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1. Xaždý má právo zastávet svůj názor tez překážek.
2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu
vyhledávat, dostávat a sdělovat informace a myšlenky všeho druhu,
bez ohledu na hranice, sH ústně, písemně nebo tiskem, íorr.iou umění nebo Jakýmikolifr jinými prostředky podle vlastní volby.
3. Používání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese
zvláštní povinnosti a odpovědnost. M ž e proto podléh?t určitým
omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, ¡ská

stanoví

zá'on, r jež jsou nutná:
a/ X respektování práv nebo pověsti jiných
b/ k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví r.ebo morálky.
/Mezinárodní pakt o občanských a politických právech/
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„Kdo v bytosti zničí důstojnost, zničí v ní Stvořitele. Toí právě vraída Boha, hřích, kterjf se neodpouští do skonání věk-l."
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Tento pojen se mi vytavil při čtení Reportérů. Hrůza padesátých let a
vůbec to, co ji způsobilo, .její příčiny a pozadí je otřesná. Jak mohli
lidé, kteří proSli koncentráky, rukami Gestapa atd. vypovídat nepravdy
0 sobě s vědomím toho, že je za to čeká jenom smrt? Jaké zrůdné mechanismy se tu rozehrály, aby podlomil} a donutily člověka ke kapitulaci?
V roce 1968 se malá část tohoto pozadí odkryla, a viníci samozřejmě
tvrdili, že oni nic, to přece jiní.
To všechno si musíme uvědomit a připomenout právě dnes, v době,
;:dy znovu zaznívají ze záhrobí hlasy a stýny padesátých let. Připomenout
a ukázat na tyto stíny. Odhalit jejich anonymitu a poukázat na. jejich
nezákonnosti a tím jim rovněž nehnat strach, strach z pravdy. To je
jedna z možností jak donutit vládce k určitým mezím slušnosti.
Strach má různé varianty, obklopuje i nás, i při jasaní těchto řádků.
Setkáváme se s ním na každém kroku -,a režim ho používá jako svého nejlepšího pomocníka.
Musíme si přiznat, že vinu za dnesšní situaci si neseme hlavně sami.
Děláme věci s kterými ¿iluboce nespuhlasíme, které nás ponižují. Samozřejmě, že si to zdůvodňujeme jako nutnost, že nám nic jiného nezbívá,
dělají to ^přece všichni... Myslím teS hlavně ty drobné věci /hlasování,
podepisování rezolucí, zokupování známek .../, s kterými si moc potvrzuje svoje činy. Jakmile si člověk najde důvod pro své počínání, třeba
1 zdánlivý či vymyšlený je oc'oten udělat vše. Potom už"může souhlasit,
hlasovat, soudit, vbíjet, věšet. Vzpomeňme si jen na Norimberský tribunál , kde rovněž nacističtí pohlaváři tvrdili, že museli poslouchat,
museli plnit rozkazy, ale vinu za pogromy tím ze sebe nesundali.
Někde v hospodě si pak on Si ona zanadávají na režim a zapomenou,
že nesou rovněž určitou odpovědnost za poměry, třeba i svým mlSenlivym
souhlasem. A proto znova, začněme radši eani od sebe, těmi drobnými,
zbitečnými věcmi a potom i stra.ch přestane být v této zemi vládcem.
- n -

Chtěli-bychom připoneaoui některé politické procesy jak v SSSR, tak
u nás. Začínáme proto výňatky ze závěrečných řečí A.J. Yyšinského pronesených na těchto procesech.
Y_y_l.i;_5_s_í_i_j_i
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/.../ Strařnv e hrozný je řetěz těchto trestných Sinů, směřujících
proti naší socialistická vlasti, trestných činů, z nichž každý zasluhuje n e j a s n ě j š í h o odsouzení a nejtěžšího trestu. StraTna a hroznaté
vina těchto zločinců a vrahů, kteří vztáhli rvku proti vůdcům n:.ší strany, proti soudruhu Stalinovi, Vorošilovi, Edánovovi, ¿a-anovičovi a

Crdžonokidizovi, proti našin vůdcům, vůdcům sovětského státu. Hrozné jsou
trestné činy této bandy lidí, kteří nejen připravovali teroristické činy,
ale kteří aavragdili jednoho z nejlepžich synů dělnické třídy, jednoho
z nejoddanějšíeh buduvatelů socialismu, Jednoho z nejmilejších žáků velkého Stalina, ohnivého tribuna lidu, nezapomenutelného Sergěje ¡-ironoviče Kirova.
Avšak jakkoli hrozné byly tyto trestné činy a jajjkoli hluboce jsme
byli rozhořčeni a vzrušeni těmito příšernými a strašnými zločiny, - vy
soudruzi soudcové,' jak náleží sovětskému soudu a sovětské spravedlnosti,
s hlubokým klidem jste vážili a hodnotili skutečnosti, které prošly
před vašima očima, skutečnosti souvisící se zločineckou činností všefee
Ji<í«i těchto lidí, jejichž jména, jsou už dávno zahrnuta pohrdáním a
opovržením všeho lidu.
/.../ Před třemi lety soudrah Stalin předpověděl nejen nevyhnutelný
odpor nepřátelských živlů proti socialismu, nýbrž i možnost oživení
trockistických kontrarevolučních skupin. Tento proces dokázal úplně a
ja.sně genialitu této předpovědi.
-ento proces, jehož „hrdinové" spojili svůj osud s fašisty, s agenty
policejních tajných služeb, jehož „hrdinové si přestali vybírat v prostředích a dostali se až k herkulovým sloupům obojetnictví a podvodu
a kterým věrolomnost a. zrada byly soustavou, zákonem jejich boje proti
sovětskému státu, tento proces do krajnosti oflhslil a ještě jednou dokázal, jak velká a nesmírní, je zloba a nenávist našich nepřátel proti velké věci socialismu; tento proces ukázal jak ničemní jsou nepřátelé, kteří se hrnou a řítí z jednoho zločinu do druhého. Hnusná, ničemná a bezmocná smečka zaíádců a vrahů chtěla svými špiníivými zločiny zastavit tep
mohutného srdce na šeho velkého lidu! Hnusná, ničemná smečka dobrodruhu
pokoušela se špinavou nohou zašlapat nejkrásnější vonné květy naší socialistické zahrady.
Tito zběsilí psi kapitalismu se pokoušeli roztrhat na kusy nejlepší
]idi naší sovětské země. Zavraždili jednoho z nejvzácnějších mužů naší
revoluce, vynikajícího, podivuhodného, jasného, radostného člověka, který měl vždy na rtech
úsměv plný světla a radosti, stejně jasný a
radostný, jako je náš nový život. Zavraždili našeho Kirova a zasáhli
nás u samého srdce. Chtěli do našich řad zanést zma.telc a vzrušení ...
Ha zrádcovský výstřel z 1. prosince 1934 odpověděla vrahům celá
země jednomyslným prokletím. Celá země - milionů, desetimilionů lidí
se zmocnilo rozhořčení a ukázalo znova jejich svornost a jednotnost,
jejich vernoui oddanost velkému praporu strany Lenina, a Stalina.. Jako
železný neotřesitelný val zvedla se země sovětů na ochranu svých vůdců
a svého vedení a za kaLuý jejich vlas zaplatí nám zločiní,šílenci svou
hlavou. V této bezmezné lusce milionových mas pracujících k naší straně,
k jejímu Ústřednímu výboru, k našemu Stalinovi a k jeho slavným spolubojovnicím, v této bezmezné lásce lidu spočívá celá síla strany a ochrany našich vůdců, vůdců země a strany před zrádci, vrahy a bandityl
Kaše velká vlast vzkvétá a radostně roste. Nesčetné kolchozy rodí
bohaté klasy zlatého obilí, tisíce nových socialistických stač' anovských
továren a závodů dýchají z plných plic. Jednotně a skvěle fungují k blahu své vlasti železnic-, po jejichž nekonečných lesknoucích se ocelových
pásech probíhají od jednoho konce k druhému Jcřížem krážem krivonosovské
osobní a nákladní vlajjy. Pevně jako žula stojí Rudá armáda na stráži
na hranicích vlasti, obklopena láskou lidu. Drahá a blízká jsou nám
všem, kteří jsme naplněni synovskou láskou k naší matce vlasti, jména
vynikajících bolševiků, neúnavných a nadaných tvůrců našeho státu,
Sen:eje Crdžonikidze, Klina Vbrošilova, Lazara Kojsjeviče kaganoviče
a vedoucího leningradských bolševiků Zdanova. S nesmírnou láskou vyslovují pracující celého světa jména velkého učitela a vůdce národů SSSR,
Josefa Vissarionoviče Stalina.
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Pod vedení'- sovětské vlády a naší strany v 5ele se Stalinem zvítězil
v naší zemi definitivně a neodvolatelně socialismus. Pod vedením sovětské strany vyrval proletariát naší země kapitalistům výrobní nástroje
a prostředky a zničil kapitalistickou :oustavu, opírající se o soukromé
vlastnictví, o vykořistování, o bídu a otroč.ví.
Za vedení naší st m . a sovětské vlády provedly národy SSSR velkou
industrializaci naší země, zdeseteronásobily její výrobní prostředky,
rozmnožily její národní bohatství a vytvořily tím přo všec: m pracující
sovětské a sooialistlefcé země předpoklady štastného, radostného život?
/ítězstvi socialismu je především vítězstvím naší drahé bolševické strany, její leninsko- stalinské genérfttní linie, jejího leninsko-stalinžkého vedení, jejího Ústředního výboru, v čele s veli.iým Stalinem.
Tato vítězství vytvořila nerozborný svazek všech pracujících k dalšímu upevnění a rozvoji socialismu, vytvořila a upevnila svazek a přátelství všech národů SSSR k výstavbě socialismu, k obraně proti našim
nepřátelům, proti nepřátelům socialismu. Tato vítězství rozhodni změnila
celou, tvář naší země, povznesené na nevýdanou výši hospodářského a kulturního rozvoje.
Tato vítězství přinesla dělnické třídě SSSR obrovské zlepšení jejího
hmotného blahobytu." Již před mnoha lety byla odstraněna nezaměstnanost,
byla zavedena sedmihodinová pracovní doba, proti které se ví.dy úporně
a zrádcovsky bránili „hrdinové", kteří zde sedí na lavici obžalovaných.
Na_'e země dosáhla v oblasti rozvoje a rozkvětu nové, skutečně lidské
socialistické kultury nevídaných úspěchů, jakých nedosáhli v žádné kapitalistické zemi.
Tato vítězství přinesla celé zemi, každému dělníku a kolchozníku
úředníku a inteligentu blahobytný a jasný život. Tato vítězství jsou
zárukou jednoty všeho sovětského lidu s naší vládou, s naší stranou a
jejím Ústředním výborem. Nejsou snad tato vítězství nejlepším důkazem
teto nezdolné, skutečné jednoty a svornosti lidových mas, které se postavily sa velikého Stalina, za náš ústřední výbor, za naši sovětskou
vládu, jen v naší zemi myslitelné masové lidové porady úderníků továren,
závodu» dopravy, bavlnářského a ,'epařského hospodářství a chovu dobytka,
řidičů kombajnů a traktoristů, stachanovců a krivonosovců s vedoucími
straoy.a vljády? To je projev skutečné sovětského opravdového demokratismu! "a.gným důkazem této jednoty jsou i mohutné vlny hněvu lidu proti
hnuaeým/vralrftmj vlny, které se nyní valí přes celou naší zemi» /.../
Zběsilí

psi

hučíte

bez

vy jímky

zastřeleni !

Soudruzi soudcové, končím. Bií: í se poslední hodina zúčtování s těmito lidmi z? těžké zločiny, jichž se dopustili proti naší velké zemi.
Poslední hodina účtování s těmito lidmi, kteří zvedli zbraně proti nejd?8S8£"u a nejmilovanějšímu, co máme, proti milovaným vůdcům nasx strany a naší vlasti, proti Stalinovi, Ka anovičovi, Vorošilovovi, O r d z o m kidzovi, Ždsnovovi" a jiným vůdcům naší země, zerr.ě zvítězivši, vzríista1ící-a rozkvétající nové socialistické společnosti.
Smutný a potupn' konec čeká tyto lidi, k t e n kdysi stali v našich
řadách, ačkoli se nikdy nevyznamenrli ani vytrvalosti, ani oddanosti
cqqÍ glÍSm"U»
^
T ' j_
Ještě několik slov. Sškteří z obalovaných se zde snažili poukazat
na paralelu s historicitou minulostí, na pararelu s epochou „isaxodnoj
volil" /Vůle lidu/, pokoušeli se srovnávat se s hrdinymi teroristy,
kteří -e v minulém století nustili v souboj se strašným, podlým a nelítostně surovým nepřítelem", s carskou vládou. Uváděli i jméno Gersunij,
při čemž mluvili někdy o Bakajevovi, někdy o Smirhovovi. To neobstojí
v žádné kritice.
To byl boj

hloučku nadšenců obětujících eebe sama v boji s četnickými obry, to
byl boj za zájmy lidu, My, ^bolševici, jsme byli vždy proti teroru,
musíme vrak být spravedliví k upřímnosti a hrdinství ňarodovců. Geršunij nebyl bolševikem, ale bojoval proti carisrau a nikoli proti lidu.
Avšak, vy hléuček skutečných kontíarevolucionářů, představitelé
předvoje mezinárodní kontrarevoluce, vy jste vystoupili proti předvoji světové proletářské revoluce! Vy jste vystoupili proti svobodě
a Štěstí národů. ;:estoudné je srovnání s epochou terorismu ňarodovců.
ITaplněn úctou k památce těch, kteří se upřímně a poctivě, pravda, svou
osobitou cestou a svými osobitými methodarni, ale vždy bez bázně a hany
účastnili v době „Narodnoj volji" bc^e za svobodu proti carskému samoděržaví - rozhodne odmítám toto rouhavé srovnání. Opakuji, srovnání,
zde není na místě. Přec námi jsou zločinci, nebezpeční, zatvrzelí, suroví, nelítostní k našemu lidu, k našim ideálům, k vůdcům našeho boje
- vůdcům sovětské země, vůdcům pracujícího celého světaJ •
Nepřítel je podlýJ Podlého nepřítele nelza šetřit. Všechen lid se
zvedl při první zprávě o strašném zločinu. Yšeéhen lid se chvěje a je
rozhořčen. A já ? zástupce státní obžaloby, připojuji svůj rozhořčeny,
hněvivý hlas státního alobce k dunční hlasů milionůJ
Soudruzi coudcové, chci skončit a připomenout vám, co vyžaduje zá'\on při nejtěžších zločinehh proti státu. Dovoluji si vám připomenout
ve 7i povinnost, abyste tyto muže, všech 16, uzn=li vinnými ze^zločinu
proti státu a abyste proti nim použili plnou měrou oněch článků zákona., o které se opírá žaloba.
Žádám zastřelení těchto zběsilých psů - všech bez vy jímkyJ
Vojenský senát Kejvyššího soudu SSSR odsoudil Všechny obviněné k
nejvyšší výměře trestu - k trestu zastřelení a k zabarvení veškerého
jejich osobního majetku. Žádost odsouzených o milost byla présidiem
UTT SSSR zamítnuta» Rozsudek byl 25. srpna 1S36 vykonán.
Popraveni, byli: Zinoyěv, Kameniv, Jevdokimov, Bakajev, Smirnov, TerVagaaan, Mračkovský, Breitzer, Reingold, Pikle, IIolemaní David, Olberg, Breman-Jurin, Lurjen L. a Burjen
K.I.
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/.../ Když před několika měsíci v této místnosti a na týchž lavicích
obžalovaných seděli členové tak zvaného spojeného trockisticko-zinověvského teroristického centra, když Vojenský senát Nejvyššího soudu
soudil tyto zločince, každý z nás se musel otřást hrůzou a odporem
při pohledu na zločiny, které jako příšerná vidina probíhaly před li astma očima.
Každý čestný člověk naší země,každý poctivy člověk v kterekoli
zemi na světě si musel tehdy říci:
Jaký bezedný pádJ
Kle, nejzazší hranice, poslední mez morálního a politického rozkladu!
Kle, dábelská nezmeanost zločinců!
Každý čestný syn naší vlasti si pomyslel: tak hnusné zločiny se
ji3 nemohou opakovat.
Lidé, kteří by tak hluboko klesli, kteří by nás tok podle zradili
již v
A naší
nyní zemi
se násíejsouj
znovu zmocňuje pocit, který jsme nedávno zakusili !

-
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Opět roztrpčeni vidíme, jak před našimi zraky defilují hrůzné obrazy
příšerných zločinů, strašlivých zrad a strašlivé prorady.
Tento proces, při němž sami obžalovaní přiznali svou vinu, tento
proces při kterém vedle vůdců tzv. paralelního trockistického centra,
obžalovaných Pjatakova, Sokolnikova, Radka a Serebrjakova, sedí na
těže lavici obžalovaných takoví význační trockisté jako Iíuralov, Drobnis, Boguslavskij a Livšic, kde^vedle těchto trockistů sedí typiští
špioni a vyzvědači - Ratajčak, sestov, Stroilov a Hraše - tento proces
ukázal, jak hluboko klesli tito páni, do jakého bahna nadobro a nenávratně zabředl kontrarevoluční trockismus, ze kterého se už dávno stal
přední a nejzběsilejší oddíl mezinárodního |ašismu.
Tento proces odhalil všechny tajné hybné síly ilegální zločinecké
činnosti trockismu, celý mechanismus jejich krvavé, jejich zrádcovské
taktiky. Tento proces znovu odhalil tvář skutečného, pravého trockismu
- tohoto odvěkého nepřítele dělnictva a rolnictva, odvěkého nepřítele
socialismu a věrného služebníka, kapitalismu.
Tento proces znovu dokázal, komu slouží Trockij a jeho spřeženci,
čím je trockismus ve skutečnosti, v praxi.
Zde, v této síni, před soudem, před celou zemí, před celým světem
definovala celá řada zločinaů, spáchaných těmito lidmi.
Komu prospěly jejich zločiny? Ye jménu jakého cíle, ve jménu jakých
idejí, a konečně ve jménu jaké politické platformy nebo programu jednali tito lidé? Jménem čeho? A ionečně, proč se stali vlastizrádci - zrádci věci socialismu a mezinárodního proletariátu?
v
Tento proces přinesl podle mého soudp vyčerpávající odpověd na všecky tyto otázky, ja.snou a přesnou odpověd ,proč a jak dospěli k takovému životu.
Jako film promítaný obráceně, připoměl a ukázal nám tento proces
všecky hlavní etapy dějinné dráhy trockistů a trockismu, který vynaložil
přes 30 let na to, aby nakonec připravil svou definitivní přeměnu v
údernou tlupu fašismu, v jedno z oddělení fašistické policie,
Sami obžalovaní zde vylíčili, komu sloužili. A ještě výmluvněji
o tom svědčí jejich vlastni činy, jejich špinavé, krvavé a zločinné
skutky. /.../
/.../ Tento pán si troufal nazvat Lenina vůdcem reakčínho křídla dělnického hnutí á jeho drzost a politická nestydatost překračovala veškeré
meze. Zatímco Lenin a Stalin vyhledávali nejlepší lidi a vychovávali
je v politických bojích proti samoděržaví, proti carismu a proti buržoazii, tvoříce z nich jádro bolševické strany, Jidášek Trockij slepoval
jednotnou frontu lokajů kapitalismu k boji proti proletariátu, Rovněž
roku 1911 -12 organizoval Trockij blok, stejně jako později trockisticko-zinověvsgý blok, tak zvaný „srpnový blok", který se skládal z přisluhovačů kapitálu, z menševiků, z lidí vyhnaných z bolševické strany,
z roztěkaných inteligentů a odpadků dělnického hnutí. 0 tomto bloku
napsal Stalin: „Jak známo, tato hadrářská „strana" usilovala o rozbití
bolševické strany." /.../
Jak bojovali proti Leninovi.
Jaká je politická minulost členů centra.? Pjatakov a Radek, Serebrakov a Sokolnikov, Boguslavskij a Drobnis, Iíuralov a Sestov chovali
v sobě dlouhá léta nenávist k sovětskému řádu, : socialismu, Dovedli
zastírat, dovedli tajit syé skutečné city a názory, hráli obojetnou
úlohu a podváděl i, což ted také doznávají, llěkteří tvrdí, se v urči ty ch
obdobích se vzdalovali trockismu. Tomu je těžko uvěřit. Víme, že veškerá čiímost obžalovaných v této věci byla nanejvýš důsledná. Takoví,
abych tak řekl, zasloužilí činitelé trockismu jako Pjatakov, Radek,
Drobnis, Serebjakov a boguslavskij se maskovali, zastřešovali napalovali
J

-

6 -

své I cizí. Jen v takovém prostředí, jak je vytvořili Pjatakové a Hádkové,qtito naprosto bezzásadoví, nadobro zkažení lidé, kteří využívali
svého vysoce odpovědného postavení v sovětská státní soustavě k obstarávání svých hanebných, špinavých a krvavých zločinů, mohli se ocnout
mezi tímto, abych tak řekl, trockigtickým aktivem také takoví dobrodruzi a darebáci, jako Ratajčakové, Knazevové, Sestovové, Arnoldovové,
Stroilové, Erašové.
Viděli jste zde, soudruzi soudci, tyto pány, slyšeli jste je a zabývali jste se jimi. Zde sedí Ratajčak, snad je to německý, snad polský
vyzvědač, ale že je vyzvědač, o tom nemůže být pochyb a jak se na něho
sluší a patří, lhář, podvodník a darebák. Slově::, kterývXHjáÍK:-: má podle
svých vlastních slov starý životopis a nový životopis. Slovek, který
podle okolností tyto životopisy padělá a předělává. Člověk, který jako
náměstek předsedy gubernské rady národního hospodářství na Volyni nejen
kryje loupež, krádež a spekulaci člověka jemu podřízeného, nýbrž společně s ním se účastní přímých zištných zločinů. Podle vlastních slov je
vydržován tímto zlodějem, defraudantem a spekulantem. A hle, tento
Ratajčak se vše i svými skvělými vlastnostmi, odhalenými při vyšetřování
a u soudu, se stává ne^bliiiším pomocníkem Pjatakova v chemickém průmyslu.
Pěkný chemik ! /pohnutí v soudní síni./
Pjatakov věděl, koho si zvolil. Lze říci, že dobrému lovci zvěř sama běží do rány. Ratajčak šplhá, na vysoká místa. Mlčí o pohnutkách, které jej ženou, a netlachá tak otevřeně, jak to učinil Arnold, který doznal, že ho trápila „touha dostat se do vyšších společenských vrstev".
/Smích, pohnutí v soudní síni/ 0 tom Ratajčak mlčí. Je ovšem chytřejší
než Arnold, ví že mluvit stříbro a mlčeti zlato. A hle tento Ratajčak,
se všemi svými morálními vlastnostmi, dokazuje, že se dovede protlačit
na význačné místo. Je řiditelem „Glavchimpromu"! Je nutno se jen zamyslit nad tím, co znamenají tato slova: řiditel hlavní správy chemického
průmyslu v naší zemi!
Kdyby Pjatakov nespáchal žádný jiný zločin, pak by ho bylo nutno
pohnat k nejpřísnější odpovědnosti jen za tuto jednu věc, že nedržel
tohoto člověka nejméně na kilometr od chemického průmyslu.
Ratajčak, tento - rciškůdce, rozvíjí na odpovědnén. místě řiditele
„Glavchimpromu" svůj zločinný talent, pouští se na široce založenou
zločinou cestu, žene se kupředu plnou parou - osnuje výbuchy, ničí
plody práce lidu, hubí á vraždí lidi.
ílebo vezněte Dorbnise, starého profesionálního trockistu, tohoto
vraha dělníků, řídícího se zásadou: J3ím víc obětí, tím lépe." Nebo
vezměte ICnazeva,, japonského vyzvědače, který vykolejil desítky vlaků.
Bebo livšice, bývalého náměstka,lidového komisaře železnic a zároveň
Pjatakovova náměstka ve zločinecké činnosti v dopravě. Sluěování funkcí
bylo oblíbeno v tomto spolku... Konečně trockistický „voják11 Muralov
jeden z nejoddanějších a nejzarytějších pobočníků Trockého - rovněž
doznal, že byl škůdcem a záškodníkem. A vedle nich Arnold, jinak Ivanov,
jinak Vasiljěv, jinak Rask, jinak Kulpenen a jak se kde ještě jmenoval,
nikdo neví. Tento prohnaný, všemi mastmi mazaný darebák, tento taškář
a dobrodruh je rovněž mužem důvěry pro troekisty... A prvotřídním banditou. Hebo Hraše, člověk nejen tří rozměrů, ale při nejmenším tří státních občanství, který sám definoval své hlavní zaměstnání velmi výmluvně, by? i ne zcela příjemným slovem špion, a který dodal, že se pro
něho jako špiona podle jeho postavení neslušelo mít přesvěděení... /Smící
v soudní síni./
To je zběžná charakteristika kádrů, které zde definovaly pred soudem, před celou zemí, před celým světem, kádrů, které shromáždilo „paralelní" centrum, armády, kteréuzorganizovala totéž „paralelní" centrum
na pokyn Trockého, vychovalo a poslalo do trockistického boje proti
sovětské moci a proti sovětskému státu.
Mluvíme-li o těchto kádrech, musíme se ovšem zvlášt zmínit, o jejich atamanech. Začneme ovšem z Pjatakovem, po Trockém prvním atamanem
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této lotrovské smečky. Pjatakov není mezi Trockisty náhodný zjev. Pjatakov,který se dosud úporně a obratně maskoval, vždy byl a je starý
nepřítel leninismu, nepřítel naší strany a nepřítel sovětské moci. Prozkoumejme politickou dráhu Pjatakovovu.
Roku/1915 vystupuje společně s Bucharinem s protileninskou platformou v otázce práva národů na sebeurčení, v otázce, která má největší
zásadní význam pro určení stanoviska bolěevismu, a přitom vynadal Leninovi „talmudistů sebeurčení".
Roku 1916 týž ělověk vystupuje pod pseudonymem P.Kijevskij už jako
vyhraněný ideolog trockismu. Dokazuje, že sociální převrat /říká: sociální proces/ je si možno představit jen jako sjednocenou akci proletářů
všech zemí, bořící hranice měštáckého státu, bořicí pohraniční sloupy.
To je na oko ultra „levý", ve skutečnosti však ryze trockistický způsob
výkladu. Pjatakov zde plně opakuje trockistickou tezi o nemožnosti výstavby socialismu v jedné zemi. Vystupuje proti Leninovi. Lenin odhaluje protimarxistický ráz tohoto Pjatakova projevu. Lenin už tehdy hodnotí tento článek jako projev, který může zasadit „velmi těžkou ránu našemu směru a naší straně , jako projev, který mohl zkompromitovat stranu zevnitř, z jejich vlastních řad, kteýý - jak psal Lenin - „by ji
měnil v představitelku zkarikovaného marxismu". /.../
Pjatakov společně s Radkem se staví proti této thesi,,proti Leninovi. Oni - tito „leví" komunisté - jsou odhodláni dokonce souhlasit se
ztrátou sovětské moci. Tito pánové už roku 1918, když zasedli v byru
moskevského výboru strany, mluvili o tom, že je nutno zmařit brestský
mír i za cenu ztráty sovětské moci, -terá, jak říkali, se stala formálním pojmem. Uzavření brest&kého míru nazýval Stalin právem vzorem leninské strategie, která dala síly, aby mohlo být připraveno zahnání
Děnikinových a Kolčakových tlup. /.../
Doslova horda banditů, lupičů, padělatelů listin, záškodníků, špiclů a vrahůJ Této hordě vrahů, žhářů a zločinců se může vyrovnat jen
středověká camorra, která sjednocovala italské velmože, tuláky a sprosté zločince. To je morální tvář těchto pánů, morálně prohnilích a morálně úplně zchátralých. Tito lidé ztratili všechen stud nejen před svými
spřeženci, ale i sami před sebou.
Pro tyto „politické činitele" to byla maličkost uvolnit koleje a
pustit vlak proti vlaku. Byla to pro ně maličkost zaplynovat šachtu a
pohřbít v šachtě deset nebo několik desítek dělníků. Pro ně to byla
maličkost zákeřně zavraždit inženýra, který poctivě pracoval: Pro ně
to byla maličkost podpálit závod a vyhodit do povětří děti, které se
náhodou zatoulaly k tajné skrýši dynamitu. /.../
Vojenský senát odsoudil: J.L. Pjatakova, L.P. Serebrajova,, H.I. Plurálová, J.N. Drobnise, ¿.A. Livšice, te.S. Boguslavského, I.Á. Knazeva,
S.A. Ratajčaka, B.O. Norkina, A.A. Sestova, I.D. Turoka, G.£. Pušina a
I.I. Hrašeho k nejvyšší výměře trestu - k smrti zastřelením. /.../
Rozsudek byl u těchto odsouzených vykonán, ... 3o. ledna 1937...
P r o c e s

s

p r o t i s o v ě t s k ý m

v i c e

a

„ b l o k e m

p r a -

t r o c k i s t ů "

/.../ Právě tyto zločiny objasňují skutečný průběh událostí, skutečnou
logiku událostí a boje,'který postavily v tváři tvář dva světy, dva
bloky, na jedné straně blok zrádců, žoldáků cizího kapitálu, n y m odhalených a rozdrcených hněvem a mocí velké sovětské země, blok zrádců,
stižených věčným pohrdáním, hanbou a prokletím milionových mas pracujícího lidu "elého světa - a na druhé straně blok sovětských vlastenců,
kteří obstáli v nejedné historické bitvě s nepřítelem, kteří jsou při-
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praveni postavit se za vedení komunistické strany a velikého Stalina
na drtivý odpor proti jakémukoli nepříteli, za jakýchkoli podmínek,
kdykoli, at se objevil odkudkoli, bez o'ledu na jakoukoli zradu nebo
propadu. /.../
Za těch dvacet let, za vedení strany Lenina a Stalina je v naší
zemi definitivně odstraněno vykořistování člověka a definitivně upevněno společenské socialistické vlastnictví jako pevný základ naší sovětské společnosti.
Za těch dvacet let se od základu změnila celá tvářnost naší země,
která se stala nejbohajší a nejmocnější proletářskou mocností. /.../
Cožpak nesvědčí o dábelské práci cizích výzvědných služeb v naší
zemi případ anglických inženýrů Thorntona, Iíac-Donalda a ostatních
agentů Intelligence Service, odhalených v roce 1933, organizátorů škůdcovství a záškodnictví v několika našich elektrárnách, lidí, kteří připravovali opěrné body pro budoucí intervenci?
Cožpak konečně o tor: nesvědčí poslední soudní procesy v letech 1936 37, které odhalily strašné zločiny vyzvědačských teroristických band
trockistů, zinověvců a ostatních protisovětských živlů, které se daly
do služeb tajné policie cizích států a staly se vyzvědačskou a záškodnickou teroristickou agenturou cizí tajné policie? Ano, ano, o tom zcela
jasně a výmluvně svědčí hrozné zločiny těchto banditských tlup, zničených rozsudky našeho sovětského soudu.
Proces se Zinověvem a Kameněvem, proces s Pjatakovem a Radkem, proces se skupinou vojenských zrádců - Tuchačevským, Jakirovem a ostatními
dokázal, že nepřátelé nemají v úmyslu zvolna „vplazit se do socialismu",
jak to k zakrytí své hnusné zrádcovské činnosti hlásali obžalovaní
Búcharin, Rykov a ostatní, že se nepřátelé uchylují k nejostřejším,
nejkrutějším prostředkům boje. /.../
Jak Bylo v průvodním řízení prokázáno, neomezovala se teroristická
činnost pravicových a trocicistických zrádců jen na zavraždění Kirova.
Jak bylo v průvodním řízení prokázáno, padli Alexej **aximovič Gorkij
V.R. Menžinskij, V.V.Kujbyšev za obět teroristickými činům, ke kterým
došlo z nařízení téhož „bloKu pravice a trockistů". Obětí vraždy byl
také syn A.M. Gorkého - M.Pešov. /.../
Vojenský senát Nejvyššího s e d u SSSR odsoudil: H.I. Bucharina, A.I.
Rykova, J.G". Jagodu, H»N. Krestinského, A.P. Rozengolce, V.I. Ivanova,
M.A. Sernova, 6.3?. Grinku, I.A. Z e lenského, A. Ikramova, P. Ohodžajeva,
L.G. levina, I.Ií. ^azakova, V.A. Maximova-Dikovského a PI. P. Krjučkova
k nejvyšší vým"ře trestu, k zastřelení /.../
Rozsudek
byl vykonán 15.března 1938 ...

Poznámka: Takovýchto procesů a rozsudků byly stovky a tisíce a samozřejmě hlavně proti nekomunistům.
Chceme tet5, přinést pohled z druhé strany na tvrzení pana Vysinského. Výňatky jsme převzali ze Zkrácených dějin KSSS,
Kirův případ 1933 - 1934
-Léto a podzim 1933 b. ly pro Sovětský svaz významným mezníkem. Ůrodé
byla překvapivě dobrá. Stalin si byl dobře vědom, že tato sklizen pravděpodobně rozhodne o jeho osudu; pokud se ekonomická situace nezmění,
nezlepší, bude silnou krizovou atmosférou ve straně i zemi smeten. Vyvinul mimořádnou energii a donutil všechny, aby v aparátu pracovali do
úpadu. Do skladů a sýpek se podařilo dostat dobrou úrodu. Jeho pozice
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ve straně se tím nesporně zlepšila, také členské masy nabyly novou naději v úspěch generální linie. Zároveň všag: v umírněnérl křídle politbyra vládl názor, že nyní nastala vhodná chvíle pro ukončení teroru jak ve straně, tak v celézemi." /wikolajskij, p.50/.
/.../ „Tvrdí", k nimž samozřejmě patřil i Stalin, viděli řešení v inten
sifikaci teroru, v likvidaci možných nepřátel.
iíaproti tomu umírnění kolem kirova žádali „smíření" s lidem, aby
byla získána spolupráce nezbytná pro obranu země: dostali silnou podporu od straých bolševiků a stranické inteligence, i imořádnou roli hrál
Gorkij. Pochopil zřejmě již nyní scela jasně orientální mentalitu Stalinovu, jeho nedůvěru k okolí a obavu, že jakmile projeví měkkost bude
svržen. Gorkij se snažil toto přesvědčení změnit: chválil jeho „génia",
přesvědčoval jej, že lid chápe správnost generální linie s nikdo že
nechce ohrožovat jeho vedoucí pozici, /elkomyslnost k včerejším odpůrcům měla posílit Stalinovu „mentální autoritu".
kirov, který stál v čele umírněného křídla v politbyru, rozhodně
nepatřil k intelektuálům ani k liberálům. Za první pětiletky měl např.
pod svou kontrolou Koncentrační tábory n a severu, výstavbu kanálu BaltBílé moře vězeňskými silami atd. i»yní všat argumentoval zhruba takto:
období rekonstrukce, které bylo nezbytné pro exproporiaci drobného
vlastníka na vesnici, je ukončeno, i-ijconomicicá situace icolchozů se zlepšila a upevnila. Jakmile se příznivý ekonomický vývoj stane trvalým
jevem, masy se semknou kolem režimu. /.../
Zdá se, že se ilirovův iturs v průběhu roku 1935 ve vedení strany
prosadil jaso dominující. Byly vydány instruicce o omezení teroru na
vesnici, byla přijata daleko realističtější směrnice pro druhou pětiletku. Ještě n a pocát±cu léta - kdy již bylo jisté - že úroda bude dobrá a kdy se zřetelně^projevily následky Hitlerova příchodu k moci,
bylo Zinověvovi, jCai.eňevovi a dalším členům opozice povoleno vrátit se
ze Sibiře. V procesech proti „teroristům" byly vynášeny v této době
relativně mírné rozsudky. /.../
17. sjezd dal Stalinovi konečný důkaz", že slibům nesmí věřit.
Konkrétní fakta o záměrech zbavit Stalina funkce generálního tajemníka
dodnes nemáme, existuje jen řada nejistých svědectví a jediné jistě,
že Stalin nechal později prakticky všechny delegáty sjezdu zlikvidovat.
/.../
... Stalinisté kolem Kaganoviče nabývali přesvědčení, že chce /Kirov
poz. přepisovatele/„získat lacinou popul ritu" a obrátit se pak proti
nim, 'iřípadně se spojit s poraženou opozicí. Tomu podle nich nasvědčovalo nírné počínání sirova s opozičníky, jimž umožňoval normální zaměstnání atd.
Atentát na ICirova řipravoval buď sám btalin nebo ^aganovičovi „tvrdí" bez Stalinova vědomí. Hlavním nástrojem byl Jagoda, jehož měli zřejmě v hrsti proto, že znali jeho carskou policejní minulost. í es Jagodu
nebo Ježova'byl získán Záporožec, zástupce leningradského jitCVD. Jeho
Prostřednictvím byl zřejmě nalezen mladý, duševně nevyvážený a zklamaný
omunista Leonid iiikolajev, byla mu dána pistole, dokumenty opravňující
£e vstupu do Smolného a Záporožec navíc zajistil i dočasné zmizení stráží u Kirova. Kikolajev byl od podzimu dvakrát u Smolného zadržen, PofiSUhé, 20.11., i s revolverem. Přesto byl propuštěn a revolver mu byl
vrácen, což je v té době vysvětlitelné jen jako součást širokého komplotu. /.../
25. - 28. listopadu se konalo plénum ŮT... Plénum tedy v zásadě přijalo Kirovův reformní program /.../
1. prosince 1954 v této situaci tedy byl ¿íirov Wikolajevem zavraždě:
Stalin odjel zvláštním vlasem do -¡jeningradu. Ještě před odjezdem však
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vydal - bez konzultace s politbyrem - dekret o urychleném odsouzení
lidí obviněných z sk~ů teroru a urychleného vykonáni trestu smrti.
/.../ K výslechu byl okamžitě povolán velitel osobní stráže iCirova, Eorisov, aby ve voze, v němž byl dopravován, „zahynul při nehodě", zatímco z jeho doprovodu nebyl niiído zraněn. Agramov rozvíjel potom celý
případ 2±bh±íí už podle přesně připraveného plánu, "eho konspirativní
skupina, která atentát organizovala, h^la označena .jako s.cupina komsoraolských funkcionářů z vyborgskéfto okresu, terá stála aktivně na zinověvském křídle /Rumjancev, iíotolinov, Sacki^j/. iále byla obviněna, že
měla spojení s iCameněvem a Zinověvem. To mělo zmarně dokázat, že Kameněv
nedodržel slovo. Jediná chyba v režii byla ta, že se nepodařilo Nikolajeva ani mučením připravit pro „zinověvskou linii" obvinování druhých,
jak to nařídil Stalin. Stalin atentátníka osobně vyslýchal. Ten mu řekl:
„iíestřílel jsem na něho, střílel jsem na stranuj" / .../
Okamžitě po atentátu na Xirova začal obrovský hon na čaredejnice.
V této atmosféře se konal 15 - 16.1. 1935 první vel-<ý „předprocee"
s tzv. moskevským centrem. ... Na lavici obžalovaných zasedlo 19 lidí
v čele se Zinověvem, Kameněvem. ... Přelíčení se muselo odbývat za zavřenými dveřmi a tvrdé rozsudky neuspoKojily. Zinověv dostal 10 let,
Jevdokinov 8, Kameněv 5 let. /.../
Poslední, ..de mohl být pro Stalina v„znamnoů
Gorkij. Onemocněl 31.5. a zemřel 18.6. Zde opět,
va, šlo o nemoc, :terá „přišla včas". Odklizením
několik izolovaných jednotliveů /Ordžonikidze/ a
mohla rozjet.

morální překážkou, byl
jako v případě JÍujbyieGorkého zůstalo jen
mašinérie procesů se

Po d l ď h é m fyzickém mučení a nátlaku - u Kameněva znásobeném hrozbou
zastřelením jeho synů _ Zinověv a ¿ameněv souhlasili, že budou vypovídat
podle režie, jestliže jim Stalin před celým politbyrem slíbí, že nebudou
vyneseny rozsudky smrti. /.../
První moskevský proces vyvolal ve stranických řadách obrovský šok.
Stalin se sna.il udržet tempo teroru v plných obrátkách. Z Vorkuty a jiných táborů bylo do Koskvy přivezené 5 000 opozičníků a zde je rozpravili
/později se popravovalo přímo v táborech - pravidelně 20 - 40 lidi denně
Druhý moskevský proces byl připraven „odhalením" série sabotáží na
šachtách v Donbase, Kuzbasu, v chemickém průmyslu atd. B; 1 obrácen proti
lidem, kteří Stalinovi již dávno sloužili, jako například "tezcharakterní
Radek, tfet^ední postavou, hlav ím obžalovaným, se stal ovšem Pjatakov,
de facto hlava celé sovětské ekoaaolkj, náměstek komisaře těžkého průmyslu. /.../
Režie procesu byla vedena tak, aby byli do „spiknutí" zapleteni čelní představitelé pravice Bucharin a Rykov. 17. ledna 1937 se Eucharinovo
jméno poprvé neobjevilo jako jméno šéfredaktora Izvěstijí. Když 23.ledna
začal proces, byla od prvního okamžiku zřejmá tendence kompromitovat
celou „pravici". /.../
Nyní se zničení nejcenějšího Sergova spolupracovníka vyhrotily věci
na ostří nože. Bylo jasné, že obrácením pozornosti na „ekonomické sabotáže" může Stalin kdykoliv zničit i jeho samotného. 17.února měl Serge
8« Stalinem dlouhý telefonický rozhovor. Obvinil jej, že se stal nastrojE
jem ve vleku „temných sil", t:. Ježova. K novému rozhovoru - opět bezvý-
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slednému - došlo hned následujícího dne. V 17,30 byl již Serge mrtev.
Oficiálně spáchal sebevraždu. /.../
...Počet členů „strany v armádě klesl mezi 17 a 18 sjezdem na polovinu. Odhaduje se, že spolu s příslušníky rodin „zmizelo" na 125 000
osob /.../
Poznámka: Samozřejmě, že procesy i popravy pokračovaly dál svým bestiálním tempem. Počet obětí v důsledku či na přímí pokyn Stalina
se odhaduje až na 20 000 000 lidí.
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/.../ AÍ už uveřejnění Návratu právě dnes bylo oportuní či ne, -idyž
jednou vyšel, sovětská publicistika měla se pečlivě a kriticky obírat
Gidovými výtkami, přiznat, kde má pravdu, vyvrátit, kde se mýlí, a nikoli vyhlásit ho div ne za japonského špicla.
Co se stalo? Gide, komunistický neofyta, popletený a zmatený nezřízenou a naivní sovětofilskou propagandou, Gide, typický západoevropský
intelektuál, který se ke komunismu dostal, jak sám tvrdí, četbou evangelia. Gide, antikapitalista, otřesený ve své kulturní jistotě světovou
válkou, Gide, unavený Evropan jejími zmatky, přišel do země sovětů s
otevřenou náručí, hledaje tam své „lecteurs futurs", budoucí čtenáře,
hledaje tam jakousi Utopii, zaslíbenou zemi, Novou iarmonii.
Pisto toho našel zemi devatenáct let po revoluci a ke konci druhé
pětiletky v jedné z nejcboulostivějších situací jejího vývoje vnějšího
I vnitřního, politického i psychologického. Našel zemi umístěnou uprostřed odplouvající celoevropské vlny sociální aktivity, zemi uváděnou
do stavu téměř válečné pohotovosti, zbrojící usilovně na dvě fronty:
našel zemi, >terá překračovala typický pro každou revoluci bod obratu,
v níž zvítězili „reorganizátoři" proti pokračovatelům revoluce: našel
zemi v níž opozice proti režimu se rozrůstala do hloubky i do šířky a
byla krvavě likvidována: našel zer'i unavenou vypětím obou pětiletek,
zbavenou téměř úplně první vůdcovské garnitury: našel dělníky s chatrnou
pr covní morál :ou, vybičovanou všemi možnými i nemožnými prostředky a
konečně našel zemi - což Gide velmi přesně postřehl, ale nepochopil unrost-ed morálního vakua, jaké vzniká, a druhdy nedlouho, při střídě
dvou životních, hospodářských i kulturních systémů. Téměř všechny pružiny givotr soukromého, pohybu hospodářského a Kulturního byly povoleny
a^nové dosud nenapjaty, reservoárjc morálky jedné, individualistické,
byly do dna vyčerpány, reservoáry morálky druhg, kolektiviotické, posud
nenaplněny, a v tomto vaku se rozrůstala plíseň těch, kdo revolrci nedělali, ale z ní těžili, rozrůstala se byrokracie, dědička starého činovnictva, jen podporovaná nesrírnými dávkami sovětského teritoria a
různorodosti, namnoze nevychovaností a slabostí lidského staviva. Takovou zemi našel Gide a byl jí přirozeně a ovšem zklamán. Snil o společnosti, kde „každé individuum',1 každá osobitost každého individua se může
rozvinout co nejdokonaleji", 3 našel společnost bojující těžce propagandou, hesly, údernictvím, stachanovxštinou o primitivní předpoklady
pracovní morálky, stavějící zespody a mnoha omyly a oklikami teprve

předpoklad jeho „rozvinutí individua": lešení kolektivní, hospodářské
a kulturní stavby. Gidova idealistická nedočkavost a nervozita, přeskakující ne roky, ale desítky let, dodělala ostání a. dovedla ho až k těmto pochmurným perspektivám.
Takový je můj rozbor situace, který ovšem neznamená, že nevidím a
nedoceňuji vážnost situace.
Ale největší nebezpečí nevidím v nízkých mzdách, byrokracii a vznikání privilegií, to mohou být věci dočasné a odstranitelné - nebezpečí
vidím v tom, že se zrevidují některé předpoklady a metody při stavbě
této materialistické a příliš lacino se historizující společnosti, které
pohyb v ní nejen nepodporují, ale přímo brzdí.
Záleží na prozíravosti, bystrotě a přesnosti odhadu u stavitelů sovětské- společnosti , jak dlouho bude toto vakům trvat, záleží na nich,
aby Gide neměl pravdu, záleží na nich, aby spiritualizací svých příliš
naivně materialistických metod uvolnili tvořivé síly svého trpělivého
a hrdiného lidu. iíebot, a? to zní sebe paradoxněji - těžiště dalšího
vývoje v této vlasti praktikovaného materialismu je v oblasti ducha a
m orálky.
Přiepěje-li kníňka GAdoya, třeba nepřímo, k tomu a její překlad k reálnějšímu chápání Sovětského svazu u nás - vykonala dost.
V Praze v září 1937
Boh. Hathesius
/.../ Tak známý učenec vidí nutnost zavrhnout teorii, kterou hlásal a
která se nezdá dost ortodoxní. Tak člen Akademie nauk odvol - své „předešlé omyly", kterých by „mohlo být zneužito fašismem", jak veřejně vyznává
/Izvěstija 28.12. 36/. Je nucen uznat za správné obvinění, uvěřejnené na
rozkaz v Izvěstijích, které Senichavě vyhledávají nekalé symptomy „protirevolučního deliria".
Eisensteinovi se překáží v práci. K,,sí doznat své„oi.-yly", přiznat, že
se mýlí, a že nový film, který připravuje už dvě léta a na nějž se vydalo
již 2 miliony rublů, neodpovídá požadavkům doktríny, takže byl zakázán
právem. A spravedlnost! Kyslemež na poslední procesy v ?"oskvě-,a Novosibirsku, které by snad měli způsobit, ab;ch litoval oné věty, která vás
rozhořčuje: „Pochybuji, že dnes v některé zs. jiné zemi - i kdyby to bylo
hitlerovské Německo, - je duch méně svobodný, sehnutější, bázlivější
/více zterorizovaný/, porobenéjší"? /.../
/.../ Není-li členem strany, šlápnou mu na krk jeho kamerádi s legitimací strany. Dát se do strany, být do ní připuštěn - což není nic lehkého
a vyžaduje kromě zvláštních vědomostí dokonalou ortodoxnost a vlohy k
ohebnému přizpůsobování, je první a nevyhnutelnou podmínkou úspěchu.
Kdo je jednou členem strany, nemůže s ní vystoupit, okamžitě ?y stratil
své postavení, své místo, a všechny výhody nabyté předchozí prací, a konečně by se vydal odvetným opatřením a obe nému podezření. Nebot proč
opouštět stranu, kde se má člověk tak dobře? Která vám poskytuje tolik
výhod 1 a výměnou nechce nic, než abyste se všemu podřizovali á sami nemysleli. Načpak taková potřeba myslet a k tomu vlastní hlavou, když je
přijato, že všechno jde tak dobře? Myslet vlastní hlavou znamená stát se
okamžitě kontrarevolucionářem. Slověk uzrár pro Sibiř.
Poz.: Jak to velmi pěkně řekl Yvon: „Vstoupit do strany znamená sloužit
zároveň vládě, vlasti i svému osobnímu zájmu. Dokonalá harmonie,
na níž závisí štěstí."
Znamenitým prostředkem k postupu je udavačství. To vás uvede do dobrého
poměru k policii, která vás ihned začne ochraňovat, ale přitom si vámi
posloží: začně-li se jednou, nezadrží vás už ani čert, ani přátelství:
je třeba mašírovat. Ostatně je to snadný tréning. A špicl je v suchu.
Když chtějí noviny strany ve Francii z politických důvodů diskvali-
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fikovat, požádají o tuto špinavou práci nějakého nepřítele onoho někoho,
V Sovětském svazu jeho uejlepšího přítele. Neprosí: vyžadují. Nejlepší
zostuzení je zoztu::ení zesílené zapřením. Zále í také na tom, aby se
přítel veřejně rozešel s tím, koho je třeba zahubit. /Proti Zinověvovi,
Eameněvu a Smirnovu jsou vybráni jejich starší kamerádi: Pjatakov a Radek:
třeba je zneuctít, než budou zastřeleni sami./ Odmítnouti takovou podlost,
takové opuštění přítele, znamená zahubiti sám sebe spolu s přítelem,
kterého chcete zachránit.
Končí to tak, že se nevěří nikomu a ničemu. Nevinné hovory dětí vás mohou
zahubit, člověk se neodvažuje před nimi mluvit. Každý hlídá, hlídá sebe,
je hlídán. Neexistuje již nenucená, volná rozprávka., leda snad na posteli
se svou ženou, jste-li si jí zcela jisti. A X zábavně vykládá, že tohle
prý je dostatečný důvod proto, že manželství se tak rozhojnila. Při volných poměrech nebyla taková jistota. Považte: lidé byli odsouzeni pro
řeči udané po desetileté pauze < A potřeba otevřiti na polšt ři své srdce
stávala se stále naléhavější po tomto nesnesitelném tlaku po celý den
a po všechny dhy.
Abychom se uvarovali udáni, je nejlíp je předstihnout. Ostatně podléhají
vězení nebo aepor&aci ti, kdo závadné řeči zaslechli a ihned o nich nepodali zprávu. Špiclování je jednou z občanských cností. Cvičí se v tom
od nejútlejšího věku a dítěti, které „podává zprávy" se gratuluje.
K tomu aby člověk byl přijat do takového malého ráje, jako je například
Bolševo, nestačí být bývalým kajícím lupičem: je třeba ještě zradit kamerády spoluvinníky. Dato cena, udělovaná donašečství, je jednou z vyšetřujících metod G-PU.
Od zavraždění Kirova stáhla policie svá oka ještě těsněji. Dnes by nebylo
jistě již možné, aby mladí lidé podali Emilu Verhaerenovi / za jeho cesty
Ruskem°těsně před válkou/ adresu, které se obdivuje Vildrac a o níž vykládá tak roztomile: ani revoluční /řekněme kontrarevoluční, je-li libo/
aktivita Matky /velmi pěkná kniha Gorkého/ a jejího syna: tam, kde včera
člověk kolem sebe nacházel podporu, pomoc, ochranu, dorozumění, potká
se dnes jen s udavačstvím a slídičstvím.
Od vršku obnoeného sociálního žebříčku až dolů jsou nejlíp zapsáni
nejpodlízavější, nejpodlejší, nejohnutější, nejmizernější. Všichni ti,
kdo stojí s hlavou zpřímenou, jsou jeden po jlr" hém odrovnáváni nebo
deportováni. Snad tomu zůstává ušetřena aspoň Rudá armáda. /.../
Doufejme: nebo brzy zůstanou t tohoto heroického a podivuhodného národa,
který si tolik zasloží naši lásky, jen kati, kořistníci a oběti.
Nuže, překvapí, když tato něštastná, štvaná bytost, kterou se stal sovětský" dělník, jakmile není mezi faforizovanými, vyhladovělá, rozdrcená,
vytahaná bytost, která se neodváží ani protestovat, ba ani si nahlas
zanaříkatra" překvapí příliš, když si opět vynalézá nějakého B 0 h a a hledá
východisko v motlitbě? K čemu z lidských věcí se má odvolat? .7.
Čteme-li, že při posledních vánočních bohoslužbách byly kostely nacpány,
nepřekvap je nás to vůbec. Oloupeným „opium". /.../
/.../ Neboí proletarlát nemá ani možnost zvolit si najaké zástupce, který by bránil jeho porušená práva. lidové volby at veřejné, či tajné jsou
výsměchem, pošklebkem: všechny kandidátky jsou určovány, jsou dělány
zbora dolů. lid má jen právo zvolit ty, kdo jsou předem vybráni. Proletariát doběhli. S roubíkem v ústech, se všech stran svázán nemá téměř
nožnost odnorovat. Oh, strana byla dobře vedena, dobře obehrána Stalinem
- a to za velkého potlesku komunistů celého světa, kteří ještě věří a
budou dlouho věřit, že alespoň v Sovětském svazu zvítězili, a pokládají
za nepřátele a zrádce všechny ty, kdo netleskají. / — /
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Polovičatá__ostali_-izace_.
Jádrem problému je neúspěch oficiální destalinizace. Už více než
deset let uplynule od doby, kdy Chruščov na IX. sjezdu odhalil Stalinovy
zločiny. Tento čin by neměl smysl, kdyby byl úvodem ke skutečnému vyjasnění všech ot zek a k otevřené celonárodní diskusi o dědictví Stalinovy
éry. Nedošlo k tomu. Shruščov a vládnoucí skupina chtěli nikoli zahájit
diskusi, nýbrž znemožnit ji. Prolog měl podle nich být epilogem destalinizace. Okolnosti je donutily zahájit tento proces z holé nezbytnosti.
gBhžžžBabždttgdBittiiBÍaáoipáBnlli)gétžetaMžfaévypflktpánj8y^ir--iri-WÝi*nriri^f
Prot oze protagonisté a stoupenci protistalinske opozice byli likvidováni,
mohli zahájit destalinisaci jen lidé ze Stalinovy skupiny. Ale tento úkol
jim byl proti mysli, byl v rozporu z jejich mentalitou a zájmy. Mohli
ho splnit jen polovičaté a povrchně. Pozdvihli jen cíp opony, nikoli celou oponu. A tak neb; la řešena morální krize, kterou způsobilo Chruščovovo odhalení. Vyvolalo úlevu a otřes, zmatek a pocit hanby, rozpaky a cynismus. Národ se súlevou osvobodil od noční můry stalinismu, ale poznání,
jak tato můra pronikla celým životem, způsobilo šok. Jistěže mnoho rodin
trpělo terorem, ale teprve tec! si mohli lidé poprvé uvědomit celý jeho
rozsah, a přitom i teiito pohled byl rozpačitý. Poznání, jak bezmocně se
národ podrobil teroru a jak ho bez protestu trpěl, vyvolalo hluboký pocit
studu. A fak, že toto strašné odhalení učinili Stalinovi spolupr covníci
a apologeti, že ukázali kostlivce ve skříni a pak přibouchli dveře a už
neří :ali ani slovo, mohl vést jen ke zmatkům a cynismu..
Problémbyl příliš velký a příliš osudový, aby bylo možno takhle jednat, zejména s ohledem na souvisolst s nynější politikou. Oficiální destalinizace vytvořila nové rozpory a prohlobila staré, „Liberálové" a
„radikálové", pravicoví a levicoví komunisté rauseli žádat definitivní
zúčtování se Stalinovým odhalení:: a definitivní rozchod s ním. Kryptostalinisté v byrokracii chtěli zachránit co nejvíc ze stálinských metod
a ze Stalinovy legendy. Hodna lidí mimo rámec byrokracie, zejména mezi
dělníky, pojalo takový odpor k oficiálnímu pokrytectví, že se téměř vrátili ke Stalinovu kultu, nebo nechtějí už o tom ani slyšet a raději by
měli celý problém sprovozený ze světa.
A v pozadí všeho je skutečnost, že sovětská společnost nezná sama
sebe a je si toho dobře vědoma. Dějiny tohoto půlstoletí jsou zapečetěnou
knihou i pro sovětskou inteligenci. Ja.ío člověk, který se teprve začíná
uzdravova/t po dlouhém onemocnění amnézií, tak národ, který nezná svou
minulost, nechápe svou přítomnost. Kolektivní amnézie byla způsobena
desetiletími stalinských falzifikací a polopravd, kterými XX. sjezd zahájil léčení, ztěžují r.-chlo rekonvalescenci. Avšak dříve nebo později
musí sovětská společnost udělat bilanci tohoto půlstoletí, má-li se její
politické vědomí vyvíjet a krystalizovat v nových a pozitivních formách.
Tato situace je zvlášť zajímavá pro historiky a politology: poskytuje vzácný snad jedinečný příklad vzájemné souvislosti historie, politiky
a společenského vědomí. Historikové se často přou o tom, zda znalost
minulosti napomáh; státníkům k moudrosti a lidu k politickému uvědomění.
Jedni to tvrdí, jiní se domnívají spolu s Heibem, že dějiny učí nás tomu,
že neučí ničemu. V třídní společnosti prospívá politickému myšlení, řízenému třídními nebo skupinovými zájmy, studiem minulosti v mezích dovolených a žádaných těmito"zájmy. I historikovy názory jsou podmíněny společenským pc.zádím a politickými okolnostmi. Normálně se ideje vládnoucí
třídy stávají „vládnoucími ideami" doby. V některých obdobých tyto^ideje
přeji více nebo méně objektivnímu studiu dějin, a politické myšlení tím
získává; jindy působí jako mohutný záporný činitel. At už je tomu jakkoli, žádná vládnoucí sirupina a žádná jen trochu civilizovaná společnost
nemůže působit bez historického vědomí, které ji uspokojuje, vědomí,
které poskytuje příslušníkůip vládnoucí skupiny a společnosti vůbec přesvědčení, že názor na minulost, zejména nedávnou minulost, není jen
spletí lží, nýbrž že odpovídá reálným faktům. Sádná vládnoucí skupina se
nemůže udržet jen cynismem. Státníci, vůdcové a obyčejní lidé musí mít
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subjektivní pocit, že to, co chtějí, je morálně oprávněné, a co je morálně oprávněné, nemůže se opírat o historické lži a falza. A ačkoli lži a
falzifikáty se vyskytovaly v myšlení každého národa®, jejich účinnost
záležela vždy na tom, že národ je považoval za pravdu.
Morální krize postalinských let v Sovětském svazu s :očívá v hluboké
poruše historického a politického vědomí národa. Od XX. sjezdu lid ví,
kolik z toho, čemu věřil, je falzem a mýtem.Chce vědět pravdu, ale ta je
mu odepřena. Vládcové mu ře«cli, že vlastně celé dějiny revoluce byly falšovány, ale pravdu mu neřekli. Jen několi.í příkladů: poslední velký skandál Stalinovy éry,tav. doktorské spiknutí, byl oficiálně odhalen jako
výmysl. Ale čí? Jan Stalinův? A čemu měl sloužit? Na to se odpovědi nedostalo. Chruščov nazačil, že Sovětský svaz by nebyjjytrpěl tak veliké
za války, nebýt Stalinových chyb a omylů. Ale tyto' ohyby se nestaly předmětem otevřené debaty. Nacisticko- sovětský pakt je rovněž oficiálně tabu. Řeklo se o hrůzách koncentračních táborů a vynucených doznáních,
s jejichž pomocí byly inscenovány procesy. Ale oběti procesů s malými
výjimkami rehabilitovány nebyly. Nikdo neví, kolik lidi bylo v táborech,
kolik zemřelo, kolik bylo zavražděno a kolik přežilo. Podobné spiknutí
mlčení vládne, pokud jde o nucenou kolektivizaci. Všechny tyto otázky
byly nastoleny, ale žádná nebyla zodpovězena. I v jubilejním roce zůstává většina vůdců z roku 1917 anonymní. Jména členů UV, kteří řídili říjnové povstání, stále nemohou být uvedena, lid mé slavit velké výročí,
ii ale nemůže si přečíst jediné pravdivé vylíčení událostí, kterou má
oslavovat. Ideologická budova stalinismu vyletěla do povětří; její základ
byl otřesen, střecha odstraněna, zdi rozbity a hrozí zřícení, ale Kostra
stále stojí a na lidu se chce, aby v ní žij.
Na začátku jse . mluvil o požehnání, ted vidíme prokletí. Iracionální
aspekty revoluce, chráněné kontinuitou, přežil; a zachovaly se s^jolu s
racionálními, lze je oddělit? Je jasné, že životním zájmem Sovětského
•> svazu překonat iracionalitu a vyprostit své tvůrčí síly z jejích pout.
Nynější nesmyslná kombinace živí prudkou deziluzi, a proto bída revoluce
může v očích lidu zastínit její velikost. Když k tomu docházelo v minulých revolucích, byla výsledkem restaurace. A protože restaurace byla
obrovským krokem zpět, dokonce tragédií pro národ, který se jí podrobil,
měla i ozdravné rysy. Bourbonové a Stuartovci vštípili lidu mnohem lépe,
než to mohli učinit puritáni, jakobíni nebo bonagartisté, že není návratu
k minulosti; že základní dílo revoluce nelze zničit, že musí být zachráněno nro budoucnost. Restautace tek bezdečně rehabilitovala revoluci,
nebo alespoň její základní a racionální vymoženosti.
Víme, že v Sovětském svazu revoluce přežila všechny možné činitele
restaurace. Ale přitom je zatížena břemenem akumulované deziluze, dokonce
i zoufalství, které by se za jiných historických okolností mohlo stát
hýbnou silou restaurace. Někdy se zdá, že Sověts-íý svaz je zatížen morálně psychologickým potenciálem restaurace, která se nemůže uskutečnit.
ITást této padesátileté minulosti je krajně zdiskreditována v očich lidu,
ale žádný navrátivší se Romanovec ji nemůže rehabilitovat. Revoluce se
musí rehabilitovat sama, vlastními silami.
Sovětská společnost se nern.ů e na delší dobu spokojit s tím, že zůstane pouhý- objektem historie a bude záviste na vrtochu autokratů nebo svévolném rozhodování aligarchie. Kusí získat kontrolu nad vládou a transfor
irovat stát, který se tak dlouho tyčil nad společností, v nástroj demokraticky vyjádřené vůle národa. Kusí především obnovit svobodu_projevu a
s m l č o v á n í . Je to skromný nárok v porovnání s ideálem beztřídní a bezestátní společnosti a je to paradox, že sovětský lid musí ted usilovat o
tato elementární práva, která se kdysi vyskytovala v^každém-liberálním
programu buržoazie, marxisty právem ostře kritizovaném.
Avšak v pokapitalistické společnosti musí svoboda projevu a shromažďování splňovat radikálně odlišnou funkci než ar kapitalismu. Je sotva
nutno připomínat, jak důležitá byla tato svoboda pro pokrok i ze kapitalismu.* J«-ee%ve.-Htt%ne-připefflíHa%-j-áa^-«'ůle8šté-byle.-%a%e-evefeede- Ale v
buržoazní společnosti je to jen formální svoboda. Formální ji činí vlast-
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nické vztahy protože majetné třídy vykonávají téměř monopolistickou
kontrolu téměř nad všemi prostředky formování veřejného mínění. Dělnická třída a její intelektuální mluvčí mohou v nejlepším případě získat
jen okrajové možnosti pro společenské a politické sebevyjádření. Společnost, která je kontrolována majetkem, nemůže účinně kontrolovat^stát.
Tím velkoryseji se ji dovoluje žít v iluzi, že to může dělat, ledaže
se tato iluze stane příliš nebezpečnou a drahou pro buržoazii. Vg společnosti, jako je sovětská, nemůže v mít svoboda, projevu a shromaždování
takový formální a iluzorní ráz; bud je reálná nebo vůbec neexistuje.
Protože moc vlastnictví byla zničena, dominuje nad společností jen stát,
to je byrokracie; tato dominace spočívá vyhr;dně na potlačení práva
lidu kritizovat a oponovat. Kapitalismus si může dovolit dát demokratická práva dělnické třídy, protože se může spolehnout na to, že ji ekonomický mechanismus udrží v podrobení. Buržoazie má zajištěné vedoucí
místo, i když nevykonává politickou moc. V pokapitalistické společnosti
neexistuje automaticky ekonomický mechanismus, který by udržoval masy v
porobě; může to dokázat jen politická síla. Byrokracie sice čerpá část
své moci z nekontrolovatelného vládnoucího postavení v ekonomice, ale
tu moc si udržuje politickými prostředky. Bez nich nemůže udržet svou
společenskou nadvládu a každá demokratická kontrola jí této moci zbavuje.
Z toho pochází nový význam svobody projevu a shromaždování. Jinými
slovy, kapitalismus mohl bojovat proti svým třídním nepřátelům z různých
ekonomických, politických a kulturních obraných linií a měl dost místa
na. lístupy a manévrování. Pokapitalistická byrokratická diktatura má mnohem méně'možností: její první linie obrany, ta politická, je také poslední linií obrany. Hení divu, že se jí drží se vši houževnatostí, jaké je
schopna.
pokapitalistický vztah mezi státem a společností ovšem zdaleka není
tak jednoduchý, jak si představují někteří ultraradikální kritikové.
Domnívám se, že nemůže být řeči o tzv. zrušení byrokracie. Byrokracie,
stejně jako stát, nemůže být prostě zrušena,. Existence zkušených a profesionálních úředníků, administrátorů sa manažérů je nezbytnou součástí
společenské dělby práce, které odráží četné rozdíly a rozpory mezi různým stupněm kvalifikace a vzdělání,mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prací, a hlavně mezi prací duševní a manuální. Tyto rozdíly a rozpory se zmenšují; jejich redukce může být předzvěsti doby, kdy se stanou
společensky tak bezvýznamnými, že stát a byrokracie opravdu odumřou. Ale
to je relativně vzdálená perspektiva. V nejbližší budoucnosti však je
možné, aby společnost získala své občanské svpbody a zřídila politickou
kontrolu ňad státem. Když:sovětský lid o to usiluje, neinscenuje starču
bitvu, kterou kdysi svedl buržoazní liberalismus proti absolutismu; naopak pokračuje ve své vlastní velké bitvě z roku 1917.

Poznámka:

A r t u r

„
. „
.,
, „ „ , , . ,
Tato stalinska vlna se přehnala i pres nase uzemi. nnoho lidských životů přišlo nazmar ve společnosti, která měla být
vrcholem lidské civilizace.
Otřesným svědectvím této zvůle padesátých let je „Doznání"
od Artura Londona. Přinášíme jen nepatrné a jistě ne nejvýznamější ukázky z této knihy.
L o n d o n
D O Z í l s l
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Koloděje
VIII.
V pátek ráno mě vyvedou z cely, jako vždy s maskou, vedou mne nekonečnými chodbami a neustále po schodech dolů. Vdechuji vlhký, ledový
vzduch, jenž páchne plísní. Konečně mi sejmou pásku s očí. Dveře se zavírají a jakýsi hlas nařizuje: „ChoSte !"
Jsem ve sklepě; v díře, obklopené ze dvou stran zdí, napůl z cihel
a napůl z uplácané hlíny. Dvě stěny jsou z hrubě sbitých prken. Mám k
dispozici sotva čtyři čtvereční metry. Zdi i stěny jsou mokré. Je tu tak
vlhko, že mi okamžitě zvlhnou šaty. Tu a tam jsou námrazjry. Podlaha je
blátitá. Chodím jak mi nařídili. 3píš se točím v kruhu jak zvíře v kleci.
Co znamená tento nový výmsl mých inkvizitorů?Jednu chvíli mne napdne, x
abych se vrhl na podlahu, tam kde dvě zbitá prkna izolují zem, a"odmítl
chodit. Ale vzpomenu si na poznámku jednoho referenta při posledním výslechu: „Každý den posíláme straně zprávu o výsledcích šetření a o chování obžalovaných. Můžete si být jist, že to, co píšeme o vás, není příznivé, vaše odmítání doznat se dokazuje, že máme co dělat se zatvrzelým
zločincem." Sesmím jim dát záminku, aby mohli napsat, že se stavím na
odpor.
V této díře ini nic nedovoluje, abych se orientoval v čase. Mohl bych
si myslet, že se všechen život zastavil, kdybych chvílemi neslyšel někde
poblíž rány na prkna, a jednotvátné povely: „Chodte, musíte chodit!"
Nejsem tedy sám v tomto podzemí, které se zdá být podle ozvěny velice
rozsáhlé. Jsou tu kolem mne další podobné kobky. Každou čtvrthodinu zabuší dozorce na dveře. Musím se postavit proti špehýrce do pozoru a tiše
odpovědět: „Vězeň číslo... zde!"
Pokouším se poznat podle hlasů, kdo jsou mí sousedé. Marně. Doléhá
ke mně jen tichý šepoty Zaslechnu jen hluk otvíraných a zavíraných dveří, kroků, které se buc vz-alují nebo přibližují. Není tu nic, co by
dovolilo rozlišit den a noc.
Pohybuji se stále obtížněji. Je to těžká únava. Trup, záda, ramena,
paže, nohy, celé tělo je jedna bolest. Už nemohu dál. Zhroutím se. Za^
několik okamžiků někdo vztekle kope do dveří. Neznámý hlas řve: „Vstaňte,
choBte, choSte !" Neposlechnu. Dveře se rozletí, dva dozorci mě chytnou
pod paží, cloumají mnou, otloukají mi hlavu o zed. „Budete poslouchat a
"dělat, co vám nařizujeme." Odmítám, protože už nemohu KXHŽkEiikráfciji.
Třetí jim jde ne pomoc se škopkem ledové vody. Chytne mě za hlavu a několikrát ji ponoří do škopku.*„Tak jste se probudil", řeknou mi ti dva.
„Teti začnete zas chodit, nebo i to zopakujete. A kdybyste chtěl zůstat
tvrdohlavý, cr me ještě jiné prostředky."
0 ejdou a já se znovu vydám na horečnatý pochod. Pojednou slyším^za
dveřmi hlasy. Je jich tam několik, střídají se u špehýrky a vysmívají
se mi. Nadávají mi, dělají oplzlé vtipy. Urážejí mou rodinu. Takhle se
baví hezkou chvíli. Nereaguji. Unaví se na onec a zmizí.
Nevím, jak dlouho už se točím pořád v kruhu. I"é tělo je studna bolesti. Jsem přitom tak ospalý! Už nedokáži udržet oči otevřené a poztolna
se obraz všeho kolem mne zamlžuje jako pod závojem, áarážím do stěn.
Nakonec jsem zase na zemi. Znovu se ne chopí nějaké ruce. Kopají mne do
žeber; donutí mne, abych se svlékl do půl těla, a polévají mě ledovou
vodou. Je to jejich způsob, jak mě udržet při bdění. Po celou dobu, co
tu ještě zůstanu, bude mi zakoušet takovou péči kolikrát denně. Pokračuji v klopýtawém pochodu. Sním vstoje. Sudím se, když narazím na stěnu.
Chodím, sním, slyším hlasy, před očima mi probíhají_obrazy, neumím už
rozlišit skutečnost od představ. Neprožívám snad zlý sen?
Dlouho poté, v noci z neděl na pondělí /dozvím se to_o něco později,
když zahléáňu kalendář r.:: r-tole svého inkvizitora/, slyším, že někdo ří-
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ká slovensky do špehýrky: „Co jste udělal?" "echápu to hned, mám jen pocit, že je někdo za špehýrkou. Někdo tiše klepe na dveře. Konečně reaguji
a přibližuji se. Hlas šeptá: Co jste udělal?" - „Nic, jsem nevinný. Nedostávám ani jíst ani pít, nedovolí mi spát. Nechápu co se se mnou děje."
Hlas znovu promluví: „Zakázali nám, abyste dostával jíst a pít. Co jste
to jen mohl udělat, žese s vámi tak zachází? Takhle se jedná jen s vámi.
Donesu vám pítí."
Žízeň je horií utrpení než hlad. Mám asi horečku. V plicích pocituji
rezavou bolest. Obtíině dýchám. Jsou to následky zánětů po^rudnice. M n u lo pondělí mi měli znovu naplnit pneumotorax. Doktor Dymer na mne marně
čeka.1.
+ Specialista na plicní choroby. Když zjistil, že jsem nepřišel na prohlídku, vyptával se na mne a staral se, aby mě mohl dále ošetřovat."Pocítil pak následky toho, že za mne intervenoval, a byl dán do ústraní,
/poz. autora/.
Po chvíli - je nekonečná. - se dveřé zvolna otevřou a přede mnou stojí
mladý dozorce v uniformě, v kožešinové čapce s hvězdou. Drží láhev s vodou. Položí mi její hrdlo k ústům a trpělivě mě nechá celou láhev vypít.
Žádá mne: „«eříkejte to nikomu, byl bych potrestán. Za několik hodin vás
pravděpodobně předvolají, udete moci žádat, abyste dostával jíst a pít."
Oakamžitě pak odejde a znovu zavře dveře.
lidský postoj tohoto šlověka, jeho soucitný čin mi dodá důvěry. Tedy ani zde není vše ztraceno! Vyčerpán se vláčím dál. Konečně si pro mne
přijedou, aby mě odvedli k novému výslechu.
Opakuje se nekonečná slepá césta po schodech a chodbách. Stoupání do
schodů mi způsobuje potile. Lapám po dechu. Málem se zhroutím. Ale energické paže mě podpírají, strhají, vlečou.
Když mi uvolní oči, stojí přede mnou člověk, kterého vidím poprvé.
Dá mě postavit do kouta a dlouze se na mne dívá: „Co je vám?" "Vypadáte,
jako by vám nebylo dobře."
„Už týden," zahlédl jsem právě kalendář na stole, „co tu jsem, jsem
nedostal skoro nic k jídlu ani k pití. Spal jsem jen dvě hodiny. Strávil
jsem te<í tři noci a tři dny ve sklepě, kde mě přinutili bez ustání chodit.
Jsem na konci sil. Dopouštíte se zločinu. Nemáte právo používat takových
rrostředků. Jsem nevinen. Ptejte se mne, na co chcete, ale dejte mi možnost normálně odpovídat a zapisujte mé odpovědi tak, jak je říkám. Chci
se sejít s odpovědným stranickým představitelem."
Siověk proti mně předstírá překvapení: „Jak? Nedostal jste jíst ani
pít, nespal" iste? To si musír. prověřit. Je to určitě nějaká chyba dozorčů."
"
'
,
,
Později se tato strašná hra se svalováním viny na dozorce bude často
opakovat."Minulou noc jsem od mladého Slováka získal důkaz, že rozkazy
vycházejí od lidí z Bezpečnosti a že dozorci je pouze plní. Kolik týdnů
beze spánku, kolik zničujících pochodů, kolik hladu a žízně ještě zažiji!
Kolik nepřetržitých výslechů ve dne v noci!
Referent mi sejme želízka, dá mi ruce dopředu a znovu mi je spoutá.
Odejde. Slyším, že"dává rozkazy. Za chvíli nám před sebou misku s teplým
nápoje--: a kousek chleba. Doslova se na to vrhnu.
Referent řekne:
,
,
„Pokud jde o vaše praní sejit se se zodpovědným stranickým činitelem,
opakuji vám znovu, že mí kolegové a já zde představujeme stranu. o S me
stranou pověřeni, abychom vás vyslechli, abychom ji informovali o vašem
chování, o tom, zda chcete či odmítáte pomoci objasnit važne otázky, které ji zaměstnávají. Uvědomte si ttáy, še jste tu ja^o před stranou, nemohu mluvit jasněji! Musíte se doznat; musíte pomoci straně."
Stojím stále zády ke zdi, s rukama spoutanýma, musím odpovídat na
Otázky
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které se rychle střídají. Jsou dobře informováni o našem životě, naší
činnosti, našich stycích za odboje ve Francii a ještě dříve, za války
ve Španělsku; o našich přátelských vztazích, o našich sympatiích a natipatiích ... Ale, jak jsem již dříve poznamenal, celek je zahalen do přediva lží, je tak vzdálen pravdě, jak je možno. V ústech referentů jsou
dobrovolníci ze španělských brigád jen hrstkou nebezpečných, demoralizovaných mužů, kteří po viálce ve Španělsku se za svého pobytu ve francouzských táborech zaprodali různým americkým, německým, anglickým nebo francouzským výzvědným službám.
Referenti se pravidelně střídají a já pořád stojím ... Před odchodem
z místnosti, každý z nich naklepe poznámku pro své nžstupce, pravděpodobně proto, aby jej informoval o průběhu výslechu. Nový referent se s ní
seznámí, dříve než mi začne klást stejné otázky.
Když přepisují mé výpovědi o tom či onom dobrovolníku, referenti i
nadále systematicky vynechávají vše, co by se zdálo pro mne příznivé.
Odmítám podepaat podobné protokoly.
Pojednou vstoupí do místnosti Smola a řekne „A je. Právě ho sem přivedli." A obrátí se na mne: „Wluvím o vašem příteli lacovi Koldošovi,
Chyběl už jen on; ted jste všichni,pohromaděJ Celá vaše sku;ina je pod
zámkem. Ted víme dobře, co se děje v Polsku a Německu. Vaše skupina není
osamocený případ. Týká se to všech mezinárodních brigád.
Čas plyne, je to nekonečné. Ale jak slovy vyjádřit vyčerpání, utrpení, nevyspalost t áěkolikrát se zhroutím na kolena. Spím vstoje. A tu mně
reverent přivleče k umývadlu, naplní mísu vodou a ponoří mi do ní hlavu.
A znovu začíná výslech a já nedostanu nic jíst. Protože mi jazyk ztvrdl
a ztěžuje mluvení, podá mi občas sklenici vody.
Otázky, stále otázky. Těkteré mi připomíiiají otázky z Hájková procesu.
Vykřiknu:'„Ale to jsou přesně stejné otázky, které dostal Rajk při procesu!"
„Zdá se, že jste si prostudoval ten proces, pane London. U vás jde
ostatně o stejné spiknutí. A my tec musíme jednat, jako jednali svého
času MaSaři. Nemyslete si, že když jste byl za Pyrenejemi, nevíme.o vašich činech ve španělsku! Ani Alpy n ' nezakryly vaši činnost ve Svícarsku. Nejsme sami", sovětská rozvěd.ra nám pomáhá. Těžíme z jejich zkušeností z moskevských procesů a čistek v řadách bolševické strany. To bylo
štěstí, protože tak mohli Sověti vyhrát válku. Spvětská rozvědka nám
pomáhá, abychom dostali konkrétní a úplný obraz o vaší činnosti ve Španělsku, Francii a Svícarsku."
Jc to pro mne velká rána. Za tím vším stojí tedy Sověti a jejicft
služby, které dodávají zprávy. H a ně Pavel narážel v neděli před mým
zatčením, když mluvil se Sávodským?
Věděl jsem, že Sověti pracují v Praze jako poradci. Věděl jsem to,
protože ministerstvo zahraničních věcí bylo požádáno, aby vydalo „sovětském specialistům" zvláštní lístky na potraviny a jiné výhody, vyhrazené
Členům diplomatického sboru. Té žádosti jsme ovšem nevfcověli. Ale přítomnost „poradců" v klíčových odvětvých se zdála řirozená_a vyplývala
ze zásady pomoci ze strany staršího bratra v scxcialistické rodině, černěl Ť s e m % ň i tušení, jakou úlohu mohou hrát v aparátu Bezpečnosti.
Zn vu si připomínám své pochybnosti o některých bodech obžaloby v v
Rajv-ově procesu. Byli v zákulisí Hájková prccesu titíž lidé, kteří ted
racují tady? Všechny tyhle myšlenky mi rychle proletí hlavou, ale nemám čas se jimi zabývat hlouběji, protože musím odpovídat, neustále odpovídat na otázky, které na mne vystřelují v šíleném sledu.
,,^emů::etepopřit, že jste Rajka znal?"
„Ano, poznal jsein ho ve Španělsku. Několikrát jsa* se setkali na
základně brigád v Albacete, počátkem roku 1938."
,
_
Dlouze mne vyslýchají o Eanethovi, našem společnem příteli ze Španělska. Pocházel ze Slovenska a byl politickým komisařem v madarfkém
praporu Rákociho. Od přátel jseci se dozvěděl, žesi vpálil kulku do hlavy
krátce po Rajžově zatčení.
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Vyslýchají mne o bulharských dobrovolnicích. Znal jsem jich mnoho.
Vyptávají se mne, jaké přátelství mě pojilo s jihoslovanskými dobrovolníky, ktří potom zůstali věrni Sfltovit Otázka je ostatně ."ormu"! ována takto"
„Vyprvujte mi o to:;, titovci ze Španělska."
rte jí se mí také na Manda, který byl obžalován spolu s Rájkem a společně-s ním odsouzen a který pracoval ve Prancii v MÓI. Po tehdejším zatčení I.aca Foldoše nastoupil na jěho místo v naší kádrové službě. MSI jsem
příležitost se s ním seznámit v roce 1945 v Paříži před jeho návratem do
Taaarska.
Ztrácím poslední síly a omdlévám. Znovu umývadlo, hlava do vody a pekelné kolo pokračuje: výslechy provázené ranami a urážkami, výhružkami
na adresu mé rodiny. Zaměří se zejména na mou ženu. Vyhrožují mi, že ji
zatknou. Odpovídám mechanicky jako stroj. Už ani nevím, co říkám. Nerozeznávám už r«-j?«ek*es<f referenty, kteří se střídají. Splývají v jednu jedinou osobu. Nevím, který je den. Začínám mluvit v různých jazycích. Udivuje mě, že mi kladou otázky španělsky-, pak francouzsky, rusky, německy,
a já přeskakuji z jednoho jazyka do druhého.
A pak už ne odp ovídám^re ferentům. I-Sluvím se svým přítelem Wagnerem.
Jsme oba v roce 1936 v M skvě, v době velkých čistek. Pracuje v kominterně. Přišel mě navštívit do mého pokojíčku v Sojuzné. Je zničen, deprimován. Vyhnali ho právě z práce, protože v .iovíí. životopise, který musel
vyplnit - a byl to alespoň desátý- v průběhu několika let objevili odlišný
údaj, týkající se jedné maličkosti, která se stala dávno, v době, kdy žil
v Kandžusku. Jeho otec, železniční zaměstnanec za carského Buška, byl
přeložen do této oblasti a žil tu s rodinou. Wagner byl ilegálním členem
Čínské ko: unistické strany. Později pracoval v aparátu kominternv a zajištoval-spojení_s Xantonem, Šanghají a jinými velkými čínskými středisky,
pečoval o ilegální přechody členů Korejské komunistické strany přes sovětsko-čínské a čínsko-korejské hranice. Když se jeho situace v Kandžusku
stala nebezpečnou odjel do Moskvy.
Vedoucího jeho oddělení zatkli za poslední čistky v kominterně. Byla
provedena revize Vágnerových životopisu. Odstíny v stylizaci byly podtrženy, řekl mi, červenou a černou tužkou. Zbavili ho místa, vzali mu doklady, členskou legitimaci a vyhnali ho z pokoje v hotelu lux, kde bydlela většina zaměstnanců kominterny. Ocitl se bez peněz, bez členské
legitimace a bez dokladů opuštěný na ulici. Přišel tedy ke mně. Snažím
se mu dodat odvahy: lidé ho znají a váží si ho, brzy se všechno upraví}
A teS tu je se mnou v místnosti, kde probíhá vyřslech, má skloněnou
hlavu a jeho tvář vyjadřuje nejhlubší beznaděj. Hovoříme. Říkám mu: Lehni
si do mé postele, budeš u mne spát. Budeš se mnou jíst,nemusíš si z toho
nic dělat. Do mého pokoje se lehce dostaneš, nikdo o tobě nebude vědět.
A uvidíš časem. Všechno se upraví. Bud stotečný. Nemohou nechat padnout^
chlapa, jako jsi ty. Než se tvé postavení objasní, musejí ti dát alespoň
práci a právo někde bydlet.
A tu se kg nám přidruží jeden z mých krajanů, jehož prostřednictvím
jsem se seznámil s Wagnerem. Je jednoruký. Právě dokončil novinářskou
školu v Charkově a čeká na.svůj odjezd do Československa, kde povede
stranický časopis pro podkarpatskou oblast. Kdysi jsme měli velké diskuse o atentátu, na Kirova, o zatčeních, procesech se Zinověvem a Xameněvem,
o nesčetných prověrkách, které následovaly, o čistkách jež řádily v internacionále filádeže a v kominterně.
Jsme tu tejtv všichni tři a nechápu, proč se referent neustále plete
do našeho rozhovoru. Proč křičí: „Mluvte česky, česky. Co to tu breptáte?"
Ale do čeho se to ten chlap plete? Přece s námi nebyl y Moskvě 1 A proč
mi stále mluví o Španělsku o Spanělácích? Přece jsem ještě nebyl ve Španělsku. A jak se sem vlastně dostal? Odkud mě zná? Proč mnou třese a
vláčí mne k umvvadlu? Proč mi strká hlavu do vody? Říkám Wagnerovi: „podívej se, co děli a jí, zbláznili sej" Toliit toužím po tom, abych mohl v
klidu hovořit se svými přáteli, a oni mi v tom zabraňují. A stále stejné
otázky; Spaněls> ;o
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Spanělé...Ale jsem, přece v Moskvě se svými přáteli, zrovna jim vyprávím
o svých úmyslech přihlásit se do mezinárodních brigád. Proč ten chlap
přeskakuje etapy? Slyším, že řve, ale smysl jeho slov mi uniká ...
Jak je to nožné, že si dnes tak intenzivně vzpomínám na tyto chvíle
ztráty osobnosti a vyčerpání ve vyšetřovací místnosti?
Někdo říká: „Pletete se. Ztratil jste rozum." Nasadí mi masku a znovu mě odvádějí do sklepa. Když mi uvolní oči, vidím novou celu, do nížmě zavřeli. Je o něco větší než předchozí. Uprostřed je jakási kanalizace, z niž občas vytéká črná, odporná voda, která se rozlévá po podlaze.
Stojím v tom svinstvu. Dozorce opakuje známou písničku. „Chopte I" Chodím
jako náměsíčný. Zatmí se mi před ořima, nic nerozeznávám, nevidím zdi
a narážím na ně. Zhroutím se. Vidím všude kolem sebe obrovské pavučiny,
které mě svírají, snažím se bránit proti ohromným černým a chlupatým
tarantulím, které na mne útočí, ale jakási černobílá mříž je stale mezi
mýma rukama a hrůznými zvířaty. Vstávám. Nerozeznávám už vzdálenosti.
Narazím na ze? a nastane úplná tma.
V určitou chvíli si matně uvědomuji, že se otvírají dveře a jakýsi
hlas říká: „«echte ho sedět, za chvíli si ho vezmeme. Z šatů mi teče
voda.
Po prknech pobitých hřebíky mě vlečou do rohu cely. Pak mě vyvedou
na čerstvý vzduch a mám skvělé vidiny: jsem v i.onte Carlu /kde jsem nikdy nebyl/ na krásné pláži, osvětlené tisíci žárovkami. V přístavu jsou
válečné lodi, celá flotila. Ohňostroj. Jemná hudba hraje vídeňské valčíky. Střílí děla lodí, kotvících v přístavu ...
A pak nabývám vědomí. Je ráno. ležím přímo na zemi. Podle světla mezi prkny poznávám, že je den. Jak dlouho jsem spal? Čtyři nebo pět hodin?
Dostanu mlsku polévky a kousek chleba.
Odpoledne výslechy pokračují. Kalendář na referentově stole mi opět
ukáže, který je den: pátek. Uplynula tedy takřka další jeden týden bez
jídla a pití, beze epáalyj, kromě oněch čt;. ř hodin, stále na nohou, stále
se svázanýma rukama, a za ustavičných výslechů. Tento výslech potrvá. aS
do noci z" neděle r.a pondělí.
,
Referenti jsou stále surovější. Ted mě vyslýchají dva uebo tři najednou. "ež mě začnou tlouci pěstmi nebo otloukat hlavu o zea, zavazují
mi oči. Proč? Abych nepoznal, který z těch tří se těch surovostí dopou-"
ští? Aby mě ještě více" amláiili? /.../
Misku mi kladou přímo na zem. Protože nemohu užívat rukou, klekám
si a s velkými obtížemi se pokouším jíst.
Tyto metody, které mají zlomit lidskou důstojnost, jsou v protikladu
se socialistickou morálkou. Jsou to barbarské metody středověku r fašismu. Kdo je jim vystaven, cítí se ponížený a oloupený o lidskou tvář./,,.]í
/.../ Člověk by nevěřil vlastním uším, kdyby nebyl už'tak dlouho v jejich
rukou-. Už nic neexistuje. Není objektivní pravdy. Není skutečnosti. Podle nich být politickým člověk»m znamená umět prostě lhát, jak se to hodí,
říkat, co strana potřebuje. Překroutit skutečnosti, překroutit vlastní
životopis, překroutit myšlenky a nejhlubší přesvědčení do tvarů, které
se hodí nrávě tento měsíc, tento týden, v těchto dnech. A stále jako
magické zaříkávání: „Musíte důvěřovat straně a dát se jí vést. Je to ve
vašem zájmu". A na závěr to věčné: „Já k vám mluvím ve jménu strany."
Já, Kohoutek, hrdina z kolotoče mučení, výrobce lživých formulací, pán
vynucených podpisů. / — /
Proces_na_Pankráci
XI.
Přivedou mě do soudní síně, před mikrofony, čelem k soudu. Na lavici
ob*
Iq
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obžalovaných sedí jen tři: Slánský, Geminder a Clementis. US vypovídali.
H a otázku předsedy, zda jsem rozuměl žalobě, o •.'poví dám kladně. Zeptá se mne tedy, v čei přiznávám svou vinu. Přednesu svou dlouhou lekci
bez^zaškobrtnutí! Říkám svůj text chladně, důkladně, jako by se mne to
netýkalo. Mám dokonce pocit, že se účastním jako svědek výslechu svého
dvojníka. /.../
Gottwald, Kopřiva, Bacílek, Široký, Kopecký, Dolanský, Kohler schválili všechny falzifikáty sovětských poradců a jejich lidí v Ruzyni a z
naší stranické činnosti, kterou jsme prováděli podle jejich příkazů a
pod jejich kontrolou, udělali zradu a zločiny. Všichni, jeden jako druhý
jsme bláhově doufali, že si jednoho dne všimnou, jak nehorázná jsou doznání, která z nás vyrvali. ;".ísto toho nám poslali Bacílka - a tím jaksi
přiznali, že vědí, že naše doznání jsou falešná a požádali nás jménem
stran;/, abychom na nich trvali. To vše provázelo vyděračství, že si tím
zac ráníme život. /.../
V předvečer dne, kdy má prokurátor přednost své závěrečné slovo, přinese mi Kohoutek do mé pankrácké cely list papíru a tužku a vyžme mě abych
napsal své závěreSné ei-eve prohlášení před vvnesení , rozsudku: vIlusíte
se držet linie svých doznání a dokázat straně, že setrváte až db konce v
postoji, který od vás očekává. 11 0 něco později mu předám návrh, který
jsem napsal. Odnese ho Ke konzultaci se „svými šéfy." Vrátí se nazítří
velice časně ráno a předá mi patřičně opravený text. Tři věty byly škrtnut.;, .jiné připsány. Vyčítá mi, že jsem si na textu nedal moc záležet.
„A te5 se naučte svému prohlášení nazpamět. A hlavně ňa něm nic neměňte.
Jinak byste toho mohl litovat." Stále ve jménu strany, samozřejmě.
Stěs tí, že text je krátký, protože mozek mi už neslouží. V posledních
dnechsleduji líčení jen s velkou nátahou. Můj mozek zachytává pouze útržky, jinak mám pocit, že Jonu v hlučné změti hlasů. Pocit rozdvojení mé
bytosti se neustále stupňuje: jsem hercem a současně divákem procesu. Pronásleduje mě utkvělá myšlenka: „Tak takhle to tedy bylo při procesech v
Moskvě, Budapešti, Sofii.../.../
Po vynesení rozsudku vládne ticho, které dokazuje, že obecenstvo, přesto, Ž£ bylo pečlivě vybráno, je překvapeno tímto mimořádně přísným rozsudkem.
Kdo by si byl pomyslel, že v Československu, zemi staré civilizace a
demokratických tradic, se půjde ještě dál než v Kaaarsku, Bulharsku, Polsku, Rumunsku: jedenáct trestů smrti! Tři doživotí!
Ani jediné zatlekknutí, ani jediný projev souhlasu ...Naopak se zdá,
že závan hrůzy, ledový chlad ovál lidi v soudní síni, kteří hrbí záda.
... Nikdo není hrdý na tento hrůzný závěr. /.../
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V tomto sále jsem naposledy byl a mluvil na zasedáni ĎV KSČ před
osmnácti lety, koncem února "¡950-, a nevěděl jsem, že tehdy už bylo rozhodnuto o osudu Vladimíra Clementise a nás ostatních - tzv. „slovenských
buržcazních nacionalistů"; týden na to byl odvolán Clementis a zakrátko .
do tom ostatní. Pro mne odebně je velice nepříjemné, když jsem x~ a popive
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po osmnácti let'Ch a mám možnost účastnit se tohoto zasedáni, že se setkávám - řek bych - s podobným jezulitským a nepoctivým přístupem u A.
Novotného, jaký měli tehdj někteří členové, , když tu s námi seděli,
mluvili s námi a přitom už bylo rozhodnuto o našem kriminále.
Opravdu nevím, jde-li u A.Novotného o ztrátu paměti, o ztrátu svědomí,
nebo o ztrátu politické odpovědnosti. Proto bych rád připomenul některá
fakta, zejména z toho důvodu, že s vystoupením některýoft soudruhů se mi
zdá, jako by nebyli dostatečně informováni, nebo se někteří tak tváří,
jako by nebyli dostatečně informováni. Celá krize v naší straně a naší
společnosti, a to snad není nic nového, co tu řeknu, protože o tom už
mluvil soudruh Dubček - je důsledkem metod a praktik, které uplatnili
někteří činitelé v naší straně v minulosti. Na tom bychom se snad mohli
shodnout. A mohli bychom se shodnout i na tom, že nejbrutálnějším výrazem
těchto metod a praktik b; lj politické,procesy. Z toho potem plyne prostá
otázka, kterou nám dávají tisíce členů strany a mimiony našich občanů:
kdo je za to odpovědný a co s ním budeme dělat. N a tuto otázku - at už
se hneme kamkoli - máme odpovědět. Strana v této věci už něco řeíla a
chce se s tím poctivě vyrovnat. Já upřímně souhlasím se slovy soudruha
Bubčeka i ostatních soudruhů, že naše strana v podstatě zůstala čistá,
že je to strana poctivých lidí, poctivých drobných členů, ale i většiny
fnn cionářů. Kdjž to dnes tvrdír - a já jsem o t m hluboce přesvědčen a
všude, kde se pohybuji, o tom s čistým svědomím mluvím - je třeba zároveň říci, kdo je za tyto věci odpovědný a jatiým způsobem se má zodpovídat. Byla tu řeč o míře odpovědnosti. Soudružka ¡'¡aoháčková říká: ziýin
duchem strany byl Slánský. Já jsem Slánského znal, měl jsem s ním i osobní spory, neměli jsme se rádi a mohu říct, že jak v mém případě, tak i
v případě Cle: entise byl velice eirt±¥«± iniciativní. Avšak jak dlouho
působil v této své funkci /myslím v tom zlém duchu/? V roce 1951 byl
zbaven funkce a zavřen. A co potora? Potom snad nastala éra svobody a
demokracie?
Více, e kultovní praktik; ještě nějaký ty roky trvaly; a dá se říci, že
trvaly až do lednového pléna letošního roku. ^do je tím zlým duchem pak,
když zavřeli Slánského? Mluvilo se tu o odpovědnosti Gottwalda. Gottwald
při svýc' zásluhách měl jistě i své nedostatky a v kultovních souvislostech nesl i odpovědnost. Ale pokud já vím, soudruh Gottwald v roce 1953
zemřel, /dověděl jsem se to ovšem až za rok po jeho smrti, ale dodatečně
jsem si ověřil, že skutečně zemřel v březnu 195J/. A co nastalo potom u
nás? Éra zákonnosti, éra slušných metod, alespoň vůfii soudruhů:!, vůči
všem obSanůn? Kdo byl tím zlým duchem potom, po smrti soudruha Gottwalda?
Kladu zcela otevřeně tuto otázku soudruhům, kteří hledají viníky v mrtvých. Pokud já vím, praktiky kultu trvaly velice dlouho, nejen v druhé
polovině padesátých let. Mohl bych připomínat procesy z druhé poloviny
padesátých let. Vezměme si přibližně x těch asi dvacet let kultu. Kdo
tedy byl tím „zlým duchem" a kdo za. kterou éru nese odpovědnost? Aby bylo jasné, nroc to říkám, uvedu, proč si myslím, že velkou míru odpovědnosti nese"A.Novotný. Nerad mluvím o osobních věcech, je mi to nepříjemné. Ale musím to říci, protože to, co tu předkládám, jsou fakta, která
je možno si ověřit. Bacilek a Kopřiva svalují věci na sovětské poradce.
Určitá míra odpovědnosti tu jistě je; ale považuji to za zbaběle a pro
komunistu nedůstojné, jestliže v dnešní situaci, v současné antikoministické hysterii, nebo v hysterii antisovětské, svalují takoví_staří funkcionáři vinu na Sovětský svaz nebo na poradce. Bylo však už řečeno, že
roku 1953 byli Ber|ja a jeho agenti včetně Lichačeva popraveni.
Kdo tedy nese odpovědnost potom? Kdo má politickou odprvřdnost? Soudruh
Piller tady mluvil o osmi procesiech. Někteří soudruzi z postižených jsou
přítomni* Sedí tu soudruzi"Smrkovský, Pavel a nevím, zda ještě někdo jiný. Z těch osmi velkých procesů bylo sedm až po popravě leriji, Lichačeva a dalších. Kdo tu tedy má politickou odpovědnost? Věděl A.Novotný a

ostatní, že Berija a jeho adepti byli už odsouzeni a popraveni? A že Sovětský svaz zároveň s nimi odsoudil i jejich metody?
V březnu 1954, když už A.Novotný byl ve vedení strany jako jeden z nejCelnějších funkcionářů /dnes ze sebe dělá skromného, že byl jenom jeden
z rovných/, měl se po třiceti devíti mě"ících vyšetřováci vazby Novomeského a delších konat s námi proces. Poprvé mi dovolili obrátit se na vedoucí Činitele. Napsal jsem dopis předsednictvu strany a Generální prokuratuře. /Jistě se někde v dokumentaci najde - pokud ho ti, kteří ničí dokumen-

že jsem absolutně nevinen. Zkrátka v rozsahu oněch pěti stran, které mi
povolili, vylíčil jsem situaci a měl jsem k předsednictvu strany a Generální prokuratuře jedinou prosbu: aby mě vyslechla bud stranická komise,
nebo orgán prokuratury. Dostali vedoucí orgány a A.Novotný tvto moje dopisy, věděli o tom?
Dostal jsem tuto odpověd /ss.mozřejmě prostřednictvím bezpečnostních orgánů/: Vedení strany rozhodlo, že půjdete před soud, budete souzen a přísně odsouzen. Jediná odpověd pro člověka, který byl už tehdy více než"
dvacet let ve straně, který napsal jen fakta a nic jiného nechtěl, dokonce ani nežádal o propuštění, jen prosil: vyšetřete mne podle zákona. Devět. měsíců před proccsem se tam v Ruzyni motal prokurátor Gaššo, který
nás potom žaloval. Po dvou těchto měsících jsem mu věci detailně vykládal.
Uváděl jsem důkazy k vyvrácení obvinění, uváděl jsem svědky, dokumenty,
protože obvinění byla směšná. Velice jse::: ho prosil, aby si všechno prověřil. Ptám se: informoval tento procurátor někoho z vedoucích činitelů
strany nebo představitelů státu? Já se domnívám, že Gaššo nebyl takový
hrdina, aby jednal ría svou pěst, domnívám se, že informoval.
Byl proces. Ptám se opět: věděli vedoucí činitelé, jak se věci mají? Kdo
rozhodl o rozsudku? Mluvilo se zde už o tom, které stranické orgány o
tom rozhodĎyaly. Já se ptám Antonína Novotného; : byl přitom, když se
o procesech s námi rozhodovalo, když se rozhodovalo o našem rozsudku?
Jestli ostatní věděli a mluvili o tom, co tady uvádím? Neviní lidé, vyšetřovaní bez protokolu, nezákonnými metodami, s jedinou prosbou - s prosbou o vyslechnutí. Poslední noc před procesem za mnou přišel velitel
věznice v Ruzyni a řekl mi toto: vedoucí činitelé strany vám vzkazují jestli si chcete sachránit krk, tak musíte přiznat aspoň něco. To nejsou
lehké okamžiky. Odpověděl jsem, že bych si život rád zachránil, ale ne
za takovou cenu. Byl proces - v dubnu I954. Kdybych soudruzi líčil, jak^
proces probíhal*, všichni bychom re styděli za to, že jsme žili v takové
době, kdy bylo možné za zavřenými dveřmi takovými hanebnými metodami soudltstaré komunisty, jako byl Novomeský a ostatní. A přitom slovo za slovem, důkaz za důkazem, odhaloval jeho nesprávnost obvinění a uváděl protidůkazy.
Ptám še: vědělo tehdejší vedení, věděl nebo nevěděl A.Hovotny, Se se proces koná tírto způsobem? A hned také odpovídám, že to vel"i dobře věděli.
Prctože někteří z vedení byli na procesech přítomni. Seděl tam Strechaj,
kterému spolu s Bacil :em a Daviden propachtoval No rotný Slovensko na der< t let. Seděl tam -a když jsem se bránil proti nespravedlivým obviněním
- posial Strechaj předsedovi senátu Uhrínovi lístek: „Drž tu svini pořádně?" Další nechutné detaily tu nechci a nebudu uvádět. Tluvím o tich věcech jen proto, že Novotný a spol vemli dobře věděli, jaký je to soud a
že tak pokračovali vědomě. Bacílek se ve Směně před pár dny dal slyšet
"e p*i odchodu z ministerstva bezpečnosti v roce 1S53 řekl Novotnému, že
proti Husákovi nejsou žádné důkazy. A věděli velmi dobře, Se jsem nevinný,
že se bráním. Přesto jsem byl ods"Uzen na doživotí, Novopeský a ostatní
tůň.
* *
tkněme
*e to h i » ona prokletá leta začatku, kdy se mohli lidé různě
mýlit. V roce 1955 jsme še sešli v leopoldově - -slibný počet bývrlých
členů r'V ISC, komunistických poslanců, funkcionářů atd. Ja byl vyšetřován
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dva dny. Sepsali «protokol. A všechno znovu: fakta, důkaz;, postup atd.
Domnívám se, že vedení strany to vědělo a že A.Novotný, který už tehdy
netyl tak významný, ja to o sobě tvrdí, to věděl také velice dobře. Ptám
se, co udělal, když se dozvěděl, že nevinní strániStí funkcionáři sedí ve
vězení? Už se zde ve zprávě soudruha Pillera uvádělo, že roku 1955 bývalí
šéfové z Ruz; ně Doubek a Kohoutek napsali 300 stránkový protokol o tom,
jak byly fabrikovány, uměle vykonstrůlovány falešné, procesy s nevinnými
lidmi. Doslova tam mluví o nás i ostatních, o tom, že"případ buržoazních
Racionalistů byl uměle vykonstrulován, že je nepravdivý, že jsme nevinní.
Byl bych rád, kdyby to zde přečetli z uvedeného protokolu, je-li k dispozici. Tyto protokoly vedení strany znalo. Znalo výpovědi šéfů z Ruzyně,"
lidí, kteří to vykonávali, kteří procesy režítovali. Měli tyto výpovědi
ne nějakého zarytého zločince Husáka nebo kohokoliv, kdo se brání a může
švindlovat, ale výpovědi svých lidí, Kteří jim sloužili a tato svinstva po
celá léta vykonávali. Ptám se, jaké závěry tehdy vyvodilo vedení a A.Novotný-, když se od svých drabantů dovědělo, že proces; jsou vykonstrulované a že lidé nevinně sedí? My- jsme ve vězení změnu nepocítili. V roce
1956 mi zase jednou dovolili napsat, obrátil jsem se na vedení. V dubnu
1956 jsem napsal A.Novotnému dlouhý dopis. Zase o vyšetřování, o procese,
o nevině - s jedinou prosbou a se závěrem, aby ee moje věc přešetřila
před stranickým jiebo „iným státními orgány, aby se mnou někďo mluvil, aby
mě vyslechl. Yěznům samozřejmě ovotný a nikdo jiný odpověS nedával. Žádná komise, žádná prokuratura - nikdo í Zato veřejně prohlásili, že proces
s buržoazními nacionalistyj je docela v pořádku, že je zákonný. A lidi,
kteří še na Slovensku odvážili vystoupit s nějakou Kritikou těchto procesů, vyloučili ze strany. Ptám se opět, zda o tom A.Novotný nevěděl.
Sejcne-li, že ne, budu se muset ještě jednou k tomuto tématu vrátit.
V roce 1956 prohlásil proces s námi zňovu za zákonný a správný. Přijalo
se o tom usBesení ústředního výboru ap. A Barákova komise o tom věděla.
Jednou |e v Leopoldově zastavil Barák v mé cele. Řekl jsem mu, že jsem
nevinný. Přešel to bez povšimnutí, třebaže věděl, o koho jde, znal fakta
a. nřece se tvářil tak jako bych ho byl požádal o cigaretu, nebo něco podobného. V roce 1957 jsem z Leopoldova psal Generální prokuratuře. Opět
jsem na sto stránkách rozebíral věci tak jak byly, s prosbou o vyšetření.
Nepřišel vůbec nikdo, nikdo nereagoval.
Seděli jsme do května 1S60 -' deset let. Deset let „prvního tajemníkování"
a „prazidentévání" Novotného sedělo několik stovek nevinnyích komunistů,
starých funkcionářů ve vězení. A pak nás při amnestii propustili - současně s esesáKy, gardisty, národními socialisty, špiony ap. Když mne
propustili na svobodu, řekli, že jsem jako nekvalifikovaná síla zařazen
jako balič do jednoho krejčovského závodu za 800 Kčs. líne a několik bývalých starých funkcionářů si zavolal Bacílek, chtěl nám dělat nějaké
mravní ponaučení. A mně tento člověk, s nimž jsem dvacet nebo více let
pracoval ve straně, řekl: „Pane Husák, budte rád, že jste na svobodě,
protože předsednictvo strany se ve všech fsiéÍŤií.rieeh podstatných případech
dohodlo" - rozumějte: ve^věei gardistů, esesáků atd. - „ 3 e n ° dvou případech b la dis use - o oano Machovi a Husákovi, zda je možné je propustit."
Ptám se A.Novotného, zda je to pravda a gda ještě roku 1960, po všech
sjezdech, po rehabilitacích v Polsku, Kadarsku, v Sovětském svazu ap.
stál problém tak jak jej interpretoval Bacílek?
Na závěr ještě tolik: politická odpovědnost Antonína Novotného za brutální represálie je absolutně nesporná; za nevinné věznění komumunistů, za
porušování zákonů, za zešvindlování rehabilitaci tehdy, když už byly věci
docela, jasné, za mučení a utrpení tisíců komunistů a mnoha nevinny'ch lidí,
kteří prošli Ruzyní avším možným. Jestliěe dnes Novotný vystupuje tak,
jako vystoupil tady, je to nejen otázka ztráty paměti, ale je to nedostatek vztahu ke straně, je t> nedostatek lidského svědomí a řeknu to, co
říkám na schůzích, kde se k ní hlásí tisíce lidí: poctiví lidé do této
strany mohou jít a mohou v ní pracovat a strana své jméno očistí tehdy,
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ovotnéfeo z ní zmizí |

Poznámka: Pamě^ jevrtkavá, a mnozí lidé by si měli častěji vzpomenout na
to co kdysi prožili a hlásali. A je absurdní právé to, že dnes vinomínáme na dobu vlády A.Novotného ve srovnání s dnešní xktxasx /realitou",
jako dobu kulturního „rozkvětu",
K dokreslení dnešní reality přinášíme výňatky z iSvahjc a eseji několika
autorů.
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/.../ Když vycházím ze dveří našeho bytu, narážím na Bezpečnost ... Službu
drží po dvou, po čtyřech hodinách se střídají. Setrvávají u nás proti naší
vůli 24 hodin denně. Kdybychom vlastnili soukromé vlastnictví - dům a
zahrádku, setrvávali by ve svém autě přede dveřmi zahrádky na veřejné
ulici. Náš dům je však v socialistickém vlastnictví a na toto vlastnictví
si Bezpečnost čibí veškeré nároky. Do našeho bytu Bezpečnost nezasahuje.
Její přítomnost přede dveřmi všechno v bytě proměnil?^ Začnu-li si hrát
s desetiletým synem karkem, /že jsem na chvíli zapoměl/ pak si uvědomím,
l* že jsou přede dveřmi. Přes dveře je slyšet každé slovo, natož pak výkřiky
1
a hlasitý smích, necháme hry. Zpívám rád, neumím však zpívat čistě, zpíi val jsem si když nikdo nebyl doma, začnu zpívat, pak si uvědomím, že Bez; pečnost je přede dveřmi, přestanu zpívat. Začneně se bavit se ženou, pak
nám do řeči vstoupí uěi Bezpečnosti. Naše slova dostanou umělý zvuk, jsme
nechtěnými herci před nechtěnými posluchači. Je nám v vzata možnost být sami se sebou a tím i sami sebou. Vle v bytě 0e proměňuje, každá místnost,
S každý kus nábytku a každá věc získala návik cizoty, bezpečnost, která proI stoupila náš život, to není jen okrajová znepříjemnění života. Svým zása; hem ďo našeho života bezpečnost v samých základech ohrozila mé úsilí o
í .oaleaení vlastního místa ve světě. Pokusím se to vysvětlit:

Platon postavil listy lidstvu před oči ideál filosofa - vládce. Slevo Filosof vyrostlo
ze dvou kořenů. Ze slova filie - milovat, a ze slova sofie - moudrost.Platon dává obraz filosofie jako toho, že nemá poznání, soustavičně však o
•Doznání usiluje.Stále je na cestě za poznáním. Filosofie, která není viděním, nýbrž jen cestou k věděni se nemohla stát tím co by člověka opravňovalo
k vládě. Platon se opřel o skutečnost ze Sokratova života, kdy Sokra!
r t o v o filosofování bylo tím co dalo Sokratovu životu pevný základ a co orientovalo jeho je láni v každé životní situaci směrem k 'obru, kráse a praI vdě a zároveň pojem filosofie proměnil tak, aby opravňovala filosofii k
"ízení státu. Z filosofie se Platonovy vytratilo Sokratovo vědění o vlast^ ním nevědění a bylo nahraze .o pozn níu dobra ?. krásna. Nahlédnutím pravé
podstaty věci, poznání rravoy o světě, o člověku a o lidském r. olečenství.
Platonův ideál filosofa-vládce se opírá o prosté myglenkys
Moc, která není vedena .poznáním je slepá a ničivá. Člověku, který nezahlédl co znamená dobrý život nemůže týt moc k opravdovému užitku. Ničí přet devším jeho samého. Pak lidi mu nejbližší i celé společenství, které ovlákteří
"-tří, rby ji se sanoúielné ničivé síly proměnil v nástroj debrét ho uspořádání společnosti, prostředek k dosažení dobrého a strpj dobrého
! ní j
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Přes veškeré rozdílí co do xoksabu. Platon vidí tento svět jako stínový svět nepravé skutečnosti, pravým světem je mu svět neměných ide±í
B„Karx ruší veškeré formy idealismu, aby tento svět bylo možno nahlédnout
pravdivě v jeho materiální podstatě a v jeho historické dinamice. Má
platonismus a marxismus formálně cosi společného?
Marx nahlédl, že kapitalistická společnost utvářená volnou hrou ekonomických sil v robě obsahuje momenty vlastní destrukce. Výroba materiálních
K * statků, které nají být prostředkem k životů se tu stala samoúčelem. SloĚ~.věk se stal prostředkem k tvorbě abstraktní hodnoty - kapitálu. Je potřebné svět radikálně proměnit. Klíčem k revoluční proměně světa je pravdivá
teorie skutečnosti v jejím pohybu. Marxismus poznává nosnou sílu revoluce
L - proletariátu a spojuje se s ním. Po revoluci se marxismus stává tím co
legitimuje nejvyspělejSí představitele vítězného proletariátu k řízení
společnosti. Tak jako v Platonově ideálním státě, stává se i tady vlastr nění pravé teorie legitimací jež opravňuje a předurčuje k moci a vládě.
Co do svého obsabu stojí platonisrus a marxismus na opačných pólech v
úsilí o poznání sváta.
Jaký význam může mít ona drobná formální shoda že k vládě opravňuje pravý
pohled, na svět - vědecký světonázor?
. Platonova koncepce ideálního stavu v ústavě se rozvíjí v rovině čisté
I- teorie, nezatížené ohledy na politickou praxi. Základním teoretickým problémem je otázka výběru, občanů, kteří .'¡ají předpoklady, aby se mohli stát
t. filosofi-vládci. Výchova adeptů na tuto funkci musí být do detailů roz" pracována. Budoucím filosofům se nesmí dostat k sluchu nic co by je mohlo
svést z touhy po dobru, práci a pravdě. Veškeré dosavadní ufiění, počínaje
Homérem a konče tragédií a komedií musí být z dobře řízené obce vyloučeno.
Občané, kteří se pro funkci vládců nehodí protože nemají vlohy pro filosofické poznání musí být v;loučeni z možnosti filosoficky se vzdělávat.
Jsou určeni pro roli zemědělců, živitelů obce. Občané schopni držet zeji mědělce v poslušnosti a chránit obec proti vnějšímu ne říteli, tvoří
kategorii strážců - mocenský nástroj jehož prostřednictvím filosofové
vládnou. Z obce jsou vyloučeny vešxeré vnější_vlivy, obec^je soběstačná,
nepotřebuje obchodní styky s cizinou. Kulturní styky scizími obcemi by
pro dobře řízenou obec představovaly smrtelné nebezpečí. Od občanů je
požadována naprostá pravdomluvnost. lži jako léku smějí užívat pouze
filosofovi vládci v rámci úsilí o nerušené fundování celé obce. Veškeré
kulturní formy jimiž se člověk vyjadřuje a v nichž se projevuje. Počínaje
oděvěm a úpravou vlasů a konče písněmi, pohádkami amýty jsou určeny přímo filosofnxi a to jednou pro vždy. Jakákoli změna a novota v trto oblasti' je nova ."ována za počátek rozkladu nejlepšího možného státního zřízení.
Marxismu je cizí vše co člověka svazuje. Marxismus vidí v plnohodnotovém
rozvoji každého člověka onen cíl k němuž směřují dějiny. Proletářská
revoluce rozbije vše co člověku brání, aby své možnosti rozvinul, otevře
cestu ke komunismu, komunismus bude skokem do říše svobody. Hic lidského
nebylo Marxovi cizí. V řeckém umění jež Platon ze své obce vyloučil nalézal Marx předehru onoho rozehrání tvořivých sil k němuž otevře cestu
komunismus. Proletářská revoluce zvítězila, marxismus, správné teorie
skutečnosti, pravdivý pohled na svět se stal nezbytnou podmínkou jež
opravňovala předvoj dělnické třídy - komunistickou stranu, řídit stát a
vést společnost na cestě do říše svobody. Bylo potřebné vyloučit s účasti na vládě vSechny ty, kteří xži neměli pro řízení společnosti předpoklady, díky své třídní zatíženosti. Zvlášt nebezpeční se ukázali ti, ::doS
«e*si00*slovem k marxismu hlásili, ve skutečnosti se však pokoušeli
marxismus revidovat a vr.ášet do něho cizí odstředivé síijc prvky. Brzy se
ukázalo, že veškeré nové, spontálně vznikající formy kulturního vyjádření, počínaje oděvem a úpravou vlasů a konče poezií, písněmi i tanci,
obraz-" či sochami, zvlášť nebezpečně ohrožují cestu lidí ke komunismu.
Poznat, kdoje marxistou bylo velmi obtížné, bylo potřebné alézt prosté
j
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dostupné praktické kritéria. V Marxově úsilí o teorii, které by umožnila
člověku revolučně proměnit svět a otevřít/.a,prostor k rozvoji všech sil
a schopností v rámci svobodně se rozvíjejících i ezilidských vztahů hrálo
centrální úlohu, rozbití všech forem idealismu, především pak odhalení pravé povahy náboženství - opia lidutxz, jež vedlo"k trpnému snášení vší
bídy a všech příkoří, vší nesvobodya všeho bezpráví, kdy v neby čekala
odměna za veškeré pozemské utrpení. Víra v Boha, víra v posmrtný život,
zatížení idealismem, to byla oblast, kterou bylo možno skoumat oři pohovorech. Zde bylo možno prostýmy očima sledovat, kdo ještě chodí"do kostelaTu bylo možno prostýma očima, odposlechem zdánlivě nestřežených rozhovorů mezi soudedy, přáteli i v rodině sledovat zda ti, kdo do kostela
chodit přestali' se s rověrou a prostředky opravdu poctivě rozešli. Zda
jejich obrat k vědeckému světonázoru byl upřímný a úplný.
K stáru Platon vypracoval nový model dobrého uspořádaní státu, který měl
být bližší možnému, uskutečnění. Platon byl stále veden ideí pravého poznání jakožto jediného oprávnění ke zřízení společnosti^ Jistotu vědeckého
poznání však nyní nalezl v matematice, která je Zároveň bezprostředním
nástrojem uspořádání a řízení obce. I matematicky řízená obec však potřebovala v účasti na :.ivote obce vyloučit všechny ty, kdo dobr' uspořádání
obce ohrožovali. Především bylo třeba z obce vymýtit ateisty.
Nechci od filosofie, aby mi poskytla řešení problémů dobrého řízení společnosti i když jde o problém, sterý je dnes snad naléhavější než dříve.
Ve filosofii hledám možnost žít svobodně. Když mluvím o možnosti žít gvobodně nemluvím o žádné absolutní svobodě, nýbrž o svobodě kterou umožňuje
samotnou státní mocí přijatý právní řád. Jde o to abych mluvil tak jak
myslím a abych jednal tak jak to pokládám za správné. Jde o to, abych se
ke svým činům a ke svým slovům mohl vztahovat odpovědně. Jde o to, abych
se svými činy a se svými slovy nemusil skry'vat, abych v tváří tvář moci
nemusil se sebe produkovat jakousi jinou, stou bytost, jakousi jinou tvář
a jinou morálku. Nevěřím, že to člověk může dělat beztrestně. Nevěřím, že
si člověk může opatřit dvojí tvář aniž stratí vnitřní jednotu, že člověk
může beztrestně tváří v tvař moci lhát /oni si nic jiného nezaslouží/ aniž
tím utrpí
vnitřní pravdivost. Filosofie, která se stává základem svobodného" života, stavý" moc před problém ja±c vládnout lidem svobodným. Problém jak vládnout lide;.": svobodným je celospolečenského dosahu. Zdá se, že
jde o problém, který je nad síly v současnérnstátě. Aby tento problém zvládla musela by se moc vnitřně proměnit. Namísto nezbytné vnitřní proměny
rozehrála moc velkoryse své represivní mechanismy. Koc může šetřit na lécích, může so hojit na dětském oblečení a důchodcích, pokud však jde o
podvázání lidí, kteří se pokoušejí žít alespoň trochu svobodně, tu moc
nešetří penězmi ani jinými prostředky. Když nestačí vnitřní integritu člověka rozbít vnějšková omezení, hledá moc prostředky jak člověka zasáhnout
zevnitř,. Bezpečnost přede dveřmi našeho bytu není jen vnějškovým omezením
naší svobody, proti kterému lze úspěšně stavět svobodu vnitřní. Eezpečnost
kontrolující všechny naše návštěvníky proniká do našich vztahů k lidem
a do svéry našeho vlastního života. lze v této situaci udržet koncepci
hledání filosofie, která je schopná dát člověku sílu ke svobodnému, životu
v této společnosti?
Každým svobodně proneseným slovem a každým svobodně učiněným krokem zveme
jeden druhého k svobodnému životu se všemi důsledky jež se pro jednoho i
pro druhého skrývají v odmítnutí pozvání. Mů|eme se v daných podmínkách
jeden k druhému, vztahovat odpovědně a zároveň se svými slovy a svými činy
zvát k svobodnéxn lidské existenci. /.../
I_á_£_l_a_v___ ÍL§_y-š-i- :

|=g=C====B=S_Z=M_Q=gji=|=CH

/.../ Je-li celé okresní město polepeno hesly, které nikdo nečte, je to
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tedy^jednak určité zdělení okresního tajemníka krajskému tajemníkovi zároveň však je to cosi víc, malý příklad principu společenské samototality
Patři k podstatě posttotalitniho systému, že vtahuje do mocenské struktury každého člověka. Nikoli ovšem proto, aby v ní realizoval svou lidskou
identitu, ale proto aby se- jí zřekl ve prospěch identity systému. Totiž
aby byl spolunositeleo jeho celkového samopohybu, sluhou jeho samoúčelu
aby participoval na odpovědnosti za něj a byl do něj zavlečen a s ním zapleten jako^Paust s Kefistofelem; ale nejen to, aby touto svou zanletenosti spolutvoril obecnou normu a vykonával nátlak na své spoluobčany
abi se s ním identifikoval, jako z něčím samozřejmím a nesbitným a aby
mohl posleze sam ze sebe eventuální nezapletení reflektovat jako abnormalitu, jako drzost, jako útok na sebe sama, jako ono vydělení ze společ-nosti. Zavlánaje takto všechny do své mocenské struktury dělá z nich posttotalitni systém nástroje vz jemné totality, oné samototality společnosti.
Slovek je nucen šít ve lži, ale může k tomu být nucen jen proto, že je
tahového života schopen. i*íejen tedj , že systém odcizuje člověka, ale
odcizený člověk zároveň podpírá tento systém jako svůj bezděčný projekt,
jako pokleslý obraz své pokleslosti, jako dokument svého selháni. V každém člověku je samozřejmě přítomen život ve svých bytostných intencích,
v každém je kud.touhy po vlastní lidské důstojnosti, mravní integritě,
svobodné zkuSenosti bytí, transcendenci světa jsoucna, každý, ale zároveň ve větší či menší míře je jchope:: smířit se s životem ve lži. Každý
se nějak propadá do profálního zvěčnění a účelovosti. V každém je kousek
ochoty^rozpuštit se v a.nonymnírr. davu a pohodlně s ním téet řečištěm
pseudoživota. Dávno tu tedy nejde o konflikt dvou identit, jde o cosi
horšího: o kriti identity samé.
Velmi zjednodušeně by se Jalo říct že posttotalitní systém vyrostl na půdě historického setkání diktatury s konzumní společností. Si nesouvisí
snad tak obsáhlá adaptace na. život ve lži a tak snadné rozšíření společenské samototality s obecnou nechutí konzumního člověka obětovat něco
ze svých materiálních jistot své vlastní duchovní a mravní integritě.
S jeho ochotou rezignovat na vyšší smysl v tváří tvář svnějšujícim lákadlům moderní civilizace, s jeho otevřenosti svodům státní bezstarostnosti. Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi zbouří a on přestáné vyvěšovat hesla jen proto, aby se „.alíbil. Přestane
chodit k volbám, jež nikdy žádnými volbami nejsou. Ha schůzích začne říkat, co si opravdu myslí a nalezne v sobě dokonce sílu solidarizovat se
s těmi s nžmiž mu jeho svědomí velí zesolidarizovat se. Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze života ve lži, odmítne rituál a poruší pravidla
hry. Znova nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost, naplní svou
svobodu. Jeho vzpoura bude pokusem o život v pravdě.
Učet přijde brzy, bude zbaven místa vedoucího a přeložen k závozníkům,
jeho plat se sníží. Naděje na prázdninovou cestu do Bulharska se rozply,
nou. Bude ohroženo další studium jeho dítěte, nadřízený hu budou šikanovat a jeho spolupracovníci se mu budou divit. Většina vykonavatelů těchto sankcí ovšem nebude jednat ze svého autentického nutkání, ale prostě
pod tlakpm poměrů. Týž poměrů pod jejiž tlakem zelinář dříve vystavoval
svá hesla. Zelináře budou nronasledovat buci proto, že to je od nich
očekáváno, nebo proto, aby"vykázali svou loajalitu a nebo prostě jen_na
pozadí obecného panoramatu k němuž patří i vědomí, že takto se takové
situace řešívají, že takto se musí řešit, že takto zkrátka chodí. Kdyby
to člověk neudělal, mohl by se sám stát podezřelím. Vykonavatelé sankcí
se tedy zachovají v podstatě jen tak jak se v té či oné míře chovají
všichni, jako součástky posttotalitního systému, jako nositelé jeho samopohybu, jako drobné nástroje společenské samototality.
_
Bude to tedy sama mocenská 3truktura, která prostřednictvím vykonavatelů
sankcí jako svých anonymizovaných článků zelináře ze sebe vyvrhne. .íude
to sám systém, který ho skrze svou odcizujíci přítomnost v lidech za
jeho vzpouru ztrestá. I.usí to udělat B- logiky svého samopohybu a jeho
sebeobrany. Zelinář se totiž nedopustil jen nějakého índrtviauain^o
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poklesku uzavřeného do své jedinečnosti, ale udělal něco nepoměrně závažnějšího. Tím, že porušil pravidla hry, zrušil hru jako takovou. Odhalil
ji jako pouhou hru, rozbil svět zdání, tuto základní oporu systému. Narušil mocenskou strukturu tím, že protrhl její vazivo. Ukázal, že život
ve lži je životem ve lži, prolomil fasádu vysokého a odkryl skutečné, totiž nízské základy moci. Rekl, že rál je nahý a jelikož král je skutečně
:'.ahý, stalo se něco nesmírně nebezpečného. Svým činem oslovil zelinář
svět, každému umožnil nahlédnout za oponu, každému ukázal, že lze žít v
pravdě. Život ve lži může fungovat jako konstituční opora systému jen za
předpokladu vlastní univerzality, Musí obepínat všechno a prostupovat
vším. Nesnese jakoukoli koexistenci s životem v pravdě. Každé vystoupení
z něho popírá jako princip a ohrožuje jako celek. Je to pochopitelné!
Dokud nenx život ve lži konfrontován s životem v pravdě není tu perspektiva, která by odkrývala jeho lživost. Jakrile se však k nim objeví alternativa, bytostně je ohrožuje v tom čím jsou, v jejich podstatě ~ celitvosti a vůbec přitom nezáleží na tom jak velký prostor tato alternativa
obsazuje. Její síla není vůbec v její fyzické stránce, ale ve světle,
kterým ozařuje ony opory systému a které vrhá na jejich vratký základ.
Zelinář přece neohrožoval mocenskou strukturu svým fyzickým významem,
svou faktickou mocí, ale tím čím je určen především sám sebe, čím vvsafoval do svého okolí a ovšem nevypočitatelnými důsledky tohoto vyřazování.
Život v pravdě nemá tedy v postHtotalitním systému jen dimenze existenciální, vrací člověka k sobe samému { noetickou - odhaluje skutečnost jaká
je a mravní - jde příkladem. Má navíc i zřetelnou dimenzi politickou. Jeli základní oporou systému život ve lži, pak není divu, že jeho základní
hrozbou se stává život v pravdě. Proto ho musí stíhat tvrději než cokoliv jiného.

.
„
, ý?
T
Jakým způsobem se pravda joko mocenský faktor uplatňuje? Jak se její moc,
jakožto moc může us kutečnit?
Zvláštní, exnozivní a nevypoěitatelná politická moc života, v pravdě tkvý
v tom, že otevřený život v pravdě má svého sice neviditelného, ale přitom
všudy přítomného spojence, tuto skrytou sféru. Z ní totiž vyrůstá, Jí
oslovuje, v ní nalézá porozumění. Tam je prostor jeho potencionálního
Sdíleni, Tento prostor je ovšem skrytý a. proto z mocenského hlediska
velmi nebezpečný. Složitg pohyby, které v něm probíhají, probíhají v přítmí a v okamžiku, kdy se dostávají ve své závěrečné fázi, nobo svými důsledky na světlo v podobně různých překvapivých otřesů, bývá už pozdě,
na to, ebv je bylo možno obviklým způsoben utajit a vyvolávají situace
před nimiž společenská moc stojí vždy znovu bezradná, které v ní vždy znovu vyvoláají paniku a nutí k neadekvátním reakcím. Zdá se, že nejpůvodně jším zázemím a východis.zem toho co by se dalo v nejširším slova sryslu
cha ?t jako opozice je v oosttotalitním systému život v pravdě.
Konfrontace teto opoziční"síly z danou mocí má ovšem_jak patrno zásadně
ji ou pcdobu než v otevřené společnseti nebo klasicko diktatuře. Není to
původně vůbec konfrontace na rovině faktické, institucionalizované a
kvalifikovatelné moci opřené o ty či ony přímé mocenské nástroje, ale
na rovině docela jiné - na. rovině lidského vědomí a svědomí, na rovině
existenciální. Akční rádius této zvláštní moci nelze evidovat počtem
stoupenců, voličů či vojáků, protože se rozprostírá v páté koloně společenského vědomí, v skrytých intencích života, potlačené touhy člověka

íe potenciálu ukrytém v celé společnosti, včetně všech jejich mocenských
struktur. Tato moc se tedy neopírá o žádné vlastní vojáky, ale tak říkajíc o vojáky svého nepřítele. Totiž o všechny, kdož žijí ve lži a kdykoli
mohou, alespoň teoreticky být zasaženi vlastní silou pravdy a nebo
se

aspoň s pudu mocenské sebezáchovy v na tuto sílu adaptoval.
Je to jakási bakteriologická zbraň, Kterou může když k tomu dozrájí podmínky jediný civilista ozbrojit celou divizi. Tato noc se neúčastní žádno přímé soutěže o moc, ale p\°sobý v mocensky nejasném prostoru lidské
existence. Skryté pohyby, které tam vyvolává" mohou však"a těžko předem
odhadnout kdy, kde a jak a v ja-Kém rozahu vyústit v něco viditelného. V
reálný politický čin či událost, ve společenské hnutí, v náhlý výbuch
občanské nespokojenosti, v ostrý konfli.. t uvnitř dosud zdánlivě monolitní
mocenské struktury či prostě v nezadržitelenou změní společenského a duchovního klimatu. A jelikož xjc všechny skutečné problémy a krizové jevy
jsou. ukryty pod tlustým příkrovem lži, není nikdy scela jasné, kdy ď»padne ona povčtná kapka, kterou přeteče pohár A co touto kapkou buce. I proto společenská moc preventivně a téměř reflexně stíhá každý i sebeskromnější pokus o život v pravdě.
Proč byl ze své vlasti vyhnán Solženicyn? Rozhodně nikoli jako jednotka
faktické moci. Tedy proto, že by se některý představitel režimu snad cítil ohrožen nebezpečím, že Solženicyn dosedne na jeho místo. Jeho vyhnání
bylo něčím jiným, zoufalým pokusem ucpat tento strašný pramen pravdy.
Pravdy u níž nikdo nemohl předem odhadnout jaké změny ve vědomí společnosti může vy/volat a k jaacýrn politický ta otřesům mohou tyto změny jednou
vést. Posttotalitní sy-stém jednal způsobem sobě vlastníc. Chránil integritu svita zdání, aby chránil sebe.
Příkrov života ve lži je s podivné materie. Dokud neprodyršně pokrývá celou společnost, zdá se být s kamene, avšak v okamžiku, kdy ho někdo na
Jediném místě prorazí, kdy jediný Člověk zvolá: král je nahý I ,kdy jediný
hráč poruší pravidla hry a odhalí je tím jako hru, všechno se náhle jeví
v jiném světle a celý' příkrov působý dojmem, že je z papíru a že se začne nezadržitelně trhat a rozpadat.
Mluvím-li o životě v pravdě, nemyslím tím přirozeně pouze pojmovou reflexi např. nějaký protest nebo dogis, který napíše skupina intelektuálů.
Může to by't cokoliv čím se člověk nebo skupina, lidí vzbouří proti své
manipulaci. O;1 'opisu intelektuálů až po dělnickou stávku, od roiskového
koncertu až po studenskou demonstraci, od odepření účasti na volební
komedii, přes otevřený- projev na nějakém oficiálním sjezdu, až třeba po
hladovku." Jestli posttotalitní systém potlačuje ii.tenze života komplexně
a na komplexní manipulaci všech životních projevů je založen. Pak je zároveň každým svobodným životním projevem nepřímo politicky ohrožen. Tedy
i takovým projevem kterému by v jiných společensky'ch poměrech nikomu nenapadlo • přisuzovat nějaký potencionální, natož explozivní politický význam. /. . ./
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/
/ Cellem svojím duchom a zameraním je to ideológia als ob, ideologia
• •
-• '
'
«.-i-j.- --= — ' u — - i - ->-•« hlasatelia sa
čne jestovala
o tejto jej
vedčený, že
žije v ideologickou, reálnom socialisme a podlá neho.
Toto akobv je tichá dohoda medzi obora partnermi. Nakolko nejde o
dohodu medzi rovnoprávnými partnermi, ale o dohodu medzi mocou a bezmocnýmim, porušajú ju"podia xážx svojich možností obe strany. Moc sem tam
pohrozí, že začne brat važne tie položky tohfco akoby, ktoré by boli pre
národ nepříjemné: že bude, například, trvat na socialistickom sposobe
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odmeňovania podia vykonanéj práce, na socialisticko«) vztáhu k zákazníkovi
Siadatelóvi, úradne3 stránke, na socialistickéj masovéj kultuře v dikotékách, kníhkupectvách a televíznych prdgráaoch, na socialistickou] sporte
vo futbale a hokeji a pod. Sem tam sa obráti dokonoa aj do vlastných radov a vytkne okresným mocipánom zlozvyk přijímat'k životným jubileám polmilionové jary od ia poddaných štátnych podnikov, necht si na účet obce
zrenovovat tdedenú chalupu v rámci akcie ()Z", alebo vybudovat súkromnú
asfaltku ku svojej vile, či v společnosti veselých kumpánov prepadnút po
polnoci dievčenoký internát. Aj tieto hrozby sťi však vo vačšine prípadov
len akoby, a teda moc ich obvykle nemysli vážné.
Ak moc porušuje dohodu a akoby tím, že to, čo je len akoby, berie občas a v niečom vážné, bezmocní ju porušajú tým, že toto akoby znevažujú
a demaskujú. Hra na akoby plní však iba vtedy svoj zmysel, ked* sa jej
účastníci dosledne vyhýbajú obom týmto krajnostiam. Znevážené a dema.skované akoby přestává f u n o v a t , straca svojů zástupnú účinnost, obnažuje sa
ako čosi trápne a nedostojné. Reálnosocialistická moc si je velmi dobré
vědomá tejto základnéj slabiny svojej ideologie akoby, a preto prísne
stíhá každé porušenie dohody v tomto ohlade, každé pokazenie hry jej partner om. Pokial'sa toto znevažovanie a demaskovanie akoby deje míro vlastně
ideologické fórum, mimo hracej «lochy, teda neverejne a pol-overe jne, je
to ešte v poriadku a moc to v podstatě trpí: nerrože stíhat každý protištatny vtip, každého, kto ho rozprava a kto sa mu zasmeje. Takéto znevažovanie akoby je koniec koncov ešte stále v normě - aj protištájne vtipy
sa s oblúbou rozpravajú právě v kuloári každého ideologického fora. Unes
už predsa nejde o to b y ť fanatikom.vyznávanéj ideologie, a.le o hru na
ideologiu akoby: a táto hra si žiada vždy aj primeraný odstup.
Podstatné iná situácia však nastává vtedy, ked* sa ideologia akoby zneváží a demaskuje verejne, teda na vlastněj ideologickej hracej ploché. Ten,
kto to robí, hrubo porušuje -ravi lá a musí b y ť potrestaný, přivedený
k rozumu. Ak to urobí zásadné a natrvalo, odstupuje zi hry. Zial'.pretože
je v nej nedobrovolným partnerom, nemože o d í s ť z jej hracej plochy sám
od seba a tak na nej prekáža tým, ktorí v hrg dálej pokračujú. Prekaža
•principiálně, pretože kazí celú hru. Je pr§ nu omnoho deštruktívnejší než
akýkelvek vonkajší p o z o r o v a t e l n e ž akýkolvek jednostrane zaujatý divák,
pretože sa v nej stal antipartnerom. Takýto je v pjdstate případ reálnosocialistických disidentovi ktorí sa vlastným cialavedomým přičiněním
dostali do tohato nezávideniahodné o postavenia v reálnosocialistickej
ideologickej hre na akoby. Jedinou čancou moci ako zachránit' svoju hru
je totiž násilím ich odstranit* z hracej palochy , umlčet' ich. Aj k e ď je
to len hra, je v stávke příliš mnoho, než aby # sa dalo jej kazenie trpiet'
Nepochybné, národ vo vačšine prípadov velmi vie o čó ide, v mnohých
tuší, o čo"by mohlo í s ť , a v ©statných předpokládá, že za nimi nějaká tá
čertovina určité je: v každom případe je však voči reálnosocialistickej
ideolo ii a priori skeptický, a priori ju podezrieva z nečistých úmyslov
a Záměrov.Napřiek tomu"nadalej pokračuje v hre na akoby a svoje výhrady
si nechává pre seba. Na matenie pojmov a„relatizovanie mravných hodnot si
už zvýkol. Nielen to - dokázal túto zbraň reálnospcialistiekej ideologie
akoby využit* vo svoj prospěch, aplikovat' jej pou_ívenie pre svoje potřebv. Tou" istou metodou, pomocou toho istého akoby ideologizuje svoje konáni e proti moci, ospravedlňuje svoj sposob života v rámci tvrdéj reality.
Preto nekracne z ťružstevného, ale si len berie v zo společného, nekradne
zo štátneho, ale si len vyrovnává životnú úroveň, nezneužívá protekciu,
ale uplatňuje socialistická známost'.neohovára ale je ohováraný, nebérje
úplatky, ale přijímá malé pozornosti, nedává úplatky, ale prejavuje vdaku
za vybavenie svojej veci, neulieva sa v pracovněj dobe, iba sa zúčastňuje
společenských posédení na počest' Velkého Výročia niečic.h narodenín,
iSeologia akoby ho demoralizuje nielen na vlastných ideologických fůrách,
ale cez ne preniká v prevrítenej, akaiikovanej podobě aj do celého jeho
života. Zvykol si na to, že aj týmto sposobom sa dá přežit* nie právě
nejhorším sposobom. StaSi mat hrošu kožu , splácat» moci primeranú daň
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loajality a konformnosti a n e m i e š a ť <a jej do jej záležitostí. V dohlednej dobe neočekává změny k lepšiemu a ani sám pre to nič nerobí; považuje
tákéto úsilie za m á m e a jeho dosledky pre seba^odhaduje skor negativna.
Aj on - podobné ako moc - sa preto skor sxístredúje na. pozičnú obranu
toho, čo tu už má. Hle je to bohvie So, ale mohlo by byt aj horřie.
Hra na akoby teda nedoreralizuje len moc. Rovnako zhubne posobí na oboch
partnercw, na celý národ. /.../

Z de n a

T o m i n o v á :

=S=I=4=I=é===0=l=I=I=8=tB=§=Ll=I=
/.../ Chápu, že odvah- jednotlivce veřejně zastat a vykonávat své přesvědčení nes várně popuzuje nositele systému potěmkinovských ideologických
eesnic, v nichž nesmějí porušit 'rsádu sni oni sami, kde každé obyčejné
hlasité -no či ne mimo pečlivě nakašírovaný playback může provrtat díru
v tenoučké hradbě $ vyvolat nebezpečný průvan. Cápu také, žc mnozí ze
„slušných lidí", kteří jsou ovšem nepostradatelnými údržbáři nalakovaných fasád, nás mají ze. blázny: vždyt ne. zadním dvorečku duše sc může
lecoos a čím pružněji se udružuje fasáda v požadované barvě a stylu, tím
lépe se daří tomu skrytému záhumenku, ba i jednotlivé býlí nenávisti a
odplaty sa na něm může beztrestně pěstovat.
Rozumíme i přátelům, kteří - jak tan: stojí s námi^na návsi „neslušně"
obnaženi 0 bez závětří - couvají nenápadně alespoň do posledníak řady
v naději oddálit hnav potěmkinovců a .stihnout" třeba víměnu bytu, dopsání lcní2#y, přijetí dítěte na školu nebo jiné z lidského. Udivuje mne však
velice, jestliže někteří zároveň ukazují mravokárr.ým prsten na ty, kteří
zůstali v prvních řadách /ano i na ty, kteří už byli odvedeni do žalařů/,
obvinují je z radikalismu, exhicicionismu, línéhp muěednictví, planého
slavomalu *©Beřaee%i a bůhví čeho ještě. Jestliže s vážnou^tváří tvrdl,
že se prcfešioiiální pozornosti blonSáků / a brunetů/ z bartá:u, obuškových regimentů, soudců a vězeňských dozorců dožadují sami, abychom^byli
slavní a bez práce, abychom nemuseli být pilnými vlastenci. Jestliže prohlašují, žc např. činnost VOiíSu /který je mimochodem přímo vzornou ukázkou „práce drobné"/ je - jen proto, že se děje věřejn^ - vlastně pouhým
planým projevem veřejného nesouhlasu, stejně jako t r e b ^ podpis jod zadosti o propuštění politických vězňů /!/. Nebo pouštějí do běhu zvěst, ze
Toadnovi otevřené Kursy filosofie pro mladé lidi /které X?ou po tri roiy
dal 'í' cříklacer „práce drobné"/ nejsou ničím jiným než ši.VJíov. o osobni
popularitu a to jen proto, že k sobě v poslední době přitáh^J likriaa2
torskou pozornost bezpečnosti. Požadují na nás v podstatě
®
vzdali" veřejného projevu /nesouhlasu/, domnívajíce se, že eie taK vyhne4 tvor
me dalšímuplenění našich řad a nenarušíme relativní závětří, je.'* , i;?e
pro jejich skrytou drobnou, cílevědomou, tvořivou práci pro b u d o u " ^ ? 8
.
To by ovšem bylo hloupé a nepomohlo ničemu.} kromě toho to pros i. ^
de. Odvaha veřejně myslit a konat není neslušná a utržená radikalita,'-i
to strašně obyčejná lidská povinnost a bez ní se společnost nepohne an.
o píd. A policejní razie a lágry nejsou
n u t n o u
odpovědí na tuto
odvahu. Jsou naopak spíše výrazem rozpaků moci, rozklíženosti společnosti,
společenských struktur; a pomoci mů"e e jen tak, že tuto svou povinnost
nezanedbáme ani pod sebevětším tlakem.
Býváme unaveni a míváme strach, zda jsme nevzali břemeno těžší, než můžeme unést. Totální odmítnutí našich snah státní mocí, přátelé ve vězení
věčné výslechy, domovní prohlídky, hrozby i násilí, rozhánění, ostrahy
a osmačtyřicítky vyvolávají dojem, jako bychom stáli u zdi a odráželi
útoky sveřepého nepřítele, snímž jsme - .aniž přesně víme proč - vstoupili
do války. Ale vždyt to vůbec není pravda! V takových chvílích je vždy do-
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bře vrátit se k prvnímu prohlášení Charty 77, znovu si uvědomit, že to
nebylo žádné vyhlášení války, žádný výkřik „veřejného nesouhlasu", že
to byla čestná a statečná nabídka k nesnadne spoluráci s institucemi
této společnosti v zájmu naplnění lidských a občanských práv a svobod,
že to byla snaha o rehabilitaci občanství, o morální ozdravění společnosti. Tato naše snaha trvá, ač na nás ze všech stran dorážejí příslušníci
těch složek společnosti, jimž je srobodný občan a dodržování zákonnosti
nejvíce proti mysli. /.../

S_d_|_l e_n_í

Ch_a_r_t_£__77

Obdrželi jsme zprávu o poměrech v NVŮ Plzeň-Bory, .:terá tématicky navazuje na dokument Charty č.16 /o problematice vězeňství v ÍSSR/ Informace
v ní obsažené se opírají o osobní zkušenosti těch, kteří v letec}; 1977 19C0 odpykávali v plzeňské věznici trest odnětí svobody.
Slánek i C/1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
/zák. 120/76 Sb./ přikazuje, že „se všemi osobami zbavenými svobody musí
být jednáno lidsky a s úctou k přirozené důstojnosti lidské bytosti."
Sladit tyto požadavky s dosavadní prací by kromě jiného vyžadovalo vypracovat rozsáhlou penplofickou studii, dokumentárně podloženou a beze
zbytku ověřitelnou, pro jejíž vznik, za současného stavu věci, kdy se
skutečné poměry ve věznicích utajují, bohužel nejsou podmínky.
Oblast vězeňství je citlivým bodem každého sociálního systému a spolehlivým poznávacím znamením toho, do jaké míry se v něm respektuje lidská důstojnost. Osud těch, kteří byli - at již spravedlivě nebo nespravedlivě
zbaveni svobody, žijí v extrémních podmínkách a jsou více než
jiní vystaveni neosobnímu mocenskému zneužití i osobní lidské agresivitě,
nám nesmí být lhostejný. Proto považujeme za účelné zveřejnit i tuto
stručnou informativní zprávu. Keni na: ím úmyslem vyvolávat emoce vůči
osobám, nýbrž poukázat ňa stav věcí, za které jsme i my odpovědni a jejichž náprava je i naším úkolem.
19.3. 1980
Rudolf Battěk
mluvčí Charty 77

^'arie Hromádková
mluvčí Charty 77

Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Mluvčí Charty 77 Václav Benda, Jiří Eienstbier a Jaroslav Sabata jsou
tč. ve vězení.
Zpráva o poměrech v NVŮ Plzeň-Bory
Věznice v PIzni-Borech má kapacitu cca 20C0 osob. Z toho na vazební
případy připadá více než 200 osob, zbytky, vyjma část 5. úseku, je určen
pro,odsouzené k trestu odnětí svobody v 1. NVS. Věznice je rozdělena na
5 úseků. Na prvním úseku jsou umístěni odsouzení na pracoviště n.p.
Tesla /vychovatel npor. Sedlák/ Kovošrot /vychovatel npor. Hlous, por.
Bílek/ a údržbářské čety. Na 2. úseku je předvýstupní oddělení /vychovatel kpt. Klad/, knihárna /por.Puchta, výroba dlaždiček /nápor. Juzík/,
n.p. Skoda /kct-, Tůma/. Celý 3. úsek tvoří pracoviště n.p. Preciosa
/vychovatelé i kpt. Borkovec, por. Gruber,kpt. Bodický a npor. Strejc/,
4. úsek je pro volné čety,'kde odsouzení pracují mimo věznici. 5.úsek,
který je izolovaný od ostatních, je oddělením pro psychopaty. Jména
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vychovatelů 4 a 5 úseku zatím neznáme.
Samospráva.
C „pořádek" na každém úseku dbá, kromě příslušníku SHV, samospráva,
která re skládá asi z 10 odsouzených, kteří si svým jednáním dokázali
získat přízeň vychovatelů. Titolidé zajifitují různé kulturní, politické
či sportovní akce. Na pracovištích maji funkce kontrorolů nebo" brigadýrů, dbají o uklidovépráce, poskytují vychovavatelům informace o dění
na úseku a pracovišti apod. Často se stává, že se do samosprávy dostávají odsouzeni za
219 /vražda/, 241-2:4 /různé formy znásilnění/, či
234 /loupež/, což je v rozporu s řádem výkonu trestu. Tito lidé mají pomáhat vychovateli při jeho převýchovné činnosti.
Ve srovnání e jiný: i odsouzenýrpl mají členové samosprávy výrazně
prominentní postevení. Jejich kázeňské přestupky zůstávají mnohdy netrestány nebo jsou trestány ve srovnání s ostatními poměrně mírně. Hapř.
odsouzený Duchoslav /§§ 109.132 tr.z/ napaden brigadýrem Ondruškem
219, 241 tr.z./ po několika oboustrpných ran:'ch pčstí, dostal 20 dní"

jak situaci vylíží prominent. ^Znelíbi-li se někdo samosprávě, je pro ni
snadné dosáhnout Jeho potreétání.
Uz^vř^né od dělení
Nejpřísnějším, ale dosti běžným kázeňským trestem je umístění na
uzavřeném odděleni, a to bud v mimopracovní době /UO/ nebo celodenně /CUO
Při nástupu na DO se musí každý svléknout do naha a podrobit se prohlídce, zda sebou něco nepřenáší. Smí si tam vzít pouze deky, lžíci, kartáček ^a pastu na zuby, nýdlo ručník. Pak je odveden ňa celu přičemž deky
musí zanechat před ní a dostává je pouze na noc.
Cela je velká asi 4 x2 M a je vybavena takto: 3 dřevěné pryčny, jedn a malá polička, vodovod, splachovaní záchod bez možnosti zakrytí, slouží též jako odtok vodpvodu. Větrání má zajištovat u stropu umístěný otvor o rozměrech asi 40x40 cm. Všechny ceT .jsou ve sklepě, tudíž chladné
a vlhké.
Je zde zakázáno čtení knih, kouření, ležení v době od budíčku do ve-

potraviny.
Na vycháiku trvající 1 5 - 3 0 min. se chodí 1x denně. Je zakázáno spol
mluvit, po p'č 1 ou dobu vycházky musí odsouzený chodit v kruhu o průměru
10 m a mít/ruce za zády.
Vyjíp^ou není ani bytí odsouzených, např. i za to, že si lehnou v době, kdy-' j e to zakázáno.
' ú v o d y k umístění na CUO mohou být i tyto: Hrabal 5 dni, neoholen
- i velitelské prohlídce. Chmel 20 dní, pozval na návštěvu osobu, ktera
nebyla příbuzná, Pitor, 30 dní, měl u sebe nepřiměřené množství tabáku
a
překálkou^pró umístění na CUO nebývá ani zdravot.í stav, např, Wurm,
který byl těsné po složité operaci ledvin.

lékařská péče
aměř

Nástupní lékařská prohlídka spočívá v tom,'že je odsouzený zvážen,
a uznán schopným jakékoli práce, pokud nemá potvrzení o změněné
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pracovní schopnosti, ale ani to nemusí být mnohdy překážkou. Při běžných
onemocněných ja,co angína nebo chřipka, při teplotách asi do 36 se chodí
do prače. Pracovní neschopnost se nedává ani při aplikaci antibiotik.
Ataraktika a hypnotika nejsou překážkou při práci na strojích'. Angina je
Vyléčena výtěrera krku jodovou tinkturou a nemocný je poslán do prače.
Nedostatečné je i ošetření úrazů.. Případ odsouzeného Vávry není výjimkou.
V důsledku toho mu byl amputován prst a hrozí mu amputace celé dolní končetiny. Někdy k ošetření nedojde vůbec, pokud se nejedná o těžké akutní
onemocnění, stačí k tomu, aby nemocný nebyl oholen. Proto nap?, nebyl
ošetřen odsouzený Chmel; při příští návštěvě lékař nouze konstatoval
prasklý ušní bubínek. Odsouzenému Cibulkovi byla dána umělá výživa až
po 32 dnech hladovky. Běžné jsou výroky typu: „Venku jste mohl krást a
tady byste chtěl marodit".../? !/
Strava.
Vězňů je poskytována strava v hodnotě 7,- Kčs ma den a podle pracovního výkonu ještě přidávaje. Biets. v hodnotě 12,50 je bez přídavků a
bývá bez lékařského vyšetření odebírána. Ti, kteří neplní výkonové normy,
mají přídavek 8.1 /t.j. 1,40 Kčs/, resp; žádný. Při překračování norem,
dostává vězen přídavek č. 3 /v hodnotě 2,4C/.
K snída.ni je káva z obilní náhražky /„nafta"/, nebo čaj a chléb. K
obědu bývá během týdne toto: Pondělí - 4 knedlíky s omáčkou, úterý Znojemská pečeně /asi 30-40 g masa/ s rýží, středa - sekaná s bramborem,
čtvrtek - ledvinky s rýží, patek - masová omáčka s bramborem, sobota těstoviny s vejci { neděle - guláš se 4_knedlíky a jablko. Večeře: pondělí - gulášová polívka, 4 rohlíky, utery' - hrachová kaše, středa - těstoviny s perníkem - jablko, čtvrtek - drstková polévka - 4 rohlíky, pátek
- koláč, čaj, sobota - bochánek s čajem, neděle - salám nebo sýr s chlebem a čaj.
Přídavek č. 3 bývá bud 123 g sádla, nebo 100 g sýra, 2 vejce, nebo
60 g sálámu, nebo paštika /cca SO g/. Ostatnípřídavky jsou úměrné cenovým poměrům /viz výše/, v ne pracovní dnj se přídavky neposkytují.
Z uvedeného vyplývá zejména nedostek vitamínů a bíkovin ve stravě.
¿fvřtčvg. a balíčky.
Jednou za tři měsíce má odsouzený /v I, iíVS/ nárok na jednohodinovou
návštěvu dvou příbuzných a tříkilogramový balíček /který je možno formou
kázeňského trestu zakáz at /. Návštěvy probíhají v tělocvičně, kde je asi
8 řad po 15 stolech, u nichž sedí z jedné strany vězni, z druhé návštěva.
Kolem neustále prochází asi 5 - 1 0 příslušníků SNV. Po ukončení návštěvy
je předán balíček, který je zvážen a zkontrolován. V poslední době dochází stále častěji k tzv. izolovaným návštěvám, kdy návštěva probíhá v
oddělené místnosti a mezi rodinou a odsouzeným sedí příslušník SNV._Ten
samozřejmě poslouchá jejich rozhovor, přerušuje jej ole svého uvážení
a omezuje jeho tématiku pouze na rodinné starosti. Může též návštěvu,
předčasně ukončit. Prohlídka balíku je pak velmi důkladná: vysypayani
balíčků tabáku, čaje nebo kakak, rozbalování obalů a rozlamovam čokolády etc.
fři izolovaných návšťvách a při návštěvách se zákazem baličku je odsouzený před návštěvou i po ní svlečen do naha a důkladně prohlédnut.
Postavení politických vězňů
Izolovanými návštěvami jsou bez "dání důvodu postihováni především
odsouzení za prvohlavové /tj. politické/§§ tr,.z.: např. Pitor, cibulka,
Chmel, Macháček.
Političtí vězňové jsou. krom toho diskriminováni i jiným způsobem.
Je jim zakazována zájmová činnost. Janu Zmatl/.kovi bylo z tohoto duvo-u
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zakázáno hrát ve vězeňském orchestru. Tento zákaz mjr. Pecka zdůvodnil
nutností dozoru příslušníka SNY na zkouškách orchestru, kdyby v něm Zmatlík účinkoval. Vedení zájmových kroužků bylo znemožněno Cibulkovi /S
'¡00 tr.z., kroužek matematiky/, laštůvkovi /§ 98 tr.z., němčina/, Maňáskovi /<5 100, šach;/.
Ve srovnání s ostatními jsou političtí vězňové kázeňsky trestáni
daleko přísněji. Za nesplněni výkonové normy dostal odsouzený Cibulka
15 dní CUO. ostatní ze stejné sestavy /která za plnění odoovídá vždy
jako celek/, však 3-5 dní UC. S oblibou jsou političtí vězňové zařazováni na nejtěžší pracoviště.
Pr.-covní podmínky na 3. úseku /n.-p. Preciosa/
Toto nejtěžší pracoviště tvoří právě 3 úsek, tzv. „Satony". Jde o
pracoviště n.p. Preciosa, tedy o broušení minuciosní skleněné bižuterie,
Je to kolektivní práce 6-10 Clených sestav, která soočívá v obsluze polóauto ".atiekýob strojů; přičemž odsouzený provádějí úkony, které nejsou
automatizovány. Vysoké jsou přitom nároky na rychlost, přesnost a'schopnost koncentrace. Pr-cuje se S dní v týdnu v trísměném provozu. Normy se
stálo zvyšují i koncem roku ¡979 je byla schopna na celém úseku asi 50
sestáv plnit pouze jedinná/j/. Přitom odpovědnost za plnění nese vždy
sestava jako celek, což v d e k vytváření nezdravých vztahů mezi odsouzenými. Bití za to, že někdo nestačí pracovnímu tempu, není výjimkou /ods.
Cibulka/,. Pracovní prostředí je nfprosto nevyhovující: hluk /více než
85 dB/, vlhko, nedostatečné odvětrání unikajících chemických vý-parů,
únik plynu, nedostatečné krytí hnacích řemenů. Mnohdy jsou nástroje -poškozené /vadné brusné válečky/ a znemožnují kvalitní práci. Šatny nejsou
vytápěny. Norma pro jednu sestavu činí 12 000 tuctů štrasové bižuterie
denně. Úrazy, jako popáleniny, pořezání, otravy nebo psychické následky
7 důsledku delšího pobytu, jsou velmi běžné a mnohdy nebývají důvodem
k přeřazení na jiný úsek, ani k pracovní neschopnosti. Pracuje se zde
i přes aplikaci ataraktik a hypnotik /Xobal, Semlička/, řezných i tržných ran na ruiiou /Cibulka, Havlíček/, popálenin 5 stupně /Maňásek/
opakovaných epileptických záchvatů /Zemíička - přeřazen po dvou měsících/,
c':ronickcra s--'nětu" s-o jivek /Maňásek - přeřazen více než po měsíci/ do
krve rozřezaných rukou /prakticky každý/. Boba zácviku je nedostatečná
/maximálně' 10 pracovních dní/, někdy vůbec žádná.
Celkovjj,''!_Be situaci hodnotit tak, že podmínky v této vězjjici jsou v rozporu-^l řádem %xee%u výkonu trestu odnčtí svobody. Znemožnují lidsky
co jný;' život mnoha způsoby a v mnoha směrech ponižují lidskou důstojnost a hluboce se ti., rozcházejí s proklamovanými účely trestu. Pro odsouzené znamená výkon trestu vždy dočasnou nebo trvalou fyzickou a psychickou újmu. Lze konstatovat také neustálé zhoršování poměrů.
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Fejeton jsme převzali z Listů č. 4 / 1979
První zprávy o novém zatýkání v Seskoslove „sku byly ve světě přijaty příznivě.
.
„
„„ ,
„Bylo pozatýkáno teroristické centrum," sdělila totiž predbezna
zpráva 5TK ve vé anglické relaci.
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Ačkoli tato agentura používá od jisté doby důvěry jenom jednoho západního zpravodaje, jenž sídlí ve Vídni, přesto tato zpráva výjimečně
vyvolala velký zájem.
Ngkolii seriozních časopisů přineslo zprávu pod titulkem: „V Československu patrně zatčeno vedení komunistické strany."
„Je-li zpráva pravdivá," napral známý komentátor, „bylo patrně v Československu vybráno také celé ministerstvo vnitra. To by však svědčilo
o zásahu armády, nebot jediná organizace, která má více perzonálu než
policie je armáda.
V méně seriozních časopisech šly spekulace ještě mnohem dále.
„Dostali také Husáka?" tázal se v titulku na sportovní straně „PfuldaTagblatt", přetiskuje na dva sloupce nedávnou fótografii, na které se
náš pa.n prezident líbá s Jásirem Arafatem.
Podle jiné nepodložené informace byl také zatčen řiditel ČTK Svěrčina,
když se pokusil zabránit vydání dotyčné zptávy. Svěrčina, který u sebe
od" ro :u 1S69 nepřetržitě noeí dva revolvery a ruční granát, si prý prostřílel cestu až do mléčného baru na druhé straně ulice, avšak v neznámém prostředí ztratil orientaci a tak byl dopaden.
TiilošeJakeše prý chytili na Letné, když se pokusil na kole o útěk
na sovětské velvyslanectví. Strougal se tam prý schoval už dva dny předem, neboí jako obvykle o věci již byl dávno informován.
Tyto informace byly již ovšem divoké spekulace. Portugalská televize
vysílala dokonce zprávu o tom, že byl rovněž dopaden Drahomír Kolder,
ačkoliv tento, Jak známo, zemřel na. všeobec ou žádost již před několika
let
y.
,
*
Záhy se ukázalo, že ani tentokrát nebyla zprava CTK dostatečně přesná,
Teroristickému centru se nic nestalo. Předsednictvo a sekretariát schůzoval o dva dny později, jako by se nio nechumelilo, v kompletní sestavě
až na Tasila Bilaka, který byl opět u krejčího. Kde bere ČTK své informace, je u boha.
Také Otakar Svěrčina, když ho UPI volala do bytu z Vídně za účelem
ověření zprávy, všechno dementoval a pravil, že v mléčném baru ještě nikdy nebyl.
Ve stejné době, když se po světě rozšířila nadějná zpráva o zákroku
proti teroristům v československu, dočlo naopak k rutinéřní razii Státní
bezpečnosti proti n Kolika vzdělancům, z nichž většina je už stejně v
důchodu.
V této souvislosti však řekl mluvčí ministerstva vnitra, když byl
dotazován zahraničními novinářit „Nic se nestalo. Děláme zatahovačku na
inteligenti z cvičný'ch důvodů dvakrát za měsíc.'1
Cvičnému charakteru razie by oprvdu nasvědčovalo to, že na-nř. Petra
UKLA zatýkalo 245 fíólů, aČKcliv do jeho bytu v Anglické ulici"č. 2 se
vejde nejvýše pět lidí. Při předcházejícím zatýkáni téhož občana v lednu
t.ř. tam došlo"už k takové tlačenici,žě dva majoři StB přitom vypadli z
ok .a.
Ze byl inž. UKL přepaden teroristy právě v době, kdy podle zprávy
ČTK měli být v Praze"naopak sbíráni teroristé je další ukázkou toho, jak
•ie Strana a Vláda nervózní. Dotyčná informace k nim zřejmě došla přes
monitor, protože vlastní noviny nečtou, načež sekretariat propadl panice
a uvedl do pohybu Schturmabteilung v •artolomějské ulici. V takové situaci je ovšem inž. UKL hned na ráně, jelikož jako jeden z pohledních žijících marxistů ve Střední Evropě mů vůči Straně a Vládě podobný vztah jako
S v a k o v é Jehovovi k ministerstvu národní ob::any, a nikdy se s^tím netajil
Jelikož Jsem s inž. UHLBK strávil mnoho hodin teroristických debat,
mohu zde říci např. to, že inž. UKL má kritický postoj vůči hraběti Uvarovovi a jeho poučce, že základem' ruského státu je nacionalismus, crtodoxie a autokarcie.
Z toho je také zřejmé, že inž. UEL nedorostl ideových postulátů reál-

ného socialismu a že $ v podstatě zůstává věren Marxovi, zatím co tábor
míru se přimlcl k odkazu cara Mikuláše I.
7 prosinci roku 1S73 jsme v naší oblíbené restauraci Deminka ^edli s
Petrem OHLEJi pajšl, což u vedlejšího stolu sledoval major Ota Simek, ačkoliv pil jenem kafe s rumem.
V naději,-že při jeho váze nemůže or^án slyšet všechno, vyslovil jsem
tehdy názor, že česká dělnická třída a družstevní rolnictvo by eventuálně
mohly mít prospěch z toho, kdyby se ve vhodné chvíli zřítil stron Španělského sálu. Petr DUL, který patrně o přítomnosti Ucha Strany a Vlády ani
nevěděl, odpověděl na můj návrh zcela jednoznačně, že to by byl akt individuálního teroru, z"hlediska marxismu odsouditelný. Takto si to major
SIMEK zapsal na pivní_tácek, což při jeho pouze částečné gramotnosti je
dokladem jeho služební horlivosti,
¿.1 již však na^jor SIMEK zapsal cokoliv, domnívám se, že inž. UKI tehdy vešel do seznamu ministerstva lásky jako odpůrce dialektického pojímání teroru, jenž je někdy dobrý, někdy špatný, a to podle toho, komu může
např. strop Španělského sála spadnout na hlavu.
Uvádím tuto epizodu proto, že nic nesvědčí o nepodloženosti t,hora
uvedené zprávy CT;C lépe nez fakt, že byl opet zatčen inž. Petr TIMT>.
Vezmeme-li ostatně celý seznam osob zatčených koncem května t.r.,
zjistíme, že tam není ani jeden z vládnoucích pogromistů, což by napříště
mělo nabádat k větší opatrnosti při posuzování i takových zpráv *TK, které na první pohled umo6nují jenom jednu interpretaci.

J-Í_ř_í-__W_o_l_f

Moc

č.

12316 - 5.1 . 62

0-78/80
10.12. 1979

Minkovice

k o u z e l

Dnes, sotva že jse~ ulehl po večerce k spánku, začal hustě padat sníh.
Byl to nádherný pohled a mně si v ten moment amocnila veliká radost. Zajímavé. Pokaždé, když :;ačne před vánoeemi padat první aníh; ta nádhera
ve mně vyvolá krásný pocit vycházející ze vzpomínej^ prožitých vánocvs rodinou. Ten odkaz prožitého, nezapomenutelného štěstí,tak ve mě umocňuje
poejt nefalšované radosti, jež naplňuje mou chorobnou duši, která je alespoň trochu léčena. Nyní chápu, jákraoc mě život poutá. Zajímavé, v tomto
světě plném extrémů a kontrastů se cítím být někdy i štěsten. Dívám se
skrz mrazíkem abstraktně malované okno _ven na tu_zimní přírodu, která odložila na nějakou tu dobu lehké květové šaty a místo nich se oblékla do
Xatů plesových a přes své krásné mlajjé nlodné tělo přehodila plét plný
fantastických krajek, které ji ochraňuji před větrem a silným mrazem. Co
však ochraňuje mne? Co mi dává naději? Láska? Sí však? Dívám se ven na tu
padající nádheru a celé to okolí, které žije svou vánoční předehrou. Vločky tančí valčík, stromy se "v tom silném větru k sobě naklánějí a šeptají
si o mé lásce k synovi a vůbec se nestydí za svou přirozenou nahotu. Starý smrk co stojí opodál, ten zvědavec se snaží nahlédnout před vysokou
že<5 do mého zamřížovaného okna, aby zjistil, co s= tam u lidí všechno dějí
a málem re svou chorobnou zvědavostí "řelomil vejpůl. A mezitím,CO hledám
• tu krásu přírody kolem Ještědu, vzpomínám a jsem nesmírně'štasten.(Jen""ten
člověk^_který miluje a jeho srdce není naplněno nenávistí. Jsem naplněn
*-Tak může být
...ten
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pomíjejícím štěstím. Však jenom na moment, nebol zákon nestálostí je nesmlouvavý. Jak rád bych tento krásný duševní stav neustále zakoušel. Ano.
Ten, kdo neprožil, nemůže poznat a také ani cítit. Já poznal lásku a také ji plně prožil. A to je jeden z obrovských darů samotného života,
který nebýt těch, kdož mě milují a také milovali, těžko bych mohl vůbec
poznat í cítit. Oni všichni mě učinili štastný-m.
Dlouho jsem nemohl usnout. Brouzdal jsem se minulostí a vzpomínky mi
ukrajovaly spáne1 a já se tentokrát na sebe vůbec nezlobil. Má obrazotvornost mi pomáhala. A potom - potom mocný čaroděj roztáhl svůj kouzelný
plást posetý hvězdami a já usnul. A v tom spánku vkročila do mého snění
malá princezna. Nejdřív si vše kolem sebe zvědavě prohlédla a 'potom,
jakoby se chtěla přesvědčit o tom, zda je skutečně u mne, si pečlivě
svou drobnou ručkou osahala silnou mříž v okně, železné dveře^se špehýrkou, hrubě ohozené zdi a nokonec si ke mne přisedla na palandu. „Strýčku spíš?'1 oslovila mě ta moje malá neteř. Dělal jsem naschvál, jako že
spím. Jenže do me strčila, „hedvede nechr.pej, prisla navsteva". Otvírám
nejdřív jedno oko, potor druhé a poZom jsem ci sedl a na přivítanou zabručel. n^ezlob se, že jsem tě nepřivítal, ale vůbed jsem tě neslyšel
přijít." Zasmála se svým zvonivým smíchem. „Princezny chodí, stríčku,
po zemi jen ve klatých střevíčkách, jinak se bosé země nedotýkají". Dívám
se pozorně na ni, byla skutečně bosa a na sobě měla jenom noční košilku
plnou roztc ilých zvířátek. Pohrozil jsem jí prstem. „Seknu mámě, že
takhle chodíš na návštěvu". Znovu se sasmála a ten její smích se roztáhl
po té kobce samovazby. „Tišeji ty nezbednice, někdo nás uslyší a bude
zle", zašeptal jsem do toho přítmí. Našpulila svou malinkou pusinku.
„A pusu jako vždy na přivítanou nedostanu? Tu naší štípanou, víš." Dal
jsem jí velkou sladkou štípanou pusu. Potom se yyšplhala za mojí pomoci
do náruče a když se ta nezbednice uvelebila, hned spustila. „Stríčku?"
„Ano, copak mi chceš říst?" „ p r o g n e j B l 8 n á Q . d o E a ? „ P o h l a d i l .jsem

po rozpuštěných zlatých vlasech. „ Víš, princezno, kdybych ti vše řekl,
těžko bys vše pochopila. Já hájím dělnickou třídu a tím plním odkaz zakladatelů první,Ineternacionály." „Tak tomu já strýčku nerozumím. Jsem totiž
moc malá. A kdy se vrátíš domů? Kdy tě uvidíme?" a T e ani já sám zatím nevím. Tušíš být jenom trošku trpělivá. Tak rád bjch za vámi přišel..." A
proč nemůžeš?" Skočila mi dg řeči. „Rád bych, ale nemohu, mám spotané a
nohy."„A proč jsi nám alespoň nenapsal?" „Toli- jsem chtěl, ale nemohl,
na ruce mi dali řetězy a zha.sli světlo."„Víš stríčku, já jsem tě všude
hledala, Na našich procházkách městem, parkem, na cestě do školy, kam
jsi mě někdy ««Bifiky místo maminky^ vodíval, i v cukrátně, kde jsme spolu
mlsali dorty a slízali nespočet kornoutů zmrzliny. Já tě všude hledala,
ale nemohla' jsem tě naleznout. Všem se nám po tobě moc stýská." Obrátili,
se na mne a já v tom přítmí ani neviděl, že potichoučku pláče. Jenom se
mi zdálo, že se t~ese zimou. „Princezničko, jestli je ti zima, půjčíme
si od pavoučka kabátek z pavučiny, co utkal jenom pro tebe".„Mě není zima. Já jen tak trochu štěstím pláču, že jsem u tebe." Hladím jí po vlasech a ptám se jí. „Sekni mi, jak jsi se sem vlastně dostala?" „Víš, nář
kocourek, co hlídá mé sny se dnes večer někam zaběhl - asi za tou svojí,
víš, a tak jsem tady u tebe." „A řekni mi, co doma všechno děláš?" „Já
si pořád jenom hraji a také někdy trochu zlobým a těším se moc na štědrý den, jaké dostihu asi dárky pod stromeček." „A víš, má malá, co dostaneš?" „To já ještě strýčku nevím. Naši se mě ptali, jaké mám přání a
já jim řekla, že bych chtěla mrkací nanenku a ještě k tomu nějaké nádobí čko. To víš, mám s tou svojí drobotinou jenom samou práci. A strýčku
co dostaneš ty?" „Já nedostanu nic, vždyt mi sem nepovolí ani pozdrav,
pohled, dopis, prostě nic." „A co bys chtěl?" „Já bych, moje malá, chtěl,
aby všechny děti měly stále plné kapsy cukroví, aby pea nepoznaly, co je
to hlad a jejich touhy nemusely oddělovat výkladní skříně luxusních obchodů, aby všechny holčič.:y měly mrkací panenky, kluci auta, stavebnice
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a plné kapsy kuliček a slunce aby stále svítilo a na pískovišti se dětem
dařilo stavět z písku hrady, přehrady, tunely, bábovičky, v zimě zase *
sněhuláky; a nakonec, aby všude vládl mír a o něco starší děti a všichni
ti, kdo druhým připravují utrpení, jen sami sebe pohltili." „Strýčku, to
bysh chtěla i já." „Aíae-j-eejiei:?-11 Držel jsem tu malou zlatovlásku'v náručí a bylo nám moc fajn. „Strýčku?"„Ano, copak?",,Proč ti tak krundá v
bříšku?"„To z hladu. Víš co", říkám ji, „pojd si raději hrát, třeba třeba na schovávanou." Mávla rukou. „Není kam se schovat" Máš pravdu,
zdejší prostřední není stvořené k našim hrám, necháme si to až domů."
'„Strýčku?"„Ano. "„Musím. Plyšový medvídek a panenky mě ^čekají a já je
ještě musím uložit spát. A potom, už dávno jsem měla být v postýlce.
Ještě štěstí, že o mém nočním toulání neví máma £ tátou. To bych asi
dostala." „Ale jak se vrátíš domů?" ^asmála se. „Nevíš bručoune? Dnes
je přece moc plná -couzel." Sklouzla mi s náručí na. zem a potom mi dala
na rozloučenou velkou štípanou pusu. „Tak já už jdu - ahoj." A potom
stejně tiše jak přišla, tak také odešla. Jen já s myšky, co mají svůj
pelíšek v jedné díře rohu podlahy, byli svědky této malé noční návštěvy.
Osaměl jsem. Znovu n & mě dolehla má věrná družka. Už 25. den mě provází a zbývá, mi ještě 8 dní hladovění, zimy a zoufalství. V cele samovazby č. 23 je stále zima. Už dávno je zimní období, ale s přesnou pravidelností zatopí jen jednou za dva až tři dny na 2 hodiny. I to je jeden
z mnoha trestů.
Zůstal jsem opět sám. Bylo mi líto, že má malá netr-ř musela tak brzo
odejít, ale já přeci nemohu rozhodovat o věcech příštích. Dlouho jsem
však nebyl sám, nebol za chvíli přišla ona. Má touha i osamělost jí ke
mě přivedla. Přišla ve stejné podobě, jak jsem jí poznal poprvé, jednou
jedenkrát létem vonícím. Na sobě měla děravý plaší a režnou sukni. Byla
to láska, Sedla si ke mně c já ji potom dlouze četl pravdu z očí, aniž
b^ch potřeboval od zdejších suverénů nějaké povolení. Jemně mě pohladila
po tváři a přitom stále mlčela. Nevydržel jsem čekat a dlouze ji políbil
Ne - nebylo nám třeba slov, nebol oči se ptaly a vyprahlé rty toužící
po rozkoši odpovídaly. Ne - nebylo nám třeba lži ani přetvářky. K čemu
také | A potom"jsem ji obejmul - já vím, jinak to čekala a potom několikrát v mem náručí se zachvěla,- ^é-ví« přec nelhala. A v tom vzájemném
obětí našli jsme sami sebe, svok vlastní podstatu, přirozenost i nesmírnou pravdu pomíjivosti celé té přírody. Sas se pro nás zastavil a já
byl Itasten, že jsem opět nalezl svou lásku. Avšak jak už to ostatně býv;
s nálezy bývají většinou i ztráty a já pochopil, že svou lásku zane^louhi
opět ztratí' . A též onr pochopila a plakala a její slz;, ji tak očistovaly. ležela potom vedle mne na té dřevěné palandě a její ruce spočívaly;
v nwch. A potom do toho přítmí řekla. „Jsem sama a tys tak daleko a má
touha mě dovedla až sem k tobě. Nezlobíš se, že tě v^rušuji?"„Ne," říkám
„vkročila jsi do mého snění také na moji žádost." Naše prsty se ^do sebe
ještě víc zaklesly. „Řekni mi něco." Prosím ji. „Včera, víš, stálajsem
u okna a v náručí držela našeho syna. Dívali jsme se na oblohu a já^
»-•nkovi ukazovala hvězdy. Zrovna kolem naší zahrádk; letěla kometa štěstí. Kam Uctíš? Ptám se jí. letím na svatbu. Slunce si bere zítra ráno'
tuto zer,i. A odkud letíš? Vracím se ze zásnub s měsícem. A já te kometě
řekl«. Až poletíš nad Ještšďem, zastav se na chvíli a pozdravujtoho,
koho mám ráda. Dostal jsi můj milý pozdrav ode mne?" „Ano, dostal jsem
větší kus chleba včera k večeři." Pohladil jsem svou lásku a r]ouze políbil. T) §Jcu3i ti, řekfti ni, co dělá náš syn?" „Ten? Celý^den si hraje
a i když neumí mluvit, jeho oči se stále jenom ptají. A mamo, co je tohle a
Je s ní ji velká legrace a také hodně práce, jako ostatně s ka
ždvm mrnousem. A jak žiješ zde t;?"„Já jako jindy v_každém táboře. Včera
náš zahnali z cel na. koupelnu. Nikdo z nás osmi lidi se vsak ne vrhl pod
sprchu, ale do rohu koupelny, kde byl odpadkový kýbl se zbytky jídel.
Většinou se do něj házel chléb od hladovek a zbytky od svačin zdejších
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příslušníků. Byl to fantastický pohled, jek jsme se rvali o ty zbvtky.
A potor, jsme se rozsadili kolem sprchy a hltali to jídlo jako nejchutněji
moučník. A pryč hýly všechny ty morální zásady, bontony, konvence, důstojnost, čest, přetvářka a hra na důležitost. To vše zůstalo na dně toho
kýble a ni :do se o to nerval jako o ten chleba. Stalo se ze mě zvíře a
jediná důležitá otázka, kterou řežím, je být či nebýt." A ona se mě pořád ptala a já odpovídal. A byla zvědavá, jako každá ženská. Nakonec
jsme vzpomínali. „Víš, Jiří, tam za městem na té velké louce, to byly
naše zásnuby. Já jsem ti upletla prstýnek z trávy a místo kamene měl
velikou žlutou hlavu pampelišky. A sama sobě jsem si uplatla z pampelišek věneček na hlavu, ale tys všechnu tu romantiku pokazil. Prstýnek
jsi dalsežrat vašim králíkům a mě potom jsi z večera při koncertu cikád
o věneček připravil." Až do rána jsme vzpomínali a potom, když musela
odejít, mé oči se zoufale ptaly. .Cdy tě znovu uvidím, proč, proč odcházíš, prosí' tě, ještě chvíli zůstaň. Ale ona musela odejít a tolik se jí
nechtělo. A tak náhle, jek jsem svou lásku nalezl, tak jsem ji i ztratil.
Byl konec noci kouzel a snů. 1'ocný čaroděj zbalil svůj kouzelný plášt
a vládu převzalo slunce. Byl tu den, bílý jako čerstvě napdlý sníh svítící svou neviností. Dnes jsem se probudil štasten. Kometa štěstí podruhé prolétla, svou setrva.čností nad Ještědem. Eyl to pozdrav od všech,
kdož zapoměli. Zůstal jsem opět sám. Na zemi zůstala ležet jen křehká
pavučina a slzy, které se zakutálel; do v vieeh rohů cely. Jak rád bych
ty slzy sebral a navlékl na silonovou šňůrku a ovázal jimi krk té, kterou mám nejraději. Byla by to nejkrásnější nefalšovaná ozdoba, nejcenější ze všech pokladů. Skoda, že nejdou navléknout. Dolehl v. na ně znovu
samota a já zůstal se svou touhou po svobodě mezi čtyřmi stěnami a neustálým zápachem a jen všední realita« dno ml připoměla, že všemu tomu
krásnému je již ve skutečnosti definitivní konec, Nechci si nic připomínat. Nač také.

F.H.

R i ch a r d:

B_í_S_N_fe___Z_

P_Q_K_L_E_E_n.

Tančíme kozáčka

Pište si testament.

Ve stínu rudého biče
budujem středověk
z východu nám vládne
nelidsky? nadčlovšk

Slunce z mříží
plete ornament
pište si vládcové
pište testament
nfe.se kobky
bobtna.jí nenávistí

s náhubkem na ústech
budujem impérium
k oslavě Satanově
pějeme s falešným úsměvem
pějeme Te Deum
pějeme Te Deum

pařáty z propadlišť se vztahují
po vašich korunách
dobytých lstí
jen v našem strachu
je naše síla

Za kousek žvance,

jen v našem strachu

tančíme hadí tanec
s úsměvem prosíáčka

Pište si vládcové

tančíme kozáčká

pište si testa.ment

pod karabáčem

Ten strach

rudých ajatolláhů

nebude

naši touhu krotí.

věčný J

ostna.tj^ drát
jak krysy ve stoce

5.4. 79

toužíme
po k išl 2 ovó: potoce
naši touhu krotí mříže
a
ostnatý drát
1979

"Vzali nám nebe
Tisíce modrých robotů
plní červené tramvaje
pro štěstí hrsť/y Maratů
budujem nové Qíaleje
pro lásku kr.jeta okovy
z

falešného zxlata

za pravdou se zavřela
cicelová vrata

sirény ječí
k oslavě bohů
kteří vzali nám nehe
múzy mlčí
řed branou ka.sáren
rezavé? podkovy visí
nad vraty továren
vzali nám nebe
vzali nám nebe

drnčení tisíců budíků
Vzali nám Boha

-Arasá naše nervy
pro blaho hrstky. Maratů

místo něj
dali nám sebe

budujeme hřbitovy
hřbitovy štěstí

vzali nág víru
vzali nám nebe
dali nám hesla
ze kterých zebf
z našeho strachu
upletli nám bič
cestou zbabělé pokory
ženou nás d o

ráje

páchnoucího

potem
11.4. 78

R u d é

p r á v o :

/.../ Jejich přijetí se bezpochyby opírá o dosavadní pozitivní a nadějný
průběh druhé etapy revoluce. Uplynule tříměsíční období characterizaje
tak důležité odolnosti, jakými jsou zřejmá konsolidace pomgrů vizemi,
cílevědomé úsilí .strany při zajišťování její jednoty a zvyšování její
t'.lohy, autority, upevněni pokrokových vlasteneckých sil.
/HP 22.4. 1980/
Poznámka: V našem tisku proběhly veliké chvalozpěvy na sepětí strany a
lidu. A rovněž o mohutných oslavách dubnové revoluce.
Zneužívá jí mládeže ke špln-vým cílům.
Kábul 4 května /ČTK/ - Afgánské ministerstvo vnitra fcydalo prohlášeni _
v němž se uvádí, že „v posledních dnech se část studentů_a školní mládeže
pokusila narušovat pořádek v Kábulu a vystoupila proti zájmům Arganxstanu /.../ V prohlášení se uvádí, že „někteří aktivní účastnici byli zatčeni. Vyšetřování ukázalo, že za těmito akcemi jsou nepřátele vlasti, agenti CIA, nohsledi šovinistů, kteří se snaží zneužívat mládež pro sve špinavé cíle."
Poznámka: Přesné upřesnění „posledních dnů" se týká dne tzv. oslav dubnové revoluce. A samozřejmě znovu agenti CIA, člověk má jenom
strach, aby o ně nezakopával, zřejmě budou všude.

Schůze Hady/bezpečnosti začala s téměř dvouhodinovým zpožděním
Důvodem byl bizardní incident, při které: dva muži, vystupující jako
fotografové listu s názvem Revolutionary Worker, polili rudou barvou
sovětského velvyslance Trojanovského a amerického představitele Van
den Heuvela. /..;./ RP 4.5. 1980/

