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ÚVOD

PĚNA. Proč právě Pěna? O pěně jako o průvodaím jevu určité činnosti hovořil kdysi Lonin. Pro

fesor Fjodor Burlackij byl konkrétnější. Pana je
Prý nožádoucí nános na rozbouřonó řocc žurnalisti

ky, protože předbíhá jednotlivé etapy rozvojo ve

řejné informovanosti. Důvtipného čtonářo jistě napcinc, žo tato pěna je nooddělitelnou součástí to

ho, cenu so v demokratickém světě říká svoboda

slova.
Naše Pěna má v úmyslu uveřejňovat ty člénl:y

zo sovětského tisku, které so nán z různých důvo
dů zdej! být pro našeho čtenáře zajímavé. V rámci

našich více nož skromných možností vín chceme po
dávat zprávy zo země, o které mnozí dávno ztratili
veškeré iluzo. Lyclímo si však, že jo načase zbavit

so předsudků a začít ji hrát vážně. Zkusme to...
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ROYMEDVĚ V O PŘEDNOSTECH PRŮMĚRNOSTI
(L.I. Brežněv - náčrtek politického portrétu)

Konec pozemského života

První vážnější problémy se zdravím se u Brožneva cb*
jevily asi v lotech 1969-1970» Začátkem reku 1376 postih
le laežněva to, čemu so běžně říká klinická smrt, Podaři
le se jej však znovu přivést k životu., alo v následujících
troch nosících nemohl pracovat, nobot jeho myšlení i řeč
byly narušeny. Cd té doby setrvávala-u Brožněva skupina
lékařů-reamjnátprů vybavená nezbytným zařízením® Lékaři
u něho drželi nepřetržitou službu a dokonce i v xáatcch
kde žil, byly vybavené lékařské pracovny, Třobažo zdravot
ní. stav našich vůdců potři k bezpočtu toho, co gu nedosta
nu na stránky tisku, byla pokračující Brožněvova choroba
zní: ...í pro všechny, kdo jej viděli na televizních obrazovkáct .
jasné, že stav nemoci L»I. Brožněva se odrazil i
Uu způsobu vedení strany» Často byl nucen přerušit plnění
svých povinností a přeložit je na atálo se zvětšující po
čet svých osobních pomocníků» Brežnevův pracovní den se
ztenčil na několik hodin« Začal jezdit na dovolenou neje
nom v letě, alo i na jaře. Postupně so mu stávalo stélo
pracnějším plnit, protokolární úkoly a přestal so oriento
vat v tom, co so děje kolen. Velni mnoho vlivných, hlůbocg sdemeraliz.ováných a v korupci zabředlých lidí z jeho
okruhu však mělo zájom na tom., aby so Brežněv čas od času
objevil před lidmi, byt jen jako formální hlava státu. Do
slova ho tam .táhli a výsledek byl hubený* Stáří, nemohou
cnost a choroba se nestaly ani tak předmětem účasti a žalu
spoluobčanů, jako podrážděnosti a posměšků, které dávali
stéle více a otevřeněji najevo.
Ještě 7. listopadu 1982 při manifestaci s přehlídkou,
nehledě na špatné počasí, stél Brežněv několik hodin na
tribuně llauuoloa a zahraniční noviny psuly, že vypadal lé
pe než obyčejně. Konec však přišel za pouhé tři dny. Ráno
při snídani odešel Brežněv pro něco do svého kabinetu- a
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dlouho se nevracel. Zneklidněná manželka šla za ním a na
šla ho ležet na koberci vedle psacího stolu. Ušili, lékařů
bylo tentokrát již. neúspěšné.
Zvláštnosti politické kariéry
Brežněv nebyl Velkým. nebo dokonce vynikajícím člo
věkem. Mam-li jej krátce charakterizovat, hovořil bych o
něm jako o osobnosti slabá po všech stránkách« Neměl in
telektuální sílu a politickou genialitu jako Lenin, neměl
nadlidsky silnou vůli a zuřivou touhu po moci jako Stalin.
Neměl ani výjimečnou originalitu, úmysl převratných refo
rem a nesmírnou pracovitost jako Chruščov.
V listopadu 1982 hovořil Gerněnko o vynikajících
schopnostech, o duchaplnosti a ohromné statečnosti Brežněva, o jeho vynalézavosti, náročnosti k podřízeným, o
nekompromisním postupu proti všem projevům byrokratismu
a tak dále a tak dále. Stejně, úspěšně by mohl hovořit o
vynikajícím literárním nadání zemřelého (ne nadarmo dos
tal Leninovu cenu za literaturu), o jeho hluboké vědecké
erudovanosti (ne nadarmo dostal zlatou medaili Karla karxe) nebo o jeho vojevůdcovském a řečnickém umění. Také
v mnohém západním tisku psali o Brežněvovi jako o silné
osobnosti. Všechna tato ocenění mají k pravdě daleko.
Brežněv nikdy nebyl tím, koho je možno nazvat silnou osobností. Byl to člověk se slabou vůlí a slabým charakte
rem.
Prvním úředním místem, které bylo Brežněvovi přidě
leno, byl dněpropetrovský oblastní výbor strany. Bylo to
v roce 1958, když mu bylo 52 let. Do té doby nebyl prů
běh Brežněvova postupu nijak zvláší rychlý. Nebyl karié
rista, který by se dral, nahoru a odstrkával přitom lokty
jiné uchazeče a zesměšňoval je. Vyznačoval se klidem, loa- ■
jálností vůči kolegům i vedení a dopředu se probíjel jen
natolik, nakolik jej postrkovali jiní. V nejranější fázi
ho nahoru tlačil Gruševoj z Dněprcdzerčínského metalurgic
kého institutu, který byl prvním tajemníkem dněprodzeržinskóho oblastního výboru strany. Po válce zůstal K.2. Gru
ševoj jako politický pracovník v arraádě. Zemřel v roce
1982 jako ještě činný generálplukovník. Při pohřbu. Brežněv
nenadále klekl před hrobem svého přítele a usedavě plakalo
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Za váľky Brežněv neměl protekci a prosadil se málo.
Na začátku války mu byla přisouzenu hodnost plukovníka a
na jejím konci byl generálmajorem. Postoupil tedy jen o
jednu hodnosto Při přehlídce Vítězství na Rudém náměstí,
kde šel generálmajor Brežněv společně a vrchním velitelem
V čele celé kolony svého frontu, měl na hrudi mnohem méně
vyznamenání, než ostatní generálově®
Na doporučení Ghruščova byl Brežněv dosazen na místo
prvního tajemníka daěpropobrovského městského výboru stra
ny a v roce 1950 do funkce prvního tajemníka UV BBS Moldá
vie. Na XIX. sjezdu strany na podzim roku 195- byl Brežněv
jako vedoucí moldavských komunistů vybrán do UV KSSSo Na
čas se stal také členem prezídia a sekretariátu UV, které
byly na návrh Stalina podstatně rozšířeny. Na sjezdu uvi
děl Stalin Brežněva-poprvé..Starý'a nemocný diktátor upřel pozornost na statného a dobře oblečeného čtyřiceti«
šestiletého Brežněva. Bylo mu řečeno, že je to stranický
vůdce Moldavské SSR. "Jaký hezký Moldavec", pronesl Sta-»
line Sedmého listopadu roku 1952 Brežněv poprvé vystoupil
na tribunu Mauzolea.
Začátkem roku 1954 byl Chruščovem poslán do Kazach
stánu, aby zde řídil obdělávání celiny.Do Moskvy se vrá
tal teprve v roce 1956 a po XX. sjezdu se stal, znoyi jed-'
ním z tajemníků ÚV a kandidátem členství prezidia UV KSSS.
Brežněv byl pověřen kontrolou rozvoje těžkého'průmyslu,
později obrany a kosmonautiky, ale všechny hlavní otázky
kontroloval a rozhodoval osobně Chruščov a Brežněv vystu
poval jako mírný a oddaný pomocník. Po červencovém plénu
UV ISSS v roce 1957 se stal Brežněv členem jeho prezídia..
Ghruščov oceňoval jeho loajálnost, ale nepokládal jej za
dobrého pracovníka.
Po odchodu KkE. Vorošilova do penze se Brežněv stal
jeho nástupcem na místě předsedy prezídia Nejvyššího sově
tu SSSR. Ještě v lotech 195'5-57 se mu podařilo převést do
Moskvy několik lidí, se kterými pracoval vvMoldávii a na
Ukrajině. Mezi prvními byli Trapeznikov a Cerněnko, kteří
začali pracovat v Brežněvově osobním sekretariátu. V pre
zídiu Nejvyššího sovětu so Černěnko stal vedoucím Brežněvovy kanceláře.
V roce 1963, kdy Frol Kozlov nejenomže ztratil Chruščovovu náklonnost, ale byl i raněn mrtvicí, Ghruščov dlou—
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ho váhal při výběru svého n ového favorita. Nakonec jeho
volba padla na Brežněva, který byl zvolen druhým tajem
níkem UV KSSS. BrežnSv nebyl organizátorem odstranění
Chruščova, třebaže mažeme předpokládat, že o připravované
akci věděl. Mezi hlavními organizátory byla v mnohých otázkách názorová nejednotnost. Aby neprohloubili rozpory,
které by mohly celou věc zničit, souhlasili se zvolením
Brežněva, protože předpokládali, že to bude pouze dočasné
řemení*

Občas jsou slabí vůdcové potřeba

Většina lidí z leninsko stranické gardy byla Stali
nem odstraněna fyzicky ve druhé polovině třicátých let*
Na jejich místa dosadil Stalin mladší, ale pokornější
stoupence. Většina vedoucích stalinského pokolení se ukáZala po profesionální stránce dobrými administrátory, ale
téměř všichni zakoušeli ohromný strach ze Stalina.; tento
stalinský stranický aktiv se unavil ani ne tak prací, ja
ko neustálým strachem o život. Zvláště proto tito lidé
podporovali Chruščova, který rozhodně vystupoval proti po
kračování teroru a represí.
Ale ani Chruščov se neukázal být takovým člověkem,
který by' mohl uspokojit vytvořenou politicko-hospodářskou
elitu. Problém nebyl pouze v tom, že Chruščov nutil řídící
pracovníky pracovat s větším úsilím. Chruščov nesnášel by
rokracii •, bojoval s ní, ale k teroru sc neuchyloval. Ne
přetržitě prováděl nejrůznější reformy, měnil vedoucí pra
covníky, omezil privilegia najvyšších administrativních
činitelů.
Z těchto reforem, ze strach neztratit když už no hla
vu, tedy alespoň funkci, z neustálých změn a nejisté bu-»
doucnosti bylo vedení strany a státu zcela vyčerpáno. Po
té, co byl Chruščov odstraněn, nechtěl najvyšší stranicko•hospodářský aparát příliš cílného vůdce. Tito lide chtěli
mít klidný život a práci* Slabost, chybějící ctižádost a
Vládychtivost, to byly vlastnosti, které se staly základem
Brežněvova vítězství.
Jeden můj známý, který čas*uo doprovázel jak Chruščova
igk Březnová na jejich cestách po Sovětském svazu vyprávěly
»0 Brežněva znali na stranických aktivech různého druhu
6
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jako člověka mnohem přívětivějšího než Chruščova, jehož
příjezd byl obyčejně přijímán jako vizita starého revizora»
Brežněvovy návštěvy byly svéráznou demonstrací toho, jaká
mezi ním a stranicko-hospodářskou byrokracií v úřadech
panuje jednota. Opíraje se o tuto byrokracii, vytlačuje
Brežněv postupně z politbyra lidi s politickými ambicemi.

Vychloubačnost

Postupně vznikaly mýty všeho druhu, zvlášíe z Brež
něvovy vojenské biografie. Nezúčastnil se rozhodujících
bitev Velké vlastenecké války. Jedna z nejvýznamejšleh
epizod bojové biografie 13» armády bylo obsazení a udrže
ní nástupního prostoru boje v roce 1943 v průběhu dvěstě
dvaceti pěti dní, nazvaného Malou zemí. Štáb armády a její
politické vedení bylo v relativním bezpečí. Brežněv byl
v Malé zemi dvakrát: Jednou s brigádou Ústředního výboru
strany, podruhé tam jel doručit stranické listiny a vy
znamenání vojákům a důstojníkům. Ve druhé polovině sedm
desátých let so ovšem tato hrdinská, ale v širším měřítku
války nevýznamná epizoda začala bezmezná zveličovat; psalofh-ovořilo se o ní více, než o jiných opravdových váleč
ných bitvách.
Slavnostní ceremonie, udělení Novorossijsku titul
město-hrdina, otevření společného památníku, zakládání
muzeí, věnovaných bojové cesto 18. armády, to vše natolik
převyšovalo rozumnou míru, až se stalo živnou půdou čet
ných posměšků. Pozemek pod Moskvou, kdo byla postavena
Brežněvova chato, a společně s ní chaty jeho syna, dcery
a vnučky, tamní lidé nazývali Malou zemí.
Úsměšky vyvolával i Brežněvův neobyčejný sklon k po
zlátku vnějších poct a vyznamenání. Po válce visely na
’hrudi generálmajora Brežneva čtyři řády a medaile. Poté,
co se stal vůdcem strany, sypaly se na něho vyznamenání
jako z rohu hojnosti. Ke konci života měl řádů a vyzname
nání více než Chruščov a Stalin dohromady.vítyřikrát mu
byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu, Rád vítězství,
který se ze svého statutu může udělit pouze významným vůd
cům za veliká vítězství na frontě. V roce 1976 byl Brežnuvovi přiznán titul maršál Sovětského svazu. Na pravidel
né setkání s veterány 13. armády Brežněv přišel v plášti
9
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a vcházej«
místnoati, zavelsl:"Pozor, přichází maršál!"
Svlekl plást, a stál před veterány.v nové maršálské unifor
mě. Ukazoval na maršálské hvězdy na náramenících a s hrdos
tí pronesl:"Vysloužil jsem si ji!"
Nemaje řečnický talent, div že no každý týden vystu.poval s proslovy a referáty, které byly přenášeny televizí
do celé země a byly zařazovány do speciálních vydání Kinokroniky. Přitom byl pouhým čtenářem těchto pro něho vypra
covaných proslovů a referátů. Ale později se mu stávalo i
takové čtení velkou námahou, dělal mnoho chyb při výslov-?
Hosti slov5 nejvíce práce měl s dlouhými slovy. Ti, kteří
mu text připravovali, dostali proto strohý příkaz: Neza
řazovat je do přepravovaných projevů.

V nejužším kruhu

Na slavnostních ceremoniích různého druhu často ztrácel Brežněv duchapřítomnost. Ale v úzkém kruhu, v době čas
tých setkání, ve dnech odpočinku mohl být úplně jiným člo
věkem - mnohem samostatnější, důvtipnější, se smyslem pro
humor, ale, pravda., nepříliš jemný.
Bývalý kancléř NSR Willy Brandt, se ktorým se Brež
něv nejednou setkal, psol ve svých pamětech:
"Na rozdíl od Kosigina, mého přímého partnera při roz
hovorech v roce 1570, který byl v podstatě chladný a spo
kojený, mohl být Brežněv impulsívní, snad až hněvivý. Změ
ny nálad, ruská duše, nenadálo slzy...
Bylo zřetelné, o co se Brežněv navenek snažil. Jeho
postava neodpovídala těm představám, které mohly vzniknout
z oficiálních fotografií. Nebyl žádnou sugestivní osobností
a nehledě na jeho tělnatost, působil dojmem elegantního, ..
živého, energického a ze života 'se radujícího člověka.
Jeho mimika a gesta prozrazovaly jižana, zvláště cítil-li
se v průběhu besedy nespoutaný. Pocházel z ukrajinské prů
myslové oblasti, kde se mísily různé národnostní vlivy.
Více než cokoli jiného mola na formování Brežněva jako člo
věka vliv druhá světová válka. Hovořil s velkým a trošku
naivním vzrušeiiíra o tom, jak se Hitlerovi povedlo napálit
Stalina..."
' KdyŽ Kissingcr v doprovodu hospodářského tajemníka USA
přijel v roce 1975 do Koskvy, aby domluvil návštěvu BrežnČ10
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va v USA, téměř celé tyto pětidenní rozhovory proběhly v
honebním revíru, vyplněné procházkami, lwy, obědy a veče
řemi. Brežněv hostům předváděl své umění v řízení automo
bilu. Kissinger v memoárech píše»
."Jednou mě přivedl k černému autu značky Cadillac,
který mu rok předtím daroval Nixon. S Brežněvem za volan
tem jsme s e velkou rychlostí pustili po úzkých, křivola
kých venkovských cestách, takže zbylo póze modlit se,
aby se na ncjbližší křižovatce neobjevil nějaký policajt
a neukončil tuto riskantní hru. Ale to bylo téměř nemožné,
nebol i kdyby tu za městem’hějalý policista byl, těžko by
si dovolil zastavit auto generálního tajemníka strany.
Byohlá jízda skončila u přístaviště. Brežněv mne posadil
do člunu s podvodními křídly, který naštěstí osobně neří- .
dil."
Ale sovětští lidé neznali ani neviděli takového ra
dostného a upřímného Brežněva. Obraz života mladšího Bražněva, kterého tehdy moc Často v televizi neukazovali, byl
vytěsněn z mysli lidí obrazem těžce nemocného, těžkopád
ného člověka s kostrbatým projevem.
Laskavost a sentimentalita
Brežněv nesnášel složitosti e konflikty jak v politi
ce, tak v osobních-vztazích. Když však takový konflikt
přece jen, nastal, snažil se Brežněv vyhnout extrémním ře
šením. Konflikty se uvnitř vedení řešily tak, že se pár
lidí prostě poslalo do penze. Většinu těch vedoucích či
nitelů, kteří upadli v nemilost, zůstala v nomenklatuře,
klesla pouze na druhý až třetí stupen.
Ta laskavost přešla nezřídka ve shovívavost, které
využívali i nečestní lidé, Brežněv často nechával nu svýah
místech nejen provinilce, ale i pracovníky usvědčeno z roz
krádání. Mnoho sil a času bylo například potřeba na to, aby
byl odvolán mnohaletý gruzínsky stranický vůdce Mžavanádze,
o jehož chamtivosti a korupci šly legendy po celé Gruzii.
Poslali ho do penze a věc byla vyřízena. Soudu předávána
nebyla. Nebyl vlastně potrestán ani ministr rybného hospo
dářství SSSR Iškov, s jehož vědomím probíhala aféra mnoho
let. Za účast v ní byly uvězněny desítky vedoucích činite
lů ministerstva a jeden ze zástupců ministra odsouzen
11
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k trastu smrti zastřelením. Volmi spokojeno es cítil prv
ní tajomník kresnodcrskóho oblastního výboru .struny Jedunov, jehož zneužívání pravomoci sahalo do nojrůznějších in
stancí, prokuraturu SSSR nevyjímaje.
Výše jsme uvedli Brunetovo slova o Brežnovových "rych
lých slzách". Tato sentimentalita, tak málo vlastní poli
tikům, přinesla jednou i prospěch umění. Začátkem sedumdeso tých let byl vyroben film Běloruské nádraží. Byl to
dobrý snímek, ale cenzur' jej na plátno nepustila. Obhájci
filmu si vymohli jeho zhlédnutí za účasti členů politbyra.
Ve filmu je epizoda, kde setkavší se příslušníci jednoho
pluku zpívají píseň o výsadkovém bataliónu, ve kterém vších
ni kdysi sloužili. Ona píseň, složená Bulatem Okudžavou,
vzala Brežněva za srdce a rozpi, kol se. Film se okamžitě
začal hrát a píseň byla téměř pravidelně zařazována do
repertoáru na koncertech, na kterých byl Brežněv přítomen.

Smysl pro rodinný život
Brežněv věděl, že může upevnit svoji moc tím, že bude
dosazovat na odpovědná místa nejen vhodné lidi, alo i své
blízké přátele, soudruhy z institutů, z práce v Dněpropetrovsku v Moldávii, ze služby v armádě, svoje příbuzné a
příbuzné své ženy. Společenský Brežněv mol přátel a zná
mých vždy dostatek. Tato skupina lidí byla často nazývána
Dňěpropetrovskou družinou, třebaže v ní bylo i dost těch,
kteří v Dněpropetrovsku nikdy nepracovali. Lupe by bylo
nazývat je Brežněvcvou komendou.
Patrně každý politik poskladá svůj tým z lidí, kterým
důvěřuje. Ale Brežněvova komanda se rozrostla do příliš
velkých rozměrů. Nebylo v ní ciz Lčí. k mnoho nadaných lidí;
mnozí na své funkce vůbec nestačili a udrželi se v nich
jen díky Brpžněvově podpoře. Nahlédneme-li do biografie
mnohých členů ÚV KSSS, mažeme si myslet, žc metalurgické
instituty v Dněpr netrovsku a Dněprodzuržinsku nepřipravi
ly oni tolik inženýři" - metalurgů, jako politiků. Tyto
instituty absolvovali ve své době i bývalý předseda rady
ministrů SSSR N.A.Tichoncv, zástupce generálního tajemníka
GlE. Cukancv, první místopředseda KG3 SSSR generál armáuy
G.K. Ciněv, místopředseda rady ministrů SSSR I.T. ITovikov,
vedoucí kanceláře ÚV KSSS G.S. Pavlov, diplomat, člen ÚV
12
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KSSS N.P. Tolubějev a další. V Dněpropetrovsku začala po
litická biografie N.A. Sčelokova, K.S. Gruševova, V.I.
Drozděnka a dalších členů UV KSSS. V Kišiněvě společně
a Brežněvem pracovali další členové jeho družstva - K.V.
Černěnko, S.T. Trapexnikov, S.K. Cvigun. Bývalý výborný
Brežněvův pilot* B.P. Bugajev, zaujímající v rope 1964
bezvýznamné místo, se v roce 1970 stal ministrem civil
ního letectví, později členem ÚV KSSS a vrchním maršálem
letectví. Cín bylo Brežněvovo zdraví podlomenější, tím
více lidí z jeho družstva šplhalo na vyšší místa. Na
XXVI. sjezdu strany byli za kandidáty na členy ÚV ISSS
vybráni Brežněvův syn J.L. Brožněv a Brežněvův zeí J.M.
Čurbanov. Ten dělal kariéru v systému orgánu vnitřních
záležitostí.
Nechystáme se zde vypočítávat všechny členy Brežně
vovo družstva. Někteří zemřeli dříve než on. Podotýkám*
že některé z nich se na vedoucí místa ani protlačit nepo
dařilo. Proto je dnes vedení země a strany v rukou lidí,
v minulosti na Brežněvovi nezávislých. Ovšem družstvo stá
le ještě existuje a není to zrovna nejlepší část odkazu,
který straně zanechal její spokojený vůdce.

Jeho kult zmizel z našeho života s překvapující
rychlostí. Skoro patnáct let naše propaganda vyvíjela nevb dojnou snahu, aby vytvořila Brežněvův. kult, kult ’’ve
likého bojovníka za mír", "velikého lcninisty", "veliké
ho teoretika" a podobně. Ovšem celá ta nákladná propagan
distická mašinérie pracovala naprázdno. Brežněvův kult se
stejně nedostal do podvědomí lidí, zachovávajících k němu
lhostejnost, v posledních letech BrežnSvova života pře
cházející ve špatně siarývanó pohrdání.
Ale bylo u nás za Brsžněva všechno tak špatné? Což
pak, jsme nenazývali sodumdesátá létu nejlřLidnžjlín obdo
bím v historii SSSR? Ano, ale byl to klid stagnace, kdy
so '■reblémy neřešily, ale odkládaly se a mračna houstla.
Sovětský svez se vzpamatoval z hrůz stalinského teroru,
ale nezákonné represe pokračovaly v menším měřítku i za
řrežněva a udržovaly ve společnosti atmosféru mírného
15-
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strachu, podporovanou trvalými pokusy o rehabilitaci Sta
lina« V zemi nejenže nezvítězila zákonnost, ale dokonce
ani elementární řád. Všude byla posilována nehospodárnost,
neodpovědnost a atmosféra neomezené moci a libovůle. Nej
zjevnější a nejdrzejší byla korupce, která rozkládala
společnost. Zneužívání moci a rozkrádání ve velkém i v ma
lém se stalo životní normou. Vě všech sférách, stranické
a hospodářské činnosti - od vnitrostranického řízení po
místa v literárních časopisech a ve vedení uměleckých
svazů - bylo rozšířeno skupinářství, vzájemné ručeni, des
potismus a^mafiánství.
Nechut a neznalost dobře pracovat, politická pasivi
ta a apatie, lhostejnost k morálně politickým vlastnostem
socialismu, mravní degradace desítek’ milionů lidí, všeo
becná moc průměrnosti, rozpor mezi slovem'a činem a od
měna za obecnou lež, to vše zmrzačilo vědomí celého po
kolení, které nazýváme často ne bezdůvodně ztraceným po
kolením. Z tohoto hlediska se celkové následky brežněvismu ukázaly neméně těžké, než následky stalinismu.
Brežněvův režim všechny děsil svojí iracionalitou.
Brežněv často mluvil o míru, ale těžko lze uvěřit skupi
ně lidí, která obrovskou zemi řídí na principu "po nás po
topa." Fyzická smrt Brožneva přicházela v očích.celého
světa dlouho a trýznivě. Jeho politická smrt přišla mno
hem rychleji, ale aby se s Brežněvismem skoncovalo defi
nitivně, nestačí pouze odstranit jeho jméno z cedulí v ná
zvech ulic, náměstí a čtvrtí ve městech.

ROY ALEXANDROVlČ MEDVĚDĚV je kandidátem pedagogických
věd, historik a publicista. Črta je publikována ve zkrá
cené formě, celá byla dána k dispozici časopisu Dělnická
třída a současný svět.
moskovskije novosti č. 57 A 533
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EMIGRACE - HROZNÁ. ALE POUČNÁ ZKUŠENOST
Po zveřejnění besedy s Juliem Danielem v MN č. 57
pod titulem "Před vlastním svědomím jsem čistý" přišlo do
naší redakce mnoho dopisů, ve kterých se čtenáři zajíma
li o osud spisovatele Andreje Sinavského. Korespondentka
Jelena Platonovová se spojila s Paříží, a natočila rozho
vor se Siňavským.a jeho ženou Marií Rozanovovou.

KOR.: Jistě budete potěšen tím,
že mnozí lidé telefonicky poz
dravovali Daniela; na j o h o ad
resu přišly upřímné, dobré do
pisy. Čtenáře zajíma, jak Vás
s Danielom spojil osud, jak
se utvářel Váš život.
Juliem mne seznámila moje žena. Bylo to kdysi kon
cem roku 1955« •• v létě šestapadesátého jsem dokončil
povídku "Soud pokračuje" a odeslal rukopis na Západ pod
pseudonymem Abram Terc. Do té doby 'jsme se stihli s Ju
liem seznámit natolik, žo jsem to nevydržel, přečetl mu.
povídku a všechno mu řekl. On pravil:"Já chci také."
Já jsem mu odtušil, že nás za to mohou zavřít. "To mne
nemůže odradit", řekl Daniel.

A.S.: S

KOR. sJxstě jste počítali s tím,
že se na Západ rukopisy do
stanou. Vždyt byly psány pod
pseudonymy...
v

A.S.: Ne, předpokládal jsem, že "at kradu či ne, vězení
mne nemine".
M.R.: Měli jsme se Sinavr.kým takovou tradici vítat nový
rok ve dvou. Každý rok jsme pozvedali číši s přáním, aby
bylo s Abramem Terčem vše v pořádku. Ale nechrne toho...
V roce 1965 Sinavského a Daniela zatkli a o rok později
15
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odsoudili*

I3DR.: Cítil
a cítíte

jste se vinen tehdy
se vinen dnes?

A.S.: Ani já ani Daniel jsme se necítili vinni* Člověk se
musí v každé situaci chovat přirozeně. Pro mne takové
jednání přirozené bylo* Za sebe a za Daniela nemohu při“
znát vinu ani teď, protože jsem tehdy zjistil a zjištuji stále, že literatura, obzvláště krásná literatura ,
musí být nezávislá. Jestliže se totiž stane jakkoli ne
samostatnou, pak so kulturní rozvoj národa zastaví. 0 li
teratuře jsem vedl se svým vyšetřovatelem nekonečné de
baty-,. které probíhaly neobyčejně zdvořile. Snažil jsem
se ho přesvědčit, že moje názory se od názorů sovětská
vlády odlišují pouze formulací a ničím jiným. On mi na to
řekl:“Podívejte se, je možné, že za dvacet let budete mít
pravdu Vy, ale nyní ji mám já." Napadlo mne, že je lepší
mít pravdu z.u. dvacet let než ted. U soudu šlo na naši
adresu mnoho výčitek - počínaje soudci a prokurátorem,
konče soudci z lidu. Dnes mi tento proces připadá jako ko
mediální představení. Dokonce jsem o něm začal psát hru
s názvem Komedie. Potom přišel lágr. Bylo to nejzajíma
vější a nejštastnější období mého života.

KOR. i T o

myslíte

ironicky?

A.S.: Ne. Tvrdím naprosto odpovědně: Přo mne byl čas strá
vený v lágru skutečno tou nejskvělejší dobou.
M.R.: V tomto momentu se nemohu neoSvat* Představte si,
že jedu za Siňavským na první návštěvu po soudu, Mnohokrát
jsem slyšela o tom, jak je v táboře těžko a smutno, jaká
je tam špatná strava. Obtěžkána plným batohem jídla vchá
zím do návštěvního domu, za chvíli přivádí konvoj Sinavského hrozně vypadajícího - dohola ostříhaného, vyzáblé
ho. Málem umírám soucitem nad tímto ubohým zjevem, a.on
praví:"Mášo, tady je to tak zajímavé!"
A.S.: líchu říci, žo seznamování se životem v táboře ve
mně zvláště v prvních letech probouzelo pocit hlubokého,
hořkého štěstí. Ta doba byla pro mne nejtěžší z fyzické
ho i psychického hlediska. Na mých táborových dokladech
16
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bylo připsáno«"Využívat jen na nejnáročnějši práce." Á
doma zůstal tuůj osmiměsíční syn; s literaturou, rozumí set
byl samozřejmě konec».. ale zároveň - nezažil jsom šíast*»
nejsi období. V lágru Jsem našel svoji realitu, svůj, střed,
svůj temperament, po kterém touží každý umělec. Nyní jsem
spisovatel se sklony ke grotesce, k fantastice, k vypráv ční, zkrátka ke vědí rozmanitostem vlastní přirozenosti
věcí a dějů,
KOJU; Neodvádí
ho
života?

Vás

t O

eft

reálné«

A.S.f V žádném případě no. Fantastický realismus inspiruje
zvláště autory dvacátého století, protože žijeme ve fan
tastické epošo. Kdo přece užil jako první termínu fantas
tický realismus? Dostojevskij. Spisovatel, který k nám
z minulého století promlouvá nejhlasitěji. A z opačného
konce - fantastický realismus otevírá nové umělecké mož
nosti. Podle mne neznamená slovo "fantastický" v tomto
slovním spojení úplný Odklon od života. Naopak je to při
jímání života a pokus odlial i t nej hlubší kořeny bytí. Vvtábořo jak© bych našel sám sebe, svůj styl, svoji tvář. Člo
věk sám a sobe je tam v příliš zhuštěném psychickém stavu,
a to v dobru i ve zlu, ve svém osudu. Takové lidi na svobo
dě nepotkáš. A jestli ono, p ak nejsou upřímní.
KDR. «A

v

táboře..?

-A.S.s hol jsom to štěstí, že jsem žil společně s ostatními
uvězněnými, Já jsem byl pro na spisovatelem zavřeným za
psaní knih, a ačkoli nikdo z nich moje knihy načetl, bylo
pro ně naše obvinování v novinách jen důkazem, že píšeme
pravdu a jsme čestní lidé.
V důsledku toho ke ráno velice špatně přistupovalo
vedení táboraj naproti tomu so ke mně velice dobře chovali
muklovó, což jsou lidé nejrůznějších. ražení a charakterů.
Měli ke iiiě důvěru a přicházeli mne utěšovat i poučovat.
Chodili ke mne se vzpomínkami, které jsou pro člověka zmu
čeného, vyčerpaného a žijícího v beznaději přímo nezbytné.
KOR.i Vím

že

jste

v

lágru

napsal

s i n q. v 6 k i J
tři
knihy»
I 1 a s
«hóru,
Pro
cházky
s
P u š k i n e m
a
dílo
V Gogolově
stínu.
Tyto
knihy
byly
vydány
za
hranicemi
v
mnoha
jazycích.
Řekněte,
jak
ae
Vám
je
podařilo
v
těžkých
podmín
kách
tábora
uchovat?

A.S.s Velice jednoduše. Dvakrát měsíčně bylo povoleno
psát domů a já jsem psal ženě tlusté- objemné dopisy
re u táborové cenzury nebudily zájem ani podezření» Ž
!
pisů se rodily nové knihy A.brama
*Abrama Terce*
Terce»
KOR. •
P r o
A z ž
T g r

ktedo—

J e š t g
Vašim
p s e u d ony si ů m t
k
Žid
č
D a n i e 1
b y 1
II 1 k o 1 a á
S i ň a v s ký
A b r a n
a k • a. r u s ký
c ?

A.Sot Především jsem se odklonil od pravdivé ruské tradi
ce , že pseudonymy bývají krásné a mnohoznačné* Andrej

Bílý, Demján Bídný, líichal Hladový atd* Já jsem chtěl,
aby můj pseudonym naopak zněl nepěkně, poněkud tlumeně,
ale expresívne. Abram Terc, hrdina staré oděské písně,
Žid; já jsem se připravil na boj s kosmopolity a pochopil
jsem a přejal aforismus Cveta jevové:'1 V nejkřestanatějším
zc světů básníka žijí Židé." ■
s Podstata jo v tóra, žo Abram Terc. a Andrej SinavsldLj
mají jiný styl..V pařížské Sorboně předčítal lekceiprofe— '
ser Siňnvskij, člověk přiměřeně znuděný, a nezřetelnou
výslovností, akademický, přeplněný citáty, odkazy a poz
námkami, A Abram Tore? Je to vosolý a silný hrdina, schop**
ný zajít až k najzasší hranici» Společné mají jen jedno»
Oba šilhají na levé oko-.». Jsem přesvědčenu, že člověk a
spisovatel jsou dva různí lidé.
KOR.: Rokli
j s t c ?
že
jste
o d j 1 ž *.
.děli
z Ruska, abyste zachráni
li
to,
co
jste
napsali.
SnažíI li
jste
se
o
to,
aby
vaše
li
teratura
oslovila
delší
lidií
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A.S.: Colý život jsem toužil po vytvoření takzvané druhé
literatury, ale ne ve smyslu antisovštakó, ale stylové,
• ■ Vždy£ proč jsem vlastně dal hned na počátku tisknout rukopisy za hranicemi a ne například v Novém miru ? Dohře
.. . Jsem věděl, že knihy které jsem napsal, namohly být ve své
' Achá v S ovatském svazu publikqvány,
KOR.: Myslíte
s i , že
u
nás
tato
..druhá
litepatura
a y » i
«xistuJ P ?

... A,S»t Ano, a jsem štnsten. Objevily se povídky Tavjany '
Tolsté, Vjačeslavu Pjocucha, "Belka” Anatolijo Kimr.,,.>tle
nejzajímavější je podle mna dílo "Kapitán Dikštejrr .1 • •
ohnilo. Kurajcvao Nevím, proč se o něm nepíše, cle
že je to znamenitá práce. Nyní se chystají vydet Jor$£jjo->
vovo dílo -"Moskva - Pětušky," moji nej oblíbení,; jí l-illan
Začíná so utvářet kouzelná stylistická rozmanitost, obje
vilo. se možnost dýchat o, žít v podmínkách .sovětské.litera■*tury» Už jen to, o čem se dnes píše v mnoha sovětských
novinách, je natolik vzdáleno Danielovým i mým nojv^loj„ .-.ším představám, ■ že když moje žona pročítá nějaký í-i; v ,
obrac.í se na nás s otázkou»"A za co žp vás vlaslně s-n.''.-KOReí Marie Vasiljevno,
jato - o —
doktorem. Sintaksisu; prozradt c nám o Vašem časopisu jx a j- a.-k é podrobnosti»
ri.Roí Sintaksis vznikl v době, kdy opadlo, první v.'.-.
graoo a když so ukázalo, žo budou Sinavského cpát r.L.dc
vydávat a že by bývalo bylo pro něj jednodušší dostat &c
do Tvardovckého nového miru než. do pařížských eriproLŤšlýolL
novin Ruská mysl. Možnější bylo těžší* Ptala jcom eo S-‘ navského: i!Řekni mi čestně, kdy ti bylo lehčeji, po?"'.', rek
V táboře nebo začátky v Paříži?“ Odpověděl snisýtkvní rj..
v táboř© byl snazšít”
Eaigraco je zkušenost zajímavá, strašná, olo také
nouěaá» Jak se svého češu Sinr.vskij rozešel kvůli liiero,tuŕo se svou vlastí* tak so znuj>řát4.1il i s eal,rací. 4a 19
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jedné z amerických konferencí konaných po jeho příjezdu

bylo přečteno prohlášení “Druhý soud nad Abramem Tercom.*
Jedno z tiskových konferencí so Sinavským byla doprovázen
na demonstrací. Vkusně oděná a inteligentně vyhlížející
stará dáma v norkovém kožichu se procházela přod Kolumbij
skou univerzitou s obrovským plakátem, na němž stálot "Hanha honboucí soudruhu Abramovil“ Osud Siňavského v hušku
so opakoval i v emigraci*
Pravda, Západ otevírá i jiné, námi naprosto netušené
možnosti, například možnost založit vlastní časopis s obsa
hom podle svých představ a otisknout v něm rozhovor, který
se ti zdá důležitý. Nejsme žádní mladíci, je čas myslet na
bilancování, na to, co po nás zůstane. Já po sobě chci za
nechat Sintaksis - nezávislý ruský časopis podporující
ideje perestrojky v Rusku. A nezastaví mne ani to, že něk
teří označují Sintaksis jako "prodlouženou ruku Moskvy."
Pro nás znamená glasnost možnost duchovního sjednocení
s vlastí...
KOR.: Andreji Donatoviči, vím,
ž o jste svého času vedl lite
rární kurs, kde jste přednášel
studio Moskevského akademické
ho divadla. Kdyby jste měl
možnost přijot a na pozvání
nějaké vysoké školy opět před
nášet,
souhlasil byste?
A.S.i AÍ

mne tedy pozvou.

KOR.: Kdybyste žil nyní v Rusku,
psalo by se Vám lépe? Vždy!
se říká, že "doma i stěny po
máhají." Není to nevhodná ot á z k a ?
A»S*t Moje duše i srdce žijí ruskou kul tiatou. AI» ciyšlím,
že není důležité, kde žiji. Když so mě ptají na možnost
návratu, odpovídám* "AÍ se vrátí má kxri by."
KOR.: K d y b y

byly

vydány

povídky,
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sa
které
Vás
odsoudili,
myslí
te,
že
by
byly
správaš
pocho
peny?

A*S.: Myslím, že v mých spisech nic hrozného není. Podle
mne velice lehce zapadají do dnešního mnohem širšího li
terárního spektra, srovnatelného s šedesátými léty. Ne
vím, proč nemohou sovětští čtenáři číst rnojo povídky Gra'fomeni, Náledí nebo Drobeček Coros, román Dobrou noc...
Ano, i Stát "Co jo to socialistický realismus," ktorá byla
hlavním předmětem soudního pojednávání v roce 1966, by
dnes zněla zcela nevinně. Vždyl. její literární myšlenky a
Obrazy.se nyní často objevují na stránkách sovětského tisku.
Navzdory ždaňovětine, navzdory stalinským žalářům i na
vzdory socialistickému klasicismu. Možná, že jen trochu
•siřejší-'forma a svobodně vyslovená myšlenka by očistila
lejí tvář od banálního obvinění.

Když so připravovalo toto Číslo, dostala
redakce zprávu, že JO. prosince. 19S3 zemřel
spisovatel Julij Daniel. Připojujeme se
k projevům soustrasti rodině i přátelům.
moskovskije novosti č. 2/1989

petrovskij
L. PETROVSKIJ
PRÁVEM SVĚDOMÍ

V letošním 25. čísle otiskl Ogoňok ye své nové rubrice "abecedo. glasnosti" dopis dvaceti pěti předních předsta
vitelů sovětské vědy, literatury a uměni ze 14* új^ora 1965,
kteří vystoupili proti tehdejším, pokusům částečně či nepří
mo rehabilitovat Stalina. Je známo, že k tomuto dopisu,
adresovanému L.I. Brežnavovi, se připojilo ještě dalších
třináct známých činitelů, kteří navíc zaslali další pro
test předsednictvu UV KSSS. Byli mezi nimi A- Alichanov,
V» Dudi.nc.cv, I. Iljinskij, V. Muradeli, S« Smiřnov, Gu
Čuchraj, Io Brcnbuxg a další* Nicméně I*.I. Brežněv a jeho
nejvěrnější stoupenci pokračovali dále ve vytváření atmo
sféry, která napomáhala ospravedlnění stalinské zvůle a
jeho administrativně-direktivního systému, povýšených by
rokratických metod řízení země, strany a každého jednotli
vého kolektivu« Museli to udělat nutně proto, aby zakryli
vlastní zvůli, zkerumpovunos-t, úplatkářství a okrádání
státu. V roce oslav stého výročí narození V.I. Lenina byl
postaven na pokyn Brežněvo. u Kremelské zdi nový pomník na
hrobu Stalina. Naděje, vyjádřená ve výše uvedených dopi
sech pohasla rozhodnutím, že "Revize závěrů XX. a XXII,
sjezdu v otázce kultu osobnosti nebude uskutečněna." V ze
mi se ještě více rozšířil nový kult a nová zvůle.
A přece bylo dost času na rozbor a změnu politiky.
To také požadoval dopis příbuzných těch komunistů, kteří
byli bezdůvodně postiženi stí JLinslými represáliemi. Podnět
k napsání tohoto listu se objevil v téže době, kdy byly
psány dopisy dvaceti pěti a třinácti znaných představite
lů, Mně svěřili přípravu textu, podpisy sbíral Petr Jaidr
se mnou. Celkem byly podopsány tři exempláře. Jeden byl pře
dán Ústřednímu výboru KSSS, druhý jsem předal historikovi
Roji Alexandroviči Hedvčděvovi, který v té době pracovJL
na knize Před soudem historie, a třetí exemplář zůstal u
P.Io Jakira. Pokud jo mi známo, tyly dva poslední výtisky
zabaveny při domovních prohlídhích u Medvěděva a .Tokim.,
Nejdůležitější exemplář podepsaný čtyřiceti dvěma soudnu—
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hy, zíistal v UV KSSS. V té době jsme já a Jakir téměř kaž
dý týden telefonovali na sokretariát Ústředního výboru
strany. Doufali jsme, že pravda zvítězí, a Idojo XX, a XXII*
sjezdu strany se uskutoční, Přibližně půldruhého měsíce
po předání dopisu na ÚV KSSŠ nám dali vědět, žo s textem
seznámili všechny svojo tajemníky a odpověd nám pošlou.
Nicméně ani na moji adresu - psanou jakojilavní - ani na
adresu kteréhokoli z podepsaných* odpověď nepřišla. V zo
rni so ještě více rozšířila kampaň na obnovení Stalinovy
politické reputace a jeho metod řízení země a strany.
Ale mohlo být i hůř. Byl jsem přesvědčen, že náš do
pis určený tfv ISSS jako i ostatní dopisy podobného obsahu
formulovaly-určité překážky na cestě obrody stalinismu,
sloužily formování společenského vědomí a připravovaly pů du pro linutí, které nyní nazýváme perestrojkou. Osud těch
soudruhů, kteří se pod uvedeným dopisem podcpsr.li, se na
plňoval rozdílně. Někteří z nich již nežijí. U mne ca za
choval pouze strojopisný text našeho dopitu, který předá
vám redakci Ogonku. Doufám, že bude moci být otištěn a
přinese užitek našim dějinám a tem pokolením vlasti Říj
nové revoluce, která je studují.

7* srpna 1908

S úctou
L. Petrovskij
člen KSSS od roku 1952
ogoňok č. 44/1988
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ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU KOMUNISTICKÉ STRANY SOVĚTSKÉHO SVAZU

Od žijících dětí komu
nistů bezdůvodně postižených
stalinskýrai represemi
24» září 1967
V současné době se z ■tribun, v tisku, v r/,dj,u i v •te
levizi propagují -"zásluhy" Stalina. Prakticky se to jeví
jako politické přehlížení závěrů XX» a XXII. sjezdu KSSS.
To nás znepokojuje. A to nejeď proto, že naši pří
buzní a my sami, stejně jako miliony dalších, se stali
obětmi Stalinem vytvořené zločinecké mašinérie» Těžko mů
žeme pochopit, že ke chválení zvůle byly vo SVq iobě při
nuceny hanebne podvedené masy.
To se nesmí opakovat. Oživováni minulosti staví ideje
komunismu do špatného světla, diskredituje náš systém, uzákonuje smrt milionů nevinných lidí.
Líbivé pokusy ospravedlnit Stalinovu činnost v sobě
skrývají nebezpečí opakování velké tragédie naší strany,
všeho našeho lidu a celého komunistického hnutí.
Tragické události v Číně nos nutí vytvořit záruky,
které by zabránily opakování takových katastrof. Jedině
úplná pravda o všech zločinech Stalina & jeho okolí jo
schopna uvést v život to hnutí, ty city o. to společenské
rozhořčení, které ničí všechny pozůstatky kultu Stalinovy
osobnosti á znemožňují návrat podobného kultu a zvůle.
Jak je možné po tom všem, co prožil náš lid a celé
mezinárodní, komunisticko liaun, jco»e Cxiválit Stalina.?
Toto překáží naší cestě vpřeď, oslabuje naše řady, naše
síly,
znemožňuje dosažení komunismu.
Při oslavách 50» výročí JUjna jsme museli vyjít se
stranickými zástavami, na kterých bylo napsáno: Nesmrtel
né jméno Lenina, větší domokraciu, kolektivní vedeni,
společenská samospráva. Taková hesla m-jí iépo v punéti
24
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ti lidé, které pohltil pekelný stroj kultu osobnosti. Až
do této doby loží ne. jedněch křivá obvinení, jména druhých
jsou zcela zapomenuta. Dějiny je však vrátí jejich straně
a lidu.
Dvaadvacátým sjezdem strany slíbený památník obětem
stalinské zvůle by měl být postaven k 50. výročí vzniku
sovětského státu. Ve dnách svátku budou bojovníci za ideje
Října s námi. Je jich bezpočet: Počínaje vedoucími předsta
viteli strany až po řadové bojovníky revoluce. Pro jména
despotů není no práporoch strany místo.
Žádáme evidenci všeho výše uvedeného a chtěli bychom,
aby náš dopis byl brán jako součást boje za komunismus.
Doufáme, žc tento dopis pomůže upozornit na nenapravitel
nou chybu.
Podpisy pod dopisem ÚV KSSS:
P. Jakir, L. Petrovskij, A. Antonov-Ovsejenko,
J. Larin-Bucharin, J. Vavilov, I. Pjatnickij, N. Enukidze, A. Bokij, S. Radek, I. Šljapnikovová, J. Kim a
dalších 31 podpisů.

ogoňok 1988
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PROTOŽE SE BOJÍ…

"V Rusku umírá strach, přízrak dřívějších časů,.,” —
* tyto řádky sa zrodily na Samém počátku politicko oble
vy v šedesátých, letoch» Je v nich poetická odezva. několi
ka desetiletí naší historie, historie hrdinské i tragická,
Do se vlastně dělo v naší zemi? Jak se formovala spolo
čenská atmosféra, která byla naplněna velkou obětavostí i
podlým, tíživým strachem? Nad těmito otázkami se zamýšlí
v besedě s korespondentkou našeho časopisu Oksanou Ponjo.»
tovskou známý spisovatel, scénárista a režisér, člen vede
ní Svazu filmových umělců SSSR Růstám Ibrahimbekov.
KOR.: dříve so říkalo, žo "všechen strach v domě je dobrý"
a rozumělo se tím, ž,e strach nutí k poslušnosti, k pří- .
finému dodržování daných norem a' to zaručuje stabilitu ro
dinného a státního celku. Naše, společnost dnes dělá velké
kroky k tomu, aby so takového "dobrého" strachu zbaviln.
Ozývají se ale i varující hlasy: "Víte vy vůbec, kam to
může vést?" Co si o tom myslíte Vy?

Strach jo přirozený cit a - stejně jako dejme tomu,
žárlivost či láska - jo nezbytnou složkou lidské osobnos ti«
Bez nej by člověk nebyl úplný. Edo se nebojí, ze avratí
Své blízké? Kdo chce obětovat, úctu lidí? Ale strach, který
podpírá společenské, pilíře, jo jiného druhu,.•
Ve fyzico existuje pojem rezonance, který znamená,
že když so vnitřní chvění opakovaně shoduje s vnějším,
zvětšuje se hrozivě amplituda a mohou nastat různé škody.
Uvádí so známý příklad naprosto nepoškozeného spolehlivého
srostu, po kterém jdo ostrým tempem kolona vojáků a který
so v důsledku toho rozpadne. Proto tehdy, když se strach,
sociální, regulující zásady vzájemných vztahů ve společ
nosti, spojí s přirozeným pocitem strachu, který je v urči
tých mezích typický pro každého člověka, dojde k rezonanci
která je také ničivá, I když so to neprojevuje tak rychle
R,I»<
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a názorně jako v přikladu s mostem,
Do určité doby jo to dostatečně účinný nástroj. Pomáliá bojovat a pokušeními, podřizovat egoistické zájmy
vyšším společenským cílům. Způsobuje to idealizace stra
chu, naivní přesvědčení o tom, že jeho alternativou může
být pouze anarchie. Život však ukazuje něco jiného. Sta
čilo, aby společenská situace ostře pozvedla hladinu stra
chu, konkrétně tomu tak bylo za stalinské éry, a všechny
sociální struktury se podrobily značné deformaci, Byly
Zkresleny Základní občanské pojmy jakými jsou svědomí,
čest .a povinnost; bylo zkresleno spoločenské mínění při
hodnocení událostí. Ano, i sám chod událostí (masové repre
sálie, zničení nejvyšší vojenské inteligence před začátke
války) se stal nebezpečný pro stát a zhoubný pro společnost.
KOR.: Strach potlačil veškerou občanskou iniciativu; j.-.k
si ale vysvětlujete ta upřímné nadšení, jehož si váží a
na nějž si pamatují lidé, kteří žili a pracovali ve tři
cátých čtyřicátých letech?

R,I,: Do té doby než jsem se stal kinematografem, zabýval
jsem se mnoho lot automatickou regulací řídících systémů.
V tomto duchu chci nabídnout vědecké vysvětlení. Připomí
nám, že všechny řídící systémy, tedy nějaká společenská
činnost, výrobní podnik nebo automatická linka, jsou zale
ženy na dvou základních principech. Prvním z nich je prin
cip řízení se zpětnou vazbou, kdy zprávy o reakci na řídí
cí signály jdou ihnoa k řídícímu bodu a zde se provede oprava. Druhý jo primitivnější a známější princip řízení
40 dvou míst bez zpětné vazby. Jo užito správního rozhod
nutí, je dán povol a o výsledcích se dozvíme až za dlouhou
dobu jen podle následků. Když se rozhoduje o řešeni v nejvyšších sférách řídící pyramidy, výsledky se objevují až
na jejím úpatí a tím jsou zpožděny,
Administrativně-direktivní systém má svůj rub a líc.
Proto se s velkým a nenapravitelným zpožděním dozvíme o
výstavbě, která pohltí obrovské prostředky a která je eko
nomicky c ekologicky neúčelná. O závadách na železnicích
fe dozvíme až po sérii havárií. Vzpamatujeme se r začnomo
•»opravovat situaci, atomové energetiky až po Černobylu...
Všechny tyto důsledky jsou obvyklé pro administrativně-di27
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rektivní systém řízení. Periodicky so opakují neúspechy.
Prává proto dnes s takovou naléhavostí a takovým důrazným
hlasem mluvíme o zapojení se do naší řídící struktury, to
ho prvního a spolehlivě zpátečnického svazku; a o odstra
nění dvojsmyslnosti. Pro efektivní řízení je nutná pravi
delná a operativní pravdivá informace o současném stavu
věcí.

Ve dvojsmyslném administrativné-diroktivním systému
řízeni byl strach, zabezpečující přesné a dokonalé splnění
řídících polynů, neuproste nezbytný. A kde jo strach, tam
jo také teror, kdy každý člověk cítí, že nad nim visi sckeya a kdy se shora předepsané příkazy o tom, jak jo tře
ba jednat a žít, mohou realizovat dosti přosně. Nepochybuji
o tom, žo i tehdy důstojní a ušlechtilí lidé pracovali se
zanícením, no však zo strachu, ale pro své svědomí. Doufa
li, žo napjatý stav ve společnosti je jen dočasný a že při
nesené oběti nejsou zbytečné. “Ještě trochu snahy, a nasta
nou jiné časy." Uznáváme zásluhy jejich vlastenectví, je
jich trpělivého hrdinství, alo nyní se nedá nepovědět, že
doufali zcela zbytečně. Strach a teror nebyly jenom pře
chodné, protože ve dvojsmyslném systému je to nevyhnutelně
a záměrně používaná metoda řízení společenských procesů,
Období stagnace je toho názorným důkazem. Společnost se
osvobodil? od teroru, od úředního strachu, ale zato získa
la strach jiný, z mého pohledu mnohem větší, rafinovanější
a nebezpečnější, strach projevit iniciativu. "Iniciativa
je zakázaná" - to je jedna z pouček, která vysvětluje
stagnaci*
V lotech stagnace so. proslulá dvojsmyslnost nadále
udržovala, pouze, úlohu strachu v systému řízení nahradil',
instrukce. Pro každého pracovníka, každého občana, pro kž*
dý úřad byl Vypracován nějaký souhrn pravidel, so kterými
bylo třeba so ztotožnit. Někdo spočítal, žo ve státě bylo
několik set tisíc instrukcí, které ve všem regulovaly ži
vot lidí: Jak chodit po ulici, jak jezdit v metru, jak so
kochat večerní oblohou. Hodnota člověka, hodnota, pracovní
ka so také určovala mírou ztotožnění o normami a nařízení*
mi.

KDÍU:

Ale člověk se stejně bál...

ibrahiabokov

Bál se* Ne pouze krivého udání, ne toho, že "pro
něj přijdou,” ale bál se, že by těmto normám neodpovídal.
Každý se bál, aby so neukázalo že je horší, nebo - což jo
ještě nebezpečnejší - že. je lepší. -Přodstavte si drainatíonost situace» Talent a iniciativa je drahocenný kapitál,
společnosti a najednou ho není potřeba^ predstavte si dra
ma vynálezce, který nemůže svůj vynález uplatnit, protože
veškerý výrobní mechanismus se zoufale brání jakýmkoli
změnám. Hospodářského činitele, který uvízl v síti instruk
cí» umělce, donuceného tvořit podle předpisů.
Dnes my Všichni^ umělci, politikové a vědci, zkoumá
me a podrobujeme kritickému rozboru bílá místa naší histo
rie. Je to omluva, ale jen v tom případě, jostliže budeme
také tolik č šu a energie věnovat naší přítomnosti a bu
doucnosti» Erotáže ještě k žádným změnám systému nedošlo.
Silná a účinná zpětná vazba k ovlivnění přijetí státních
usnesení dosud zavedena nebyla.

JUX*s

HOR»s Ale jak so ukazuje, byly již v tomto směru učiněny
rozhodné kroky. V předvečer XIX» stranické konference je
den z pořadů leningradská televize, "Společenské mínění,"
předvedl zajímavý pokus. Behom vysílání se konal přímý, Otevřený dialog mezi delegáty konference na jedné straně
a pracovníky družstva "ržLrovský podnik" na strené druhé,
za účasti tisíců televizních diváků, kteří;.telefonovali do
studia a podporovali to či ono stanovisko» Zajisté souhla
síte, že téma diskuse "Úloha strany v socialistické spo
lečnosti" jo neobvyklé, - ale aktivita posluchačů ukázala,
že k tomu lidé mají co říci. Znamená to, že změny jsou
potřebné, ovšem druhá věc je ta, že no všichni z nich ma
jí, radost.
. nX? Což jsou vlastně ti, kteří dobrovolně či nedobrovol. ně. vystupují v roli odpůrců perestrojky, otevřeně o. nahlas
vyjadřují svá stanoviska. Demokratická „společenské m&chaJxLsayhň vytvářejí
porovnáváním protichůdných názo
rů«» Demc kimaáJ nolzo vyhlásit dskratom ze dne .na den a
nelze ji ani rasvolit násilím» Dějiny lidstva takové pří
klady nezrají..» v
.
KOR»: Vydáváno se títata aaěronu AI o vznikají otázky pří-
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vrženců vysokého tempa porestrojky; Proč tak pomalu.?. Proč
nezakročíme proti lidom, kteří z různých příčin brzdí
procesy perostrojky?

R.I.: Zakročit noní potřeba. To je přežitá logika nedemo
kratického způsobu myšlení. Lidi, kteří se plně nehlásí
k Odpovědnosti za současnost a myslí postaru, je třeba po*
chopit. Mnoho lot si zvykali na to, že socialistickému
ideálu odpovídají ti, kteří jsou právě u moci. Všechno,
co přicházelo shora chápali jako absolutní nařízení a ny
ní se ukázalo, žc tato absolutnost jo zcola relativní.
Chtě nechtě jsi bezradný. Budeme milosrdní, déme jim čas
na. osvojení nových pojmů, nových životních skutočností a.
nového řádu věcí, Nehovořím o zkorumpovaných úřednících - s těmi jo třeba postupovat podlo zákona - alo o prostých
lidech, čestných, neúnavných pracovnících, kteří tehdy
upřímně důvěřovali a dnos se upřímně mýlí,

KOR.: Jo třeba být milosrdný k těm představitelům litera
tury a umění, kteří chválili duchovní hodnoty spojené
s kultem Stalina, později stagnační kulturu? Nejenže chvá
lili zkorumpovanou kulturu, ale energicky napadali ty,
kteří se do toho systému souřadnic nozapojova li. Ti jsou
do určité míry taky obětmi,• •
Rolcí Jsem hluboce přesvědčen, že za demokracii nelze bo
jovat administrativně-direktivními metodami. Máto pravdu,
většina z těch, ó kterých jste hovořila, žijí i dnos jako
kdyby so nic nestalo, zachovávajíce si své vysoká tituly
a společensko postavení. A co více, jsou vlivnou silou a
jejich názory ovlivňují vedení státu. To jo jen důkaz tu
ho, že vo společenském klimatu joště nedošlo k zásadním
změnám. Uvedu jeden příklad: Vezmu sekeru a vysekám led
v ledničco. Jo jasné, co so stáno. Mohu ovšem jednoduše ■
přepnout no. "tání" a led zmizí sám. Stojně tuk musí změny
vo společenském klimatu (tento proces postupuje sice po
mádu, o.le postupuje), vést k tomu, že odchod zdiskredito
vaných lidí z jejich funkcí a postavení so stáno přiroze
ný. Mimochodom řočono, mnozí z nich nejsou docela bez ta
lentu. Spatné umění dělali proto, že so donutili ztotož
nit so s požadavky shora.
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KOR»: Konjunktura vzniká také ze strachu?
v

R»I.: Do značné míry ano» Řílá se, žo Jurij Oleša by byl
velkým spisovatelem, kdyby.se nebál napsat něco jiného a
jiným způsobem a kdyby neexistovala ustavičná autocenzuru.
Stačí žít několik let v rožimu násilí na sobě sornérn a
ny v tvůrčí osobnosti se mohou stát nezvratnými. V takové
situaci spisovatel - je-li dostatečně odvážný - píše "do
šuplíku»" Ale co takový div dolní či filmový režisér?.
Vezměte si třeba případ znamenitého divadelního režiséru
Lva Dodina.. Jeho představení "Bratři a sestry" v leningrad
ském Malém dramatickém div:.dle jo známé na celém světě a
přitom samotný Dodin byl nucen mnoho let pracovat jako ně
jaký tovaryš v Divadlo pro mladé diváky, a jinou možnost
umělecké realizace neměl. Všechno, co vybočovalo z běžné
ho rámce, se . z kulturního běhu života vylučovalo: V psacích
stolech ležely romány, na policích byly naskládány filmy,
které nebyly promítány, divadelní představení se začínala
stávat pověstmi. Za těchto podmínek se ubránit a dělat jen
to, co volí svědomí, mohli jen silní a obětaví lidé.
•

KOR.: Dnes už strach jako t kový neexistuje, ale čteme kni
hy a sleduj eme filmy.vytvořené přcd_doseti, patnácti, a dokonco i před dvaceti loty. A co jo charakteristické: Lidé,
kteří se dříve smělo stavěli a otevřeně vyjadřovali k nej
různějším otázkám nyní mlčí a přiznávají určitou bezrad
nost, strach jednat.
R.I.: To není strach, to je čest o. odpovědnost. Posuzuji’
tu oblast, která jo mi bližší. Donedávna byla pro člověka
pracujícího v umění nejduležitější vlcntností smělost
v posuzování ožohavých. problémů» Časem se to stalo samoz
řejmostí. Mnozí byli důstojnými občany čestně vyjadřující
mi svůj vztah k probíhajícím událostem, ale nebyli dosta
tečně umělecky na výši. To, co ukrývali, v jinotajích,.
dnes vidino no. stránkách novin a časopisů nebo na televizní
obrazovce. Jo to nový druh konjunktury; ostré, odhalující,
bičující, ale v podstatě velmi povrchní. Odpovědný vztah
ke svému dílu vyžaduje od umělce větší uvědomění, přesněj
ší umělecké vyjádření těch procesů, které nyní probíhají
ve státě. K tonu je zapotřebí mnoho <nsu» Uvědomme si, žo
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všechna kvalitnější díla týkající se klíčových událostí
našeho státu jako byla revoluco či válko., vznikla deset
už dvacet lqt po těchto událostech. My nyní musíme stejně
jako ve válce dělat vše pro frontu, vše pro vítězství.
Těžko si lze představit člověka, ktorý z olympských
výšin pozoruje, vír událostí na úpatí. Všichni jsme účast
níky toho, co se děje ve státě, vše se nás bezprostředně
dotýká, Dokážeme spojit obnovu společenských struktur
s milosrdenstvím k lidem, kteří nestačí vysokému tempu?
Dokážomc sjednotit nekompromisní hedaoccní historické ces
ty tť opatrný vztah k citům lidí? A konečně, dokážeme se
vzepřít tomu, aby hybné páky demokratizace jakkoli slou
žily kořistnickým a egoistickým cílům? Znepokojivé přízna
ky pociťujeme všude, především v kinematografii, Realizace
zásadně-nového modelu filmového umělce probíhá za cenu"
velkýčh-ztrát a námahy»
Programovat vznik epochálních děl je nemožné. Ale
jo v našich silách vytvořit pro umění blahodárné ovzduší,
V šedesátých lotech nesthL mohutný průlom v poezii. Dnes
se objevují stálo zajímavější dokumentární snímky, sílu
nobr l'’ publlpistika a doufun, že právě v této oblasti
vAnUm řada pravdivých uněloclých obrazů o našich probléEipch a nadějích.
kultura i žizň č. 12/1988
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ANDREJ SACIIAROV ZA MÍR A POKROK

Akademik Andrej Sacharov jo navržcn Jako kandidát na
lidového poslance SSSR v moskevském městském národne-úzen>
ni» okruhu. Nás korespondont Gennadij Žavoronkov se s akadomikcm Sucharovém sotkal a požádal jej o rozhovor.

G.ŽP: Andreji Dnitrijeviči, životem fyzika, teoretika ao
rozumí úzký a specifický kruh ohraničený od světa nejen
romantikou, ale i tajemstvím, Kdy a jak se začalo Vaše
společenské působení?

Moje spoločenské působení začalo před více než tři
ceti lety. Podařilo se mi být při uzavření Moskevské do
hody o zákazu jaderných. zkoušek vo všech prostředích» Ná
zory, ktoré so projevily v mém programu, se formovaly v
průběhu mnoha lot a otevřeno.byly publikovány počínaje
rokem 1969. Tato vystoupení, v té dobo rozporná s ofici
ální pozicí, vyvolala pronásledování mne a mých blízkýah
v sedmdesátých a osmdesátých letech.
A.S.:

G.Ž.: Holil byste
ho-programu?

krátce zformulovat cíl svého předvolební-

programu: Prohloubení a rozšíření perostrojky,
demokratizace, pluralismu, právnického systému, sociální
a národnostní spravedlnosti, efektivní a ekologicky bez
pečná ekonomika, mír a pokrok. Nesníme dopustit, aby ne
rozhodnost a prctichůdnost politické, ekonomické a národně-ústavní perostrojky přivedly zorni k prohloubení krize.
A.S.: Cíl

jo vo Vašem, předvolebním programu výsledkom,
Časnóho uvažování?

G,l,: Co

sou-
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A.S.i K některým závěrům jsem došel, již dávno. Loccos by
lo UŽ zformulováno v mé knize "0 zemi a o světě.” Ale
události posledních dní vnesly podstatné změny- do no.vrže*
něho programu. Tento sestává z šosti základních bodůs

D Likvidace adninistrativně-řídíó.áho systému a joho vý

měna za pluralistický s tržní regulací a konkurencí.
Likvidace neomezené moci ministerstev a úřadů. Roz
šíření samostatnosti státních podniku. Volný trh pra
covních sil, prostředků výroby, surovin a polotovarů*
Rozvoj nájemné a družstevní výroby a akciových společ
ností* Je nutno neprodleně (do letošní doby setí) zli
kvidovat nerentabilní kolchozy a sovchozy a předat do
nájmu půdu, hospodářské stavby a techniku za výhodných
podmínek. Jsme povinni zemi nasytit. Také musíme pro
najmout nebo dát akciově řídit nerentabilní podniky.
Rozdělit velké podniky s cílem stimulovat konkurenci
a nedopustit monopolní určování cen. Celkově nezávislá
komplexní ekonomická a ekologická expertiza velkých' . .
projektů a plánů rozvoje národního hospoáářství, počína
je růstem objemu užitkové těžby potřebných nerostů a
kvantitativního růstu, průmyslové výroby bez změny kva
lity. Prudké snížení nákladného průmyslového budování.Okamžité přerušení financování ministerstva vodního
hospodářství a jeho likvidace nebo převod na plný chozrasčot. Jaderná energetika je pro lidstvo nezbytná, ale
musí být naprosto bezpečná^ při tom je bezpodmínečně
nutné počítat se seizmickým nebezpečím, s nebezpečím •> j
teroristických akcí a také možností jejího porušení Ve.
válce s použitím konvenčních zbraní. Musí být úplně za
kázáno budování atomových elektro i teplostanic s umís
těním jaderných reaktorů na povrchu země. Je nutné je
vybudovat pod zemí s vyloučením možností radioaktivního
produktu do podzemních vod při havárii* Zastavení ekolo
gicky škodlivé výroby. Legalizace a podpora společens
kých hnutí bojujících za ochranu prostředí» Publikace
všech údajů 0 ekologické situaci ve všech regionech
země. Zastavení ekologicky nebezpečné hydrotechnické a
jiné výstavby. Důchody podle pracovních výsledků každé
ho jednotlivce. Odstranění všech omezení na osobní důChody - jediný regulátor - progresivní dají. krušení
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všech fxrixilegií nesouvisejících se služební povinnos-.
ti. Otevřenost v údajích o platech. Povinná regulérní
(ne méně než jednou za rok) publikace finančních zpráv
všech společenských fondů, včetně platu spoluprácovní/fců, uvedených výdajů a cest. LSaximální snížení počtu
zaměstnanců ve všech společenských organizacích. Za'vést realistický kurs rublu a posléze přejít k jeho
kenvertabilitě.
Sociální a národnostní spravedlnost. Záruka práv jednot
livce» Svoboda přesvědčeni. Svoboda volby země pro ži
vot a místa bydlení v žemlo Svoboda sdružování,. mítinlů
a demonštrácia Kontrola společnosti nad přijetím důle
žitých' rozhodnutí» Přezkoumání zákona o volbách a opra
vu ústavy přijatých v roce 1988» Přímé volby poslanců
Nejvyššílio sovětu a jeho předsedy* Demokratický systém
jurování kandidátů a jejich registrace bez kontroly
aparátu a vyřazování kandidátů. Jeden člověk - ječen
hlas. Povinná podmínka pro provedení voleb je navržení
nejméně dvou kandidátů na jedno místo» návrat k lenins
ká koncepci SSSR jako, svazu rovnoprávných států. Žádný
malý národ nemůže být omezován'většíma Kompaktní národ
ní oblasti musí mít práva svazových republik» EníEtonoe
vnější hranice nemusí být příčinou omezování jejich
práv.; Federatívni systém nu základě svazové dohody.
Podpora proncipů, zakotvených v osnově programu národ
ní cla frontů pobaltských republik. Republikový a rsgiohiáliťí chozraočote Domáhat se přijetí zákona o tisku,
zabezpečujícího svobodu přeď ideologickou kontrolou
krčmě propagace násilí a válk-y,.,-národnostních sporů,
pornografie a prozrazaní státního fejemstvíř ,které'se
ovšem v otevřené společnosti jeví stále menším a menšia#
Fcvclit soukromé a družstevní podnikání v oblasti roz
šíření informací, a to pro všechny se stojnými omeze
ními* Postupné zrušení pasového sys tému. Změna .penzí
a.dalších stálých výplat v souladu s Inflačním koefi
cientem. ze 60. let. Pustit se do podrobného prostudo
vání následků zmrazení cen základních potravin a nejdůležitějších předmětů. Zlepšení životních podmínek na
úkor existence bezpočtu úřadů a obytných ploch, využí
vaných služebně a podpora všech forem staveb, obytných
ni
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domů* Rozšíření přídělu peněz na vzdělání a lékařskou
pomoc* Změna zákonodárstarí a sociální struktury s cílem
ulehčit postavení pracujících žen - matek a finanční
podpora žen, věnujících, se výchově dětí předškolního
věku*
5) Vykořenění následků stalinismu, právní siůt* Otevřít
archivy KKTO •* KGB, zveřejňovat .údaje o, zločinech »ta*
linieau a všech.-neodůvodněaých represích. Vytvořit tonise Nejvyššího sovětu na kontrolu činnosti ministerstva
vnitra, státní bezpečnosti a Eiinisterstva obrany. Mož*
nost zažalovat u soudu nejen jednotlivé úřední osoby,
ale i státní a stranické orgány* 3fřísažný soud. Umožnení přístupu advokáta od začátku vyšetřování. Zrušení
přímluvy soudu při existenci narušení procesu nebo ob
jevení následků nezákonných metod a povinná soudní od
povědnost. Humanizace vězeni,vZrušení trestu smrti.
Osvobození a rehabilitace vězňů svědomí, členů výborů
Karabach a Krunk.

4} Podporovat vědu, značně zvýšit úlohu vysokoškolského
vzdělání. Rozšířit mezinárodní kontakty sovětských
studentů včetně mladých & provinciálních studentů, dří
ve do tohoto procesu nezapojených. Rozsáhleji prakti
kovat finanční a materiální zabezpečení vědeckých, pra
cí a projektů, navržených iniciativními skupinami, Zvý. šit úlohu akademie věd ve. fundamentálním zkoumání a je
jí odpovědnost za ekologiokeu expertizu.
5) Podpora politiky odzbrojení a vyřešení regionálních
konfliktů. Publikování údajů o činnosti a politice SSSR
v regionálních konfliktech (včetně Afghánistánu a Blíz
kého východu). Zkrácení délky služby v armádě (orien
tačně na polovinu) a jejího početního stavu, úměrné
snížení 'řšech druhů zbraní, ale přitom podstatně menší
snížení důstojnického stavu s perspektovou postupného
přechodu k profesionální armádě. Zákaz chemických a
bakteriologických zbraní, existence jaderných zbraní
pouze na ochranu před jaderným napadením. Přechod na
plně obrannou strategickou doktrínu.
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5) Sblížení socialistického a kapitalistického systému,
doprovázené protichůdnými pluralistickými procesy v e“
konomice, sociální sféře, kultuře a ideologii je jediw
nou cestou radikálního odstranění nebezpečí zániku
lidstva na následky jaderné a ekologické katastrofy.

Moľ’ot Andreji Dmitrijeviči, Líoskovskije novosti Vám přejí
úspěchy v předvolebním boji,

Áfn Děkuji.

moskovskije novosti č, 6/1989

y?

s a eh a r o v

ANDREJ

SACHAROV

V AKADEMII NEBO NIKDE

Akaderaik Andrej Sacharov odvolává svoji kandidaturu
ze všech úzenuích a národ-ia^úzcmních okruhů, kdo byl na
vržen k volbám.

Prohlášení
13o ledna byli na rozšířen®» plénu předsednictva
Akademie věd potvrzeni, vědeckými kolektivy akademie při
hlášení kandi.dá'bi na sjezd národních poslanců SSSR. Me
zi těmito kandidáty jsou lidé známí svojí veřejnou čin
ností a jsou podporováni mnohými vědeckými institucemi.
Toto plénum ale zároveň projevilo svoji neschopnost, brát
do úvahy názory vědeckých pracovníků akademie a v podsta
tě se postavilo proti nim. Mozi zamítnutými kandidaturami
byla i moje, ačkoli byla podpořena více než 55 institucemi.
V posledních týdnech byla moje kandidatura potvrzena na
setkáních pr covních kolektivů a občanů v mnohých územních
a národně-územních okruzích.
2o února se konalo mimořádné shromáždění pracovníků
akademie, které odsoudilo ostudné závěry,pléna a vyzvalo
k bojkotu nadcházejících voleb., jež se změnily ve frašku.
Zároveň požadovalo radikální demokratizaci vedení akademie
v souladu s potřebami poros trojitý« Mítink se vyznačoval
ohromným nadšením, a probíhal ve svobodné atmosféře dušev
ního uvolnění. Myslím, že so může stát začátkem nové eta
py v dějinách akademie a vědy v naší, zemi vůbec.
Členem akademie jsem 55 let a cítím so s ní být. ne
rozlučně spjat. Došel jsem k závěru, že buď budu v nových
volbách kandidátem akademie nebo nebudu kandidovat vůbec.
Proto so nechci přihlašovat nikdo jinde než v Akademii
věd SSSR a odvolávám tedy svoji kandidaturu zo všech územních a národně-úzeaních okruhů, ve kterých jsem byl n.-v
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vržan* Jsem hluboce vděčný všem kolektivům a občanům ze.
důvěru, ktorou mi prokázali mým zvolením a vynaložím- '■■■
veškeré úsilí abych ji nezklamal, at už budu zvolen pos
lancem či nikoli* Prosím, všechny, kteří mně projevili dů
věru, aby se snažili pochopit motivy mého jednáni, jež
podporuje stanovisko vědeckých pracovníků akademie9 Vy
zývám tedy všechny, kteří se rozhodli hlasovat, pro nmo,
aby dali svůj hlas zaníceným a odhodlaným stoupencům pc*
rostrojky, kteří dokáží činy a no slovy, že se účastní to
hoto nového a těžkého procesu#
Andrej Sucharqv

s a g d ě j e v

SOLIDARIZUJI
Akademik Andrej Dmitrijevič Sacharov hlodá vlastní
cestu boje za perostrojku, pro jejíž ideje se ncdchnul už
před dvaceti lety» Za celé ty roky nikdy neopustil svoji
bejovou pozici, často v nerovném boji za vorostrojku, za
demokratický rozvoj naší zorně, za všelidské ideálye
S plným porozuměním se stavím k rozhodnutí AuD0 Su
charové spojit nejen svoji vědeckou činnost, ale i poli
tickou aktivitu s tužbami a nadějemi tisíců vědeckých pracovnílíu Bohužel však nechce jejich hlas slyšet takzvané
rozšířené plénum prezídia. Akademie věd SSSxl.
Kdo jirý by měl být národním posl. neon široké vědce~
ké veřejnosti než Andrej Suchárov?
Věřím, že kolektivní rozum. volební schůze Akademie
Věd nalezne způsob, jak zvolit Andreje Suchárovu svým
představítělem do vyššího zákonodárného orgánu země.

Roald Sagdujev
moskovskije novosti č. 8/1989

59

václavské

n á n š a t í

(NA
VÁCLAVÁKU
o událostech v Praze)

Během několika dni od poloviny do konce ledna se
Václavské náměstí v Praze stalo dějištěm masových nepoko
jů a potyček mezi pobouřenými davy mládeže a silami Veřej
né bezpečnosti.

Co bylo podnětem? Před dvaceti lety, 16. ledna se
na tomto náměstí upálil student pražské Karlovy univerzi
ty Jan Polach, na protest proti vstupu vojsk zemí Varšavs
ké smlouvy na území Československa v srpnu 1968. Smutné
výročí sebsupálení si připomněly nezávislé občanské ini
ciativy demonstracemi a mítinky» Orgány štátni moci k nim
povolení nedaly. Atmosféra se ještě více zostřila, když
se v Praze rozšířila zpráva, že na Václavském náměstí
zaplane 15. ledna další lidská pochodeň. Aktivisté "Char
ty 77" a představitelé katolické církve se obrátili s výz
vou k.mládeži, aby neuctívalo tímto způsobem památku Ja
na Polacha, Za těchto podmínek se orgány státní moci roz
hodly dočasně uzavřít přístupové cesty k náměstí pomocí
kordonů sil Veřejné bezpečnosti. Značný počet mladých li
dí, podnícených opozicí, se odmítl podřídit, lý. lednase demonstrací nu Václaváku zúčastnily více nez čtyři ti
síce lidí.
16. ledna pokračovaly nepokoje na náměstí déle než.
tři hodiny, 20. ledna vznikla krátká, ale velmi ostrá po
tyčka mezi speciálním oddílem ministerstva vnitra CSSit
pro boj s masovými nepokoji a demonstranty na Václavském
náměstí» Zde nejdřív policie použila síly proti zahranič
ním novinářům.
V sobotu byla na televizních obrazovkách. vysílána be
seda u kulatého stolu, ve které její účastníci jednoznač40
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ně odsoudili mládežnické demonstrace v centru Prahy,
organizované Chartou a dalšími opozičními skupinami.
Z televizní obrazovky zaznívalo ubezpečení d tom, že por
učit! síly proti novinářům je běžným jevem v západních
státech, například v NSR.
Ala? editovaní zástupci tisku v ČSSR zaznamenávají,
že se ještě nikdo z oficiálních činitelů nesetkal se
zahraničními novináři s cílem objasnit okolnosti v Praze»
které jsou plné pověstí a dohadů.
Rudé právo uvádí 21. ledna krátkou zprávu, že do re
dakce došly desítky anonymních telefonátů s výhružkami.
Takové výhružné telefonáty jsou adresovány policii. List
-poukazuje na to, že vydírají čestné lidi, kteří otevřeně
odsoudili nezodpovědné jednání chuligánů.
Na ideologickém aktivu v Prostějově charakterizoval
• pražské události člen ÚV KSČ Jan Fojtík jako pokračování
provokačních akcí, které proběhly v srpnu minulého roku
a v době oslav sedmdesátého výročí založení Československí
republiky. Rovněž konstatoval, že ani strana ani socialis
tické zřízení nesmí ustrnout. Toto je jeden z hlavních a
podle všeho nejdůležitější úkol celé historie výstavby
socialismu.
Řečník nazval rok 1983 rokem aktivního rozvoje přes
tavby.
Eduard Chamidulin
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DOBA. VE KTERÉ ŽlJEME

šéfredaktorem Rudého práva
vá Jegor Jakovlev
s

Zdeňkem Hořením rozmlou

Neviděli jsme ae téměř dva roky. Náš rozhovor
"Jaro, Československo, Gorbačov" otiskly Moskovskije no
vosti v dubnu 1987. Můžeme říci, že od té doby uteklo mno
ho vody a dodáván, že prudké vody odnesly část překážek
na naší společné cestě® Jedním slovem - je o čem hovořit®
Především o nedávných událostech v Praze. Mám. na mysli
Události spojená s dvacátým výročím sébeupálení Jana Pa
lachu! Demonstrace na Václavském náměstí, srážky mládeže
se silami veřejného pořádku. 0 čem svědčí tyto konfliktní
situace?
Z.H.: Naše společnost je neobyčejně diferencovaná - a ne

jen svojí sociální strukturou, ale například i přístupem
k přestavbě, která se realizuje V CSoR. Většina obyvatel
v ní vidí novou kapitolu rozvoje socialismu« Ale najdou se
i tací, kteří tvrdí» "To je všechno pěkné, ale budme radě
ji opatrní, nezapomínejme na rok 1963«" Druzí se domnívají,
že přestavbou se zabývá pouze vedení a.jich se netýká.
Chtějí počkat a pozorovat, co se bude dít v Sovětském, sva
zu a jak se to projeví v naší zemi* Společenská aktivita
těchto skupin je pochopitelně neobyčejně rozličná, ale
všechny stojí na pozicích socialismu.
Podíváme^li so hlouběji na události na Václavském
náměstí. zjistíme, že za zády těch, kteří se několik dní
shromažďovali, byli právě tito lidé. Uměle využívali
nespokojenost se zpomalením společenského a ekonomického
rozvoje v posledních desetiletích.
J.J.: Nedávno jsem v Moskvě, na jedné významné schůzce sly

šel řečníka, který se tázal z tribuny» ”Kdo dělá perestroj42
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Jsíx?” A sárj si odpovídal: "Samozřejmě že my, straničtí pra
covníci, a ne ti kř.lklouni, kteří chodí na demonstrace.”
Ale lidé, které on nazval křiklouny, mají také - stejně,
jako on - lidská práva. Jejich, možná svérázná aktivita
je vyvolána perostrojkou. S tím nelze nesouhlasit!
Z.H0: Nebylo by správné pokládat každého z těch několika
tisíc lidí, kteří vyšli na náměstí za antisocial istický
elementi jedni přišli s hesly "Piyč se socialismem," dru
hé přivedlo přání osvobodit socialismu^ od chyb, od ne
dostatku, doprovázejících budování novéhoJ chtěli společně
Upevnit společenské ideály.

J.J.s Co bude dál? Čím ostřejší bude konfrontace, tím bu—
do naléhavější program konsolidace. Co když se lidé na Vá
clavském náměstí objeví znovu?
Z.H.: Před zákonem, jsme si všichni rovni. Jestli nebude
demonstrace povolena, vstoupí tedy pochopitelně do hry
zákon. Tak to bylo, je a bude..Podle pražského nařízení
není Václavské náměstí předurčeno pro podobná vystoupení.
Jako si vy zřejmě nepřejete přeměnit Rudé náměstí v dis
kusní klub, tak i my chceme chránit naše hlavní náměstí.
Události, o kterých zda hovoříme, přinesly noj.růz—
nějším lidem množství otázek. Najdou se’i lidé, kteří ny
ní využívají možnosti projevit se a říkají: "K čemu vede
ta vaše přestavba a demokratizace?" Antipřestavbové ele
menty nspochybně své akce zostřily. Ovšem vedení struny
a Národní fronty považuje proces přestavby za nezvratný.
Budeme i nadálo pokračovat ve svém programu. širokého ce
lospolečenského dialogu, jenž je neoddělitelnou součástí
naší činnosti.

‘J.J.t Vfy se na všechny události díváme z hlediska porestrojky. Ta už má svoji historii. Mohu Ván jmenovat tři
osobité etapy rozvoje společenského vědomí v naší zemi.
Na začátku pereštrojky'se zdálo, že stačí jen změnit pó
zu, udržet ci svoje křesla a všechno bude v pořádku. Když
se ukázalo, že prodělat minulost nepůjde tak rychle, za
sypali jsme výčitkami naše byrokratické činitolej v nich
jsme viděli hlavní nepřátele pokroku, podezřívali jsme je
45
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ze 8?nrrtulných hříchů» V té době jsme nap<imínaii především
ty lidi, kteří - jak se říká - sto vlků vychovali a nyní
se ptají, jak je mají chytit. Nakonec přišla třetí etapa
rozvoje společenského myšlení, časově připadá na jednání
XIX. všesvazové konference. Je zřejmé, že některé význam-,
nější politické struktury provádějí antiperestrojku. Jak
může například zvládnout nové úkoly zastaralý Nejvyšší
sovět, jestliže jeho složení odpovídá vůli každého z nás
do té míry, do jaké jsou byrokraté ochotni tolerovat akti
vitu mas? Je to velice vážné: Přežité struktury, které by
ly spolehlivou zárukou stagnace, se pro nás musí stát vel
kým varováním. V dnešní době obnovy může zabezpečit nezvratnost perestrojky jedině reforma politického systému.
Z.H.: I já mohu popsat etapy, které překonala přestavba
v Československu. První z nich bych nazval etapou bouřli
vého potlesku. Tleskali jsme slovům, jež zazněla z tribu
ny XXVII. sjezdu KSSS, ale ještě jsme jim nerozuměli. Po
třebovali jsme jeden rok na "rozhoupání se" a hned začát
kem roku 1987 jsme přistoupili k radikální -ekonomické re
formě. Od 1. ledna příštího roku přejde celé naše národní
hospodářství na práci v nových podmínkách. Nyní - říkám
to podmínečně - se nacházíme ve třetí etapě přestavby:
Rozpracovává se systém politických reforem, počínaje sa
motnou komunistickou stranou. Toto všechno probíhá v rámci
příprav na XVIII. sjezd KSČ, který bylo nutné svolat rok
před termínem. V roce 1990-bude ukončena ekonomická re
forma a XVIII. sjezd se stane novou etapou v realizaci
politických reforem.

J.J.: A existující demokratické instituce jsou naprosto
dokonalé?
Z.H.: Jsou předmětem probíhajících reforem. Nyní provádí
me řadu experimentů. V rámci zastaralého volebního systému
se učíme například volit poslance ze dvou kandidátů; týká
se to i volby prvních tajemníků stranických výborů. Už
jsme složili první zkoušku ve škole demokracie: V jednom
z krajských výborů atrany byl vybrán první tajemník ze
dvou kandidátů.
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J. J. s Za minulé roky jsme museli ztratit opravdu hodně
demokratických návyků, když pro nás volby ze dvou kandi
dátů představují experiment.
Z.H.: Jsem realista a vycházím z reálného stavu společnos
ti» Ještě před rokem jsme na výročních předvolebních schů
zích strany řešili otázku způsobu hlasování - zda má být
tejné či veřejné» Pouze pět procent organizací se vyslo
vilo pro tajné hlasování. Letos už bude tajné hlasování
uplatněno v drtivé většině organizací»

J.J.: Do jaké míry změní očekávané politické reformy stát
ní a společenské struktury, vytvoří nezbytný demokratický
mechanismus? Mohu Vám říci, že zákon, ktorý byl u nás
přijat - byt, je ještě'nedokonalý - podnítil náhle nebýva
lou aktivitu voličů ve volbách národních poslanců SSSR.
Z.H.s U nás začínáme novou ústavu teprve rozpracovávat.
Bylo by předčasné hovořit o některých věcech už ted. Mo
hu říci jen jedno: Kostrou našeho systému je svazek po
litických stran a společenských organizací na bázi Ná
rodní fronty. To je nadějná základna a my ji chceme rozví
jet.

J.J»s Čím více dnes hovoříme o nezbytnosti obnovy, tím
zřetelněji vystupují na povrch nedostatky takového modelu
socialismu, jaký dosud existuje= Tentc model jsme nazvali
reálným socialisme®, ale ukázalo se, že reálnou není sku
tečně nároční správa, ale antidemokratické procesy. Přiznal
jsem jedno, musím, přiznat i druhé? V roce 1966 jsme spo
lečnými silami bránili v Československu socialismus, který
jsme tehdy považova li za dokonalý. Ale dnes hovoříme o
jeho deformacích. Neznamená to, že nastala doba rozšířit
pohled na dvě poslední desetilotí v Československu, si
řeji vzhlédnout, kde končí konstruktivní záměr Pražského
jara a kdo za číná antisocialistický protiklad, kde působí
lidé, přející si osvobodit socialismus od nedostatků a kde
na reálných chybách socialismu parazitovali jeho odpůrci?
Je to všechno velmi bolestné, ale co naděláme. My jsme na
příklad také museli uznat, že lidé, která jsme uřive pro—
následovali, nazývali je disidenty, leckoho ýsme násilím
4$
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donutili opustit zemi - že tito lidé měli v mnohém pravdu.
A co je nejdůležitější, byli statečnější než ti, kteří
zaníceně sloužili jednomyslnosti.

Z.Hot Události roku 1968 jsou ohraničeny časově - od led
na do srpna. Tehdy byl na lednovém plénu ÚV KSČ určen směr
pro nápravu minulých chyb« Tyto návrhy našly odezvu v pro
gramu jednání, které se konalo za několik měsíců. Byl to
politicl<ý kompromis, ale i pokus o tvůrčí rozvoj socialis
mu. I dnes se. v lecčems vracíme k tomuto programuj přebí
ráno z něj především princip samosprávy pracovních kolekti.
vů, Bohužel však po prvních měsících rozvoje směrem vzhůru
vzaly antisocialistioké síly.,. Nicméně nechci opakovat
obecně známé věci. Nad těmito událostmi, už byly učiněny
závěry, ify se nechceme vracet k jejich přehodnocování,
V každém případě alespoň ne naše generace. Nemáme k tomu
vnitřní potřebu. Následky roku 1963 se dotkly mnoha ro
din, asi 450 tisíc lidí se ocitlo mimo stranu» Samozřejmě,
že tito lidé nanesou stejnou odpovědnost jako tehdejší ve
deni strany. XV. sjezd KSC dal možnost vrátit se do strany
všem těm, kteří si to svojí prací zasloužili.. Bnes
bývalé členy strany všemožně získávat k budování socialis
mu. Máme přesně zformulovanou koncepci přístupu k bezpar
tijním,
J«J,: U nás se také ustavičně hovoří o získávání nestra
níků na místa vedoucích pracovníků. Zatím se ale ob jevil
jen jeden bezpartijní ministr, je to ministr kultury na
Litvě, hudební skladatel Paulus« Pro nedostatek podobných
příkladů o něm píší všechny noviny.
Z.H.s V životě vůbec existuje rozpor mezi politikou vede
ní a jejím uplatňování v'praxi. lludé právo vystoupilo na
obranu ženy, která nebyla přijata na místo knihovnice
pouze proto, že není ve straně. Bohužel se jí i přesto
pomoci nedostalo, V podniku nejen že nopřihlédli k jejím
zásluhám, ale zaslali navíc redakci rozhořčený dopis 5 0táckou "Kdo jim dal právo míchat se do jejich záleží tes
ti?" Vidíte tedy, že programy jsou jedna věc a jejich uve
dení do života je věc druhá. K tomu je třeba odhodlanost,
vedení strany uvádět, neznačené politické linie de normál46
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Hlas v telefonu byl sotva slyšitelný, radly a současně
ostražitý. Tušil jsem proč. V den mého telefonátu se ře
šil osud "dítěte" Reného Bolia - nakladatelství LAMUF,
které dalo záminku ke škodolibosti bulvárního tisíců chti
vého jakékoliv senzace tím více, že je spojena s tak zná
mým jménem. Vysílený novinářským a telofonním terorem
utekl René novinářům (telefonát s ním se ni podařilo za
mluvit přes zprostředkovatele), avšak když se dozvěděl,
co je předmětem mého zájmu, souhlasil s tím, že so aetkár
me.
Líerten je nevelká vesnice mezi Bonnem a Kolínem. Ně
kolik desítek jednopatrových a dvoupatrových domků, řádka
obchodů, salonků, dílen, benzínových čerpadel, katolický
kostel - typické západonoraooké vesnické zátiší. Sera se
po válce odebral H:, Bell. Hledal poklidné místo nedaleko
od města a koupil zde dům, kdo žil až do své smrti v roce
193ý. Je pochován na zdejším hřbitově.
Sedě za volantem automobilu jsem se pokoušol předsta
vit si Reného, ko kterému so obrací Hc Bolí na počátku
známého "Dopisu mým synům," který byl poprvé přeložen do
ruštiny v časopise Litěraturaaja gazeta v létě roku 1985
a který mě vedl do Mortenu. A neustále jsem měl přod oči
ma známý obraz slavného spisovatele.••
Najít v Hencm Bollovi « umělci syna legendárního spi
sovatele NSR jo těžké, i když je mezi nimi určitá vzdálená
podobnost. V červenci bylo Renému 40 let, ale vypadá star
ší vinou toho, že byl nucen přečkat otcovu smrt. Renému
připadla veškerá práce v doně, začal pracovat na tvůrčím
odkazu otce, k němuž nemají v NSR vždy optimální vztah.
K tomu ještě vznikly problémy s nakladatelstvím LAiáUF,
které založil René v roce 1975 a které nu nepřineslo pouze
uspokojení, ale i množství nepříjemností.
Náš rozhovor se zpočátku nedařil, René byl hned vel
mi otevřený, hned se schovával pod pancířem raelancholxo.
"Být synem Heinrichu Bolia, to je přece velká odpověd—
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nost," smyslel jsem si.
’-"Ten dopis není adresován pouze raně, ale všem - šty
rom synům H. Bolia," upřesnil náhle. Á opravdu je "Dopis
mým synům” věnován Raimundovi i Christophovi, i když za
číná slovy “drahý René, drahý Vincente." Christoph byl
autorův prvorozený syn, který zemřel hned po svém naroze
ní v roce 1945« Spisovatel přežil i druhého syna, Raimun—
da, jenž zemřel ve věku 5-5 let, v roce 1962. Zůstali
dva - René a Vincent, který je o dva roky mladší než Ra
né. Pracuje jako architekt a žije v nedalekém Kolíně.
Jmenovitě k nim se obrací H* Bolí ve svém dopisu - zá
věti.
ilnohé co je v něm řečeno jsme už znali. Slyšeli jsme
te od otce doma po večerech nebo na chatě v Irsku, kdo
žil otec celé měsíce. Tam se zrodily jeho "Irské deníky."
V dopise je jen drobet vypravování o válce.
"Proč to Ji. Bolí považoval za nutné vynést k veřej_
nému posouzení?”
"Otec měl veliký strach z nové války, ze závodů ve
zbrojení mezi Východem a Západem. Tyto obavy u něho ne
vznikly v roce 1981, dokonce ani po vzniku Bundeswehru,
ale již v roce 1949» Proto se aktivně podílel na mírovém
hnutí a byl mezi těmi, kteří jako první odešli na mírovcu
blokádu americké vojenské základny v Mutlangenu, ačkoli
byl už tenkrát velmi nemocný. BÓIlovo vroucí přání vidět
mír na zemi bylo tím, co ho podnítilo k uveřejnění toho
to dopisu."
S velkým vnitřním odporem odpovídá René na mou pros
bu, aby vyprávěl o lidské stránce H. Bolia,
"Je to volni osobní oblast a je pro mne těžké na to
vzpomínat, vždyt uběhlo teprve málo času od otcova úmrtí...
Ale přesto řeknu vše. Byl odpůrcem jakéhokoliv násilí.
Slovo "pacifista" jo v tomto případě nemístné, je zastře
no demagogy, Ogakuji, že otec byl odpůrcem veškerého ná
silí, byl křestan a hájil lidská práva v absolutním smyslu
chápání. V důsledku toho si nadělal mnoho nepřátel. Ne
byl ve svém počínání pochopen ani ve vaší vlasti»..
Nyní si doma, po večerech čteme jeho dopisy z fronty adrosováné matce. Doufám, že budou brzy vydány; řeknou mnohé
o osobnosti H. Bolia."
"II. Bell vyjádřil^ve své tvorbě duchovní svět pová49
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léčné německé inteligence, která prožila válku a poznala
utrpení, bolest i odpovědnost za minulost. Deja se to za
cenu ohromné tragédie.- Je to osud. H. Boli byl umělcem
osudu náležícímu pouze Nemecku. Boll - to jo odpovědnost
před sebou samým, Boli - to je zpověá," řekl o svém vel
kém kolegovi Čingiz Ajtmatov. Vzpomněl jsem si na tuto
charakteristiku po přečtení "Dopisu mým synům.11 Vždyí prá
vě zde jsou vyřčeny základní slova pro každého.Němce.
"Můžete rozlišovat. Němce podlo toho, ja k nazývají 8. kvě
ten: Dnem porážky nebo dnem osvobození..."
"Samozřejmě, jo to také jeden z hlavních motivu do
pisu," souhlasí xloné. "Nacisté přinesli mnoho neštěstí
celému lidstvu, včetně mé země. Zamyslete se nad tím, ko
lik lidí zemřelo ve válce nobo emigrovalo z Německa! Zni
čení naší kultury jo jejich vinou a otec to viděl a chá
pal a bál se, aby so to neopakovalo."
"Dá se však toto duchovní vakuum, ve kterém se ocitl, o
NSR, vysvětlit pouze nacistickou minulostí? To není jen
moje domněnka, ale mínění mnohých západních Němců. Dnes
není vidět nová jména - v literatuře, v hud.be ani v ma
lířství - srovnatelná s H. Bollem."
"Nemyslím si to," namítá René. "Ve fondu, nesoucím
jméno.otce, například.pracuje kolem pěti set významných
Němců, shromažďujících kulturní bohatství naší vlasti.
Ale uznávám, že vo Vaší poznámce trocha pravdy je. Po
válce se všechna důležitá opatření týkala rozvoje ekono
miky; převládajícím cílům bylo dosáhnutí materiálního za
bezpečení. Všo ostatní se odkládalo ne potom, včetně ta
kové bolestivé o nepříjemné otázky, jako je překonání mi
nulosti. Mnohé jsme zůstali dlužni dodnes. Odtud je täte
bezduchovnost rodící vlnu rozčarování, kdy se lidé vzdá
vají prestižní práce, domova, rodinného pohodlí a. opouště
jí společnost blahobytu a emigrují z NSR hledat nové ži
votní hodnoty. U nás jim říkáme utečenci. Je možné je pot
kat v mnohých rozvojových zorních, například v Nikaragui,
kde sc kromě jiného dýchá mnohem lépe."
Je to poněkud neočekávaný postup,-pokud si vzpomínáte
na poznámku H. Bolia, že charakteristickou črtou Němců je
strach před novými přeměnami."
"Hodnocení je to přesné..Zkušenost s tím mel i můj
děda..Přežil obě světové války, měnovou reformu a jeho
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vroucím přáním byla stabilita. To si prý přejí i mnozí
další Němci. Ale je jisté, že otec měl na mysli něco ji
ného. Spíše přemýšlel o těch dvacetiletých spoluobčanech,
kteří se už v tomto věku bojí rizika, přeměn, dychtí po
hmotném blahobytu a nezajímá jo nic kromě kariéry a pe
něz’. Taková pilitická naivita je nebezpečná."
"Zato je výhodná pro úřady v NSR. Známý.západoněraecký.politický činitel R. Darondorf, maje na mysli vy
sokou vrstvu politické elity, poznamenal, že federatívni
' republice zasadila ránu epidemie průměrnosti. Může však
za všechno jen naivita občanů?"
"Souhlasím s tím, je mnoho možností, jak vysvětlit
tento-stav. Jedna z nich je ta, žď jak pro. společnost Jak
i pro občany je nalézt svoji identitu v průměrnosti zkrát
ka prospěšnější. Ale to se neděje jen u nás."
"V dopise H. Bolí píše, že Němci čekali-na Američany
jako na osvoboditele."
"Ano, v roce 1945 hýli Američané našimi- osvoboditeli
ód fašismu."
"Ale oni přinesli do Německa nojon. ayobodu, ale i
atomové zbraně, masovou kulturu, amorikanizaci způsobu
života. IJyslím žo právě to měl na mysli Váš otec."
"Zapomněl jste ještě na chemické zbraně, které jsou
ještě horší než atomové. Je hrozné, že my, občané NSR,
nomůžcme na mnohá území naší vlasti, protože to jsou americká teritoria. Nevidím naši svobodu jen z ekonomické
ho hlediska. Je jisté, že otec čekal na příchod jiných
Američanů,"
"Přece se však chci nyní dotknout i druhé věci.
Vzpomněl jste tady fond Heinricha Bolia. Vím, že jo spra
vován Stranou zelených. Proč ne soc, demokraty, ke kte
rým měl váš otec blízko?"
"Fond H. Bolia je politicky nezávislá organizace, za
ložená přáteli a ctiteli jeho talentu, mezi kterými nejsou
jen známí kulturní činitelé, ale i~.obyče jní, "většinou mne
docela neznámí lidé. Otec nebyl příslušníkem žádné stra
ny, ale vysoce di cenil představitele SPD Williho Brandta
a jeho 1'iaské.vlastnosti. Nicméně jeho nadějí byli "zele
ní," pro které'výzýval hlasovat vo volbách do spolkového
sněmu v roce 1985, upozorňujíce na to, žo "bude katastrofou,“ jestli se nestanou členy nového Spolkového sněnu.
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Zásluha "zelených" jev tom, žasl všímali mnohých témat,
která nechávaly ostatní strany bez povšimnutí: například
ekologie, lidských práv, boja s apartheidem. Na této cos tě
dosáhli mnohého, i když výsledek by mohl být větší, kdyby
zbytečně neplýtvá li energií na řešení osobníc-h sporů. AČkoliv já osobně., mám. i špatnou zkušenost s kontakty se
"zelenými" v pz sběhu přípravy fondu; myslím, že to je je
diná struna, se kterou' jo možné ..spojit otcoVo jméno."
"Jaké je hlavní zaměřeni činnosti fondu?"
"Fond se musí stát společným centrem všech skupin i
jednotlivých osob usilujících o,lidský a. .spravedlivý svět
bez válek, o což se snažil H*<Boll® Chceme'š‘é pokusit po
kračovat ir otcově politickém a společenském’ií-lé, zacho
vat jeho význam pro společnost. Naším čileji je taicé . usku
tečnit vzájemné .poznání mezi Východem a "Západem, Severem
a Jihem. Nesnažíme so nahrazovat-.různá hnutí ricbo občanské
iniciativy, ale naopak chceme podpořit jejich-ušlechtilé
úsilí. Jedno z hlavních zaměření práce fondů je kontakt
se zeměmi takzvaného třetího světa. V NSR budeme uskuteč
ňovat fóra a po jejich Skončení připravovat projekty a
programy pomoci rozvojovým zemím, ale ne pro ekonomické
a jiné zájmy Evropanů, nýbrž pro blaho obyvatel "třetího
světa." A konečně, fond bude podporovat úsilí o studium a
publikování děl Heinricha Bulla.
"Takže, podle Vás, jo .to jisté pokračování v-.díle,
které-začalo nakladatelství "Líl-JF," jeliž se soustřadoválo
na problému tilu, rozvojových zosií»"-:.
"lJ'Q-,tak docela'. V np.kludatolství'"LAÍIÍÍF" jsme vyšíva
li.; protiváločnou a protifašistickou litordturu, vyprávěli
jsmo o'osudech cizinců-v NSR a publilcýáli • jšme-práoo H.
Bolia. Ale bylo proHas velmi těžko kbnkurovát ■ velkým na
kladatelstvím. SitudCe vydavatelského oberu v £SR nabírá
hrozivých rozměrů. Je tp velmi .nebezpečná tendence, ale
změnit na-tom. něco je-těžlaá. ,Protp svůj "LAMNZ"' prodám..."
"A co bude potom, ažrskoncítq .prúci vo‘-fondu H. Bolia,
ve kterém jste členem jeho vedeni?’"
y
"Začnu připravovat pro tisk otcovy práce. Chystám k
vydání 25 dílů jeho sebraných spisů, které by měly vyjít
za sedm až osm let. Takový souhrnný celok jeho spisů ještě
nebyl nikdy vydán. Mám také v plánu napsat komentára k jaho dílům, napřikle.d k "Dopisu raým synům. **
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"Zůstala nějaká díla, která ještě nespatřila světlo svě
ta?”
- "Ano, zůstala. Mnoho povídek, rozhlasových her a
recenzí,"
"Každý čtenář má oblíbené některé dílo H. Bolia*
Kterého si nejvíce cenil on?"
"Jako u anohých spisovatelů bylo i u něj jeho nej
oblíbenější dílo poslední napsaná kniha. Ale jedním
z děl, která počítal k nojcennějším, byl román "Kdes byl
Adame?"
"Díla H. Bolia byla tištěna ve velkém nákladu, a
proto vás hodně lidí v NSR považuje za milionáře."
"Otec vydělával hodně, ale velico často přispíval
na dobročinné účely a pomáhal nemajetným kolegům spiso
vatelům na Západě i na Východě. On sám žil celkem skrom
ně; jeho způsob života neměl nic společného s luxusem.
Žijeme tak i nyní, moje matka samu nakupuje a překvapuje
tak sousedy, kteří si myslí, že jo boháčkou* Profese spi
sovatele v NSR jo velmi riskantní* Jeho sociální posta
vení je přímo katastrofální, mnozí vydělávají méně nož
nekvalifikovaný dělník a z výplaty může žít jen jeden
člověk. Otec se přes to dokázal přenést."
"Když jsem připomněl Bollovy miliony, jen jsem ci
toval. Springerův tisk, který ho pronásledoval po celý
život. Ale jsou i jiné charakteristiky, ko kterým se osobně přikláním. Podle mě nebyl H. Bolí pouze velkým ně
meckým spisovatelem, alo i svědomím německého národa."
"Otec tuto roli odmítal* Byl přesvědčen, že spiso
vatel má jinou úlohu - spisovatel jo především umělec,
který musí tvořit. Běhom joho života se však ukázalo nutné,
aby splnil i roli, o které jste zde mluvil. On sám tušil,
že se tak stane, protože se u nás v politické o občanské
sféře vytvořila mezera, kterou vyplnil. Otec těžce nesl,
že lidé v něm v první řadě vidí symbol morálky a míru a
dostatečně neoceňují jeho umělecký talent."
Nezačal jsem se s, Reném dohadovat a vůbec ne zavrho
vat to, co řekl nakonec. H. Bolí byl i v tomto k sobě
příliš náročný. Vztah všech myslících lidí k němu jo jed
noznačný: Byla to největší osobnost a největší spisovatel
současnosti. Svědoctvín toho je každoroční nárůst zájmu
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o jeho tvorbu, ve které převládají problémy humanismu
a lidskosti.
NSR, Merten

Valentin Zapovalov

litěraturnaja gazeta č. 3/1989
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MARGARETA THATCHEROVÁ

ZÁKLADEM JE ČTYŘIAOSMDESÁTÝ
Ministerská předsedkyně Velké Británie Margareta
Thatcherová odpovídá na otázku našeho listu v souvislosti
s 65. výročím navázání diplomatických styků se SSSR.

M.N. t Jaké události v britsko-sovětských vztazích v době
Vašeho působoní jako ministerské předsedkyně považujete
za stěžejní?
M.T.J Nepochybně návštěvu pěna Gorbačova a jeho manželky
• v Anglii ve čtyřiaosmdesátém roce, kdy jsme se poprvé
setkali. Na samém začátku bylo jasné, že Gorbačov chce
realizovat absolutně nový přístup k vnitřní politice So
větského svazu a k mezinárodním vztahům, přístup, který
se v poslední době vyjadřuje slovy PERESTROJKA a GLASNOSÍ.
Myšlenky, o kterých jsme diskutovali tehdy, se nyní začí
nají uskutečňovat v praxi a i když mají před sebou ještě
dlouhou cestu, věřím, že se ubíráme správnou cestou. Jo
to hnutí k velké osobní odpovědnosti, k větší osobní svo
bodě a otevřenosti. Když jsem se s Gorbačovem setkala po
prvé, r aj»1 a jsem, že jo to člověk, se kterým lze spolupra
covat. Od té doby se mnozí vedoucí-představitelé Západu
přesvědčili o tom, že se výsledky zanedlouho projeví - ve
smlouvách, které byly dosaženy a především ve smlouvě o
likvidaci raket středního a kratšího doletu. A tak se tedy
ta první schůzka, po které následovaly další, joví podlo
mno jako nejvýznamnější událost v britsko-sovětských vzta
zích. Doufám, že brzo opět přivítáme prezidenta Gorbačova
a jeho chot ve Spojeném království, a že bude pokračovat
v budování našich vztahů na základě, vytvořeném v roce
1984.

moskovskijc novosti č. 1/1989
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ANATOLIJ RYBAKOV
PIŠTE PRAVDU

Dvacáté století se vyznačujo krvoprolitími, nnyírin«»
nýmf v historii lidstva. Národům, dnos ještě vražděným,
jo třoba mír. Jestli jo třoba něco zlikvidovat na naší
planetě, tak v prvé řadě rasovou a národnostní nenávist.
Národy Sovětského svazu odvážně přokonávají těžkosti,
nevyhnutelné při obnově a perostrojco společnosti. Bude
me se učit demokracii, snášenlivosti, úctě, k dústojrioáti
druhého člověka. Budomc pracovat, jak se patří, to zname
ná tak, aby so kompotentnost a profesionalita jevila jako
jediná kritéria v odměňování vedoucích pracovníků i děl
níků. Budeme so neustálo obracet k naší minulosti, aby
chom se vyvarovali jejích chyb. Povzbuzují nás úspěchy
naší literatury. Zájem o ni je ohromný. Praskla mýdlová
bublina, zvolicené a předepsané proslulosti. Nyní všechno
spočívá na mladých# Srdečně jim přeji úspěch. Pisto prav
du#

Anatolij Rybakov

moskovskije novosti č. 1/1989
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VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Spo
jených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou
deklaraci lidských práv a vyzvalo všechny členské
státy, aby uveřejnily znění Deklarace a aby jej daly
rozšíříti, čisti a vykládat! zejména ve školách a
jiných výchovných ústavech, boz rozdílu politic
kého postavení států a území*
ÚVOD

U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti n
rovných a nezadatelných práv členů lidské rodiny jo
základen svobody, spravedlnosti a míru ve světě,
že zneužívání lidských práv -á pohrdání jimi vedlo k
barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, že
vybudování světa, ve .kterém lidé, žbayení strachu a
nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení,
bylo prohlášeno za nojvyšší cíl lidu, že je nutné, aby
lidská práva byla chráněna zákonem, nomá-li býti
člověk donucen uchylovat! su, když vše ostatní selhalo,
k odboji proti tyranii a útlaku,
že je nutné podporovati rozvoj, přátelských vztahů
mezi národy,
že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu
svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hod
notu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že so
rozhodl podporovati sociální pokrok a vytvořiti lepší
životní podmínky k větší svobodě,
že členské státy převzaly závazek zajistiti ve spolu
práci s Organizací spojených národů všeobecné uzná
ní a zachování lidských práv a základních svobod a
že stojné chápání těchto práv a svobod má nesmír
ný vyznám, pro dokonalé plnění tohoto závazku.
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje
tuto Všeobecnou Deklaraci lidských práv jakožto
společný cíl pro všechny národy a všechny státy Zatím
účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společ
nosti, maje tuto deklaraci stále no. mysli, snažil výučo
váním a výchovou rozšířit úctu k těmto.právům a
svobodám a zajistil postupných opatřenírni vnitro
státními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné
uznání a zachování jak mezi lidem Členských států
samých, tak i mezi lidem území, jož jsou pod jejich pra
vomocí.á
?c
....
Článok !•<.
.• Všichni lidé rodí se svobodní, a sobě rovní co do
důstojnosti práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a
■frZijí spolu jedno.ti v duchu bratrství*
Článek 2.
'
■i; (l) Každý má všechna práva a všechny svobody,
stanovené touto Dcklarací, bez jakéhokoliv rozlišování,
zejména podle rasy,. barvy, pohlaví, jazyka, nábožen
ství, politického nebo jiného smýšloní, národnostní h n
nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného
postavení*
(2) Žádný rozdíl nebude dálo činěn z důvodu poli
tického, právního nebo mezinárodnílio postavení, země
nebo území, k nimž určitá. osoba přísluší, aí jde o zemi,
nebo území nezávislé a nebo pod poručonstvím, nesa—
amQsprávnó nebo podrobené jakémukoliv jinému ome
zení, suverenity.
článek 5«
■
■ Každý má, právo na život, svobodu a;.osobní bezpeč
nost.
• •
Článek 4*
Nikdo nesmí býti držen v otroctví nebo v nevol
nictví; všechny íorňý. otroctví c obchodu .s otroky jsou

zakázány.
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Článok 5*
Nikdo nesmí býti mučen nebo podrobován krutému,
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nobo troštu«
Článok 6»
Každý má právo na to, aby byla všude uznána joho
právní osobnost*
Článok 7a
• Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na
stojnou ochranu zákona bez jakéhokoliv rozlišování»
Všichni ;mají právo na stojnou ochranu proti jakékoliv
diskriminaci, která porušuje tuto Deklaraci a proti
každému podněcování k takové diskriminaci»
Článek 8»
• Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní
soudy poskytly účinnou ochranu proti činům, porušují
cím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou
nebo zákonem* .
Článek 9»
.. Nikdo nesni být svévolně zatčen, držen ve vazbě
neb o vyboč ten. do. vyhnans tví •
Článek 10.
Každý má úplně stejné právo, aby byl spravodlivé a
veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem,
který rozhodne bud o joho právech a povinnostech
nebo o jakémkoliv trestním obvinění, vzneseném proti
němu»
Článek 11»
•• (1) Každý, kdo je obviněn z trestního činu, povážu—>
jo se za. nevinného, dokud není zákonným postupem
prokázána jeho vina vo veřejném řízení, v němž mu
byly zajištěny ■veškeré možnosti ^obhajoby.
(2) Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opo
menutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly
trestné podlo státního nobo mezinárodního práva»
Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo
lze použiti v době, kěy byl trestný čin spáchán.
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Článek 12»
Nikdo nosní být vystaven svévolnému zasahování do
soukromého života, do rodiny, domova nebo kores
pondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má
právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům
nebo útokům.
článek 15.
-(1). Každý má právo volno so pohybovat a svobodně
si volit bydliště uvnitř určitého státu.
(2) Každý má právo opustit kteroukoliv zorni, i
svou vlastní a vrátit se do své zorně.
Článek 14.
(1) Každý má právo vyhledat! si přod pronásledo
váním útočiště v jiných zorních a používat! tom ojzylu.
(2) Toto právo nelze uplatnit v .případě stíhání sku
tečně odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy,
které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených
národů.
Článek 15.
(1) Každý má právo na státní příslušnost.
(2) Nikdo nesmí býti svévolně zbaven své státní
příslušnosti oni práva svou státní příslušnost zrněniti.
Článok 16.
(D Muži i ženy, jokmilo dosáhli plnoletosti mají
právo, bez jakéhokoliv omezení z důvodu příslušnosti
rasové, mezinárodní nebo náboženské, uzavřít! sňatek a
založiti rodinu. Pokud jde o'manželství, mají za jeho
trvání i při jeho rozvázání stejná práva.
(2) Sňatky mohou být uzavřeny jen so svobodným a
plným- souhlo-sam nastávajících manželů.
(3) Rodina je přirozenou a základní jednotkou spo
ločnosti a má nárok na ochranu za strany společnosti a
státu.
- ,
Článek 17.
(•1) Každý' má právo vlastnit majetek jak sám, tak
spolu s jinými.
(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého ma
jetku.
■
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Článok 18»
'
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a
náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost zrněniti své náboženství nebo víru, sám nebo společně
•. '
s jinými, aí veřejně nebo soukromě, vyučováním, pro
váděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachová
váním obřadů.
Článek 19*
- Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; k
toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své
přesvědčení a zahrnujo právo vyhledáváti, přijímáti a
rozšiřovat! informace a myšlenky. jalýmikoHv pro
středky a bez ohledu na hranice.
Členek aO,
(1) Každému jo zaručena svoboda pokojného shro
mažďování a sdružování.(2) llikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějaké
ho sdruženi.
Článek 21.
(1) Každý má právo, aby se účastnil vlády syé země
přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zá
stupců.
(2) Každý má právo vstoupit za rovných podmínek
do veřejných služeb své země.
(3) Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí
být vyjádřeno, správně prováděnými volbami, které se
mají konat! v pravidelných obdobích na základě vše
obecného a rovného hlasovacího práva tajným hlaso
váním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpeču
jícím svobodu hlasování.
..
Článek 22.
.. Každý člověk má jako člon spoločnosti právo na
sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla
národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu
s organizacemi a s prostředky příslušného státu
zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, ne
zbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho
osobnosti.
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článek 23»

(1)“ každý ná právo na práci» na svobodnou volbu
zaměstnání, na spravodlivé a uspokojivé pracovni
podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. .
(2) Každý, boz jakéhokoliv rozlišování má. nárok na
stojný plat za stojnou práci.
(3) Každý pracující má právo na spravodlivou a
uspokojivou odmenu, ktorá by zajištovola jemu samému
a jeho rodině živobytí, odpovídající lidské dustojnosti.a
která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými
prostředky sociální ochrany.
(4) Na ochranu svých zájmů má každý právo zaklá
dat! s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.
článok 24»
Každý má právo na odpočinok a na zotavení, zejména
také no. rozumné vymazaní pracovních hodin a no. pra-.p
videlnou placenou dovolanou.
článok 25.
"
(1) Každý má právo na takovou životní úroveň,
"
která by byla s to zajistit jaho zdraví a blahobyt a
zdraví a blahobyt joho rodiny, počítajíc v to zejména
výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytní
sociální opatření. Má právo na zabezpečení v nezaměst
nanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti v práci, při
ovdovění, vo stáří nobó v ostatních případech ztráty
výdělečných možností, nastalé v důsledku okolnosti
nezávislých na jeho vůli.
(2) Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a
pomoc. Všechny děti, ai už manželské nobo nornanžolské požívají stejné sociální ochrany.
Článek 26.
(1) Každý má. právo na vzdělání. Vzdělání neolit jo
bezplatné, alespoň v počátcích a základních stupních.
Základní vzdělání jo povinné. Technické a odborné
.vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší
vzdělání má býti stejně přístupné všem podle schop
ností.
(2) Vzdělání má. směřovat k plnému rozvoji lidské
osobnosti a posílení úcty k lidským právům a základ
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ním svobodám* Má napomáhat! vzájemnému poro
zumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a
všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k roz
voji Činnosti Spojených národů pro jachováni míru.
(3) Rodiče mají přednostní právo voli ti druh vzdě
lání pro své děti»
Článek 27.
(1) Každý má právo svobodně se účestniti kulturní
ho života společnosti, užívati plodů umění a podíloti
so na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích,
(2) Každý má. právo na ochranu morálních a mate
riálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární
nebo umělecké tvorby.
Článek 28.
Každý má. právo na to, aby vláli takový sociální, a
mezinárodní řád, vo kterém by práva a svobody, stano
vené v této Deklaraci, byly plně uplatněny*
článek 29.
(1) Každý má. povinnost vůči spoločnosti, v níž
jedině může volně a plně rozvinout svou osobnost.
(2) Každý je při výkonu svých práv a svobod pod
roben jen takovým omezením, která stanoví zákon vý
hradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a
zachovávání práv a svobod ostatních a vyhovělo spra
vedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a
obecného blcha v demokratické společnosti.
(3) Výkon těchto práv a svobod nesmí býti v žád
ném případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených
národů.
Článek 30.
• Nic v této Deklaraci nemůže být vykládáno jako by
dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo
osobě jakékoliv právo vyvíjet! činnost nebo dopouštět!
se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv
nobo některé ze svobod v této Deklaraci uvedených,
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