z nereflektované pa
měti toho, jak tu dlouho fungovalo občanské sdružování jako Iídové
spiknutí proti státu a polítikům. u I zde může být kořen Klausových
obav z občanských hnutí.

Vřelejší vztah Václava Klause k nevládním organizacím brzdí jeho
poněkud přepjatá ideologická bariéra, která odděluje "standardní
politicko-demokratickoobčanský systém" na jedné straně od "ob
čanské společnosti, komunitarismu, multikulturalismu..." na zápor
ném pólu Klausova hodnotového žebříčku na straně druhé. Václav
Klaus považuje socialismus za "stejně nebezpečný ... jako ,endží
ouismusř (angl NGO). "To vše je smrtící, protože to ta naše tři

písmenka, občanství, demokracii a svobodu, podvazuje, potlačuje,

zaškrcuje, u řekl Klaus v rozhovoru pro Lidové noviny(13. 5. 2002).
Rozvoj nevládních organizací (angL Non-Governmental Organi

zation) tak probíhal za nerušené ignorance státu. Největšího vlivu
a respektu u veřejnosti - a především u její mladší generace - si
získala environmentální hnutí. Jen registrovaných občanských sdru
žení zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí je
v současnosti v ČR kolem šesti set.

Období první a druhé vlády Václava Klause tedy příliš nestimu
lovalo poptávku po aktivní občanské participaci. V té době spíše
mezi českými politiky zakořenilo specifické chápání pojmu politické
participace občanské veřejnosti tak, jak jej často popisuje Václav
Klaus svou krutě otevřenou metaforou - "voliči nám rozdají karty".

Na to, kdo v této vysoké hře vyhraje a kdo prohraje, kdo bude
hrát poctivě a kdo bude Fixlovat, kdo bude z banku brát a kdo do
něj dávat, to může volič čtyři roky jen zpovzdálí sledovat, aby se pak
- řečeno s Cimrmanem - v pravou chvíli do celé věci vložil...
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OBDOBÍ "OPOZIČNÍ SMLOUVY"
[1998-2002]

Uzavřením "Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí

v České republice mezi ČSSD a ODS" padlo mnoho od Listopadu
'89 přežívajících mýtů české politiky.

Na pečlivou analýzu tohoto období nemám v tuto chvíli ani dost
informací, ani dostatečný časový odstup. Přesto bych si zde dovolil
zmínit několik faktorů, které v souvislosti s tzv. "opoziční smlou
vou" pokládám z hlediska tématu mého článku za velmi podstatné
a pro český polistopadový vývoj za charakteristické.

Al CHYBi OPOZICE. Tradiční liberální zásada, která má kořeny již
v politické filozofii Johna Locka, hovoří o nezbytnosti rozdělení

moci ve státě a tím i dosažení jejísnazší a účinné kontroly v rámci
politického systému. Nezbytnýrn regulativem činnosti exekutivy je
eventualita jejího odvolání, smetení opozicí. Takovou opozicí, která
bojuje o pozice. V parlamentní demokracii, zvláště při poměrném

volebním systému, jenapětí mezi exekutivou a opozicí v legislativním
orgánu klíčové pro zajištění kontroly moci.

"Opoziční smlouva" toto napětí odstranila a umožnila tak vládě

- byť sestavené stranou, která těsně zvítězila ve svobodných vol
bách - vládnout bez dostatečné parlamentní kontroly. Nechtěl-Ii

tedy vládu kontrolovat k tomu účelu demokraticky zvolený parla
ment [resp. většina jeho poslanců), jak může svoji vůli v takto
omezeném politickém prostoru vykonávat volič a občan?

Tyto a další otázky spolu s kulminující nespokojeností z vý
sledků ekonomické transformace daly podnět k znovunastolení otáz
ky občanské participace do veřejného prostoru. Prezident Havel ve
svých veřejných vystoupeních zintenzívnil své volání po rozvíjení
občanské společnosti, avšak vládnoucí mocenská elita neměla nejmen
ší zájem na tom pouštět do politické hry dalšího hráče. Nota bene
hráče, který nejeví ochotu přijmout jimi nastavená pravidla hry.
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Bl IMPULS 99. Tématu občanské participace v kontextu občanské

společnosti se ujaly mnohé iniciativy, které stály sice silně na občan

ské bázi, ale snažily se, aby byly slyšeny ve sféře výsostně politické.
Tyto iniciativy chtěly, právě svým přesahem do oblasti vrcholné po
litiky, na existenci a problémy nepolitické občanské sféryupozornit.

S tímto posláním se zrodil především Impuls 99, když 22. čer

vence 1999 zveřejnil své první prohlášení s názvem "Pozvání
k celospolečenské diskusi o směřování společnosti".

Signatáři tohoto dokumentu nacházeli kořeny naší tehdejší krize
v nedostatečné vnitrospolečenské komunikaci, na níž by měly svým
hlasem participovat jak občané, tak vrcholní politici ve vzájemném
dialogu o budoucnosti našíspolečnosti. Píše se v něm mj.: "Jednou
z hlavních nadějí polistopadového vývoje bylo otevření veřejného

života občanům, jejich sdružením, společenstvím a obcím. Do spo
lečnosti se tak začal vracet veřejný život a účast na něm. Již někoiik

let jsme však svědky opačného vývoje: veřejný život se uzavírá
občanům a nevládním institucím, začínají ho stále více ovládat velké
politické stran» které žijí převážně svými stranickými problémy
a mocenskými zájmy... "

Právě největší politické strany zareagovaly na vystoupení Impulsu
99 mimořádně podrážděně. Menšina z jejich představitelů prohlá
šení Impulsu zprvu bagatelizovala a označila jej za "plytký a bez
obsažný a svým způsobem samozřejmý manifest" [Miloš Zeman,
BBC, 30. 7. 1999), většina jej odmítla jako nepřijatelné vměšování

se jakýchsi zájmových skupin do oblasti, v níž nemají co pohledávat.
Někteří politici [včetně premiéra Zemana) a publicisté poté vyzývali
signatáře ktomu,abysi založili vlastní politickou stranu, chtějí-Ii své
návrhy prosazovat v praxi, jiní spřádali nejrůznější spiklenecké teorie.

Patrně jednou z nejostřejších [publikovaných) reakcí na politické
angažmá Impulsu 99 a dalších občanských iniciativ byl článek teh
dejšího člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka

z ODS: "Nenormální jsou ti druzí: všichni ti na Hradu závislí nezá
vislípolitologové, užvanění elitářští kavárenští intelektuálové, poli
tizující kněží, nezávislí komentátoři nerozeznatelní od velmi závis-
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lých agitátorů či v cizím žoldu škodícínovodobí ekologičtí svazáci"
(Neviditelný pes, 23. 4. 2001).

Poukazoval-Ii Impuls na jisté příznaky uzavírání se naší společ

nosti, omezování politické plurality a zhoršování se demokratické
kultury, paktato slova - jakoopsaná z Rudého práva z roku 1977
obavy signatářů jen potvrzovala. Politická elita demokratického stá
tu, která otevřeně pohrdá svobodným vyjádřením názoru, vyvolala
právem znepokojení širší veřejnosti.

Cl BRANDYSKÁ DEKLARACE. Druhým velkým, avšak mediálně méně slyši
telným manifestem, který vyjadřoval nespokojenost s činností politic
ké reprezentace ve věcech podpory občanské participace na správě

věcí veřejných, byla tzv. "Brandýská deklarace" zahrnující "Program pro
občanskou společnost" a "Legislativu pro občanskou společnost".

Brandýská deklarace, kterou 6. června 2001 podepsali mimo
jiné také tehdejší místopředsedové a pozdější předsedové svých
stran Hana Marvanová (US-DEU) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL),

nabídla praktická legislativní řešení pro podporu rozvoje občanské

společnosti. Klíčovým z nich je zvýšení účasti veřejnosti při proce
sech posuzování vlivu staveb na životní prostředí, větší důraz-na

instituci připomínkového řízení při projednávání zákonů či možnost
daňových úleva odpisů při podpoře neziskových organizací, asoci
ací či nadací.

Dl STRANY A STRANíCI. Strany jsou v demokratické společnosti rovněž

velmi významným prvkem občanské participace - avšak spíše na tom
jejím výkonném segmentu, který lze nazvat "politikou politickou".

Neuspokojivý stav uzavřenosti politických struktur podstatnou
měrou udržuje nízká organizovanost občanů ČR v politických stra
nách a hnutích. V politických stranách jsou u nás organizována
necelá 2% obyvatel, přičemž více než polovinu z nich tvoří členové

KSČM.
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Tento stav má své kořeny také v pejorativním chápání pojmu
strana a diskreditaci stranické politiky minulým režimem. I to je
podle mne jedním z důvodů pro argument, že by nám byla včasná

politická, finanční a legislativní podpora nestranickým subjektům

občanské společnosti ušetřila mnoho transformačních problémů.

Nakonec by se byla důvěra v politické strany a stranickou práci
dříve či později vrátila a to tehdy, až by strany samy sebe mnohem
více chápaly jako zprostředkovatele vnitrospolečenské komunikace,
a nikoli jen jako kádrové posily konformních "podržtašků".

ZÁVĚR

Období relativní stability "opoziční smlouvy" sice nepřineslo obča

nům České republiky větší možnost participovat na politickém živo
tě naší země (spíše naopak), přesto však mnohé krize nespokoje
nosti které vládnoucí elita ustála (masová podpora hnutí jako byl, .
Impuls 99, Děkujeme, odejděte! či cr - věc veřejná), vnesly do
veřejného prostoru téma aktivního občanství velmi silně. Vládnoucí
politické síly se proti tomuto proudu postavily, demokratická opo
zice jej vesměs podporovala.

V dnešní stále komplexnější a do evropských i globálních inte
gračních procesů zapojené české politiky je, podle mého názoru,
nanejvýš nezbytné, aby se politika naší země vytvářela pod co mož
ná nejbystřejším dohledem občanské společnosti. Stát by neměl pro
její participaci šetřit institucionální i finanční podporou - zbytek je
na občanech, jejich angažovanosti a jejich zájmu o budoucísměřo
vání naší společnosti. Avšak bez aktivních a cílevědomých občanů

kvalitní občanská společnost nevznikne.

VÁCLAV V. NEKVAPIL
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čané sebeorganizovat, vyjadřovat se a sami prosazovat sve
zájmy bez zprostředkování politickými stranami.

Na rozdíl od politických stran sledují nevládní a neziskové orga
nizace (nadále zkratkou NNO) určité dlouhodobé zájmy, nejsou tak
závislé na výsledku posledních voleb a mohou tedy vládu snáze
a častěji kritizovat. K nezávislé veřejné činnosti má třetí sektor ty

nejlepší předpoklady; na rozdíl od sektoru prvního - státního
a druhého sektoru, tedy ziskového, podnikatelského.

Po listopadu 1989 však nějaký čas trvalo, než si nevládní sektor
uvědomil, že má moc, ba právo a povinnost starat se o politiku
a vyjadřovat se k problémům, i když sám není politickou stranou,
nebo jej politické strany netvoří. Chvíli trvalo, než třetí sektor
zjistil, že angažování občanských sdružení v politice, pletení se
politikům "do řemesla" není vůbec protidemokratické. Naopak 
tím lze upozornit občany na to, že se mají starat také o věci veřejné

(o res publica) nejen před volbami, ale stále. Nevládní organizace
tak jen zdůrazňují, že občané se nemusejí se vším obracet na vládu,
čekat na usnesení politických stran a jejich grémií, ale mohou
o problémech diskutovat a případně je i prosazovat sami. Zvolením
politických zastupitelů do parlamentu či Senátu nerná a neměla by
končit participace občanů na veřejném životě!

LÉTA 1989-2003
TROCHU JINAK

Periodizaci vývoje po Listopadu 1989 by bylo možné učinit nejen
dle střídání politických stran u moci, vládních krizí, stupně zadluže
nosti, rychlosti privatizace či růstu HDp, ale dle rozvoje nevládního
a neziskového sektoru, jeho zájmu o politické dění a dle postojů

vlád k němu. Následující text je pokusem o tento přístup.

Na počátku devadesátých let se o možnosti občanské společ

nosti jako faktoru, který by mohl mít vliv i přímo na politiku,
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nemluvilo. Myslím, žesi to ani protagonisté právě vznikajících NNO
vůbec neuvědomovali. NNO se omezovaly na charitativní činnost,

na činnost ve prospěch dodržování lidských práv a na ekologii.
Vláda, zcela v duchu předchozího pojetí, vliv NNO podceňovala.

Proto také nebyl zákon o NNO projednáván dříve než v druhé
polovině devadesátých let. Tím byl třetí sektor alespoň částečně

právně zajištěn a byly jasně určeny kompetence a rozdíly mezi nada
cemi, nadačními fondy, obecně prospěšnými společnostmi a občan

skými sdruženími a stanoveny podmínky registrace.
To byla právní stránka věci. Ale do poloviny devadesátých let

nebyl u nás ještě viditelný střet mezi NNO a politiky, který podle
mého mínění patří do rozvinutého demokratického systému.
V demokratických systémech na Západě, kterési bereme za vzor, se
to totiž stává běžně.

OBČANSKÁ NEBO
DEMOKRATiCKÁ SPOLEČNOST?

Prvním vyjádřením tohoto konfliktu byl i tehdy poměrně málo re
flektovaný konflikt tehdejšího prezidenta Václava Havla s tehdejším
premiérem Václavem Klausem. Mediálně byl patrný z reakcí po
novoročním projevu prezidenta v roce 1994.

To nebyl jen střet pojetídvou politiků, to byl příznak již opravdu
"normálního" vývoje země, ve které funguje demokratický systém.
Velmi zjednodušeně lze podstatu sporu postihnout konfliktem
o důležitost používání pojmu "občanský". Václav Havel používal
termínu občanská (demokratická) společnost, jeho oponent Václav
Klaus, prohlašoval, že každá demokratická společnost je občanská,

a proto stačí mluvit pouze o demokratické společnosti.

V Havlově zdůrazňování adjektiva "občanská", viděl Klaus nejen
redundanci pojmů, pleonasmus, ale tvrdil, že zdůrazňováním význa
mu občanské společnosti, vyjadřuje prezident Havel svoji nedůvěru

vůči demokratickému systému, který se realizuje v první řadě čin-
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ností politických stran. Spatřoval zde i jakýsi návrat Václava Havla
k praktikám disidentů - k tzv. »nepolltlcké politice" a snahu prezi
denta pod její zástěrkou skrývat svoji skutečnou stranickost.

Václav Klaus nedůvěřoval třetímu sektoru také proto, že se obá
val, že podnikatelé by mohli upisovat určité položky, dary třetímu

sektoru a tak přes něj i "prát špinavé peníze" a neplatit státu daně.

Současně ovšem existenci tzv. špinavých peněz popíral.
Polemika prezidenta Havla s premiérem Klausem z roku 1994

vzbudila tehdyrozruch; nikoli však kvůli podstatě sporu- tedy kvůli

významu NNO, decentralizaci moci a nutnosti rozvoje občanské

společnosti - ale proto, že se do sporu dostali dva čelní představi

telé státu. V jiných - a ne tak vzdálených - zemích si prezidenti
a premiéři sprostě nadávali, jinde po sobě málem stříleli, nebo
svým odpůrcům dávali bomby do aut, případně jim unášeli děti za
hranice. Vtomto kontextu byla slovní přestřelka dvou Václavů (Havla
a Klause) záležitostí velmi komorní. Brzo i tento spor upadl
v zapomnění a politickou scénu ovládly jiné "kauzy".

JAK JE DŮLEŽITÉ MíTI
NEZISKOVÝ SEKTOR

Záhy poté, v létě 1994, jsem se zúčastnila mezinárodního setkání
zástupců nevládních a neziskových organizací v Lublani, na kterém
přítomné vysokoškolské učitele z postkomunistických států nabádali
zástupci Centra pro filantropii (Center on Philanthropy) z Indiana
University z USA, abychom zakládali katedry, případně i celévyso
ké školy pro výchovu pracovníků v nevládním sektoru. Považovali
tento obor za samostatnou disciplínu, která má svoje oprávnění

v demokratickém státě podobně jako obory politologie, ekonomie
či kulturologie.

Mimo jiné nám také vysvětlovali, proč různé nadace z USA
a Evropské unie finančně podporují především projekty nevládních
občanských iniciativ, neboli třetího sektoru. Stručně řečeno: bojí
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se, že se stát v těchto postkomunistických zemích může zase něja

kým převratem, uchopením moci jednou stranou či jejich účelovými

smlouvami změnit ve stát totalitní. Naučí-Ii se však občané jednat
autonomně a nezávisle na státu obstarávat maximum svých potřeb,

pak je nebezpečí zneužití politické moci podstatně nižší či zcela
vyloučené, neboť silná občanská společnost diverzifikuje moc. Tato
jejich obava byla po zkušenostech z doby studené války opodstat
něná.

Jinak řečeno: tyto občanské iniciativy, nadace, spolky a sdružení
nepřímo omezují moc politických stran a institucí státu, mohou
prosazovat opatření (třeba ve prospěch posilování či kontroly do
držování lidských práv), která právě existující vláda a parlament
nepovažují za prioritu.

Třetí sektor by měl motivovat a podporovat občany, aby si ujas
nili svoje postoje, psali petice, předkládali návrhy, případně i vytvářeli
nátlak na vládu, nebo žádali vyjádření od "svých" poslanců. Smys
lem aktivní a také politické činnosti neziskového sektoru je přesvěd

čit lidi, že nestačí podílet se na politice jen hlasováním ve volbách.
Posilováním NNO lze vytvářet aktivní občanskou společnost zdo

la, tvořit jakési "kořeny trávy", neboli grass roots demokracie.

OBČANSKÉ KOŘENY
ČESKÉ POLITIKY

V prvním období po převratu 1989 jsme si představovali, že pro
vznik demokracie stačí založit politické strany, zvolit jejich zástupce
do parlamentu a čekat, až z toho nezávisle na našem dalším úsilí
automaticky "vykvete" perfektně fungující demokratická společnost.

Zapomněli jsme - asi okouzleni možností plurality politických
stran -, že právě český národ a později i stát vznikl jako důsledek

spontánních občanských aktivit. V devatenáctém století naši před

kové zakládali různé spolky, kluby a společnosti pro vzdělávání, pro
stavbu divadel, českých škol, tělocvičných a tanečních spolků, ale
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i pro ochranu svého majetku v podobě hasičských organizací, pod
půrných spolků podnikatelů či vzájemných pojišťoven. Teprve po
dlouhých desetiletích trpělivého formování vlastně "občanské spo
lečnosti" [ale tak se tomu tehdy neříkalo), se tato hnutí profilovala
otevřeně politicky.

Tyto všechny NNO z 19. a začátku 20. století li když jejich
náplň činnosti nebyla třeba proklamativně politicky či národnostně

orientována) se velmi intenzivně zajímaly o politické dění a toto
dění profilovaly. Svoji občanskou a vlasteneckou práci chápaly také
jako práci významně politickou.

Na toto sekundární pojetí a význam NNO se ale po převratu

1989 zapomnělo. Myslím si, že si to dostatečně neuvědomovali ani
sami protagonisté neziskového sektoru.

OD APOLITICKÝCH SDRUŽENí
K POLITICKÝM KLUBŮM

V prvních letech existence ČR se organizace občanského sektoru
staraly především či pouze o jim tradičně náležející aktivity, jako je
pomoc marginalizovaným skupinám, ekologickému hnutí, handlca
povaným lidem či se zaměřovaly na vzdělávání, údržbu památek
a zlepšení občanského života v regionech.

Většinou se tak jejich zájmy [vyjma ekologického hnutí nebo
některých iniciativ podporujících práva minorit) nestřetávaly se zá
jmy politiků. Nutnoststaratse naúrovni NNO explicitně i o politické
problémy ale stoupala současně se vzestupem krachů v naší politic
ké sféře.

V roce 1999 se již jasně profilovaly první skupiny kritiků z řad

nevládních, občanských iniciativ, kteréchtěly oslovit veřejnost, upo
zornit na nedostatky a "míchat" se do politiky i bez poslaneckého
mandátu. Za účelem diskuse o stávajících naléhavých problémech
našíspolečnosti se začaly scházet skupiny intelektuálů, lidí z různých

oborů. Název tyto iniciativy většinou neměly. Někdy samy sebe
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nazýv~l: ~olitickými kluby, jindy se scházely na půdě stávajících
nepolitických organizací, Prostě spontánně vznikly, jejich účastníci

si v nich profilovali svoje postoje, učili se diskutovat a seznamovat
se svými názory veřejnost.

Dělaly tak něco obdobného jako různé skupiny disidentů vobdobí
tzv. normalizace, tedy před Listopadem 1989. Avšak na rozdíl od
?~b.y ~řed~~st?'padové, kdy byly informace o činnosti dísfdentských
uucrattv pnnaseny zahraničním rozhlasem a veřejnost je vnímala
p~~~~ pr~to, že.bY~y zaká~ané, nebyl tentokráte hlas těchto skupin
přfllš s~y~et. Státní moc Je nezakazovala, ale jejich argumenty se
:.o~pouste~y ve s~oustě různých kritických i současnou dobu opěvu
jlclch hlasu a v zaplavě nadávání, které je samozřejmě také povoleno.

DŘEVíčSKÁ VÝZVA
A IMPULS 99

Vs~up občanských iniciativ do politiky, resp. do nepolitické politiky
~ tj', d~ ak~i~it bez zformování se do politické strany, začal zcela
iasneaz na jare 1999 tzv. Dřevíčskou výzvou, v níž nezávislí ekono
mov,é upoz~~ňo.vali na nebezpečí vlivu státu na banky a na spojení
velkych politlckých stran s ekonomickou mocí.

Současně se v téže době zformovala skupina intelektuálů nezá
vislých žurnalistů, právníků a známých osobností z kulturního světa
(většinou však bez stranické příslušnosti), kteří se scházeli v klubu
Spořitelny Na Příkopech v Praze I. Neměli program neměli název
,,, '. '" / J

u:astnlcl techt~, dis~usí chtěli pouze "o sobě vědět", znát svoje
nazory, aby v případě nutnosti, tj. nějakého politického problému
k:erý byje oslovil a kterýbybylo vhodné ihned řešit, mohli případ~
ne vys:oupi; j~ko již trochu zformovaná názorová skupina. Přístup

tam mel kazdy, kdo přišel či byl někým pozván. "Osazenstvo" se
měn~lo, ,ně~teří s~ o diskuse nezajímali, místo nich přišli jiní. Byla to
otevrena dlskusní skupina, na kterou přijížděli i různé osobnosti
z jiných měst, např. z Brna.
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Podnět a nutnost pro ono vystoupení a tím i sebepojmenování
přišla v létě 1999, kdy řada z těchto až dosud jen diskutujících
jedinců předstoupila před veřejnost a přijala název Impuls 99: Po
dobné diskusní kluby vznikaly zcela spontánně v řadě měst Ceské
republiky a dokonce měly jedno veřejné a snad reprezentativní

setkání.
Alergická reakce mnoha politiků a některých politických stran

(zvláště ODS) na vznik plně občanské, ale přesto - nebo právě

proto - politické iniciativy Impuls 99, znamenala i dobré "entrée"
na mediální scénu. Impuls 99 dokonce vyvolal hnutí, které se rozší
řilo po celé republice. Očekávání tohoto hnutí ale Impuls 99 nespl
nil, neboť se odmítl změnit v alternativní politickou stranu. V tom
byla jeho slabost, ale i síla. Kdyby se změnil v politickou stranu, byl
by již zcela jiným subjektem.

Impuls 99 byl občanskou iniciativou, která se nestarala, jakbylo
do té doby zvykem, především a pouze o problémy charitativní,
případně lokálně kulturní, ale chtěla být kritikem a důstojným opo
nentem politiky některých politických stran.

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
DO SENÁTU

Bezprostředním podnětem pro vznik Impulsu 99 byla vlastně snaha
navrhnout do Senátu ČR za zemřelého senátora Václava Bendu
nového kandidáta. Nepopulární Senát byl tenkrát spíše než ústavní
pojistkou, jen kopií Poslanecké sněmovny. Cílem bylo pomoci tento
stav změnit a postupně dosáhnout toho, aby začal plnit svoji ústa

vou danou funkci.
Jedinci až dosud nezformovaní do nějaké homogenní skupiny se

snažili angažovat za prosazení senátora, který by nebyl členem

jedné či druhé politické strany a navrhovali jako senátora podnika
tele Václava Fischera. I proto, že šlo o doplňující volby v obvodě

Praha I, který je pravicově velmi vyhraněn, podařilo se to. Byl to
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první a důležitý zásah občanské iniciativy přímo do politiky a svým
dosahem přesáhl význam. Senátu.

Občané, v té době již dosti znechucení dohadováním se politic
kých stran a jejich klubů a grémií, pochopili, že je může reprezento
vat i někdo, kdo neníčlenem žádné politickéstrany av následujících
volbách si toto uvědomily i ostatnípolitické strany a stavěly za sebe
do Senátu kandidáty, kteří nebyli členy jejich stran.

Tímto impulzem se podařilo - a dosud to není doceněno 
narušit a prorazit drtivou hegemonii či "zabydlenost" velkých poli
tických stran a "nezávislí kandidáti" jsou od té doby "hitem" všech
politických stran a jejich přítomnost na kandidátkách se považuje
téměř za samozřejmost.

OPOZIČNÍ SMLOUVA
A NOVÁ NORMALIZACE

Protože se u nás v druhé polovině let devadesátých demokratický
politický systém stabilizoval, vlády se střídaly a nehrozilo již nebez
pečí změny, při které by znovu uchopili mockomunisté, bylo možné
tehdejší vládu výrazněji kritizovat. Jelikož však politická opozice
tuto funkci v důsledku tzv. opoziční smlouvy dostatečně neplnila,
úlohy kritika se "ujaly" občanské iniciativy.

Tehdy vznikl třetí pokus ovlivnit a změnit ustálenou politickou
praxi, kterou jsem nazvala novou normalizací (vizŠiklová 2003. In:
Šaradín: Desetileti). Pojem "normalizace" nerná být chápán jako
pejorativní popis naší současnosti pomocíanalogie s "normalizací"
po roce 1969. Naopak. Tehdy po roce 1968 považovali znovuna
stoupivší komunističtí politici, představovaní G. Husákem, M. Jake
šem, L. Štrougalem a dalšími, za normální u nás socialismus
a sounáležitost se SSSR. Sami proto (slovy Vasila Bilaka] nazvali
proces "návratu k socialismu" od "úchylek" šedesátých let a Praž
ského jara za období normalizace.

Sledujeme-Ii však české dějiny z hlediska delšího období, může-
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me považovat (a já to považuji) za normální pro náš stát systém
demokratický a sounáležitost se státyzápadní Evropy. Proto období
současné je možné nazvat novou, jinou normalizací, či také "neo
normalizací" .

DĚKUJEME, ODEJDĚTE
Z ČESKÉ TELEVIZE

Na konci let devadesátých vystoupila další občanská iniciativa vede
ná snahou politicky motivovanými protesty ovlivňovat tuto »neo
normalizaci". Příležitostí (a v jediném roce I 999 vlastně již třetím

pokusem) bylo desetileté výročí Listopadu 1989. Tentokráte byla
vedena bývalými studentskými vůdci z roku 1989, kteří přímo

k desátému výročí Sametové revoluce vystoupili vůči politikům

a jejich politikaření s výzvou "Děkujeme, odejděte!".

K odchodu vyzvali především Václava Klause a Miloše Zemana,
tedy protagonisty tehdy "na oko" sobě oponujících, ale současně

smluvně spojených politických stran. Heslo bylo jednoduché a tak
i ohlas byl veliký. Poprvé od listopadového převratu se na Václav
ském náměstí zase sešly desetitisíce lidí a během pár týdnů .jejich
výzvu podepsalo 140 000 lidí.

Výzva "Děkujeme, odejděte!" mohla sezvat lidi na náměstí, avšak
nemohla se stát programem pro politickou stranu. Byla to jasně

politická, spontánně občanská iniciativa a současně i signál pro
představitele opoziční smlouvy, tedy smlouvy mezi ODS a ČSSD
"O vytvoření stabilního politického prostředí," že jejich pozice
není tak stabilní, jak si až dosud představovali.

Čtvrtým pokusem upozornit naše politiky na to, že tato nová
normalizace lidem vadí, byla shromáždění kolem krize v České tele
vizi o Vánocích roku 2000 a v lednu následujícího roku. Došlo
tehdy k velkým demonstracím na podporu zaměstnanců zpravodaj
ství ČT, proti zpolitizované Radě ČT a jí jmenovanému řediteli Jiří

mu Hodačovi.

110

OHROtU]E••DEMOKRACIE ZDOLA"

MOC POllTlCKYCH STRAN?

Opakovaně se o Vánocích 1999 av následujících týdnech nové
ho roku tisíce a tisíce lidí denně shromaždovaly před budovou
zpravodajství České televize, kde byli tzv. "vzbouřenci". A dvakrát
se na jejich podporu a na podporu nezávislé veřejnoprávní televize
naplnilo Václavské náměstí až 90 000 lidmi. Paralelně s tím se sešly
tisíce občanů na náměstích dalších čtrnácti měst v České republice.

A výsledek: do Rady ČT si občané, na základě spontánně vznik
lých občanských iniciativ (především pak "ČT - Věc veřejná "), které
se začaly starat i o věci politické, prosadili svoji iniciativou jiné lidi,
než navrhoval "opozičněsmluvní" establishment. Občanská společ

nost se konečně začala starat i o aktuální politické dění.

CESTOU DO EVROPY

Tomuto trendu ve vývoji občanských iniciativ u nás odpovídají
i aktivity ve prospěch vstupu (ale i proti vstupu) České republiky do
Evropské unie před referendem v červnu 2003.

Zatímco vládní kampaň pro vstupdo EUa nabádání občanů, aby
šli k referendu a hlasovali pro vstup, byla váhavá a rozporuplná,
občanské iniciativy byly výrazněji nakloněny pro vstup do EU.Agi
tace proti vstupu do EU byla také dobrovolnou aktivitou některých

občanských iniciativ, což dohromady svědčí o vysoké občanské

angažovanosti v NNO!

OBČANSKÁ OPOZICE
V UPEVNĚNÉM (A OPEVNĚNÉM)

DEMOKRATICKÉM SYSTÉMU

Na počátku let devadesátých jsem se obávala příliš nahlas tuto naši
novou demokracii kritizovat. Dnes již víme, že můžeme opakovaně

změnit vládu, aniž je tím narušena kontinuita demokracie, To svědčí

o stabilitě nového, polistopadového demokratického systému, kte-
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rý sepo deseti letech u nás upevnil - ale i opevnil, a proto opětně

musí být vyrušován občanskou neposlušností. je přece normální
bouřit se proti nešvarům politického systému a protesty nepřene

chávat jenom členům parlamentu, ale pro jejich realizaci aktivizovat
občanské iniciativy!

Stejně tak jako fotbalista musí počítat s dohledem sudího, muse
jí politici v demokratickém systému počítat s občanskou opozicí,
která se formuje na podkladě ad hoc zakládaných iniciativ. já si
myslím, že i tento postup je normální!

Zásluhou Impulsu 99 a dalších občanských iniciativsi mnozí lidé
začali uvědomovat, jakým okleštěním demokracie jsou skryté koali
ce politických stran, jak nefunkční je Senát složený jen ze členů

politických stran a svým složením "kopírující" Poslaneckou sněmov

nu parlamentu, či jak je důležité, aby i nezávislost médií byla kont
rolována občanskými iniciativami. Proto za úspěch, na který měla

iniciativa Impuls 99 velký vliv, považuji, že do Senátu byli opakovaně
zvoleni "nezávislí" senátoři a že se nečlenové politických stran, tj.
lidé kteří nejsou vázáni hlasovat dle své stranické příslušnosti, do
stali do Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A také
to, že se to stalo do jisté míry samozřejmostí.

Občané se tedy naučili hájit svoje zájmy pomocí nevládních
organizací a občanských iniciativ. Politici musí nyní počítat s ini
ciativou NNO i v politice. Iniciativa Impulsu 99, který se stáhl
z politiky, může být nakonec hodnocena kladně, neboť svým vystou
pením bezesporu ovlivnil a povzbudil další občanské iniciativy
a ukázal jim, že NNO se mohou angažovat i na politickém poli. To
nakonec stačí - a já to považuji za jeho největší úspěch!

ZÁVĚR

Proto je dobré občanské iniciativy, které se angažují v politických
otázkách, podporovat, povzbuzovat je a utvářet pro ně prostor.
Samozřejmě že je třeba počítat i s odporem ze strany již etablova-
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ných politických stran. Angažovaní neposlušní občané totiž vstupu
jí na jejich hřiště, podobně jako kdysi vstupovali do politické arény
tzv. disidenti.

jelikož je však v ČR demokratický politický systém, nepovažuji za
vhodné označovat nesouhlasící lidi za disidenty, ale za občanskou

opozici, kte~á má právo na svoji existenci v každém pluralitním
státě. A dokonce je hmatatelným důkazem, že v takovém státě de
mokracie funguje.

V každé normální zemi jsoupoliticky aktivní občané profesionál
ním politikům na obtíž, ale na rozdíl od našich politiků, ti vevyspě

lých demokraciích již vědí, že tyto občanské aktivisty musejí přijímat

vstřícně a snášet je s úsměvem na rtech!

JIŘINA ŠiKLOVÁ
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B
YLO DESET LET PO LISTOPADU. Z VOLEB ROKU 1998 VZEŠLA MENŠiNOVÁ

vláda sociálních demokratů, která mohla existovat jenom díky
překvapivě uzavřené "opoziční smlouvě" s občanskými demo

kraty. Argumentem, který měl zdůvodnit a snad i vysvětlit nečekané

vyústění ostrého vzájemného předvolebního boje obou nejsilněj

ších politických stran, byla údajná potřeba stabilizovat politickou
situaci v zemi a zajistit "klid na práci". Voličská veřejnost, která
musela být vývojem situace do jisté míry zaskočena, očekávala

s napětím, jakbudou naplňovat programy, s nimiž strany vstupovaly
do voleb. Nečekané a svým způsobem podivné, ne-Ii přímo nemo
rální vládnoucí společenství sociálních i občanských demokratů se
ale brzy po podepsání smlouvy věnovalo spíše hledání politického
mechanismu, který by umožnil zastupitelskou demokracii přizpůso
bit onomu "stabilizačnímu" cíli a zajistil by oběma stranám nadlou
ho do budoucna prakticky neohrozitelné mocenské pozice.

MY VERSUS ONI

Prioritou se tak nestalo aniozdravení stagnující ekonomiky či řešení

trvajících problémů ve školství a zdravotnictví, nestala se jí ani
reforma palčivé situace ve veřejné správě, v justici, v armádě adalších
bezpečnostních složkách. Prioritní najednou bylo prosadit změnu
volebního zákona, který by umožnil po volbách soustředit moc do
rukou nejsilnějších politických stran a umožnil by vyloučit ze soutě

že ostatní, menší možné soupeře. Cílem opozičně smluvních poli
tických sll a těch jejich představitelů, kteří se značnou nervozitou
a nevolí vnímali celospolečenské rozdrobení voličských sympatií,
bylo vyhranit politickou scénu a "vyčistit" ji od malých politických
subjektů, jejichž přítomnost komplikovala jednoznačné rozdělení

voličstva do dvou soupeřících táborů. Tyby nutně nemusely být ani
ideologicky charakterizovatelné jako levice a pravice, ale spíše jako
my a oni. V takové situaci proto není důležité (a nejspíše ani příliš
žádoucO vyzývat k masové účasti ve volbách, neboť váhající voliči
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bývají ve své nerozhodnosti nevypočitatelní a mohou jim vládnutí
spíše komplikovat, stejně jako občané, kteří se prohlašují za nezá
vislé a jsou tedyv této dichotomii politicky "nečitelní". Volby se tak
měly stát soubojem dvou silných bloků "přívrženců" a "odpůrců",

mezi nimiž by se v každém dalším klání rozhodovalo o střídání vlád
jedné či druhé politickévelkostrany.

Existují samozřejmě země, kde je takový dvoustranický model
zastupitelské demokracie nejen dlouhodobě uplatňován, ale dá se
říci, že dokonce funguje. Je třeba ovšem říci, že i v samotných
Spojených státech či ve Velké Británii, kde iná již dlouhou a po
zoruhodnou tradici, se v zaběhlém systému objevují krizové mo
menty a signály naznačující potřebu změn i v zájmu zachování poli
tické plurality. Už v klasickém analytickém díle Americká unie (The
American Commonwealth) z roku 1888 upozorňoval anglický his
torik a diplomat James Bryce na nebezpečí hrozící demokracii ze
silných stranických mašinérií, propojených navíc s ekonomickými
mocenskými a silovými centry. Jako lék navrhoval reformu veřejné

správy avolebních zákonů, které by nekontrolovatelné anezvratitelné
centralizaci moci zabraňovaly.

Pokud jde o Českou republiku konce minulého století, alarmující
byla zejména vehementní arogance, s jakou se obě naše velké politické
stranypokoušely o pragmaticky účelové změny Ústavy. Počáteční hroz
ba, že by ve svém snažení o změnu zákona o parlamentních volbách
mohly uspět, se nakonec nenaplnila - ústavními cestami se podařilo

těmto mocensky motivovaným protiústavním pokusům zabránit. To
samozřejmě neznamená, že by se po zralé úvaze a široké diskusi
nemohlo o jistých změnách ve volebním zákoně v budoucnu uvažovat,
alecílem by mělo být spíše prohloubení principuzastupitelské demo
kracie než jeho znásilnění ve prospěch hesla "vítěz bere vše".

Jednou z alternativ by mohl být i většinový dvoukolový systém
pro volby do Poslanecké sněmovny, ovšem prosazen ústavní
a demokratickou cestou po široké veřejné diskusi. Předností tohoto
systému je to, že voličům dává větší možnost vybírat své zástupce
podle jejich osobních kvalit. Ostatně na nedemokratické praktiky
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stranických předvoleb kandidátů v primárkách si nezřídka stěžují

i mnozí straníci. Argument stranických vůdců, že vnitrostranická
politika je záležitostí výhradně interní, je přinejmenším zvláštní a ne
právě logický, když současně slyšíme, že strany svou politiku nabí
zejívšem a chtějí ji provozovat na veřejné, otevřené, celospolečen

ské scéně. Kromě toho činnost politických stran je z velké části

Financována příspěvky ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových

poplatníků, voličů.

čí JSOU MEDIA
VEŘEJNÉ SLUŽBY?

Bylo stále zřejmější, že Poslanecké sněmovna - a v dané situaci
Poslanecká sněmovna ovládaná opozičně smluvními stranami - na
sebe chtěla strhnout (avskutku se jí to dařilo) stále větší podíl moci
ve státě. Nepřekvapovalo tedy, že se představitelé vedení obou
stran (spolu s komunisty) nechali slyšet jako odpůrci existence
Senátu, že ODS nebyla nakloněna zřízení institutu ombudsmana
a měla výhrady vůči působení a nálezům Ústavního soudu i zjištěním
Nejvyššího kontrolního úřadu.

V tomto kontextu nebylo překvapivé, že se vedení obou silných
politických stran pokoušelo politickými (a jistě i jinými) prostředky
stále častěji a citelněji ovlivňovat také sdělovací prostředky v zemi,
což koncem roku 2000 vedlo k tzv. televizní krizi. Tato krize byla
provázena mnoha rozporuplnými pohledy politiků na zákonná usta
novení týkající se médií, ale také masovými protesty obyvatelstva,
jež cítilo, že by mohlo v zemi dojít i k ohrožení svobody slova, či

přinejmenším k politickému zneužívání médií v mocenském klání.
Ačkoli "televizní krize" nebyla politicky jednoznačnou záležitostí
a její přímí i nepřímí účastníci mohli být motivováni řadou různých

zájmů a pohnutek, ukázala, že nesporným problémem u nás byla 
a i po následné změně televizního zákona nadále zůstává - skuteč

nost, že o složení rad všech veřejnoprávních médiíprakticky rozho-
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duje mediální komise Poslanecké sněmovny sestavená podle klíče

aktuálního politického složení této parlamentní komory.
Jako předseda podvýboru pro média Rady Evropy musím s lítostí

konstatovat, že jsme pro zajištění nezávislosti médií veřejné služby
prostřednictvím legislativních záruk udělali zatím velmi málo
a nedostáváme tak ani těm principům, na nichž se Rada Evropy
shodla jako na základních zásadách existence a působení médií
v demokratických podmínkách.

Je tedy nasnadě, že nás kromě jiných úkolů čeká ještě i důslednější
řešení role médiípři rozvíjení a prohlubování demokratické kultury.
Zestátnění či -zparlamentlzovánr" ani zprivatizování veřejnopráv

ních televizních a rozhlasových stanic, ale ani pokračující monopo
lizace tisku a jeho distribuce, zcela určitě k žádoucímu cíli, tj.
k pluralitnímu, objektivnímu, kvalitnímu a pro život obyvatelstva
také užitečnému informování, nepovedou.

"BLBÁ NÁLADA"

Nebyla to náhoda, že se v době po uzavření opoziční smlouvy
a v průběhu jejího naplňování aktivizovala kromě ústavních pojistek
(Senát, Ustavní soud) i naše občanská společnost.

Už po nějakou dobu narůstala celospolečenská kritika a ne
spokojenost. Mnozí lidé byli zklamáni výsledky prvního desetiletí
svobodné existence, což mohl být výsledek objektivního hodnoce
ní, ale také důsledek příliš velkého, a tedy stěží splnitelného očeká

vání, které společnost ovládlo po náhlém pádu komunistického
režimu. Nedostatek individuálního uspokojení z porevolučního vý_
voje mohl ovšem souviset i s neschopností mnoha jedinců přizpů

sobit se vývojovým změnám, či s jejich malou schopností tolik
potřebné a užitečné sebereflexe. Ať už z objektivních či subjektiv
ních příčin ve společnosti zavládla ona pověstná "blbá nálada",
kterou média nikterak neléčila, pokud ji přímo bezděky či někdy

i programově neprohlubovala.
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Kromě toho, že opoziční smlouva a chování smluvně opozičních

politiků donutily malé politické strany k formování skutečné opo
ziční platformy a k úvahám o potřebě koaličního sdružování pro
parlamentní a také blížící se regionální volby, bylo možné slyšet
i hlasy, že bude zapotřebí vytvořit novou politickou stranu, jež by
dala šanci voličům politického středu, vyznavačům liberalismu, li
dem ekologicky cítícím a dalším, kteří se s žádnou z existujících
stran neměli chuť ztotožnit, natož pakpřímo spojit. Slovy sportovní
hantýrky by se dalo hovořit o tom, že se na našem politickém
kolbišti vytvořil značný nepokrytý prostor, který tu byl nejen
k dispozici, ale přímo vyzývavě volal po zaplnění.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST
PO DESETI LETECH

Deset let po Listopadu jakoby vyvstala naléhavá potřeba jakéhosi
nového občanského hnutí, které by mělo sílu konsenzuálně nasmě

rovat vývoj společnosti a českého státu k otevřenější a plnější de
mokracii, k důslednějšímu naplňování principů právního státu,
k transparentnějšímu vývoji ekonomické transformace ...

Objevila se Dřevíčská výzva, následovala iniciativa Impuls 99, stu
dentští lídři ze dnů "sametové revoluce" zorganizovali po celé zemi
petici a demonstrace pod heslem Děkujeme, odejděte! Občané vyzý
valivládu přinejmenším k dialogu, ale sekretariáty i předsedové obou
opozičně smluvních politických stran jim svým chováním nepřímo

a prostřednictvím médií dokonce zcela otevřeně vzkazovali, že za
legitimní partnery budou považovat zase jen mluvčí politických stran.

Ale demokracie není jen souhrnem a soukolím politických insti
tucí, tím méně pouhým mechanismem ovládaným sekretariáty poli
tických stran. Je to otevřený proces, v němž je občanská společnost

politickým činitelem (a když je zapotřebí též politickou silou] stejně

významným jako volené orgány a instituce. Je jistě možné, aby se
občanská iniciativa proměnila v politickou stranu, když se tak dob-
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rovolně rozhodne, ale neníto zcela určitě jediná cesta k její legitimi
tě. I když tento krok neučiní, stále platí článek 21 Listinyzákladních
práva svobod, podle něhož se občané mohou podílet na správě

veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. A je
v této souvislosti dobré připomenout si i článek 20, který říká, že
"politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděle

ny od státu". Ale od státu nikdy nejsou ani nemohou být odděleni
jeho občané. Historie naší civilizace může poskytnout nejeden pří

klad toho, že nepraktikují-li se ve společnosti občanské svobody,
demokracie potenciálně ochabuje.

NESTRANÍCI A POLITIKA

Jako občan a nestraník, kterému velmi záleží na prohlubování de
mokracie v této zemi a na možnostech uplatňování občanských

ctností, práv, svobod i morálních povinností, hledám cesty, jimiž se
mohu realizovat i v politickém prostoru. Po léta od Listopadu jsem
tak činil i ve své funkci pedagoga a univerzitního rektora, ať už
v Olomouci či později v Budapešti. Pracoval jsem s tímto vlastním
zadáním také v komunální politice a v nejrůznějších nevládních orga
nizacích a obecně prospěšných společnostech i nadacích. Snažil
jsem se o užitečné propojení života akademického s životem města

a společnosti.

Jsem přesvědčen o tom, že bude třeba ve vzdělávacích institu
cích udělat daleko více právě pro výchovu zodpovědných občanů ať

už přímo vevýuce, nebo v zavedení možností otevřených, kritických
debat na společenská a politická témata, a to s odborníky i se zvo
lenými politiky. Je krátkozraké, škodlivé a možná i farizejské tvrdit, že
chceme uchránit autonomii akademické půdy od vlivu politiků tím,
že ji uzavíráme politickému dialogu. Bylo samozřejmě správné vy
hostit po roce 1989 tehdejší sekretariáty a celozávodní výbory
komunistických organizací z našich škol a je v pořádku ani dnes
nedovolovat žádné politické straně působení v tomto prostředí.
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Nemohla a neměla by však právě akademická obec nabízet jedno
z informovanějších a nejkompetentnějších prostředí pro politickou
diskusi? K tomu zatím dochází bohužel jen výjimečně a spíše okra
jově. Ostatně se to projevuje i veznačném nezájmu mnoha studentů

o politiku a celospolečenské dění vůbec i v jejich malé účasti ve
volbách do orgánů zastupitelské demokracie.

SENÁT I JAKO PLATFORMA
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Možnost pro občanskou politickou angažovanost tedy máme všich
ni jako voliči a většinou též ve své odborné práci, ve svém zaměst

nánía dokonce i při veřejné realizaci vlastních zájmů a zálib, napří

klad prostřednictvím struktur občanské společnosti.

Naše ústava navíc pamatovala na zachování možnosti pro vstup
do vyšší, či lépe profesionální politiky i pro ty, kteří nejsou - ať už
z jakéhokoliv důvodu - připraveni spojit svou politickou činnost

s některou z existujících politických stan, a to tím, že potvrdila
dvoukomorový parlament a zavedla pro volby do Senátu odlišný
volební systém. Kromě jiných rolí má totiž Senát díky většinovému

systému voleb a dvouroční obměně třetiny svých členů možnost být
i jakýmsi vyvažováním politického složení Poslanecké sněmovny, a to
nejen v procentuální skladbě stranického zastoupení, ale i v účasti

nestranické politické reprezentace zásluhou nezávislých senátorů,

kteří mohou být zvoleni nejen s podporou té či onépolitické strany,
ale také s podporou nejrůznějších občanských iniciativ, či přímo

sami za sebe jako nositelé konkrétního politického a filozofického
programu a důvěryhodné osobnosti.

Moje představa ideálního složení Senátu z jednaosmdesáti nezá
vislých senátorů zůstane zřejmě ještě nadlouho a nelspíše navždy
utopií, ale podíváme-Ii se na dosavadní vývoj a současný stav, mů
žeme pozorovat, že podobnou potřebu pociťuje i ta část občanské

veřejnosti, která chodízodpovědně k volbám. A tak se po každých
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senátních volbách rozšiřuje počet senátorů, kteří jsou na politic
kých stranách nezávislí; mohou být jako nestraníci na základě vzá
jemné důvěry nominováni politickými stranami, ale mohou existo
vat i mimo ně.

V současnosti má Senát hned dva politické kluby založené na
nadstranickém či nestranickém principu a navíc několik nezařaze

ných jedinců (kromě komunistů). Pět senátorů se rozhodlo pro
sdružení v Klubu nezávislých a patnáct dalších, z nichž někteří byli
původně členy klubu Unie svobody-Občanské demokratické alian
ce, se spojilo v nově utvořeném Klubu otevřené demokracie. Urču

jící pro členství v klubu jsou sdílené zásady a úkoly, jejichž výčet

zahrnuje prohlubování otevřené demokracie a podporování občan
ské společnosti, rozvíjení právního státu, který by zaručoval spra
vedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva a vytváření spole
čenského prostředí bez korupce. Členové těchto senátních klubů

dále deklarovali, že budou usilovat o rychlé a efektivní začlenění

našízemě do Evropské unie a dalších evropských a mezinárodních
struktur, že budou podporovat účinně decentralizovanou a v zájmu
občanů fungující veřejnou správu, budou přispívat k atmosféře vzá
jemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti

a budou aktivnív úsilí o překonání dědictví komunismu, které se
stále projevuje v myšlení a chování nás všech. Více než jedna třetina

senátorů je tedy schopna jednat na těchto základech, což je jistě

nepominutelná politická síla, ale také možná tribuna názorů vychá
zejících z nejrůznějších občanských iniciativ.

OBČANSKÉ INICIATIVY
- LÉK PROTI CHŘADNUTÍ

DEMOKRACIE

Není snadné a vlastně ani žádoucí, aby se každá občanská iniciativa
vstupující do politického prostoru transformovala do politické stra
ny - z hodnocení pokusů, jichž jsem měl možnost být svědkem,
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jsem došel k závěru, že praktický a těžko překonatelný problém je
najít vhodné lidi, kteří by mohli svou politickou angažovanost bez
jakéhokoliv materiálního zajištění provozovat jako plné zaměstnání.

To ovšem vůbec neznamená, že bychom takové iniciativy měli či

mohli považovat za zbytečné; jejich poslání je naopak nenahraditel
né právě proto, že jsou názorově a existenčně nezávislé, že mohou
dnes vzniknout aoslovit stovky a tisíce azítra opět zmizet zpolitické
scény. Osobně jsem si považoval toho, že ODA, která mě roku
2000 nominovala na kandidátku Čtyřkoalice, uvítala návrh, aby má
kandidatura byla podepřena též ze strany Impulsu 99. A poté, co
se stranické domluvy Čtyřkoalice nedožily ani voleb do Poslanecké
sněmovny, jsem si mohl říct, že jako nezávislý senátor budu prosa
zovat myšlenky Impulsu 99 i dalších občanských iniciativ, které mě

zaujaly a s nimiž se mohu myšlenkově ztotožnit.
Občanské iniciativy jsou zaručeným lékem proti chřadnutí de

mokracie. A nezávislí politici jakv Senátě, takv krajských i obecních
zastupitelstvech mohou být a jistě mnohdy užjsoujejich prodlouže
nou rukou do reálné politiky. Na to je třeba myslet při každých
dalších volbách.

JOSEF JARAB
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ÚVODEM

Máme-Ii analyzovat význam iniciativ Impuls 99 a Děkujeme, odejdě

te z hlediska obnovy politické angažovanosti, nutně se dostaneme
do určitých konceptuálních a definičních problémů, týkajících se
zejména otázky občanské společnosti (či dokonce vymezení neob
čanské společnosti), jejího vztahu ke státu, vymezení politické spo
lečnosti a podobně. Navíc se při aplikaci zmíněných pojmů navývoj
ve střední Evropě dostáváme do poměrně absurdních situací - na
jedné straně v literatuře mnohdy čteme, že rok 1989 byl obrov
ským vítězstvím občanské společnosti nad komunistickým systé
mem, a vzápětí se, někdy i od stejného autora, dozvídáme, že hlavní
problémy přechodu a konsolidace demokracie souvisejí s tím, že
"neexistuje" občanská společnost.

Není samozřejmě možné se na tomto místě pokoušet o defi
nici občanské společnosti - to je téma pro zcela jinou studii. Přes

to považuji za nutné v úvodu stručně vyjádřit, v jakém smyslu chá
pu pojem občanská společnost při analýze iniciativ Impuls 99
a Děkujeme, odejděte a také zmínit určité historické kořeny

i aktuální politické souvislosti, které vytvořily prostor pro jejich
aktivitu.

Především je třeba striktně odlišit občanskou společnost od
politické společnosti. Občanskou společnost vnímám jako soubor
všech na státu ekonomicky a politicky nezávislých organizací (půso

bících v případě demokratického státu v jeho právním rámci). Tyto
organizace jsou schopny formulovat základní požadavky aproblémy,
které vyvstávají ve společnosti, vysílat signály či jiným způsobem

zprostředkovávat vazbu mezi společností a státem. Jsou odrazem
pluralismu ve společnosti (to znamená, že jimi vysílané signály mo
hou být i protichůdné - kontrakce požadavků a jejich realizace se
pak děje v politické společnosti). V rozvinuté a strukturované ob
čanské společnosti má význam i to, že funguje do určité míry napříč

politickými preferencemi (crosscutting), čímž zmírňuje riziko pola
rizace ve společnosti ve vztahu k jednotlivým problémům i k di-
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chotomii přítel - nepřítel. Občanská společnost vytváří prostor pro
základní občanskou angažovanost.

Za důležitý rys strukturované občanské společnosti považuji
také to, že se organizuje na základě dílčích otázek, které ten či onen
občan považuje za důležité, a že tudíž nevyžaduje přihlášení se
k ucelenému, všeobjímajícímu (a kompatibilnímu) programu. Tento
politický program by měly vytvářet politické strany reagující na
podněty ze společnosti a fungující v rámci určitých ideologických
vizí. Samozřejmě toto vše je (ve weberovském smyslu) "ideální"
model.

HISTORICKÉ KOŘENY

U obou iniciativ muzeme nalézt historické kořeny vycházející
z politické kultury a z tradice určitého intelektuálního apelu na
veřejnost. Tato tradice je vlastně dvojí.

Jedna z nich se projevuje v situacích, kdy politický režim nemá
fungující síť ke zprostředkování určitých požadavků společnosti do
sféry politiky, tj. v situaci nedemokratického režimu. Jako plody
této tradicezde můžeme zmínit Prohlášení českých spisovatelů zroku
1917, výzvy Dva tisíce slov (1968), Charta 77 či Několik vět

(1989) a další.
Druhá tradice u nás přetrvává z období první Československé

republiky - mám na mysli specifický vztah intelektuálů a politiky,
který za prezidenta Masaryka zosobňovali například tzv. pátečníci

(intelektuálové scházejících se u prezidenta o pátcích). Vliv avýznam
této skupiny nelze srovnávat s dosahem masových apelů na veřej

nost, jen bych chtěla upozornit na jistou prestiž a společenskou

relevanci jejích protagonistů.

Za nejdůležitější historickou příčinu, jež ovlivnila obě iniciativy,
nicméně považuji chápání pojmu občanské společnosti v části pro
tikomunistického disentu. Jde o zdůrazňování obecné morálnínad
řazenosti občanské společnosti nad politickou sférou a to vše navíc
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s určitou vizí, že právě to je řešením problémů moderního světa (viz
Havel: Moc bezmocných). Poměr občanské společnosti ke státu tak
byl nutně chápán jako nepřátelský - společnost versus stát, respek
tive versus politika.

Z aktuálních vlivů, na které obě iniciativy reagovaly, bych zde
ještě zmínila mediálně silně interpretovaný spor dv~u ,,~áclavů':,

tj. Klause a Havla, týkající se pojetí a významu obcanske společ

nosti. Přestože u nás je tendence považovat tuto diskusi za cosi
svébytně českého, nijak se v tomto směru nelišíme od jiných trans
formací (tyto tendence již v roce 1996 zobecnil juan Linz aAlfred
Stepan] .

První koncepce vychází z představy, že poté, co občanská spo
lečnost sehrála svou roli při svržení nedemokratického režimu, musí
se stáhnout do ústraní a ponechat vše jen na politicích. Zjednodu
šeně řečeno: je to názor, podle něhož pro demokracii stačí, pokud
se občan jednou za 4-5 let vyjádří ve volbách, a tím legitimuje
určitou politiku.

Druhá, protikladná představa dává občanské společnosti apriori
vysokou morální hodnotu. Součástí této druhé koncepce je i vize,
že normy a styl organizace občanské společnosti se musí přímo

a bezprostředně promítat do jednání politické sféry. Opět zjedno
dušeně řečeno: nikoli politické strany se svou organizací a disciplí
nou, ale nezávisle rozhodující osobnosti jsou těmi subjekty, které
by se měly uplatnit v politice. Existence vnitřních konfliktů U~?itř

demokratických sil je vnímá na jako negativní jev. jsou odmítány
institucionální rutinizace (tj. aplikace jasných procedur), zprostřed

kování konfliktů či kompromisy jako morálně nepřijatelné.

BEZPROSTŘEDNÍ PŘíČINY
A MOTIVY

To, co nás zde zajímá, není však ani tak otázka, proč se vytvořil

Impuls 99 či (takřka k překvapení organizátorů) iniciativa Děkuje-

128

DVAPOKUSY o AKTIVIZACI OBCANU

- IMPULS 99 A DÉKUIEME, ODEIDÉTE

me, odejděte, ale proč tyto iniciativy získaly tak rychle a nakrátkou
dobu masovou popularitu, zcela nesrovnatelnou s různými jiný
mi hnutími, které zde existují a působí (ekologická, feministická
a jiná).

je zřejmé, že desáté výročí "sametové revoluce" v roce 1999
samo o sobě svádělo k jakési "inventuře", konfrontaci představ

a realit, a (jako po každé revoluci) míra frustrace a nenaplněných

očekávání byla ve společnosti velmi vysoká. To je ona "blbá nála
da", jak o ní hovořil Václav Havel (byť možná jinakmotivovaná, než
jak si Havel představoval). V dané chvíli ve společnosti neexistovala
ani vize lepšíbezprostřední budoucnosti - politici dávali najevo, že
náprava chyb minulých let bude vyžadovat ještě další oběti. Navíc
nová, menšinová sociálně demokratická vláda, od níž se očekávala

alternativní politika, uzavírá "opoziční smlouvu" se svým "největ

ším nepřítelem" a zároveň s "viníkem" všech předchozích chyb
a nedostatků. Nechme nyní hodnocení opoziční smlouvy stranou,
stejně jako důvody pro její uzavření, a zůstaňme jen u jejího přímé

ho dopadu na společnost - ten byl negativní, samozřejmě i vinou
mediální prezentace tohoto kroku. Propast mezi politikou a spo
lečností se ještě prohloubila, chápání politiky jen jako kupčení

a rozdělování "trafik" se ve společnosti posílilo.
Na bezprostřední ohlas těchto iniciativ v naší společnosti jistě

měla vliv i ona vzpomínka na situaci před 10 lety, na zdánlivě

jednoduchou arychlou změnu, kdy stačilo jenvyjádřit jakousi obecně
sdílenou vůli a režim se zhroutil. Vznikala naděje na novýzačátek 
napodruhé a nyní již lépe. Symboliku času před deseti lety znovuvy
tvářely i osobnosti, které byly aktivní v oněch hektických dobách
roku 1989, poté zmizely z mediální scény a nyní se jakoby "vráti
ly". Desáté výročí možná také připomnělo onu zvláštní revoluční

atmosféru, sdílení starostí a otázek, možnost prezentace výpovědí,

jímž je nasloucháno.
Než přejdu ke stručné analýze jednotlivých iniciativ, chci zdůraz

nit, že byť obě vyrůstají ze stejných kořenů a reagují na stejné
společenské problémy, liší se jak svým významem, tak původními
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cíli. Při své analýze se zaměřím na tyto otázky: bezprostřední pod
nět pro vznik iniciativy, základní témata, organizační struktura, vnitřní

konflikty a způsoby přenášení podnětů do politiky.

IMPULS 99

Impuls 99 zveřejnil svou první deklaraci v červenci 1999, poté, co
již několik měsíců skupina intelektuálů diskutovala problémy spo
lečnosti v prostorách klubu České spořitelny. Načasování této de
klarace bylo trochu problematické - o prázdninách se nedal očeká
vat větší ohlas, i když okurková sezóna v novinách dávala větší

prostor pro diskusi. Toto načasování bylo ovšem veskrze politické 
blížily se doplňovací volbydo Senátu, v nichž šlo o jedno uvolněné

křeslo [po zesnulém Václavu Bendovi). Pokud by jej získala ODS či

ČSSD, strany opoziční smlouvy by měly ústavní většinu nutnou
k prosazení plánovaných ústavních změn.

Analyzujeme-Ii prohlášení Impulsu 99 a témata, jež nastoluje,
zjišťujeme, že se v obecné rovině dotýká takřka všech aspektů života
společnosti [oblastí ekonomiky, práva, sociálních věcí, morální sfé
ry, vstupu do Evropské unie), a zároveň se vyjadřuje i k některým

konkrétním otázkám každodenní politiky - kritika vlády za politiku
pří vá Iee v Kosovu [fakticky se vyčítá malá podpora vojenského
zásahu) a požadavek na ustavení většinové vlády. Později [v roce
2000) vydává ještě stanoviska ke krizi v České televizi. Ke konkrét
ním osobnostem politiky se Impuls 99 [na rozdíl od Děkujeme,

odejděte) nevyjadřuje, i když vyslovuje přání, aby do politiky vstou
pili noví, schopní a morálně čistí politici. Impuls 99 nenavrhuje
konkrétní řešení, ale volá po široké diskusi, kde by se jednotlivé
otázky probíraly a hledalo se východisko.

Organizační zajištění do určité míry navazuje na tradici chartis
tického disentu - zvláště pak existencí tří mluvčích [prvními byli:
kněz Tomáš Halík, bývalý poradce Václava Havla Jiří Pehe a Jana
Šmídová z Rádia Svobodná Evropa). Je zde také snaha vytvářet
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regionální centra a později i studentské sekce. Jejich aktivita po
první vlně silně klesala.

V průběh~ roku 2000 se aktivita iniciativy výhradně soustředule

na situaci v Ceské televizi, kdy se Impuls 99 jednoznačně staví na
stranu stávkujících a hovoří o "ohroženídemokracie" u nás. V témže
roce dochází i k hluboké vnitřní krizi týkající se neschopnosti pro
sadit požadavky do sféry politiky a k diskusi o vstupu do politiky
[což má souvislost i s ambícemi některých jednotlivců v souvislosti
se senátními volbami na podzim 2000). Od roku 2001 pak aktivity
fakticky ustávají, byt jsou občas organizovány nějaké diskuse.

DĚKUJEME, ODEJDĚTE

Iniciativa se představila 17. listopadu 1999 a fakticky jde o pro
hlášení bývalých studentských vůdců "sametové revoluce", jejichž
jediným cílem bylo říci: "To není to, co jsme chtěli před 10 lety".

Sami organizátoři neočekávali větší ohlas a neměli představu, co
dělat dále. Emocionálně silné prohlášení pouze pojmenovávalo příči

ny frustrace a řešení hledalo v rezignaci politiků hlavních politic
kých stran, které již nemají schopnost řešit problémy naší země.

V dalších prohlášeních pak hovořili o návratu důstojnosti do poli
tiky, eliminaci arogance, cynismu, korupce a protekcionismu. Na
rozdíl od Impulsu 99, Děkujeme, odejděte neodráželo předchozí

diskuse o problémech země, spíše vyjadřovalo každodenní frustra
ce běžného občana a samo mělo problémy pojmenovat okruhy
otázek, jež by se měly řešit.

Bezprostřední ohlas výzvy [uvádí se asi 200 000 signatářů) vedl
později k vytvoření občanského sdružení Děkujeme, odejděte, regi
onálních sdružení i studentské sekce [únor 2000). Počátkem pro
since 1999 hnutí Děkujeme, odejděte zorganizovalo úspěšnou de
monstraci na Václavském náměstí [60 000 účastníků), ale další
demonstrace nazvaná »Antlúnor" [k výročí únorového komunistic
kého převzetí moci) již skončila naprostým fiaskem - zúčastnilo se jí
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pouze kolem 100 lidí, většinou náhodných chodců, kteří se zastavili
a naslouchali projevům.

Diskuse se samozřejmě také brzy stočila k otázce, jak prosazovat
své požadavky, tedy zda zformovat politickou stranu, ale stranictví
nebylo pro většinu původních organizátorů přijatelné. Na webo
vých stránkách hnutí Děkujeme, odejděte, se však objevil návrh [do
diskuse se ale zapojil jen jediný účastník) navznik strany, který se
vyznačoval naprostou nekoherencí, populistickými, antikomunistic
kými až radikálně pravicovými rysy: uskutečnění referenda na pěti

leté moratorium pro komunistickou ideologii, zveřejnění seznamů

Stb, zrušení Senátu, změna volebního systému na většinový jedno
kolový, přímá volba prezidenta [v americkém stylu), podpora čes

kým výrobkům [Češi kupují české výrobky) atd.
Další aktivity se pak také týkaly otázek krize v ČT.

Na jaře roku 2000 sdružení zorganizovalo sérii diskusí o refe
rendu a v květnu 2000, spolu s Impulsem 99, Forum občanských

sdružení se zaměřením na změnu politické kultury. Toto fórum, jež
v dopise pozdravil i prezident Václav Havel, asi nejvíce odhalilo
slabiny obou hnutí. Neschopnost zástupců asi deseti sdružení pro
jednatkonkrétní problémy a hluboký ideologický konflikt vedl k na
prostému neúspěchu jednání, které - slovy jednoho z účastníků 00
sefBrož) - nakonec naštěstí skončilo bezpřímých fyzických napadení.

Aktivity postupně také upadaly. Snad jediná změna, která ještě

vzbudila pozornost, byla změna názvu po zvolení vedení Josefa
Brože [novinář) v lednu 2002, kdy na webových stránkách bylo
z názvu sdružení Děkujeme, odejděte škrtnuto slovo "děkujeme".

BUDOVÁNÍ STRANY

Zcela legitimní problém, jakým způsobem převádět požadavky do
sféry politiky, vedl nakonec k tomu, že se část osobností spjatých
s Impulsem 99 a s Děkujeme, odejděte pokusila o vytvoření nové
politické strany.
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Diskuse o její podobě nepostrádala na půvabu: vycházela
z představy, že se nejdříve získá ve společnosti určitá podpora
a schopníaktivisté, a teprve později se budediskutovat o programu.
Po mnoha diskusích o názvu strany, bylo nakonec zvoleno pojmeno
vání Cesta změny. Příprava strany ovšem skončila katastrofou
a faktickým popřením nových "morálních principů". Poté, co byly
sebrány listiny s podpisy, a těsně před prvním stranickým konven
tem, kterýměl řešit otázky programu, zaměření, volby vedení apod.,
jeden z organizátorů, Jiří Lobkowitz, vyšachoval ze strany některé

původní aktivisty [kolem Moniky Pajerové z Děkujeme, odejděte)

a zaregistroval si název strany pro svou skupinu. Monika Pajerová
později vytvořila stranu s názvem Naděje. Obě strany v dalších
volbách naprosto propadly.

ZÁVĚR

Problémů, které jsou spjaty s aktivitou těchto iniciativa které logic
ky vedly k jejich rozkladu, je několik.

Prvním z nich je, že se vymezují velmi negativně - tj. proti
něčemu, přičemž nenabízejí alternativu, kromě relativně vágních
frází. Představa, že řešení se bude hledat v diskusích, má sice své
opodstatnění, ale problém je, že diskuse se týkají všech otázek
společnosti, kde nutně musí existovat pluralitní pohled. Když to
zjednoduším, mohu to ilustrovat na několika příkladech. Kritizuji
morální stav společnosti: jsem v tomto případě pro zákaz interrup
cí, návrat žen ke své úloze matky atd., anebo jsem jen proti korupci,
klientelismu apod.? Kritizuji situaci veškolství, ale je řešením place-

. ní školného? Kritizuji stav životního prostředí, ale jsem proti vý
stavbě dálnic? Na každou otázku existuje mnoho různých odpově

dí, přičemž je zřejmé, že je třeba zaujmout komplexní stanovisko ke
všem okruhům otázek - to je již samozřejmě problémem politické
strany, která může [ovšem jen část společnosti) na této bázi sdru
žovat.
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Dalším klíčovým problémem je vstup do politiky a vztah těchto

hnutí k politice. Bez politiky nelze požadavky prosadit, ale jakým
způsobem se mají k politice stavět? Fakticky každé významnější

hnutí ve světě, z těch, která jsou spjata s jednou otázkou (například

ekologové, feministky, apod.), se musela v určité fázi svého vývoje
rozhodnout, zda zůstat nátlakovou skupinou, či zda přímo vstoupit
do politiky. Obě řešení jsou zcela legitimní, ale obě přinášejí určitá

rizika. V případě našich dvou iniciativ to byla právě šíře témat
a neschopnost shody na způsobu jejich řešení, jež zeslabila mož
nosti politického nátlaku. Spolupráce s politickou stranou (v tomto
případě šlo zejména o kontakty se Čtyřkoalicí, či jen s US) zase
zužovala okruh příznivců a totéž platilo i při vytváření nové politické
strany. Ani přihlášení se k politice Hradu nebylo řešením. Navíc,
politická strana či propojení s politikou nutně vyžaduje již kompati
bilní a jasně zformulované závěry, což bylo v rozporu s představou

většiny aktivistů o podnícení diskuse. Ale diskuse, která nevede
k výsledkům, postupně jakékoli hnutí zeslabuje - vede jen k ještě

větší frustraci a k oslabení angažovanosti občanů. To je i výsledkem
těchto dvou iniciativa jejichdopad na rozvoj aktivit občanské spo
lečnosti v České republice.

Je nesporné, že míra angažovanosti občanů u nás je nízká. Dlou
hodobým řešením je skutečně rozvoj občanských sdružení ainiciativ,
které by ovšem byly zaměřeny k jednotlivým dílčím problémů (na
místní či celostátní úrovni), nikoli vznik širokých, všeobjímajících
hnutí, která mohou krátkodobě dosáhnout politické mobilizace ob
čanů, po níž však následuje prohloubení frustrace a apatie.

VLADIMiRA DVOŘÁKOVÁ
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P
ŘI POKUSU O ZPETNÝ POHLED NA OBéANSKE SDRUlENí IMPULS 99 PO Ví

ce než čtyřech letech od jehovzniku, jsem při studiu mediální
odezvy narazila na analytický článek týdeníku Týden z července

roku 2000. Pod názvem "Impuls 99 - příběh o nenaplněné naději"
v něm autor rekapituluje jeho roční etapu a vykresluje poněkud
chmurné perspektivy této občanské iniciativy. S odstupem čtyř let,
kdy po Impulsu 99 neštěkne ani jeden hlídací pes demokracie, se
dá říci, že autor měl zčásti pravdu.

Ale jenom zčásti. Mnohé argumenty, shromážděné ve sborníku
který právě držíte v ruce, svědčí o opaku. A protože se nechd
vydávat se sovami do Athén, zaměřím se na mediální obraz iniciati
vy, neboť to byla právě média, informující horlivě o výzvě několika
desítek českých intelektuálů, kdo zvedl laťku společenského význa
mu Impulsu 99 velmi vysoko, aby pak záhy ztratila zájem o jeho
další aktivity. Dobré zprávy totiž nejsou (nejen) v české mediální
sféře žádnými zprávami - vítány jsou naopak skandály, spory, roze
pře a pokud možno co nejšťavnatější klepy.

Jsem však daleka toho, abych jako politici a dnes už téměř všichni
kdo v této zemi za něco zodpovídají, dávala za vlastní chyb;
a neúspěchy vinu médiím. Vždyť i jáv nich dlouhá léta pracuji a znám
celou problematiku zevnitř i zvenčí. Jaký byl tedy mediální obraz
Impulsu 99 - jak jsme se o něj zasloužili my sami, jeho protagonisté?

Nástup byl opravdu impozantní. S trochou nadsázky lze říci, že
bychom si mohli nechat patentovat receptna mediální přízeň. Chce
te-ll totiž s něčím prorazit, či založit a mediálně prezentovat jakou
koli relevantní aktivitu, udělejte to kolem víkendu v letní"okurkové
sezóně", kdy jsou všichní u nás (ale i v jakékoli jiné evropské zemi)
bezpečně na dovolené. Nezasedá parlament, vláda se sluní na plá
žích a média nemají silná politická témata. V tomto okamžiku stačí
vystoupení dostatečně známých a kontroverzně vnímaných osob
(v n~~;m případě katolický kněz a bývalý prezidentův mluvčí], jež se
dokazl pregnantně a inteligentně vyjadřovat na adresu domácích
ikon prvníkategorie (Klaus, Zeman) a úspěch je zaručen. Těžko šlo
zvolit lepší načasování než 22. červenec. ..
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Ale vážně. Impuls 99 se při svém zrodu přesně strefil do dezilu
ze, jíž vyvolal originální český experiment zvaný opoziční smlouva,
zosobňující téměř institucionalizovaný klientelismus se všemi prvky
vzájemného neprůhledného propojení nejrůznějších ekonomických
a politických struktur. Impuls vzešel z klimatu, v němž se zrodila
i další občanská či profesní uskupení (před ním Dřevíčská výzva, po
něm např. Děkujeme, odejděte, apod.).

Mediální hvězda Impulsu v prvních dnech a týdnech stoupala
přímo úměrně hysterii a stejně tak šťavnatým jako neadekvátním
výrokům protagonistů smluvně-opozičního svazku a. dále také
s prvními kladnými oceněními od politiků stran Ctyřkoalice

a prezidenta Václava Havla. To se však později ukázalo býti částečně

kontraproduktivním, neboť Impuls 99 začal být - proto, že s ním
komunikovali více méně jen posledně zmínění představitelé - zto
tožňován politicky právě s těmito silami.

Po slibném startu se však ukázaly slabiny samotné iniciativy, jež
se - slovy svých mluvčích - prezentovala jako výhradně občanská

aktivita. Někteří z jejích dalších představitelů měli totiž poněkud

odlišné představy: usilovali o postupnéetablování stranického sub
jektu. Idea místních sdružení, vytváření pracovních skupin, z nichž
některé začaly působit autonomně, a mohutný kladný ohlas tisíců

občanů (tedy potenciálních voličů) k tomuto mínění jen přispívaly.

Navíc Impuls 99 na počátku rozvinul příliš velké množství aktivit,
v nichž po slibném rozjezdu (diskusní fóra o EU, zdravotnictví,
apod.) fakticky nemohl - i kvůli vytíženosti čelných aktivistů (každý
z nich byl velmi zaměstnán ve své vlastní profesi) - nadále s plným
nasazením pokračovat. A ti, kteří do toho chtěli jít s veškerou
vervou, zase vzbuzovali zdání, že se jen chystají budovat politickou
stranu, jíž Impuls podle drtivé většiny svých iniciátorů být nechtěl.

Impuls 99 zabodoval ve svém odporu proti schvalování nového
volebního zákona, v jeho barvách úspěšně kandidoval do Senátu
profesor Josef Jařab. Oslovil řadu velmi nadějných mladých lidí,
kteří dnes sami aktivně působí v nejrůznějších strukturách občanské

společnosti a nadále pokračoval, byť ve skromnější formě, v seriálu
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přednášek. Určitě sehrál významnou roli v debatě o evropské inte
graci. Mohl udělat více? Těžko říci, každopádně jeho činy patřily

mezi takzvané dobré zprávy. Zprávy, po nichž média nedychtí. ..
Zapadla tedy mediální hvězda Impulsu 99 do černé díry zapo

mnění? Ano i ne. Stálicí se sice nestala, planetárním odpadem však
také ne. Jeho aktivita každopádně smysl měla, neboť našla své po
kračovatele a byla i impulsem pro řadu neziskových organizací
a iniciativ, které od počátku 90. let budují - každá po svém a v mnoha
nejrůznějších oblastech - občanskou společnost v České republice.

A média? Ta dobrá, jež se nesnižují k bulváru a jiným pokleslým
žánrům, prostě vyhledávají zajímavá témata a zajímavé osobnosti.
I my jsme - i když jen na krátký čas - zaujali. To bylo ve chvíli, kdy
jsme představovali svěží vítr. Pak přišly jiné vánky, přeháňky, ale
i politické vichřice a bouřky - a v Impulsu zavládlo bezvětří. Z jeho
klidu se však může někdy v budoucnu zrodit cosi zajímavého...

JANA ŠMíDOVÁ
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'Často se dnes zapomíná na to, že po listopadu 1989
poměrně dlouhou dobu větší část obyvatel České repub
liky důvěřovala nové politické moci, byla otevřena myš-

. lence větší účasti občanů na věcech veřejných, a bylo
u nás dosaženo relativně vysokého stupně konsensu mezi
politiky a občanskou veřejností. Česká republika patřila

podle zahraničních sociologických analýz dlouho mezi ty
postkomunistické země, v nichž byla míra politické spoko
jenosti s novým režimem nejvyšší. ..

Ať již budou výsledky budoucích analýz našeho polis
topadového vývoje jakékoliv, nenípochyb o tom, žev roce
1999 bylo symptomů občanské pasivity a rezignace lidí
na svou roli členů občanské společnosti velmi mnoho.
Domnívám se, že tento stav české společnosti a jeho re
flexe v myslích poměrně velkého počtu lidí - a to nejen
intelektuálů - patřily mezi příčiny vzniku celé řady občan

ských hnutí a iniciativ, které se snažily změnit v té době

převládající negativní trendyve formování politické kultu
ry naší země.

Jiří Musil


